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 ث باللغة العربيةلخص البحم

. "م الكتابة لدى الطالب اإلندونيسيين في المرحلة الثانويةيوضع منهج تعل"عنوان هذا البحث ومن 
التعليم اجلديد وحتليل فروق نهج حتديد مستوى الطالب يف الكتابة العربية ودراسة وضع م إىل  هدفي
حصائية بني استخدام املنهج اجلديد مقارنة باملنهج القدمي ومعرفة على مدى فاعلية منهج التعليم يف إ

باستخدام برنامج تعليمي  سرتاتيجية التعليموإ .ترقية اللغة العربية كلغة ثانيةسبيل حتسني الكتابة العربية يف 
وبدلت ولكن غريت  (7991) اخلمس  للكتابة وفقا لرتتيب تومبكنز مستندة إىل إسترياتيجية املراحل

على أساس األسلوب  الدراسة تصميم يف ةالباحث استخدمت. الباحثة يف بعض األمور يف ترتيب تومبكنز
طالبا يف  71التجريبية على لدراسةا وأجريت. جتريبيةالكيفي واألسلوب الكمي. واألسلوب الكمي لدراسة 

 اجملموعةالتجريبية و  موعةاجمل: موعتنياجمل اإلسالم يف املستوى الثاين. وعينة الدراسة تقسم إىلمعهد روح 
وللحصول على نتيجة صحيحة يف هذه الدراسة تستخدم الباحثة برنامج التحليل اإلحصائي  .الضابطة

 عملية خالل من االستبانات من البيانات حتليل ويتم. M.Excel( و 0202)اإلصدار  SPSSوالتفسريي 
 االستدالل الباحثة تستخدم فرضية البحث، على لإلجابة.  املئوية والنسبة التكرار إلظهار التكرارات توزيع

 على وبناء. حتسني الكتابة يف املستخدم التعليم منهج على التالميذ حتصيل ( ملقارنةT)الختبار  اإلحصائي
 موعةاجملو  التجريبية لمجموعةل يبعدال االختبار درجات بني إحصائية فروق ذات أظهرت التحليل نتائج

 للمجموعة التجريبيةاالختبار القبلي  من نتائج لنتائج االختبار البعدي مقارنة كثريا ارتفعت قدو . الضابطة
 االستبانات استخدمت الباحثة حتليل ذلك، على وعالوة .والبعدي القبلي االختبار متوسطاتدرجات  بني

ومن نتائج هذه الدراسة أيضا باعرتاف طلبة املدرسة . تأكيدا هلذه الدراسة املعلمني مع واملقابلة الشخصية
أن املنهج املقرتح وفقا باحتياجاهتم إىل رفع مستواهم يف مادة اإلنشاء وتنمية قدراهتم اإلنشائية وقيام الباحثة 

إلتاحة الفرصة لتعليم الكتابة ربية بتشجيع الطلبة على تعلم مهارة الكتابة. وتقرتح الباحثة ملعلمي اللغة الع
مبنهج التعليم يف حتسني الكتابة العربية لدى الطالب ألن هذا املنهج مؤثر ومفيد ومكمل ومساعد على 

 املنهج السابق.
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ABSTRAK 

Dari tajuk kajian ini ialah “PEMBINAAN MODUL PENGAJARAN PENULISAN 

BAHASA ARAB UNTUK PELAJAR INDONESIA DI PERINGKAT SEKOLAH 

MENENGAH” bertujuan untuk menentukan tahapan pelajar menulis Arab dan kajian 

penggunaan modul yang baru dan menganalisis perbezaan statistik antara penggunaan 

modul baru berbanding modul lama dan pengetahuan mengenai keberkesanan 

pendekatan kepada peningkatan pengajaran dalam mempromosikan menulis Arab 

sebagai bahasa kedua dengan model reka bentuk pengajaran Tompkins (7991), telah 

dijadikan asas dalam membuat modul pengajaran. Dan telah diubah suai oleh Pengkaji. 

Kajian ini menggunakan rekabentuk kajian eksperimental dan menggunakan kaedah 

kuantitatif dan kualitatif. Kaedah kuantitatif untuk mengkaji eksperimen. Kajian ini 

melibatkan subjek kajian seramai 71 orang pelajar yang terdiri daripada pelajar Ruhul 

Islam Anak Bangsa tingkatan 0. Responden kajian dibahagikan kepada 0 kumpulan 

iaitu kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Untuk memperoleh data yang sah 

pengkaji menggunakan SPSS dan M.EXCEL. Data yang diperolehi daripada analisis 

soal selidik melalui pengedaran menunjukkan pengulangan dan peratusan. Untuk 

menjawab hipotesis penyelidikan, digunakan T-test untuk membandingkan pencapaian 

pelajar kepada pendekatan yang digunakan dalam pengajaran untuk memperbaiki 

penulisan. Berdasarkan keputusan analisis perbezaan statistik antara skor ujian dimensi 

kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan  menunjukkan telah meningkat begitu 

banyak bahawa keputusan ujian pasca berbanding dengan ujian pra  daripada purata 

kumpulan rawatan antara darjah ujian pra dari keputusan yang dihantar. Sementara itu, 

keberkesanan modul dapat dikenal pasti melalui soal selidik dan temu bual dengan guru. 

Pelajar telah memberi pandangan yang positif terhadap penggunaan modul tersebut. 

Mereka begitu tertarik dengan ciri-ciri modul dan juga berpendapat bahawa pengajaran 

berbantukan modul dapat meninggalkan kesan yang mendalam kepada pembelajaran 
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penulisan arab.  Dan penulis mencadangkan untuk pengajar Bahasa Arab untuk 

menggunakan modul ini, kerana modul ini sangat membantu dan punya impak positif, 

membantu dan menyempurnakan modul lama. 
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ABSTRACT 

From the topic studied “THE DEVELOPMENT OF TEACHING CURRICULA OF 

THE ARABIC WRITING FOR INDONESIAN STUDENTS AT THE 

SECONDARY LEVEL” aims to determine the Arabic writing skills among student. it 

analyzes statistically the differences between the new method and the old method used 

in the new education curriculum, and finds the effectiveness of this approach due to 

elevate the teaching method to promote an Arabic writing as a second language. The 

basis used develop teaching modules is Tompkins Instructional design (7991) and it had 

been modified by researcher. This study is an experiment research design by using both 

quantitative and qualitative methods. 71 of level two student from Ruhul Islam involved 

in this study. They were devided into two groups: The treatment group and the control 

group. Collecting data was done by doing pre test, post test, questionnaires and 

interviewing the teachers. For the result, the researcher used statistical analysis and 

interpretive program SPSS (version 0202) and M. Excel. The repetition and percentage 

was analyzed by duplicates process in distributing the questionnaires. To answer the 

hypothesis, the researcher used statistical inference to test and compare the students 

achievement in their writing skills. Based on the analysis to the scores, there are the 

differences between those two groups. The average post test result is much better than 

pre test result. Moreover, the researcher used questionnaires and doing the interview for 

teachers to confirm this analysis. The student gave a positive respond using the module. 

It features which has an impact in improvement the learning of Arabic writing 

impressed them. 
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 الشكر والتقدير

 األمياحلمد هلل الذي أنزل القرآن على عبده بلسان عريب مبني، والصالة والسالم على النيب          
، وعلى آله وإخوانه من الرسل واألنبياء مصابيح اهلدى، ابن عبد اهللالعريب، أفصح من نطق بالضاد، حممد 

 ومن حنا حنوهم واقتدى هبداهم. أما بعد..
هذا البحث مباشرة كانت أو غري إجناز يف  كار شتهز هذه الفرصة ألتقدم بالشكر اجلميل ملن أنف         

احلاج حممد بن الدكتور املشارك األستاذ مباشرة. وأتوجه بأمسى آيات الشكر والتقدير إىل أستاذي الفاضل 
الذي تكرم باإلشراف على هذا البحث. وهو رجل متواضع ال يبخل بأوقاته الغالية ومالحظاته مسن 

الدقيقة املفيدة وآراءه القيمة، وتوجيهاته الرشيدة. وال يفوتين أن أتقدم جبزيل الشكر والعرفان إىل كلية 
ستيفاين شاملة  ةالدكتور  ةاركاملش ةاألستاذ ةالسيد ةعميدها العزيز بممثلة  جامعة مااليا اللغات واللسانيات

 اللغات إىل مجيع األساتذة يف كليةالدكتور حممد ذكي عبد الرمحن و و  سوريندرفل كوروالدكتورة  فلي
 . ماالياجبامعة  وظفني. وإىل مجيع املواللسانيات

ا بأمثن ما النرية وضح   اوال أنسى أن أقدم تقديري وامتناين إىل والدي اللذين ربياين على أياديهم         
 عندمها من األشياء من أجل أن أواصل دراسيت.

وجزيل الشكر والعرفان للدكتور زين العابدين حاجب وأستاذة ذكية أمحد حممود على احلب  
  أسأل اهلل أن جيزل ثوابكم ويطيل عمركم.و واملساعدة ماديا وروحيا. واأليام تشهد على حسن معاملتكم يب 

خاصة  معهد روح اإلسالمأشكر  أن كما أسجل تقديري وامتناين لزمالئي احملرتمني. وال أنسى          
ين الفرصة إلجراء الدراسة امليدانية وتوزيع و قد أعط ذينكالعينة هلذا البحث ال  ثانيةة الطالب السن
أسأل اهلل أن  مع مساعدتك. واهلل يرى على مجيمعلى مساعدهت يف هذا املعهدذة تاساألوإىل  ،االستبانات

، مكتبة UKM، مكتبة UMيف الدنيا واآلخرة. وكما أشكر مجيع العاملني يف مكتبة  ميسهل كل أمورك
UIA GOMBAK ،مكتبة  UIN AR-RANIRY هلذا املراجع  كمصدر للبحث عنم على حسن تعاوهن 

تكم وآراؤكم اقرتاحفا .هذا البحث من املشرف داخليا أم خارجيا ُقراءبحث. وأقدم جزيل الشكر أيضا لال
 البّناءة تكمل هذا البحث تاما كامال شامال.

ملن استفاد منه يف جيعل هذا البحث مفيدا ملن قرأه و وأسأل اهلل أن يبارك يل يف هذا العمل و           
ادي إىل سواء . واهلل املوفق واهلالطالبوضع منهج التعليم يف حتسني الكتابة لدى املستقبل ويف سبيل 

 .السبيل
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 البعدي يف االمتحان( مقارنة النتيجة املتوسطة لنتائج Tجدول اختبار ) 2،4،4،4،1،4

 111  استخدام املنهج التقليدي للمجموعة الضابطة واملنهج الكتابة العربية للمجموعة التجريبية 
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 األول بابال

 المقدمة   1،0

يف العامل شيوعا اللغة العربية واحدة من اللغات العاملية اليت هلا أمهية كربى، فهي اللغة السادسة 

علها جت ةف خاصو وهلذه اللغة ظر  .وعجمي مائة مليون، ما بني عريب ثاآلن، يتحدث هبا ما يزيد على ثال

وقد   أكثر من مخسة عشر قرنا. ذد ارتبطت بالقرآن الكرمي منن، فقختتلف عن بقية لغات العامل املوجودة اآل

 ﴿وفق قوله تعاىل:كتب اهلل هلا اخللود واحلفظ           ﴾ 

 .9احلجر:

قيين من القرآن هو األصل األول من أصول النحو، والدليل املتواتر الذي يفيد العلم اليعرفنا أن 

بأسباب احلياة، وناشرها يف الفاضل أدلته، والعربية وعاؤه، وهو كتاهبا األكرب وحارسها اخلالد، وماّدها 

 .(1991أرجاء األرض، وينبوع علومها، والنحو يف الصدارة منها)إبراهم عبد اهلل رفيده: 

د، فللمرفوع سبب، إن دارس اللغة العربية قد ذهب إىل إجياد علة لكل مايراه من أحكام وقواعو 

يسّوغه وتقبلُه  وللمنصوب علة، وللمجرور غاية، وللمجزوم هدف، والبد لعمل اسم الفاعل عمل فعله ما

 م(1999 القواعد النحوية)حممد بن عبد اهلل الورّاق:

وتعلم العربية وإتقاهنا يرجع إىل أسباب عديدة: منها سبب ديين لفهم النص القرآين واألحاديث 

نها سبب اجتماعي يرجع إىل أننا يف حاجة إىل تكوين مستوى لغوي معنّي جيعلنا أقدر على وم الشريفة.

التفاهم وأقدر على نقل األفكار واملشاعر وتبادهلا فيما بيننا، ويوم أن نصل إىل مستوى لغوي معنّي من 

 بع  اللغة ونتحدث هبا فلن يكون هناك خالف بيننا يف فهم معاىن األلفاظ، ولن جند غموضا يف

 الكلمات.
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ومنها سبب حضاري يرجع إىل أن اللغة وعاء احلضارة وبداية النهضة احلقيقية لألمة، وهي أساس بنياهنا، 

فبسالمة اللغة تسلم األمة هويتها، ومتتاز شخصيتها، بل إن وجودها نفسه رهن حبالة اللغة فيها، وحال 

 أهلها معها.

كون يللتعليم جيب أن يف املنهج إن األساسي فم، تعلم لغة األختتلف عن اللغة العربية  تعلم

ما على . إتقان املهارات يف اللغة العربية عليماألسلوب واملادة العملية لتنفيذ التيف ، على حد سواء اخمتلف

 :يلي

 القدرة على الكتابة .4  القدرة على القراءة .3  القدرة على الكالم .2  القدرة على االستماع .1

. إن كان على املستوى الواحد خمتلفلغة،  ةإلنسان لديه القدرة على إتقان أيلطفل  كلويف األساس  

، واملهارات األساسية اليت متلكها، والدوافع اليت تقصد هباالفات بني هذه األهداف التعليمية تخوكانت اال

 .االهتمامالعناية و يف النفس و 

ؤثر على أذهان القراء تية ، ألن الكتابة التمكن يف الكتابة هي الضرورة القصوى يف احلياة العصر 

أكثر من الصور املرئية. فهم منهج الكتابة مهم جدا بالنسبة لنا ألن يف املمارسة اليومية كثري من الناس 

الكتابة. نظرية الكتابة وفرية حىت يتم تأكيد ذلك يف القرآن سورة  عن يعجزونيف القراءة و اإلمكانية كون لمي

 قال تعاىل: .119ية:اآلالكهف، 

﴿                         

     ﴾ 

 

كثرية  وضعيفة صعوبة جيدونو  ريةكث معلومات مالكثري من الناس لديه جندذلك  نمعلى الرغم 

كل هذه ، وخصوصا يف تطوير أنشطة الكتابة،  فظيع تطورفائقة و عامل املعلومات بسرعة  ونمتكتابة. يف ال

 .متابعة األطوار لرفع مستوى املهارة الكتابيةتطلب رات يو التط
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، تنص على أن مهمة Teaching Lenguage as Communication"،( (1919791يف كتاب و 

ة أو احلصول على واحدة من املهارات اللغوية األربع، وهي: الفهم كن أن تعاد إىل السيطر متاللغة  ميعلت

والتحدث والقراءة والكتابة. ومع ذلك، فإن تدريس اللغة ليتحدث أن يسمح ألحد أن التواصل هو جانب 

مهم جدا من التدريس. ووفقا له، ميكن وصف احملادثة والكتابة باعتبارها جوانب كاملة من املهارات اللغوية 

 يل من األنشطة السلبية.فقنشاط اإلنتاجي، أما االستماع والقراءة أو ال

 "Kaedah Pengajaran Bahasa" كتاهبا يف عمر، حاجي عصمة الدكتورة األستاذة

أو  التواصل لغرض وإتقان اللغة يبدأ من الكتابة واحملادثة، اللغة، خالل من التواصل أن ترى ،(1999791)

 اليت اجلمل بناء يف وخاصة السيطرة، تلك عن خيتلف واإلتقان.  املنصب علىوأ أعلى الكفاءة املعاملة من

 .عام بشكل التعليم أهداف متثل

 كما يرىجيب أن يكون هناك منهجية واضحة  خاصة مهارات الكتابة و اللغة العربية وتعلم م يتعلول

. ةنظماملو  ةنيقواأل، ةنظماملالتعليمات هو خطة أو إجراء لتنفيذ  نهجاملعلى أن  (1991)صاحل  أمحد حممد

وبالتايل تعليم وتعلم اللغة العربية لغري الناطقني م. يعللتحقيق التدقة استمرارية مرتبة و  ميعلتالفمن خطوات 

جال التعليم لتعزيز وتوسيع املناهج التعليمية، وتنظيم انتقادات التدريس، مبمهم ويتطلب اهتماما خاصا  اهب

 .يل تعلم الطالب واملعلمتسه ملساعدة ووسائل اإلعالم

 البحثخلفية    0،0

 سياق يف. الكفاءة لغرض ترقية بعناية معاجلتها تتطلب اليت الرئيسية املشاكل من اللغة ضعف

للناطقني  وخاصة اللغة، تعلم يف يقل رغبة ال البداية منذ العيوب هذه معاجلة يف والفشل العربية، اللغة

 يؤدي إىل صعوبات قد املاليوية اللغة من وصفاهتا العربية اللغة قواعداختالف  املثال، سبيل على. بغريها

 الضعف منهج لتحسني والسعي لذلك، (2119نيك حممد رمحي نيك يوسف، )اللغة  إتقان يف ومشاكل
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 من مهارة معقدة وهي الثانية، اللغة تعلم يف من املهارة الرابعة ويعترب الكتابة العيوب. هذه واحد حلل

كل  جتمع ومهارة الكتابة والقراءة. والتحدث سواء كان االستماع، مهارات أخرى جوانب على تنطوي

 (2111حممد زياد بن خمتار وعز الدين بن حممد، )بدقة  املهارات

 اجلمل بناءالطالب يف  اواجهيبع  العوامل واملشاكل الرئيسية اليت  (2111)ذو الكفل يرى 

 همتقييمو كتابة الاجلمل و  بناء واملعلمون ال يهتمون بتدريباملفردات،  يف ونتقنال يالطالب  منها أنالعربية 

أيضا غري كافية فضال عن استخدام الوسائل والكتابة ضافية يف اللغة العربية اإل واملراجع، الكتابةعلى 

 التعليمية أقل مالئمة وفعالة.

معهد روح  طالب يفالعربية لدى ال الكتابة عن وضع منهج تعلم الدراسة يف هذه تبحث وسوف

 مناهج التعليم يف مهمة كمادة العربية جعلت اللغة بل احلكومية الدينية يف إندونيسيا أن املدارس ، اإلسالم

 كان.  االتصاالت كلغة اإلجنليزية اللغة بعد مهمة مكانة هلا العربية اللغة أن يدل على هذا. الدراسية

ومادة اللغة . درسة العالية يسكن فيها أربع وعشرون ساعةامل من أتشيه، بندا يف اإلسالم يقع معهد روح

 وزارة وضعتها اليت الدراسية ملناهج تابع العربية اللغة تعلم تنفيذ. مناهج التعليم يف إلزامية العربية كمادة

 هبا يلم أن جيب اليت املهارات أربع هناك الثانية اللغة تدريس يف. إلندونيسيا الدينية والشؤون الرتبية

الباحثة مع  التقت عندما. الكتابة ومهارة مهارة القراءة ، الكالم مهارة مهارة االستماع،: وهي لطالب،ا

ويشجع الدراسة يف وضع  واملدير يوافق يف هذا املعهد، الدراسة حتقيق على املوافقة لطلب مدير املدرسة

 هذا املعهد نهج مهم جدا يفمنهج التعليم لتحسني مستوى الكتابة العربية. يذهب إىل أن وضع هذا امل

أو ما يسمى مبادة اإلنشاء.ويف رأيه أن الطالب مل  هذا املنهج من قبل لتعليم مهارة الكتابة ألن لعدم وجود

على حتقيق الدراسة ووضع منهج التعليم يف حتسني مستوى  الباحثة تشجع لذلك مهارة الكتابة، جييدوا يف

ومهارة االستماع  مهارة الكالم، حيث من العربية اللغة جيدوا على أهنم الكتابة العربية لدى الطالب

 .ومهارة القراءة
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 مشكلة البحث 1،0

يتعلم الطلبة اللغة العربية ملدة أكثر من ثالث سنوات ولكنهم مل جييدوا يف الكتابة العربية والسبب 

قرتاح منهج التعليم يف يرجع إما قلة ثروة املفردات وإما ضعف فهم استخدام القواعد اللغوية. فيكون ا

حتسني الكتابة العربية لدى الطالب اإلندونيسني يف املرحلة الثانوية يتيح هلم الفرصة لتطبيق هذا  املنهج 

 وحل املشكالت. 

ويف الدراسة االستطالعية جتد الباحثة أن الطالب يواجهون املشكلة يف إجادة الكتابة وإتقاهنا،   

رتاكيب اليت يتعلموهنا يوميا إىل الكتابة. وعادة يستطيعون أن يعربوا بع  ويصعبون يف حتويل األلفاظ وال

أغراضهم ومشاعرهم شفاهة ولكنهم قد الجييدون أن يعربوا عنها كتابة، وكثري منهم خيطئون يف الكتابة 

ىل اللغوية واإلمالئية من أجل هذا، فالبد من وضع منهج التعليم يف حتسني الكتابة العربية. واستنادا إ

 خلفية ومشكلة البحث فيطلب من هذا البحث اإلجابة من أسئلة البحث.

 أسئلة البحث   1،0

 وتتمثل املشكلة يف األسئلة اآلتية :

 ؟ما هو مستوى الطالب يف الكتابة .1

 ؟ما هي اخلطوات التعليمية يف وضع املنهج اجلديد .2

 ؟القدمي واجلديد املنهج حصائية بنياإلفروق ال ما .3

 ؟العربية منهج التعليم اجلديد يف حتسني الكتابةلية إىل أي مدى فاع .4

 أهداف البحث  1،0

 يهدف هذا البحث إىل :
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 ديد مستويات الطالب يف مهارة الكتابة العربيةحت .1

  دراسة اخلطوات التعليمية يف وضع املنهج اجلديد .2

 .سني الكتابةحتىف  القدمي املنهجمقارنة باجلديد  هذا املنهجاستخدام  فروق إحصائية بني حتليل .3

  .العربية منهج التعليم اجلديد يف حتسني الكتابةمدى فاعلية  معرفة .4

 أهمية البحث  1،5

أن مهارة الكتابة من أهم املهارات اللغوية يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا لذلك جيب على 

األخرى. إن كثريا من الطالب  الطالب أن جييدوا الكتابة باللغة العربية فضال عن إتقاهنم يف املهارات

على إرسال جمموعة من العناصر اللغوية  اإلتقانتطلب ت األهنجيدون صعوبة يف استيعاب مهارة الكتابة 

أن  الكتابة حمتوىعنصر عنصر اللغة أو إما احملتويات،  مناللغة نفسها خترج عن  اليتوالعناصر املتنوعة 

 وعميقة يف املعىن والداللة. ةة قويمقالو يدة، جمقالة  إلنتاجبشكل جيد العنصران  جيتمع

دى لالعربية الكتابة  مهارةعن اكتساب  أن تبحث بدقة حثةابال ، تريدمهيةتلك األاستنادا إىل   

 :اآلتية اجلوانب. هذه الدراسة مهمة من الطالب اإلندونيسيني يف املرحلة الثانوية يف معهد روح اإلسالم

العربية  لتحسني الكتابةو العربية لتعزيز الفهم الكتساب اللغة  ا املنهجن هذا املعهد حمتاج إىل هذإ .1

 .ة وفعالةجبدار 

دربون إىل املعلمني الذين يذه الدراسة الصلة هبميكن الرجوع إليها وتكون وثيقة  أن تكون مرجعا .2

 مهارة الكتابة. تالميذهم على

 صحيحة.دة والستوفر هذه الدراسة معلومات للطالب حول إتقان الكتابة اجلي  .3

وا من إجراء مزيد من الدراسة املتعمقة من ستطيعاب حىت يتّ للكُ  اقرتاحاتهذه الدراسة  تقرتح .4

 .الطالب ولقدرهتم على رفع مستواهم يف هذه املهارة لفهموفقا  مهارة الكتابة لرتقية عليمتال منهج
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 فرضية البحث  1،0

يكلفهم  وال حتسني مستوى الكتابة إلسالم يفتالميذ روح ا ملساعدة الدراسة هذهأن  املتوقع ومن

سني مستوى الكتابة لدى الطالب من يف حت منهج التعليم تقدميالباحثة  فحاولت. الكتابة حيت يرغبوا فيها

 .سابقا وصفها مت اليت األهداف حتقيق أجل

 عزيزعريب لتمن قبل  يستخدمه أن ميكنأيضا  العربية الكتابة حتسني مستوى يفقدمت الباحثة و 

 . بالسهولة وخاصة يف مهارة الكتابة اللغة رغبة اجملتمع يف تعلم

 ويف فرضية العدم:

 .اليوجد فروق إحصائية بني الطالب يف الفرقة التجريبية والفرقة الضابطة -

اليوجد فروق إحصائية بني املنهج القدمي ومنهج التعليم يف حتسني الكتابة العربية لدى  -

 .ملرحلة الثانويةالطالب اإلندونيسيني يف ا

 حدود البحث  1،0

تقتصر على وضع منهج التعليم لتحسني الكتابة العربية لدى الطالب اإلندونسيني يف هذه الدراسة و  .1

، الطالب، وذلك بتسليط الضوء علي املشكالت اليت تعّوق املرحلة الثانوية يف معهد روح اإلسالم

. ويعود بصورة أفضل سني الكتابة العربيةحتمن أجل قرتاح خطوات وأساليب عملية اللوصول إيل 

ىل إومساعدة الطالب  ني الكتابةسيف حتمنهج التعليم هتمام بإمكانية استعادة استخدام هذا اال

ومن مث يرتقي  ها الطالب،. فضال عن استخالص املشكالت اليت تعوقتطبيق هذا املنهج اجلديد

  .الكتابة مستواهم يف

 34وطالبا  33من السنة الثانية )الصف احلادي عشر(  طالبا 91 على التجريبية الدراسة أجرت .2

يف معهد "روح اإلسالم". فمن املعلوم، أن يف هذا املستوى فقط يتعلمون  شخصا 199من  البةط

 ختصص العلوم الدينية.اإلنشاء وهم يف مادة 
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 يف هذه الدراسة تقتصر على ثالثة جوانب، هي:  نهجامل ياتحمتو و  .3
 ةالقواعد النحوي -
 القواعد اإلمالئية -
 فرداتامل -

الثالثة أمر أساسي يف تنمية اجلوانب هتتم الباحثة على القواعد النحوية واإلمالئية واملفردات، ألن هذه 

   وفصلت الباحثة يف منهج البحث عن هذه اجلوانب الثالثة. مهارة الكتابة العربية.

 الدراسات السابقة  1،5

 التعليم يف حتسني الكتابة منها:  نهجة مبقلعوقد كتبت البحوث والدراسات املت

حبث د. صالح بن عبد العزيز النصار و عبد الكرمي بن روضان الروضان يف البحث  لقد :الدراسة األولى

"أثر استخدام املراحل اخلمس للكتابة يف تنمية القدرة على التعبري الكتايب لدى تالميذ الصف الثاين 

 معرفة أثر استخدام املراحل اخلمس للكتابة يف تنمية القدرة على التعبري ويهدف هذا البحث إىل املتوسط"

الكتايب لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط ، عن طريق إعداد برنامج تعليمي يستند يف بنائه إىل طريقة 

ة املراحل اخلمس للكتابة، واعتمد الربنامج على جوانب أساسية متثلت يف تدريب الطالب على كتابة مقدم

تكون مبثابة املدخل للموضوع، وخامتة تلخص األفكار الواردة فيه، وكذلك تدرج الطالب يف الكتابة عرب 

مرحلة ما قبل الكتابة،  (1)مراحل مخس، تتضمن كل مرحلة منها عمليات خمتلفة، وهذه املراحل هي:  

مرحلة النشر.  إضافة إىل  (9)مرحلة التصحيح،  (4)مرحلة املراجعة،  (3)مرحلة الكتابة األولية،   (2)

 استخدام طريقة التقومي الذايت عن طريق قوائم التصحيح املصاحبة لكل مرحلة من مراحل الكتابة.

وقد تطلب حتقيق هدف البحث إعداد اختبار للتعبري الكتايب، يقيس مدى امتالك تالميذ الصف الثاين 

مقياس لتصحيح االختبار مشل جمموعة من  املتوسط املهارات األساسية للتعبري.كما تطلب كذلك إعداد

 املهارات اليت ينبغي توفرها لدى تالميذ الصف الثاين املتوسط. 
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تلميذًا وتلميذة من تالميذة الصف الثاين املتوسط، اختري  (41)وقد تكونت عينة البحث من 

مج البحث، على حني اختار عشرون  تلميذاً بطريقة عشوائية ليمثلوا اجملموعة التجريبية اليت طبق عليها برنا

 اآلخرون ليمثلوا اجملموعة الضابطة اليت تدرس التعبري الكتايب بالطريقة املعتادة يف تدريس التعبري. 

وقد طبق االختبار القبلي على تالميذ اجملموعتني التجريبية والضابطة قبل تطبيق الربنامج، بعدها طبق 

 والضابطة لقياس أثر استخدام الربنامج.االختبار البعدي على اجملموعتني التجريبية 

وقد أوضحت نتائج التحليل اإلحصائي أن تدريس التعبري الكتايب عن طريق استخدام املراحل 

( عن وجود فروق دالة Tاخلمس للكتابة كان ذا أثر مقارنة بالطريقة القدمية، حيث كشفت نتائج اختبار )

عتني يف االختبار البعدي،  وذلك لصاحل اجملموعة بني متوسط اجملمو  (1.111)إحصائيًا عند مستوى 

 التجريبية .

ويف ضوء نتائج البحث اليت تؤكد على وجود أثر إجيايب الستخدام طريقة املراحل اخلمس يف تنمية 

 القدرة على التعبري الكتايب لدى الطالب

بة عرب مراحل وستقوم الباحثة بوضع منهج التعليم يف مهارة الكتابة وستدرج الطالب يف الكتا

. ما قبل الكتابة )إعداد الباحثة القواعد اللغوية وحتديد املوضوع مث إعداد املفردات املتعلقة 1مخس 

. مرحلة التصحيح. وختتلف الباحثة يف 9. مرحلة التقومي 4. مرحلة املراجعة 3مرحلة الكتابة . 2باملوضوع 

اجملتمع غري الناطقني بالعربية وميكن أن ننشرها يف  مرحلة النشر، الكتابة الميكن أن ننشرها ألننا نعيش يف

 املعهد فقط.

"تعليم مهارة الكتابة وتعلمها للطلبة غري يف حبثه  (2119)حبث نورحيمي بن زين الدين  الدراسة الثانية:

حبث  املتخصصني يف اللغة العربية عرب شبكة اإلنرتنت: برنامج ويكي منوذجا )دراسة جتريبية تقوميية("

يلي لنيل درجة ماجستري يف العلوم اإلنسانية اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا. وهدف من هذا البحث تكم

ملعرفة أساليب تعلم الكتابة العربية بواسطة ويكي لدى الطالب واسرتاتيجياهتم ودافعيتهم حنو التعلم. 
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بة العربية للطالب غري يكتشف الباحث على أن برنامج ويكي يساعد يف تيسري اكتساب مهارة الكتا

املتخصصني يف اللغة العربية، ويرى أهنا برنامج ناجح يف عملية تعليم الكتابة العربية وتعلمها وذلك ألن 

معظم الطالب حصلوا على النتيجة اجليدة يف االختبارات الكتابية. إذن اكتساب مهارة الكتابة وتعلمها 

دمها للطالب الذين يسكنون يف املعهد إذ ال يراقبوهنم بواسطة شبكة اإلنرتنت، وهذا ال ميكن أن نستخ

 السلبية. تفسيستخدمون اإلنرتنت يف اجملاال

"أثر استخدام طريقيت الرتمجة والتدريب يف يف حبثه  (1999)حبث عبد اجلميل عدنان  الدراسة الثالثة:

ية الرانريي ببندا أتشيه تعليم مهارة الكتابة لطالب قسم اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية احلكوم

حبث تكميلي ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف الرتبية اجلامعة اإلسالمية العاملية  إندونيسيا"

ماليزيا. واهلدف من حبثه ملعرفة أثر كل من طريقيت الرتمجة والتدريب يف تعليم طالب قسم اللغة العربية يف 

بندا أتشيه يف إندونيسيا مهارة الكتابة. ويبحث أيضا ملعرفة أي اجلامعة اإلسالمية احلكومية الرانريي ب

الطريقة أفضل يف تعليم الطالب يف هذه املهارة. وأوضحت النتيجة أن طريقة التدريب هلا أثر أكرب من أثر 

الرتمجة يف رفع مستوى الطالب يف مهارة الكتابة. وطريقة التدريب أفضل من طريقة الرتمجة. ويقرتح الباحث 

لمدرسني أن يستخدموا طريقة التدريب يف تعليم مهارة الكتابة.وترى الباحثة أن طريقة التدريب أمر مهم ل

جدا يف تعليم مهارة الكتابة، بدوهنا الميكن تتطور الكتابة. فمن الواجب أن نستخدمها كطريقة من 

 الطروق يف تعليم مهارة الكتابة.

( يف حبث تكميلي مقدم لنيل درجة املاجستري يف برنامج م1991حبث راشد كريمبوي ) الدراسة الرابعة:

"تدريس مهارة الكتابة العربية للراشدين اللغة العربية بوصفها لغة ثانية يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا 

. قام الباحث لتيسري اكتساب غري الناطقني بالعربية )مناذج باستخدام الوسائل البصر للمستوى املبتدئ"

ارة الكتابة العربية ألن الطالب قد يتمكنون من التعبري عن بع  أغراضهم ومشاعرهم شفاهة ولكنهم مه

اليتمكنون من التعبري عنها كتابة، إذ يقعون يف األخطاء اإلمالئية ورسم احلرف ويف القواعد النحوية 
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طة الرسائل البصرية املناسبة وحنوها. ويقرتح الباحث أسلوب تقدمي املواد الكتابية من الكلمات واجلمل بواس

ويهتم بإعداد النماذج التطبيقية لتسهيل الكتابة وكذلك يف التدريبات املختلفة داخل الصف ويف الواجبات 

 املنزيلية.

 ”Problematika Pembelajaran Kitabah( يف حبثها 2119حبثت إنا منورة ) :الدراسة الخامسة

Siswa kelas VII di MTs Negeri Yogyakarta 1 ." ملعرفة طريقة تعليم الكتابة 1واألهداف من حبثها .

. ملعرفة احللول من مشكالت تعليم الكتابة 2للصف السابع يف املدرسة املتوسطة احلكومية يوكياكرتا 

. الطالب 1للطالب. وتعرض الباحثة من املشكالت اليت يواجهون يف تعليم الكتابة إما من حيث اللغوي 

. يصعبون يف تكوين حرف العرب واإلمالئية وأما املشكالت األخرى خيتلف يف خلفية 2 اليعرفون الكتابة

تربية الطالب وعدم اهتمام الطالب بدرس الكتابة والطالب الحيبون املادة الكتابة وعدم وجود العالقة 

علم إلتقان اللغة املتبادلة بني املعلم والطالب وقلة قدرة املعلم على تطوير طرق التعليم  وحمدودة مهارة امل

العربية وعدم وسيلة للتعليم منها املعمل اللغة وغري ذلك. وحاولت الباحثة حتل هذه املشكلة كلها يف 

 حبثها.

 Peningkatan Maharah Kitabah"( يف حبثها بالعنوان2113حبثت أسوة حسنة ) الدراسة السادسة:

Melalui Media Gambar dalam Pembelajaran Bahasa Arab siswa kelas XI IPA 2 MAN 

Godean Sleman Yokyakarta"  واهلدف من هذا البحث ملعرفة وتوصيف تنفيذ تعليم اللغة العربية يف

مهارة الكتابة من  وسائل الصور وملعرفة ترقية نتائج تعلم الطالب يف اجملال املعريف بعد إجراء البحث. 

ل الصور حيسن نتائج تعلم الطالب اللغة العربية وخاصة وأوضحت النتائج أن تعليم اللغة العربية من وسائ

يف مهارة الكتابة. وإجراء الدراسة من ثالثة مراحل، األويل: األنشطة األولية من تشجيع الطالب 

واإلمتحان القبلي والثاين: األنشطة األساسية وهي شرح كيفية إجراء املواد من قبل املعلم والباحثة، وتشكيل 

ل الواجبات يف اجملموعة مث ينقشها أمام الفصل والثالثة: خيتم األنشطة والطالب يشرتكون  اجملموعات والعم
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يف اإلمتحان البعدي ويؤخرها بالسالم. ومن نتائج حتليل البيانات هلذه الدراسة أن تطبيق وسائل الصور 

 تعليم اللغة العربية يف مهارة الكتابة حتسن نتائج تعليم اللغة العربية للطالب.

( انطالقا من املؤمتر الدويل يف حبوث العلوم 2113املقالة قدمتها سيت فاطمة سعد ) لدراسة السابعة:ا

 Kaedah Pengajaran Kemahiran Menulis Bahasa Arab diperingkat Sekolahاالجتماعية "

Rendah"   املدرسة واهلدف من هذه املقالة لشرح كيفية تعليم مهارة كتابة اللغة العربية يف مستوى

اإلبتدائية. وقالت أن مهارة الكتابة من مهارة الرابعة ينبغي أن يتقن الطالب يف التعليم والتعلم اللغوية. 

 ذكي كطالب الطالب تصنيفها وكانت بعد إتقان مهارة االستماع، مهارة الكالم ومهارة الكتابة. سيتم

شكلة اليت وجب على املدرسني أن يهتموها أربعة املهارة. وتشرح الباحثة عن امل على السيطرة على قادر

أيضا من خطوات تعليم مهارة الكتابة للطالب. وتستخدم الباحثة طريقة التدريب، طريقة الناقصة والزائدة 

وطريقة اإلمالئية. وهذه الطرق مناسبة للطالب الذين يضعفون يف الفهم وهذه الطرق الثالثة املشرتكة 

 لباحثة أيضا لتشجيع الطالب حب أنشطة الكتابة يف تعليم اللغة العربية.سيؤثرهم تأثريا جيدا. وتقرتح ا

 Penggunaan Gambar Pembelajaran dalam"( يف حبثها 2119حبثت نور طيفة ) الدراسة الثامنة:

Meningkatkan Ketrampilan Menulis (penelitian eksperimen di MA Al-Munawwariyah 

Bululawang Malang Jawa Timur)"  وتبحث الباحثة عن استخدام وسائل الصور يف ترقية مهارة

الكتابة وخاصة يف مهارة كتابة املقالة الوصفية. والعينة للبحث من الطالب الذين يتكلمون اللغة العربية 

 افتقارها حيدث أربع وعشرون ساعة ولكن أكثرهم اليتمكنون اللغة العربية ويف مهارة الكتابة خاصة. ال

 الوسائل استخدام عدم هو األسباب بني من ولكن العربية، باللغة الكتابة صعوبة من الكتابة للقدرة

 التعليمية لوسائل الفعال االستخدام تطبيق الضروري من فإنه التدريس. وبالتايل يف والفعالة املتنوعة التعليمية

 العربية الكتابة مهارات لمتع جتعل أن ميكن اليت التعلم  وسائل هي العربية الكتابة مهارات لتحسني

 الصور وسائل استخدام على البحوث إلجراء احلاجة مع واملرح والدينامية باحليوية مفعمة أجواء يف تشغيلها
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 يف وسائل الصور من التطبيق حول ملعرفة هو البحث من العربية. الغرض الكتابة مهارات تعلم تعزيز يف

املنورية  العالية املدرسة يف الكتابة مهارات تطوير يف ئل الصوروسا استخدام فعالية ودراسة الكتابة تدريس

 مهارات تعلم أ(. هي الدراسة ونتائج .الثاين الصف من الطالب العينة يقتصر حني يف مالع، بلولوع

 املالحظة. 3 الصور مظاهرة. 2املقدمة . 1: مراحل مخس يف عقدت اليت الصور وسائل باستخدام الكتابة

 على الطالب املعلم ويساعد الكتابة، قبل ما: أ. مراحل ثالث هناك املرحلة هذه ويف لكتابةا. 4 الصور يف

. ب تفصيلي خمطط شكل يف مكتوبة تكون أن شأهنا من اليت العناصر حتديد وكذلك املوضوعات حتديد

 ويساعد ة،الكتاب بعد. ج الفقرة يف ووضعها العريضة اخلطوط تطوير على الطالب املعلم ويساعد الكتابة،

 حتسني يف وسائل الصور استخدام .(ب. انعكاس. 9 و املقال وتدقيق وحترير تنقيح إىل الطالب املعلم

 .9.413 من كبريا قدرا ( أظهرتT) اختبار طريق عن فعال حنو على تعزز الكتابة مهارات

 Effective use of Caricature Picture"( يف حبثها 2111حبثت فوجي راحيو ) الدراسة التاسعة:

Media on Writing skills (Exsperimen Research at Junior Islam High School Walisongo 

at North Lampung)" مقال مركز على والقدرة الطالب كتابة مهارات لتحسني . هذا البحث 

 باللغة دثالتح على يتمكنون وهم الطالب، يواجهها اليت املشاكل. وسائل الصور الكاريكاتري باستخدام

 باستخدام الكتابة مهارات تعلم أثر حتديد إىل الدراسة وهذه. الكتابة اليتمكنون ولكن واملناقشات، العربية

 (T) اختبار باستخدام الدراسة هذه. الكتابة يف الطالب مهارات حتسني يف وسائل الصور الكاريكاتري

. واالستبيانات واالختبارات املقابالت مباستخدا البيانات مجع ويف. الصور وسائل فعالية مدى لتحديد

 اليت (T) نتائج عززت فعال حنو على الكتابة على القدرة هو وسائل الصور الكاريكاتري استخدام ونتائج

 كبري. مستوى على تظهر
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ذات الصلة  الدراسات السابقة للحصول على بذلت الباحثة اجلهد دراسة،ال ههذ ومن أجل إجراء

أن تويل اهتماما يف كيفية  اإلندونيسية أو املاليزية باللغة  علمية توجد دراساتال اآلنولكن حىت  بالدراسة.

 حتسني مستوى الكتابة باللغة العربية. 

   مصطلحات البحث  1،0

مما ال شك فيه أن البحث العلمي يتطلب توضيح املصطلحات العلمية الواردة يف منت البحث إلزالة 

   لك املنطلق يتقدم البحث باملصطلحات اآلتية:الغموض وتسهيل القراء، ومن ذ

  وضع 0،1،0

املعجم  لغة : مأخوذة من وضع يضع وضعا أى هيئة الشيئ اليت يكون عليها )إبراهيم أنيس وأصحابه:

 (1193 الوسيط

                                                                   واصطالحا أى تطوير املنهج وهو إجراءات ختطيط وبناء مساق تعليمي أو دورة تدريبية

  ميتعل  منهج 1،1،0

هو األسلوب الذي يستخدمه املعلم يف معاجلة النشاط التعليمي ليحقق وصول املعارف إىل تالميذه بأيسر 

( ويدخل يف معىن املنهج كل ماتتضمنه عملية التدريب وهي 9، 1999 السبل وأقل الوقت والنفقات )أمحد:

  (49، 1999عن حطة عامة الختيار وتنطيم وعرض املادة اللغوية ) حممود كامل الناقة: عبارة 

  الكتابة 1،1،0 

هي القدرة على الكتابة يف موضوعات خمتلفة بصورة طبيعية ويسر يف التعبري وشعور بنمط األسلوب 
تحريري ومادة (. وتتضمن الكتابة أيضا التعبري ال733 1999املناسب يف كل موضوع )علي مدكور، 

 اإلنشاء.
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 الطالب 1،1،0

 يفالطالب الذين يتعلمون مجع من تلميذ، وهم  أن الطالب (2111)الطبعة الثالثة ديوان  يف قاموس
 ستوىاملستوى إىل املاملعرفة. بدءا من أدىن عن  للحصول، والذين يدرسون غري ذلكاملدارس ويف الكليات و 

  .يف معهد روح اإلسالملطالب العينة من ا ثةباحأخذ التيف هذه الدراسة و . األعلى

  منهجية البحث  01،0

 كيفية شرح إىل هتدف. الدراسة هذه إجراء يف املستخدمة املنهجية عن القسم هذا يتحدث  

. الصحيح املعلومات على للحصول وحتليلها عليها احلصول مت اليت تبني البيانات الدراسة إجراءات هذه

واملتغريات  ،الدراسة  وموقع املكان صميم أشكال الدراسة، عينة الدراسة،ت القسم هذا يف وتشمل

 أدوات البحث ومجع البيانات وحتليل اإلجراءات.و التشغيلية، 

  الدراسة صميمت  0،01،0

. واألسلوب الكمي  األسلوب الكيفي واألسلوب الكميوقد أجريت هذه الدراسة على أساس   

 عيين نور سببية. الحظتالعالقة الن تنتج وجود أ ةالتجريبألن املنهج  هذادراسة جتريبية. واالختيار ل

و  ةفعالالكاملة لقياس ومجع البيانات الستبيانات إىل أن اال (1999)ذهب حممد جنيب    . (2111)

) تاكمان،  عينة. االستبيان هو السبيل األكثر فعالية للحصول على معلومات من الدراسةحتسني جناح ال

 هافعالة جدا إذا أعدت بشكل صحيح و يكون لدي يه ةبأن االستبانرى ي (1991)يتس (. ك1919

 . وثوق هبااملتسقة و املالعناصر 

أن التعليمات واألسئلة املطروحة يف  ها،يف هذه الدراسة. من ةهناك العديد من املزايا من استخدام االستبان

الباحث. املقاييس املستخدمة يف من  ؤثرعينة ال يال مناإلجابات وكذلك موحدة جلميع العينات.  ةاالستبان

يبسط عملية حتليل وتفسري البيانات لتكون قادرة على توفري نقطة ترسيم مقياس لنكرت وهو هو  ةنااالستب

 .(2111بالعناصر سئلت فيها )يوسيين، تلف ختوافق و ت يتنسبة الالواضحة بني الاحلدود 
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املعلومات  الحظة املباشرة ملعرفةومنتظمة، وصفية، وامل طريقة دراسة مفصلة وه األسلوب الكيفي

  أو املواد الدراسية.

 يقبلاالختبار ال، ةاالستبانمنها: للبيانات  العديدة دوات املستخدمةاألأو املصادر هناك            

 يبعدالواالختبار  يقبلاالختبار الالباحثة واختارت . الشخصية للمعلمني ةواملقابل يبعداالختبار الو 

للمعلمني ملعرفة بيانات حول منهج  الشخصية ةاملقابلمن أما بيانات هلذه الدراسة و العلى ملعرفة  واالستبانة

 .يف معهد روح اإلسالم وطرق التدريس تعليم اللغة العربية يف الكتابة

. ال 1 اليت لديها مخس مستويات خمتلفة ليكرتن على األسئلة عن طريق فحص مقياس و اجمليب         

السلبية إىل من وقيمة مقياس ليكرت ، . أوافق جدا9. أوافق 4. لست متأكدا 3. ال أوافق 2أوافق جدا 

مقياس ليكرت املستخدمة يف حبوث العلوم االجتماعية إىل أن  (2119) فيو يان تشوا ذهبتجيابية. اإل

، والتدبري ستخداميف االهل : أنه من السكما يليوالتعليم. وذلك ألن مقياس ليكرت حيتوي على مزايا  

 وثق مقارنةأمن قبل املشاركني، والبيانات اليت مت مجعها من خالل مقياس ليكرت لإلجابة سهلة  األسئلةو 

 .وغومتان من املقياس األخرى كرتوستون

 واالستبانة للطالب .1

 االستبانة للعينة: تنقسم االستبانة إىل قسمني         

 صية وخربات الطالباألويل: يشتمل على بيانات شخ -

 والثاين: يشتمل على بيانات املشاكل اليت يواجهها الطالب يف الكتابة -

 املقابلة الشخصية للمعلمني .2

 األوىل: بيانات شخصية -

 والثاين: بيانات حول منهج تعليم اللغة العربية يف الكتابة  -

 والثالث:  طرق التدريس -
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 االختبار القبلي واالختبار البعدي .3

يف شكل  الكتابةتتخذ  الكتابة.اختبار بناء على مناهج تشخيص ة يف هذه الدراسة هو األداة الرئيسي

م وإجراء يتعللل ةوضوعية. الوقت املخصص هلذا االختبار هو ساعة. مع هذه األداة، ميكن للباحثاملذاتية و ال

م لتحسني الكتابة منهج التعليمث قادرا على حتديد ما إذا كان استخدام  السابقة والقدميةقارنات بني امل

 أم ال. الكتابةميكن أن تؤثر على تعلم 

 حتديد اجملموعة التجريبية والضابطة .4

الدراسة ميكن استخدامها لدراسة التغريات النامجة عن  طيطخت يذهب إىل أن، (2119)بينما حممد ماجد 

الضابطة. سيتم موعة اجمليستخدم جمموعتني، اجملموعة التجريبية و  خطيطمعاجلة املتغري التابع. هذا الت

السيطرة على اجملموعة  ت، يف حني كانمبنهج التعليم يف حتسني مستوى الكتابةأساليب اجملموعة التجريبية 

وفقا على طريقة التدريس  ولكل جمموعةكل من اجملموعتني االختبارات، ل مث إجراءالقدمية.  الضابطة بقواعد

 .نهج التعليم يف حتسني مستوى الكتابة لدى الطالبمتجارب لتحديد مدى فعالية ال. وأجريت املنهج

درسا يف القواعد  يتبعالكتابة بعد أن يف لنرى اتقاهنم  ات اليوميةتدريبواإلضافة على ذلك، ال  

 ؟ل يرتقي الطالب يف الكتابة، هدودعنوان حماملتعلقة ب واملفردات

 جدول تصميم املنهج 5،5،51،5

 

 

 

 

 

 

نهجاختيار موضوعات امل  

  استخدام النماذج اهلادفة 

بيةاجملموعة التجري  اجملموعة الضابطة 

 االختبار القبلي االختبار القبلي
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  النماذج الهادفةاستخدام   1،0،01،0

مجموعة للباملنهج  تطبيق التعليميف تأثري  إىل حبثهتدف  ،النماذج اهلادفةالباحثة  تاستخدم

ال ميكن أن ألن  ،النماذج اهلادفة. وقد مت اختيار الضابطة اجملموعة مننهج القدمي على امل التجريبية مقارنة

ناسب البحث إىل ت ةعينللتعيني، بل معايري ال ةالباحث وهي صعبة علىلعشوائية العينات ا ةلباحثتستخدم ا

من  نةالعي ةقدم الباحثوت. فقط الثانيةمستوى مادة اإلنشاء يف الطالب الذين يدرسون لدى أن يتم ذلك 

ن قادرا على استخدام عينة من الطالب يف الفصول الدراسية من دو  عشوائية،فئة دون حتديد املشاركني 

يف نفس  ميف االختبار القبلي ال تفرق يف احلصول أى أهنالنتيجة وأن  إزعاج أو إعادة ترتيب الطالب

 املستوى يف مهارة الكتابة العربية. 

