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 األول الباب

 مقدمة

 البحث خلفية . أ

 إعلم : " اللغة معىن تعريف يف هادي نور نقله كما خلدون ابن يقول
 هي إذ بالصناعة شبــيهة ملكـــــــات كلها اللغات أن

 حبسب وقصورها وجودا , عانـي امل عن للعبارة اللسان يف ملكـــات
 هو وإمنا , املفردات إىل بالنظر ذلك وليس , نقصاا أو امللكـــة متام

 1 . التراكيب إىل بالنظر

 كان سواء اليومية الناس ة حيا يف واملواصالت االتصال آلة هي واللغة
 اتمع بني وكذلك , تمع ا و فراد األ بني أو األخرى فراد األ و األفراد بني
 يف ما عن وتعبري املعني مقصود والتبليغ باملواصلة أى . ة املعين الشعوب و

 كلما يشعر و ويدرك يفهم لكي اآلخر الفرد اىل احلزن أو بالسرور نفسه
 : ألا مهمة اللغة إن , معروف حممود قال وكما 2 . حدثت

 من اإلنسان خاطر يف يدور عما ري التعب وسيلة أا كما , التفكري أداة اللغة -
 . فكار أ

  , هادي نور 1                                                                        ) 2011 , الحكومية اإلسالمية إبراهيم ملك موالنا جامعة : ماالنق ( , 
 4 . ص

 : من ترجم 2
Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, ( Jakarta:  PT 

RajaGrafindo Persada, 1995) hal.187



2 

 فراد األ نطاق يف وذلك , الناس بني والتفاهم تصال اال وسيلة اللغة -
 . والشعوب واجلماعات

 أن مية التعلّ / يمية التعل للعملية مكن أ ملا ولوالها , والتعليم م التعلّ أداة اللغة -
 احلضارة فت لتوقّ أي , واملتعلم املعلم بني الصلة قطعت والن , تتم

 واحلاجات ة الفطري الغرائز نطاق يف نسان اإل حياة ت وظلّ , اإلنسانية
 . ة احليواني العضوية

- ا , الثقافـي وتراثها , الدينية عقائدها لألمة حتفظ اليت اخلزانة ها إنونشاطا 
 . الناشئة لألجيال واألماين األمال صور وفيها , العلمية

 لتصال ا عليهم ل تسه إذ , ا ني الناطق بني الروابط إحدى اللغة ل تتمثّ -
 . والتفاهم

 من قوم كل يف والعباقرة املوهوبني ن متكّ اليت األداة هي اللغة إنّ , وأخريا -
 3 . ها وعلمائ ومفكّريها األمة قادة ليكونوا , وبدائعهم مواهبهم إبراز

 العربية للّغة فإنّ , بعامة غات للّ األساسية ظائف الو هي هذه كانت إذا
 املوقع هذا يفرضه أمرا ا هتمام اال وجيعل , وخطورة أمهية يزيدها ر آخ شأنا

 الكرمي القرآن لغة فهي , األخرى اللغات سائر عن به متيزت الذي الفريد
 الوحي لغة لتكون العاملني رب اختارها اليت اللغة إا أى , الشريفة والسنة
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 لعلكم عربيا نا قرآ أنزلناه إنا : " وجلّ عز اهللا قال كما . مجيعا األرض ألهل
 4 ". تعقلون

 يهتم أن ومغارا األرض مشارق يف مسلم كل على كان هنا ومن
 على ويفضلها ا يعتز وأن , عليها حيرص اليت اإلسالمية بعقيدته اهتمامه ا

 باللغة تستخدمان والسنة القرأن ألن يتعلمها أن و , ألخرى ا األرض لغات
 . أيضا بالعربية مكتوبة اإلسالمية الكتب كانت وكذلك , العربية

 تعليمه غرض على حصل قد العربية اللغة تعليم يف الغرض وكان
 القرأن فهم على الطالب ليساعد تعليمها يف العام الغرض اما . أسسها