دد حت يتال النماذج اهلادفةاحلاالت اليت تسمح باستخدام تقنية أخذ أن  (1991)كما يرى نومان 

عمق األفهم الكان الغرض من الدراسة هو احلصول على و تعمق. التحقيق امل ألمهيةأنواع حمددة من العينات 

  .للعينات

 هجمادة اإلنشاء مبنتعليم 
توى التعليم يف حتسني مس
 الكتابة

 جمادة اإلنشاء باملنهتعليم 
 القدمي

 االختبار البعدي االختبار البعدي

بني  حتليل نتائج االختبارات
 اجملموعتني
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  ةدراسموقع ال  1،01،0

دار إمارة  ،يف غوي جاجاهروح اإلسالم  قعت، و معهد روح اإلسالم وقد أجريت هذه الدراسة يف   

تعليمية رمسية  هي مؤسسة  هذا املعهد الدينية. شعبةو  علومال شعبة: انقسمعهد له امل اهذ. اتشيه بيسار

باللغتني العربية واإلجنليزية كلغة رمسية يف االتصاالت.  التحدث . وتتطلب الطالبهافييسكنون الطالب و 

يأتون من مجيع أحناء اتشيه  وهم شاباتوال شبانن الم ونيتكون هذا املعهدالطالب الذين يتعلمون يف و 

  ة لألسباب التالية:كموقع الدراس  واختارت الباحثة معهد روح اإلسالم. حاليا

: األربع هو مساعدة الطالب على تعلم واتقان اللغة العربية يف املهارات املعهدهذا تأسيس . من أهداف 1

، والقدرة إعداد علماء اإلسالمهذا املعهد هدف أن باإلضافة إىل  ،التحدث واالستماع والقراءة والكتابة

 .على إكمال البحث العلمي والتكنولوجيا واإلميان

 وفروعها. أصوهلا   . يوفر يف هذا املعهد تعليم العربية2

املندرين واليابانية على العربية، اإلجنليزية، والكتابة ب. يف هذا املعهد برنامج للطالب ميكن التحدث 3

   (Panduan Ma’had Ruhul Islam:23)  اإلطالق

  عينة الدراسة 1،01،0 

البحوث أكثر رسوخا )حممد جنيب عبد  نتيجةموثوقية كبرية قد يزيد من صحة و العينة الحجم   

 ولكناإلسالم يف اتشيه،  معهد روح عاليةال درسةكل طالب امللالدراسة يف احلقيقة (. 1999الغفار، 

عهد روح من السنة الثانية )الصف احلادي عشر( من م نفرا 91تأخذ العينة يف هذه الدراسة  ةالباحث

 شخصا. 199ن م البةط 34وطالبا  33اإلسالم 

  المتغيرات التشغيلية  1،01،0

  وميكن تقسيم املتغريات يف هذه الدراسة إىل قسمني املتغري املستقل واملتغري التابع.

 .منهج التعليم يف حتسني مستوى الكتابة لدى الطالبأ. املتغري املستقل يف هذه الدراسة هو استخدام 
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  .القدمي استخدام املنهجب. املتغري التابع هو 

منهج التعليم يف حتسني باستخدام  مادة اإلنشاءتعلم  ةفإن األحباث اليت أجريت املتغري املستقل يف اجملموع

القدمي للتعليم.  املنهجومراقبة تأثري التغريات يف املتغري التابع باستخدام مستوى الكتابة العربية لدى الطالب 

  بني اجملموعتني. عينة الدراسةختبار النتائج بعد افرق يتم التعرف على تأثري من خالل 

  جمع البيانات طريقة  1،01،0

من   ةمادعالبع  اخلطوات األولية اليت تشمل رسالة اختاذ ، الدراسةقبل أن تتمكن من إجراء   

معهد روح  يفدراسة  اءجر إللحصول على إذن من جامعة مااليا لكلية اللغات واللسانيات، جامعة مااليا 

ملناقشة الدراسة مع رئيس القسم العريب للحصول  مدير معهد روح اإلسالممع  ةلتقى الباحثت مث. اإلسالم

 رقةوف الطالب رقةمن ف رقتنيلف املعلمنيم يداء التعليم الذايت للطالب. تعلأل ةلباحثل على إذن، تسهيال

طوة التالية هي إطالع تأثري الشخصية ومهارات املعلمني. واخل ختلصمن أجل  ةاليت أجراها الباحث طالبةال

يف األسبوع وتستمر  ساعتنيكل جمموعة عملية التعلم ملدة ل. تجريبةاملشاركني على تنفيذ هذه ال الطالب

 ضوع. واملو واالختبار البعدي بعد دراستهم دراستهمقبل بدء  يقبلالاالختبار  مث إجراء. أشهر ةثالثملدة 

آخر يف  االختبار البعدي ةالباحثمث إجراء . املوضوع على نفساملقدمة لكلتا اجملموعتني هو  للكتابة

 لموضوعمشاهبة لبعدي ختبار ال واملوضوع للكتابةعلى حد سواء من عملية التعليم والتعلم.  اللقاءات

منهج  فاعليةتأثري مدى ملعرفة االختبار هذا . همأوراق اختبار نتائج  ةلعينمل يوزع ل لكناالختبار القبلي. و 

. الستبانةا إجابة  علىن أيضا و املشارك وجب. وباإلضافة إىل ذلك، وقد  مستوى الكتابةالتعليم لتحسني

 كما يلي: مجع البيانات طريقةملخص 

  مجع البيانات طريقة جدول  1،0،15،1

 

 

 االستئذان من مدير معهد روح اإلسالم

  التعليماملناقشة مع رئيس قسم 

 اختيار العينة 
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  تحليل البيانات  00،0

لتحليل  بدأت الباحثة ،واملعلومات نتيجة االستبانة ومجع الوثائق املتعلقةالبيانات بعد مجع 

البيانات  للحصول على النتائج املرجوة. حتليل   (SPSS)اإلحصاء والتفسري استخداموتفسريها بالبيانات 

إلطالع النوعية  M.Excelواستخدام  .حصاء االستداليلنوعني من اإلحصاء الوصفي واإلالتنطوي على 

  والسردي.

، العينةالنسب املئوية لشرح خلفية من و  متوسطةدرجات وتستخدم اإلحصاء الوصفي إلظهار   

 االستدالليةحصاءات اإلوتستخدم  .شاكل وآثاره ونتائج االختبارامل، مبنهج املستخدمفيما يتعلق  ةاالستبان

 باستخداماملستخدم  نهجللطالب باستخدام امل املختلف من التحصيل العلمي ةدراسالالختبار فرضية 

لنسبة للمقابلة الشخصية مع املعلمني حللت الباحثة باملنهج الكيفي ألن عددهم . وبا (T) ختباراالحتليل 

  اليبلغ على العدد الكايف لتحليل باملنهج الكمي.

  عليمالت تخطيط 01،0 

املنهج وقدمت الباحثة  يف األسبوع، حصتنيكل جمموعة ملدة ل ثالث أشهر. يف خاللهذه الدراسة إجراء و 

 التاليةنفسه كما يف اجلدول  اجملموعتني هو تاإىل كل

املتفق باملنهجتعليم العينة وفقا   

 توزيع ومجع أسئلة الدراسة واالستبانة 

هاري حتليل البيانات وتفس  

 النتائج

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

22 

 

 جدول تخطيط التعليم  0،01،0

 الموضوع فترة التعليم التعليم ساعة

مقدمة يف طرق التعليم وطرق  ساعة األسبوع األول

 التقييم 

 االمتحان القبلي ساعة

 يف باب الكالم ساعة األسبوع الثاين

 األسرة السعيدة ساعة

 م الكالميف باب أقسا ساعة األسبوع الثالث

 اجلدية أساس النجاح ساعة

 يف باب الضمري ساعة األسبوع الرابع

 أضرار التدخني ساعة

 االسم )مذكر ومؤنث( ساعة األسبوع اخلامس

 األخوة ساعة

 األفعال )ماض، مضارع، أمر( ساعة األسبوع السادس

 السلع احمللية واملستوردة ساعة

 ية )مبتدأ وخرب(اجلملة االمس ساعة األسبوع السابع

 الرحلة السياحية يف اخلارج ساعة

 إن وأخواهتا ساعة األسبوع الثامن

 الثروات الطبيعية ساعة
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 كان وأخواهتا ساعة األسبوع التاسع

 التلوث البيئي ساعة

 العدد واملعدود  ساعة األسبوع العاشر

 مميزات التكنولوجي ساعة

 لرتقيمعالمة ا ساعة األسبوع احلادي عشر

تأثري اللغة العربية على الثقافة  ساعة

 اإلسالمية

 يف باب اهلمزة ساعة األسبوع الثاين عشر

 االنقالب ساعة

 يف باب االستثناء ساعة األسبوع الثالث عشر

 الصدق من خصال املسلم  ساعة

 اإلمتحان البعدي ساعة األسبوع الرابع عشر

 توزيع االستبانة واإلجابة ساعة

 

  تعليم المادة  01،0

وضعت . لكن على منهج التعليم لتحسني مستوى الكتابةدا ايف هذه الدراسة اعتم تعليم املادة  

 أولو دراسة الو  ةوفقا الحتياجات الباحث ةالباحثتعدلت . اخلمس املراحل طريقةأربعة عشر عنوانا ب ةالباحث

هذه جاءت ألن  .لغرض هذه الدراسةعهد ومدير امل القسممن رئيس  تفاقاال الباحثة طلباحلاجة ت

  .استخدام منهج التعليم لتحسني مستوى الكتابة لدى الطالب يف ذلك املعهدفعالية نرى لدراسة لا
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  التصور العام لفصول البحث  01،0

 أهدافو ، البحثومشكلة  ن موضوعع يةاحافتتصف بو . الباب األولالتفسري حتت  يتم وضع   

  إجراء الدراسة.يف ومنهجية املستخدمة  البحث أشكال، و البحث

  .هالفيتخللغة العربية و املنهج ومنهج التعليم ملفهوم  يكزت الدراسة على الشرح النظر ر ، ثانيال بابال

. ومن بني املسائل النظريات اليت نوقشت، ومجع وضوعياملباجلانب املسائل املتصلة ب بابالهذا  ضمنيت

 وتعليم الكتابة العربية لغري الناطقني هبا.، احل تعليم الكتابةمر ، كتابةالبالبيانات املتعلقة 

من أهداف املنهج الدراسة، وحمتوى املنهج الدراسة  البابهذا يف ناقش ت. اجلانب املنهجي، لثاثال بابال

  .من القواعد واملفردات والتدريبات، وموضوع القواعد والكتابة، وطرق التعليم والتقييم

اليت مت احلصول نتائج تقرير اليت مجعت فيها و البيانات  باباليف هذا يل النتائج. وحيلل ، حتلبعار ال بابال

  .عليها بالتفصيل

االستدالالت واالستنتاجات من الدراسات اليت مت و  ةالباحثتستنبط  سماخال بابالبوختلص الدراسة 

 ستقبل.امليف  دراسةالهذه تمرار بع  املقرتحات والتوصيات الس ةقدم الباحثت، بابيف هذا الو  .االقيام هب

  الخالصة 01،0

هذه أن  ةالباحث ت. ووجدسني مستوى الكتابةهذه الدراسة حلل املشكلة يف حتالباحثة يف حاولت   

العربية.  سني الكتابةيف حت منهج التعليماستخدام فعالية كيفية شرح  يف  تم هباجدا أن هن ةمهمالدراسة 

 منهج التعليم يف حتسني مستوىيف استخدام  ةالباحث ترجوو ، احل اخلمسر املعلى  هذه الدراسة تعتمدو 

مهارة الكتابة إتقان عامة و الطالب لتعلم اللغة العربية اهتمام يعطي بصيصا من الضوء جلذب أن الكتابة 

 .لدى طالهبم عامة مهارة الكتابة على إجناز وحتقيق املدرسومساعدة خاصة. 
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 منهج لل ريالنظ الباب الثاني: اإلطار

 المقدمة  0،1

أن مناهج اخلربات الرتبوية املنظومة اليت تعّدها املؤسسة  (7341 2119)يرى الدكتور فؤاد حممد موسى، 

الرتبوية للطالب ومساعدهتم على النمو الشامل املتكامل املتوازن إميانا، وخلقا، وجسما، وعقال، ونفسا، 

. واملنهج هو جمموعة من وحدات حلول يف التعليمك األرض وجنسا، واجتماعا مبا حيقق اهلل خالفتهم يف

إىل  (2111)يذهب نانا سودجانا وأمحد رفاعي املواد املقدمة بشكل منتظم باستخدامه الوسيلة أو بدوهنا.

أن املنهج نوع من أنشطة التعلم املخططة واملصممة ملساعدة املتعلمني لتحقيق أهدافهم التعليمية. املنهج 

وسائل اإلعالم للدراسة املستقلة ألهنا قدمت إرشادات للدراسة الذاتية. وعند حممد لبيب يسمى أيضا ب

أن املنهج الدراسي يف مفهومه التقليدي يقوم على تنظيم املادة الدراسية على  (1911)النجيحي وصاحبه: 

عاب عليها أساس الرتتيب املنطقي الذي يبدأ من السهل وينتهي بالصعب وهي فكرة تبدو سليمة لكن ي

أهنا حمتوى املادة الدراسية فقط واليهتم باخلربات التعليمية. واملنهج الدراسي احلديث هو اخلطة الواضحة 

للعمل يتحدد فيها األهداف والغايات اليت تنشد حتقيقها والوسائل اليت تصل هبا إىل التحقيق هذه 

(. يقول:" 2111األهداف. )حممد رشيد:  األهداف والغايات واملعايري اليت حتكم هبا على مدى حتقق هذه

املنهج هو اللغة، والنمط والطبيعة يف هذ املنهج كما ينظم كلغة معلم أو معلم اللغة الذي يعلم تالميذه. 

ومن مث فإنه غالبًا ما يسمى املواد التعليمية يف وسائل اإلعالم. ولذلك، التعليم هبذه األنشطة ترتكز على 

املمتعة ملصلحة املتعلم، وفقا للقيم واألخالق، واجلماليات، واملنطقي لتوفري اخلربة  املتعلمني، حيضر احلالة

 التعليمية املتنوعة. وأهداف التعلم تكون فعالة ، وستفهم بالسهلة. 

 إىل حتتاج املهمة األسئلة يف وضع منهج التعليم يف حتسني مستوى الكتابة لدى الطالب، هناك بع 

 وهي كما يلي:الدراسة،  قبل املعاجلة
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 املنهج؟ هاأن حيقق ينبغي اليت ةالرئيس األهداف هي ما .1

 باستخدام هذا املنهج؟ الطالب أن يتعلمه ميكن الذي ما احملتوى .2

 هذا املنهج؟ استخدامعند  الطالب مستوى كفاءة  ما .3

 استخدام هذا املنهج؟ قبل الطالب يواجهها اليت املشاكل ما .4

 ؟من استخدام املنهج الفوائد ما .9

 لتعليم هذا املنهج؟ املناسبة الطريقة هي ام .9

 هل أتقن الطالب يف مهارة الكتابة بعد التعليم باستخدام املنهج؟ .1

بعضا  بعضها العناصر البد من أن يربط منهج أن كل (791 1999)طعيمة  يوضح الدكتور رشدي أمحد

 :التايل النحو على تلخيصها ميكن واليت (39تايلر: ) تايلر مشتقا من رأي

 التدريس، والتقييم احملتوى، وطرق، و األهداف حتديد

 الطريقة وحتديد احملتوى اختيار واألهداف ستحدد البع ، بعضها مرتبطة وهذه العناصر األربعة

 احملددة األهداف حتقيق سيحدد التقييم أن تتوقع، العمليات هذه إجراء كل وبعد. والتعلم للتعليم املناسبة

 املستخدم. بواألسلو  احملتوى وفعالية

. يف كل املواد لدراسة املنهج نظريات بإعداد الباب هذا يف الباحثة طرحتها اليت النظريات وترتبط

 والثقافة، الكفاءة، ومستوى احملتوى، حيث من خمتلفة ألهنا الباحثة ال تبحث عن هذه النظريات، ولكن 

رق التعليم واللغة العربية من النحو وستبحث الباحثة يف هذا الفصل عن املنهج وط .واخللفية وغري ذلك

 والصرف.
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 الرئيس يف وضع املنهج، أن أهداف املنهج هو العامل اخلرباء آراء من تلخيصها ميكن اليت واالستنتاجات

 التدريس وأساليب والعرض املناسبة، احملتوى اختيار تليه ال، مث املنهج أم جناح حددوسي اإلشارة درجي الذي

 .املرسومة األهداف إىل وحتقيق فعالية دىم لتقييم والتقييم،

 أهداف المنهج   1،1

 أهداف املنهج يف الرتبية عموما تنقسم إىل نوعني:

أهداف عامة، ما ينبغي تزويد تالميذ مرحلة التعليم األساسي من املعارف واملعلومات، وما جيب  -

مية عندهم من امليول، والقيم التدريب عليه من املهارات وأدوات لغوية يف اجملتمع، وما ينبغي التن

 واالجتاهات. وتستغرق هذه األهداف العامة وقتا طويال يف التحقيق. 

وأهداف خاصة، ما ينبغي التحقيق لدى الطالب من منو يف املعارف واملعلومات، واملهارات  -

رتباطا والقدرات اللغوية، وامليول واالجتاهات اإلجيابية، وهذا النوع من األهداف اجلزئية وأشد ا

 .  (299-7299 1991مبتطلبات الطالب يف كل املرحلة. )علي إمساعيل حممد، 

 مصادر أهداف المنهج  1،1

 بالنسبة لواضعي املناهج هناك ثالثة مصادر:

 احلاجات وأغراض املتعلم .1

 احلاجات ومطالب اجملتمع .2

 الفلسفة الرتبوية .3

رجال الرتبية التصنيف الذي مييز بني ثالثة  ومن أشهر التصنيفات لألهداف الرتبوية وأكثرها شيوعا لدى

 (729 1991)علي إمساعيل حممد،  .احلركيو  الوجداينو  املعريفجماالت أو ميادين لألهداف الرتبوية امليدان 
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 مراحل تطوير المنهج  1،1

 أن عملية تطوير املنهج عملية مستمرة بعدة مراحل رئيسية هي:

 صياغة األهداف احملققة -

 ادر التعليمية واألنشطة والربامجى املناسب وما يتصل به من اختيار املصاختيار احملتو  -

  ى مبصادره وأنشطته وبراجمه ووضعهتطبيق احملتو  -

 تقومي النتائج -

يرتتب على هذا التقومي تطوير املنهج عن طريق التعديالت اليت تدخل عليه يف ضوء التغذية  -

 (1991739)علي إمساعيل حممد،  املنهج دورهتا.العكسية لنتائج التقومي وهكذا تبدأ عملية تطوير 

 أنواع المنهج  1،1

 للمناهج الدراسية أنواع خمتلفة وهي:

 منهج املادة الدراسية أو املنهج التقليدي .1

ويعترب من أقدم املناهج اليت عرفتها املدارس وأكثر املناهج شيوعا يف النظم التعليمية املعاصرة على اختالف 

التنظيم املنطيقي يسهل للرتاث الثقايف القومي، ويقوم يف بنائه على أساس الرتتيب أشكاهلا. وكذلك من 

 والتسلسل املنطقي للمادة كما فعله اخلرباء املتخصصون فيها.

املناهج الدراسية ترّكز االهتمام بصورة رئيسية على اختيار املواد الدراسية املختلفة اليت تقدم للتلميذ 

ينبغي أن يدرسه التلميذ وكذلك يُويّل اهتماما كبريا بتقومي مستوى التلميذ ومدى  وحتديد نوع املعرفة الذي

 إجادته وسيطرته على املعارف واملعلومات املطلوبة ويكون ذلك باالمتحانات التحريرية والشفوية املختلفة.
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بصورة رئيسية يف  ويقوم منهج املادة الدراسية على التقسيم التقليدي املعروف للمادة الدراسية، وهو يهتم

حتصيل املادة الدراسية دون اهتمام بإجيابية التلميذ. واملطلوب من املعلم أن يكون متخصصا يف املادة 

الدراسية املعينة مع التدريب املهين يف الرتبية عامة وتعليم املادة بصفة خاصة. ومميزات منهج املادة الدراسية، 

 كما يقدم سيلور والكسندر ما يأيت:

ثل طريقة منطقية فعالة لتنظيم عملية التعلم وتفسري وترتيب احلقائق واملعلومات اجلديدة وهلذا أنه مي -

تساعد املتعلم على أن يكتسب بطريقة بناءة وفعالة املفاهيم والتصورات واملعلومات واملبادئ اليت 

 تقوم عليها املواد.

ري من املعلمني واآلباء أن القوي أنه ناجح وفعال يف تنمية القوي العقلية للفرد، ويعتقدون كث -

العقلية الكاملة للتلميذ ميكن تنميتها بصورة أفضل من خالل الدراسة املنطقية املنظمة للمواد 

 الدراسية.

أنه يتفق ببع  املفاهيم الرئيسية للعملية الرتبية، ألن هذا املنهج نتيجة منطقية لبع  األفكار  -

يت بقبول كثري من املربيني وأنصار الفلسفة التواترية الذي الرئيسية عن العملية الرتبوية اليت حظ

يعتربون املواد الدراسية أحسن طريقة عملية لتنظيم املنهج، وأن املعرفة ميكن أن تكتسب بصورة 

 أفضل من خالل الدراسة املنظمة للميادين الرئيسية للمعرفة البشرية.

املواد الدراسية ميزة إستمرارية بقائه  أنه يستند إىل تاريخ طويل من التقاليد. فجعل ملنهج -

 واستخدامه يف املدارس املختلفة يف األنظمة التعليمية املعاصرة.

أنه يستخدم بصورة فعالة الرتاث الثقايف القومي، وأنه أحسن أسلوب لتنظيم املعرفة والرتاث الثقايف  -

إكتساب لطالب على املرتاكم، ويساعد على استيعاب الرتاث بسرعة وبطريقة فعالة ويساعد ا

 ئ الرئيسية الضرورية.املفاهيم واحلقائق واملباد
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عا هلذا املنهج. وأن اتبايقبل استخدام املنهج من املعلمني املعاصرين، ألهنم قد درسوا وتعلموا  -

منهج املادة الدراسية باعتباره منهجا جمربا ومستخدما على مدى عصور طويلة جيعل املربني 

 .واملعلمني يطمئن إليه

 املنهج وفقا للمواد الدراسية أبسط وأسهل من أي منهج آخر.هذا كان ختطيط  -

أن تقدمي الربنامج التعليمي يتم بصورة أيسر بناء على منهج املادة الدراسية ألن املواد الدراسية  -

 .(7399 2119 يسهل تقدميها. )فؤاد حممد موسى،

 عيوب منهج المواد الدراسية

 اد الدراسية هناك عيوب تصيب منهج املادة الدراسية، منها:من جانب مميزات منهج املو 

أن املادة الدراسية تنظم بصورة منتظمة من الناحية السيكلوجية ال يعترب تنظيم مناسبا ألن يغفل  -

أو يتجاهل احلقائق اليت كشف عنها بنمو علم نفس. إن كثريا من الطالب يفشلون يف إدراك 

اساهتم وتصبح املشكلة بالنسبة هلم ألن جمرد الدراسة من أجل األهداف أو الغرض احلقيقي من در 

 احلصول على رضا مدرسهم أو آبائهم وغري ذلك.

أنه يصعب حتقيق كثري من األهداف الرتبوية املرغوبة، أنه يتجه باهتمامه إىل تنمية ناحية واحدة  -

 ى اهلامة يف الشخصية.من شخصية الطالب  هي الناحية العقلية أو املعرفية ويغفل النواحي األخر 

أنه يف حد ذاهتا ال تدرب العقل، فنحن ككائنات بشرية نتعلم من اخلربات احلية اليت منر هبا،  -

فدراسة  أي مادة يف حد ذاهتا على أهنا جمرد حفظ واستظهار ال قيمة له مامل تستهدف هذه 

رة املوضوعية واالجتاهات املادة من طرائق وأساليب تعليمها تنمية األفكار املنطقية وتكوين النظ

 املرغوبة يف احلياة
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أنه ينظر إىل عملية التدريس نظرة جزئية، فاإلنسان يواقف احلياة بطريقة كلية متكاملة وليست  -

 جزئية.

أنه يفتقر إىل اإلستخدام الوظيفي للمعرفة، ألن املعرفة ال ميكن أن ترتجم تلقائيا إىل حدث أو  -

 إجراء.

 يم احملدد للمادة الدراسية أى حتديد جمال املادة الدراسية.أنه حمدود باملقرر التعل -

 منهج اجملالت الواسعة .2

هذا املنهج يعترب صورة معدلة من املنهج التقليدي للمواد الدراسية لكن هذا املنهج أنه حياول التغلب على 

املنهج السالف، مث  بع  املشكالت املتعلقة بالتمييز احلاد بني املواد الدراسية والفصل بينها كاحلال يف

 جيمع املواد الدراسية وألوان املعارف املتعلقة يف ميدان واحد للدراسة. ومن ميزات هذا املنهج،منها:

 يسهل تكامل املواد الدراسية بصورة يصبح هلا معىن أكثر بالنسبة للمتعلم. -

سهل عليهم أن يقدم تنظيما وظيفيا للمعرفة، واملعرفة اليت حيصل عليها الطالب أكثر مشوال وأ -

 يستخدموها استخداما وظيفيا.

 يساعد املدرسة على استخدام مواد دراسية أكثر وحتقيق فهم أوسع للشئون املعاصرة. -

يؤكد على املبادئ الرئيسية والتعميمات أكثر من الرتكيز على املعلومات واحلقائق. ومن جوانب  -

 امليزات هناك عيوب هلذا املنهج، منها:

 معرفة سطحية وليست معرفة متعمقة.يقدم هذا املنهج  -

 قد يرتتب عليه أن يكون املقرر الدراسي أكادميا جتريديا أعلى من مستوى كثري من الطالب. -

 املنهج املرتابط أو املتداخل .3

يعترب هذا املنهج صورة معدلة من منهج املواد الدراسية املنفصلة يستهدف حماولة إلغاء احلواجز احلادة بني 

ية، وهو كعمل ترابط بني املواد يف ميدان واحد أو بني املواد يف أكثر من ميدان، حيث تدمج املواد الدراس
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املتشاهبة اليت  املادة الدراسية بصورة ختتفي معها احلدود الفاصلة بني املادتني. مثل الربط بني أجزاء املواد

شاهبة كالربط بني موضوعات القراءة م كاجلرب واهلندسة، والربط بني أجزاء املواد غري املتتدرس يف نفس العل

 (7399 2119يف األدب بالتاريخ. )فؤاد حممد موسى، 

 املنهج احملوري .4

ويظهر املنهج احملوري حديثا كرد فعل على املنهج التقليدي الذي جيعل املادة الدراسية هدفا يف حد 

لتصورات احلديثة  نسبيا يف تطوير ذاهتا. وعند بع  املؤلفني أن هذا املنهج مرادفة للتعليم العام، وهو من ا

املناهج يف برنامج التعليم العام حبيث يكون أكثر وظيفية وله مغزى أكثر بالنسبة للطالب. يقوم هذا املنهج 

( وأن 7311 2119على التكامل بني املواد الدراسية واالهتمام باحتياجات الطالب. )فؤاد حممد موسى، 

ى التفكري وحل املشكالت حتت توجيه املعلم. ومن ميزات هذا هذا املنهج يهتم بتدريب الطالب عل

 املنهج:

يساعد الطالب على استخدام اخلربات التعليمية ذات املعىن واملغزى ويساعدهم على القيام  -

 بنشاط تعليمي إجيايب.

يسهل حتقيق النتائج املرغوبة للربنامج التعليمي وحتقيق أهداف تربوية منشودة من الصعب  -

 حتقيقها.

يقوم هذا املنهج على أسس نفسية، ويقوم على التخطيط املشرتك للطالب واملعلم يف اختيار  -

 اخلربات التعليمية، والطالب يتمتعون بدافعية قوية للتعلم والتحصيل.

 ينمي استخدام أساليب حل املشكالت والتفكري النقدي -

ستخدام املعرفة يف املواقف ذات يساعد يف تنمية العالقة بني خمتلف ميادين املعرفة كيساعد على ا -

 املعىن
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 يساعد على تنمية كثري من املهارات والقدرات اليت تستخدم يف مواصلة األنشطة واالستمرار فيها. -

 يهتم بالتوجيه الوظيفي الذي يساعد التلميذ يف مواجهة املشكالت واالهتمامات. -

ت واالهتمامات الفردية يسهل تكييف اخلربات التعليمية للقدرات واإلمكانيات الحتياجا -

 للطالب.

 يساعد على استخدام طريقة مرنة للتدريس -

 منهج النشاط .9

يتضمن هذا املنهج من جمموعة من اخلربات الرتبوية اهلادفة اليت تنبع من اهتمامات الطالب، ويسمى هذا 

 املنهج مبنهج اخلربات أو منهج املشروعات. ومن خصائص هذا املنهج، منها:

 ج على أساس تكامل املعرفةيقوم هذا املنه -

 أنه وظيفي وله مغزى بالنسبة للطالب -

 أن رغبة الطالب واالهتمامات حتدد حمتوى املنهج -

 يقوم أساسا على أسلوب حل املشكالت -

 .(7399 2119وأنه ال يعد مقدما أو سلفا )فؤاد حممد موسى،  -

 منهجخصائص ال  1،1

ليمية، حيتوي بع  اخلصائص اليت متييزه عن كل اجملموعة املتنوعة من النماذج من املواد التع

أشكال أخرى من املواد التعليمية عادة. وكذلك للمنهج، هذه املواد هلا خصائص. ويهدف نظام التعلم بني 

أمور أخرى، أن تكون مكتفية ذاتية. برنامج الدراسة سليمة ومنتظمة حتتوي على الغرض أو املواد أو 

يف النطاق التواصلية ذات االجتاهني ملناقشة األنشطة مركزة وقابلة للقياس،  األنشطة. ويتم التقييم املعروضة

 ( 2111فضال عن تعلم املستخدمني )أندي برستوو:
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 وهناك عدة أنواع من خصائص املواد، وهي:

 كاملةصغرية  حزمة  وه نهجامل -1

 ظمةناملخططة و املحيتوي على جمموعة من األنشطة  نهجامل -2

 صراحةوالف املوضوعة واحملددة حيتوي على التعلم األهدا -3

حيتوي على املواد اليت  نهجنظرًا ألن امل املستقلتعلم اليسمح املتعلمني على  نهجامل -4

 ة النفسيةإلرشادياهي 

بياليت الفردي ) علمللت قيحقتالهو حتقيق االعرتاف بالفروق الفردية، أي  نهجامل -9

 (2113 :وآخر

 التعليم والتعلم   1،1

م أن التعليم مساعدة شخص ما على أن يتعلم كيف يؤدي شيئا ما أو تقدمي كما ورد يف املعاج

 تعليمات أو التوجيه يف دراسة شيئ ما أو التزويد باملعرفة أو الدفع إىل الفهم واملعرفة.

( أن اهلدف األمسى من التعليم هو شحذ العقل ومترينه 1911يقول )دكتور حممد لبيب النجيحي وصاحبه:

الشكلي الذي ينظر إىل عملية التعليم على أهنا غاية يف ذاهتا دون اعتبار لشخصية  من خالل التدريب

 املتعلم أو فهمه ملا يتعلم أو حىت قيمة ما يتعلمه بالنسبة له وللمجتمع.

والتعلم يف املعاجم املعاصرة هو أن حتصل املعرفة أو تكتسب املعرفة عن موضوع، أو املهارة عن          

( أن التعلم تغيري مستمر يف امليل 1993 أو اخلربة أو التعليم. ويرى )كمبيل وغرمزي:طريق الدراسة 

 ( منها:1994 السلوكي، وهو نتيجة ملمارسة معززة. وعند )ه. دوجالس براون:

 التعلم هو االكتساب أو احلصول على شيئ -
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 التعلم هو االحتفاظ مبعلومات أو مهارة ما -

 والذاكرة والتنظيم املعريف واالحتفاظ يتضمن أنظمة االختزان، -

يتكون التعلم على الرتكيز اإلجيايب الواعي على األحداث اليت تقع داخل اجلهاز العضوي أو  -

 خارجه

 يتضمن التعلم شيئا ما من املمارسة، وقد تكون ممارسة معززة -

 التعلم تغري يف السلوك -

 التايل:(  إىل أن نظرية التعلم جيب أن حتدد اخلصائص 1999 ويشري )برونر:

 اخلربات اليت تغرس يف الفرد نزوعا إىل التعلم .1

 الطريقة اليت ينبغي أن تقدم هبا املعرفة كي يستطيع املتعلم أن ميسك هبا .2

 الوسائل الكثرية فاعلية يف تقدمي املواد التعليمية .3

 طبيعة الثواب والعقاب يف عملية التعلم والتعليم وكيفية تنظيمها .4

( من أهم مبادئ التعلم يف ضوء نظرية املثرية 1911نجيحي وصاحبه:ويضيف )دكتور حممد لبيب ال

 واالستجابة:

جيب أن يكون الطالب نشيطني وإجيابيني ال خاملني وال سلبيني جامدين وجمرد مستمع ومتفرج،  -

 والتعلم باملمارسة والعمل

 تكرار احملاوالت وترددها الزم ومهم الكتساب املهارة -
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ريق املكافأة لالستجابات املرغوبة وتفضل بصفة عامة التعزيزات حيدث تعزيز االستجابة عن ط -

 اإلجيابية على التعزيزات السلبية

 التعليم والتمييز يف سياق خمتلف هو عملية مطلوبة حىت يصبح املتعلم مهيئا لعدد كبري من املثريات -

 الدافعية واحلافزية ضرورية ألحداث التعلم -

 دئ التعلم تكون على مايأيت:ومن جوانب النظرية املعرفية أن مبا

املالمح اإلدراكية للمشكلة مهمة وجيب أن تتبىن املشكلة حبيث تكون مالحمها الرئيسية أمام  -

 التعلم

 ينبغي تنظيم املعرفة من كليات بسيطة إىل كليات مركبة -

 التعلم مع الفهم أبقى وأثبت من التعلم األصم أو بدون فهم -

 ملعرفة الصحيحة وتصحح التعلم اخلاطئالتغذية العكسية املعرفية تؤكد ا -

هتديد اهلدف مهم كدافع للمتعلم والنجاح والفشل يتحدد بالطريقة اليت حيدد هبا املتعلم األهداف  -

 املستقبلة

 ألنشطة التعلم منهجإمكانية استخدام ال  0،1،1

،  تطورأن يجمموعة من املوضوع الذي ميكن  املنهجكمقدم للمعلومات األساسية، كما عرضت يف 

بياليت الرسوم التوضيحية التواصلية )بأهنا مكملة  عن املواد، فضال و كمواد للتدريس أو التوجيه للمتعلمني، 

املواد املمارسة للمربني، يف و للمعلمني،  فعايلال عليمتلأن تصبح دلياًل ل ذلكباإلضافة إىل ، (2113: وآخر

 التقييم اخلاصة به.
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 بالمنهج عليمالت يزاتم  1،1،1

 دون املعلمبن و تعلم املتعلمأن يكن مي -1

ويشعر املتعلمون ميكن دراسة املتعلمني بشكل مستقل واستخدام طريقته اخلاصة،  -2

 مادة اإلنشاءاملتعة والراحة يف ب

 .السريعة ستوى قدراتهمب مادة اإلنشاءكان الطالب قادرين على فهم  -3

 على النحو التايل:نشاء مادة اإل منهج التعليمأما بالنسبة ألهداف التعلم باستخدام 

 مهارات الكتابة اكتساب يفالطالب  متكن .1

 عاليةالقيم اإلجنازات والن و املتعلمنال  .2

 مادة اإلنشاءفهم على ن و ملتعلمع ااستط .3

ميكن أن تستجيب يف كل و املختلفة، الكتابة ن على تفسري مضمون النصوص و املتعلمع استط .4

 تفاعليةالنشطة األ

وقادرة على  وص املختلفةأمناط اجلملة اليت ميكن استخدامها لتكوين النص عرفةمب نياملتعلمحتلية  .9

 ةاملدارسأو يف يف الفصول إما تنفيذ ذلك يف اخلطاب املنطوقة واملكتوبة يف املمارسة اجليدة ال

 فصلوخارج ال

اجلوانب االجتماعية بقادرًا على توصيله  وص املختلفةإعطاء املعرفة للمتعلمني حول النص .9

 صيةوالشخ

على  وننقل املعلومات وقادر لختلفة من النصوص املالطالب قادرون على الكتابة باللغة العربية  .1

 الكشف عن مضمون األفكار واملشاعر.
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 جية التعليمإستراتي 1،1،1 

( تعين اإلطار الذي يدل تلك 2111يسمى املنهج أيضا باإلسرتاتيجية، واإلسرتاتيجية عند )الكسندر:

 دد طبيعة املؤسسة وتوجيهها. إهنا ما تقصده املؤسسة. فدور اإلسرتاتيجية إذن هو:اخليارات اليت حت

 تيسري اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية بفضل تقدمي إطار لالختيار. -

راف اإلسرتاتيجي، بأن تكون إشارة لتقومي التقدم ولتحديد املركز املتقدم الذي ينبغي حنإيقاف اال -

 افظة على هذا املركز.الوصول إليه والبناء عليه واحمل

 جتديد التنسيق وحفظه، بطريق تقدمي آلية لتقليص اجلهود الضائعة واملتنازعة -

 تعزيز التحفيز، بإظهار احلساس بأن األمور حتت السيطرة، وعلى املسار الرابح -

 وعندما يتورط املشاركون يف العملية تشتمل على أي مستوى مواءمة ثالثة عناصر أساسية: األهداف   

     .(2119والفرص والقدرات )بيرت ماك كافري: 

إسترياتيجية التعليم تتكون من سلسلة إجراءات املعلمني واملتعلمني على أساس العالقات املتبادلة 

اليت حتدث يف التعليم لتحقيق هدف معني. وعملية التعليم فعالة إذا كانت املكونات الكافية املؤثرة يف 

 علم.حتقيق أهداف التعليم والت

أنشطة تعليم اإلنشاء كمادة يف املدرسة هي مصممة ملساعدة الطالب على تطوير الفهم واإلتقان     

يف مادة اإلنشاء يوميا وقادرة على حتقيق ذلك، مث جيب على املعلمني قادرة على تطوير استرياجية التعليم. 

ب املدرسة، واالتصاالت ذات اجتاه ولكن مل يتحقق هذا متاما، ومعظم املدرسني يهتمون يف التعليم بكتا

واحد بإلقاء احملاضرات، وتؤدي هذا إىل بع  العوامل: الطالب يشعرون بامللل على املعلمني خبطاهبم، 

وعدم اهتمام املتعلمني لقراءة الكتب املدرسية املستخدمة. وباإلضافة إىل ذلك، أصبحت الرسوم 
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مث حلل هذه املسألة احلاجة للمواد املطبوعة اليت ميكن أن التوضيحية أقل جاذبية حىت يتكسلوا املتعلمون، 

 تزيد من الدوافع للمتعلمني وهي املنهج الدراسية.

أليسا  )الذايت وفقا لسرعة التعلم  ةستقلاملالفرصة للطلبة للدراسة  إتاحةنهج باملم يالتعلتطبيق 

 .(2119كريستييانيت: 

عملية تتكون من إجراءات املعلمني واملتعلمني يم والتعلعملية التعلم  أزير أنحممد عثمان يرى و 

والتعلم  عليموعملية الت، تحقيق هدف معنيلالتعليمية  حوالعلى أساس العالقات املتبادلة اليت حتدث يف األ

تحقيق هدف معني )ب، لالتعليمية   من ختطيط وتنفيذ وتقييم أنشطة الربنامجنيأنشطة املدرسمن 

 (1991 سوريوسوبروتو:

التعليم والتعلم ميكن تشغيلها فعليًا إذا كان مجيع املكونات مؤثرة يف عملية التعليم لتحقيق  عملية

األهداف يف التعليم والتعلم. أما بالنسبة للمكونات فمنها: األهداف، واملواد، الطالب واملدرسون 

اليت وضعت من واألساليب، واألحوال والتقييم للوضع وأن تتفاعل مع بعضها البع  لتحقيق األهداف 

 أجلها.

 تطبيقات نظرية التعلم بالنسبة للمنهج  1،1،1

 عدة تعميمات تتصل بتطبيقات نظريات التعلم بالنسبة لواضع املنهج، منها:

وجب على الطالب أن يكون عنصرا إجيابيا فعاال يف عملية التعلم ال جمرد عقول فارغة متأل  .1

 باملعلومات

 عرفية وحمتوى عملية التعلم مهم حلدوث التعلم وانتقالهأن سيطرة الطالب على املهارات امل .2

 توزيع األوقات من أمور مهمة جدا .3

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

41 

 

حوافز التعليم مهمة وجيب أن تتضمن هذه احلوافز أكرب عدد من الطالب وأن تكون عامال فعاال  .4

 يف حفزهم على حتقيق األهداف  على قدر قوهتم يف بذل الطاقة.

جاح والفشل حني التعليم ولكن جيب أن تكون غالبية جيب أن يتعرض الطالب حلاالت الن .9

 اخلربات ناجحة وحتويل اخلربات الفاشلة إىل التعلم اإلجيايب أو لتصحيح عملية التعلم.

 التوصل إىل املستويات املعرفية العالية بتوفري أنواع متباينة من اخلربات التعليمية  .9

دم املنهج املدرسي مدى واسع من املشكالت جيب أن يكون الرتكيز على املبادئ وتطبيقها وأن يق .1

 اليت تتطلب عمليات تفكريية متنوعة.

جيب على الطالب أن يعتمد على تذكر واسرتجاع املعلومة املاضية كمصدر مهم وزيادة التعلم  .9

 وحفظ املعرفة واختزاهنا مهم والسيما يف املراحل التعليمية األوىل

 تحقق معها االستمرار والتتابع جيب ختطيط خربات التعليم بدقة وبصورة ي .9

جيب أن تسمح املواقف التعليمية للطالب أن يفهم ماتعلمه فاملعاين والفهم، يسمح للطالب  .11

 باالستجابة الواعية يف عملية التعلم.

 التغذية العكسية مهمة لتصحيح أخطاء التعلم ولتشجيع املزيد من الطالب. .11

ظرية يف املناهج التعليمية. ويبدأ ميدان علم النفس يهتم اهتماما وقد برزت يف العقد األخري عالقة العلوم الن

خاصا بعالقة التفاعل بني األشخاص وقيمة عمل اجلماعة وبفائدة وسائل مساعدة الذات للتغلب على 

ضغوط احلياة. وحاول اللغويون إىل فهم حقيقة االتصال والقدرة االتصالية وتيسري عملية التفاعل اللغوي. 

مهنة تعليم اللغة لالجتاهات واملناهج النظرية اليت أكدت أمهية بقدير الذات، وأمهية تعلم واستجابت 

الطالب بالتعاون معا وأمهية تطوير الوسائل الفردية للنجاح والرتكيز على العملية االتصالية يف تعلم اللغة. 

ألمناط والتعريفات وغري ذلك عن وأن التحدى األكيد يف تعليم اللغة هو التحرك فيما وراء تعليم القواعد وا
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اللغة اليت تعلم الطالب ألن يستخدموا اللغة يف االتصال بطريقة تلقائية من الكالم واالستماع والقراءة 

 .(1994 والكتابة )ه. دوجالس بروان،

 طرق التعليم والتعلم  1،1،1

لطالب، فيما يلي بع  هناك نوع الطرق ويتمشى مع نوع األهداف وطبيعة املادة الدراسية وخصائص ا

 الطرق:

 الطريقة اإللقائية أو احملاضرة .1

الطريقة اليت يكون فيها صوت املدرس هو أكثر مسموعا من غريه عندما يلقى احلقائق أو يسردها. وتتميز 

لم الطريقة اإللقائية بأهنا تناسب الصغار للذين ال ميكنهم الكتابة أو االطالع. وميتاز اإللقاء اجليد بتأثري املع

 نفسه من حيث احلركة والصوت. واملناسبات اليت تستخدم فيها الطريقة اإللقائية:

احملاضرات، العرض الشفوي دون املناقشة أو اشرتاك املستمعني مع املدرس إال يف االستماع والفهم  -

 وتدوين املذكرات دون أن يسمح بالسؤال أثناء اإللقاء وإمنا بعد انتهاء احلديث.

تفسري ما غم  على الطالب فهمه، يهدف الشرح إىل إظهار النقط األساسية الشرح، توضيح و  -

 واالنتقال التدرجيي من نقطة إىل أخرى وفقا لقوة الطالب ومراعاة اختالفهم قوة وضعفا.

الوصف، القصة يف التدريس تساعد على جذب انتباه الطالب والتشوق إىل الدرس، أهنا تريب  -

 ستثري ميلهم إىل التقليد وحترك قابليتهم لالستهواء.األطفال تربية خلقية صحيحة وت

الطريقة القياسية، الطريقة اليت يعرض فيها املعلم قاعدة عامة أو نظرية أو قانونا ويشرح  .2

املصطلحات واملفاهيم اجلديدة الكامنة فيها والعالقة بينها اليت تتمثل يف النظرية أو القانونية. جيب 

ئق عامة، كإعطاء القاعدة املطردة أو احلقيقة العامة يقيس عليها أن يدرس الطالب قوانني وحقا
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بأمثلة تؤيد هذه احلقيقة أو القواعد املطردة وتنطق هبا. وتتميز هذه الطريقة بالسهولة ألهنا ال 

حتتاج إىل جمهود عقلي عظيم. وهذه الطريقة غري مناسب استخدامها يف مرحلة التعليم االبتدائي 

 (7324 2119ال يف الناحية القياسية. )فؤاد حممد موسى، لقصور تفكري األطف

الطريقة االستقرائية، تساعد هذه الطريقة التلميذ على االنتقال من اجلزئيات إىل الكليات، وتتميز  .3

هذه الطريقة بعرض األمثلة أو النماذج لتفحص وتقارن مث تستنبط القاعدة أو بعبارة خمتصرة. 

علومات والقياس طريقة حفظ املعلومات والرتتيب. االستقراء هو فاالستقراء طريقة اكتشاف امل

عملية الوصول إىل التعميمات من دراسة العدد الكايف من احلاالت أو املواقف الفردية واستخراج 

 اخلاصية اليت تشرتك فيها.

نبدأ الطريقة اجلمعية، هي جتمع بني الطريقتني االستقرائية والقياسية، مثال يف تدريس القواعد،  .4

باألمثلة جيئ هبا الطالب أو يعرضها املدرس شريطة أن تكون يف مستوى عقوهلم وجتارهبم مث توجيه 

أنظارهم إليها وإىل ما فيها من املميزات ونتدرج حىت الطالب يصلون بأنفسهم ومبساعدة املعلم 

اسية على أمثلة أخرى. واإلرشاد إىل القاعدة الكلية، مث التعويد هبذه القاعدة فالتطبيق بالطريقة القي

 ومقياس جناح الدرس هنا هو الفهم.

الطريقة احلوارية أو طريقة املناقشة، تستخدم لكشف احلقائق عن طريق احلوار، حبيث يأخذ  .9

املدرس يف إلقاء أسئلة تتكشف عن طريق احلقائق النهائية اليت يراد إحاطة الطالب هبا وتوثيقهم 

 (         729 1992عال، باملضمون. )عبد املنعم سيد عبد ال

طريقة حل املشكالت، تصلح هذه الطريقة ألي مادة دراسية، وميكن املعلم أن يستخدم اخلطوات  .9

 القادمة لتنفيذ الطريقة:

 تقدم املشاكل للطالب ومساعدهتم على التحديد بالوضوح والدقة. -
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 توجيه نظر الطالب إىل البيانات املتعلقة باملشكلة -

 بني اهلدف املراد الوصول إليه باملعلومات املتاحة ليفرتض احللول توجيه الطالب لريبط -

 يساعد الطالب على اختيار احللول املناسب منها -

 تقومي كل ما توصل إليه الطالب -

طريقة التعليم باالكتشاف، تدريب الطالب على البحث عن املعرفة من مصادر متنوعة كالكتب  .1

ية والرحالت العلمية وغري ذلك. ومن فوائد هذه الطريقة: واملراجع واملختربات واملالحظات امليدان

تنمي هذه الطريقة القدرة العقلية الكلية للطالب فيصبح قادرا على التصنيف، ويدرك العالقات 

والتفريق بني املعلومات اليت ترتبط أو باملشكلة اليت يواجهها، وينمي قدرة الطالب على استخدام 

ل ذلك إىل موقف احلياة العلمية، ويزيد القدرة على تذكر أساليب البحث واالكتشاف وينق

 .(7329 2119املعلومات ودوامها لفرتة طويلة. )فؤاد حممد موسى، 

طريقة العروض العلمية وهي النشاط التعليمي الذي يقوم به املعلم أمام الطالب يف الفصل أو  .9

 الوسائل التعليمية. املعمل، يقصد هبا توضيح الفكرة أو النظرية وتطبيقها باستخدام

طريقة التجريب العملي، حيث يتيح الفرصة للتالميذ لتقومي أنفسهم بفحص األشياء وتركيبها أو  .9

 إجراء التجارب وغريها من النشاط العملي.

التعليم الربناجمي، هو أسلوب من أساليب التعليم ميكن الطالب من تعليم نفسه، وفقا للقدرة  .11

 والسرعة يف التعلم.

لتعلم التعاوين، يطلب من الطالب أن يعمل مع بعضهم البع  واحلوار بينهم فيما يتعلق طريقة ا .11

باملادة الدراسية، وهذه الطريقة تنمو لديهم مهارات شخصية واجتماعية وإجيابية. )فؤاد حممد 

  .(7329 2119موسى، 
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 تطور الطريقة في العصر الحديث  1،1،1

م، وتقوم هذه الطريقة 1941م الفيلسوف األملاين املتوىف سنة طريقة هربارت، وهو فردريك هابرت زعي

على أساس أن اإلنسان يتعلم احلقائق اجلديدة مبساعدة احلقائق القدمية. وقد وضع هربارت أربع خطوات 

 متميزة بواسطتها يتمكن املعلم من تيسري دفة الدرس. وقد زادها أحد أتباعه خطوة خامسة وهي:

املقدمة(، يبدأ املعلم مبعان واضحة لدى الطالب مبنية على اخلربات السابقة التمهيد أو اإلعداد ) .1

 أو على املدركات احلسية املألوفة عنده.

 العرض، يعرص املعلم احلقائق اجلديدة اليت يود أن يعلمها للطالب. .2

ن ربط الربط، يتقدم املدرس بعقلية الطالب إىل مقارنة اخلطوتني السابقتني، وعندما متكن املعلم م .3

 القدمي باجلديد، عندما ضمن عنصر التمثيل النفسي، وضمن الدرس جناحا.

مرحلة التعميم أو التنظيم، يعرض املعلم األمثلة املطابقة للموضوع ولكنها جديد جتذب انتباه  .4

 الطالب، وعن طريق هذه األمثلة يتمكن من تعميم ما سبق أن يدركه الطالب يف اخلطوة السابقة.

ب املعلم إىل طالبه تطبيق ما سبق ذكره على مشاكل جديدة، وهذه الطريقة تساعد التطبيق، يطل .9

الطالب على أن يقوم بنفسه حبل املشاكل مناسبا للقاعدة اجلديدة أو تعميم الفهم السابق. 

   .(741 1999)جودات الركايب، 

 التقييم 2،1 

األشياء أو الفرد مبقارنتها مبعايري  إعطاء قيمة أو داللة كمية أو مقدار وجود اخلاصية أو الصفة يف

(، والتقومي هي جمموعة األحكام اليت نزن هبا أى جانب من 7341 2119 مناسبة )فؤاد حممد موسى،
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جوانب التعليم، إن تقومي املنهج أى حتديد مدى النجاح أو الفشل لتحقيق أهداف املنهج، ونقاط القوة 

 (.7342 2119 ة بأقصى درجة ممكنة. )فؤاد حممد موسى،والضعف به حىت ميكن حتقيق األهداف املنشود

 خصائص التقويم  0،2،1

 (، أن من خصائص التقومي، منها:  7344 2119 ويرى الدكتور )فؤاد حممد موسى،

الشمول: فينبغي أن يشمل التقومي مجيع جوانب العلمية التعليمية من مدخالت وخمرجات،  -

 والوسائل واألنشطة التعليمية، والتقومي ذاته.ويشمل تقومي األهداف واحملتوى والطرق 

االستمرارية: فينبغي يف عملية التقومي أن يكون مستمرا، سواء كان من ختطيط املنهج أو يف التنفيذ  -

 من بداية الدرس إىل النهاية ومن بداية العام الدراسي إىل آخره.

حملتوى والطرق والوسائل واألنشطة التكامل: أن تتكامل وسائل التقومي املختلفة يف تقومي اهلدف وا -

 التعليمية وتعطي عملية التأثري والتأثر يف منظومة املنهج أثرها يف تطوير املنهج.

التعاون: فينبغي أن يشرتك يف عملية التقومي كل من يعينه األمر من التلميذ واملعلم وويل األمر  -

 وخرباء املواد واملتخصصني يف املناهج.

 صاديا: فينبغي أن يكون اقتصاديا يف الوقت واجلهد والتكلفة.أن يكون التقومي اقت -

أن يبىن التقومي على أسس علمية: فينبغي أن يتصف بالصدق والثبات واملوضوعية والتنوع والتمييز  -

 لكي يكون التقومي على أسس علمية.

 أنواع التقويم  1،2،1

 واهلدف منه تنوع التقومي إىل: من حيث زمان القيام (7341 2119)يصف الدكتور فؤاد حممد موسى 
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التقومي القبلي أي التقومي التمهيدي، حتديد مستوى التلميذ قبل عملية التدريس ويهدف إىل قياس  -

 مدى متكن التلميذ من املفاهيم واملهارات واملعلومات الالزمة لتعلم املوضوع اجلديد.

ملية التعليم والتعلم ويهدف إىل متابعة التقومي البنائي أو التكويين، يقوم هذا التقومي أثناء سري ع -

الطالب يف التعلم والتأكد سري اجتاه حتقيق األهداف املرجوة له بالشكل املناسب وعملية التعملية 

متطورة حيث يتم التشخيص والعالج والبناء يف نفس الوقت. ومن أهم أدوات التقومي املستخدمة 

أثناء القيام بواجبات وأنشطة تعليمية حمددة، إىل ما يلي: املالحظة )يراقب املعلم الطالب 

وتسجيل املالحظات على أداء كل تلميذ يف االستمارة املعدة(، املقابلة الشفهية )للكشف عن 

خربات الطالب واالجتاهات وامليول واملشكالت التعليمية، وتسجيل النتائج باالستبيان(، متثيل 

على شكل حوار ويعاجل موضوعا معينا ويوزع املعلم الدور )إذا كان يف حالة حمتوى الدرس مكتوبا 

األدوار على الطالب للحفظ والتمثيل أمام الزمالء(، واألداء العملي، واالستيعاب، والتأويل، 

واالختبار التحريري، وامللف احملقب، والتعيني الدراسي، واالستقصاء، واملشروع، واألطروحة، 

لسمعي، والواجب املنزيل. )مجال مصطفى العيسوي والعرض الشفهي، واملناقشة، واالختبار ا

 (.29-721 2119 وآخرون،

التقومي البعدي، التأكد على مدى حتقيق األهداف املرجوة من املهارات واملعلومات واملفاهيم  -

 والقيم واالجتاهات اليت تناولتها عملية التعليم يف ختام الدرس أو الوحدة التعليمية.

 أغراض التقويم  1،2،1

ديد املستوى القبول، يهدف إىل التأكد من متكن املتقدم إليها من بع  القدرات اخلاصة حت -

 .الالزمة للدراسة
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حتديد املتطلبات السابقة، يهدف إىل التأكد من امتالك الطالب ألنواع من املعلومات واملهارات  -

 الالزمة للتعلم موضوع جديد.

الطالب ملوضوع ما وللعالج القصور  التشخيص، يهدف إىل كشف األسباب اليت تعوق تعلم -

 بتحديد نقاط الضعف عندهم.

 التشكيل أو التكوين، يتم تعليم وتعلم الطالب وحتسني وتطوير عملية التعليم أثناء التنفيذ. -

حتديد نتائج التعلم، لتحديد مدى حتقق األهداف املرجوة من تعليم وحدة دراسية أو أكثر أو  -

 تدريس منهج معني.

راض اإلرشاد والتوجيه، بتحديد قدرات وميول الطالب وتشخيص الصعوبات التقومي ألغ -

    (.7341 2119 واملشكالت اليت تواجههم. )فؤاد حممد موسى،

 التعليم 1،1

قول ابن خلدون، " إن التعليم من مهن اليت تتطلب املعرفة واملهارة والدقة ألن كما التدريب على ي

رتاتيجية، وتصبح املؤهلة واملهنية". لن يتم التطبيق ألسلوب تعليم املواد املهارات اليت تتطلب العناية واإلس

فعالية وكفاءة كوسيلة متهيدية عند تطبيق التعليمية بدون استناد إىل املعرفة الكافية حول األسلوب. حيث 

تدعم إن األسلوب ال يكون إال تعرقل عملية التعليم، إن مل يكن تطبيقه اجلاد وال تكون املكونات أن 

لتحقيق األهداف، ولذلك، من املهم فهم اجليد والصحيح حول خصائص األسلوب أو الطريقة. يف اللغة 

العربية طرق التدريس ميكن تصنيفها إىل نوعني، مها: أواًل، أن الطريقة التقليدية والثاين، الطريقة احلديثة. 

لى "اللغة كثقافة العلوم " حيث إن تعلم اللغة الطريقة التقليدية هو أسلوب لتعليم اللغة العربية اليت تركز ع

العربية يعين التعلم حول أصول اللغة العربية، إما من قواعد النحو وقواعد الصرف، أو اآلداب. والقواعد 
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املتطورة واملشهورة استخدامها طريقة القواعد والرتمجة. وهذه الطريقة قادرة مازالت مستخدمة حىت اآلن،  

هد السلفي يف إندونيسيا. وهو يستند يف األمور التالية: أواًل، يبدو أن الغرض من كما استخدمهما املع

تدريس اللغة العربية على اجلوانب الثقافية والعلم، يف مادة النحو والصرف خاصة. ويعترب أن النحو شرط 

للغة العربية، مطلق ووسيلة فهم النص الكالسيكية من الكلمات العربية اليت ال متلك عالمات التشكيل يف ا

وغريها من عالمات الرتقيم. الثاين، هو اجملال تقليد وراثية، حيث اإلتقان يف هذا اجملال فإنه يثق  بنفسه 

أكرب فيما بينهم. والطريقة احلديثة هي الطريقة للغرض املوجه أن اللغة كأداة. فيعترب اللغة العربية كوسيلة من 

األساسية من تعلم اللغة العربية هو االتقان على استخدام اللغة وسائل االتصال يف احلياة احلديثة، حيث 

الفعالة، وقادرة على فهم الكلمات والعبارات يف اللغة العربية. هذه الطريقة شائعة مستخدمتها يف التعليم  

ا بالطريقة املباشرة. وظهور هذه الطريقة يستند إىل االفرتاض أن اللغة أمر معيشة، ولذلك ينبغي أن يتصله

وتدريبها باستمرار كاألطفال الذي يتعلم اللغة. وإن اهلدف األساس من تعليم اللغة هو إكساب املتعلم 

القدرة على االتصال اللغوي الواضح السليم، إما كان االتصال شفويا أو كتابيا، واالتصال اللغوي ال 

ارات األربعة: االستماع والكالم يتعدى أن يكون بني املتكلم واملستمع، أو بني الكاتب والقارئ، ومن امله

 .(7129 2119 والقراءة والكتابة يؤثر ويتأثر باملهارات األخرى. )عمر الصديق عبد اهلل وآخرون،

 طرق تعليم اللغات  0،1،1

طريقة النحو والرتمجة، يتم تطبيق هذه الطريقة أكثر مالءمة إذا كان الغرض من تعليم اللغة العربية  .1

ل يف معرفة قيمة عالية من األدب ودربوا يف اإلتقان حلفظ النصوص، فضال للثقافة، والذي يتمث

عن فهم ما ورد يف الكتابات أو الكتب املدرسية، ال سيما كتاب العربية الرتاثية. واملميزات من 

 هذه الطريقة:

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

49 

 

االت جممن فطرة املتقدمني يف النصوص أو النصوص املكتوبة  بالتفصيل عنقراءة الالطالب  عليميتم ت 

، ومتعمقة ومفصلة يف القراءات حيث أن املتعلمني يتذوقون باالتصال إىل مثالواألكم، احلو ، رالنثالشعر و 

، فظ وفهم مضمون القراءاتحلويركز االهتمام على القاعدة النحوية القيم األدبية املتضمنة يف القراءات، 

طلب من الطالب ي، و اترادفامل،  فوظاتل احملالرتمجة، مث قاعدةللكلمات الرئيسية يف  اكبري   ااهتمامويهتم 

، ومل تكن تعليم الطالب كتابة إىل اللغة العربيةاألم على ترمجة اللغة  ةقادر أو القاعدة النحوية بتحليل لل

املقاالت بطريقة املتقدمني، باللغة املستخدمة مثل هؤالء اخلرباء فيما قرأ، ال سيما فيما يتعلق باستخدام 

)فتحي علي يونس وحممد ة من اإلطناب واالستعارة والتشبيه من أسلوب اللغة الكالسيكية. مناذج األسلوبي

 .(12-711 2113 عبد الرؤوف الشيخ،

 تطبيق طريقة النحو والرتمجة يف التعليمو 

ناسبات املللمتعلمني يف وأوضحت لالستماع من اجلمل الطويلة اليت قد وجهت يستعد املعلم 

مواد  الستعدادمعناها إىل اللغة احمللية  شرحعطي املفردات اجلديدة ويياملعلم ، و ىن اجلملامع عنسابقة ال

السيما فيما يتعلق  )قراءة جهرية(صوت بلب لقراءة الكتب الطمن ا علماملطلب القادمة، و تعليمية ال

إىل أن يصححه، وأنشطة قراءة النص يتم توجيهها املعلم و عادة الطالب تواجه اليت ي لصعوبات واألخطاءبا

حيصلوا الطالب على دورهم. وعندما يتمكنون الطالب يف الرتمجة، مث يوجه الطالب يف فهم القواعد. 

 (. 23ه: 1419)عبد العزيز الفائز 

 سلبيات طريقة النحو والرتمجة

عدم العناية باملهارة األساسية وهي مهارة احلديث، واالعتماد على الرتمجة بوصفها بديال للوسائل 

ة، واملخالفة الظاهرة ملبدأ أساسي يف تعليم اللغة ينادي بتعليم اللغة وليس التعليم عنها )عمر التعليمي

 .(739 2119الصديق عبد اهلل، 
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   الطريقة املباشرة .2

تركز هذه الطريقة يف احملادثة املستمرة بني املعلمني واملتعلمني باستخدام اللغة العربية، ويشجع 

املباشرة بني الكلمة املكتوبة والفهم هلا بدون املرور باملرحلة املتوسطة  الطلبة على أن يربزوا الصلة 

كالرتمجة إىل اللغة القومية دون استخدام اللغة األم، يف شرح معاىن املفردات وترمجتها. حباجة إىل 

مراجعة املواد ، أصبحت اللغة العربية لغة التدريس بالرتكيز على جوانب النطق الصحيح، وهدف 

)فتحي ية القدرة على التفكري يف اللغة األجنبية سواء كانت باحملادثة أو قراءة أو كتابة. إىل تنم

ولذلك، يتطلب يف تطبيق هذه الطريقة  .(713 2113 علي يونس وحممد عبد الرؤوف الشيخ،

 األمور التالية؛

بسيطة، الكلمات ن الم الكالماملواد تليها ممارسة ، مث تمارين الشفويبالمواد التدريس يف مرحلة مبكرة 

، األنشطة اليومية يف هاستخدميمجلة بسيطة من  ما يسمع  الطالب عادة، ممارسة الكالم العأو ف كانامساً  

اللغة بجيب أن تكون املناقشة ، و مع املعلم أسئلة وأجوبة صورة اللغوية يفللممارسة ويتيح الفرصة للطالب 

غري النحوية ، وتعليم مادة القواعد ملةاجلكلمة يف الظيفة كل يف شرح معىن القراءة أو و كان العربية، سواء  

طالب، ويف أثناء عملية التدريس ال ندمل بسيطة املعروفة عيف اجلكتابة المارسة مبكتابة ال مفصلة، وتعليم

 .(731 2119ينبغي مساعدة بالوسائل. )عمر الصديق عبد اهلل، 

ن املعلم  جيب أن يفهم املبادئ األساسية لتدريس اللغة  أن تدفق هذه الورقة من الرتكيز على األمهية: أ

كلغة أجنبية باستخدام األساليب السهلة واملقنعة حىت اليشعروا الطالب بامللل. أما بالنسبة للطالب الذين  

 يتعلمون أي لغة كانت، يستغرق الكثري من املمارسة، والتدريبات.
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 الطريقة السمعية الشفهية .3

م، وقد مسيت هبذا االسم ألن جتمع بينها 1994سون بروكس سنة يبتكر هذا املصطلح نل .4

 االستماع إىل اللغة أوال، ويرد بالشفوي بعد ذلك بوجود عنصر مرئي أو بدونه 

الطريقة القراءة، ترتبط هذه الطريقة ارتباطا مضطرا بتدريب الطلبة على النطق الصحيح وفهم لغة  .9

لغوية البسيطة استخداما شفويا، ويطلب من الطالب احلديث غري املعقدة، ويستخدم الرتاكيب ال

)فتحي أن يقرأ جهرا قبل القراءة الصامتة ليساعد على الفهم اجليد للنص يف أثناء القراءة الصامتة. 

 .(719 2113 علي يونس وحممد عبد الرؤوف الشيخ،

نبية إتقانا تاما، الطريقة التواصلية، هتدف هذه الطريقة إىل متكني الطالب من إتقان اللغات األج .9

وتركز أهداف التدريس على مجيع أجزاء الكفاية االتصالية وال تقتصر على الكفاية النحوية أو 

 .(749 2119اللغوية فقط. وتطلب الطالقة أمهية أكرب من الدقة اللغوية. )عمر الصديق عبد اهلل، 

ينة، ويبدل باألساليب الطريقة االنتقائية هي حترر املعلم من قبضة الضيق لطريقة تدريس مع .1

    .(741 2119اإلجيابية يف الطرق املختلفة وجتنب سلبيات. )عمر الصديق عبد اهلل، 

 تدريس المهارات اللغوية  1،1،1

إن الوضع األمثل يف تقدمي املهارات اللغوية أال نقدم للطالب مهارتني خمتلفتني يف وقت واحد،  

مل يكن للطالب سابق عهد هبا فتضيف عليه صعوبتني: كأن ندربه على تركيب مجل جديدة من كلمات 

إحدامها ضرورة فهم الكلمات اجلديدة واألخرى ترتيب مجل جديدة. ومن املالحظ يف بع  كتب تعليم 

العربية أن تدريباهتا تشتمل على مفردات وتراكيب مل ترد يف الدروس السابقة مما يربك الطالب وجيعله يف 

 هذه التدريبات ومن مث مل تتحقق أهدافها. بع  األحيان عاجزا عن حل 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

92 

 

وتنقسم املهارات الرئيسية للغة إىل مهارات صغرية وال شك أن الكتاب اجليد هو الذي يهدف إىل 

إكساب الطالب أكرب عدد من هذه املهارات، وعلى القائم بتحليل كتاب لتعليم العربية أن يتأكد من 

 لكتاب. وجود هذه املهارات قبل إصدار احلكم على ا

ولقد يكون من املفيد هنا تقدمي تصور جملموعة من املهارات اللغوية التفصيلية اليت تنطوي حتت 

املهارات الرئيسية األربع )االستماع، الكالم، القراءة، الكتابة(. وهذه املهارات مرتبطة بعضها بعضا، وترتبط  

ماع والكالم، والرمز الكتايب جيمع بني بعالقات وثيقة متكاملة، فالصوت احلي جيمع بني مهاريت االست

مهاريت القراءة والكتابة. الكالم والكتابة مهارتا انتاج ويسمى باملهارات االنتاجية، والقراءة واالستماع 

 (.  799 2119مهارتا استقبال واستيعاب ويسمى باملهارات االستيعابية. )عمر الصديق عبد اهلل، 

 مهارة االستماع 0،1،1،1  

( أن مهارة االستماع من املهارات اهلامة يف العملية اللغوية، 1991793 كتور زكريا إمساعيل،نقل )د 

وال غرو تركز القرآن على ضرورة تنمية حاسة السمع وفضلها على كل احلواس حىت البصر باعتبارها من 

قرآن الكرمي يف قوله أقوى احلواس اليت تساعد على إدراك املواقف احمليطة وفهمها، وفقا ملا أشار إليها ال

 :تعاىل

                           

                      21 :بقرةال 

                     91: النحل 

                             

               11:الشورى 
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إن يف عملية االستماع متييزا بني املصطلحني : السماع واالستماع. السماع هو يستقبل الفرد 

لرموز صوتية ويركتها يف الذهن وجيعل بعد ذلك منها شيئا ذا معىن، يتعرف على دالالت الكلمات واجلمل 

وأما االستماع إدراك العالقة بني أشكال احلديث، والتعمق يف فهم املقصود ويتأكد من أن  وطريقة تركيبها.

( حيظى االستماع يف حياة األفراد بدور 193 21147 هدف توصيل الرسالة يتحقق. )رشدي أمحد طعيمة،

نشده من مهم، إال أن نصيبه يف برامج تعليم اللغة العربية قليل. وللوصول بطالبك إىل القدر الذي ت

 التمكن من جوانب هذه املهارة نقرتح أن :

هتيئ طالبك لدرس االستماع، وتوضح هلم طبيعة ما سيستمعون إليه واهلدف منه، وتعرض املادة 

بأسلوب يتالءم مع اهلدف املطلوب؛ كالبطء يف قراءة املادة املسموعة، إذا كان اهلدف تنمية مهارات 

إليه بطرح أسئلة حمددة، ترتبط باهلدف املوضوع. وتقّوم أداءهم  معقدة، وتناقش الطالب فيما استمعوا

 .(93 19917 للوقوف على مدى تقدمهم. )فتحي علي يونس وأصحابه،

 أنواع االستماع  0،0،1،1،1

لالستماع أغراض كثرية يف جمال تعليم اللغة اهلدف ومن األغراض الشائعة لالستماع هناك األنواع 

 التالية:

املباشر، يهدف إىل مترين املتعلم على عناصر اللغة وسالمة النطق. واملعيار الذي يدل على االستماع للرد 

حتقق هذا اهلدف هو قدرة املتعلم على رد ما مسعه بطريقة سليمة، تقارب النموذج الذي قدمه له املعلم، أو 

بأهل اللغة ولتعويد  شريط التسجيل، واالستماع للحفظ واالستظهار، هتدف ملساعدة املتعلم على االتصال

أذنه على أصوات اللغة والرتاكيب البسيطة منذ بداية الربنامج، واالستماع لالستيعاب، هو قدرة املتعلم 

على اإلحاطة بالفكرة العامة اليت يستمع إليها، واالستماع الستخالص األفكار الرئيسية، يزاول املتعلم هذا 

 (.711 2119 سبة من اللغة. )عمر الصديق عبد اهلل،النوع من االستماع بعد أن يكتسب كفاية منا
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 مهارة الكالم  1،1،1،1

 اللغة يف األساس هي الكالم، أما الكتابة فهي حماولة لتمثيل الكالم، والدليل على ذلك ما يلي: 

عرف اإلنسان الكالم قبل أن يعرف الكتابة بزمن طويل، حيث ظهرت الكتابة يف فرتة متأخرة من تاريخ 

والكالم يسمى أيضا التعبري الشفوي أي عرب الشيء وأفصح عنه وبينه ووضحه باللفظ أو   ن.اإلنسا

  .(7191 1991باإلشارة أو بتعبريات الوجه واحلركة )دكتور زكريا إمساعيل، 

يتعلم الطفل الكالم قبل أن يأخذ يف تعلم الكتابة، اليت يبدأ يف تعلمها عند دخول املدرسة. مجيع 

، يتحدثون لغاهتم األم بطالقة، ويوجد عدد كبري من الناس ال يعرفون الكتابة يف لغاهتم. إن ءالناس األسويا

أفضل طريقة لتعليم الطالب الكالم، أن تعرض الطالب ملواقف تدفعهم للتحدث باللغة. والطالب ليتعلم 

  .(7214 2112الكالم عليه أن يتكلم )الفوزان وآخرون، 

طوقة غري مكتوبة. هناك يتميز ثالث مصطلحات يف جمال تعليم هناك بع  اللغات ما زالت من

 الكالم. فهي:

، االستخدام الصحيح للغة ، والتحدث فهو فهو القدرة على االستخدام الصحيح للغة الكالم

وبناء على  .(7199 2114 القدرة على االستعمال املناسب للغة يف السياق. )دكتور رشدي أمحد طعيمة،

 ، ينبغي أن جنعل من تعليم الكالم أحد أهم األهداف يف تعليم اللغة العربية.ما تقدم من أسباب

 أهمية تعليم مهارة الكالم :  0،1،1،1،1

الكالم من املهارات األساسية، اليت يسعى الطالب إىل إتقاهنا يف اللغات األجنبية.ولقد اشتدت 

االتصال الشفهي بني الناس. ومن الضرورة  احلاجة إىل هذه املهارة يف الفرتة األخرية، عندما زادت أمهية

مبكان عند تعليم اللغة العربية، االهتمام باجلانب الشفهي، وهذا هو االجتاه، الذي نرجو أن يسلكه مدرس 
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اللغة العربية، وأن جيعل مهه األول، متكني الطالب من احلديث بالعربية، ألن العربية لغة اتصال، يفهمها 

، وال حجَّة ملن يهمل اجلانب الشفهي، ويهتم باجلانب الكتايب، مدعيًا أن اللغة ماليني الناس يف العامل

 العربية الفصيحة ال وجود هلا، وال أحد يتكّلمها .

 أهداف مهارة الكالم  1،1،1،1،1

 ومن األهداف العامة ملهارة الكالم، منها:

املتشاهبة متييزا واضحا مثل : ذ،  العربية نطقا صحيحا، التمييز عند النطق، بني األصوات  تنطق األصوا

التمييز عند النطق بني احلركة القصرية والطويلة، تأدية أنواع النرب والتنغيم بطريقة مقبولة ، ز،  ظ ، اخل .(

التعبري عن ، من متحدثي العربية، نطق األصوات املتجاورة نطقا صحيحا ) مثل : ب، م، و، ..اخل .(

ة املناسبة، اختيار التعبريات املناسبة للمواقف املختلفة، استخدام عبارات األفكار باستخدام الصيغ النحوي

اجملاملة والتحية استخداما سليما يف ضوء فهمه للثقافة العربية، استخدام النظام الصحيح لرتاكيب الكلمة 

لكلمة، وترتيب العربية عند الكالم، التعبري عند احلديث، عن توافر ثروة لفظية، متكنه من االختيار الدقيق ل

األفكار ترتيبا منطقيا يلمسه السامع، التعبري عن األفكار بالقدر املناسب من اللغة، فال هو بالطويل اململ، 

وال هو بالقصري املخل، التحدث بشكل متصل، ومرتابط لفرتات زمنية مقبولة مما ينبئ عن ثقة بالنفس 

من حديث استجابة تلقائية ينوع فيها أشكال  هموقدرة على مواجهة اآلخرين، واالستجابة ملا يدور أما

التعبري وأمناط الرتكيب، مما ينبئ عن حترر من القوالب التقليدية يف الكالم، إدارة حوار تليفوين مع أحد 

 (.719 2119)عمر الصديق عبد اهلل، الناطقني بالعربية وغري ذلك. 

 القراءة مهارة  1،1،1،1

وجيب أن تبين كتنطيم مركب يشتمل على عمليات عليا وإهنا القراءة هي عملية ذهنية تأملية 

نشاط جيب أن يتكون على كل أمناط التفكري واحلكم والتقومي والتحليل والتعليل وحل املشكالت. تعد 
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القراءة املصدر األساسي لتعلم اللغة العربية للطالب خارج الصف، وهي مهارة حتتاج إىل تدريبات خاصة 

بالتدرج،  -الذي مل يسبق له تعلم اللغة العربية من قبل-تقّدم القراءة للطالب املبتدئ  ومتنوعة. وينبغي أن

انطالقًا من مستوى الكلمة، فاجلملة البسيطة ) مبتدأ أو خرب غالبًا ( مث اجلملة املركبة مث قراءة الفقرة، مث 

 .(7191 2114قراءة النصوص الطويلة . )رشدي أمحد طعيمة، 

 من تعليم مهارة القراءة، ال بد من أن نضع يف حسباننا بع  الصعوبات يف املرحلة األوىل

املتوقعة، اليت قد يواجهها الطالب. ويف هذه املرحلة ترتبط صعوبات القراءة بتعلم األصوات خاصة يف 

وكذلك القراءة اجلهرية. ومن بني الصعوبات املتوقعة يف هذا اجملال : التمييز بني احلركات الطويلة والقصرية، 

 احلروف اليت ترد أحياناً صوائت وأخرى صوامت )و+ي(.

هناك مهارات خاصة بالقراءة، ينبغي العناية بكل واحدة منها يف وقتها املناسب، وإذا أمهلت 

 معاجلتها يف حينها، تؤدي إىل ضعف يف تعلم القراءة فيما يلي من مراحل.

 املهارات األساسية للتعرف هي :وللقراءة مهارتان أساسيتان مها : التعرف، والفهم. و 

ربط املعىن املناسب بالرمز )احلرف( الكتايب، التعرف إىل أجزاء الكلمات من خالل القدرة على التحليل 

البصري، التمييز بني أمساء احلروف وأصواهتا، ربط الصوت بالرمز املكتوب، والتعرف إىل معاين الكلمات 

 .(7291 1991أصحابه، من خالل السياقات. )د.فتحي علي يونس و 

 وأهم املهارات األساسية للفهم هي :

القدرة على القراءة يف وحدات فكرية، فهم التنظيم الذي اتبعه الكاتب، فهم االجتاهات، حتديد األفكار 

 .(791 1991 الرئيسة وفهمها، والقدرة على االستنتاج ...إخل . )فتحي علي يونس وأصحابه،
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 أنواع القراءة  0،1،1،1،1

 هناك أنواع من القراءة، هي:

 القراءة الصامتة، القراءة اجلهرية، القراءة املكثفة، والقراءة املوسعة

 القراءة الصامتة 0،0،1،1،1،1

أن القراءة الصامتة هي القراءة الطبيعية املستعملة يف احلياة  (791 1999)يعرف جودت الركايب 

الواسعة لربقية الفهم وتوسيع اجملال. يف القراءة الصامتة يوجه  لكسب املعرفة وحتقيق املتعة وأهنا تتاح الفرصة

املعلم الطالب إىل أن يقرؤوا بأعينهم فقط، مث يناقشهم للوصول إىل معاين املفردات، والفهم العام )والفهم 

وائد الضمين يف املرحلة املتقدمة(. وهي عملية حل الرموز املكتوبة وفهم مدلوالهتا بطريقة فكرية هادئة. وف

 القراءة الصامتة، هي:

سرعة استيعاب املوضوعات بالنظر إىل الكلمات واجلمل وفهم املدلوالت واملعاين، أكثر املستعملة 

يف احلياة اليومية من القراءة اجلهرية، جتلب املتعة والسرور والتدعو إىل امللل، سرعة إدراك املعاين ودقة 

  .(7119 1991الحظة )زكريا إمساعيل،الفهم، وتساعد على تركيز االنتباه ودقة امل

 القراءة الجهرية 1،0،1،1،1،1

أن من تعرف بصري للرموز الكتابية، وإدراك  (799 1999)أما القراءة اجلهرية عند جودت الركايب 

عقلي للمدلوالت واملعاين وتزيد عليها التعبري الشفوي عن املدلوالت واملعاين بنطق الكلمات واجلهر هبا. 

يها الطالب بعد أن يكون قد وضح لديهم اهلدف الذي يدفعهم إىل القراءة اجلهرية، كاإلجابة عن فيبدأ ف

سؤال، أو حل مشكلة، جيب أن يسيطروا الطالب من إتقان مهارة التعرف وقدرات الفهم اليت سبق 

 .(7291 1991احلديث عنها )د. فتحي علي يونس وأصحابه، 
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 وأهم مظاهر للقراءة اجلهرية هي:

طالقة والسرعة يف اللفظ والنطق، قلة األخطاء مع النطق الصحيح، إدراك املنطوق وفهم املعاين ال

واملدلوالت، تصوير مادة القراءة والفقرة للوصول إىل ما يريد الكاتب، إظهار شخصية القارئ ومدى ثقته 

 .(119 19917 بالنفس واالعتداد هبا، خيتلف طريقة االلقاء بني الطالب )زكريا إمساعيل،

 القراءة المكثفة  1،0،1،1،1،1

هي القراءة اليت تستخدم وسيلة لتعليم الكلمات اجلديدة والرتاكيب اجلديدة، واملادة القرائية أعلى 

(. وختتلف القراءة املكثفة  عن القراءة املوسعة اليت هي 79 2113 قليال من مستوى املتعلم. )إبراهيم العقيل،

أن القراءة املوسعة موضوعها غالبا ما يكون واحدا متصل احللقات يف حني نشاط موكل أساسا للدارس، و 

أن مادة القراءة املكثفة جيب أن تشمل على املوضوعات املتنوعة حبيث تتيح الدارس أنواعا متعددة من 

 (. 111-7119 2113 املفردات اليت حيتاج إليها يف املواقف املختلفة )إسحق األمني،

 راءة املكثفةمراحل تعليم درس الق

 .(7112 2119 األويل: ما قبل القراءة، الثاين: القراءة، الثالث: ما بعد القراءة )عمر الصديق عبد اهلل،

 القراءة الموسعة  1،0،1،1،1،1

أي القراءة التكميلية ألهنا يكمل دور القراءة املكثفة وتكون القراءة املوسعة غالبا على شكل 

نها إمتاع املتعلم وتعزيز ما تعلمه من الكلمات والرتاكيب يف القراءة قصص طويلة أو قصرية والغاية م

 .(7111 2119املكثفة. )عمر الصديق عبد اهلل، 

  

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

99 

 

 مهارة الكتابة  1،1،1،1

الكتابة تعد يف الواقع مفخرة العقل اإلنساين، وأعظم ما أنتجه العقل، ويذكر علماء االنثروبولوجي 

( ويقصد باملهارات اآللية 7233 1991دأ تارخيه احلقيقي )يونس وآخرون، أن اإلنسان حني خيرتع الكتابة ب

يف الكتابة العربية، النواحي الشكلية الثابتة يف لغة الكتابة؛ مثل عالمات الرتقيم، ورسم احلروف وأشكاهلا، 

واحلروف اليت يتصل بعضها ببع ، وتلك اليت تتصل حبروف سابقة هلا، وال تتصل حبروف الحقة. ومن 

الشِّقِّ اآليل أيضاً، رسم احلركات فوق احلرف، أو حتته، أو يف هنايته، ورسم، أو عدم رسم مهزات القطع 

والوصل. وهذه العناصر وإن كان بعضها ال ميس جوهر اللغة كثرياً، إال أهنا مهمة يف إخراج الشكل العام ملا 

عند عرض مهارة الكتابة، ينبغي البدء  لبساً، أو غموضًا يف املعىن. -أحياناً -يكتب، وقد حيدث إسقاطها

باجلانب اآليل تدرجيياً، مث التوسع رويدًا رويداً، وذلك ملساعدة الطالب على تعرف الشكل املكتوب 

 .(7191 2114للكلمة العربية. )رشدي أمحد طعيمة، 

وليها أمهية لكل لغة ظواهر متيز كتابتها. ومن أهم ظواهر اللغة العربية، اليت يركز عليها املعلم وي

عند تدريبه الطالب على اجلانب اآليل من الكتابة ما يلي: الضبط بالشكل ) أي وضع احلركات القصرية 

على احلروف( وجتريد احلرف، واملد، والتنوين، والشدة، و)ال( الشمسية، و)ال( القمرية، والتاء املفتوحة 

 ق وال تكتب، واهلمزات. واملربوطة، واحلروف اليت تكتب وال تنطق، واحلروف اليت تنط

ينبغي، عندما يبدأ طالبك يف عملية النسخ، أن يقوموا بذلك حتت إشرافك املباشر، وينبغي أن 

يقلدوا منوذجاً أمامهم، وأن ينظروا دائماً إىل النموذج املقدم, وليس إىل ما كتبوه على غرار النموذج حىت ال 

أهم معايري احلكم على حسن اخلط: الوضوح واجلمال، يتأثروا بالطريقة اليت نسخوا هبا النموذج. ومن 

 والتناسق، والسرعة النسبية .
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من املفيد أن يبدأ تعليم الكتابة من خالل املواد اللغوية، اليت سبق للطالب أن استمع إليها، أو 

فعندما قرأها. ومن املفيد يف هذا الصدد أن يقوم تنظيم املادة، ويتناسب حمتواها مع ما يف ذهن الطالب. 

يشعر الطالب أن ما مسعه، أو قرأه، أو قاله، يستطيع كتابته، فإن ذلك يعطيه دافعًا أكرب للتعلم والتقدم. 

والتدرج أمر مهم يف تعليم املهارات الكتابية للطالب؛ فمن األفضل أن يبدأ الطالب بنسخ بع  احلروف، 

 مث ينسخ بع  الكلمات، مث كتابة مجل قصرية.

اتصايل ينتمي للمهارات املكتوبة واملهارات اإلنتاجية، فإن الكتابة عملية يقوم الفرد  الكتابة هي نشاط

حيول الرموز من خطاب شفوي إل نص مطبوعظ، إهنا تركيب للرموز يهدف إىل  توصيل الرسالة إىل 

مدى القارئ بعدا عن الكاتب مكانا وزمانا. ومعيار الصواب يف تقومي الكتابة يف املدخل االتصايل هو 

القدرة على توصيل الرسالة والصدق يف نظرية فجوة املعلومات اليت حتدث عنها يف القراءة. إن املوقف 

الطبيعي يف الكتابة يتمثل يف الفرد الذي لديه مايريد أن يقول له مما ال يعرفه القارئ كامال أو ال يتوقعه 

رة لطرف آخر، وال يشعر براحة إال حني عادة بالطريقة اليت تكتب به. يشعر الكاتب حباجة إىل تبليغ فك

يصب فكرته على الورق. وعند تقومي طريقة كتابة الفقرات، جزنسون يقرتح املعيارين: األول التماسك 

اللغوي )مدى ترابط اجلمل لتكون بنية لغوية صحيحة ولتشكل وحدات لغوية أو حنوية(. والثاين الرتابط 

وحدات ذات معىن(. إذن، القدرة على توصيل املعىن وحتقيق  املنطقي )طريقة تنظيم هذه اجلمل لتشكل

 اهلدف املعني هو األساس يف توجيه النشاط الكتايب يف املدخل االتصايل.

وميز رونالد لنسفور وتسارلز بروجرز يف الكتاب "الكتابة فن اكتشاف الشكل واملعىن" ميزا بني ثالثة 

 أنواع رئيسية من الكتابة هي:
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ية: عرب الفرد عن أفكاره الذاتية األصلية، ويبىن أفكاره وينسقها وينظمها يف املوضوع الكتابة التعبري  -

املعني بطريقة تسمح القارئ أن مير باخلربة اليت مير هبا الكاتب. وهذه ما تسمى يف الرتبية 

 بالكتابة اإلبداعية.

ارئ بشيئ يعتقده أن من الكتابة املعرفية: يهدف الكاتب إلىنقل املعلومات أو املعارف وإخبار الق -

الضروري إخباره به، وجيب هذه الكتابة املعرفية تفكريا حتليليا وقدرة على إكتساب معىن ألشياء 

 ال معىن هلا يف حد ذاهتا. ويسمى هذه الكتابة بالكتابة الوظيفية.

طف الكتابة اإلقناعية: يهدف الكاتب إىل إقناع القارئ بوجهة نظره، مثل احملاججة وإثارة الع -

ونقل املعلومات بطريقة تؤثر ليصلح موقف معني واستخدام األسلوب األخالقي ويلجأ إىل 

 .(92،93، 3 :العاطفة واملنطق والدين إلقناء القارئ بآراءه. )رونالد لنسفور، وتشارلز بروجزر

تابة الكتابة إذن جمموعة من الكلمات لتكون مجال واجلمل لتكون فقرات والفقرات لتكون موضوعا. الك

عملية إبداعية جيب على املعلم تعريف الدارس بأبعادها. فالكاتب يسأل نفسه دائما قبل الكتابة : ملاذا 

 يريد أن يكتب؟ ما الذي يريد أن يعربه؟ وملن يوجه الكتابة؟.

جيب تدريس الدارس يف تعليم الكتابة يف املدخل االتصايل على اكتساب اخلربة يف املرحلة املختلفة 

من املرحلة قبل الكتابة اليت جيمع فيها البيانات اليت يريد أن يكتبه وينتهي إىل مرحلة التعديل  للكتابة

 والتجديد اليت يعيد فيها الدارس النظر فيما كتبه تطويرا وحتسينا له.
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 أنواع الكتابة 0،1،1،1،1

اعها )منقول، منظور، اختباري( ومن أنواع الكتابة، منها اخلط بنوعيه )النسخ والرقعة(، ومنها اإلمالء بأنو 

ومنها التعبري بأنواعها )املقيد واملوجه واحلر(، ولكل من هذه األنواع أهداف وأساليب التدريس. )رشدي 

 (.7191 2114أمحد طعيمة، 

الكتابة يسمى أيضا بالتعبري التحريري أي التعبري الكتايب أي يعرب الكاتب عما يدور يف ذهنه من 

واآلراء، وتعكس الكتابة يف الغالب شخصية الكاتب ويكتشف ماها أشياء كثرية منها  األفكار واملشاعر 

كالقوة اللغوية والقوة البالغية والتمكن العلمي وتسلسل األفكار وصحة املعلومات املكتوبة وغريها. )دكتور 

 (.7192 1991زكريا إمساعيل، 

 أهمية الكتابة 1،1،1،1،1

لة للتعبري عما يدور يف النفس واخلاطر، وأداة مهمة لبيان ما هي وسيلة من وسائل االتصال ووسي

مت حتصيله من املعلومات ووسيلة للتفكري املنظم واإلتقان مدة املالحظة، وهلا قيمة تربوية من أهنا أداة بني 

أدوات التعليم، وهي جمال الكتشاف مواهب املتعلمني من الناحية األدبية ووسيلة من وسائل التقومي عن 

  .(121-7121 2113يق االختبارات التحريرية. )رجب، طر 

 أهداف مهارة الكتابة  1،1،1،1،1

قل أن من أهداف مهارة الكتابة هي: ن (114-7113 2119)الدكتور عمر الصديق عبد اهلل  يقول 

الكلمات اليت يشاهدها على السبورة، أو يف كراسات اخلط نقاًل صحيحا تعرف طريقة كتابة احلروف 

تعود الكتابة من ، وئية يف أشكاهلا املختلفة, ومواضع تواجدها يف الكلمة )األول، الوسط، اآلخراهلجا

اليمني إىل اليسار بسهولة، وكتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة وحروف متصلة، مع متييز أشكال 
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ذات احلروف اليت  احلروف، وضوح اخلط، ورسم احلرف رمسا ال جيعل للبس حمال، والدقة يف كتابة الكلمات

مراعاة القواعد اإلمالئية ، وتنطق وال تكتب ) مثل هذا .. ( وتلك اليت تكتب وال تنطق ) مثل قالوا ..(

األساسية يف الكتابة، ومراعاة التناسق والنظام فيما يكتبه بالشكل، الذي يضفي عليه مسحة من اجلمال، 

خ، .. إخل (، ومراعاة خصائص الكتابة العربية عند وإتقان األنواع املختلفة من اخلط العريب ) رقعة نس

الكتابة )املد، التنوين، التاء املربوطة واملفتوحة، ومراعاة عالمات الرتقيم عند الكتابة، وتلخيص موضوع 

يقرؤه تلخيصًا كتابيًا صحيحًا ومستويف، واستيفاء العناصر األساسية عند كتابة خطاب، وترمجة أفكاره يف 

املفردات والرتاكيب املناسبة، وسرعة الكتابة وسالمتها معرباً عن نفسه بيسر، وصياغة برقية  فقرات مستعمالً 

يرسلها إىل صديق يف مناسبة اجتماعية معينة، ووصف منظر من مناظر الطبيعة أو مشهد معني وصفاً 

م به لشغل وظيفة دقيقا، وكتابته خبط يقرأ، وكتابة تقرير مبسط حول مشكلة أو قضية ما، وكتابة طلب يتقد

معينة، وملء البيانات املطلوبة يف بع  االستمارات احلكومية، وكتابة طلب استقالة أو شكوى، أو 

االعتذار عن القيام بعمل معني، واحلساسية للمواقف اليت تقتضي كتابة رسالة مراعيًا يف ذلك األمناط 

، وتناسق الكلمات يف أوضاعها وأبعادها. الثقافية العربية، ومراعاة التناسب بني احلروف طوال واتساعا

عدم تكرار ، بالوضوح والتجديد والسالمة يف الفكرة (713 1999)الدكتور حممد صربي الصقيلي  ويضيف

متسك و ، الصدق يف تصوير املشاعر والدقة يف حتديد األفكار ووصف األشياءو ، الكلمات بصورة متقاربةو 

البعد عن استعمال األخطاء الشائعة و ، أخطاء النحو والصرف خلو األسلوب من، العبارات وعدم تفككها

      والكلمات العامية. 

 تعليم الكتابة العربية لغير الناطقين بها  1،1،1،1،1

مبرور الزمن أن تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا مازال مفتقرا إىل أسس علمية مدرسة تعني 

لية فعالة ويف مستوى زمنية حمدودة، وال حيدد على املواد اللغوية املتعلم غري العريب على اكتساهبا بعم
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التقليدية كالبالغة والصرف والنحو، بل إىل بع  املهارات اللغوية اإلجيابة كالكتابة. جند أن تعلمها بطريقة 

ى املوضوعات التقليدية اليت تبدأ باختيار املوضوعات مث املناقشة على عناصره مع الطالب والتدوين عل

السبورة، مث يقوم الطالب برتتيبها وكتابة املوضوع مث التزويد ببع  العبارات واأللفاظ احملتاجة. وهو دور 

 ( 191م: 1994سليب حمدود ليس فيه من املبارة واحلرية والنشاط )عارف كرخي أبو خضريي، 

طالب باملفردات وأما تعليم الكتابة جمرد نشاط لغوي فردي ينحصر بطريقة املوضوعات يف تزويد ال

اللغوية والرتاكيب النحوية، وحترير املوضوعات اإلبداعية والوصفية مث يستعرض الطالب القاموس اللغوي 

واملقدرة على استعمال الرتاكيب النحوية، مث التدريب على قواعد الكتابة وحتديد املوضوعات الوظيفية 

لالختيار الطريقة الصحيحة لتعليم الكتابة املهدفة املتصلة باملواقف االجتماعية احلقيقية. فال بد للمعلم 

بأيسر الطريقة، بل أن الطريقة الصحيحة تعاجل كثريا من النواقص اليت ميكن أن تكون يف املنهج أو املعلم أو 

الطالب أو الكتاب. ويف اعتقاد عارف كرخي أن الطريقة اليت تصلح لتعليم الكتابة لغري الناطقني هبا هي 

 واصلية.الطريقة الت

 الخالصة  01،1

تعليم اللغة العربية عامة منهج  نظريةب الصلة ذات املعلومات مجع الباحثة حتاول  هذا الباب، ويف

الباحثة فيها ألن الباحثة  ترتكز مل اليت اجلوانب بع  هناك ذلك، ومع والكتابة خاصة لغري الناطقني هبا،

اإلندونيسيني يف  الكتابة لدى الطالبتعليم منهج  وضعيات املتعلقة مبوضوع البحث وهو "هتتم بالنظر 

 ."املرحلة الثانوية

 جتعل ومل وضع منهج التعليم اللغة العربية عامة. الباب هي أسس هذا يف طرحتها اليت واألسس

 .املقرتحة النتائج يف اتباعها جيب الباحثة كل تلك األسس كمصدر الذي
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ضع منهج التعليم يف حتسني مستوى الكتابة لدى الطالب. ستقدم الباحثة األسس لو  التايل، الباب ويف
 ومن الذين القارئ، ستفيدهاأن ت ميكن الباب هذا يف الواردة املعلومات أو النظريات وترجو الباحثة أن

 .خاصة الكتابة التعليم يف لوضع منهج خيططون
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 الباب الثالث : المنهج المقترح لتعليم الكتابة العربية
 

 المقدمة  1،1

اللغة العربية من خمتلف  منهج تعليم وتعلم يفعامة النظريات يف الباب السابق ال باحثةال ذكرت

ويف الباب ، العربية الكتابة يف حتسني مستوىاللغة العربية  عليمت طرقرف، و الصو  كالنحو،جوانب اللغة،  

مستوى الكتابة لدى الوسائل األساسية ملنهج التعليم يف حتسني استخدام الرابع ستبحث الباحثة عن 

 الطالب. 

وقدمت الباحثة هذا املنهج لتالميذ معهد "روح اإلسالم" خاصة لتعلم مادة  اإلنشاء أو مهارات 

الكتابة، قد متكن الطالب يف اللغة العربية من حيث الكالم واالستماع والقراءة ولكن ما زالوا عاجزين عن 

ع مدير املعهد، استنبطت الباحثة أن تضع منهج التعليم يف إتقان مهارة الكتابة، وبعد أن ناقشت الباحثة م

حتسني الكتابة العربية لدى الطالب لعدم وضعها من قبل للتعليم يف حتسني مستوى الكتابة. وبدأت 

الباحثة وضع املنهج بإعداد قواعد اللغة العربية واملفردات اليت تتصل باملوضوعات اليت مت تكييفها مبستوى  

 يبهم يف الكتابة.الطالب، وتدر 

 . التعليم والتقييم واقرتاحات طرق، املنهج حمتوىو ، ملنهجا أقسام رئيسية من أهدافإىل  بابهذا ال نقسموي

 منهج الدراسة فادأه  0،1

"  وضع منهج تعلم الكتابة العربية لدى الطالب اإلندونيسيني يف املرحلة الثانويةف  "اهدأوقررت الباحثة 
 كما يلي:

  .أسهل املنهح وأكثره تأثريا التعرف على .1

القراءة  مهارةالكتابة، فضال عن  مهارةمساعدة الطالب على أن تكون أكثر فرصة إلتقان  .2
 .كالمواالستماع وال
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 .معتاجمل لدى ةالكتاب تحسني مستوىإضافة مواد تعليمية ل .3

 ن على كتابة اللغة العربية الصحيحة ورفع مستواهم.من املعهد قادرو خريج الطالب  .4

 منهج الدراسة محتوى  1،1

وضع منهج تعلم الكتابة العربية لدى الطالب اإلندونيسيني يف " نهجحمتوى املقدمت الباحثة 
 ، هي:جوانبلى ثالثة ع حمتويات املنهج تنقسمو  "املرحلة الثانوية

 القواعد أ.

 فرداتاملب. 

 تدريباتالج. 