 تكتب اليت والثقافة الدينية والكتب الم اإلس أحكام كمصادر واحلديث
 واملطالعة الكالم يف الطالب ع يشج أن اخلاص الغرض اما . العربية باللغة

 5 . القواعد وكذلك واإلنشاء

 الكالم و ستماع اال هي , أربعة ون فن يف تتمثل العربية اللغة أن وعرفنا
 تنقسم اليت اللغوية املهارات بأربعة ن الفنو هذه وتسمى 6 . الكتابة و القراءة و

 : قسمني اىل

 والقراءة ستماع اال مهارة من تتكون اليت االستعابية مهارة ) 1

 7 . الكتابة و الكالم مهارة من تتكون يت ال االبتكارية مهارة ) 2

 2 : القرأن الكريم٬ سورة يوسف 4
 : ترجم من 5

Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama………..., hal.189190 
  , هادي نور 6                                             47 . ص , ................ 
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 من تعقيدا وأكثر األعلى اجلوانب من اجلانب هي الكتابة ومهارة
 ة مهم كانت الكتابة ولكن , صعوبة أكثر وفيها األخرى، اللّغوية املهارات

 تتضمن اليت اللغوية املهارة هي الكتابة ومهارة . وقت كل يف للتدريس جدا
 جبمل الذات عن التعبري على والقدرة , اإلمالء يف التعبري علي القدرة

 والصحة اللغوية فيها ويتوفر , واالتساق الوحدة فيها مترابطة متماسكة
 8 . الرسم ومجال اهلجائية

 أن يقدرون منهم فرقة، مت الكتابة يف الطالب مكافأة أن وعرفنا
 ن يكو أن املدرس على جيب فلذلك , يستطيعوا ال ومنهم صحيحة يكتبوا
 املدرس يعرف حينما اجليدة املقررة كتب ويأخذ الكتابة تعليم يف إجيابيا

 . ية التعليم األهداف حتقيق لوا يص مل او املادة كتابة يف يستطيعوا مل الطالب
 يف وجهدا ومتفائال عمليا طالبا يكون أن الطالب كل علي ايضا وجيب
 وظيفة استيفاء يف الطالب يستطيع لكي الكتابة يف خصوصا , التعلم

 . التدريس

 الثانوية باملدرسة عشر احلادى فصل يف الطالب اكثر كان
 منهم . وصحيحا جيدا يكتبوا أن هموا يف مل سيدوارجو احلكومية اإلسالمية

 يف " ت " و " ط " , " ش " و " س " , " ذ " و " د " حرف مييزوا أن يستطيعوا مل
 . الكتابة يف مبلل يـشعرون وهم . اإلمالء

 : من ترجم 7
Suja’i, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang: Walisongo Press, 2008) hal. 6 
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 وخلفية , العربية اللغة تعليم يف الوقت ضيق ألن احلال هذا وقع و
 درسة امل من ومنها اإلسالمية املتوسطة املدرسة من منها املختلفة الطالب
 . العامية املتوسطة

 حتت املسئلة هذه تبحث أن الباحثة أرادت املوجودة، املظاهر ومن
 باملدرسة عشر احلادى الفصل لطالب الكتابة تعليم عن دراسة : املوضوع

 . سيدوارجو احلكومية اإلسالمية الثانوية

 البحث قضايا . ب

 : يلى كما ملسائل ا الباحثة فتقدمت , بياا سبق الىت البحث خلفية على بناء

 الثانوية باملدرسة عشر احلادى فصل لطالب الكتابة تعليم كيف . 1
 ؟ سيدوارجو احلكومية اإلسالمية

 و , التعليم وسائل و , التعليم طريقة و , التعليم خطّة استخدام كيف . 2
 ؟ املدرسة هذه ىف التعليم تقومي و , املستعملة الكتب

 احلادى الفصل ب لطال وحتليلها الكتابة يف الطالب مشكالت كيف . 3
؟ سيدوارجو احلكومية اإلسالمية الثانوية باملدرسة عشر
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 البحث أهداف . ج