إستيعاب القواعد ال يستطيع أن يكّون اجلملة أن هذه اجلوانب الثالثة متعلقة بعضها بعضا. أما بدون 
الصحيحة يف العربية. وأما بدون ثروة املفردات ال يستطيع أن يعرب ما يف الذهن كامال وأما التدريبات مهمة 

   .جدا لرتقية مستوى الكتابة

 القواعد  0،1،1

.  Syntax، ويطلق على النحو مبصطلح  Grammarيطلق على القواعد اللغوية عادة مبصطلح 
ادئ اللغوية تنضم بعضها ببع  لتكون نظاما، هو القواعد اليت تقدم وصفا ل ديكنز وزميله رودز إن املبيقو 

تصالية عبارة عن واضحا صرحيا وشامال لكل مجلة تتكون من جمموعها اللغة. ويقول لنت أن املهارات اال
أن الفرق بني اكتساب اللغة وبني تعلمها  قدرة الفرد على تكييف القواعد اللغوية واستخدامها. ويرى إجير

يكمن يف أن األول يتميز بالتعرض الكامل للغة واستعماهلا، والثاين بالدراسة املنظمة للقواعد اللغوية. 
( ويقول الدكتور حممد األوزاعي يف كتابه: )اكتساب اللغة يف الفكر العريب القدمي( :" 191 )جنسون،ر، ك:

ة ومعرفتها واكتساهبا توسيع املعرفة إىل املوضوع املطروح نشأة القدرة التواصلية إن مما ميكن من فهم اللغ
شكال الرئيسية يف املوضوع هو بيان حصول النحو يف نفس املتكلم وإذا حصل له أللدى اإلنسان، ول

حنوية  يكون قد امتلك قدرة متكنه من العمل التواصلي، لذا يكون تعلم اللغة مرادفا المتالك اإلنسان قدرة
 مل تكن له من قبل.
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ويرى ابن خلدون أن الفرق بني امللكة اللسانية أي القدرة على استخدام اللغة وبني صناعة العربية أي 
االخنراط يف قضايا النحو واإلعراب. وحيدد الدكتور حممد عيد خصائص حنو اللغة قائال: إن حنو اللغة هو 

 م مساته:حنو اللباب واجلوهر دون تفريط أو إفراط وأه

 كتب النحو اليت ختدم النطقافظة على املادة األساسية يف  احمل -

 يثات النحو املتعارف عليها قدميا وحداحملافظة على مصطلحا -

 احملافظة على نصوص النحو املوثقة نثرا وشعرا -

الرتكيز على تكوين امللكة اللسانية بالتدريب على النصوص والتطبيق عليها وكثرة اجلداول اليت  -
 قرأ منها النصوص.تست

اعتماد عرض النحو على االستقراء واالستنباط من النصوص املختارة واألمثلة اليت حتمل لغة  -
 عصرنا وثقافته بدال من املعايري والقوانني.

عوجاج والزلل. يقول اجلاحظ: أما مة الرتاكيب وتقومي اللسان من اإلوالنحو وسيلة لصحة األسلوب وسال
أي الصيب إال مبقدار  ما يؤديه إىل السالمة من فاحش اللحن، ومن مقدار جهل النحو فال تشغل قلبه 

 (.11، 21العوام يف كتاب إن كتبه وشعر إن أنشده". )حممود أمحد السيد، 

وتقدمي القواعد النحوية يف املدخل االتصايل خيضع جملموعة من املعايري اليت عاجلها عدد من خرباء 
 شيلدون أن من أهم معايري تقدمي النحو اتصاليا: تعليم اللغات األجنبية. يرى

 حيدد بالدقيق لشخصية مستعمل اللغة، أي شخصية احلوار -

 الصلة أي كيفية ارتباط وحدات النحو يف الكتاب الذي يدرس -

 اختيار وبدرج الوحدات اللغوية -

 أما وليام يقدم أربعة معايري، منها:

 د اللغةالتأكيد على القدرة االتصالية يف تدريس قواع -

 يقدم عدد كاف من األسئلة يوضح السمات الرئيسية للرتكيبات اللغوية اليب يراد تدريسها -
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 بيان أنوع اإلجابات املطلوبة يف التدريبات املقدمة بوضوح -

اختيار الرتكيب اللغوية ويوضح الفروق بني ثقافة كل من اللغتني )لغة الدارس واللغة األجنبية(.  -
 .(7199 2114)رشدي أمحد طعيمة، 

 المفردات  1،1،1

 الكلمات األجنبية أو املفردات اليتعندما نتحدث عن اللغة األجنبية ، فأول ما خيطر يف بالنا هو 
تستعملها تلك  اللغات، وبعضهم يظنون أهنم يستطيعون معرفة أية لغة إذا متكنوا من استظهار قاموس 

عنصر واحد من العناصر املكونة للغة مثل النظام تلك اللغة ولكن أكد علماء اللغة لنا أن املفردات هي 
الصويت  وتركيب الكلمة، ونظام اجلملة، فاختالف الصوت يؤدي إىل اختالف يف املعىن. الشك أن 
املفردات تسهم بدور هام جدا يف تعليم اللغات األجنبية وفهمها والتحدث هبا ألن املرء حني يذهب إىل 

فة أمساء األشياء بتلك اللغة وكثريا ما يعرب عن احتياجاته إذا عرف تلك بلد أجنيب غالبا ماحيتاج إىل معر 
 اصر املطونة للغة، واملفردات كلمةاألمساء. وهبذا أن دور املفردات بوصفها عنصرا واحدا فقط من العن

ب أال واحدة كثريا ماتكون خاضعة للموقف والسياق الذي يؤثر يف داللتها تأثريا كبريا جدا. القاعدة اليت جي
ينساها أي معلم للغة هي ضرورة تعليم املفردات يف سياق طبيعي أو لفظي حىت تكون وظيفة الكلمة 
ومعناها واضحني يف ذهن الطالب. وأن املفردات تقتضي حسن انتقاء املفردات عند التعليم، وتشرح ما 

عة حىت تصبح الكلمات تدل عليه من املعاين، والعمل على تكثيف التدريب عليها من التدريبات املتنو 
 (.711 2119 اجلديدة جزءا من خربة املتعلم اللغوية وإضافة حقيقية إىل رصيد اللغوي. )عمر الصديق،

 مالحظة عامة:

ال ضرورة للتقيد بعمل التمارين كلها، وميكن االستغناء عن بعضها أو زيادهتا حسب رغبة املعلم  -
 ووقته

حول الصورة، قصص، تلخيص( ألهنا أكرب مساعد على اكثر التمارين الشفوية )حمادثة، اسئلة  -
 تقوية التلميذ يف اإلنشاء

الطريقة من السهل إىل الصعب فبدأ برتكيب اجلمل الضغرية لنقود الطالب إىل تأليف موضوعات  -
 تالئم سنه.
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 التأيب بالنتيجة املرجوة إال إذا أوالها املعلم عنايته، فغري وبدل وفق حاجته -

 داتخطوات تعليم املفر 

 يكتب املعلم الكلمة على السبورة مشكولة شكال كامال -
 ينطق املعلم الكلمة والطالب يستمعون -
 يعرض املعلم معىن الكلمة بالطريقة اليت يراها مناسبة -
 يستخدم املعلم الكلمة يف مجلة واحدة أو أكثر لتتضح وظيفة الكلمة حنويا -
 ذا كانت تنطوي على اإلمالئية الصعبةالميذ إىل طريقة كتابة الكلمة إيلفت املعلم نظر الت -
 ويكتب معىن الكلمة على السبورة كما يكتب مجلة تبني استخدام الكلمة -
7 1992ويكتب الطالب الكلمات واملعاين واجلمل التوضيحية يف الدفاتر )حممد علي اخلويل،  -

113.) 
 التدريب  1،1،1

وسيلة للحفر والتنقيب عن املهارة التدريب هو  (79 2119)يقول الدكتور عمر الصديق عبد اهلل 
 اليت تعلمها الفرد، والتثبيت عنده، والتدعيم ما تعلمه منها.

يهدف التدريب إىل تثبيت ما اكتسبه البالميذ من املهارات، وهو يف األساس عملية تعليمية ، 
م يف أثناء التدريب يقتصر التدريب على املمارسة اجليدة اليت أدى هبا الطالب املهارة اللغوية ويقدم املعل

النموذج الذي حيتذى. ويرتكز التدريب حول مهارة لغوية واحدة، ويعمل على التثبيت قبل اختبار الطالب 
 .(941-7949 1999فيه )رشدي أمحد طعيمة، 

 أنواع التدريب  0،1،1،1

 يقسم الدكتور خمتار حسني التدريبات اللغوية احلديثة بصورة عامة إىل ثالثة أقسام، هي:

 التدريبات النمطية -
 التدريبات املعىن -
 التدريبات االتصالية  -
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 التدريبات النمطية  0،0،1،1،1

هي اليت فيها التحكم يف استجابة الطالب استجابة واحدة وهي االستجابة الصحيحة اليت جيب على 
لنمط بشكل الطالب أن يأيت هبا وغري حاجة لفهم املعىن. هتدف هذه التدريبات إىل سيطرة الطالب على ا

 (.929-7929 2113 تلقائي )خمتار الطاهر،

 التدريبات المعنوية  1،0،1،1،1

هي من التدريبات اليت هتدف إىل تقدمي املساعدة الالزمة لربط الكثري من اجلزئيات والتفاصيل املتعلقة بتعلم 
 .(1919األصوات أو الكتابة أو القواعد، والتثبيت يف ذاكرة التلميذ )راجي راموين، 

 التدريبات االتصالية  1،0،1،1،1

كما عرفنا أن التدريبات االتصالية هتدف إىل متكني التلميذ، من التحدث باللغة األجنبية بشكل عادي، 
وأن جتعله قادرا على فهم ما يسمع دون خطأ، ويتحقق االتصال بني التلميذ وبني أهل اللغة، وال ختضع 

7 1429 يف أن يقول ما يشاء، وكيفما يشاء. )الفوزان وآخرون، ألي نوع من أنواع التحكيم، والطالب حر

99).  

 موضوع القواعد  1،1

رتبت الباحثة موضوع القواعد وفقا لرتتيب املواضيع يف كتب النحو. ومع ذلك، غريت بع  الرتتيب 
 ومعاجلتها وفقا لتطبيق هذا املنهج، وهي كما يلي:

 جدول موضوع القواعد  0،1،1

 ض ْوع  اْلَقَواِعدِ َموْ  اْلَرْقم  
 اَْلَكاَلمُ  1
 أَْقَساُم اْلَكاَلم   2
 اأَْلَل ُف َواْلاَلُم )اَْل( 3
رُ  4 ي ْ  اَلضَّم 
 االْسمُ  9
 مَجْع ( -ُمثَ ىنَّ  -االْسُم )ُمْفَرد   9
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 َاجلَْْمعُ  1
( -ُمَضار ع   -اأَْلَفْ َعاُل )َماض   9  أَْمر 
 اَْلف ْعُل اْلُمَضار عُ  9

11 ) ٌّ ل ْلَمْجُهْول  ٌّ ل ْلَمْعُلْوم  َوَمْبين   اَْلف ْعُل )َمْبين 
يٌّ  -رُبَاع يٌّ  -اَْلف ْعُل )ُثاَلث يٌّ  11 يٌّ( -مُخَاس   ُسَداس 
ْعرَاب   12  َعاَلَماُت اإْل 
 ُحُرْوُف اجلَْرِّ  13
يَُّة )ُمْبَتَدأ  َوَخبَ ر ( 14  اجُلْمَلُة ااْل مسْ 
 نَائ ُب اْلَفاع ل   19
 إ نَّ َوَأَخَواتُ َها 19
 َكاَن َوَأَخَواتُ َها 11
 َحال   19
 الن َّْعتُ  19
 بَاُب اْلَعْطف   21
 بَاُب الت َّوْك ْيد   21
 بَاُب اْلَبَدل   22
زُ  23  التَّْمي ي ْ
َضاَفةُ  24  اإل 
 الظَّْرفُ  29
 َمْفُعْول  ب ه   29
21 )  بَاُب اْلَمْصَدر  )َمْفُعْوُل ُمْطَلق 
ْن َأْجل ه  َمفْ  29  ُعْول  َمَعُه َوَمْفُعْول  م 
 بَاُب اْلُمَناَدى 29
 َحْرف  )اَل( 31
 ا ْست ثْ َناء 31
 الَعَدُد َواْلَمْعُدْودُ  32
 َعاَلَماُت الت َّْرق ْيم   33
 اهلَْمزَةُ  34
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 موضوع الكتابة  1،1

لى الطالب أن يكتبوا أي يتدربوا رتبت الباحثة موضوع الكتابة وفقا على املفردات املتعلقة. ومع ذلك، ع
 حسب املواضيع املختارة، كما يلي:

 جدول موضوع الكتابة  0،1،1

 َمْوض ْوع  اْلِكَتابَةِ  اْلَرْقم  
 اأْلُْسرَُة السَّع ْيَدةُ  1
يَُّة َأَساُس النََّجاح   2  اجلْ دِّ
َناَعة  نَ ْهَضة  اأْلُمَّة   3 ْ ص   َدْوُر الشََّباب  يف 
نْي   َأْضرَارُ  4  التَّْدخ 
 اأْلُُخوَّةُ  9
 َأمهِّيَُّة الت َّْرب يَّة   9
يَّا احلَْد يْ ثَة   1  فَ َوائ ُد التِّْكنُ ْوُلْوج 
 السِّْلُع اْلَمَحلِّيَُّة َواْلُمْستَ ْوَرَدةُ  9
 َعْصُر اْلَعْوَلَمة   9

 أَْزَمة  ا ْقت َصاد يَّة   11
 الشََّباُب اْلُمْلَتز مُ  11
 َلُة احلََْسَنُة َمَع اأْلَْصد قَاء  اْلُمَعامَ  12
َياَسُة الشَّْرع يَّةُ  13  السِّ
يَّة  َخار ُج اْلب اَلد   14 َياح   ر ْحَلة  س 
 الدِّرَاَسُة يف  اخْلَار ج   19
 الث َّْرَواُت الطَّب ْيع يَّةُ  19
 الت ََّلوُُّث اْلب ْيئ يُّ  11
َياَحة  َعَلى اْلُمْجَتمَ  19 ُر السِّ  ع  تَْأث ي ْ
رُّ النََّجاح   19  الت ََّعاُوُن س 
 التََّساُمُح َواْلَعْفوُ  21
 اْلو قَايَُة َخي ْر  م َن اْلع اَلج   21
 فَ َوائ ُد تَ َعلُّم  اللَُّغات  اأْلَْجَنب يَّة   22
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 إ ْكرَاُم الضَّْيف   23
َفة   24  تَ ْرب يَُّة احْلَيَ َوانَات  اأْلَل ي ْ
ْجت َماع يِّ )اْلف يْس بُوْك( َعَلى الطُّالَّب  َمَواق ُع الت ََّواُصل  ا 29  اْل 
يَُّة الطَّال ب   29  َشْخص 
ْخت اَلُف َرمْحَة   21  ااْل 
حَّاء   29 ُة تَاج  َعَلى ُرُؤْوس  اأْلَص   الصِّحَّ
 ا نْت َخابَاُت رُئَاَسة  اجلُْْمُهْور يَّة   29
نْ َقاذ  اأْلُمَّة   31  الشََّباُب إل  
َصال  اْلُمْسل م   الصِّْدقُ  31  م ْن خ 
يَّا احلَْد يْ ثَة   32  مُمَي ِّزَاُت التٍّْكنُ ْولُْوج 
يَّة   33 ْساَلم  ُر اللَُّغة  اْلَعَرب يَّة  َعَلى الث ََّقاَفة  اإْل   تَْأث ي ْ
ْنق اَلبُ  34  ااْل 

 

 المنهج التجريبي  1،1

طالب للتطبيق لتقييم مدى وقد دلت الباحثة منهج التعليم يف حتسني مستوى الكتابة لدى ال
فعاليته. واختارت الباحثة هذا املنهج التجرييب كمحاولة لتطبيق على جمموعة من الطالب. وعدد الطالب 

شخصا من اجملموعة التجريبية وهن من الطالبات يف معهد روح اإلسالم يف  34الذين يلتحقون هبذا املنهج 
من الطالبات قد أتقّن يف مهارة الكالم، واالستماع، والقراءة شعبة العلوم الدينية يف املستوى الثاين. وهن 

طالبا على املنهج التقليدي. وكذلك أهنم قد أتقنوا  33ولكن مل تتمكن يف الكتابة. وللمجموعة الضابطة 
 يف مهارة الكالم واالستماع والقراءة ولكن مل يتمكنوا يف الكتابة.  

معتمدة يف معهد روح اإلسالم ملادة  ساعةاستناداً إىل يف األسبوع لكل فصل.  ساعتانمدة التعلم 
. واختارت الباحثة نصف ساعة 49. وهذا يعين أن املبلغ للتعليم يف الفصل الدراسي ساعتاناإلنشاء 

أسبوعا. ويرجى  14م لتطبيق هذا املنهج يف التعليم والتعلم ملدة  2113/2114الفصل الدراسي األول عام 
بارات والبيانات اليت مت احلصول عليها من االستبيانات تعكس بوضوح إىل أي مدى من حتليل نتائج االخت

 فعالية هذا املنهج يف التعليم والتعلم يف مادة اإلنشاء أو مهارة الكتابة.
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 خلفية المعلم  1،1

وتأكدت  البحث. هذا صحة من تأكيدا ليعلم املنهج، واختار أعضاء إداري املعهد املعلمني
 الذين املعلمني خلفية على 1.1.3 اجلدول ويصف جيدة، تعليمية خلفية املعلمني لديهماالباحثة أن 
 هذا البحث. يف على هذا االختيار للمشاركة املعهد مديري اإلداري ويتفقه يعينهما

 جدول خلفية المعلمين 0،1،1

 املعلومة املعلومة بيانات شخصية
 تيكو حممد حسن فهمي سفيان االسم
 كرذ  ذكر اجلنس
 سنة 31 سنة 41 العمر

 ماجستري ماجستري األكادميية املؤهالت
 سنوات 11 سنة 11 اخلربة التعليمية

 سنوات 9 سنوات 9 اخلربة التعليمية يف مادة اإلنشاء
 

  الوصفي البحث أداة التأكد من صالحية  1،1

 وصحة توى،احمل صحة من جوانب ثالثة يغطي وصفية دراسة أن صالحية (2111) فرانكل يرى
 القياس إىل أي مدى يعين احملتويات إىل أن صالحية (7214 2119)فيوا  يان وتذهب تشوا. والبناء املعيار
 قياس على األداة قادرة كانت إذا كبرية نسبة صحة هلا القياس وأداة. احملتويات من اجلانب متثيل ميكن
 .البحث ومضمون مادة فعالة

 لمنهجالتأكد من صحة االستبانة وا 2،1

: ومها جزئني، من االستبانة هذه تتكون. االستبانة واملنهج حمتويات من صحة لتأكد الباحثة قامت
 خلفية بيانات الشخصية وخربة الطالب، واملشاكل اليت يواجهها الطالب يف الكتابة. 

 حمتويات من صالحية للتأكيد. البحث مشكلة على لالستجابة ومن األسئلة يف االستبانة
 يف معهد روح اإلسالم. طالبة 91 على التجريبية الدراسة أجرت بانة،االست
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من  3: يف اللغة العربية بالتحقيق هم املتخصصون يقوم األساتيذ االستبانة، للتأكيد من صحة
واختارت الباحثة هؤالء  العربية ومدرس اللغة العربية وهو مدير معهد روح اإلسالم. اللغة احملاضرين يف مادة

ين ومدرس اللغة العربية ألهنم خبريون يف علم اللغة العربية أصوهلا وفروعها. وأما الدكتور ميكائيل احملاضر 
 حصائيات. لغة العربية والرتبية ويف علم اإلإبراهيم خاصة هو خبري يف علم ال

 جدول الخبراء الذين يقومون بتأكد من صحة االستبانة ومحتويات المنهج 0،2،1

 تأهيلمجال ال االسم الرقم
حماضر متقدم جبامعة العلوم  الدكتور ميكائيل إبراهيم .1

اإلسالمية املاليزية بكلية دراسات 
 اللغات الرئيسية

حماضر متقدم جبامعة العلوم  الدكتور زين العابدين حاجب .2
اإلسالمية املاليزية بكلية دراسات 

 اللغات الرئيسية
اضر متقدم جبامعة العلوم حم الدكتور أمحد باغدوان ناسوتيون منديلي .3

اإلسالمية املاليزية بكلية دراسات 
 اللغات الرئيسية

مدرس اللغة العربية ومدير معهد  خري األزهر .4
 روح اإلسالم

ستبانة اال البنود مجيع أن من تأكيدا االستبانة إصالح قامت الباحثة اخلرباء قبل من التقييم ومن نتائج
 .هبا القياس وميكن وحمتويات املنهج صحيحة

 طرق التعليم  1،1

جيب أن يكون لكل املنهج املستخدم له طريقة التعليم خاصة، مناسبة لضمان عملية حتقيق 
األهداف املبينة يف التعليم والتعلم. وترى الباحثة أن طريقة التعليم املناسبة ملنهج التعليم يف حتسني مستوى 

 .ل هذا البحث "اسرتاتيجية املراحل اخلمس"الكتابة العربية لدى الطالب املقرتحة من خال

 

 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

11 

 

 للتعليم تقنيات المقترحةال  0،1،1

مهارة الكتابة باللغة العربية على سالمة اخلط  علي استيعاب الطالب قادرونأن  سياسة الكفاءة:
 واختيار األلفاظ والعبارات واألسلوب الصحيحة.

 :ةاألساسية للماداملواضيع 

 لكتابة "األسرة السعيدة"يف باب الكالم، وموضوع ا .1

 يف باب أقسام الكالم، وموضوع الكتابة "اجلدية أساس النجاح" .2

 يف باب الضمائر، وموضوع الكتابة "أضرار التدخني" .3

 يف باب االسم )مذكر ومؤنث(، وموضوع الكتابة "األخوة" .4

 يف باب األفعال )ماض، مضارع، أمر(، وموضوع الكتابة "السلع احمللية واملستوردة" .9

  باب اجلملة االمسية )مبتدأ وخرب(، وموضوع الكتابة "رحلة سياحية خارج البالد"يف .9

 يف باب إن وأخواهتا، وموضوع الكتابة "الثروات الطبيعية" .1

 يف باب كان وأخواهتا، وموضوع الكتابة "التلوث البيئي" .9

 يف باب العدد واملعدود، وموضوع الكتابة "مميزات التكنولوجيا احلديثة" .9

 عالمات الرتقيم، وموضوع الكتابة "تأثري اللغة العربية على الثقافة االسالمية"يف باب  .11

 يف باب اهلمزة، وموضوع الكتابة "االنقالب" .11

 يف باب االستثناء، وموضوع الكتابة "الصدق من خصال املسلم" .12

 للتعليم تقنيات المقترحةجدول ال  0،1،1

الكفاءة  رقم
 األساسية

 مدة المؤشرات ة التعلمإستراتيجي المواد الرئيسية
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 التعرف .1 املقدمة 1
شرح  يف طرق  .2

التعلم وطرق 
 التقييم

 متحان القبلياال .3

الطالب يتفقون  
 ويفهمون

 ساعتان

يتمكنون  الطالب 2
يف فهم عن 
القواعد يف باب 
الكالم من 
التعريف واألمثلة 
واملفردات عن 
 األسرة السعيدة

 يف باب الكالم 

 "السعيدة األسرة"

 الكتابة ما قبل -

 الكتابة األولية -

 املراجعة -

 التقومي -

 التصحيح -

 

يستوعبون  الطالب
الكالم والتطبيق 
وتدريبات الكتابة 
يف األسرة  

 السعيدة

 ساعتان

استوعب الطالب  3
عن أقسام الكالم 
واألمثلة منه 
واملفردات عن 
اجلدية أساس 

 النجاح

الكالم  يف باب أقسام
 "النجاح أساس اجلدية"

 ا قبل الكتابةم -

 الكتابة األولية -

 املراجعة -

 التقومي -

 التصحيح -

 

يتمكن الطالب 
يف فهم القواعد 
عن أقسام الكالم 
وتدريبات الكتابة 
عن اجلدية أساس 

 النجاح

 ساعتان

الطالب قادرون  4
على فهم معىن 
الضمائر واألمثلة 
واملفردات عن 
 أضرار التدخني

  يف باب الضمائر

 "نيالتدخ أضرار"

 ما قبل الكتابة -

 الكتابة األولية -

 املراجعة -

 التقومي -

يستوعب الطالب 
يف القواعد عن 
الضمائر ويتمكن 
يف الكتابة عن 
 أضرار التدخني 

 ساعتان
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 التصحيح -

 

يتمكن الطالب  9
يف فهم االسم 
من املذكر 
واملؤنث واملفردات 

 عن األخوة

 مذكر) يف باب االسم
 ( ومؤنث

 "األخوة"

 ا قبل الكتابةم -

 الكتابة األولية -

 املراجعة -

 التقومي -

 التصحيح -

 

الطالب قادرون 
على استيعاب 
قواعد االسم من 
املذكر واملؤنث 
وكتابة البحث عن 

 األخوة 

 ساعتان

الطالب قادرون  9
على فهم األفعال 

وأقسامه 
واملفردات عن 
السلع احمللية 

 واملستوردة

 ماض،)يف باب األفعال 
 ( أمر ،مضارع

 "واملستوردة احمللية السلع"

 ما قبل الكتابة -

 الكتابة األولية -

 املراجعة -

 التقومي -

 التصحيح -

 

يتمكن الطالب 
على استيعاب 
األفعال وأقسامه 
والكتابة عن السلع 
 احمللية واملستوردة

 ساعتان

يستوعب  1
الطالب القواعد 
عن اجلملة 
االمسية من مبتدأ 
وخرب واملفردات 

رحلة سياحية  عن

 االمسية يف باب اجلملة
 ( وخرب مبتدأ)

 خارج سياحية رحلة"
 "البالد

 ما قبل الكتابة -

 الكتابة األولية -

 املراجعة -

 التقومي -

 التصحيح -

الطالب قادرون 
على فهم وتطبيق 
اجلملة االمسية من 
مبتدأ وخرب 
والكتابة عن رحلة 
سياحية خارج 
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 البالد  خارج البالد

يستوعب  9
الطالب يف باب 
إن وأخواهتا 
واألمثلة واملفردات 
عن الثروات 

 الطبيعية

 وأخواهتا يف باب إن
 "الطبيعية الثروات"

 ما قبل الكتابة -

 الكتابة األولية -

 املراجعة -

 التقومي -

 التصحيح -

 

الطالب قادرون 
على فهم إن 
وأخواهتا والتطبيق 
بالكتابة عن 
 الثروات الطبيعية

 نساعتا

الطالب يتمكنون  9
على فهم القواعد 
عن كان وأخواهتا 
واألمثلة واملفردات 
 عن التلوث البيئي

 وأخواهتا يف باب كان
 "البيئي التلوث"

 ما قبل الكتابة -

 الكتابة األولية -

 املراجعة -

 التقومي -

 التصحيح -

 

الطالب قادرون 
يق يف بطعلى الت

القواعد كان 
وأخواهتا والكتابة 

 لوث البيئيعن الت

 ساعتان

الطالب قادرون  11
على فهم العدد 
واملعدود واألمثلة 
واملفردات عن 

مميزات 
التكنولوجيا 
 احلديثة

 واملعدود يف باب العدد
 التكنولوجيا مميزات"

 "احلديثة

 ما قبل الكتابة -

 الكتابة األولية -

 املراجعة -

 التقومي -

 التصحيح -

 

الطالب يتمكنون 
يف فهم العدد 

ملعدود والتطبيق وا
بالكتابة عن 
مميزات التكنولوجيا 

 احلديثة

 ساعتان
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الطالب قادرون  11
على فهم 
عالمات الرتقيم 
واألمثلة واملفردات 
عن تأثري اللغة 
العربية على 
 الثقافة اإلسالمية

 الرتقيم يف باب عالمة
 على العربية اللغة تأثري"

 "اإلسالمية الثقافة

 ما قبل الكتابة -

 بة األوليةالكتا -

 املراجعة -

 التقومي -

 التصحيح -

 

يستوعت الطالب 
عن عالمات 
الرتقيم والكتابة 
عن تأثري اللغة 
العربية على 
 الثقافة اإلسالمية

 ساعتان

الطالب قادرون  12
على فهم القواعد 
عن اهلمزة 
وأقسامه واألمثلة 
واملفردات عن 

 االنقالب

  يف باب اهلمزة

 "االنقالب"

 كتابةما قبل ال -

 الكتابة األولية -

 املراجعة -

 التقومي -

 التصحيح -

 

يستوعب الطالب 
عن اهلمزة وأقسامه 
والتطبيق بالكتابة 
 عن االنقالب

 ساعتان

يتمكن الطالب  13
يف فهم القواعد 
عن االستثناء 
واألمثلة واملفردات 
عن الصدق من 
 خصال املسلم

 يف باب االستثناء

 خصال من الصدق" 
 "املسلم

 ما قبل الكتابة -

 الكتابة األولية -

 املراجعة -

 التقومي -

 التصحيح -

 

الطالب قادرون 
على تطبيق 
القواعد يف باب 
االستثناء والكتابة 
عن الصدق من 
 خصال املسلم 

 ساعتان

 ساعتاناشرتاك مجيع  كتابة البحث-االمتحان البعدي وتوزيع  حماضرة اآلخرة 14
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 الطالب وإجابة االستبانة - االستبانة

 

 تعليمستراتيجية الا  1،1،1

إىل إسرتاتيجية املراحل اخلمس للكتابة  ةستندمعلى استخدام برنامج تعليمي  ةحثاالب تاقتصر 
مرحلة   (2)مرحلة ما قبل الكتابة،  (1)(. وهذه املراحل هي: Tompkins،1991وفقًا لرتتيب تومبكنز )
ولكن غريت الباحثة يف  مرحلة النشر. (9)رحلة التصحيح، م (4)مرحلة املراجعة،   (3)الكتابة األولية، 

 (4)مرحلة املراجعة،  (3)مرحلة الكتابة األولية،  (2)مرحلة قبل الكتابة،  (1)بع ، وحاولت الباحثة إيل: 
  مرحلة التصحيح (9)مرحلة التقومي، 

لكتابة واعتمدها وبغ  نظر عن هذه االختالفات فيمكن استخالص املراحل الرئيسة اليت متر هبا ا
 احلايل على النحو اآليت:  ةحثاالب

 .(  Prewriting)أ   مرحلة ما قبل الكتابة   

أن يصرف  جيبمن وقت الكتابة  %11 للكتابة، حيث يشري بع  الباحثني إىل أن  ستعدادوفيها يتم اال 
 هذه املرحلة: شتمليف هذه املرحلة، وت

 الطالب على التطبيق.شرح املعلم عن القواعد النحوية، ويفهم  -

احملدد وال يصعبهم يف تفكري املوضوع: تساعد التلميذ على الكتابة يف املوضوع  حددت املعلم -
 يف الكتابة عنها. املوضوع

لكتابة، إذا ما حدد يف ا الذي يوجه التلميذ  املرغوبالغرض من كتابة: وهذا مبثابة املعلم دد حي  -
 دف يسعى للوصول إليه. اهل

ة باألفكار الرئيسة للموضوع: وهذا عبارة عن شحذ للفكر، حيث يقوم التلميذ بكتابة كتابة قائم -
 .حدده املعلممجيع األفكار اليت ترد إليه وترتبط باملوضوع الذي 
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 ةراجعاملرتب قائمة األفكار: يعود التلميذ يف هذه املرحلة إىل األفكار اليت دوهنا، ويقوم بيو  يراجع -
املوضوع، اخلامتة(، ويضع كل  مضمون: )املقدمة، ةالتالي ألشكالتنظيم حسب االرتتيب و الو 
 .   تفقافكرة حتت ما يناسبها،كما ميكن أن يغري يف األفكار باإلضافة أو احلذف حسب ما يراه مال

 .(Drafting) ب   مرحلة الكتابة األولية 

ابة اجلمل املعربة، باالستعانة وتسمى باملسّودة، وفيها يركز الطالب اهتمامهم على توليد األفكار وكت   
بالقائمة اليت دونوها يف املرحلة السابقة، دون النظر يف األخطاء اإلمالئية أو النحوية،  وتشمل هذه املرحلة 

 ما يلي:

بكتابة مسودة أولية للموضوع، بناء على أفكار يراعي  طالبكتابة املسودة األولية: حيث يقوم ال -
 .اوسليم اأخرى منطقيفكرة وينتقل فيها من فكرة إىل تسلسل األفكار  طالبفيها  ال

املدخل له،  حسبقدمة للموضوع تكون املهنا على كتابة  طالبكتابة مقدمة للموضوع: يركز ال -
 املقال.  هتعرف باملوضوع الذي يتناولالنتباه، و ال، وهتيئ القارئ وجتذب اةمهياألوتربز 

كتابات خبامتة تلخص املوضوع، وتذكر القارئ مبا ال طالبللموضوع: ينهي ال تناسبكتابة خامتة  -
 . غالباً  نصيحةالرأي أو ال شتملفيه من أفكار، وت ذكر

 .(Revising) ج   مرحلة املراجعة  

 مبراجعة األفكار واجلمل يف الكتابة األولية، وتشتمل هذه املرحلة على: طالبوفيها يقوم ال

اكتشاف األخطاء وتبني اخللل يف ترتيب اجلمل أو  على طالبقراءة املسودة قراءة ذاتية تساعد ال -
 العبارات اليت كتبها.

، ليقوم كل تلميذ بقراءة املوضوع الذي كتبه زميله ووضع طالبتبادل الكراسات بني ال -
 املالحظات اليت يراها، والتعديالت اليت يقرتحها.

يله، بالتقدمي أو التأخري أو إجراء التعديالت وفقا ملا الحظه التلميذ بعد قراءته أو ما الحظه زم -
 احلذف أو اإلضافة.

 إعادة كتابة املسودة وتنظيمها بعد التعديالت اليت أجريت عليها. -
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 .(Rating)مرحلة التقييم د   

 . ساعةيقوم املعلم بتقييم الكتابة خارج الفصل بعد وقت ال

 .(Editing)ه    مرحلة التصحيح 

كثرة العدد، وضيق الوقت، وكثرة األعباء امللقاة، أن يقوم املعلم بتصحيح خارج الفصل مع   -
 .ساعةفيضطر للمعلم إىل تنفيذها خارج الفصل بعد وقت ال

ويعرض على الطالب األخطاء الشائعة بينهم، ويأخذ يف املناقشة حىت يفهموا الصواب ويدركوا  -
 سبب اخلطأ.

يف الطالب نوعا من النشاط  يستطيع املعلم إذا استخدم طريقة التصحيح بالرموز، وهي طريقة تبعث
العقلي الذي يساعدهم على معرفة أخطائهم، ويدرهبم على إصالحها ويرشدهم إىل طريقة تالفيها 
مستقبال. ومما الخالف فيه أن الطالب ليسوا على درجة واحدة  من الذكاء، فإذا عجز أحدهم عن إدراك 

 سبب اخلطأ وصوابه، أرشده املدرس إليه.

 ركز الطالب على عملية اإلخراج وتصحيح األخطاء النحوية واإلمالئية وتشمل:يف هذه املرحلة ي

 مراجعة املسودة بعد إجراء التعديالت. -1

 الرتكيز يف هذه املرحلة على األخطاء اإلمالئية والنحوية. -2

 التقييم 01،1

دم التقييم أجرت الباحثة يف املرحلة النهائية ملعرفة حتقيق األهداف أو ال بالتقييم. والكاتب يستخ
 من خالل االختبار التحصيلي. وخالصة القول ينقسم إىل جزأين:

 اداء االختبار املستمر -1

ويشمل هذا االختبار التدريبات اليت تتم بعد االنتهاء من التعليم. يقيم املعلم هذا التدريب ملعرفة مراحل 
 إتقان طالهبم مستمرا.

 النهائي االختبار -2
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 ةالكلي نتائجتقييم الإىل هدف وهبذا االختبار ييف هناية الفصل الدراسي،  النهائيوأجرى االختبار 
 علموا.تإىل املواد اليت قد  املقدمة األسئلة بإعطاء النتيجة احملددة، وتستندللمتعلمني 

ويف هذا املنهج، لكل موضوع فيه يشتمل على التدريبات، وهذه التدريبات هتدف إىل تقييم 
قان مهارة الكتابة. وإجراء هذا االختبار املستمر حباجة إىل أن تديل هبا الطالب مستوى الطالب لفهم وإت

حتت إشراف وتوجيه املعلم. كل أخطاء أجرى الطالب ميكن أن يصحح املعلم وال يكرر الطالب نفس 
 األخطاء يف التمرينات التالية.

 االختبار التحصيلي  إىل تقييم: وتقوم الباحثة االختبار النهائي يف هناية دورات التدريس. ويهدف هذا

 ومالءمة استخدام املنهج  ةيمدى فعال -

 أو تطور الطالب حل تقدمامر  -

 يعلمونملعلمني الذين ا مكافأة -

 املستخدمة منهج التعليم أثر -

ويف حتليل النتائج يف االمتحان النهائي، الباحثة تستخدم نظام التقييم املستخدم يف معهد روح اإلسالم ألن 
 تصميم هذا املنهج لطالب معهد روح اإلسالم خاصة. وله نظام على النحو التايل:

 جدول نظام تقييم نتيجة االختبار  0،01،1

 تقدير نتيجة نسبة مئوية درجة
A 
-A 

011-01 
97-97 

0011 
70.9 

 ممتاز
+B 
B 
-B 

90-91 
.7-.7 
.0-.1 

7077 
7011 
70.9 

 جيد جدا

+C 
C 
-C 
+D 
D 

77-77 
70-71 
07-00 
00-01 
77-77 

7077 
7011 
00.9 
0077 
0011 

 جيد

E 70-1 1011 راسب 
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 الخالصة  00،1

وضع منهج تعلم الكتابة العربية لدى الطالب تصف الباحثة الفصل الرابع مبضمون املنهج من "

. ". وتلخص هنا أهداف املنهج، وطرق التعليم، وخطوة التعليم والتقييماإلندونيسيني يف املرحلة الثانوية

وهذا الباب استمرارا للمناقشات اليت دارت يف الباب الثالث الذي قدمته الباحثة قبل هذا، واليت وصفت 

الباحثة بالنظريات حول وضع منهج التعليم اللغة العربية عامة. ويف الباب اخلامس دليال على وضع منهج 

 التعليم يف حتسني مستوى الكتابة العربية لدى الطالب خاصة.
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 لرابعالباب ا

 تحليل البيانات ومناقشة نتائجها

 المقدمة 1،1

شخصا، من الذين يلتحقون مبنهج التعليم يف  99وقد قامت الباحثة بتوزيع االستبانات على 

حتسني مستوى الكتابة لدى الطالب. وهم من طلبة معهد روح اإلسالم يف شعبة العلوم الدينية يف الفصل 

 14هذه االستبانات بعد استمرارية الدراسة ومشاركة الطلبة فيها ملدة . وتوزيع 2113/2114الدراسي األول 

 أسبوعا قبل إجراء االمتحان البعدي. 

 يف املشاركون قدمها اليت واالستجابة االختبار نتائج على ويف هذا الباب تقارير االستنتاجات

 احلصول مت اليت النتائج عمجي عرض يتم. (21.1 )اإلصدار SPSS باستخدام الدراسة حتليل مت. االستبانة

 اإلجابة لشرح الباب هذا يف املعروضة النتائج. املدفوعة البيانية والرسوم البيانية والرسوم اجلداول يف عليها

 واستخدمت البحثية، األسئلة هذه على لإلجابة. الكتابة يف التعليم منهج فاعلية من البحث سؤال على

وأسئلة  وخربات الطالب، خلفية لشرح يف قسم األول ستبانةاال أسئلة على الوصفي اإلحصاء الباحثة

 من البيانات حتليل ويتم. الكتابة يف الطالب يواجهها اليت املشاكل االستبانة يف القسم الثاين لشرح

 فرضية البحث، على لإلجابة.  املئوية والنسبة التكرار إلظهار التكرارات توزيع عملية خالل من االستبانات

 املستخدم التعليم منهج على الطالب حتصيل ( ملقارنةT)الختبار  اإلحصائي االستدالل باحثةال تستخدم

 مع واملقابلة الشخصية االستبانات استخدمت الباحثة حتليل ذلك، على وعالوة. حتسني الكتابة يف

 .تأكيدا هلذه الدراسة املعلمني
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 نتائج البيانات من االستبانات 0،1

شخصا من الذين يشرتكون يف منهج التعليم يف حتسني مستوى  91انة  على وزعت الباحثة االستب
 الكتابة لدى الطالب بعد التعليم والتعلم. وفيما يلي حتليل لنتائج الدراسة اليت أجرهتا الباحثة.

 ئج بيانات الشخصية وخربات الطالبأوال: نتا

 جمموعة ضابطة  جمموعة جتريبية   معلومات أساسية  رقم

 مئوية تكرار  مئوية تكرار         

 اجلنس .1
  4991 % 33  - -    ذكر 1.1
 - - 9191 % 34    أنثى 1.2

 العمر .2
 4199 % 32 - 9191 % 34   19أصغر من  1.1
 199 % 1  - -    19و  1.2

 التخصص الدراسي .3
 4993 %  33  9191 % 34   العلوم الدينية 1.1
 - -  - -   العلوم العامة 1.2

 مل اللغة العربية قبل الدخول مبعهدتع .4
 % 4193 21  % 9191 34    نعم 1.1
 % 991 9  - -    ال 1.2

 فهم املسموع .9
 % 4199 32  % 9191 34    نعم 1.1
 % 199 1  - -    ال 1.2

 الكالم .9
 % 4993 33  % 4993 31    نعم 1.1
 - -  % 499 3    ال 1.2
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 القراءة .1
 % 4491 31  % 4993 31    نعم 1.1
  % 499 3  % 499 3    ال 1.2

 الكتابة .9
 % 4392 29  % 4993 31    نعم 1.1
 991 % 4  499 % 3    ال 1.2

 
          
 تحليل النتائج من البيانات شخصية وخبرات الطالب  0،0،1

 اجلنس .1

 
من املعينيني هم ذكور ويعترب من اجملموعة  4993 %طالبا أو ما ميثل  33يتضح من اجلدول على أن 

موعة التجريبية. ومن هنا من املعينيني هم إناث وتعترب من اجمل 9191 %أو ما ميثل  34الضابطة، بينما 
يتضح أن عدد اإلناث أكثر من الذكور، رمبا السبب يف ذلك ارتفاع عدد اإلناث على عدد الرجال يف هذا 
الزمان. وعينت الباحثة اإلناث يف اجملموعة التجريبية والذكور يف اجملموعة الضابطة تسهيال إلجراء البحث 

 ناث بني الذكور.ألهنم ليسوا من الفصل الواحد.ويفرق فصل اإل
 العمر .2
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من  9191%طالبة أو ما ميثل  34. منهم 19يدل هذا اجلدول على أن معظم الطلبة عمرهم أصغر من 
إال واحدا أو ما ميثل  19من املعينيني أصغر من  %4199أو ما ميثل  32املعينيني يف اجملموعة التجريبية بينما 

 معظمهم يف نفس السن إذا ال يفرقهم يف العمر.   . ويتضح هنا أن19من املعينيني أكرب من  199%
 التخصص الدراسي .3

 
من املعينيني من  %9191أو ما ميثل  34يتضح من هذا اجلدول أن كلهم يف فصل العلوم الدينية أن 

من املعينيني يف اجملموعة الضابطة. واختارت  %4199أو ما ميثل  32الطالبات أو من اجملموعة التجريبية و
هذا الفصل ألهنم يتعلمون يف مادة اإلنشاء أو الكتابة ومن فصل العلوم العامة مل يأخذوا اإلنشاء الباحثة 

 أو الكتابة كمادهتم. 
 تعلم اللغة العربية قبل الدخول مبعهد .4

 
من الطالبات يتعلمن اللغة العربية قبل الدخول  %9191نفرا أو ما ميثل  34يوضح من هذا اجلدول أن 

من املعينيني من اجملموعة الضابطة يتعلمون اللغة العربية  %4193نفرا أو ما ميثل  21م ومعهد روح اإلسال
من املعينيني، منهم مل يتعلموا اللغة العربية  %991نفرا أو ما ميثل  9قبل الدخول معهد روح اإلسالم والباقي 

 قبل الدخول معهد روح اإلسالم.
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 فهم املسموع .9

 
من الطالبات أو من اجملموعة التجريبية يفهمن ما  %9191با أو ما ميثل طال 34يدل هذا اجلدول أن 

من املعينيني، من الذكور أو من اجملموعة  %4199طالبا أو ما ميثل  32يسمعن من الكلمات العربية وبينما 
ن من املعينيني، م %199الضابطة يفهمون ما يسمعون من الكلمات العربية، وأما الباقي واحد أو ما ميثل 

اجملموعة الضابطة ال يفهمون ما يسمعون من الكلمات العربية، وهنا يعترب أن املرأة أحسن يف فهم املسموع 
 من الرجل.

 الكالم .9

 
من املعينيني من الطالبات، لديهن مهارة  %4993نفرا أو ما ميثل  31يوضح من اجلدول السابق أن 

املعينيني من الطالبات ليست لديهن مهارة الكالم، وأما من  %499نفرا أو ما ميثل  3الكالم باللغة العربية و
من املعينيني من الذكور لديهم مهارة الكالم  %4993نفرا أو ما ميثل  33بالنسبة من اجملموعة الضابطة 

 باللغة العربية. يوضح هنا أن الذكور يستطيعون أن يتكلمون باللغة العربية أسرع من اإلناث. 
 القراءة .1
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من املعينيني من الطالبات لديهن مهارة القراءة وأما  %4993نفرا أو ما ميثل  31ول أن يتضح من اجلد
من املعينيني ليست لديهن مهارة القراءة. وأما بالنسبة من اجملموعة  %499نفرا أو ما ميثل  3بقية الطالبات 
نفرا أو ما ميثل  3والباقي من املعينيني منهم لديهم مهارة القراءة  %4491نفرا أو ما ميثل  31الضابطة أن 

 من املعينيني ليس لديهم مهارة القراءة. وهذا يدل على أو مستوى مهارة القراءة معتدل. 4،9%
 الكتابة .9

 
من املعينيني من الطالبات لديهن مهارة الكتابة  %4993نفرا أو ما ميثل  31يدل هذا اجلدول أن 

ينيني من اإلناث ليست عندهن مهارة الكتابة باللغة العربية، من املع %499نفرا أو ما ميثل  3باللغة العربية و
من املعينيني من الطالب أو من اجملموعة الضابطة لديهم مهارة يف الكتابة  %4392أو ما ميثل  29وبينما 

من املعينيني من الذكور ليس عندهم مهارة  %991نفرا أو ما ميثل  4باللغة العربية وأما بقية الذكور من 
 ة باللغة العربية. ويوضح هنا أن مستوى اإلناث أحسن يف الكتابة باللغة العربية.الكتاب

 ثانيا: نتائج من بيانات عن مدى المشكلة في الكتابة 1،0،1

 جمموعة ضابطة جمموعة جتريبة رقم

 درجة درجة 

1 5 2 3 4 1 5 2 3 4 1 

 - (1) 199% 3193% 1199% - 499% 199% 2999% 1194% 

 - (1) )1( )29( )9( - )3( )9( )19( )1( 

2 - - (1) %3494 %1994 - - %199 %3193 %1194 

 - - (1) (23) (11) - - (9) (21) (1) 

3 %2994 %2294 %391 (1) - %991 %1394 %1199 %1199 - 

 (11) (19) (2) (1) - (4) (9) (12) (9) - 

4 %1994 %3193 (1) (1) - %1994 %2399 %199 %199 - 

 (13) (21) (1) (1) - (11) (19) (9) (1) - 

9 - (1) (1) %2994 %2294 - %199 %499 %3193 %1199 

 - (1) (1) (19) (19) - (1) (3) (21) (9) 

9 - %199 (1) %3494 %1499 - %391 %1994 %2999 (1) 

 - (1) (1) (23) (11) - (2) (11) (21) (1) 

1 - %391 %391 %3999 %991 - (1) %1994 %3299 (1) 

 - (2) (2) (24) (9) - (1) (11) (22) (1) 

9 %1199 %3999 (1) - - %1194 %3999 %391 - - 
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 (9) (29) (1) - - (1) (24) (2) - - 

9 - - %199 %4491 %499 - - %1499 %3494 (1) 

 - - (1) (31) (3) - - (11) (23) (1) 

11 (1) (1) (1) %4191 %991 %199 %499 %991 %2994 %991 

 (1) (1) (1) (29) (9) (1) (3) (4) (19) (9) 

11 (1) (1) %991 %4191 %391 %199 %991 %1394 %2994 (1) 

 (1) (1) (4) (29) (2) (1) (9) (9) (11) (1) 

12 - (1) %199 %4993 - - %1499 %1199 %2294 - 

 - (1) (1) (33) - - (11) (9) (19) - 

13 - %199 (1) %3193 %1199 - %391 %1499 %2994 %391 

 - (1) (1) (21) (12) - (2) (11) (19) (2) 

14 - (1) (1) %3494 %1994 - %391 %1194 %3999 (1) 

 - (1) (1) (23) (11) - (2) (1) (24) (1) 

19 - (1) %499 %4392 %391 - %499 %1994 %2994 (1) 

 - (1) (3) (29) (2) - (3) (11) (19) (1) 

19 - (1) %199 %4993 - - %391 %1194 %3999 - 

 - (1) (1) (33) - - (2) (1) (24) - 

11 - - %199 %4993 - - - %1994 %3299 - 

 - - (1) (33) - - - (11) (22) - 

19 - %3494 %991 %1194 - - %1199 %1199 %1994 - 

 - (23) (4) (1) - - (9) (12) (13) - 

19 - %199 %1194 %3999 - - %1194 %1499 %2399 - 

 - (1) (1) (29) - - (1) (11) (19) - 

21 - (1) %499 %4993 - - %391 %1994 %2999 - 

 - (1) (3) (33) - - (2) (11) (21) - 

21 (1) (1) %499 %4993 - %391 %199 %1194 %2994 - 

 (1) (1) (3) (31) - (2) (9) (1) (19) - 

22 - %199 %991 %4392 - - %1,9 %1199 %2999 - 

 - (1) (4) (29) - - (9) (9) (21) - 

23 - %2294 %1199 %1994 - - %991 %1994 %2399 - 

 - (19) (9) (11) - - (4) (13) (19) - 

24 - (1) %391 %4491 %391 - %199 %1994 %3193 (1) 

 - (1) (2) (31) (2) - (1) (11) (21) (1) 

29 - (1) %499 %1199 2994 - %991 %1199 %2294 (1) 

 - (1) (3) (12) (19) - (9) (12) (19) (1) 

29 - - %199 %1994 %3299 - - %1194 %3193 %199 

 - - (1) (11) (22) - - (1) (21) (9) 

 

 تحليل النتائج من بيانات مدى المشكلة في الكتابة  1،0،1

 تزداد املعرفة بتعلم مادة اإلنشاء .1

 
من املعينيني أهنا ليست متأكدة على أن بتعلم  %1،9طالبة أو ما ميثل  1ق أن يضح من اجلدول الساب

من املعينيني يوافقن على أن تعلم مادة  %31،3طالبة أو ما ميثل  29مادة اإلنشاء تزداد املعرفة، وبينما 
ادة اإلنشاء من املعينيني يوافقن جدا على أن تعلمم م %11،9طالبة أو ما ميثل  9اإلنشاء تزداد املعرفة و
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من  %4،9طالبا أو ما ميثل  3تزداد املعرفة، وهذه من اجملموعة التجريبية. وأما من اجملموعة الضابطة أن 
طالبا أو ما  19من املعينيني ليسوا متأكدا، وبينما  %1،9طالبا أو ما ميثل  9املعينيني ال يوافقون، وبينما 

من املعينيني يوافقون  %11،4طالبا أو ما ميثل  1ملتعلمني من املعينيني يوافقون، وأما بقية ا %29،9ميثل 
جدا على أن تعلم مادة اإلنشاء تزداد املعرفة. ألجل هذا نرى أن املتعلمني من اجملموعة التجريبية يوافقون 

 أكثر من اجملموعة الضابطة أن تعلم مادة اإلنشاء تزداد املعرفة.      
 تنمي مادة اإلنشاء املهارة اللغوية .2

 
من املعينيني يوافقن أن مادة اإلنشاء  %3494طالبة أو ما ميثل  23يدل من اجلدول السابق على أن 

من املعينيني يوافقن جدا، وأما من اجملموعة  %1994طالبة أو ما ميثل  11تنمي مهارة اللغوية. بينما يرى 
طالبا أو ما ميثل  21ما يرى من املعينيني ليسوا متأكدا، وبين %1،9طالبا أو ما ميثل  9الضابطة أن 

من املعينيني يوافقون جدا  %1194طالبا أو ما ميثل  1من املعينيني يوافقون، وأما بقية املتعلمني  3193%
على أن مادة اإلنشاء تنمي مهارة اللغوية. ومن هذا يعكس أن من اجملموعة التجريبية يتأثر كثريا من 

 اجملموعة الضابطة.   
 يف املعهد ممل تعلم مادة اإلنشاء .3

 
من املعينيني ال يوافقن جدا على أن تعلم  %2994طالبة أو ما ميثل  11يوضح من هذا اجلدول أن 

من املعينيني ال يوافقن، وأما طالبتان أو  %2294طالبة أو ما ميثل  19مادة اإلنشاء يف املعهد ممل، وبينما 
اإلنشاء يف املعهد ممل. وأما يف اجملموعة الضابطة  من املعينيني ليستا متأكدة أن تعلم مادة %391ما ميثل 
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من  %1394طالب أو ما ميثل  9من املعينيني ال يوافقون جدا، وبينما  %991طالب أو ما ميثل  4أن 
من املعينيني ليسوا متأكدا، وأما البقية من املعينيني  %1199طالبا أو ما ميثل  12املعينيني ال يوافقون، وأما 

من املعينيني يوافقون أن تعلم مادة اإلنشاء يف املعهد ممل. من هذا، يوضح  %1199ميثل طالب أو ما  9
أن رغبة الطالبات يف التعلم أكرب وهن من اجملموعة التجريبية، ولكن لن ننس أهنم حمتاجون إىل املنهج 

 اجلديد لتطور دراساهتم.   
 تعلم اإلنشاء تضييع الوقت واليفيد .4

 
من املعينيني ال يوافقن جدا على أن تعلم اإلنشاء  %1994طالبة أو ما ميثل  13يتضح من اجلدول أن 

من املعينيني ال يوافقن جدا على هذا  %3193طالبة أو ما ميثل  21تضييع الوقت وال يفيدهن، وبينما 
ميثل  طالبا أو ما 19من املعينيني ال يوافقون جدا، وأما  %1994طالبا أو ما ميثل  11الرأي. وبينما يرى 

من املعينيني ليسوا متأكدين، وأما  %199طالب أو ما ميثل  9من املعينيني ال يوافقون، ويرى  2399%
من املعينيني يوافق أن تعلم اإلنشاء  %199البقية من املتعلمني يف اجملموعة الضابطة وهو طالب أو ما ميثل 
 ة اإلنشاء ويفيدهم.   تضيع الوقت وال يفيده. من هنا نرى أن أكثرهم حمتاجون إىل ماد

 تساعد مادة اإلنشاء يف احلصول على أفضل النتائج يف مهارة الكتابة .9

 
من املعينيني يوافقون أن مادة اإلنشاء تساعد  %2994طالبة أو ما ميثل  19من هذا اجلدول يتضح أن 

ن املعينيني إىل م %2294طالبة أو ما ميثل  19يف احلصول على أفضل النتائج يف مهارة الكتابة، ويذهب 
من  %499طالب أو ما ميثل  3من املعينيني ال يوافق، ويرى  %199االتفاق جدا. وأما طالب أو ما ميثل 
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من املعينيني يوافقون، وأما البقية من املعينيني  %3193طالبا أو ما ميثل  21املعينيني ليسوا متأكدين، وبينما 
من املعينيني يوافقون جدا أن مادة اإلنشاء تساعد  %1199طالب أو ما ميثل  9يف اجملموعة الضابطة من 

يف احلصول على أفضل النتائج يف مهارة الكتابة. ومن هذا اآلراء يوضح أن الطالبة من اجملموعة التجريبية 
 يوافقن أن مادة اإلنشاء تساعد يف احلصول على أفضل النتائج يف مهارة الكتابة. 

 دة من خالل مادة اإلنشاءأحصل على املفردات اللغوية اجلدي .9

 
من املعينيني ال توافق أن تعلم اإلنشاء مبنهج التعليم  %199يدل هذا اجلدول على أن طالبة أو ما ميثل 

 %3494طالبة أو ما ميثل  23يف حتسني الكتابة لدى الطالب حتصل على املفردات اللغوية اجلديدة، وبينما 
من املعينيني يوافقن جدا. وأما يف اجملموعة  %1499بة أو ما ميثل طال 11من املعينيني يوافقن. وبينما يرى 
من  %1994طالبا أو ما ميثل  11من املعينيني ال يوافقان، وأما  %391الضابطة من طالبان أو ما ميثل 

من املعينيني يوافقون  %2999طالبا أو ما ميثل  21املعينيني ليسوا متأكدين، ويرى البقية من املتعلمني وهم 
أن تعلم اإلنشاء باملنهج التقليدي حيصلون على املفردات اللغوية اجلديدة. ومن هنا يتضح أن منهج التعليم 

 يف حتسني الكتابة لدى الطالب أحسن من املنهج التقليدي. 
 أعرف كيفية تكوين اجلملة الفعلية الصحيحة من املفردات املعروضة .1

 
من املعينيني ال توافقان أن تعلم اإلنشاء مبنهج  %391ل ومن هذا اجلدول يوضح أن طالبتني أو ما ميث

التعليم يف حتسني الكتابة لدى الطالب تعرفهما كيفية تكوين اجلملة الفعلية الصحيحة من املفردات 
 %3999طالبة أو ما ميثل  24من املعينيني ليستا متأكتني. ويرى  %391املتاحة. وبينما طالبتان أو ما ميثل 

من املعينيني يوافقن جدا. وأما يف اجملموعة الضابطة أن  %991طالبات أوميثل  9يوافقن، وبينما من املعينيني 
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من املعينيني ليسوا متأكدين، وأما البقية من املتعلمني يف اجملموعة الضابطة  %1994طالبا أو ما ميثل  11
م كيفية تكوين اجلملة الفعلية من املعينيني يوافقون أن تعلم اإلنشاء يعرفه %3299طالبا أو ما ميثل  22

 الصحيحة من املفردات املعروضة.   
 تركيزي مزعج باملفردات املعروضة .9

 
من املعينيني ال يوافقن جدا على أن  %1199طالبة أو ما ميثل  9ومن اجلدول السابق يتضح أن 

ة لدى الطالب، وأما يرى تركيزهن مزعج باملفردات املتاحة يف تعلم اإلنشاء مبنهج التعليم يف حتسني الكتاب
طالب أو ما ميثل  1من املعينيني ال يوافقن. وأما يف اجملموعة الضابطة من  %3999طالبة أو ما ميثل  29

من املعينيني ال يوافقون. وأما  %3999طالبا أو ما ميثل  24من املعينيني ال يوافقون جدا. وبينما  1194%
من املعينيني ليسوا متأكدين أن تعلم اإلنشاء مبنهج  %391ميثل  البقية من اجملموعة الضابطة طالبان أو ما

 التعليم التقليدي املفردات املعروضة تزعج الرتكيز.  
 أستطيع أن أكون اجلملة العربية سليمة من األخطاء اللغوية .9

 
من املعينيني ليست متأكدة أهنا تستطيع أن  %199من اجلدول السابق يتضح أن طالبة أو ما ميثل 

كون اجلملة العربية سليمة من األخطاء اللغوية بعد تعلم مادة اإلنشاء مبنهج التعليم يف حتسني الكتابة ت
 %499طالبات أو ما ميثل  3من املعينيني يوافقن. وأما  %4491طالبة أو ما ميثل  31لدى الطالب، وبينما 

من املعينيني ليسوا  %1499و ما ميثل طالبا أ 11من املعينيني يوافقن جدا. وأما يف اجملموعة الضابطة أن 
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متأكدين أن تعلم مادة اإلنشاء مبنهج تقليدي يستطيعون أن يبنوا القواعد الصحيحة. ويرى الباقون من 
 من املعينيني يوافقون على ذلك. %3494طالبا أو ما ميثل  23املعينيني 

 ميكنين حتويل الكلمات من املفرد إىل املثىن أو اجلمع .11

 
من املعينيني يوافقن أن تعلم مادة اإلنشاء  %4191طالبة أو ما ميثل  29جلدول السابق أن يتضح من ا

من املعينيني  %991طالبات أو ما ميثل  9ميكنهن تيحويل الكلمات من املفرد إىل املثىن أو اجلمع، وأما 
 %499ب أو ما ميثل طال 3من املعينيني ال يوافق جدا. ويرى  %199يوافقن جدا. وبينما طالب أو ما ميثل 
طالبا أو  19من املعينيني ليسوا متأكدين. وأما  %991طالب أو ما ميثل  4من املعينيني ال يوافقون. وبينما 

طالب أو ما ميثل  9من املعينيني يوافقون. وأما البقية من املتعلمني يف اجملموعة الضابطة أو  %2994ما ميثل 
م مادة اإلنشاء ميكنهم تيحويل الكلمات من املفرد إىل املثىن أو من املعينيني يوافقون جدا أن تعل 991%

 اجلمع.     
 أستطيع تكوين اجلملة االمسية سليمة من األخطاء اللغوية .11

 
من املعينيني ال يتأكدناه من أن تعلم مادة  %991طالبات أو ما ميثل  4يدل من اجلدول السابق أن 

 %4191طالبة أو ما ميثل  29يمة من األخطاء اللغوية. وبينما اإلنشاء يستطعن تكوين اجلملة االمسية سل
من املعينيني يوافقان جدا. وأما طالب أو ما ميثل  %391من املعينيني يوافقن. وبينما طالبتان أو ما ميثل 

طالب  9من املعينيني ال يوافقان. وأما  %991طالب أو ما ميثل  9من املعينيني اليوافق جدا. ويرى  199%
طالبا  11من املعينيني ليسوا متأكدين. وأما البقية من املتعلمني يف اجملموعة الضابطة أو  %1394ا ميثل أو م
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من املعينيني يوافقون أن تعلم مادة اإلنشاء يستطعون تكوين اجلملة االمسية سليمة من  %2994أو ما ميثل 
 األخطاء اللغوية.

      
 استخدام الضمائر العربية بصورة جيدة .12

 
من املعينيني ال يتأكدن من أن تعلم اإلنشاء  %199تضح من اجلدول السابق أن طالبة أو ما ميثل ي

من املعينيني يوافقن. وأما  %4993طالبة أو ما ميثل  33تستطيع أن استخدم الضمائر بصورة جيدة. بينما 
من املعينيني  %1199ل طالب أو ما ميث 9من املعينيني اليوافقون. وبينما  %1499طالبا أو ما ميثل  11

من املعينيني  %2294طالبا أو ما ميثل  19ليسوا متأكدين. وأما البقية من املتعلمني يف اجملموعة الضابطة أو 
 يوافقون أن تعلم اإلنشاء يستطيعون استخدام الضمائر العربية بصورة جيدة.    

 فيدةعرفت التأنيث والتذكري من األمساء وكيفية استخدامه يف اجلمل امل .13

 
من املعينيني ال توافق على أن تعلم اإلنشاء مبنهج  %199يوضح من اجلدول أن طالبة أو ما ميثل       

التعليم يف حتسني الكتابة لدى الطالب يعرفها التأنيث والتذكري من األمساء وكيفية استخدامها يف اجلمل 
 12وافقن. ويرى البقية من اجملموعة التجريبية أو من املعينيني ي %3193طالبة أو ما ميثل  21املفيدة. وبينما 
من املعينيني ال يوافق.  %391من املعينيني يوافقن جدا. وأما طالبان أو ما ميثل  %1199طالبة أو ما ميثل 

من  %2994طالبا أو ما ميثل  19من املعينيني ليسوا متأكدين. وبينما  %1499طالب أو ما ميثل  11ويرى 
من املعينيني يوافقان جدا أن تعلم مادة اإلنشاء  %391ن. وأما البقية من طالبان أو ما ميثل املعينيني يوافقو 

 باملنهج التقليدي يعرفهما التأنيث والتذكري من األمساء وكيفية استخدامها يف اجلمل املفيدة.
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 عرفت كيفية استخدام أنواع األفعال ماضيا مضارعا وأمراً  .14

 
من املعينيني يوافقن على أن تعلم اإلنشاء  %3494البة أو ما ميثل ط 23يوضح من هذا اجلدول أن 

مبنهج التعليم يف حتسني الكتابة لدى الطالب يعرفهن كيفية استخدام أنواع األفعال ماضيا مضارعا وأمرا. 
 من املعينيني %391من املعينيني يوافقن جدا. وأما طالبان أو ما ميثل  %1994طالبة أو ما ميثل  11وبينما 

من املعينيني ليسوا متأكدين. وأما البقية من املعينيني يف  %1194طالب أو ما ميثل  1اليوافقان. ويرى 
يوافقون أن تعلم اإلنشاء مبنهج التعليم التقليدي يعرفهم   %3999طالبا أو ما ميثل  24اجملموعة الضابطة 

 كيفية استخدام أنواع األفعال ماضيا ومضارعا وأمراً.
 أ واخلرب وكيفية استخدامها عند تكوين اجلملعرفت املبتد .19

 
من املعينيني ال يتأكدنا من أن تعلم مادة  %499طالبات أو ما ميثل  3ويدل من اجلدول على أن 

اإلنشاء مبنهج التعليم يف حتسني الكتابة لدى الطالب يعرفهن املبتدأ واخلرب وكيفية استخدامها عند تكوين 
من  %391من املعينيني يوافقن. ويرى طالبتان أو ما ميثل  %4392ما ميثل طالبة أو  29اجلمل. وبينما 

من املعينيني ال يوافقون أن  %499طالب أو ما ميثل  3املعينيني يوافقن جدا. وأما يف اجملموعة الضابطة أن 
اجلمل.  تعلم مادة اإلنشاء مبنهج التعليم التقليدي يعرفهم املبتدأ واخلرب وكيفية استخدامها عند تكوين

من املعينيني ليسوا متأكدين. ويرى البقية من املتعلمني يف اجملموعة  %1994طالبا أو ما ميثل  11وبينما 
من املعينيني يوافقون أن تعلم مادة اإلنشاء مبنهج التعليم  %2994طالبا أو ما ميثل  19الضابطة أن 

 اجلمل. التقليدي يعرفهم املبتدأ واخلرب وكيفية استخدامها عند تكوين
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 عرفت كيفية تكوين اجلمل باستخدام إن وأخواهتا .19

 
من املعينيني ال يتأكدن من أن تعلم مادة اإلنشاء مبنهج  %199يوضح اجلدول أن طالبة أو ما ميثل 

طالبة  33التعليم يف حتسني الكتابة لدى الطالب يعرفها كيفية تكوين اجلمل باستخدام إن وأخواهتا. وأما 
من املعينيني ال يوافقان. وأما  %391من املعينيني يوافقن. وبينما يرى طالبان أو ما ميثل  %49,3أو ما ميثل 

 24من املعينيني ليسوا متأكدين. وأما بقية املتعلمني يف اجملموعة الضابطة  %1194طالب أو ما ميثل  1
تعليم يف حتسني الكتابة لدى من املعينيني يوافقون أن تعلم مادة اإلنشاء مبنهج ال %3999طالبا أو ما ميثل 

 الطالب يعرفهم كيفية تكوين اجلمل باستخدام إن وأخواهتا.      
 عرفت كيفية تكوين اجلمل باستخدام كان وأخواهتا .11

 
من املعينيني ال يتأكدن من أن تعلم مادة اإلنشاء مبنهج  %199ومن هنا يتضج أن طالبة أو ما ميثل 

 33طالب يعرفها كيفية تكوين اجلمل باستخدام كان وأخواهتا. وبينما التعليم يف حتسني الكتابة لدى ال
من املعينيني ليسوا  %1994طالبا أو ما ميثل  11من املعينيني يوافقون. وأما  %4993طالبة أو ما ميثل 

أن من املعينيني يوافقون  %3299طالبا أو ما ميثل  22متأكدين. وبينما بقية املتعلمني يف اجملموعة الضابطة 
تعلم مادة اإلنشاء مبنهج التعليم يف حتسني الكتابة لدى الطالب يعرفهم كيفية تكوين اجلمل باستخدام  
كان وأخواهتا. ومن هنا يتضح أن  تعلم مادة اإلنشاء مبنهج التعليم يف حتسني الكتابة لدى الطالب أكثر 

 فعالة.
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 العدد واملعدود من القاعدة الصعبة للفهم .19

 
من املعينيني ال يوافقن على أن العدد  %3494طالبة أو ما ميثل  23سابق يوضح أن ومن اجلدول ال

من املعينيني لسن متأكدة. و أما  %991طالبات أو ما ميثل  4واملعدود من القاعدة الصعبة للفهم. وبينما 
 9فهم. وبينما من املعينيني يوافقن أن العدد واملعدود من القاعدة الصعبة لل %1194طالبات أو ما ميثل  1

من املعينيني ليسوا  %1199طالبا أو ما ميثل  12من املعينيني ال يوافقون. وأما  %1199طالب أو ما ميثل 
من املعينيني يوافقون أن   %1994طالبا أو ما ميثل  13متأكدين. وبينما بقية املتعلمني يف اجملموعة الضابطة 
من أجل هذا نرى أن من يتعلم مبنهج التعليم يف حتسني أن العدد واملعدود من القاعدة الصعبة للفهم. 

 الكتابة يشعرون بسهولة قاعدة العدد واملعدود مقارنة من اجملموعة الضابطة.
 عرفت كيفية الكتابة باستخدام عالمات الرتقيم الصحيحة .19

 
ء مبنهج من املعينيني ال توافق أن تعليم مادة اإلنشا %199يوضح من اجلدول أن طالبة أو ما ميثل 

 1التعليم يف حتسني الكتابة لدى الطالب يعرفها كيفية الكتابة باستخدام عالمات الرتقيم الصحيحة. وأما 
من املعينيني  %3999طالبة أو ما ميثل  29من املعينيني لسن متأكدة. ويرى  %1194طالبات أو ما ميثل 
طالب أو ما ميثل  11 ال يتفقون. وأما من املعينيني إىل %1194طالب أو ما ميثل  1يوافقن. بينما يذهب 

طالبا أو ما ميثل  19من املعينيني ليسوا متأكدين، وأما البقية من املتعلمني يف اجملموعة الضابطة  1499%
من املعينيني يوافقون تعليم مادة اإلنشاء مبنهج التعليم التقليدي يعرفهم كيفية الكتابة باستخدام  2399%

 ة.عالمات الرتقيم الصحيح
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 أستطيع أن أميز يف استخدام مهزة القطع والوصل .21

 
من املعينيني لسن متأكدة أن تعليم الكتابة  %499طالبات أو ما ميثل  3يتضح من هذا اجلدول أن 

باستخدام منهج التعليم يف حتسني الكتابة لدى الطالب تستطيع أن متيز يف استخدام مهزة القطع والوصل. 
من املعينيني ال  %391من املعينيني يوافقن. وأما طالبان أو ما ميثل  %4993ميثل  طالبة أو ما 31وبينما 

من املعينيني ليسوا متأكدين. وأما البقية من املتعلمني يف  %1994طالبا أو ما ميثل  11يوافقان. ويرى 
ستخدام منهج من املعينيني يوافقون أن تعليم الكتابة با %2999طالبا أو ما ميثل  21اجملموعة الضابطة 

التعليم يف حتسني الكتابة لدى الطالب يستطيعون أن مييزوا يف استخدام مهزة القطع والوصل. ومن هنا 
يتضح أن تعليم الكتابة باستخدام منهج التعليم يف حتسني الكتابة لدى الطالب أحسن يف استخدام مهزة 

 القطع والوصل.  
 ليمة أستطيع أن أكون اجلمل باستخدام األساليب الس .21

 
من املعينيني لسن متأكدة أن تعلم الكتابة  %499طالبات أو ما ميثل  3ومن هذا اجلدول يتضح أن 

باستخدام منهج التعليم يف حتسني الكتابة لدى الطالب يستطعن أن يكوّن اجلمل باستخدام األساليب 
من  %391لبان أو ما ميثل من املعينيني يوافقن. وبينما طا %4993طالبة أو ما ميثل  31السليمة. وأما 

طالب أو ما  1من املعينيني ال يوافقون. ويرى  %199طالب أو ما ميثل  9املعينيني ال يوافقان جدا. وأما 
من  %2994طالبا أو ما ميثل  19من املعينيني ليسوا متأكدين. وأما البقية من املتعلمني  %1194ميثل 
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منهج التعليم يف حتسني الكتابة لدى الطالب يستطعون أن  املعينيني يوافقون أن تعلم الكتابة باستخدام
 يكونوا اجلمل باستخدام األساليب السليمة.     

 عرفت كيفية استخدام قاعدة االستثناء يف اجلملة .22

 
من املعينيني ال توافق أن تعلم الكتابة باستخدام منهج  %199يدل هذا اجلدول أن طالبة أو ما ميثل 

طالبات  4كتابة لدى الطالب تعرفها كيفية استخدام قاعدة االستثناء يف اجلملة. وأما التعليم يف حتسني ال
من املعينيني يوافقن.  %4392طالبة أو ما ميثل  29من املعينيني لسن متأكدة. وبينما  %991أو ما ميثل 
من املعينيني  %1199طالب أو ما ميثل  9من املعينيني ال يوافقون. وأما  %199طالب أو ما ميثل  9ويرى 

من املعينيني  %2999طالبا أو ما ميثل  21ليسوا متأكدين. وأما البقية من املتعلمني يف اجملموعة الضابطة 
يوافقون على أن تعلم الكتابة باستخدام منهج التعليم يف حتسني الكتابة لدى الطالب يعرفهم  كيفية 

 استخدام قاعدة االستثناء يف اجلملة. 
 لغوية أكثر تعقيدا وصعوبة يف كتابة اإلنشاءأعترب القواعد ال .23

 
من املعينيني ال يوافقن أن تعبري القواعد  %2294طالبا أو ما ميثل  19يتضح من هذا اجلدول أن 

من املعينيني لسن  %1199طالبات أو ما ميثل  9اللغوية أكثر تعقيدا وصعوبة يف كتابة اإلنشاء. وأما 
طالب أو  4من املعينيني يوافقن. وأما يف اجملموعة الضابطة  %1994ثل طالبة أو ما مي 11متأكدة. وبينما 

من املعينيني ليسوا متأكدين.  %1994طالبا أو ما ميثل  13من املعينيني ال يوافقون. وبينما  %991ما ميثل 
أن تعبري  من املعينيني يوافقون %2399طالبا أو ما ميثل  19وأما الباقي من املتعلمني يف اجملموعة الضابطة 

 القواعد اللغوية أكثر تعقيدا وصعوبة يف كتابة اإلنشاء. 
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 استخدام املفردات املناسبة حسب السياق ملوضوع الكتابة مفيدة جدا .24

 
من املعينيني ليستا متأكدة أن تعلم مادة اإلنشاء  %391يوضح من هذا اجلدول أن طالبتان أو ما ميثل 

طالبة أو ما ميثل  31اق ملوضوع الكتابة مفيدة جدا. وبينما باستخدام املفردات املناسبة حسب السي
من املعينيني يوافقون. وأما البقية من املتعليمني يف اجملموعة التجريبية طالبتان توافقان جدا. وأما  4491%

من املعينيني ليسوا  %1994طالبا أو ما ميثل  11من املعينيني ال يوافق. وبينما  %199طالب أو ما ميثل 
من املعينيني يوافقون  %3193طالبا أو ما ميثل  21أكدين. وأما البقية من املتعلمني يف اجملموعة الضابطة مت

أن تعلم مادة اإلنشاء باستخدام املفردات املناسبة حسب السياق ملوضوع الكتابة مفيدة جدا. وهذا يتفق 
 مبنهج التعليم يف حتسني الكتابة لدى الطالب.

 زداد معلومايت يف الكتابةالتصحيحات العديدة ت .29

 
من املعينيني لسن متأكدة أن التصحيحات  %499طالبات أو ما ميثل  3يبني من هذا اجلدول أن 

 19من املمعينيني يوافقن. وبينما  %1199طالبة أو ما ميثل  12العديدة تزداد املعلومات يف الكتابة. وأما 
من املعينيني ال  %991طالب أو ما ميثل  9ا. ويرى من املعينيني يوافقون جد %2994طالبا أو ما ميثل 
ليسوا متأكدا، وبينما الباقي من املتعلمني يف اجملموعة الضابطة  %1199طالبا أو ما ميثل  12يوافقون. وأما 

من املعينيني يوافقون أن التصحيحات العديدة تزداد املعلومات يف الكتابة.   %2294طالبا أو ما ميثل  19
 التصحيحات من احملتوى يف منهج التعليم يف حتسني الكتابة لدى الطالب. كما عرفنا أن
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 كثرة التدريبات تساعدين على الكتابة .29

 
من املعينيني ليست متأكدة أن كثرة التدريبات  %199يتضح من هذا اجلدول أن طالبة أو ما ميثل 

نيني يوافقن. وأما البقية من املتعلمني يف من املعي %1994طالبة أو ما ميثثل  11تساعدين على الكتابة، وأما 
طالب أو ما ميثل  1من املعينيني يوافقن جدا. ويرى  %3299طالبة أو ما ميثل  22اجملموعة التجريبية 

من املعينيني يوافقون. وأما البقية  %3193طالبا أو ما ميثل  21من املعينيني ليسوا متأكدين. وبينما  1194%
من املعينيني يوافقون جدا أن كثرة التدريبات  %199طالب أو ما ميثل  9وعة الضابطة من املتعلمني يف اجملم

 يساعدهم على الكتابة.  
 ثالثا: تحليل عن فاعلية استخدام منهج التعليم في تحسين الكتابة لدى الطالب  1،0،1

التعليم ومها: اجملموعة يف حتليل فاعلية هذه البيانات قد قرنت الباحثة حصول النتائج بني اجملموعتني يف 
التجريبية يف استخدام منهج التعليم يف حتسني الكتابة لدى الطالب واجملموعة الضابطة يف استخدام املنهج 

 التقليدي. وحللت الباحثة النتائج املتوسطة لإلمتحان القبلي والبعدي للمجموعتني، وهي كما يلي:

 والضابطة ة التجريبيةحتليل املقارنة لنتائج االمتحان القبلي للمجموع .1
 حتليل املقارنة لنتائج االمتحان القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية .2
 البعدي للمجموعة الضابطةالقبلي و حتليل املقارنة لنتائج االمتحان  .3
 والضابطة ي للمجموعة التجريبيةبعدحتليل املقارنة لنتائج االمتحان ال .4

 لقبلي للمجموعة التجريبيةحتليل املقارنة لنتائج االمتحان ا  1،4،1،4

 جدول املقارنة لنتائج االمتحان القبلي للمجموعة التجريبية 1،1،4،1،4

 االمتحان القبلي المعلومات األساسية
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 2313 2431 اجملموع الكلي
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 11991 11991 الدرجة املتوسطة

 

 
القبلي للعينة من اجملموعة التجريبية والضابطة للمنهج يدل من جدول السابق نتائج االمتحان 

 .194املستخدم، وفرق الدرجة املتوسطة 

( مقارنة النتيجة املتوسطة لنتائج االمتحان القبلي والبعدي يف استخدام Tاختبار ) 2،1،4،1،4جدول 
 املنهج للمجموعة التجريبية      

نتيجة  العينة
(T) 

 %77قيمة متفرقة من  توسطةفرق نتائج امل قيمة كبرية فرق

 منخفظ مرتفع
 .7,7. 0.,97 90,7 111. 77 9,07. المجموعة التجريبية

 7,70. 97,09 90,7 111. 77 90,70 المجموعة الضابطة

( مقارنة من نتائج املتوسطة لنتائج االمتحان Tبار )تيتضح من اجلدول النتائج من حتليل اإلخ
والضابطة. تدل النتائج من التحليل أن نتائج املتوسطة واالحنراف املعياري قبل  القبلي للمجموعة التجريبية

 T =91999. ونتائج اإلختبار كبرية )194. وفرق نتائج املتوسطة بينهما 11991و  11991استخدام املنهج 

  ( من هنا يوضح أن حصول نتائج الطالب  يف االمتحان القبلي للمجموعتني ال تفرق كثريا.14994 و

 حتليل املقارنة لنتائج االمتحان القبلي واالمتحان البعدي للمجموعة التجريبية    2،4،1،4

 جدول املقارنة لنتائج االمتحان القبلي واالمتحان البعدي للمجموعة التجريبية 1،2،4،1،4

 المجموعة التجريبية المعلومات األساسية
 االمتحان البعدي االمتحان القبلي

 2949 2431 اجملموع الكلي

 93911 11991 الدرجة املتوسطة
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يدل من جدول السابق نتائج االمتحان القبلي والبعدي للعينة من اجملموعة التجريبية للمنهج 

 .12.21املستخدم، وتزداد الدرجة املتوسطة 

تخدام مقارنة النتيجة املتوسطة لنتائج االمتحان القبلي والبعدي يف اس (Tجدول  اختبار ) 2،2،4،1،4
 املنهج للمجموعة التجريبية   

المجموعة 
 التجريبية

قيمة   فرق (T)نتيجة 
 كبيرة

فرق نتائج 
 المتوسطة

 %59قيمة متفرقة من 

 مرتفع منخفظ
 13994 93939 119911 111. 33 919991 االمتحان القبلي

 99994 91911 939119 111. 33 999119 االمتحان البعدي

مقارنة من نتائج املتوسطة لنتائج االمتحان قبل  (T)ئج من حتليل اإلخبار يتضح من جدول النتا
استخدام املنهج وبعد استخدامه للمجموعة التجريبية. تدل النتائج من التحليل أن نتائج املتوسطة 

. أما نتائج املتوسطة واالحنراف املعياري بعد استخدام 11991واالحنراف املعياري قبل استخدام املنهج 
(  999119و  919991  . ونتائج اإلختبار كبرية )ت=12.21. وفرق نتائج املتوسطة بينهما 93911نهج امل

 من هنا يوضح أن تزداد حصول نتائج الطالب باستخدام املنهج.

نلخص من التحليل زيادة حصول النتائج للمجموعتني من خالل االختبار، ولكن الطالب يف 
هج التعليم يف حتسني الكتابة لدى الطالب حتصل على املستوى املتطورة اجملموعة التجريبية باستخدام من

 وأفضل من الطالب يف اجملموعة الضابطة باستخدام املنهج التقليدي.

 

 

0

1000

2000

3000

االمتحان 
القبلي

االمتحان 
البعدي

المجموع الكلي

الدرجة المتوسطة

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

119 

 

 حتليل املقارنة لنتائج االمتحان القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة  3،4،1،4

 للمجموعة الضابطةجدول املقارنة لنتائج االمتحان القبلي والبعدي  1،3،4،1،4

 االمتحان البعدي االمتحان القبلي المجموعة الضابطة
 2431 2313 المجموع الكلي

 13.94 11.91 الدرجة المتوسطة

 

 
يدل من اجلدول السابق على نتائج االمتحان القبلي والبعدي للعينة من اجملموعة الضابطة للمنهج 

 .1.14املستخدم، وتزداد الدرجة املتوسطة 

مقارنة النتيجة املتوسطة لنتائج االمتحان القبلي والبعدي يف استخدام  (T)جدول اختبار  2،3،4،1،4
 املنهج التقليدي للمجموعة الضابطة 

المجموعة 
 الضابطة

قيمة   فرق (T)نتيجة 
 كبيرة

فرق نتائج 
 المتوسطة

 %59قيمة متفرقة من 

 مرتفع منخفظ
 13.91 99.94 11.91 111. 32 14.942 االمتحان القبلي

 19.99 11.99 13.94 111. 32 19.919 االمتحان البعدي

مقارنة من نتائج املتوسطة لنتائج االمتحان  (T)يتضح من جدول النتائج من حتليل اإلخبار 
باستخدام املنهج التقليدي للمجموعة الضابطة. تدل النتائج من التحليل أن نتائج املتوسطة واالحنراف 

. ونتائج 1.14. وفرق نتائج املتوسطة بينهما 13.94و  11.91متحان القبلي و البعدي املعياري يف اال
( من هنا يوضح أن تزداد حصول نتائج الطالب باستخدام  19.919و  14.942اإلختبار كبرية )ت= 

 املنهج التقليدي ولكن الفرق قليل جدا.

0

1000

2000

3000

االمتحان 
القبلي

االمتحان 
البعدي

المجموع الكلي

الدرجة المتوسطة

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

111 

 

 التجريبية والضابطة حتليل املقارنة لنتائج االمتحان البعدي للمجموعة  4،4،1،4 

 جدول املقارنة لنتائج االمتحان البعدي للمجموعة التجريبية والضابطة 1،4،4،1،4

 االمتحان البعدي المعلومات األساسية
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 2431 2949 اجملموع الكلي

 13.94 93.11 الدرجة املتوسطة

 

 
االمتحان القبلي والبعدي للعينة من اجملموعة الضابطة للمنهج  يدل من اجلدول السابق على نتائج

 .11.11املستخدم، وتزداد الدرجة املتوسطة 

مقارنة النتيجة املتوسطة لنتائج االمتحان البعدي يف استخدام املنهج  (T)جدول اختبار  2،4،4،1،4
 يةالتقليدي للمجموعة الضابطة واملنهج الكتابة العربية للمجموعة التجريب

قيمة   فرق (T)نتيجة  العينة
 كبيرة

فرق نتائج 
 المتوسطة

 %59قيمة متفرقة من 

 منخفظ مرتفع
 99.94 91.11 93.119 111. 33 99.119 المجموعة التجريبية

 19.99 11.99 13.939 111. 32 19.919 المجموعة الضابطة

ائج املتوسطة لنتائج االمتحان القبلي يتضح من اجلدول النتائج من حتليل اإلخبار ت مقارنة من نت    
باستخدام املنهج للمجموعة التجريبية واستخدام املنهج التقليدي للمجموعة الضابطة. تدل النتائج من 

. 11.11. وفرق نتائج املتوسطة بينهما 13.94و  93.11التحليل أن نتائج املتوسطة واالحنراف املعياري 
( من هنا يوضح أن فرقة كبرية بني حصول نتائج 19.919 و 99.119ونتائج االختبار كبرية )ت= 
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للمجموعة التجريبية والضابطة يف االمتحان البعدي، ألجل هذا تدفع فرضية العدم. ويظهر هنا أن 
 استخدام منهج التعليم يف حتسني الكتابة العربية لدى الطالب أحسن وأفضل من املنهج التقليدي.

روح في ومادة اإلنشاء اللغة العربية  علمونالذين يمع المعلمين  المقابلة الشخصيةنتائج   0،1،1
 اإلسالم

للحصول على البيانات أكثر دقة، قد قامت الباحثة املقابلة الشخصية مع بع  املعلمني الذين 
يدرسون اللغة العربية ومادة اإلنشاء للحصول على كيفية تعليم مادة اإلنشاء يف معهد روح اإلسالم. ومن 

سنوات  9-1سنة ولديهم خربة التعليم بني  39-29ني الذين متت مقابلتهم، ترتاوح أعمارهم بني املدرس
 ملادة اللغة العربية عامة ومادة اإلنشاء خاصة. 

تيكو حممد : فهمي سفيان، ةهم الباحثتنشاء الذين قابلاإلاللغة العربية، و  يف مادةعلمني ومن امل
  .امامسه ال يذكر انخر آ، و ة املسلمةحسن، هداي

أن غالبيتهم يعلمون أكثر من املادة، واحد منهم مل يذكر امسه، سوى أنه يعلم مادة اإلنشاء، 
ويعلم أيضا البالغة، واحلديث، والتفسري، واللغة العربية واملنطق. وكذلك ماحدث مع بع  املعلمني 

 ذه العلوم. اآلخرين، ألن اإلدارة قد حددت مواعيد التعليم، ولديهم أيضا الكفاءة يف ه

نشاء أكثر دقة وسهولة واإل اللغة العربيةتسهيال لتعليم مادة ، وهم يذهبون إىل أن املنهج املعروض
إىل الطالب  ويهدفنشاء مادة اإلاملطلوبة من الطالب يف  على كفاءةتحقيق هدف التعلم ومناسبًا ل

مهما  كتابة اإلنشاءعلى   قادرينو  فعليةمسية والاإل اجلملةيف  سليمةالواألسلوب  قواعدقادرين على تنظيم ال
 .العربية للغةقواعد ا خيطئون يف بع  الكلمات من

ومعظم املعلمني يعتمدون يف تعليم اللغة العربية واإلنشاء على املنهج بشكل عام بإعطاء املوضوع 
ردات احملدود يف الكتابة، ولكن بع  املعلمني أيضا يستخدم منهج اخلطاب والتدريب، وتكثري املف

واإلهتمام بقواعد اللغة العربية من النحو والصرف، ومنهج االستماع، والقراءة والكتابة، إلتقان املهارة يف 
تنظيم اجلملة السليمة والدقيقة. ومن املعلمني يستخدم كتاب التعبري املستوى الثاين املستخدم يف ليبيا  

ة لتحسني إتقان الطالب على األساليب، كمرجع التعليم. ويقرتح بع  املعلمني إىل الطريقة الفعال
ومفردات اللغة العربية بالقواعد السليمة ، منها: بتحديد بع  النص للفهم، مث يطلب من الطالب للحفظ 
وفهم املعىن واإلعراب، وبعضهم يقرتحون التعليم باملناهج اجلديدة كالتعلم التعاوين ، وألعاب اللغة العربية 
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وغريها، ومشاهدة السينما العربية. وترى الباحثة أهنا موقوفة على كفاءة املعلمني لتوفري املفردات الكثرية 
 وقادرون على التطبيق دون تكليف الطالب حىت يشعروا بظروف مناسبة.

ويرى املعلمون أن األخطاء الغالبة عند الطالب يف كتابة اإلنشاء هي يف املفردات واألسلوب 
مادة اإلنشاء، ال يهتم بقواعد اللغة العربية السليمة بل يهتم ببناء واإلمالء والكلمة. وهناك معلم يف 

املفردات السليمة يف اجلملة الكاملة. ولكن ترى الباحثة، عدم صحة الكلمات وتراكيبها بعدم فهم القواعد 
العربية األساسية، فالقواعد هي األساسي ألهنا مقدمة وإذا سلمت املقدمة سلمت النتيجة ، فيجب أن 

 م الطالب حىت يتمكنوا يف بناء الكلمة اجليدة والسليمة.يفه

املشكلة اليت يواجها املعلمون عند التعليم أن الطالب اليتقنون يف القواعد وقلة املفردات لديهم، 
ويكررون يف نفس األخطاء يف كتابة اإلنشاء غالبا. مث ال ينضبط الطالب لدخول الفصل، وبع  الطالب 

ة العربية، ويف عمل التدريبات، ويشعرون بامللل يف كتابة اإلنشاء. وترى الباحثة، أن يتكاسلون يف فهم اللغ
املعلمني جيب أن يكونوا قادرين على إحضار روح الطموحات لتحفيز الطالب ويؤثر املنهج املستخدم 

 الطالب بالتأثري اإلجيايب. 

اللغة  واهمفي الطالب الذين ملأن  يرونغالبية املعلمني أن ، تأثري نتائج التعلم قيقناحية حتمن و 
 املدارس الدينية.  وا منخرجيت لطالب الذين ملهم انشاء اإلالعربية أو 

ولكن يرى املعلم الذي مل تذكر الباحثة امسه، أن خلفية الطالب ليست مستمدة من املدارس 
لطالب وبالتايل يؤدي الدينية فحسب وإمنا يرجع السبب إىل قلة االهتمام واجلدية هي اليت تشكل خلفية ا

إىل فشلهم وعدم فهمهم فالطالب الذين خترجوا من املدارس الالدينية يتطيقون مالحقة إخواهنم الذين 
 خترجوا من املدارس الدينية يف الفهم إذا اجتهدوا واهتموا بالدراسة. 

ذ فهمي ولذلك، حماولة املعلمني لتشجيع الطالب يف اجلدية والرغبة يف التعلم. كما قال أستا
سفيان أن للمعلمني حتفيز الطالب ليكونوا أكثر جدية على متابعة مادة اللغة العربية واإلنشاء. والباحثة 
تتفق على هذه النظرية، وتؤكد الباحثة جيب أن يتحلى الطالب باالهتمام واجلدية من البداية ليتئهلوا إىل 

 مشرف. هناية الدراسة بسالمة واطمئنان واحلصول على مؤهل دراسي 

ضافة إىل ذلك، احلاجة إىل االلتفاف جبو اهلدوء يتأثر يف كيفية التعلم، واالتصاالت اجليدة إلوبا
بني الطالب واملعلم، والفئات احلية أو العاطفية، واستخدام بع  وسائل اإلعالم حىت يشعروا الطالب 
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يؤثر أيضا على ظروف  أكثر جذبة يف استماع الدرس واليشعرون بامللل. وعدد الطالب يف فصل واحد
 التعلم، حىت نرى غالبا أن توضيع العدد اإلمجايل يف فصل واحد يظهر جوا غري مرتاح ومزعج.

مث أن السؤال التايل فيما يتعلق أراء املعلمني حول مباين املكتبة روح اإلسالم، يرى معظمهم أن 
 زويدها بالكمبيوتر وغري ذلك.الكتب واملراجع لغري متوفرة وكذلك املباين اليت فيها حتتاج إىل ت

 اإلسالم روح لمعلمين لتطوير الكتابة العربية في ااقتراحات  1،1،1

وخالصة نتائج املقابلة الشخصية من الباحثة مع املعلمني يف اللغة العربية، ضرورة حتلية الطالب 
مرة يف الكتابة وحتديد باالهتمام مبادة علم النحو والصرف، وتزويد املفردات الكثرية، والتدريبات املست

العناوين احملددة حىت ال يتخريوا الطالب حتديد العنوان. إضافة إىل ذلك، حول اختيار بع  نص عريب 
بسيط، مث يطلب الطالب للحفظ، والفهم ويعرف اإلعراب. ويقرتح بعضهم أيضا أن املنهج املتاح سهل 

 نظرا إىل خلفية الطالب، وسيسهل الطالب يف التعلم. 

واحد منهم مل تذكر الباحثة امسه هنا، أن املعلم لكل املادة جيب أن يكون الشخص الذي  ويرى
يفهم حقًا يف جماله. وإعطاء مواعيد التعليم يف مادة واحدة أو أكثر غري خاطئة، طاملا أنه يفهم فهما تاما 

 القراءة وغري ذلك.للمادة، وإجادة الوسائل التعليمية األساسية للتعلم، سواء كان يف الكتب كمراجع 

 

 الخالصة  1،1

 ومن نتائج عملية البحث ميكن تلخيصها على ما يأيت:

متابعة الطلبة لدراسة مادة اإلنشاء مبنهج التعليم يف حتسني مستوى الكتابة لدى الطالب بصورة  -
 مستمرة وبكل اهتمام وجدية.

ة الراحة أثناء التعليم وتسهيل التعاون الكامل بني األساتيذة والطلبة على إجياد جّو مالئم لزياد -
 فهم الدروس للطلبة.

استجابة الطلبة ملادة اإلنشاء وتكثيف التدريبات حوهلا باإلضافة إىل أن املادة هي اليت مّت طرحها  -
 من ضمن املنهج املقرتح على مدرسة روح اإلسالم.
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 مادة اإلنشاء وتنمية باحتياجاهتم لرفع مستواهم يف مة املنهج املقرتحاعرتاف طلبة املدرسة مبالئ -
 قدراهتم اإلنشائية.

 قيام الباحثة بتشجيع الطلبة على تعلم مهارة الكتابة.   -
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 سماخال بابال

 خاتمةال

 المقدمة 1،1

 :يتناول هذا الباب أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة وتنقسم إىل ثالثة أقسام

الثاين: التوصيات اليت توجهها الباحثة إىل من يتناول القسم األول: النتائج لسادسة أبواب السابقة. والقسم 
بعدها هذا املوضوع، والتوصيات للطالب واملعلمني. والقسم الثالث: االقرتاحات اليت قدمتها الباحثة 
للمساعدة على تطوير مستوى التعليم والتعلم للكتابة باللغة العربية يف معهد روح اإلسالم وجمتمع آتشيه 

 سالمي عامة.خاصة وللدول اإل

 االستنتاجات العامة هلذا البحث.من  ألهنا ،مهم باباملقدمة يف هذا الواالقرتاحات والتوصيات  نتائجال

 النتائج 0،1

 رقية، وتتتصاالاالوالتعلم يف الكتابة عموما لديها العديد من األغراض مثل  عليمإعداد مواد الت
 .وغري ذلكة باللغة العربية، لكتاببا، وزيادة االهتمام للطالب األدب واحلضارة

ويف هذا البحث حتت عنوان "وضع منهج التعليم يف حتسني الكتابة العربية لدى الطالب 
اإلندونيسيني يف املرحلة الثانوية" لتحقيق الغرض من األغراض يف فهم الكتابة اجليدة والصحيحة. وميكن 

للغة يف أتشيه خاصة يف الكتابة باللغة العربية. اعتبار هذا املنهج من أمهية قصوى ملساعدة الطالب لثروة ا
وهذا املنهج يكشف عن أن منهج التعليم يف حتسني الكتابة لدى الطالب قد تطورت ومنت إىل حد ما مع 
االجتاهات احلديثة يف تعليم اإلنشاء للناطقني بغريها. إال أنه حيتاج إىل تطوير مستمرة مالئم بعصوره، 

 ىت يليب حاجات اجملتمع.وطرق تدريسه، وتقوميه ح

يف الطلبة  ورغبة  لتعزيز اهتماممهم جدا تبني أن تعلم الكتابة  ةالنتائج املستخلصة من االستبان
 .الكتابةإتقان عامل 

وحاولت الباحثة وضع منهج التعليم يف حتسني الكتابة العربية لدى الطالب. وتبدأ هذا املنهج 
 ظراً لتسهيل الطالب يف فهم األساليب الصحيحة باللغة العربية.بالقواعد األساسية يف اللغة العربية ن
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بعد تعلم املنهج الذي أعّدته الباحثة ملدة استغرقت أربعة أشهر تقريبا، يطلب من الطالب تقدمي تقييم 
 املنهج من خالل اإلستبانة. والنتائج هلذه االستبانة تفسر عن حتقيق املنهج إما النجاح أو الفشل.

حتليالت االستبانة حول أغلبية الطالب يدعم حماولة الباحثة لوضع منهج التعليم يف  تدور نتائج
حتسني الكتابة العربية لدى الطالب. واستجابتهم تعطي الطموحات اجلديدة والتشجيع للباحثة الستكمال 

لدى الطالب ومواصلة اجلهود بأسرع وقت ممكن. هناك عدة نتائج ملنهج التعليم يف حتسني الكتابة العربية 
 اإلندونيسيني يف املرحلة الثانوية". ومن النتائج هي:

 .هذا املنهج بالقواعد العربية مث املفردات والتدريباتيبدأ  .1
 حددت الباحثة املواضيع للكتابة أو للممارسة. .2
أهداف منهج التعليم يف حتسني الكتابة العربية لدى الطالب واضحة وحمددة وتناسب األهداف  .3

 مبستوى الطالب. إىل حد كبري
أهداف منهج التعليم يف حتسني الكتابة العربية لدى الطالب تشتمل على مجيع املهارات اللغوية  .4

 من االستماع والكالم والقراءة والكتابة عامة.
أهداف منهج التعليم يف حتسني الكتابة العربية لدى الطالب تتضمن بالتعرف على عناصر اللغة  .9

 الكلمات والرتاكيب عامة.العربية من حيث األصوات و 
أهداف منهج التعليم يف حتسني الكتابة العربية لدى الطالب تتضمن بالتعرف بالثقافة اإلسالمية  .9

 عامة.
 حمتوى منهج التعليم يف حتسني الكتابة العربية لدى الطالب يتناسب مبستوى الطالب. .1
إىل حد كبري على مجيع حمتوى منهج التعليم يف حتسني الكتابة العربية لدى الطالب يشتمل  .9

 املهارات اللغوية.
حمتوى منهج التعليم يف حتسني الكتابة العربية لدى الطالب يتضمن بعناصر اللغة العربية من حيث  .9

 األصوات والكلمات والرتاكيب.
حمتوى منهج التعليم يف حتسني الكتابة العربية لدى الطالب يتضمن بالتعرف بالثقافة العربية  .11

 اإلسالمية.
ات التقومي املستخدمة يف منهج التعليم يف حتسني الكتابة العربية لدى الطالب تقيس وحتدد أدو  .11

 مدى تطور الطالب وتقدمهم بعد أن درسوا مادة اإلنشاء.
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 التوصيات 1،1 

وفيما يلي التوصيات اليت ستقدمها الباحثة إىل من يستحقها واليت هلا صلة باملنهج. يعرض هذا 
لتعليم والتعلم يف الكتابة العربية من جوانب خمتلفة. وميكن أن حندد جمموعة من املنهج لتعزيز نظام ا

التوصيات اليت نراها ضرورية لتحقيق رفع مستوى الكتابة العربية، وللخروج من دائرة التخلف واملشكالت 
لتعليم املدمنة. وإسهاما يف حتسني وضعية تعليم الكتابة أو اإلنشاء من حيث املنهج واحملتوى وطرق ا

 والوسائل التعليمية والتقومي وغري ذلك. وميكن حصرها يف النقاط التالية:

 منهج التعليم يف حتسني الكتابة العربية للطالب يف املستوى العايل وضعل اتتوصيال  1،2،0

قبل أن يتم وضع منهج التعليم، البد أن حنلل ونستعرض وننظم عدد من اجلوانب املهمة من اخلطوات 
ة، إلنشاء املنهج أكثر فعالية. وفيما يلي بع  التوصيات اليت قدمت كدليل للكتاب الذين يعتزمون املنهجي

 وضع منهج التعليم يف حتسني الكتابة لغري الناطقني باللغة العربية، منها:

جيب أن يكون املنهج الذي يريد تطبيقه مناسبة حلالة التعليم والتعلم يف البالد املفروض.  .1
 لواردة فيه ذات الصلة خبلفية اجتماعية وثقافية املسلمني يف ذلك البلد.واملعلومات ا

جيب أن يراعي اجلوانب من خلفية الطالب يف وضع املنهج، وفقا للمستوى الفكري للطالب.  .2
والكلمات الواردة فيه جيب أن تكون بسيطة وسهلة الفهم. واجلمل الطويلة والصعبة تضعف 

ائج املستخلصة من االستبانة تبني أن من أسباب ضعف طموحة الطالب للفهم. ومن النت
 الطالب الكتابة أسلوب اللغة العربية صعبة للفهم.