 : يلي كما البحث هذا يف األهداف أما

 الثانوية باملدرسة عشر احلادى فصل ال لطالب الكتابة تعليم ملعرفة . 1
 ؟ سيدوارجو احلكومية اإلسالمية

 و , التعليم ائل وس و , التعليم طريقة و , التعليم خطّة استخدام ملعرفة . 2
 ؟ املدرسة هذه يف التعليم تقومي و , املستعملة الكتب

 عشر احلادى فصل لطالب وحتليلها الكتابة يف الطالب مشكالت ملعرفة . 3
 ؟ سيدوارجو احلكومية اإلسالمية الثانوية باملدرسة

 البحث فوائد . د

 : يلي كما البحث هذا يف الفوائد

 للباحثة فوائد . 1

 يف العلوم خزانة ولزيادة , العلمى البحث معرفة يف املعلومات لتوسيع
 يف الستعدادها ومثمنة جيدة خربة ولتكون , العربية اللغة تعليم و التعلّم
شهادة علي للحصول الشروط بعض والستيفاء , املستقبلة املعرفة كون
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(SPd.I) امبيل سونان جامعة التربية بكلية العربية اللغة شعبة يف 
 . يا سورابا احلكومية اإلسالمية

 للمدرس ة ائد ف . 2

 حىت , الكتابة يف اخصها العربية ة غ الل تعليم يف املدرس قدرة لترقية
 . جبيد الطالب يعلّم أن املدرس يستطيع

 املصطلحات بعض توضيح . ه

 : يلي فيما البحث هذا يف املصطلحات بعض الباحثة وضحت ا

 - يدرس - درس ( جمرد ثالثى فعل من مصدر : دراسة . 1
 - درسا

 9 . التربية و , األمثولة و , املالحظة مبعىن , ) دراسة

 - يعلّم - علّم ( رباعى مزيد ثالثى فعل من مصدر : تعليم . 2

 10 . يعلمها وجعله , التدريس مبعىن , ) تعليما

 . التربية دائرة يف تعم الكلمة هذه استخدام

 : من ترجم 9
Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Bary, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 1994), hal.728 

     , لويس معلوف 10                            526 . ص , ) 1978 دار المشرق٬ : بيروت . ( 
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 التعبري علي القدرة تتضمن اليت اللغوية املهارة هي : الكتابة . 3
 يف

 الذات عن التعبري على والقدرة , احلياة مواقف
 , واالتساق الوحدة فيها مترابطة متماسكة جبمل

 ومجال اهلجائية والصحة اللغوية ا فيه ويتوفر
 11 . الرسم

 البحث طريقة . و

 نبغى ت البحث، هذا ىف الباحثة حتتاجها اليت احلقائق اىل للوصول
 : التالية بالطريقة الباحثة تأخذها الىت احلقائق مصادر تعني أن للباحثة

 بحث ال نوع . 1

 : ومها , قسمني إىل تنقسم البحث طريقة أنّ

 احلساب فيها تستغىن اليت طريقة هي ) Kualitatif ( الكيفية الطريقة -
 . العددية واالرقام

 احلساب فيها اليت الطريقة هي ) Kuantitatif ( الكمية الطريقة و -
 . العددية واألرقام

  , هادي نور 11                                             106  105 . ص , ........... 
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 لكيفية ا الطريقة البحث هذا يف الباحثة استخدمت الىت البحث وطريقة
 عن والتصويرة املعرفة لنيل البحث طريقة هي و , ) Kualitatif ( الوصفة
 البيانات على حيصل الذي اإلجرائى البحث باستعمال منشودة ظاهرة

 12 . الكاملة األفعال أو األشخاص لسان أو املكتوبة اجلمل يعىن التصويرية

 البيانات نوع . 2

 والبيانات . البحث هذا يف الباحثة إليها حتتاج ما كل هي البيانات
 الكمية لبيانات وا (Kualitatif) الكيفية البيانات : قسمني إىل تنقسم