التمسك باالجتاه الديين يف تعليم الكتابة أو اإلنشاء أمر ال يستغىن عنه. إال أهنا البد أن تتجاوز  .3
 تمثلة.اجتاه تعليم الكتابة حنو األهداف االتصالية الوظيفية بشىت جوانبها امل

وضع صياغة جديدة لسياسة تعليم الكتابة باللغة العربية بوصفها لغة أجنبية تفتح بابا واسعا هلذه  .4
اللغة أن تنتشر يف اجملتمع اآلتشي ليست فقط كلغة الدين وإمنا أيضا كلغة اتصال يف مجيع جماالت 

 احلياة.
على طرائق التدريس فقط  االهتمام بتدريب املعلمني وتأهيلهم على ضوء املنهج احلديث وليس .9

 وإمنا على كل اجلوانب املتعلقة مبهنتهم التعليمية.
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تشجيع معلمي اللغة عامة والكتابة أو اإلنشاء خاصة وحتفيزهم ماديا وماليا دفاعا لإلبداع  .9
 واإلنتاج. 

ويف الكتب املستخلصة للمراجع أيضا جيب أن حتتوي على املفردات املستخدمة باجلمل والعبارات  .1
 (. 79 1994 سيطة )خري الدين حممد،الب

جيب أن خيترب لكل كتاب أو منهج املستخدم كمواد التعليم والتعلم. واختبار لفعالية هذا الكتاب  .9
 ميكن إجراءه  يف فرتة حمددة من الوقت يف الورشات أو املؤمترات.

ة ببيئة ينبغي أن يتضمن للمنهج أو الكتاب للمستوى األساسي املواضيع اجلذبة وذات الصل .9
 الطالب.

جيب أن حيدد الفرتة املناسبة الستخدام املنهج كمادة للتعليم والتعلم. فإنه يساعد املؤلف أو واضع  .11
 املنهج أن ينظم احملتويات املناسبة.

 استخدام اللغة العربية يف عملية التعليم وعدم استخدام لغة األم. .11
يف مجيع برامج تعليم الكتابة أو اإلنشاء حىت  ضرورة توفري الوسائل التعليمية احلديثة بشىت أنواعها .12

 يصبح تعليم الكتابة أو اإلنشاء عملية شائقة وفعالة.
 ضرورة االستفادة من نتائج الدراسات العملية يف كل مشروع بناء املنهج والتطوير. .13
 االهتمام باإلشراف الرتبوي وتطوير وحتسني املناهج وطرائق التعليم. .14
 التوصيات للطالب  2،2،0

 أن الطالب كالعينة فال بد أن توصيهم الباحثة لرتقية مستوى الكتابة باللغة العربية لديهم، منها: 

يشجع الطالب بأن تعلم اللغة العربية عامة والكتابة خاصة البتغاء مرضاة اهلل تعاىل، الكتساب  .1
 ثواب العبادة.

لذين لديهم ثروة املفردات جيب على الطالب أن حيفظوا املفردات اجلديدة ومعناها، والطالب ا .2
 ميكن أن يكتبوا بالسهولة.

يشجع الطالب أن يقرءوا الكتب واجملالت واملواد باللغة العربية، ويشاهدوا برنامج اللغة العربية  .3
 املربجمة على التلفزيون.

 ينصح الطالب أيضا ملمارسة الكتابة دائما لرتقية املهارات يف الكتابة. .4
  من األخطاء ألن هبا نعرف احلقيقة. ينصح الطالب أن ال خيافوا .9
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 االقتراحات 1،1

إسهاما يف حتسني وتطوير جمال رفع مستوى تطبيق منهج التعليم يف حتسني الكتابة العربية لدى 
 الطالب لغري الناطقني بالعربية تقرتح الباحثة على كل من يهم هذا اجملال باالقرتاحات التالية:

هج التعليم يف حتسني الكتابة العربية على موضوعات أخرى غري تقرتح الباحثة مواصلة دراسة من .1
 تالميذ معهد "روح اإلسالم".

أن ميرن الطالب على التعبري، من احملادثة واملناقشة وإلقاء اخلطب وحترير الرسائل وتصوير كل ما  .2
 يدور يف نفوسهم ارجتاال وكتابة.

 يار اللفظ احلسن.أن ميرن الطالب على حسن التصوير، وتنمية اخليال واخت .3
 أن يدرب الطالب على استنباط املعاين، والدقة يف تصوير األشياء والتذوق فيما كتبوا. .4
 ينبغي أن خيتار موضوعات التعبري مثرية ومناسبة ملستوى عقلية الطالب. .9
 اإلفادة من منهج التعليم يف حتسني الكتابة لدى الطالب من القواعد واملفردات والتدريبات. .9
فرصة لتعليم الكتابة أو اإلنشاء مبنهج التعليم يف حتسني الكتابة العربية لدى الطالب ألن إتاحة ال .1

 هذا املنهج مؤثر ومفيد ومكمل ومساعد على املنهج السابق.
إجالء النظر على املناهج والعلوم اجلديدة ألن العامل يتطور وأوالدنا سيعيشون يف أزمنة خمتلفة عن  .9

 باجلديد. زماننا. فنحاول أن نعرفهم
تطوير أدوات البحث يف الدراسات، وبصفة خاصة يف الدراسات املتعلقة مبنهج التعليم يف حتسني  .9

 الكتابة العربية لدى الطالب وطرق تدريسها.
دراسة جتريبية عن استخدام الوسائل التعليمية املختلفة يف تعليم الكتابة أو اإلنشاء لرفع مستوى  .11

 حتصيل الطالب.
 ألداء معلمي الكتابة أو اإلنشاء يف ضوء الكفايات الالزمة لتعليم هذه املادة. دراسات تقوميية .11
دراسة تطويرية ملنهج التعليم يف حتسني الكتابة باللغة العربية لغري الناطقني هبا على ضوء املداخل  .12

   املختلفة يف بناء املنهج وتنظيمه.
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 الخالصة 1،1

س هي هناية حبوث الباحثة. وإجناز هذا البحث ملدة امللخص والتوصيات املقرتحة يف الباب الساد
 عامني مبساعدات ومسامهات املشرف، واألسرة واألصدقاء وإدارة كلية اللغات جامعة مااليا، كواال المبور.

وتتمىن الباحثة أن يكون هذا البحث كمرجع إلنشاء منهج آخر متعلقا بالتعليم والتعلم يف 
لسداد يف مواصلة الكفاح من أجل التمسك باللغة العربية النبيلة وأن تتطور الكتابة. واهلل أسأل التوفيق وا

مع إنتاجات ذات جودة عالية مثل إنتاج الكتب العربية لتعليم اللغة العربية عامة والكتابة أو السمعية 
رغبة البصرية. وباإلضافة إىل ذلك ينبغي ملعلمي اللغة العربية أيضا حتسني نوعية خطوات تدريسهم جلذب 

 الطالب يف تعلم اللغة العربية كلغة القرآن.

وأمتين أن هذا اجلهد تشجيع للطالب ملواصلة هذا العمل اإلبداعي يف كتابة اإلنشاء باللغة العربية. 
 وترجو الباحثة أيضا التعليقات أو االنتقادات البناءة من القراء على هذا البحث.
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 المراجع
 

 اللغة العربية .5

     .  3، جملة دراسات تربوية مبصر. جأسس تصحيح موضوع التعبري التحريري. (1811. )طاإبراهيم حممد ع
 .12ج           

 . القاهرة: مركز الكتاب للنشر.املرجع يف تدريس اللغة العربية.  (2550)إبراهيم حممد عطا. 

 لقاهرة: مكتبة اآلداب.. االكافية يف علم النحو والشافية يف علم التصريف واخلط. (2515)ابن احلاجب. 

 .1. بريوت: املكتبة العصرية. جشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. (1885)ابن عقيل. 

األخطاء الشائعة لدى الطالب يف القراءة والكتابة واحملادثة وسبل . (1880)أبو زيد ومربوك عطية. 
ية اللغة العربية بالرياض: جامعة . كلعالجها، ندوة ظاهرة الضعف اللغوي يف املرحلة اجلامعية         
 اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.        

بع  مهارات اللغة العربية املتضمنة مبقررات املرحلة الثانوية. ومدى . (1813)أمحد سيد حممد إبراهيم. 
عة أسيوط: . جامتوفرها لدى طالب شعبة اللغة العربية بكلية الرتبية، رسالة ماجستري )غري منشورة(        
 كلية الرتبية.       

)جملة الدراسات العربية(،  مهارة االستماع: تدريسها وإعدادها موادها. (1881)أمحد شيخ عبد السالم. 
 .0جامعة مااليا: قسم اللغة العربية بكلية اللغات وعلومها. ع       

 .1. ج1ط. الرياض: إشبيليا للنشر. النحو والصرف. (2553)أمحد عبد العزيز كشك. 

 . أربد: دار األمل للنشر والتوزيع.القياس والتقومي يف العملية التدريسية. (1883)أمحد عودة. 

)جملة الدراسات العربية(. جامعة مااليا: قسم اللغة  التعبري الشفوي. (1883)أمحد فكري حاج حسني. 
 .3العربية بكلية اللغات وعلومها. ع       

 القاهرة: عامل الكتب. بية الصحيحة، دليل الباحث إىل الصواب اللغوي.العر أمحد خمتار عمر. د.ت.  

 . مصر: مكتبة الزهراءحماضرات يف علم النحو. (1818)أمني علي السيد. 

أصول تدريس العربية بني النظرية واملمارسة )املرحلة األساسية . (1888)البجة، عبد الفتاح حسن. 
 . عّمان: دار الفكر.العليا(        
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املنهج الصريف يف اإلبدال واإلعالل والتعوي  والتقاء الساكنني . (1891)لبسيوين، إبراهيم عبد الرزاق. ا
 . القاهرة: جامعة األزهر كلية اللغة العربية.واإلدغام       

واقع اإلشراف على تعليم التعبري الكتايب يف املرحلة املتوسطة )رسالة . (2555)البشري، حممد شديد. 
 الرياض: كلية الرتبية. جامعة امللك سعود. ماجستري غري منشورة(.        

االإلسكندرية:  .مناهج وتقنيات البحث العلمي يف الرتبية وعلم النفس. (2555) فاروق شوقي.، لبوهيا
 .دار املعرفة اجلامعية       

املكرمة: جامعة أم  . مكةالتمهيد يف اكتساب اللغة العربية لغري الناطقني هبا. (1814)متام حسان. 
 .1القرى. ط       

 . عمان: دار الفرقان.الكفاية التعليمية يف ضوء النظام. (1813)توفيق أمحد مرعي. 

قياس أثر برنامج لتعليم النحو بطريقة وظيفية مربجمة لطالب الصف الثامن . (1885)ثريا أمحد الشريف. 
 . جامعة املنصورة: كلية الرتبية بدمياط.ورة(من التعليم األساسي، رسالة ماجسبري )غري منش      

. طريق اإلنشاء سلسلة مؤلفة من مثانية أجزاء للصفوف االبتدائية والثناوية. (1814)مجاعة من األساتذة. 
 بريوت: املكتب التجاري.        

دى فعالية استخدام مداخل حديثة يف تنمية مهارات التعبري الكتايب ل. (2555)حازم حممود قاسم. 
. عني مشس: كلية تالميذ احللقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي )رسالة دكتوراه غري منشورة(        
 الرتبية، جامعة عني مشس.        

 .1. األردن: دار الشروق للنشر والتوزيع. طقواعد اللغة العربية. (2550)احلجاوي، عارف أمحد. 

. القاهرة: دار الكتاب العريب للطباعة لغة العربية لغري العربمشكلة تعليم ال. (1811)احلديدي، علي. 
 والنشر.        

تقومي منهج التعبري يف ضوء األهداف املرجوة منه يف املرحلة املتوسطة للبنات . (1881)احلريشي، منرية. 
 (. الرياض:كلية الرتبية.مبدينة الرياض )رسالة ماجستري غري منشورة        

 . القاهرة: دار املعارف.تصنيف األهداف التدريسية. (1880)ن. حسن حسني زيتو 

. القاهرة: الدار املصرية النشاط املدرسي مفهومه ووظائفه وجماالته وتطبيقه. (1885)حسن شحاته. 
 اللبنانية.     
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 .2ة. ط. القاهرة: الدار املصرية اللبنانيتعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق. (1883)حسن شحاته. 

 .3. قاهرة: الدار اللسانية املصرية. ط.تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق. (1881)حسن شحاتة. 

 .1. بريزت: دار القلم. طاللسان واإلنسان مدخل إىل معرفة اللغة. (1882)حسن ظاظا. 

درية: املكتب العريب . اإلسكنقضايا يف تعليم اللغة العربية وتدريسها. (1888)حسىن عبد الباري عصر. 
 احلديث.         

. األردن: طرق تدريس اللغة العربية من منظور تربوي حديث. (1421)حسني راضي عبد الرمحن عبيد. 
 دار الفكر.        

 .1. اإلسكندرية: دار املعرفة. طدراسات يف اللسانيات التطبيقية. (2555)حلمي خليل. 

ة استخدام النحوية بكل من صحة فهم املقروء. وسالمة التعبري عالق. (1881)محزة محزة أبو النصر. 
 . جامعة املنصورة: كلية الرتبية.الكتايب عند طالب كليات الرتبية، رسالة ماجستري )غري منشورة(       

. عمان: دار الشروق للنشر فنون الكتابة األدبية لطلبة الثانوية الدولية. (2555)اخلطيب، خليل. 
 زيع.والتو        

 . بريوت: دار الشرق العريب.تيسري اإلنشاءخليل هنداوي. د.ت. 

فاعلية استخدام منوذج مراحل عمليات الكتابة يف تعلم مهارة . (2551)اخلوالدة، جنود حممود حممد. 
. أردن: اجلامعة التعبري الكتايب لدى طلبة الصف العاشر األساسي )رسالة ماجستري غري منشورة(       
 ردنية.األ      

 .1. بريوت: مكتبة لبنان. طمعجم علم اللغة التطبيقي. (1811)اخلويل، حممد علي. 

 .1الرياض: مطابع الفرزدق التجارية. ط أساليب تدريس اللغة العربية.. (1819)اخلويل، حممد علي. 

الرياض:  .أساليب ومبادئ يف تدريس اللغة )ترمجة عائشة موسى السعيد(. (1889)دايان الرسن فرميان. 
 .1جامعة امللك سعود. ط      

. حمتوى العلوم الشرعية مبناهج اللغة العربية خالل مخسني سنة )غري منشورة(. (1818)الدسوقي، حممود. 
 القاهرة: املركز القومي للبحوث الرتبوية والتنمية.      

 مان: دار الفكر.ع البحث العلمي: مفهومه وأدواته وأساليبه.. (1883)ذوقان عبيدات وآخرون. 
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طريقة التدريبات املوحدة مفهومها ودورها يف تدريس العربية لغري الناطقني . (1815)راجي حممود رموين. 
. الرياض: جامعة امللك هبا، السجل العلمي للندوة العاملية األوىل لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا      
 .2سعود. ج     

إعداد معلم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، السجل العلمي للندوة العاملية  .(1815)رجا توفيق نصر. 
 .2. الرياض: جامعة امللك سعود. جاألوىل، لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا       

 .1. الكويت: دار القلم. طقياس وتقومي التحصيل الدراسي. (1819)رجاء حممود أبو عالم. 

 .1. القاهرة: دار األفاق العربية. طاملدخل إىل تعلم العربية. (2553)براهيم. رجب عبد اجلواد إ

 . مكة املكرمة: جامعة أم القرى.       دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية. (1810)رشدي أمحد طعيمة. 

اسي الكفايات الرتبوية الالزمة ملعلم التعليم األس. (1811)رشدي أمحد طعيمة وحسني غريب حسني. 
 . جامعة حلوان: كلية الرتبية."دراسة ميدانية"، )مؤمتر التعليم األساسي احلاضر واملستقبل(         

تعليم مهارات اللغة العربية بالتعليم األساسي، مؤمتر الكتاب األساسي يف . (1818)رشدي أمحد طعيمة. 
 ك مع املركز القومي للبحوث الرتبوية.. القاهرة: وزارة الرتبية والتعليم باالشرتااللغة العربية        

. الرباط: املنظمة تعليم العربية لغري الناطقني هبا: مناهجه وأساليبه. (1818)رشدي أمحد طعيمة. 
 .1اإلسالمية للرتبية اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة. ط      

 سيسكو.. مصر: إيتعليم العربية لغري الناطقني هبا. (1818)طعيمة.  رشدي أمحد

 . القاهرة: دار الفكر العريباألسس العامة ملناهج تعليم اللغة العربية. (1881)رشدي أمحد طعيمة. 

 . القاهرة: دار الفكر العريب.مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسي. (1881)رشدي امحد طعيمة. 

. القاهرة: دار الفكر العريب. وصعوباهتااملهارات اللغوية مستوياهتا وتدريبها . (2554)رشدي أمحد طعيمة. 
 .1ط      

 . القاهرة: دار الثقافة.تعليم اللغة العربية والرتبية الدينية. (1415)رشدي خاطر، ومصطفى رسالن. 

 . القاهرة: دار الثقافة للطباعة والنشر.املنهج منظومة حملتوى التعليم. (1814)رشدي لبيب وزميله. 

)جملة الدراسات العربية(. جامعة مااليا: قسم اللغة العربية بكلية  نشأة اللغة .(1883)الرشيد، هارون. 
 .3اللغات وعلومها. ع       
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 . بريوت: دار الفكر املعاصر.طرق تدريس اللغة العربية. (1881)الركايب، جودات. 

تبة اخلنجي . القاهرة: مكاملدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي. (1812)رمضان عبد التواب. 
 .1للطباعة والنشر والتوزيع. ط       

التحصيل اللغوي لدى تالميذ املرحلة االبتدائية يف اململكة العربية . (1885)زكريا احلاج إمساعيل. 
 . اجمللة العربية للبحوث الرتبوية. العدد األول.السعودية      

 إلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية. . اطرق تدريس اللغة العربية. (1881)زكريا احلاج إمساعيل. 

 .2الزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمر. د.ت. املفصل يف علم العربية، بريوت: دار اجليل. ط

مطالب تعليم التعبري الكتايب للصف الثالث املتوسط مبدينة جدة )رسالة . (1880)الزهراين، أمحد. 
 ية، جامعة أم القرى.. أم القرى: كلية الرتبماجستري غري منشورة(      

مطالب تعليم التعبري الكتايب للصف الثالث املتوسط مبدينة جدة، رسالة . (1880)الزهراين، أمحد. 
 .  أم القرى: كلية الرتبية، جامعة أم القرى. ماجستري غري منشورة      

السعودية: وزارة . الواضح يف قواعد اللغة العربية الصف األول املتوسط. (1891)السقا، مصطفى وغريه. 
 .1املعارف. ج      

. تدريس النحو العريب يف ضوء االجتاهات احلديثة. (2552)السليطي، ظبية سعيد وحسن شحاتة. 
 القاهرة: الدار املصرية اللبنانية.     

. أملانيا: وزارة التعليم والعلوم والبحث التعليم األساسي )كتب معلومات(. (2554)مسري مجيل رضوان. 
 العلمي لوالية نوردارين فيستفالن.     

. حنو تعليم ثانوي أفضل اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس. (1883)مسري عبد الوهاب أمحد. 
 .1القاهرة: املؤمتر اخلامس. ج      

الطريقة املنهجية الرتكيبية اإلمجالية السمعية البصرية )جملة الدراسات . (1883)السيد علي عبيد برمية. 
 .3. جامعة مااليا: قسم اللغة العربية بكلية اللغات وعلومها. عالعربية(       

توظيف معلمات اللغة العربية مهارات التعبري الكتايب . (1420)السيف، مشاعل بنت سعد بن سيف. 
كلية   . الرياض:يف تعليم التعبري للصفوف العليا من املرحلة االبتدائية )رسالة ماجستري غري منشورة(      
 الرتبية للبنات.      
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املناهج املتمركزة حول املادة الدراسية. املنهج املدرسي من . (1881)الشافعي، إبراهيم حممد وآخران. 
 .1. الرياض: مكتبة العبيكان. طمنظور جديد       

برنامج  اختبارات العناصر اللغوية إعدادها وإجراؤها وتدرجيها يف. (2554)الشافعي علي أمحد األمني. 
. اخلرطوم: معهد اخلرطوم الدويل للغة تعليم اللغة العربية لغري النطقني هبا، )ماجستري، غري منشورة(       
 العربية.      

 . بريوت: دار الفكر العريب.القواعد العربية امليسرة. (1883)شامي، حيىي. 

 .1ار وائل للنشر. ط. األردن: دمقدمة يف اللغات املعاصرة. (2555)شحدة فارع وآخرون. 

. السعودية: املهارات اللغوتة مدخل خصائص الغة العربية وفنوهنا .(2553)الشنطى، حممد صاحل. 
 داراألندلس للنشر والتوزيع.      

)جملة الدراسات العربية(،  طريقة التعبري واإلمالء لغري الناطقني بالعربية. (1881)الصقيلي، حممد صربي. 
 .0قسم اللغة العربية بكلية اللغات وعلومها. ع جامعة مااليا:     

. الرياض: دار معامل اللغات وأثرها يف تنمية املهارات اللغوية. (1811)صالح عبد اجمليد العريب وصاحبه. 
 .1املريخ. ط     

. الرياض: عمادة شئون السجل العلمي للندوة العاملية. (1815)صيين، حممود إمساعيل وصاحبه. 
 .1بات جبامعة الرياض. جاملكت      

. الرياض: عمادة شؤون املكتبات. جامعة امللك القواعد العربية امليسرة. (1812)صيين، حممود إمساعيل. 
 سعود.     

. الرياض:عمادة شؤون املكتبات جامعة امللك العربية للحياة. (1813)صيين، حممود إمساعيل وآخرون. 
 .2سعود. ج     

، الرياض:عمادة شؤون املكتبات جامعة امللك العربية للحياة. (1814)آخرون. صيين، حممود إمساعيل و 
 .3سعود. ج       

مرشد املعلم يف تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا . (1810)صيين، حممود إمساعيل وأصحابه. 
 .2العريب. ط. دول اخلليج: مكتبة الرتبية تطبيقات عملية لتقدمي الدروس وإجراء التدريبات       

 .1. بريوت: مكتبة لبنان. جالعربية للحياة. (1881)صيين، حممود إمساعيل وآخرون. 
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 .1. بريوت: مكتبة املعارف. طالوسيط يف قواعد اإلمالء واإلنشاء. (1883)الطباع، عمر فاروق. 

 يوي.. بندر سري بكاون: مطبعة ناتدريبات يف الكتابة العربية. (1881)عارف كرخي أبو خضريي. 

. تعليم اللغة العربية لغري العرب دراسات يف املنهج وطرق التدريس. (1884)عارف كرخي أبو خضريي. 
 القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع.       

  اإلمارات العربية املتحدة: مكتبة  األساليب احلديثة لتدريس اللغة العربية.. (1881)عبد احلميد عبد اهلل. 
 .1الفالح. ط

. القاهرة: دار النصر للطباعة أسس إعداد الكتب التعليمية. (1811)د احلميد عبد اهلل وغريه. عب
 اإلسالمية.      

 . بريوت: دار الكتاب اللبناين.رائد الرتبية وأصول التدريس. (1814)عبد احلميد فايد. 

عة السودان . السودان: منشورات جاممناهج البحث العلمي. (2551)عبد الرمحن أمحد عثمان. 
 .1املفتوحة. ط     

 .1. بغداد: مطبعة املعارف. طحماضرات يف اللغة القسم األول. (1811)عبد الرمحن أيوب. 

. القاهرة: املركز القومي للبحوث املرجع يف التقومي واالختبارات. (1814)عبد العزيز حسني زهران. 
 الرتبوية.     

. القاهرة: دار املعارف. ين ملدرس اللغة العربية يف طرق التدريساملوجه الف .(1898)عبد العليم إبراهيم. 
 .8ط    

. تعليم القراءة والكتابة يف املرحلة األوىل من التعليم األساسي. (1818)عبد الفتاح عبد احلميد حممد. 
 جامعة املنصورة: كلية الرتبية.      

. القاهرة: جامعة مفهومه وغايته وقضاياه علم اللغة. (1889)عبد الفتاح أبو الفتوح إبراهيم حسنني. 
 .1األزهر. ط      

 .1. الرياض: جامعة امللك سعود. طاحلاسب والتعليم .(1411)عبد اهلل عثمان املغرية. 

 . القاهرة: مكتبة غريب.طرق تدريس اللغة العربيةعبد املنعم سيد عبد العال. د.ت. 

ات التعبري الكتايب لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية يف تنمية مهار . (1810)عبد الويل، طه غامن حممد. 
 . مصر: كلية الرتبية، جامعة عني مشس.اجلمهورية العربية اليمنية )رسالة ماجستري غري منشورة(      
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 .2. مصر: دار املعارف. طالنحو الوايف. (1811)عبس حسن. 

وحممد الزفزاىن وإبراهيم مصطفى . حتقيق حممد السقا سر صناعة اإلعراب. (1804)عثمان ابن جين. 
 وعبد اهلل أمني. القاهرة: وزارة املعارف العمومية.       

 . بريوت: دار اهلدى للطباعة والنشر.اخلصائص حتقيق حممد على النجارت.  .عثمان ابن جين. د

 .13. جملة الرتبية. العددالوسائل التعليمية أمهيتها مفهومها أسسها. (1819)عدنان زيتون. 

 . بريوت: مكتبة تعلم اللغات احلية وتعليمها بني النظرية والتطبيق. (1811)العريب، صالح عبد اجمليد. 
 .1لبنان. ط     

مواقف التعبري لكتايب لدى تلميذات املرحلتني املتوسطة والثانوية مبدينة الرياض . (1881)العرفج، عبري. 
 الرتبية، جامعة امللك سعود. . الرياض: كلية)رسالة ماجستري غري منشورة(    

 . عمان: دار اليازوري.القياس والتقومي يف الرتبية اخلاصة. (2551)عصام النمر. 

. الرياض: مطابع النظريات اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية. (1888)العصيلي، عبد العزيز إبراهيم. 
 .1تقنية لألوفست. ط      

. جملة منهج احملتوى يف تعليم العربية للناطقني باللغات األخرى. (2551)م. العصيلي، عبد العزيز بن إبراهي
 .3العربية للناطقني بغريها. ع     

تنمية مهارات بع  جماالت التعبري الكتايب لدى تالميذ املرحلة الثانوية. . (1811)عفت حسن درويش. 
 طنطا.. طنطا: كلية الرتبية، جامعة )رسالة ماجستري غري منشورة(     

 . القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية.طريقة حتقيق الذات يف تدريس التعبري. (1450)علي أمحد مدكور. 

، تدريس التعبري بني املوضوعات التقليدية والوظيفية )جملة كلية الرتبية(. (1811)علي أمحد مدكور. 
 .0الرياض: جامعة امللك سعود. م     

 . الرياض: دار الشواف للنشر والتوزيع.فنون اللغة العربيةتدريس . (1881)علي أمحد مدكور. 

 . القاهرة: الدار الفنية للنشر والتوزيع.منهج الرتبية أساسيته ومكوناته. (1883)علي أمحد مدكور. 

 . القاهرة: جامعة الدول العربية.فن االستماع، مؤمتر مجعية لسان العرب. (1880)علي أمحد مدكور. 

 .1عمان: دار املسرية. ط طرق تدريس اللغة العربية.. (2559)علي أمحد مدكور. 
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 . الكويت: دار القلم.حنو تيسري القراءة والكتابة يف اللغة العربية .(1899)علي إمساعيل حممد. 

. مؤمتر كتاب اللغة العربية تدريس قواعد النحو من خالل النصوص. (1811)علي إمساعيل حممد. 
 القاهرة: وزارة الرتبية. باملرحلة الثانوية.        

. جامعة الدول العربية: املؤمتر الثاين جلمعية لسان تيسري الكتابة العربية .(1880)علي إمساعيل حممد. 
 العرب.       

 .1القاهرة: مكتبة وهبة. ط املنهج يف اللغة العربية.. (1889)علي إمساعيل حممد. 

. القاهرة: يف قواعد اللغة العربية للمدارس االبتدائية النحو الواضح. (1805)علي اجلارم ومصطفى أمني. 
 دار املعارف.      

 . بريوت: دار الشرق العريب.اإلنشاء الواضحعلي رضا د.ت. 

 .4. بريزت: دار الشرق العريب. طاإلنشاء السهلعلي رضا. د.ت. 

 .1رة: دار الفكر العريب. طالقاه تعليم اللغة العربية لغري الناطقني.. (2551)علي مدكور وإميان هريدي. 

 . السودان: جامعة السودان املفتوحة.اختبارات اللغة، (2551)عمر الصديق عبد اهلل وأصحابه. 

 .1السودان: منشورات جامعة السودان املفتوحة. ط التدريبات اللغوية.. (2551)عمر الصديق عبد اهلل. 

. اهلرم: ناطقني بغريها الطرق، األسالب، الوسائلتعليم اللغة العربية لل. (2551)عمر الصديق عبد اهلل. 
 .1الدار العاملية للنشر والتوزيع. ط       

 .1. السودان: جامعة السودان املفتوحة. طالتدريبات اللغوية. (2551)عمر الصديق عبد اهلل. 

 . مصر: دار التأليف.إعداد الطفل لتعلم الكتابة يف احلضانة والرياض. (1818)عواطف حممد. 

برنامج مقرتح لعالج األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى الطالب املعلم، . (1881)العيسوي، مجال مصطفى. 
 .35. جامعة املنصورة: جملة كلية الرتبية.عختصيص اللغة العربية       

العيوب اخلطيئة الشائعة املعوقة للقراءة لدى تالميذ التعليم العام . (1888)العيسوي، مجال مصطفى. 
 .01. عومن يعدون لتدريس اللغة العربية باملدينة املنورة، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس       

فاعلية استخدام ملفات الكتابة يف تنمية بع  مهارات التعبري . (2552)العيسوي، مجال مصطفى. 
 .11. عرفةالكتايب الالزمة لتالميذ الصف اخلامس اإلبتدائي، جملة القراءة واملع        
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طرق يف تدريس اللغة العربية مبرحلة التعليم األساسي بني . (2550)العيسوي، مجال مصطفى، وآخرون. 
 .1اإلمارات العربية املتحدة: دار الكتاب اجلامعي. ط النظرية والتطبيق.         

الب الصف تنمية بع  مهارات التعبري التحريري الوظيفي لدى ط. (1819)عيطة عبد املقصود يوسف. 
 ( مصر: كلية الرتبية، جامعة الزقازيق.األول الثانوي )رسالة ماجستري غري منشورة        

الرياض: دار املريخ  أسس اختبار اللغة بني النظرية والتطبيق.. (1889)الغامدي، عزم اهلل بن عبد اهلل. 
 للنشر.       

. القاهرة: دار الثقافة ليم اللغة العربيةأساسيات تع، (1899)فتحي علي يونس وحممود كامل الناقة. 
 للطباعة والنشر.      

. القاهرة: دار تصميم منهج لتعليم اللغة العربية لألجانب )حبث جترييب(. (1891)فتحي علي يونس. 
 الثقافة للطباعة والنشر.     

. سة اإلبتدائيةاللغة العربية والدين اإلسالمي يف رياض األطفال واملدر . (1814)فتحي علي يونس. 
 القاهرة: دار الثقافة للطباعة والنشر.     

من االجتاهات احلديثة يف تعليم اللغات األجنبية مع التطبيق على تعليم . (1811)فتحي علي يونس. 
 .1. جامعة أم القرى: أم القرى. طاللغة العربية ) حبث تربوية ونفسية(     

 .للغة العربية أسس وإجراءاتهتعليم ا. (1819)فتحي علي يونس وأصحابه. 

تنمية مهارات اللغة العربية لتالميذ املدرسة االبتدائية باألنشطة اللغوية . (1881)فتحي علي يونس وزميله. 
 . القاهرة: املركز القومي للبحوث الرتبوية والتنمية.االثرئية      

 : دار ذات السالسل.. الكويتاللغة والتواصل االجتماعي. (1880)فتحي علي يونس وآخرون. 

 . القاهرة: دار الفكر العريب.تعليم اللغة العربية للمبتدئني الصغار والكبار. (1881)فتحي علي يونس. 

. املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب من النظرية والتطبيق. (2553)فتحي علي يونس وصاحبه. 
 .1القاهرة: مكتبة وهبة. ط      

القاهرة: دار النشر  طرق التدريس اخلاصة باللغة العربية والرتبية اإلسالمية.. (2555)فخر الدين عامر. 
 .2والتوزيع والطباعة. ط     

 . القاهرة: عامل الكتب.النشاط املدرسي: أسسه، وأهدافه، وتطبيقاته. (1815)فكري حسن ريان. 
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 ار العربية للكتاب.. القاهرة: مكتبة الدمهارات القراءة قياس وتقييم. (1888)فهيم مصطفى. 

. مصر املنصورة: دار الكلمة علم مناهج الرتبية األسس، العناصر، التطبيقات. (2551)فؤاد حممد موسى. 
 للنشر والتوزيع.      

. اجتاهات حديثة يف تعليم اللغة العربية للناطقني باللغات األخرى. (1898)القامسي، علي حممد. 
 .1الرياض: جامعة امللك سعود. ط     

املعجم العريب اآلحادي اللغة لغري الناطقني بالعربية )يف أحباث الندوة . (1815)القامسي، علي حممد. 
 .1. جالعاملية األوىل لتعليم العربية لغري الناطقني هبا، حترير حممد حسن باكال(      

يس اللغة العربية لغري التقنيات الرتبوية احلديثة يف تدر . (1881)القامسي، حممد علي وحممد علي السيد. 
 .1. املغرب: الرباط. طالناطقني هبا      

مدى توظيف معلمي اللغة العربية مهارات التعبري الكتايب يف . (1881)القحطاين، ماجد مصدي. 
. الرياض: كلية تعليمهم مقرر التعبري يف املرحلة املتوسطة مبدينة الرياض )رسالة ماجستري غري منشورة(       
 الرتبية، جامعة امللك سعود.      

. جامعة مااليا: قسم اللغة اللغة واألسلوب )دراسة لغوية(، )جملة الضاد(. (2558)القيسي، عبد احملسن. 
 العربية ولغات الشرق األوسط بكلية اللغات واللسانيات. عدد يناير.      

 عامل الكتب. :. القاهرةالتكامل بني التقنية واللغة . (2551)اليف، سعيد عبداهلل. 

دراسة تقوميية لواقع تعليم التعبري الكتايب يف الصف الثالث اإلعدادي بدولة . (1883)لطيفة حممد حممود. 
 . البحرين: كلية الرتبية، جامعة البحرين.البحرين )رسالة ماجستري غري منشورة(      

. القاهرة: ملناهج بني النظرية والتطبيق"النظرية الرتبوية وعالقتها باملنهج "ا. (1811)اللقاين، أمحد حسني. 
 .1عامل الكتب. ط     

معجم املصطلحات الرتبوية املعرفة يف املناهج وطرق . (1881)ا اللقاين، أمحد حسني وعلي اجلمل. 
 .  1. القاهرة: عامل الكتب. طالتدريس      

وية املعروفة يف املناهج "معجم املصطلحات الرتب. (1888)للقاين، أمحد حسني، وعلي أمحد اجلمل. 
 .2. القاهرة. عامل الكتب. طوطرق التدريس"       

 .3. القاهرة: عامل الكتب. طأسس علم اللغة )ترمجة وتعليق أمحد خمتار عمر(. (1819)ماريو باي. 
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األساليب والرتاكيب العربية أمهيتها ودراستها عند الطلبة املاليزيني  )جملة . (1883)مت طيب بن فا. 
 .3. جامعة مااليا: قسم اللغة العربية بكلية اللغات وعلومها. عالدراسات العربية(       

 . جامعة مااليا: قسم اللغة العربية بكلية اللغات وعلومها.(1881)جملة الدراسات العربية. 

 . الرياض: دار املريخ للنشر.التدريس يف اللغة العربية. (1814)حممد إمساعيل ظافر وغريه. 

برنامج مقرتح قائم على الكفايات التدريسية لتطوير . (1882)د السيد علي ورضا مسعد السيد. حمم
. عمان: الكليات دراسة جتريبية-فاعلية الرتبية العلمية بالكليات املتوسطة يف سلطانة عمان        
 املتوسطة.       

 ت: دار املعرفة.. بريو كيف تكتب موضوعا إنشائيا. (2554)حممد راجي بن حسن كّناس. 

. القاهرة: عامل االجتاهات الرتبوية املعاصرة يف تدريس اللغة العربية. (2553)حممد رجب فضل اهلل. 
 الكتب.       

. القاهرة: دار تدريس اللغة العربية أسسه وتطبيقاته الرتبوية. (1891)حممد صالح الدين علي جماور. 
 .2املعارف. ط       

. الكويت: دار مناذج من االختبارات املوضوعية يف اللغة العربية. (1894)جماور. حممد صالح الدين علي 
 .1القلم. ط      

. الكويت: تدريس اللغة العربية باملرحلة اإلبتدائية، أسسه وتطبيقاته. (1814)حممد صالح الدين جماور. 
 .  2دار القلم. ج     

العربية يف املرحلة الثانوية  أسسه وتطبيقاته  تدريس اللغة. (1881)حممد صالح الدين علي جماور. 
 . القاهرة: دار الفكر العريب.الرتبوية      

. تدريس اللغة العربية يف املرحلة الثانوية أسسه وتطبيقاته الرتبوية. (1881)حممد صالح الدين علي جماور. 
 القاهرة: دار الفكر العريب.      

جمية تعليمية من منط التدريس اخلصوصي يف حتصيل قواعد اللغة . أثر استخدام بر (2551)حممد طوالبة. 
 .العربية لدى طلبة الصف العاشر األساسي يف األردن       

 . القاهرة: دار الفكر العريب.مهارات يف فن التعبري واإلنشاء. (2551)حممد عباس عبد الواحد. 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

133 

 

. اململكة العربية السعودية: جامعة اتاختبارات اللغة عمادة شئون املكتب. (1818)حممد عبد اخلالق.
 .1امللك سعود. ط      

 .3. القاهرة: مركز تطوير األداء والتنمية. طمهارات االتصال. (1888)حممد عبد الغين هالل. 

أثر طريقة املواقف الوظيفية على تدريس التعبري التحريري لدى  .(1814)حممد عبد القادر أمحد. 
. مصر:  كلية الرتبية، جامعة عني اين الثانوي، رسالة ماجستري غري منشورةتلميذات الصف الث        
 مشس.        

أثر طريقة املواقف الوظيفية على تدريس التعبري التحريري لدى . (1814)حممد عبد القادر أمحد. 
      عني . مصر:  كلية الرتبية. جامعة تلميذات الصف الثاين الثانوي )رسالة ماجستري غري منشورة(      
 مشس.      

. القاهرة: دار أسس بناء املنهج: أساسيات املنهج وتنظيماته. (1898)حممد عزت عبد املوجود وآخرون. 
 .2الثقافة للطباعة والنشر. ط     

 . عمان: دار املنتهج للنشر والتوزيع.مهارات االتصال اللغوي وتعليمها. (2551)حممد عطية. 

. جامعة مااليا: رات اللغوية وتدريباهتا يف كتب التعليم )جملة الضاد(املها .(2512)حممد هارون حسيين. 
 قسم اللغة العربية ولغات الشرق األوسط بكلية اللغات واللسانيات. عدد يونيو.     

األخطاء الشائعة يف خطوط دراسي العربية من الناطقني بلغات  .(1882)حممد ياسني ألفي وآخرون. 
 .4. الرياض: مطابع جامعة امللك سعود بالرياض. ممللك سعودأخرى، جملة جامعة ا      

. تطوير املناهج الدراسية من سلسلة املناهج الدراسية وفق التوجه اإلسالمي. (1880)حممود أمحد شوقي. 
 الرياض: دار عامل الكتب للطباعة والنشر.     

. اهلرم: الدار ا يف ضوء املناهج احلديثةتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هب. (2511)خمتار الطاهر حسني. 
 .1العربية للنشر والتوزيع. ط      
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 قواعد النحو

 الدرس األول

 ََ  امالكَل

 

 

 

           

 

 

 

 

  َر  ع  ض  وَ ال  ب   د  ي  ف  م  ال   ب  ك  َر م  ال   ظ  ف  لَ ال   وَ ه   م  َل الك َباح  م ن ي   زًا، اَل م ص  ب    . حنو: آَكَل َعل يُّ خ 
 بَ هَ ، ذَ ت  ي  ب َ ل  ، اَ د  ، جَ م  . حنو: أ  ة  ي  ائ  جَ ال    ف  و  ر  ال    ض  ع  ى ب َ لَ عَ  ل  م  تَ ش  م  ال   ت  و  الص   وَ ه   ظ  ف  اللَ  .1
، َذَهَب ُم َم د ، س ب َحاَن الل  رَ ث َ ك  أَ فَ  ي   ت َ مَ ل  كَ   ن  م   بَ ك  َر ا ت َ مَ  وَ ه   ب  ك  َر م  ال   .2 د  ال َكب ي  ر   . حنو: َذل َك ال َمس ج 
ت ب  هَ ي   لَ عَ  ع  ام  الس  وَ  م  ل  كَ تَ م  ال   نَ م   ت  و  ك  السُّ  ن  س  َي   ة  دَ ائ  فَ  ادَ فَ ا أَ مَ  وَ ه   د  ي  ف  م  ال   .3 رَة ، َأك  رَة  َكب ي   ا. حنو: َال  ج 

 ، اَل َوَلد  م ط ي ع .ةَ الَ سَ الر  
 .م  جَ عَ ال   م  َل كَ   جَ رَ خَ فَ  ب   رَ عَ ال   ع  ض  وَ ال  ب   م  ه  ض  ع  ب َ  ه  رَ س  فَ وَ  م  ائ  الن   م  َل كَ   جَ رَ خَ فَ  د  ص  قَ ال  ب   م  ه  ض  ع  ب َ  ه  رَ س  فَ  ع  ض  وَ ل  اَ  .4

 

 

 

م  ل  ك  ال    

ه  ط  و  ر  ش    

ظ  ف  ل  ال   ب  ك  ر  م  ال    د  ي  ف  م  ال    ع  ض  و  ال     

 القواعد
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 المفردات

 ة  د  ي  ع  الس   ة  ر  س  األ   

 معناها الكلمات
  Keluarga األمة الصغري

 Masyarakat اجملتمع

 Perdamaian صلح

 Kerosakan فسد

  Menantu Laki-laki الصهر

  Cucu الفيد

 Cucu dari anak perempuan السبط

 Yang meninggal ibunya(piatu) العجى

 Abang أخ كبري

 Yang meninggal ayahnya اللطيم

 Kemurahan Hati رأفة

 Cinta ُمبة

 Kasih Sayang حنان

 Saling menyayangi الرتاحم

 Pengajaran Islam تعاليم اإلسلم

 Keluarga Muslim األسرة املسلمة

 Asas yang dipegang األسس املستمدة

 Membina Hubungan تأسيس العلقة

 Pemimpin القيادة

 Ahli Keluarga أهل البيت

 Tanggung Jawab لمسؤو 

 Kebersihan Rumah نظافة املنزل

 Bilik  Tidur غرفة النوم

 Ruang Tamu غرفة االستقبال

 Saudara Perempuan Kandung أخت شقيقة
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 التدريبات

رَة  الس ع ي َدة  اك  تب موضوعا بعنوان: األ  س 

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

 إجراء التدريب:

 أعط التلميذ الوقت الكايف للتفكري والكتابة -
 قدم العون ملن يطلبه من التلميذ -
 ساعد التلميذ باألسئلة وحتديد عناصر املوضوع -
 اطلب من التلميذ الكتابة يف املوضوع -
 ح ماكتبوهتابة صحالك بعد أن ينتهي التلميذ من -
 راع يف التصحيح ما يلي: -

 سلمة األفكار ووضوحها .1
 قلة األخطاء اللغوية .2
 قلة األخطاء اإلملئية .3
 االلتزام بقواعد الرتقيم .4
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 الدرس الثاني

  

 

 

                                                  

 

 

  

 

 التعريف 
 اعً ض  وَ  ن  امَ زَ ب   ن  رَت  ق  ت َ  لَ  ا وَ هَ س  ف   ن َ  يف  ًن ع  ى مَ لَ عَ  ت  ل  دَ  ة  مَ ل  كَ   وَ ه   م  االس   .1
 اعً ض  وَ  ان  مَ زَ ب   ت  نَ رت   اق   ا وَ هَ س  ف   ن َ  يف  ًن ع  ى مَ لَ عَ  ت  ل  دَ  ة  مَ ل  كَ   وَ ه   ل  ع  الف   .2
 اهَ ري   غَ   يف  ًن ع  ى مَ لَ عَ  ت  ل  دَ  ة  مَ ل  كَ   وَ ه   ف  ر  الَ  .3

 

 علمات االسم 
َبَل الت  ن و ي نَ  .1  حنو: َوَلد ، ك َتاب   َأن  يَ ق 
، ال َقَلم   أن يقبل األلف واللم )ال        ( .2 يُّ  حنو: ال ك ر س 
 حنو: يَاَأْح َد   َأن  يَ َقَع بَ ع َد َحر ف  الن َداء   .3
َرَسة   َأن  يَ َقَع بَ ع َد َحر ف  اجَلر   .4 َن ال َمد   حنو: م 
َضاَفةَ َأن  ي َ  .5 َبَل اإل  َتاح  ال غ ر َفة   ق   حنو: م ف 

 
 

م  كل  ال   ام  س  ق  أ    

م  اس   ل  ع  ف    ف  ر  ح     

قواعدال  
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 ل  ع  ف  ال   ات  م  ل  ع  
   فعل َماض 

1. "  حنو: َقد  نَ َزَل ال َمَطر   َأن  يَ َقَع بَ ع َد "َقد 
َبَل تَاَء الت أ ن ي ث  الس اك َنة   .2  قَ رََأت  َعائ َشة  حنو:  َأن  يَ ق 
َل ب ه  تَاء  ال َفاع ل   .3 /َصبَ ر َت/َصبَ ر ت  حنو:  َأن  تَ ت ص   َصبَ ر ت 

   فعل م َضار ع 
َ )س( أَو  )َسو َف( .1 َبَل الس ي  َهب   َأن  يَ ق  /َسو َف َيذ  َهب   حنو: َسَيذ 
َن الت  و ك ي د   .2 َبَل ن  و  تَ غ ف َرن /  َأن  يَ ق  تَ غ ف َرن  حنو: لََيس   لََيس 
َوة   .3 َن الن س  َبَل ن  و  نَ  َأن  يَ ق   حنو: يَأ خ ذ 
ر ف  ال م َضاَرَعة  )أ،ن،ي،ت(َأن  يَ ب َدأَ  .4 َر ف  م ن  َأح  /تَ ل َعب   ِب  /يَ ل َعب  /نَ ل َعب   حنو: أَل َعب 

   فعل  أمر 
زَة  الوَ  .1 َم   حنو: اْس َع   د  ر  مجَ ي ال  ث  َل الثُّ  ل  ع  ف  ل  ل   ل  صَ َأن  يَ ب َدأَ ِب 
َرد  ال مذَك ر   .2 ر ه  ل ل م ف   حنو: َكب  ر   َأن  ي َسك َن آخ 

 إنه اليقبل علمة من علمات االسم وال علمة من علمات الفعلعلمة الرف: 

 ف  ر  ح  ال   ام  س  ق  أ  

 ن  ذَ ، إ  ي  ، كَ ن  ، لَ ن  : أَ ب  ص  الن   ف  و  ر  ح  كَ  َحر ف  ُم  َتص  ب ال ف ع ل   .1
 ر  م  األَ  م   )الناهية(، اَل ، اَل : لَ  م  زَ اجل َ  ف  و  ر  وح  

 ى،لَ ، عَ ن  ، عَ َل ، إ  ن  : م  ر  اجل َ  ف  و  ر  ح  كَ  م  َحر ف  ُم  َتص  ب االس   .2
َ ب َ  ك  رَ ت َ ش  م   ف  ر  حَ  .3  ، ث   اء  ، الفَ او  : الوَ ف  ط  عَ ال   ف  و  ر  ح  كَ  ال  عَ ف   األَ وَ  اء  ْس َ األَ  ي 

 )أ( ة  زَ م  الَ وَ  ل  : هَ ام  هَ ف  ت  االس   ف  و  ر  وح  
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 المفردات

 اح  ج  الن   اس  س  أ   ة  ي  د  ج  ل  ا  

 معناها الكلمات
 Strategi اسرتاتيجية

 Bertungkus lumus جيتهد-اجتهد

  Berterusan استمرارية

 Kehambaran/Kejemuan تفاهة

 Optimis تفاؤل

 Pemikiran Yang Positif التفكري اإلجياب

أنت اليوم حيث وصلتك أفكارك وستكون غدا 
 حيث تأخذك أفكارك

Kamu hari ini sesuai dengan apa yang 

kamu fikirkan dan esok sampai dimana 

fikiran kamu membawa kamu 

 Pandangan Negatif التوقعات السلبية

 Berkembang يرتقي-ارتقى

 Rancangan Kerja خطة عملية

 Inovasi اإلبداع

 Khayalan خيال

  Anjal مرونة

 Kesedaran صحوة

  Cara وسيلة

 Sembrono استهتار

 Menghiasi يتحلى ب -حتلى

 Tidak Peduli اللمباالة

 Memperoleh يكتسب-اكتسب

أن حقائق اليوم أحلم األمس وحقائق الغد أحلم 
 اليوم

Realiti hari ini merupakan impian 

kemaren dan realiti esok merupakan 

impian hari ini. 

 Positif ابيةجياإل

 Halatuju yang jelas الغاية الواضحة

 Condong ميول
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 التدريبات

ي ة  َأَساس  الن َجاح  تب موضوعا بعنوان: اك  َاجل  د 

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- 
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 الدرس الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 التعريف 
 ي   مَ س   ق  َل إ   م  س  قَ ن   )ال( ت َ 

 :ة  يَ آلت  ا ف  و  ر  ال   ب   أ  دَ ب   ت َ ت  ال   اء  ْس َ األ َ ب   ان  نَ رَت  ق  ي َ  ان  ذَ الل   ان  فَ ر  ال َ  اَ : ه  ة  ي  ر  مَ قَ ل  )ال( اَ  .1
 ي ه           و م ك ق ف غ ع خ ح ج ب أ
، ن  و  ك  السُّ ب   ة  قَ و  ط  ن  مَ  م  الل  ا، وَ فً ر  حَ  رَ شَ عَ  ةَ عَ ب َ ر  ا أَ هَ د  دَ عَ وَ  ة  ي  ر  مَ قَ ال   ف  و  ر  ال   ب   ف  و  ر  ال    ه  ذ  ى هَ م  سَ ت  

.  حنو : اَل َقَلم ، اَل ك َتاب 
 :ة  يَ آلت  ا   ف  و  ر  ال   ب   أ  دَ ب   ت َ ت  ال   اء  ْس َ األ َ ب   ان  نَ رَت  ق  ي َ  ان  ذَ الل   ان  فَ ر  ا ال َ مَ ه  ف َ  ة  ي  س  م  لش  ا )ال( اَ م  أَ  .2

 ن ل ظ ط ض ص ش س ز ر ذ د ث ت
 ل  بَ  ق  طَ ن   ت   اَل  م  الل  ا، وَ ضً ي  ا أَ فً ر  حَ  رَ شَ عَ  ةَ عَ ب َ ر  ا أَ هَ د  دَ عَ وَ  ة  ي  س  م  الش   ف  و  ر  ال   ب   ف  و  ر  ال    ه  ذ  ى هَ م  سَ ت   
 ا، حنو: اَلس َماء ، اَلر ع د  هَ ي   ل   تَ ت  ال   ف  و  ر  ال    د  د  شَ ت  

 

 

 األلف و اللم )ال(

 الشمسية القمرية

 القواعد
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 المفردات

 ة  م  األ    ة  ض  ه  ن    ة  اع  ن  ص   ي  ف   اب  ب  الش   ر  و  د  

 معناها الكلمات
 Harapan yang kompleks د  األملم َعق  

 Kebangkitan هنوض

 Mundur رَ قَ ه  قَ ت َ 

 Heroik إيقاظ الشعور الي

 Menjaga Agamanya ْحاية دينها

 Perekrutan Sumber Penghasilan تطويع املوارد

 Eksploitasi hal-hal yang baik استغلل اخلريات

 Merealisasikan Misi حتقيق الدف

 Kesulitan مشقة

 Tiang Kebangkitan عماد النهضات

 Membuat kebajikan صناع اجملد

 Injap  kehidupan صمام الياة

 Konspirasi Besar مؤامرة كبرية

 Kategori authoritarian فئة متسلطة

 Ketagihan yang merosakkan ُمدرات املفسدة

 Kemewahan yang sia-sia الرتف العابث

 Promosi Idea ترويج األفكار

 Hilang kekebalan حتطيم املناعة

 Ketidakstabilan ميوعة

 Menyia-nyiakan إهال

 Tidak Mempunyai perhatian/atensi عدم االكرتاث

 Kapasitas besar طاقة عظيمة

 Peranan Pemuda دور الشباب
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 التدريبات

َضة  األ  م ة  تب موضوعا بعنوان: اك َناَعة  نَ ه   َدو ر  الش َباب  يف   ص 

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- 

  

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 
 

11 
 

 الدرس الرابع

 

 

 

 
 التعريف 
ل  ه َو ال   .1 ل  َعن  ال َكل َمة  َويَ َقع  أََماَمَها.م  الض م ري  ال م ن  َفص   ن  َفص 
 .ة  مَ ل  كَ ال   فَ ل  خَ  ع  قَ ي َ وَ  ة  مَ ل  كَ ال  ب   ل  ص  ت  م  ال   وَ ه   ل  ص  الض م ري  ال م ت   .2
 األمثلة 

 األمثلة الضمري املتصل الضمري املنفصل 
 ل  و  س  رَ    ي  أَنَا م َتَكل م  

 انَ ل  و  س  رَ     نا حَن ن  
 

 
 

 ُم َاَطب  

 كَ ل  س  رَ   ك  أَن تَ 
 امَ ك  ل  س  رَ  كما   أَن  ت َما
 م  ك  ل  س  رَ  كم   أَن  ت م  
 كَ ل  س  رَ  ك   أَن ت  
 امَ ك  ل  س  رَ  كما   أَن  ت َما
 ن  ك  ل  س  ر     كن أَن  ت   

 
 

 َغائ ب  

 ه  ل  س  رَ    ه  ه وَ 
َا  امَ ه  ل  س  رَ  غائب ه 
 َرس ل ه م   هم   ه م  
 َرس ل َها ها   ه يَ 
َا  َرس ل ه َما هما   ه 
 َرس ل ه ن     هن  ه ن  

 

ير  م  الض    

ل  ص  ف  ن   الم   ير  م  الض   ل  ص  ت  م  ال   ير  م  الض     

 القواعد
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 المفردات

 ن  ي  خ  د  الت   ار  ر  ض  أ  

 معناها الكلمات
 Kanser السرطان

 Penyakit hempedu أمراض القلب

 Alat kelamin األعضاء التناسلية

 Kesan yang negative اآلثار السلبية

 Mempersempit aliran darah تضييق األوعية الدموية

 Persenyawaan عملية االخصاب

 Aktifiti pundi kencing نشاط املثانة

 Aksaserbasi Kesakitan تفاقم اآلالم

 Osteoporosis هشاشة العظام

 Menghindar dari )عن( اإلقلع

 Jaringan Penghubung نسيج ضام

 Melawan jangkitan ُماربة العدوى

 Pneumonia/ keradangan paru االلتهاب الرئوي

 Keriput  جتاعيد

 Dermatologi أطباء اجللدية

 Penggunaan kanta mata إعتمام عدسة العي

 Degenerasi macula ضمور البقعي

 Asam Lambung ْحوضة املعدة

 Peranti  tulang اجلهاز الضمي

 Perokok pasif التدخي السليب

 Masa Remaja سن املراهقة

 Ketagihan اإلدمان

 Anggaran Iklan/Budget Iklan ميزانية الدعاية

 Bunuh diri انتحار
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 التدريبات

ي    اكتب موضوعا بعنوان: خ   َأض رَار  الت د 

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------- 
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 الدرس الخامس

  َ  َ 

 

 

 

 

 

 

 ث  ن  ؤَ م  وَ  ر  ك  ذَ : م  ان  مَ س  ق   ه  ع  و  ن َ  ث  ي  حَ  ن  م   م  االس  

  َحنو: قَ َلم  ة  يَ ال  الت   اث  نَ اإل    ات  مَ َل عَ  ن  ا م  يً ال  خَ  ن  و  ك  يَ  ل  بَ  ة  نَ ي   عَ م   ة  مَ َل عَ  ه  لَ  سَ ي  : لَ ر  ك  ذَ م  ل  ا ، 
  :املؤنث 

 ث  ي  ن  أ  الت   ات  مَ َل عَ 
 ة  اسَ ر  ، حنو: ك  ة  كَ ر  حَ تَ م   ة  طَ و  ب   ر  مَ  اء  تَ  .1
 ىوَ ، حنو: َن  ة  رَ و  ص  ق  مَ  ف  ل  أَ  .2
 اء  رَ ح  ، حنو: صَ ة  دَ و  د  َم   ف  ل  أَ  .3

 َي  ر  ، حنو: مَ ة  قَ اب  الس   ث  ي  ن  أ  الت   ات  مَ َل عَ  ن  ا م  يً ال  خَ  ث  ن  ؤَ م  ال   م  االس   ن  و  ك  يَ  د  قَ  -
 ة  ثَ ن   ؤَ ا م  هَ لُّ ك    ل  اق  عَ ال   ري   غَ ل   ري   س  ك  الت   ع  و  ج    -

 

 مثال: 

                      :(91)الشورى 

 

م  االس    

ر  ك  ذ  م   ث  ن  ؤ  م     

 القواعد
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 المفردات

  ة  و  خ  أل   ا  

 معناها الكلمات
 Persaudaraan kerana keturunan أخوة النسب

 Kehidupan yang rukun تعاي ش

 Menguasai orang lain التسلط على اآلخرين

 Pergeseran انزالق

 Menghiasi التحلى ب 

  Empati التعاطف

 Pendedahan cinta إفشاء احملبة

 Misi yang terancang التنظيمات الادفة

  Saguhati مواساة

 Hak-hak saudara حقوق األخوة

 Kerjasama مشاركة

 Menyembunyikan rahsia كتمان السر

 Menyiksa manusia إساءة الناس

 Siapa yang mencari saudara tanpa aib خأمن طلب أخا بل عيب صار بل 

maka dia tidak akan mempunyai saudara 

 Kemarahan yang dharurat غضب طارئ

 Tidak berlebih عدم املبالغة

 Melukai جتريح

 Kejujuran/Keadilan انصاف

 Mengakar يرتسخ-ترسخ

 Kotoran شوائب الكدورات

 Persaudaraan yang hakiki األخوة الصادقة

 Cabang Yang Overlap أغصان متشابكة

 Persaudaraan sampai ke kubur األخوة إل القبور

 Perselisihan خلف
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 التدريبات

 األ  خ و ة   تب موضوعا بعنوان:اك

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 
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 الدرس السادس

 

 

 

 

 

 التعريف 
د   .1 ء  َواح  َرد  ه َو َماَدل  َعَلى َشي   ال م ف 
 ه  ر   آخ  يف   ن  و  ن   وَ  اء  يَ  و  أَ  ن  و  ن   وَ  ف  ل  ال م ثَ ن  ه َو َماَدل  َعَلى َشي ئَ ي   اث  نَ ي   ب ز يَاَدة  أَ  .2
 ي   ن َ ن اث   م   رَ ث َ ك  ى أَ لَ عَ  ل  ادَ مَ  وَ ه   ع  م  اجل َ  .3
 األمثلة 

 ث  ن  ؤَ م  ال   ر  ك  ذَ م  ال   
 ة  مَ ل  س  م   م  ل  س  م   د  رَ ف  م  ال  
 ي   ت َ مَ ل  س  /م  ان  تَ مَ ل  س  م   ان  مَ ل  س  م   ن  ث َ م  ال  

 ات  مَ ل  س  م   نَ و  م  ل  س  م   ع  م  اجل َ 
 
 

 

 
 

م  االس    

د  ر  ف  م   ىن  ث   م    ع  م  ج     
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 المفردات
 ة  ي  ب  ر  الت    ة  ي  م  ه  أ  

 معناها الكلمات
 Penenangan jiwa الراحة النفسية

  Kecewa اإلحباط

  Gelisah اضطراب

  Kesedihan إكتئاب

 Realiti fizikal الواقع املادي

 Mengukuhkan hubungan تقوية الروابط

 Keseimbangan yang sempurna التوازن التام

 Kemajuan zaman تقدم العصر

 Menyokong حشد اهتمامات

 Entiti individu كيان الفرد

 Generasi kontemporari األجيال املعاصرة

 Peradaban saat ini الضارة الراهنة

 Kebangkitan sekarang النهضة الالية

 Peningkatan level ترقية املستوى

 Membuat idea األفكار صنع 

 Pembentukan kecenderungan emosi تشكيل النوازع الوجدانية

 Prestasi yang moden االنازات الديثة

 Memperkaya pengetahuan إثراء املعرفة 

 Memperbanyak penemuan وفرة االبداع

 Pembentukan fikiran التكوين الفكري

 Menggalakkan masyarakat عرقي اجملتم

 Muncul انبثق من

 Bimbingan yang cukup التوجيه الكايف

 Pemikiran yang sama الوفاق الفكري

 Mengasah Kemahiran إتقان املهارة

 القواعد
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 التدريبات

 تب موضوعا بعنوان: َأهَ ي ة  الت  ر ب ي ة  اك

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
------ 
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 الدرس السابع
 

 
 

                                                                                                                            
  

 

 

 

 

 

 التعريف 
ثَ َر م ن  اث  نَ ي   ب ز يَاَدة  َواو  َون  و ن   .1 ر ه  َج ع  ال م ذَك ر  الس ال   ه َو َما َدل  َعَلى َأك   أَو  يَاء  َون ون  يف  آخ 
ثَ َر م ن  اث  نَ ي   ب ز يَاَدة  أَ  .2  ه  ر   آخ  يف   اء  تَ وَ  ف  ل  َج ع  ال م َؤن ث  الس ال   ه َو َما َدل  َعلَى َأك 
 ه  د  رَ ف  م   ة  رَ و  ص   ريُّ  غَ ت َ ب   ي   ن َ ن اث   م   رَ ث َ ك  ى أَ لَ عَ  ل  ا دَ مَ  وَ ه   ري   س  ك  الت   ع  َج   .3

 

 األمثلة 
 اجلمع املفرد 
 َشاه د و نَ  َشاه د   ع  ال م ذَك ر  الس ال   َج  

 َشاه َدات   َشاه َدات   َج ع  ال م َؤن ث  الس ال   
ري    س  ي د   َج ع  الت ك   ش َهَداء   َشه 

 

 

 

ع    ال ج م 

م  ال  الس   ر  ك  ذ  الم   ع  م  ج   م  ال  الس   ث  ن  ؤ  م  ال   ع  م  ج    ي ر    س  ع  الت ك   ج م 

 القواعد
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 المفردات

 ة  ث  ي   د  ح  ال   ي  ج  و  ل  و  ن   ك  الت   د  ائ  و  ف   

 معناها الكلمات
 Mengembangkan fikiran تنمية التفكري

 Inofatif االبتكاري

 Menarik minat إضفاء البهجة

 Susulan perubahan متابعة التغريات

 Sumber yang tersediakan املوارد املتاحة

 Meningkatkan kesedaran تنمية الوعي

 Tanpa batas عدم االقتصار

  Kerajinan tangan العمل اليدوي

 Menapis kekayaan استنزاف الثروات

 Cuaca درجات الرارة

 Kepakaran التقنية

 Kesesakan dalam urusan agama التشويش على أمور الدين

 Membolehkan untuk menyendiri إمكانية اخللوة

 Goncang iman زعزعة العقيدة

  Akibat عواقب وخيمة

 Melipatgandakan usaha مضاعفة اجلهود

 Idea yang merosakkan الدامةاألفكار 

 Pemograman برجمة

 Mempergunakan waktu اغتنام الوقت 

 Saluran satelit يةقنوات فضائ

 Peranti komunikasi أجهزة االتصاالت

 Laman Web مواقع الشبكة

 Laman lucah املواقع اإلباحية

 Memendekkan masa تقصري الوقت
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 التدريبات

د ي  ثَة  تب موضوعا اك ي  الَ  ن  و ل و ج   بعنوان: فَ َوائ د  الت ك 

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

------------ 
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 الدرس الثامن

 

 

 

 

 

 

 

 التعريف 
ي  : ه َو ك لُّ ف ع ل  يَد لُّ َعَلى ح ص و ل  َعَمل  يف  الز َمن  ال   .1  ياض  مَ الف ع ل  ال َماض 
 ل  بَ ق  ت َ س  م  ال   و  أَ  ر  اض  ال َ  ن  مَ  الز  يف   ل  مَ عَ  ل  و  ص  ى ح  لَ عَ  لُّ د  يَ  ل  ع  ف   لُّ ك   وَ : ه   ع  ار  ضَ م  ال   ل  ع  الف   .2
 ي  شَ  ل  و  ص  ح   ه  ب   ب  لَ ط  ي   ل  ع  ف   لُّ ك    وَ : ه    ر  م  األ   ل  ع  ف   .3

 ل  بَ ق  ت َ س  م  ال   ن  مَ  الز  يف   ء 
   ي   مَ س   ق  َل إ   م  س  قَ ن   ي َ  ل  بَ ق  ت َ س  م  ال: 

 ق  ق  حَ تَ ي َ  د  قَ ، وَ ب  ي  ر  لقَ ا   ل  بَ ق  ت َ س  م  ال   ن  مَ  الز  يف   ل  مَ عَ  ل  و  ص  ى ح  لَ عَ  لُّ د  يَ  وَ ه  وَ  س  ي  ف  ن  لت   : ل  ب  ي  ر  القَ  .1
َهب  ع  ار  ضَ م   ل  ع  ف   امَ مَ )س( أَ  ي   الس   ف  ر  حَ  ة  افَ ضَ إ  ب   كَ ل  ذَ ، وَ ه  ث  و  د  ح   ،َسَنذ   . حنو: َسَأذ َهب 

، َوه َو َيد لُّ َعَلى ح ص و ل   .2 و ي ف  َبل  ال َبع ي د ، َوَقد  َيش كُّ يف  الَبع ي د : ل لت س  تَ ق  َعَمل  يف  الز َمن  ال م س 
. ث ه ، َوَذل َك ب إ َضاَفة  )سوف( أََماَم ف ع ل  م َضار ع   ت  أ  يَ  فَ و  ، سَ ب  هَ حنو: َسو َف يَذ   ح د و 

 

 

 

 

ل  ع  ف  ال    

اض  م   ل  ع  ف   ع  ار  ض  م   ل  ع  ف    ر  م  أ   ل  ع  ف     

 القواعد
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 ر  األم   ل  ع  ف   ع  ار  ض  الم   ل  ع  الف   ياض  الم   ل  ع  الف   
 ا ف  َعل   ل  عَ ف  ت َ  فَ َعل تَ  تَ ن  أَ 
 ا ف  َعَل  ن  َل عَ ف  ت َ  فعلت َما امَ ت  أن   
 ا ف  َعل و ا نَ و  ل  عَ ف  ت َ  فَ َعل ت م   م  ت  أن   
َ ل  عَ ف  ت َ  فَ َعل ت   ت  أن    ا ف  َعل ي   ي 
 ا ف  َعَل  ن  َل عَ ف  ت َ  فعلتما امَ ت  أن   
 ا ف  َعل نَ  نَ ل  عَ ف  ت َ  فَ َعل ت    ت   أن   

  ل  عَ ف  ي َ  فَ َعلَ  ه وَ 
َا   ن  َل عَ ف  ي َ  فَ َعَل  ه 
  نَ و  ل  عَ ف  ي َ  فَ َعل وا ه م  
  ل  عَ ف  ت َ  فَ َعَلت   ه يَ 
َا   ن  َل عَ ف  ت َ  فَ َعَلَتا ه 
َعل نَ  فَ َعل نَ  ه ن     يَ ف 
  أَف  َعل   فَ َعل ت   أنَا
  نَ ف َعل   فَ َعل َنا حَن ن  

 علمات فعل ماض 
 أن يقبل تاء التأنيث الساكنة حنو: َكَتَبت   -
، كتبت َما، كَتب ت  ، كتبت  أن يقبل تاء الضمري  -  حنو: كتبَت، كتبت 
فاملاضي مفتوح األخر أبدا. منصوب على الفتح، إما فتحة ظاهرة حنو: َعل َم، َخرََج، َنَصَر. وإما  -

 فتحة تقديرية حنو: َدَعى، نَ َهى، َرَمى.
 علمات فعل مضارع 
 أن يقبل )السي( و )سوف( حنو: سيقول، سوف يذهب -
، لن أذهبَ أن يقبل )ل( و  -  )لن( حنو: ل أذهب 
 علمة فعل أمر 
،اجتهد ي    -  أن يدل على الطلب بالصيغة، مع قبوله ياء املؤنثة املخاطبة حنو: اجته د 
-  . ر م ، أ ن ص ر  إذا كان معتل األخر حذف حرف واألمر جمزوم أبدا إذا كان صحيح األخر حنو اَك 

 .  العلة حنو: ا ن َه، ا د ع ، ا ر م 
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 المفردات

 ة  د  ر  و  ت   س  م  ال  و   ة  ي  ل  ح  م  ال   ع  ل  لس  ا  

 معناها الكلمات
 Barang dalam negeri السلع احمللية

 Import املستوردة

 Perniagaan التجارة

 Kwalifikasi yang Layak مؤهلة الصمود

 Produk orang asing املنتج األجنيب

  Ekonomi االقتصادية

 Sumber pengeluaran مصادر اإلنتاج

 Memerlukan تفتقر إل

 Keuntungan yang cepat الربح السريع

 Komoditi bajakan سلعة مغشوشة

 Pembuatan yang jelek رديئة الصنع

 Harga murah رخيصة الثمن

 Persaingan منافسة

 Bahan Mentah املواد اخلام

 Pembersihan pasaran اكتسحت السوق

 Pengeluaran makanan الغذائيةاملنتجات 

 Kewajiban moral الوازع األخلقي

 Bahaya yang Mengejutkan أخطار داهة

 Penurunan harga التخفيضات السعرية

 Mengeksploitasi penyelundup استغلل املهربي

 Krisis kewangan األزمة املالية

 Peralatan elektrik األجهزة الكهربانية

 Kadar kastam الرسوم اجلمركية

 

 Kurangnya eksport نقص التصدير

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 
 

26 
 

 Tawar menawar املساومة

 

 التدريبات

تَ و ر َدة   تب موضوعا بعنوان:اك  اَلس ل ع  ال َمَحل ي ة  َوال م س 

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- 
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 الدرس التاسع

 

 

 

  

  

 

 التعريف

 وهي علمة من علمة اإلعراب، وعلمتها األصلية: الضمة )  ( مرفوع -
 الفتحة َ) ( علمة من علمة اإلعراب، وعلمتها األصلية:منصوب وهي  -
 )  ( السكون علمة من علمة اإلعراب، وعلمتها األصلية:جمزوم وهي  -

 النصب : أن، لن، كي، إذن، ل        ، حىتحروف 

 حروف اجلزم : ل، ملا، ال )الناهية(، ل )الم األمر(، إن، إذما، من )الشرطية(

 مجزوم منصوب مرفوع 
 ل تفعل   أن تفعلَ  تفعل   أنت
 ل تفعل   أن تفعلَ  تفعلن أنتما
 ال تفعلو   أن تفعلوا تفعل و نَ  أنتم
َ  أنت  ل تفعلي   أن تفعلي تفعل ي 
 ل تفعَل   أن تفعل تفعَلن   أنتما
 نل تفعل   أن تفعلن تفعل نَ  أنتن
 ل أفعل   أن أفعلَ  أفعل   أنا

 ل نفعل   أن نفعلَ  نفعل   نحن

ع  الف ع ل  ال م ض ار    

ع  و  ف   ر  م   م  و  ز  ج  م    ب  و  ص  ن  م     

 القواعد
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 of

 M
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 المفردات

 ة  م  ل  و  ع  ال   ر  ص  ع  

 معناها الكلمات
  Sosial اجتماعية

 Ekonomi اقتصادية

 Peradaban ثقايف

 Ilmu teknikal العلمي التقين

  Penjajahan ي  استعمار 

 Pemadam hambatan إزالة الواجز

 Pasar Komoditi سوق السلع

 Membuka jalan فسح اجملال

 Budaya kosmik ثقافة كونية

  Untung الرِبي املال

 Menghasilkan يستنتج-استنتج

 Kapitalis رأْسالية

 Massa اجلموع الاشدة

 Rugi pemilikan خسائر يف اململكات

 Barang cacat السلع املعيبة

 Ekspor تصدير

  Persaingan harga املنافسة السعرية

 Standard masalah معايري املشكلة

 Keinginan masyarakat هوية اجملتمع

 Revolusi maklumat ثورة املعلومات

 Keaslian intelektual األصالة الفكرية

 E-book الكتاب اإللكرتوين

 Hak asasi manusia حقوق اإلنسان

 Potensi pembangunan إمكانات التنمية
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 التدريبات

َلَمة  تب موضوعا بعنوان: اك  َعص ر  ال َعو 

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- 
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 الدرس العاشر

 

 

 

 

 التعريف 
 ار ا كان له فاعل معروف ظاهرا أو مضماملعلوم هو م -
 اجملهول هو ما حذف فاعله وجعل املفعول به نائبا له -
 :كيفية حتويل الفعل املبين للمعلوم سغلى الفعل املبين للمجهول 

 غ ف رَ  -حنو: َغَفرَ  الفعل املاضي: أن يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، .1
 ي  غ َفر   -الفعل املضارع: أن يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، حنو: يَ غ ف ر   .2

 األمثلة 

 الفعل المضارع الفعل الماضي 
 المبني للمجهول المبني للمعلوم المبني للمجهول المبني للمعلوم 
ذَ  ذَ خَ أَ  هو  ذ  خَ ي  ؤ   يَأ خ ذ   أ خ 
 ان  ذَ خَ ي  ؤ   يَأ خ َذان   أ خذا اذَ خَ أَ  هما
تَ  ت  ذَ خَ أَ  أنت   ذ   ذ  خَ ؤ  ت    تَأ خ ذ   أ خ 
ت ا ات َ ذ  خَ أَ  أنتما ذ   ان  ذَ خَ ت  ؤ   تَأ خ َذان   أ خ 
ت   ت   ذ  خَ أَ  أنتم ذ   نَ و  ذ  خَ ت  ؤ   تَأ خ ذ ونَ  أ خ 
ت   ت  ذ  خَ أَ  أنت   ذ   نَ ي  ذ  خَ ت  ؤ   تَأ خ ذ ي نَ  أ خ 
ا ات َ ذ  خَ أَ  أنتما ت  ذ   ان  ذَ خَ ت  ؤ   تَأ خ َذان   أ خ 
ت ن   ن  ت  ذ  خَ أَ  أنتن ذ  نَ  أ خ   نَ ذ  خَ ت  ؤ   تَأ خ ذ 

 

 

ل  ع  الف    

م  و  ل  ع  م  ل  ل   ي  ن  ب  م   ل  و  ه  ج  م  ل  ل   ي  ن  ب  م     

 القواعد
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 المفردات

 ة  ي  اد  ص  ت  ق  ا   ة  م  ز  أ  

 معناها الكلمات
 Keseimbangan ekonomi التوازن االقتصادي

 Kacau mendadak اضطراب فجائي

 Pengeluaran إنتاج

  Penggunaan استهلك

 Sistem kapitalis النظام الرأْسال

 Persamaan مساوة

 Pembahagian kekayaan توزيع الثروات

 Sistem kredit نظام االئتمان

 Kadar faedah أسعار الفائدة

 Perdagangan cash التداول النقدي

 Penurunan harga اخنفاض األسعار

 Pinjaman القرض

 Ekonomi yang melemah الكساد االقتصادي

  Kemelesetan الركود

 Penyelamat kewangan اإلنقاذ املال

 Bank pusat املصارف املركزية

 Krisis rampasan barang أزمة الرهن العقاري

 Penyalahgunaan pemilikan استغلل امللكة

 Rosak معطل

 Letupan organic االنفجار العضوي

 Putaran ekonomi الدوران االقتصادي

  Pelaburan االستثمار

 Krisis situasi ظرفيةأزمة 

 Indeks saham مؤشرات البورصة

  Penurunan harga ترخيص السعر
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 التدريبات

 أَز َمة  ا ق ت َصاد ي ة   اكتب موضوعا بعنوان:

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- 
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 الدرس الحادي عشر

 

 

 

 

 

 

 الفعل من حيث عدد أحرفه ينقسم إل أربعة أقسام 
 
 : ما يتكون من ثلثة أحرف حنو: َنَحَ  ثلثي .1

 ويسمى بالفعل اجملرد ألنه خيلو من حروف الزيادة
َعل ، يَ ف ع ل   -وزن الفعل :فَ َعلَ   يَ ف ع ل ، يَ ف 

َم وَجاَدلَ : ما  رباعي .2  يتكون من أربعة أحرف حنو : أَف  َلَح و َقد 
 ويسمى بالفعل الثلثي املزيد ِبرف واحد

 ي  َفاع ل  -ي  َفع ل ، فَاَعَل  -ي  ف ع ل ، فَ ع لَ  -: أَف  َعلَ  وزن الفعل
 عَ مَ تَ و اج   رَ سَ كَ : ما يتكون من مخسة أحرف حنو : تَ َباَدَل و ََتَر َج و ان   مخاسي .3

 بالفعل الثلثي املزيد ِبرفيويسمى 
 -ل  عَ ، اف   ل  ع  تَ ف  ي َ  -لَ عَ ت َ ف   ، ا  ل  ع  فَ ن   ي َ  -لَ عَ فَ يَ تَ َفع ل ، ان    -يَ تَ َفاَعل ، تَ َفع لَ  -: تَ َفاَعلَ  وزن الفعل

 لُّ عَ ف  ي َ 
تَ غ َفرَ  سداسي .4  : ما يتكون من ستة أحرف حنو : اس 

 ويسمى بالفعل الثلثي املزيد بثلثة أحرف
تَ ف َعلَ :  وزن الفعل تَ ف ع ل   -اس   َيس 

 

ل  ع  الف    

ي  ث  ل  ث   ي  اع  ب  ر     

 

 

ي  اس  م  خ   ي  اس  د  س     

 القواعد
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 المفردات
 م  ز  ت  ل  م  ال   اب  ب  الش  

 
 معناها الكلمات

 Intropeksi diri ُماسبة النفس

 Aktiviti sendiri النشاط الذات

 Pendapat yang berkesan رأي فع ال

 Fleksibeliti fikiran مران الذهن

 Mengasah fikiran شحن العقل

 Berani  جرأة

 Suka mengasing diri االنزواءحب 

  Penurunan االنقطاع

 Futur اإلصابة بالفتور

 Godaan dalam hal yang dibolehkan اإلغراء يف املباحات

 Pandangan yang sempurna النظرة املثالية

 Pengontrolan diri ضبط النفس

 Mengembangkan kemampuan تطوير القدرة

 Mengeksplor semangat تفريغ الماسة

 Pembayaran terdesak دفع اليأس

 Vakum آفات الفراغ

 Peranan intens دورة مكثفة

 Usaha dalam kebaikan بذل املعروف

  Pergantungan اتكالية

 Panyertaan berkesan املشاركة الفعالة

 Terbuka االنبساط إل

 Menyeimbangkan حتقيق التوازن

 Penyelewengan اإلحنراف

 Monopoli zaman زمان احتكار

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 
 

35 
 

 Menghargai diri sendiri يرتم النفس

 

 التدريبات

 الش َباب  ال م ل َتز م  تب موضوعا بعنوان: اك

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- 
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 الدرس الثاني عشر

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التعريف 
 اإلعراب هو تغيري أواخر الكلم الختلف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا

 
 األمثلة 

َرأ   ضمة .1  : يَ ق 
َرأَ  فتحة .2  : َلن  يَ ق 
َرَسة   كسرة .3  : يف  ال َمد 
َرأ   : لَ   سكون .4  يَ ق 
 
 
 
 

 

اإلعراب اتعلم  

)         ( ضمة (   فتحة )  َ    (          كسرة )  (          سكون )   

 القواعد
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 المفردات
 اء  ق  د  ص  األ    ع  م   ة  ن  س  ح  ال   ة  ل  ام  ع  م  ل  ا  

 
 معناها الكلمات

  Mencontohi اإلقتداء ب 

 Seni mendengar فن اإلصغاء

 Hilang keseimbangan فقدان االتزان

 Banyak cakap ثرثرة

 Desakan إصرار

 Bersahabat ةرفق

 Lembut لي

 Baik budi حسن اخللق

 Bertambah baik زيادة األلفة

 Kebaikan terhadap العطف على

 Kode رمزية

 Merawat تعتين ب 

 Kemahiran social املهارات االجتماعية

 Jaminan berterusan ضمان االستمرارية

 Nasihat yang baik املوعظة السنة

 Orang yang keras غليظ القلب

 Tabiat yang jelek طبع سيئ

 Sesuai selera طعم املناسب

 Rasa pahit مر املذاق

 Teguran تأنيب

 Mengakui salah االعرتاف باخلطاء

 Kegagalan إخفاق

 Kritikan langsung النقد املباشر

 Kritik orang lain انتقاد الغري
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 Muamalah yang baik املعاملة السنة

 

 التدريبات

َص د قَاء   تب موضوعا بعنوان:اك َسَنة  َمَع األ   اَل م َعاَمَلة  الَ 

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 
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 الدرس الثالث عشر

 
 
 
 
 
 

 التعريف 
 حروف اجلر هي الروف الت تكسر االسم الذي يليها

 حروف اجلر يليها اسم جمرور، حنو: -
 األمثلة 

 أمثلة حروف اجلر
 َهل  م ن  َخال ق  َغي  ر  الل   م ن  

ي   َعَلى  َجَلس ت  َعَلى ال ك ر س 
َرَسة  أَذ َهب   إ َل   إ َل ال َمد 
د   ر ب    ر ب  َرج ل  َصال ح  يف  ال َمس ج 
د   يف    َصل ي ت  يف  ال َمس ج 

 َكَتب ت  ب ال َقَلم   (الباء )ب 
ث ل ه  َشي ئ   (الكاف )ك   لَي َس َكم 

َ  (اللم )ل   اجلَن ة  ل ل م ؤ م ن ي 
َ  َعن   ق ي   أ بع د  َعن  ال َفاس 

 َوال َعص ر   َواو  ال َقَسم  
 تَالل  أَل ن  َزن  َوع د ي   تَاء  ال َقَسم  
 ب الل  أَلَت  ر َكن  َهَذا ال َعَمَل ال َقب ي حَ  بَاء  ال َقَسم  

 
 
 

ر  ج  ال   ف  و  ر  ح    

 

 القواعد
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 المفردات
 ة  ي  ع  ر  الش   ة  اس  ي  الس  

 
 معناها الكلمات

 Pemimpin umat قيادة األمة

 Penyalahguna kuasa استغلل السلطة

 Fikiran sesat أفهاممضلة 

 Bayar kerosakan دفع املضار

 Seni menetapkan إتقان التدبري

 Pengalaman حنكة

 Pembinaan potensi استغلل االمكانات

 Justifikasi kebebasan تربير الرية

 Merealisasi kepentingan حتقيق املصلحة

 Menghindari kejahatan درء املفاسد

  Perlembagaan دستورية

  Kehakiman قضائية

  Pendedahan sistem التعرض للنظام

 Kepentingan orang مصاحل العباد

 Praktek Hukum مارسة الكومة

 Ancaman ketenteraan التهديد العسكري

 Pihak berkuasa tradisional السلطة التقليدية

 Pihak berkuasa legal السلطة الرئيسية القانونية

 Menguasai  selalu مواصلة اليمنة

 Kekukuhan politik االستقرار السياسي

 Pengumpulan kapitalis الرأْسال مكالرتا 

 Tekanan Rakyat الضغوط الشعبية

 Cenderung Krisis النزعات التأزمية

 Yayasan dipersetujui األسس الرضائي
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 Rampasan kuasa االنقلب

 
 التدريبات

َياَسة  الش ر ع ي ة  اك  تب موضوعا بعنوان: الس 

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
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 الدرس الرابع عشر
 

 
 
 
 
 
 

 

 التعريف 
 ارفوع يقع يف أول اجلملة االْسية غالب: اسم م املبتدأ .1

 ينقسم املبتدأ إل قسمي : ظاهر ومضمر
َن قَائ م و نَ ظاهر حنو:  - ، الز ي د و   َزي د  قَائ م ، الز ي َدان  قَائ َمان 
، أنت، هو، ها، هم، هي، هن. حنو: أَنَا  - مضمر اثنا عشر وهي أنا، حنن، أنَت، أنتما، أنتم، أنت 

 قَائ م
 : اسم مرفوع يكون مع املبتدأ جلة مفيدة اخلرب .2

 اخلرب ينقسم إل ثلثة أقسام:
 الص ح ة  ن ع َمة  و: مفرد، حن -
 جلة، تنقسم إل قسمي: -

 الط الب يف الفصلاْسية، حنو :  .أ
َهب  إ َل السُّو ق   فعلية، حنو : .ب  ُم َم د  يَذ 

 شبه اجلملة، ينقسم إل قسمي: -
 م د  يف  ال بَ ي ت  جار وجمرور، حنو : ُم َ  .أ

ر   .ب  ظرف الزمان وظرف املكان، حنو : َأَكل ت  قَ ب َل الظُّه 
 

م   ل ة  اال  س  ي ة  الج م   

 القواعد

أ  د  ت  ب  م   ر  ب   خ     
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 المفردات
 جار  خ  ي ال  ف   ة  ي  اح  ي  س  ال ت  ل  ح  ر  ال

 
 معناها الكلمات

 Tiket تذاكر السفر

 Tempehan hotel حجوزات الفنادق

 Resort pelancongan املنتجعات السياحية

 Pelencoran اإلنطلق

 Berhenti rehat التوقف يف االسرتاحة

 Statistik antarabangsa إحصائيات دولية

  Ketenangan jiwa البال راحة

 Laporan antarabangsa التقارير الدولية

 Mengurangkan تقليص

 Bercuti di luar negera اإلجازة يف اخلارج

 Penuh karya الكثافة العمالية

 Hidup menetap الياة املستقرة

 Projek yang dirancang املشاريع املقررة

 Musim panas فصل الصيف

 Musim dingin الشتاءفصل 

 Musim bunga فصل الربيع

 Musim gugur فصل اخلريف

 Debu kemelesetan غبار الركود

 Hiburan الرتفية

 Harga mahal مرتفعة الثمن

 Semua peringkat كافة األصعدة

 Cukai tinggi ةظالضرائب الباه

 perkhidmatan penerbangan خدمات الطريان

 Tingginya kos pelaburan االستثمارارتفاع تكلفة 
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 Pelancongan yang menyenangkan رحلة سعيدة

 
 التدريبات

َار جالتب موضوعا بعنوان: اك ي ة  يف  اخل  َياح  َلت  الس   ر ح 

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 
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 الدرس الخامس عشر
 
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 

 التعريف 
م  ال َمر ف  و ع   ال ذ ي لَ  ي ذ َكر  فَاع ل ه  فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما  نَائ ب  ال َفاع ل  هو االس 

 قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره.
 نائب الفاعل ينقسم إل قسمي :

 ، حنو : ض ر َب َزي د ، ي ض َرب  َزي د  ظاهر -
، َضَرب  ت مَ  - ، ض ر ب  َنا، ض ر ب َت، ض ر ب ت  ، ض ر بَا، مضمر، حنو : ض ر ب ت  ا، ض ر ب  ت م ، ض ر ب  ت  ، ض ر َب، ض ر َبت 

 ض ر ب  و ا، ض ر ب َن.
 
 
 
 
 

 

ل  اع  ف  ال   ب  ائ  ن    

ر  اه  ظ   ر  م  ض  م     

 القواعد
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 المفردات
 ج  ار  خ  ال  ي ف   ة  اس  ر  الد  

 معناها الكلمات
 Kemampuan bahasa مقدرة اللغة

 Mendapatkan pengalaman كسب خربة عاملية

internasional 

 Menguasai bahasa اكتساب اللغة

  Gambaran بصريةنفاذ 

  Pandai دهاء

 Pengembaraan مغامرة

  Selisih paham احتكاك

 Pengalaman besar اخلربة الائلة

 Pengurusan perniagaan األعمال اإلدارية

 Akuntansi احملاسبية

 Technical الندسية

 Reka bentuk التصميم

  Perubatan الطبية

 Sosial االجتماعية

 Ilmu petroleum النفطية

 Ilmu penerbangan الطريان

 Keberlangsungan Pendidikan مواصلة التعليم

   Formulir استمارة

  Tajaan املنح الدراسية

 Bantuan kewangan املعونات املالية

 Mencari العثور على

 Program indikatif الربنامج اإلرشادي

 Cita-cita طموح

 Pertukaran rasmi تبادل رْسية

  Berusaha ياول -حاول
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 التدريبات

َار ج  اكتب   موضوعا بعنوان: الد رَاَسة  يف  اخل 

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 
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 الدرس السادس عشر
 
 
 
 
 

 
 التعريف 

إ ن  ُم َم دأ هي األدوات أو الروف الت تدخل على املبتدأ واخلرب فتنصب املبتدأ وترفع اخلرب، حنو: 
 قَائ م  

 :األمثلة 
 

 املثال معناه اهَ ات   وَ خَ أَ وَ  ن  إ  
 ﴿ التوكيد ن  إ            ﴾ : 971البقرة 

﴿ التوكيد ن  أَ                     

﴾:911البقرة 

 

﴿ التشبيه ن  أَ كَ                        ﴾  :7لقمان 

﴿ االستدراك ن  ك  لَ                        ﴾ 

  13الكهف:  
﴿ الرتجي ل  عَ لَ           ﴾ :11األحزاب 

﴿ التمين تَ ي  لَ                   ﴾ :83الفرقان 

 ة  يَ اف  )الن   اَل 
 (س  ن  ج  ل  ل  

 ﴿ النفي                  ﴾  
 88هود:

 
 
  

اه  ات   و  خ  أ  و   ن  إ    

 القواعد
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 المفردات
 ة  ي  ع  ي  ب  الط   ات  و  ر  الث   

 معناها الكلمات
 Arang batu الفحم الجري

 Tembaga النحاس

 Sumber tenaga مصادر الطاقة

 Ahli dibidang pertanian حرفة الزراعة

 Pembangunan yang seimbang ةنالتنمية املتز 

 Tenaga matahari طاقة الشمس

 Tenaga air طاقة املياه

  Tumbuh tumbuhan الياة النباتية

 Haiwan الياة اليوانية

 Pemanasan global االحتباس الراري

 Sumber air الثروة املائية

 Sumber mineral الثروة املعدنية

 Pengeluaran makanan اإلنتاج الغذائي

 Penemuan minyak االكتشافات النفطية

 Pengeluaran gas إنتاج الغاز

 Pembangunan lapangan/area تطوير القول

 Simpanan air خزن املياه

  Pemerhatian تصريف املرصد

 Bursa aktif الصرف الشغلي

 Penguasaan yang over استغلل املفرط

 Logam radioaktif املعادن املشعة

 Sumber terbaru موارد متجددة

 Eksport minyak تصدير البرتول

 Penyusutan sumber  makanan املوارد البيئيةاستنزاف 

 Perak الفضة
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 التدريبات

 الث  ر َوات  الط ب ي ع ي ة اكتب موضوعا بعنوان:

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- 
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 الدرس السابع عشر

 

 

 

 التعريف 
 هي األفعال الت تنسخ حكم اخلرب يعين الرفع. -
 كان وأخواهتا ترفع االسم وتنصب اخلرب. -
 خربها إما مفرد، وإما جلة أو شبه جلة -
 قد تكون "مادام" يف وسط الكلم -

 األمثلة 
 املثال معناها كان وأخواهتا

   للتوقيت باملاضي كان                  

       :33األنفال 

َبَح ال بَ ر د  َشد ي ًدا للتوقيت بالصباح أصبح  َأص 
 َأض َحى ال َقل ب  م ط َمئ نًّا للتوقيت بالضحى أضحى

 بالنهارللتوقيت  ظل                        :النحل

58  

 أَم َسى ُم َم د  َغن يًّا للتوقيت باملساء أمسى
 للتوكيت بالليل بات             :64الفرقان   

 لَي َس ُم َم د  َجاه لً  النفي يدل على ليس
َان  َقو يًّا يدل على االستمرار مازال ْي   َما زَاَل اإل  
 يدل على االستمرار ما برح                       

      :08يوسف  

ي   نَاد ًما االستمرار يدل على ما انفك  َما ان  َفك  الس ج 
 َما فَت َئ ال َكاف ر  َضاالًّ  يدل على االستمرار ما فتئ
 يدل على بيان املدة ما دام              31مريم   

 َصاَر ال ع َنب  م َغر ًدا يدل على التحول صار

اه  ات   و  خ  أ  و   ان  ك    

 القواعد
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 المفردات

 الت  ل وُّث  ال ب ي ئ يُّ 

 معناها الكلمات
  Ekosistem النظام البيئي

 Bahan asing مواد دخيلة

 Bahan-bahan semula jadi مواد طبيعية

 Bahan kimia املواد الكيميائية

 Pencemaran bunyi التلوث الضوضائي

 Pencemaran cuaca التلوث الراري

 Pencemaran udara تلوث الواء

 Persekitaran pertanian الزراعية البيئة

 Persekitaran industry البيئة الصنائية

 Persekitaran sihat البيئة الصحية

 Persekitaran social البيئة االجتماعية

 Persekitaran budaya البيئة الثقافية

 Keberlangsungan hidup استمرارية الياة

 Pembersihan air املياهتنقية 

 Asap kilang مداخن املصانع

 Penggunaan sisa استهلك النفايات

 Asap kabut الضباب الدخاين

 Pengendalan perosak pertanian مكافحة اآلفات الزراعية

 Gangguan tidur اضطرابات النوم

 Gangguan psikologi االهنيار النفسي

 Pencemaran nuclear التلوث النووي

 Gunung berapi الرباكي

  Merokok التدخي

  Kilang املصنع

 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 
 

53 
 

 التدريبات

 الت  َلوُّث  ال ب ي ئ يُّ اكتب موضوعا بعنوان: 

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- 
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 الدرس الثامن عشر

 

 

 

 

 

 

 التعريف 
 هو اسم منصوب يبي هيئة الفاعل أو املفعول به حي وقوع الفعل -
 ويسمى كل من الفاعل واملفعول به صاحب الال -
 جلةينقسم الال إل ثلثة أقسام : اسم مفرد، جلة، شبه  -

 : األمثلة 
 اسم مفرد، حنو: َجَرى ال َماء  َسر ي  ًعا .1
 جلة: .2

 ه َي َفج ة   وَ اْسية، حنو: اَل تَأ ك ل وا ال َفاك َهَة  .أ
َص د قَاء  فعلية، َغاَب َأخ و َك َوَقد   .ب ي ع  األ   َحَضَر جَ 

 شبه جلة: .3
َز َهاَر  .أ َو اَلد  األ   َوَلم ا تَ َفت ح  ظرف املكان، حنو: َقَطَف األ 

ط ي َب  ظرف .ب ن رَب  الزمان، حنو: أَب َصر ت  اخلَ   فَ و َق ال م 
 ص  يف  ال َقفَ جار وجمرور، حنو: تََأل َ الط ائ ر   .ت

 

 

ال  ح    

د  ر  ف  م   ة  ل  م  ج    ة  ل  م  ج   ه  ب  ش     

 القواعد
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 المفردات

ت م ع   ر  الس ي اح ة  ع ل ى ال م ج   ت أ ث ي  

 معناها الكلمات
 Budaya asing الثقافة الدخيلة

 Penderitaan pemuda  فتنة الشباب

 Membina jembatan hubungan العلقاتبناء جسور 

 Kerjasama antara umat التعاون بي األمم

 Sumber alam موارد طبيعية

 Sumber bersejarah موارد تارخيية

 Pembangunan nilai budaya تنمية القيمة الضارية

 Membangkitkan semangat kebangsaan اذكاء الروح الونية

 Mencantikkan persekitaran جتميل األحياء

 Alat perisian أداة طيعة

 Penciptaan lapangan kerja خلق فرص العمل

 Penyatuan kebudayaan ترسيخ الثقافة

 Kekangan social املعوقات االجتماعية

 Kunjungan muzium زيارة اآلثار

 Tidak bercampur عدم االختلط

 Kesedaran pemuda توعية النشء

 Pendapatan Negara الدخل القومي

 Teknologi moden التقنية الديثة

 Dokumentasi hubungan توثيق الروابط

 Hiburan yang diperbolehkan الرتفيه املباح

 Penyegaran jiwa ترويح النفس

 Pelancongan ke tempat bersejarah السياحة الرتاثية

 Mengokohkan ekonomi tempatan تعزيز االقتصادات احمللية

 Sumber manusia املوارد البشرية

 Negatif السلبية
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 التدريبات

َتَمع  اكتب موضوعا بعنوان:  َياَحة  َعَلى ال م ج   تَأ ث ي  ر  الس 

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- 
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 الدرس التاسع عشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعريف 
ه  َوتَ ع ر ي ف ه  َوتَ ن ك ري  ه   ب ه  َوَخف ض   الن  ع ت  تَاب ع  ل ل َمن  ع و ت  يف  َرف ع ه  َوَنص 

 األمثلة 
 المنعوت النعت مثال

 َرج ل   َعال    َجاَء َرج ل  َعال   
ن د  اَل َعال َمة   ن د   ال َعال َمة   َجاَءت  ه   ه 

َن ال َعال م و نَ   الَزي د و نَ  الَعال م و نَ  َجاَء الَزي د و 
 الز ي َدان   الَعال َمان   َجاَء الز ي َدان  ال َعال َمان  

 
 

 

 

 ب اب  الن  ع ت  

ع و ت   الن  ع ت   ن    الم 

 القواعد
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 المفردات

رُّ الن ج اح    الت  ع او ن  س 

 معناها الكلمات
 Perancangan yang baik َتطيط جيد

 Kerjasama yang menguntungkan تعاون مثمرة

 Menolong orang yang memerlukan إعانة احملتاجي

 Menasihati تقدي النصح

 Meningkatkan link ازدياد الروابط

 Penyelesaian pekerjaan اناز األعمال

 Hemat waktu توفري الوقت

 Tetapan usaha تنظيم اجلهد

 Tunjuk kekuatan dan berpegang teguh إظهار القوة والتمسك

 Menahan diri dari perbuatan keji اإلحجام على فعل الشرور

 Membantu yang memerlukan إغاثة امللهوف

  Pengembara التائه

 Membantah kebohongan دحض الباطل

 Menjaga dari bahaya مراعاة للخواطر

 Menolong yang lemah merupakan معاونة الضعيف صدقة

shadaqah 

 Pengesanan kesedihan كشف غمة

 Menghilangkan tekanan تفريج الكربات

 Membantu kebatilan إعانة على الباطل

 Keteguhan yang mendasar الثوابت األساسية

  Tepat waktu االلتزام باملواعيد

 Keberkesanan komunikasi فعالية التواصل

 Menghidupkan kembali rasa hati nurani إحياء ضمري اإلحساس

 Menghormati yang lain احرتام اآلخرين

 Menolong dalam kebaikan إعانة على اخلري
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 التدريبات

رُّ الن َجاح  اكتب موضوعا بعنوان:   الت  َعاو ن  س 

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- 
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 الدرس العشرون

 

 

 

 

 

 التعريف 
، حنو : َذَهَب َعل ي  َوَصال ح  إ َل السُّ  َ َمت ب  و ع ه  َأَحد  ح ر و ف  ال َعط ف  َنه  َوبَ ي   و ق  الت اب ع  ال م تَ َوس ط  بَ ي  