) Kuantitatif ( . الكيفية البيانات الباحثة وتقدمت ) (Kualitatif ت البيانا هي 
 البيانات هذه الباحثة وتقدمت . العددية رقام اال عن تستغين اليت

 عن العام التصوير : منها البحث هذا يف الكيفية والبيانات . بالوصف
 خطّة استخدام عن العام التصوير و , املدرسة هذه يف الكتابة تعليم

 تقومي و , املستعملة الكتب و , التعليم وسائل و , التعليم طريقة و , التعليم
 الكتابة تعليم مشكالت عن العام والتصوير , املدرسة هذه يف التعليم

 اإلسالمية الثانوية باملدرسة عشر احلادى فصل لطالب وحتليلها
 اإلسالمية الثانوية املدرسة عن العام التصوير و , سيدوارجو احلكومية
 . سيدوارجو احلكومية

 البيانات منبع . 3

 : من ترجم 12
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), hal. 16
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 . البيانات منهما وجدت لذي ا الفاعل أو املكان هو البيانات منبع
 أساتذة من ينال البحث هذا ىف البيانات فمنبع البحث نوع على اساسا
 ومن , واقواهلم افعاهلم من عشر احلادى الفصل يف والطالب العربية اللغة
 . سيدوارجو احلكومية اإلسالمية الثانوية باملدرسة كانوا الذين

 البحث جمتمع . 4

 . البحث حصول لتعميم املستخدمة شخاص اال أو االفراد مجيع هو
 مبالحظة فيسمى املالحظة والية يف عناصر مجيع املالحظة أرادت إذا

 الفصل يف لطالب ا مجيع هو البحث هذا يف البحث جمتمع و 13 . اتمع
 اليت . سيدوارجو احلكومية اإلسالمية الثانوية مبدرسة عشر احلادى
 وصار . طالبا وثالثني مخسة فصل ولكل , فصال عشر احد من تتكون
 . طالبا ومثانني مخسة مائة ثالث ) 385 = 35 × 11 ( عددهم

 البحث عينة . 5

 هذا ويف 14 . امللحوظة البحث جمتمع من بعض أو وكيل هي العينة
 Purposive ( القصدية الطبقية بطريقة العينة الباحثة أخذت البحث

sampling ( , مثال . املعينة بالترجيح البحث عينة ألخذ طريقة وهي 
 احملاضر أو نرجو مبا من أعلم املـحاضر

 : ترجم من 13
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakata: Rineka Cipta, 2006 ), 

hal. 130 
14                 131 . ص , 
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 نسأل أن نستطيع حىت األمر كــــــــــــــويلّ
 احلادى فصل الباحثة وتأخذ 15 . امللحوظ االجتماعية احول و االهداف

 . (RMBI) بإسم مشهور اخلاص الربنامج وهذا . اخلاص لربنامج عشر

 إىل يبلغ مل البحث جمتمع كان إذا أريكونطا سوهرمسى قال وكما
 نفر مئة على ابلغ البحث جمتمع كان إذا و , كله فأخذت نفر مئة

10) مائة من عشرة مخس حىت مئة من عشر بني العينة فأخذت % – 15 

 ) 20 % - 25 % ( مائة من عشرين و مخس حىت مئة من عشرين و أ (%
 أخذ يف وللسهل . 58 = 385 × % 15 الباحثة ت أخذ ف . ذلك من أكثر أو

 11) 1 العامل بقسم عشر احلادى فصل ومها فصلني فأخذت البيانات

IPA-1) 11) 2 العامل بقسم عشر احلادى فصل و IPA-2) . 

 البيانات مجع طريقة . ز

 ولنيل . البحث هذا يف الباحثة ليه إ حتتاج ما كل هي البيانات
 : يلي كما البحث ذا موافقة و متعددة طرائق الباحثة ستخدمت ا البيانات

 (Observasi) املالحظة طريقة . 1

 : ترجم من 15
Sugiyono,  Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal 219
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 راقبة بامل ة ستعمل امل واملعلومات البيانات اكتساب يف طريقة هي
 قال وكما 16 . مباشرة خاص بنظام يتحري كلما على والتسجيل والتقييد

 , والشامة , البصر بواسطة قة الطري هذه تستخدم , أريكونطا سوهرمسى
 الطريقة هذه الباحثة تقدمت و . واحلاسة , اللمس وحاسة , والسماع

 إلقاء ىف املعلم وقدرة , وبيئتها املدرسة حالة عن البينات لنيل مباشرة
 أخصها العربية اللغة تعلّم عملية عن الطلبة وآراء , واملعلومات املعارف

 . الكتابة يف

 (Wawancara) املقابلة ة طريق . 2

 الباحثة عليها حتصل اليت البيانات مجع طريقة هي املقابلة ة طريق
 اهداف على باعتماد البيانات منبع إىل الشفوية االسئلة تقدمي بوسيلة
 احوال عن البيانات ملعرفة الطريقة هذه الباحثة وتقدمت 17 . البحث
 احلكومية اإلسالمية الثانوية باملدرسة الكتابة تدريس يف املدرس

 . سيدوارجو

 (Dokumentasi) الوثائق طريقة . 3

 اليت املتغريات عن أو األشياء عن البيانات طلب هي الوثائق طريقة
 االجتماع حمضر و االت و اجلرائد و الكتب و املذكرات عن تتكون

 : ترجم من 16
Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007),h.70

 : من ترجم 17
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian………., hal. 163
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 هذه الباحثة ت وتقدم 18 . ذلك وغري عمال اال وجدول اجللسة برنامج و
 وتاريخ املدرسة حوال ا عن واملعلومات البيانات إىل للوصول الطريقة
 . املدرسة هذه يف والطالّب املعلّمني ومجلة ها تأسيس

 البيانات حتليل طريقة . ح

 قضايا يف مة املستخد السؤال إلجابة يقة الطر هو البيانات حتليل
 هي , ) Kualitatif ( الكيفية حقائق الباحثة قدمت الفرصة هذه ويف . بحث ال
 . العددية واألرقام احلساب فيها تستغىن اليت طريقة ال

 من املنيل البيانات مجيع مراجعة خالل من البيانات حتليل عملية تبدأ
 املذكرات جمال يف تها كتب واملالحظات املقابالت، من ومها املصادر، خمتلف
 . وغريها والصور، ، الرمسية والوثائق الشخصية، ق واألورا

 هي التالية اخلطوة فإن وحتليلها، , وفهمها ودراستها، ، قراءا وبعد
 تلخيص ل ل حماولة هو التجريد . التجريد خالل من البيانات ختفيض إلجراء

 واخلطوة . داخلها ىف بقيت حىت حفظا ها حتتاج اليت والتصرحيات األساسية،
 الصنف جعل مث . التالية اخلطوة يف وحدة وصنفت . وحدة اد إعد هي لية التا

18                  231 . ص , 
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 تفحص هى البيانات حتليل من النهائية املرحلة و . الرمز الباحثة ت رمز حني
 البيانات التفسري مرحلة يف بدأت , املرحلة هذه انتهاء عند . البيانات صحة
 19 . املوضوعية نظرية لتكون

 السابقة البحوث . ط

 القيد برقم الدين فخر أمحد باسم السابق الباحث حبث قد
D02207055 اللغة تعليم قسم لطالب العربية اللغة تعليم " املوضوع حتت 

 أللسن ا مبدرسة التربية كلية الثامن الدراسي الفصل العربية
 أن : هو العلمي البحث وهذا السابق البحث بني والفرق ". بــسدوارجو

 البحث هذا أما العربية اللغة تعليم عن الباحث يبحث السابق البحث يف
 . الكتابة تعليم عن الباحثة تبحث