 حروف العطف 
 األمثلة حروف العطف

َرَسة  َذَهَب َعل ي  َوَصال ح   َواو    إ َل ال َمد 
 أ ط ل ب  ال ع ل َم فَاع َمل ه   فَاء  
 تَ َوَضأ  ث   َصل   ث   
 خ ذ  َهَذا أَو  َذل كَ  أَو  
َهب  أَم  نَ َهاًرا أَم    أَلَي ًل َتذ 
ه   َبل   م  ي ذ  يف  ق س   َهَذا ال َوَلد  َعال   َبل  ه َو أَع َلم  الت َلم 
 ب ال َعَرب ي ة  َوإ م ا ب اال  ن  ل ي ز ي ة  َتَكل م  إ م ا  إ م ا
 اَل َصل ى َواَل َصامَ  اَل 

 َما َجآَء الر ئ ي س  َلك ن  نَائ ب ه   َلك ن  
َن ب َياء   َحىت    َماَت الن اس  َحىت  األ 

 
 

 

 

ف  ط  ع  ال   اب  ب    

 القواعد
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 المفردات

 الّتس ام ح  و ال ع ف و  

 معناها الكلمات
 Prisip kemanusiaan مبادئ اإلنسانية

 Menyakiti Orang Lain إيذاء اآلخرين

 Melepaskan diri التخلى عن

 Rasa malu اإلحساس باخلزي

 Telus صافية شفاقة

 Cari alas an إلتماس األعذار

 Resolusi penderitaan قرار املعاناة

 Tolerans setengah daripada kebahagiaan التسامح نصف السعادة

 Sifat yang terpuji الميدةاخلصال 

 Hujan air mata اهنمار الدموع

 Pengampunan yang Banyak كثري الصفح

 Resolusi jiwa بلسم للروح 

 Keselesaan Tubuh راحة للجسم

 Terbuka untuk perdamaian مفتوحة للسلم

 Mengelakkan kekerasan االبتعاد عن العنف

 Perselisihan yang berleluasa جمادلة طاغية

 Tidak meminggirkan yang lain عدم هتميش اآلخر

 Kemenangan imaginasi االنتصارات الوهية

 Konflik yang Berkecamuk الصراع احملتدم

 Konsisten damai التعايش السلمى

  Kesempatan اجلادة

 Latihan peribadi مارسة فردية

 Mendahulukan yang lain اإليثار

 Tidak Berselisih عدم اجملادلة
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 التدريبات

 الت َسام ح  َوال َعف و  اكتب موضوعا بعنوان: 

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- 
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 الدرس الواحد وعشرون

 

 

 

 

 

 

 

 التعريف 
 التوكيد تابع يذكر يف الكلم لدفع ما قد يَ تَ َول  ه  السامع  ما ليس مقصودا -
 ينقسم التوكيد إل قسمي: -

َساحَ توكيد لفظي، حنو: رَأَي ت   .1 َساَح الت م   الت م 
 َحَضَر َحَضَر ال َغائ ب   
دَ    اَل، اَل َأخ و ن  ال َعه 
 أَن َت ال َمل و م  أَن َت ال َمل و م   

 توكيد معنوي، ويستخدم هذا التوكيد ألفاظ معينة للتوكيد وهي .2
 حنو: َجاَء َزي د  نَ ف س ه   نفسه .أ

ن ه    عينه .ب  حنو: َجاَء َزي د  َعي  
 ال َقو م  ك لُّه م   حنو: َجاءَ  كلهم .ت
 حنو: َجاَء ال َقو م  َأج َع و نَ  أجعون .ث
تَ ع و َن(، )اَب  تَ ع و َن(، )اَب َصع و َن( .ج  )اَك 

 

د  ي  ك  و  الت    اب  ب    

ي  ظ  ف  ل  ت  و ك ي د   ي  و  ن  ع  م  ت  و ك ي د     

 القواعد
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 المفردات  

ر  م ن  ال ع ل ج   ي    الو ق اي ة  خ 

 معناها الكلمات
 Keperluan adalah asas penemuan  الاجة أم االخرتاع

 Sesuatu itu dikembalikan ke masa األشياء رهن بأوقاهتا

 Cabang mengikut asas الفرع يتتبع األصل

 Tidak peduli mengakibatkan kehancuran اللمباالة تؤدي إل اللك

 Orang bijak paham dengan isyarat اللبيب من اإلشارة يفهم

 Tinggalkan kejahatan,sehingga dia  اترك الشر يرتكك

meninggalkan 

 Jujur sebaik-baik jaminan مانة خري ضمانةاأل

 Akal yang sihat dalam tubuh yang sihat العقل السليم يف اجلسم السليم

 Lihat tidak perlu penjelasan العيان ال يتاج إل بيان

 Mata menafsirkan hati العي ترجان القلب

 Orang yang menunjukkan kepada الدال على اخلري كفاعله

kebaikan sama dengan pelakunya 

 Siapa yang memikirkan akibat dia من نظر يف العواقب سلم من النوائب

selamat dari kesalahan 

 Jangan realisasikan sesuatu dengan ال حتقق الغايات باألمنيات

imaginasi 

 Seseorang akan memperoleh sesuai ال يأخذ املرء إال بقدر ما يعطي

dengan yang diberi  

 Kebenaran diatas segala kekuatan الق فوق القوة

 Siapa yang menanam angin akan menuai من يزرع الريح يصد العاصفة

taufan 

 Fikiran pengangguran rosak البطالة تعطل الذهن

 Kebahagiaan hinggap pada orang yang السعد يقبل على من ال يطلبه

tidak mencarinya 

  Tidak ada jerebu tanpa api ال دخان بدون نار

 Tabiat mengalahkan sesuatu yang baru الطبع غلب التطبع

 Fikirkan baik-baik sebelum mengerjakan فكر جيدا قبل أن تتكلم

 Setiap penyakit ada obat لكل داء دواء

 Vaksin  التطعيم

 Penjagaan الوقاية
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 التدريبات

َن ال ع َلج  تب موضوعا بعنوان: اك  الو قَايَة  َخي  ر  م 

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- 
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 الدرس الثاني وعشرون

 

 

 

 

 

 

 التعريف 
 البدل هو التابع املقصود بالكم بل واسطة بينه وبي متبوعه -
 نوع البدل أربعة:  -

 بدل شيئ من شيئ .1
 بدل بعض من كل .2
 اشتمالبدل  .3
 بدل غلط .4

 األمثلة 
 مثال نوع البدل

 َجاَء َزي د  َأخ و كَ  بدل شيء من شيء
 اََكل ت  الر غ ي َف ث  ل َثه   بدل بعض من كل

 نَ َفَعين   َزي د  ع ل م ه   بدل اشتمال
 رَأَي ت  َزي ًدا اَل َفَرسَ  بدل غلط

 

 

 

ل  د  ب  ال   اب  ب    

ء  ي  شَ  ن  م   ء  ي  شَ  ل  ك    ن  م   ض  ع  ب َ   ال  مَ ت  ش  ا    ط  لَ غَ    

دقواعال  
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 المفردات

ن ب ي ة  ف  و ائ د  ت  ع لُّم  اللُّغ ات    األ  ج 

 معناها الكلمات
 Tahap kesepakatan مستوى التعامل

 Memerlukan االفتقار إل

 Cita cita masa hadapan طموحات املستقبل

 Bahasa tambahan لغة اضافية

 Signal internet الشبكة العنكبوتية

 Menyerap maklumat استيعاب املعلومات

 Bercuti قضاء اإلجازات

 Melindungi sel-sel otak ْحاية خليا املخ

 Revolusi komunikasi ثورة االتصاالت

 Melihat tamadun dan seni yang lain االطلع على آداب وفنون اآلخر

 Mendidik jiwa تثقيف الروح

 Mendidik nurani هتذيب الذوق

 Inventori budaya املخزون الثقايف

 Penerimaan karjaya القبول الوظيفي

  Memperluaskan pengetahuan توسيع املعارف

 Meluaskan ilmu فقتوسيع األ

 Untuk pertukaran ilmu  لتبادل العلوم

 Orang yang belajar bahasa satu kaum من تعل م لغة قوم  آمن مكرهم

akan selamat dari kejahatan mereka 

 Membantah idea-idea yang salah دحض األفكار اخلاطئة 

  Salah faham املفاهيم املغلوطة

 Penanaman warga negara yang baik تنشئة املواطن الصاحل

 Menambah kecerdasan ازدياد الذكاء

 Mencari teman baru اكتساب أصدقاء جدد

 Hilangnya skill غياب الرفية
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   Kemudahan التيسري

 التدريبات

َنب ي ة  تب موضوعا بعنوان: اك َج   فَ َوائ د  تَ َعلُّم  اللَُّغات  األ 

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- 
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 الدرس الثالث وعشرون

 

 

 

 

 

 التعريف 
َن الذ َوات  حنو : تَ َعب َب َزي د  َعَرقًا - م  ال َمن ص و ب  ال م َفس ر  ل َما ان  بَ َهَم م   التمييز هو اال س 
 من شرط التمييز البد من اسم نكرة تتكون من الكلمة التامة -

 األمثلة 
 تَ َفق َأ ُم َم د  ََش ًحا -
 ُم َم د  نَ ف َسةً طَاَب  -
َ نَ ع َجةً  - ع ي   َمَلك ت  ت س 
ن َك أَبًا - َرم  م   َزي د  اَك 

 

 

 

 

 

 

 

 القواعد
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 المفردات

ر ام  الض ي ف    إ ك 

 معناها الكلمات
  Akhlak mulia مكارم األخلق

 Sifat yang bagus جيل اخلصال

 Jiwa yang mulia كرام النفوس

 Tingginya kedudukan علو املكانة

 Tidak meremehkan yang sedikit عدم احتقار القليل

 Bertungkus lumus بذل الكسر

 Senyuman di wajah البشاشة يف الوجه

 Memanusiakan orang الناس  تأنيس

 Mendedahkankan kesusahan إبداء الضيق

 Kejinya kedekut أمارة البخل

  Sambutan dengan tepukan الفاوة

 Solidaritas social التكافل االجتماعي

 Menjaga rahasia حفظ السر

 Menepati janji إناز الوعد

 Sambutan hangat فنجال اليف

 Sambutan yang kualitatif فنجال الكيف

 Kemurnian wajah طلقة الوجه

 Hak penghormatan حق التحية

 Suka مرغوب يف

 Waspadalah terhadap pembredelan اإلشاحة عنه الذر من

 Bercakap sinis السخرية ِبديثه

 Buat tempat untuk keselesaan هتيئة مكان لراحة الضيف

pengunjung 

 Mengkritik makanan طعامالانتقاد 

 Ketenangan fikiran بالالهدوء 

ز  ي  ي  م  الت   اب  ب    
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  Ketidakpedulian اللمباالة

 التدريبات

رَام  الض ي ف   بعنوان: تب موضوعااك  إ ك 

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------
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ه  ي  لَ إ   اف  ضَ م    

 الدرس الرابع وعشرون

 

 

 

 

 

 

 

 التعريف 
َ اْس َي   ل َيتَ َعر َف أَو ل  َما ب الث اين   - َبة  بَ ي  َي ن س  َضاَفة  ه   اإل 
َو ل  م َضافًا َوَيك و ن   - بًا أَو  جَم ر و رًاَوي َسم ى األ   َمر ف  و ًعا أَو  َمن ص و 
 أَم ا الث اين  فَ ي َسم ى م َضافًا إ لَي ه  َوه َو جَم ر و ر  َدائ ًما -

 

 األمثلة 
- ﴿            ﴾   :1القدر 

- ﴿            ﴾ 55: يس 

- ﴿                                     

     ﴾  :181األنعام 

ة  اف  ض  اإل    

 القواعد

 مضاف
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- ﴿                             

                              ﴾ : 32األعرف 

 

 المفردات 

ف ة   ي  و ان ات  األ  ل ي    ت  ر ب ي ة  ال ح 

 معناها الكلمات
 Sahabat yang menghibur رفيق مسل

 Melayan dengan baik العرفان باجلميل

 Sahabat yang setia صديق ُملص

 Perhatian dengan kesihatan العناية بالصحة

 Binatang peliharaan اليونات املنزلية

 Anjing untuk memburu كلب الصيد

 Program untuk menjaga binatang برنامج وقائي للحيوانات

 Doktor haiwan الطبيب البيطري

  Memandikan االستحمام

 Menyikat rambut التمشيط

 Hilang selera فقدان الشهية

 Memperhatikan penurunan berat badan هبوط ملحوظ

 Susah buang air kecil صعوبة يف التبول

  Hilang bulu فقدان الشعر

 Rembesan abnormal إفرازات غري طبيعية

 Menvaksin توفري التطعيمات

 Membiasakan untuk memberikan التعويد على األكل املتواجد

makanan yang ada 

 Mengetahui waktu makan معرفة مواعيد التطعيمات

  Merawat االعتناء ب    

  Moderasi/Moderat االعتدال

اف  ضَ م    
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 Pelaburan haiwan استثمار اليوانات

 Rawatan yang baik ضوابط الرعاية

  Menyimak الفحوصات إجراء

 Mengambil vaksin yang diperlukan أخذ اللقاحات الضرورية

 Vaksin التطعيم

 التدريبات

َفة  تب موضوعا بعنوان: اك َل ي   َيَ َوانَات  األ   تَ ر ب ي ة  ال 

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- 
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 الدرس الخامس وعشرون

 

 

 

 

 

 التعريف 
م  َمن ص و ب  ي  بَ ي   الز َمَن ال ذ ي  َحَصَل ف ي ه  ال ف ع ل   -  َظر ف  الز َمان  : ا س 
م  َمن ص و ب  ي  بَ ي   ال َمَكاَن ال ذ ي  َحَصَل  -  ف ي ه  ال ف ع ل  َظر ف  ال َمَكان  : ا س 

 األمثلة 
 املكان الزمان

َ  أَو اًل  َساَعةً  أَبًَدا َن ب   بَ ي   أَي نَ  ِب 
نَ   َشر ق   َخار جَ  ع ن دَ  َصَباًحا يَ و ًما اآل 
لَ  ه َنا َغًدا م ن ذ   أََمًدا  َغر ب   َداخ 
َال   حَن وَ  ه َناكَ  ث    َمعَ  أَم س    َش 
رَةً  آن ًفا  َجن  و ب   َيَسارَ  فَ و قَ  ع ن َدَما ب ك 
ي ًل  آنَاءَ    َلَدى حَت تَ  قَ ب لَ  َأص 
َوارَ  ْيَ ي    بَ ع دَ  بَ غ َتةً  لَ ظَةً    ج 
َأةً  َدائ ًما رًا َفج  َال   َشه    َوَسطَ  َش 
  أََمامَ  َخل ف   َعاًما َمَساءً  َقظُّ 
رًا تَارَةً  ي   َان ب   َمىَت  َأخ    َأّن   ِب 
  َشر ق   أَي نَ  َحي ث   َمر ةً  أَي انَ 
َلةً  َحال ًيا َال   َغر ب   َسَنةً  لَي     َش 

 قبل و بعد وعند وسط تصلح للزمانية واملكانية -
 مىت وأيان وأين وأّن تصلح للستفهامية -

ف  ر  الظ    

ان  م  ز   ان  ك  م     

 القواعد
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 المفردات

ب   ت م اع ي  )الفيس بوك( ع ل ى الطُّل   أ ث  ر  م و اق ع  الت  و اص ل  اال  ج 

 معناها الكلمات
  Barang  elektronik    الصعيد االلكرتوين

 Laman  rangkaian social مواقع التواصل االجتماعي

 Rasa yang nyata النكهة القيقية

 Interaksi social التفاعل االجتماعي

 Komunikasi intelektual التواصل الفكري

 Komunikasi budaya التواصل الثقايف

  Cepatnya perkembangan التطور الائل املتسارع

 Menghasilkan cara moden إنتاج وسائل حديثة

 Pola kehidupan individu sehari-hari أمناط حياة األفراد اليومية

 Perubahan radikal تغيريات جذرية

 Perbualan langsung احملادثة الفورية

  Email الربيد اإللكرتوين

 Situs web مواقع ويب

 Teman bermain masa kanak-kanak الطفولةرفاق 

  Ponsel الواتف النقالة

 Komunikasi lisan االتصال الشفوي

  Email رسائل إلكرتونية

 Kestabilan keluarga االستقرار األسري

 Bon komunikasi أواصر التواصل

 Membekukan emosi جتمد العواطف

 Meningkatkan derajat saraf ازدياد درجة العصبية

 Memburukkan perbezaan تفاقم اخللفات

 Promosikan pengasingan تعزيز العزلة

 Penggunaan media yang berlebihan اإلفراط يف استخدام وسائل اإلعلم

 Mempermudah dalam komunikasi تسهيل يف املعاملة
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 التدريبات

ب  أَثَ ر  َمَواق ع  تب موضوعا بعنوان: اك ت َماع ي  )الفيس بوك( َعَلى الطُّل   الت  َواص ل  اال  ج 

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- 
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 الدرس السادس وعشرون

 

 

 

 

 

 

 التعريف 
م  ال َمن ص و ب  ال ذ ي  يَ َقع  ب ه  ال ف ع ل   -  هو االس 
 ينقسم مفعول به إل قسمي : -

 الد ر سَ َفه َم الط ال ب    اس م  ظَاه ر ، حنو: .1
 الس ار قَ َضَرَب الر ج ل  

، ينقسم إل قسمي: .2 ي  ر   اس م  َضم 
ل   .أ ر  م ت ص  ي    اس م  َضم 

ل   .ب ر  م ن  َفص  ي    اس م  َضم 
 األمثلة 

 ل  ص  ت  م   ر  ي   م  ض   ل  ص  ف  ن   م   ر  ي   م  ض  
 َضَرَبك ن   َضَرَبين    إ ي اه   إ ي ايَ 
َا إ ي اكَ   َضَربَه   َضَربَ َنا إ ي اه 

 َضَربَ ه َما َضَرَبكَ  إ ي اه م   إ ي اك َما
 َضَربَ ه م   َضَرَبك َما إ ي اَها إ ي اك م  
 َضَربَ َها َضَرَبك م   إ ي اه ن   إ ي اك  
 َضَربَ ه ن   َضَرَبك   إ ي انَا إ ي اك ن  

 

ه  ب   ل  و  ع  ف  م    

م   ر  اه  ظَ اس  م    ر  ي   م  ضَ اس   

ل  ص  ت  م   ل  ص  فَ ن   م     

 القواعد
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 المفردات

ي ة  الط ال ب   ص   ش خ 

 معناها الكلمات
 Kesinambungan pendidikan التعليممواصلة 

 Aktiviti sekolah األنشطة املدرسية

 Mengasah personaliti pelajar صقل شخصية الطالب

 Peribadi yang suka menolong شخصية متعاونة 

 Jiwa semangat pelajar روح اإلنتماء لدى الطالب

 Prestasi akademik اإلناز الكادْيي

 Untuk mencapai pertumbuhan yang املتكامللتحقيق منو 

integrity 

 Pendidikan jasmani الرتبية البدنية

 Pendidikan kesenian الرتبية الفنية

 Kegiatan budaya األنشطة الثقافية

 Propaganda yang diperlukan الدعاية اللزمة

 Mengenalpasti topic حتديد املوضوعات

 Menentukan rujukan حتديد املراجع

 Membentuk kumpulan تشكل جاعة

 Menentukan waktu yang tepat حتديد املوعد املناسب

 Jiwa bersaing روح التنافس

 Ringkasan sebahagian التلخيص جزئي

 Radio pejabat اإلذاعة املكتبية

 Komunikasi kumpulan التواصل اجلماعي

 Persekitaran belajar البيئة التعليمية

 Bimbingan yang tepat dan langsung التوجيه السليم املباشر

 Menyetarakan semua guru قدم املساواة بي األساتيذ

 Pelaksanaan yang rawak التنفيذ العشوائي 

 Mengelakkan dari spontan االبتعاد عن االرجتالية
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 Mengasah kemahiran االتقان يف املهارة

 التدريبات

ي ة  الط ال ب  موضوعا بعنوان: اكتب  ص   َشخ 

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 
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 الدرس السابع وعشرون

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعريف 
، حنو : َضَرَب َيض ر ب  َضر بًا - م  ال َمن ص و ب  ال ذ ي  جيَ ي ئ  ثَال ثًا يف  َتص ر ي ف  ال ف ع ل   وهو االس 
 قَ تَ ل ت ه  قَ ت لً  مطلق، حنو:ويسمى املصدر أيضا مبفعول  -

 فَ َتح ت  ال َباَب فَ ت ًحا

 ينقسم مصدر أو مفعول مطلق إل قسمي : -
د م  ال َمص َدر َلف ظاً َومعًن، حنو : فَ َتح ت   .1 َتخ  َمص َدر  َلف ظ ي  ه َو ال َمف ع و ل ال م ط َلق  ال ذ ي  َيس 

 فَ ت ًحاال َباَب 
ًداَمص َدر  َمع َنو ي  ه َو َمص َدر  يَ ت ف ق  يف  ال َمع َن َوَلك ن  خَي َتل ف  يف  الل ف ظ  ، حنو : َجَلس ت   .2   ق  ع و 

 

 

 

ر  د  ص  م  ال   اب  ب    

ي  ظ  ف  لَ  ر  دَ ص  مَ  ي  و  نَ ع  مَ  ر  دَ ص  مَ    

 القواعد

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 
 

82 
 

 المفردات

ة   م  ف  ر ح  ت ل   ا ال  خ 

 معناها الكلمات
 Mudah dalam bertoleransi السمحة السهلة

 Bagus dalam menjaga rahsia سر لطيف

 Mencerahkan wawasan pengikut بصائر املقلدين تنوير

 Kontra يتناقض -تناقض

 Pemahaman yang banyak تعدد األفهام

 Sengaja mempermudahkan قصد التيسسر

 Mendesak اإللاح على

 Kurang agama رقة الدين

 Permasalahan dalam masalah hukum النزاع يف األحكام

 Perdebatan untuk mengungkap kebenaran املناظرة لكشف الق

  Beban التكليف

 Jangan menyempitkan jiwamu hanya ال تضيق صدورك باخللفات

kerana perbezaan 

 Sukuisme merupakan sifat yang jelek التعصب صفة مذمومة

 Bersikap pemurah dan penyayang السعة والرأفة

 Saling berkunjung dan menyayangi التزاور والتوادد

 Pertikaian hati تشابك القلوب

 Membuang perselisihan نبذ االختلف

 Bersikap rendah hati terhadap umat توسعة على األمة

 Mempersulit يشق على

 Tidak ada kesepakatan dalam masalah عدم االتفاق على املسألة

  Degil عنيد

 Tidak boleh dipercaya عدم الوثوق

 Berusaha apa yang bias بذل الوسع

 Kehendak alam اإلرادة الكونية
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 التدريبات

ت َلف  َرْح َة  تب موضوعا بعنوان: اك  اال  خ 

---------------------------------------------------------
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 الدرس الثامن وعشرون

 

 

 

 

 

 

 التعريف 
م  ال َمن ص و ب  ال ذ ي  ي ذ َكر  ل بَ َيان  َمن  ف ع َل َمَعه  ال ف ع ل   -  َمف ع و ل  َمَعه  ه َو االس 

 األمثلة:
تَ َوى ال َماء   َي َش َواس  ر  َواجل  ي   َم  َشَبةَ َجآَء األ   .َواخلَ 

 واجليش مفعول معه ألهنا االسم الذي يتبع قدوم األمري
 واخلشبة مفعول معه ألهنا االسم الذي يتبع استواء املاء 
  

م  ال َمن ص و ب  ال ذ ي  ي ذ َكر  بَ َيانًا  - ل ه  ه َو اال  س   ل َسَبب  و ق  و ع  ال ف ع ل  َمف ع و ل  م ن  َأج 
 األمثلة  

َلاًل لفظ لبيان سبب قيام زيد.  ر . ا ج  َلاًل ل َعم   قَاَم َزي د  ا ج 
  . إ ب ت َغاًء لفظ لبيان سبب قدومه كَ ف  و  ر  ع  مَ  اءً غَ ت  ب  إ   كَ ت  د  صَ قَ 

 

 

 

ه  ل  ج  أ   ن  م   ل  و  ع  ف  م  و   ه  ع  م   ل  و  ع  ف  م    

 القواعد
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 المفردات

 اء  ح  ص  األ    س  و  ؤ  ى ر  ل  ع   اج  ت   ة  ح  الص  

 معناها الكلمات
 Sakit kepala yang teruk الصداع الكئيب

 Kesakitan yang menyakitkan أل مزعج

 Aerobik التمارين الرياضية

 Bersiar siar dengan berbesikal نزهة بالدراجة

 Berenang dengan cepat سباحة سريعة

 Bahaya kesihatan االخطار الصحية

 Bertambah beban ارتفاع التكاليف

 Wabak mematikan االوبئة الفتاكة

 Penemuan ubat اكتشاف االدوية

 Cara penjagaan ubat الوسائل الطب الوقائي

 Vaksin التطعيم

 Pertolongan pertama االسعافات االولية

 Bakteria yang melekat البكترييا العالقة

 Merawat gigi االعتناء باالسنان

 Rehat yang cukup الراحة الكافية

 Menjaga air yang diminum مراقبة مياه الشرب

 Patogenesis mikrob اجلراثيم املرضية

 Anti serangga yang berbahaya مكافحة الشرات الضارة

 Pencemaran udara dengan jerebu تلويث الواء بالدخان

 Gas beracun الغازات السامة

 Vaksina التلقيح

 Cacar اجلدري

 Kanser السرطان

 Pemeriksaan yang rutin الفحوص املنتظمة

 Menjaga kesihatan الوقاية على الصحة
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 التدريبات

 اء  ح  ص  األ َ  س  و  ؤ  ى ر  لَ عَ  اج  تَ  ة  ح  الص   تب موضوعا بعنوان:اك

---------------------------------------------------------
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 الدرس التاسع وعشرون

 

 

 

 

 

 

 

 التعريف 
 ال َعَرب ي ة  هو الل ف ظ  ال ذ ي  يَد لُّ ل لن َداء  يف  اللَُّغة   -
- :  ال م َناَدى مَخ َسة  أَن  َواع 

، يَا َأْح َد   .1 َرد  ا لَعَلم ، حنو : يَا َزي د ، يَا ع َمر   ال م َناَدى اَل م ف 
 ال م َناَدى َنك رَة  َمق ص و َدة ، حنو : يَا َرج ل   .2
ر  َمق ص و َدة ، حنو : يَا َرج ل  خ ذ  ب َيد ي   .3  ال م َناَدى َنك رَة  َغي  
، حنو : يَا َعب َد الل  ال م   .4  َناَدى ال م َضاف 
، حنو : يَا طَال ًعا َجَبلً  .5 ب ه  ال م َضاف   ال م َناَدى ش 

َدة ، َوال   - َدة  َوَنك رَة  َغري  َمق ص و  ، َوَنك رَة  َمق ص و  َرد  ال َعَلم  م َناَدى ال م َناَدى َمب ين   َعَلى الض م ة  يف  ال م ف 
.ي  ن َصب  َعَلى ال َفت   ب ه  ال م َضاف   ح  يف  ال م َضاف  َوش 

 

 

 

ىاد  ن  م  ال   اب  ب    

 د  رَ ف  م  
م  لَ عَ   

 ة  رَ ك  نَ 
  ة  دَ و  ص  ق  مَ 

 م

 

 ر  ي   غَ  ة  رَ ك  نَ 
ة  دَ و  ص  ق  مَ   

اف  ضَ م   فا  ضَ مب    ه  ب  شَ م     

 القواعد
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 المفردات

ه و ر ي ة   اب ات  ر ئ اس ة  ال ج م   ا ن ت خ 

 معناها الكلمات
 Pengundian bebas dan langsung االقرتاع الر املباشر

 Pemimpin yang demokrasi الدْيقراطية الرئاسية

 Parlimen Negara الدول الربملانية

 Perdana menteri الكومةرئيس 

 Referendum pada calon tunggal االستفتاء على مرشح واحد

 Peraturan pilihan raya secara langsung نظام االنتخابات املباشرة

 Penafian tanggung jawab إخلء مسؤولية

 Liberal dalam beragama ليربالية دينية

 Penyalahgunaan kuasa استغلل السلطة

 Pencerminan yang sempurna َشولية معكوسة

 Sama didepan hokum املساواة أمام القانون

 Pemilihan yang rasional مؤسسة اخليار الرشيد

 Lembaga tanpa hokum منظمة غري حكومية

 Komuniti yang dibayangkan جمتمعات متخيلة

 Pencalonan awal ترشيح مبدئي

 Spektrum politik طيف سياسي

 Aktifiti berkelompok عمل جاعي

 Dasar segregasi perkauman سياسة التفرقة العنصرية

 Penglibatan agama اشرتاكية دينية

 Proses sosialisi اشرتاكية عملية

 Kedaulatan rakyat سيادة الشعب

 Tata pemerintahan yang baik الكم الرشيد

 Kajian statistic استقصاء احصائي

 Negara nasionalis دولة قومية

  Gabungan ائتلف كبري
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 التدريبات

ه و ر ي ة  تب موضوعا بعنوان: اك  ا ن ت َخابَات  ر ئَاَسة  اجل  م 
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 الدرس الثلثون

 

 

 

 

 

 

 الق

 

 التعريف 
م  َوال ف ع ل   - ، يَ ع َمل  َمَع االس   الَ الَناف َية  : ه َي َحر ف  نَ ف ي 
خ ل  َعَلى ال ف ع ل  ال م َضار ع   - َي َحر ف  َجز م  َيد  َية  : ه  ز م ه  الَ الَناه   فَ َيج 

 

 األمثلة 
   ﴿ال النافية :  -                ﴾ : 5آل عمران  

  ﴿ال الناهية :  -             ﴾  : 947البقرة 

 ﴿ال الناهية :  -                             

               ﴾  :221البقرة 

  ﴿ال النافية :  -                       

               ﴾  :128التوبة 

 حرف " ال "

ة  ي  اف  الن    الن اه ي ة   

 القواعد
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 المفردات

ن  ق اذ  األ  م ة    الش ب اب  ال  

 معناها الكلمات
 Pelepasan diri إطلق النفس

 Korban idea ضحايا األفكار

 Penyebaran dadah انتشار للمخدرات

 Sekuler yang ganas العلمانية اخلبيثة

 Memudahkan bagi yang sukar تسهيل للعسري

 Baju yang dilarang ملبسة احملذور

 Dilarang bertakwa مناعة تقي

 Dipandu االهتداء ب 

 Mengembangkan kemahiran pemuda تنمية مهارات الشباب

 Menghilangkan hambatan إزالة العوانق

 Organisasi parti طرف املنظمات

 Penyelewengan masyarakat تشويه نواة اجملتمع

 Kesedaran orang tua dari budaya توعية اآلباء بثقافة الرتبية

pendidikan 

 Kejahatan nasional جرْية قومية

 Meremehkan risiko التهوين للمخاطر

 Bangsa yang merdeka dan berpengaruh أمة حرة مؤثرة

 Kezaliman dalaman الطغيان الداخلي

 Sebuah Negara yang menghasilkan dan دولة منتجة فاعلة

berkesan 

 Umat yang terjajah األمم املهزومة

 Kepentingan yang bertumpang tindih مصاحل متشابكة

 Pihak berwenang yang berlainan warna سلطات متنافرة

 Kezaliman hokum استبداد القواني

 Paksaan colonial الضغوط االستعمارية

 Kekuatan fizikal القوة املادية
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 Keangkuhan asing الغطرسة األجنبية

 التدريبات

ن  َقاذ  األ  م ة  تب موضوعا بعنوان: اك  الش َباب  ال  
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 الدرس الواحد وثلثون

 

 

 

 

 

 التعريف 
َا - َدى َأَخَواهت  م  ال َواق ع  بَ ع َد إ ال  َأو  ا ح  ت ث  َناء  ه َو اال  س   اال س 
 أدات االستثناء مثانية وهي : -

َوى َغي  ر   إ ال    َحاَشا َعَدا َخَل  َسَوآء   س ًوى س 
 حكم املستثن ب إ ال   -

 َزي ًداإذا كان كلم تام موجب، فينصب املستثن، حنو : قَاَم ال َقو م  إ ال   .1
 إذا كان كلم منفي فله حكمان : .2

 جاز أن يكون مرفوعا وهي بدل، حنو: َما قَاَم ال َقو م  إ ال  َزي د   .أ
 جاز أن يكون منصوبا وهي استثناء، حنو : َما قَاَم ال َقو م  إ ال  َزي ًدا  .ب

إذا كان كلم ناقص فيعرب حسب عامله إما مرفوع أو نصب أو جر، حنو : َما قَاَم إ ال   .3
  ب َزي د  ، َما َمَرر ت  إ ال  َزي ًدا، َما َضَرب ت  إ ال  َزي د  

َوى وس ًوى -  حكم املستثن بَغي  ر  وس 
َ  إذا كان من كلم تام موجب .1 ت  َعَلى ال َقاد م ي  فيجر، ولفظ غري منصوب، حنو : َسل م 

رَ َزي د ، ا ت  َقَعَدت  ال َمَصاب ي ح   َغي  رَ  د   َغي    َواح 
 : كلم منفي فله حكمان  من  إذا كان .2

ر  جيوز أن يرفع وهو بدل حنو : َما قَاَم ال َقو م   .أ  َزي د   َغي  
َر الط ب ي ب   منصوبا وهي استثناء، حنو :ز أن يكون جيو   .ب  َما َعاَء ال َمر ي ض  َعائ د  َغي  

اء  ن  ث   ت  اس    

ب  جَ و  م   ام  تَ  ي  ف  ن  مَ  م  لَ كَ   ص  اق  نَ  م  لَ كَ    
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  حكم املستثن خبل، وعدا وحاشا جيوز أن ينصب وجير -

 المفردات

ل م   ص ال  ال م س  ق  م ن  خ   الص د 

 معناها الكلمات
 Memperbaiki aib يعاجل العيب

  Menolak امتنع عن

  Campuran املزج

 Jujur dengan Allah مع اللالصدق 

 Tidak menipu diri sendiri ال خيدع نفسه

 Mengelakkan التحذير من

  Usaha السعي

 Helah  dalam mengelak اليلة يف التخلص

 Cermin yang murni مرآة نقية

 Disiplin dalam bekerja التزام يف األفعال

 Kestabilan psikologi االستقرار النفسي

  Lapang dada dan boleh menerima apa القناعة والرضا

adanya 

 Kekuatan watak قوة الشخصية

 Berkeyakinan penuh االقتناع الكامل

 Karakter yang baik اخلصال السنة

 Kehidupan yang berhadapan dengan التعايش مع الواقع

kenyataan 

 Berusaha untuk berubah السعي للتغيري

 Menghiasi التحلى ب 

 Kesan dan akibat آثار وخيمة

 Sumpah palsu اليمي الغموس

 Penyakit yang bahaya الداء اخلاطر

 Pendusta ditolak kesaksiannya الكاذب مردود الشهادة

 Jujur dalam niat dan kemahuan صدق يف النية واإلرادة
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 Pembohong tidak dipercayai selamanya الكاذب اليصدق إل األبد

 Ditengah kecewa غمرة اإلحباط

 التدريبات

ل م      تب موضوعا بعنوان:اك َصال  ال م س  ق  م ن  خ   الص د 
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 الدرس الثاني وثلثون

 

 

 

 

 التعريف 
  أي أحصى الشيء، فهو إحصاء دُّ ع  ي َ  د  العدد لغة: أخذت الكلمة من عَ  -

أما معناها اإلصطلحي، فهو: ما دل على رقم املعدود، أي أنه ما يدل على واحد أو أكثر 
 .922-82-95-4-1-8-9مرقوماً برموزه السابية: 

مخسة  –اثنان  -رمز به إل هذه األعداد بالروف األِبدية: مثل: واحد واسم العدد: هو ما -
 مائة. -عشرون -عشر

   ترتييبو لعدد نواعان: أصلي  العدد، نوع -
 العدد األصلي : هو ما دل على كمية األشياء مثل: تسعة، مخسة عشر، ثلثة وعشرونأ.  

الرابع، اخلامس عشر، العشرون، العدد الرتتييب: هو ما دل على رتب األشياء مثل: ب. 
 .اخلامس والثلثون

 حكم العدد واملعدود 
   ويؤنثان مع املؤنث  ،يذكران مع املذكر(. العددان ) واحد ، اثنان -

  .نح طالب واحد ، وطالبة واحدةاألمثلة: 
 .نح طالبان اثنان ، وطالبتان اثنتان        
 .اثنتيرأيت طالبي اثني ، وطالبتي         

  أن يؤنث مع املذكر ويذكر مع املؤنث  (األعداد من ) ثلثة إل عشرة -
 ص  صَ قَ  ث  لَ ثَ  ي  د  ن  ع   ،م  لَ ق  أَ  ة  ثَ لَ ي ثَ د  ن  ع  األمثلة:  
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  (املئة واأللف ) وتثنيتهما -
   من األعداد املضافة. 1
  .معدودها ) تييزها ( مفرد جمرور باإلضافة. 2
   املذكر واملؤنثتلزم حالة واحدة مع . 3

  وألفا دينار لايرعندي ألف قلم ، وألف صحيفة ومئة كرسي ، ومئتا األمثلة: 
العددان ) أحد عشر    اثنا عشر ( يوافق جزآها املعدود فنقول للمذكر ) أحد عشر    اثنا  -

عشر ( ، و يف حالة النصب واجلر) اثين عشر( وللمؤنث نقول ) إحدى عشرة    اثنتا عشرة( 
 .حالة النصب واجلر ) اثنت عشرة ويف

األعداد من ) ثلثة عشر إل تسعة عشر ( اجلزء األول ) ثلثة إل تسعة ( خيالف املعدود  -
   (تذكريا وتأنيثا . والثاين ) عشرة ( يوافق فللمذكر ) عشر ( وللمؤنث ) عشرة

ة ، وثلثة عشر جاء أحد عشر رجل وإحدى عشرة امرأة ، واثنا عشر رجل واثنتا عشرة امرأ
  رجل ، وثلث عشرة امرأة

   (ألفاظ العقود ) عشرون إل تسعي -
 من األعداد املفردة .. 1
  تكون بلفظ واحد للمذكر واملؤنث. 2
  معدودها ) تييزها ( مفرد منصوب على التمييز. 3
  تلحق يف إعراِبا ِبمع املذكر السال .4

 سة . اشرتيت عشرين قلما وعشرين كراسةعندي عشرون قلما ، وعشرون كرااألمثلة:  
  العدد املعطوف واملعطوف عليه -

 قيشمل األعداد ) من واحد إل تسعة ( وتسمى بالنيف ، معطوفا عليها ألفاظ الع .1
 .يبقى حكم العداد من حيث التذكري والتأنيث كما كان قبل العطف .2
 .معدودها ) تييزها ( مفرد منصوب على التمييز .3

ثلث وعشرون صحيفة ، ومخسة وسبعون قلما وشاهدت سبعا وعشرين عندي األمثلة: 
  صحيقة
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 المفردات

ي  ث ة    ي ا ال ح د  ل و ج  ن  و  ي  ز ات  الت ك   م م 

 معناها الكلمات
 Perkembangan yang sejati متطورة ذاتية

 Perkembangan pemikiran تنمية التفكري

 Memikat إضفاء البهجة

 Bahaya yang daruri األخطار الطارئة

 Meningkatkan kesedaran تنمية الوعي

 Ambil langkah berjaga jaga اَتاذ االحتياطات

  Peluang فرصة ساحنة

 Mesin pengambilalihan استحواذ اآللة

 Ketidakselesaan diri مشقة النفس

 Aliran eletrik التيار الكهربائي

 Respon yang cepat االستجابة السريعة

  Anjal املرونة

 Menyediakan cara untuk menyertai اتاحة سبل التشارك 

 Cara untuk sumbang saran وسائل العصف الذهين

 Bangunan yang banyak فخامة املبن

 Kaya dalam kemampuan materi وفرة يف اإلمكانات املادية

 Kualiti hasil akhir جودة املخرج النهائي

 Forum segera املنتديات الفورية

 Pembentukan dasar yang kuat تكوين أساس متي

 Rasa kesaksamaan اإلحساس باملساواة

 Peluang untuk berbuat فرصة اإلدالء

 Mampu membuat modul method إمكانية حتوير طريقة التدريس

pengajaran  

 Mengurangkan beban pentadbiran تقليل األعباء اإلدارية

 Memanfaatkan masa االستفادة القصوى من الزمن
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 Komunikasi langsung االتصال الفوري

 التدريبات

د ي  ثَة  تب موضوعا بعنوان: اك ي ا الَ  ن  و ل و ج  َي  زَات  الت ك   م 
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 الدرس الثالث وثلثون

 

 

 

 

 

 التعريف 
، ِبدف تسهيل يف أثناء الكلم املكتوب أو آخرهالرتقيم :هو وضع علمات اصطلحية  -

، وعملية الفهم من جانب القارئ الذي يتاج ال علمات من جانب الكاتب  عملية اإلفهام
 . ، وفهم املعن املرادللنص  قراءتهالرتقيم يف تنظيم 

ويرتبط الرتقيم بالرسم االملئي ، ألن كليهما يؤدي ال القراءة الصحيحة والكتابة الصحيحة  -
   ايضا ،

 . نقول : أكل ُممد وصديقه يف البيت ، فاملعن ان ُممدًا أكل مع صديقه يف البيت مثل
عن ان ُممدًا اكل بينما كان صيقه يف واذا كتبنا : أكل ُممد ، وصديقه يف البيت ، فامل

 .البيت
 علمات الرتقيم منها: -

املثال : يا باغي ، توضع: بعد النداء، وبي أجزاء اجلمل  )،( علمة الرتقيم :الفاصلة .1
 .اخلري، أقبل ، ويا باغي الشر، أقصر

توضع: بي جلتي إحداها سبب حدوث ( ؛)علمة الرتقيم :الفاصلة حتتها نقطة  .2
 .املثال : إن كنت مسافراً ؛ فودع أهلك  ،األخرى

املثال : خري الناس أنفعهم ، : يف هناية الفقرة أو املعن توضع ).(علمة الرتقيم : النقطة .3
 .للناس

م  ي  ق  ر  الت   ع ل م ات    
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املثال :قال ،  :قبل القول املنقول أو ما يف معناه توضع (:)  علمة الرتقيم : النقطتان  .4
 ((.أَنف َسك م  الل تعال : ))َعَلي ك م  

، : للداللة على كلم ُمذوف من النص توضع(...) علمة الرتقيم : علمة الذف  .5
 .املثال : وقف يف ساحة املدرسة ... ث أنشد

املثال : ، : بعد صيغة السؤال أو االستفهامتوضع   (علمة الرتقيم :علمة االستفهام )؟ .6
 ما مهنتك؟

املثال ،  د كلمة أو جلة أو معن متعجب: بع توضع  )!( علمة الرتقيم : علمة التعجب .7
  !:ما أجل أيام الربيع

املثال : قال ، توضع : يوضع بينهما كلم منقول( " " ) علمة الرتقيم : علمة االقتباس .0
 ".:"ال ضرر، وال ضرار-صلى الل عليه وسلم  -رسول الل 

املثال ،  ل وبعد اجلملة االعرتاضية: توضع قب توضع( - ) علمة الرتقيم : الشرطة املعرتضة .9
 .خبري -والمد لل  -: إين 

: يوضع بينهما كلم ليس توضع ( [ ] ) علمة الرتقيم : القوسان الاصرتان .18
املثال :إن فلسفة شوبنهور ] فيلسوف أملاين مشهور[ ، من النص أصًل، أو زائد عليه

 .تشبه فلسفة أب العلء املعري
توضع : يوضع بينهما أرقام أو مرجع داخل  ( ( ) )   وسانعلمة الرتقيم : الق .11

 .(9()9119)املثال : خرجت فرنسا مدحورة من اجلزائر عام ، النص
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 المفردات

ي ة   ر  اللُّغ ة  ال ع ر ب ي ة  ع ل ى الث  ق اف ة  اإل  س ل م   ت أ ث ي  

 معناها الكلمات
 Memahami antara peribadi التفاهم بي األفراد

 Hubungan dekat وثيقة األواصر

 Membentuk umat yang bertamadun تكوين األمة الضاري

نة الس حيقة  Masa kuno األزم 

 Cara untuk bertukar pengetahuan وسيلًة لتباد ل املعرفة

 Respon untuk membangun قابل للنُّمو  والتطو ر

 Tangki budaya dan intelektual خز ان ثقايف فكري

 Agensi peradaban ديوان للحضارة

 Pola berfikir األمناط يف التفكري

 Mempunyai tanah air (املواطنة) واالنتماء إل الوطن

 Kepentingan social أه ية اجت ماعي ة

 Pentingnya mental أهية عقلية

 Pentingnya psikologi أهية نفسية

 Pentingnya keindahan أهية جالية

 Pola perilaku األمناط السلوكية

 Dimensi kognitif البعد اإلد راكي

 Insentif kemanusiaan الوافز اإلنسانية

 Kriteria untuk menilai معايري للحكم

 Cara untuk berkomunikasi طريقة للتواص ل

 Sistem pengeluaran dan penggunaan نظام اإلنتاج واالستهلك

 Asas untuk penilaian قاعدة للتقييم

 Faktor-faktor moral dan materi العوامل املعنوي ة واملاد ي ة

اه اإلجياب  Pembangunan trend positif تنمية االجت 

 Cuba untuk merompak ُماولة اإلغارة

 Pencerobohan intelektual الغز و الفكري
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 التدريبات

ي ة  تب موضوعا بعنوان: اك َلم   تَأ ث ي  ر  اللَُّغة  ال َعَرب ي ة  َعَلى الث  َقاَفة  اإل  س 
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 الدرس الرابع وثلثون

 

 

 

 

 

 التعريف 
ََفاء   - ر  َوَظَهَر اخل  َم   المزة هي الرف األول من األِبدية، حنو: بَاَن األ 
 أنواع المزة: -

هزة الوصل هي الت تثبت يف ابتداء الكلم وتسقط يف درجة، الت ال تلفظ وال تكتب  .1
 بشكل دائم، وهي تتمثل ِبمزة )ال( للتعريف.

، امرؤ، أو امرىء، امرأة، اثنان، واثني، بالرف األول من األْسا التالية: اسم، ابن، ابنة -
 اثنتان، واثنتي، است، اْين.

 بالرف األول من أمر الفعل الثلثي حنو: أدرس، إْسع، إجلس  -
بالرف األول من ماضي الفعل املزيد اخلماسي والسداسي ومن أمره ومصدره حنو: استمَع،  -

، استنجاد. د   استم ع ، استماع، استنجَد، استن ج 
القطع هي الت تلفظ وتكتب، حنو: أنا، أكرَم، سأل، وتكون  يف أول الكلم، هزة  .2

 ووسطه وآخره.
يف أول الكلمة: ترسم هزة القطع يف أول الكلمة ألفا، فوقها )ء( إذا كانت مفتوحة  -

ذ، إحسان.  ومضمومة، وألفا حتتها )ء( إن كانت مكسورة، خنو: أ خ 
الرف اجملانس لركة الرف الذي قبلها إن كانت يف داخل الكلمة: ترسم هزة القطع على  -

ساكنة، والياء جتانس الكسرة، والواو جتانس الضمة، واأللف جتانس الفتحة، حنو: ر ئ بال، 
، وإن كانت مكسورة رْسمت على ياء حنو: قَائ م ، َسئ َم، وإذا كانت مضمومة،  ل ؤ م، بَأ س 

ز ة    اله م 

 القواعد

ط ع  َه زَة  ال قَ  َه زَة  ال َوص ل    
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ؤ ول، وقبلها فتح أو ضم أو سكون، رْست على واو، حنو : قَ َرؤ و ا، َخؤ ون، ر ؤ و س، ش ؤ و ن، َمس 
ي راؤ ون. وإذا كانت مضمومة وقبلها كسر عادى  أو مشبع بالياء، رْست على ياء حنو: 
يستهزئون، هادئون، جريئون. وإذا كانت المزة مفتوحة رْست على الذي جيانس ما قبلها إن  

، ر َئة، َسَأل. فإن  كا ن ماقبلها ساكنا، زما هو ِبرف مد  رْست كان متحركا، حنو: س َؤال 
على ألف، حنو: مسألة، يرأف، ييأس، واستثن من هذا القياس بعض الكلمات، ومنها: 
َهي َئة ، َجي َئة ، وإن شئت كتابتها على األلف حنو: َهي أَة ، َجي َأة  فل بأس، وذلك اتباعا للقياس، 

أو الضم، رْست مفردة، حنو: تفاَءل، براَءة، وإن كان ما قبل المزة املفتوحة حرف مد للفتح 
 مروءة، نبوَءة وإن كان ما قبلها حرف مد للكسر، رْست على ياء، حنو: بريئة، مشيئة.

يف آخر الكلمة، ترسم المزة على حرف جيانس حركة ما قبلها، إن ل تكن مشبعة، حنو:  -
، ت  ن ب ئ ، وإن كانت ما قبلها ساكنا رْست م ر ؤ  فردة، حنو: هزء، ماء، هدوء، شيئ، بََدأَ، َأج 

لكن إذا كانت المزة املتطرفة منونة تنوين نصب، رْست على ياء واقعة بي ألف التنوين 
والرف السابق لا إن كان حرفا يوصل مبا بعده، حنو: شيئا وإن كان حرفا ال يوصل، رْست 

  المزة مفردة، حنو: مرءاً.
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 المفردات

ن ق ل ب    اال  
 معناها الكلمات

 Menggulingkan kerajaan إسقاط الكومة

 Pengaruh yang berlebihan التأثري املفرط

 Tekanan ekonomi الضغط االقتصادي

 Goncangan kestabilan زعزعة االستقرار

 Tindakan kekerasan اإلجراءات العنيفة

 Kekerasan أعمال العنف

 Penjaga keselamatan Negara أمن الدولة

 Angkatan bersenjata القوات املسلحة

 Kekacauan social الفوضى االجتماعية

 Revolusi perlembagaan ثورة الدستور

 Monarki النظام امللكي

 Pemilihan umum yang bebas انتخابات حرة

 Pembunuhan اغتيال

 Kekosongan kuasa فراغ السلطة

 Konflik kebijakan سياسة النزاع 

 Tentera yang dictator الدكتاتورية العسكرية

 Petugas nasional الضباط الوطنيون

 Lepaskan pemerintahan yang sah خلع الكومة الشرعية

 Tampuk kekuasaan مقاليد السلطة

 Media وسائل إعلمية

 Pemberontak حركة ترد

 Front untuk membantu penentang جبهة اإلنقاذ املعارضة

 Tunjuk perasaan املظاهرة

 Pengunduran diri langsung استقالة فورية

 Beban keadaan sejarah أعباء الظرف التارخيي
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 Harga saham مؤشرات البورصة

 التدريبات

ن ق َلب  اكتب موضوعا بعنوان:   اال  

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------
------- 
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