 البحث خطة . ي

 : أبواب أربعة ىل إ العلمي البحث هذا الباحثة قسمت

 : على تشتمل اليت , مقدمة : االول الباب

 : من ترجم 19
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Tirsito, 1980), hal. 247
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 , البحث فوائد البحث، اهداف البحث، قضايا البحث، خلفية
 مجع طريقة , البحث طريقة املصطلحات، بعض توضيح
 خطة و , السابقة البحوث البيانات، حتليل طريقة , البيانات
 . البحث

 : فصولني على تشتمل اليت , النظرية دراسة : الثاىن الباب

- 
 وتعليمها لكتابة ا مبهارة يتعلق ما على حيتوى : األول لفصل
 تعليم أهداف , الكتابة أمهية , الكتابة تعريف عن منها

 تدريب , الكتابة عملية مراحل , الكتابة أنواع , الكتابة
 , الكتابة تصحيح , الكتابة تعليم خطوات , ومراحله الكتابة

 . الكتابة يف التالميذ ضعف وأسباب

- 
 عن منها الكتابة تعليم يف ما على حيتوي : الثاين لفصل

 مادة , التعليم وسائل و , التعليم طريقة و , التعليم طيط خت
 . التقومي و , املستعملة الكتب / التعليم

 حتليلية ودراسة ميدانية دراسة : الثالث الباب

-
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 ميدانية دراسة : األول لفصل

 : سيدوارجو احلكومية اإلسالمية الثانوية املدرسة عن حملة
 إرسالية و رؤية , املدرسة تأسيس تاريخ , املدرسة هوية

 أحوال , املعلمني أحوال , التنظيمي اهليكل , املدرسة
 . التعليمية الوسائل أحوال و , املعتلمني

 وحتليلها البيانات عرض : الثاىن الفصل -

 باملدرسة عشر احلادى فصل لطالب الكتابة تعليم . أ
 احلكومية سيدوارجو احلكومية اإلسالمية الثانوية

 . سيدوارجو

 وسائل و , التعليم طريقة و , التعليم خطّة استخدام . ب
 الكتابة تعليم يف التقومي و , املستعملة الكتب و , التعليم

 اإلسالمية الثانوية باملدرسة عشر احلادى فصل لطالب
 . سيدوارجو احلكومية

 احلادى الفصل لطالب وحتليلها الكتابة تعليم مشكالت . ج
 احلكومية اإلسالمية الثانوية باملدرسة عشر

 . سيدوارجو

. واالقتراحات اخلالصة على يشتمل االختتام، : الرابع باب ال
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 الثاىن الباب

نظرية ال الدراسة
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 وتعليمها الكتابة ة مبهار يتعلق ما على حيتوى : األول الفصل

 تع . أ
 الكتابة ريف

 , والتعظيم والشد اجلمع تعين ) ب ت ك ( مادة من اللغة يف الكتابة
 يكاتب فالرجل , احلرية على تفاق اال : تعين كــــــــــما

 من مبلغ مقابل حريته على معه يتفق أي , منجما يؤديه مال على عبده
 واحلكم الفرض : تعين كما , واإلجياب واإللزام القضاء : تعين كما . املال

 20 . والقدر

 قوي اهللا إن ورسلي أنا ألغلنب اهللا كــتب : " تعايل قوله ومنه
 كتب كما الصيام عليكم كتب أمنوا الذين يآأيها : " تعايل وقال 21 " عزيز
 22 ". تتقون لعلكم قبلكم من الذين على

 منظم أداء : " هي الكتابة أن 23 عليان فريى , االصطالحي املعىن وأما
 وتكون , نفسه ن م املـحبوسة ومشاعره أفكاره عن اإلنسان به يعرب وحمكم
 ". عليه الناس حكم يف وسببا , نظره وجهة على دليال

  , الدين بحر أوريل 20                                                                                اإلسالمية إبراهيم ملك موالنا ة جامع : مالنق ( , 
 63 . ص , ) 2010 , الحكومية

 21 : المجادلة سورة , الكريم القرآن 21
22                    183 : البقرة سورة , 
  , عليان فؤاد أحمد 23                                                           156 . ص , ) هـ 1413 , والتوزيع للنشر المسلم دار : الرياض ( , 
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 , اإلنساين العقل وحصيلة النتيجة هي الكتابة أن نفهم التعريف هذا من
 من وأداة املعرفة نوافذ من نافذة إما حيث , والقراءة االستماع خبالف
 : قالوا حيث , 24 وآخرون يونس املعىن هذا ويؤكد . العقل تثقيف أدوات

 التــثقيف أدوات أهم من وأداة , املعرفة نوافذ إحدى القراءة كانت إذا
 الواقع يف تعترب الكتابة فإن , البشرى الفكر نتائج على اإلنسان ا يقف الىت

 علماء ذكر وقد . العقل أنتجه ما أعظم إا بل , اإلنساين العقل مفخرة
 ". احلقيقي تارخيه بدأ الكتابة اخترع حني اإلنسان أن " األنثروبولوجي

 ممن , وغريه الفرد بني االتصال وسائل من وسيلة تعترب أيضا فالكتابة
 إىل تاج حي الذي الكالم خبالف , املكانية أو الزمانية املسافات عنهم تفصله
 على الدين حبر أوريل نقله كما الناقة أكد وقد . املكان دون الزمان توحيد

 وهي فكري ونشاط حركي نشاط هي الكتابة بأن وقال , املفهوم هذا
 25 . واالنطباعات واملشاعر التفكري عن وللتعبري لالتصال وسيلة

 الكتابة أمهية . ب

 : الكتابة أمهية عن 26 عليان بني وقد

 . املواطن أمية لـمحو ضروري وشرط , للمواطنة أساسي جزء . 1

  , خرون وآ يونس فتحي 24                                                             233 . ص ) 1981 , والنشر للطباعة الثقافة دار : القاهرة ( , 
  , الدين بحر أوريل 25                                              64 . ص , ........... 
  , عليان فؤاد أحمد 26                        157 . ص , .......... 
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 فكرهم اآلخرين عن واألخذ , ومراحله أنواعه جبميع للتعلم رئيسة أداة . 2
 . وخواطرهم

 . وغريمها واخلطابات باملؤلفات البشر فراد أ بني اتصال وسيلة . 3

 إىل والثقافة املعرفة ونقل , بالبعيد والقريب , باملاضي احلاضر اتصال أداة . 4
 خربات لوصل طريقة الكتابة من واحد بنمط التعامل أن إذ املستقبل
 يقطع الكتابة اختالف أن كما , ببعضها واألمم , ببعضها األجيال
 الثقافة جذور ويقطع , لتاريخ ا حلقات وميحو , االتصال جسور

 . واحلضارة

 . ونقله التراث حلفظ أداة . 5

 . الصدق وتقول تنطق والقضايا واألحداث للواقع وتسجيل شهادة . 6

 . خباطره جيول عما والتعبري , نفسه عن الفرد تنفيس وسيلة . 7

 الكتابة تعليم اهداف . ج

 يكون أن ينبغي : هي , عموما الكتابة مهارة تعليم من األهداف إن
 على الطالب يقدر وأن . العربية باللغة كتابة االتصال على قادرا لب الطا

اخللل و الزلل عن تبعده درجة إىل , والنصوص والفقرات اجلــمل كتابة
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 ا يقصد اليت األهداف من مجلة 27 الركايب ذكـر و . الكتابة عملية عند
 : فمنها , الكتابة درس

 بعبارة يشاهدونه عما أو , نفوسهم يف عما التعبري من التالميذ متكني . 1
 . صحيحة سليمة

 . اختالفها على الوظيفي التعبري فنون إتقان من التالميذ متكني . 2

 أسلوب يف اخلاصة وآرائهم خربام عن الكتايب التعبري من متكينهم . 3
 قواعد مراعاة مع , وتنظيمها ا وصحته األفكار بوضوح يتسم سليم

 . اهلوامش ومراعات فقرات إىل والتقسيم الترقيم

 العناصر وتعيني , اخلاص بأسلوم يقرؤونه عما التعبري من متكينهم . 4
 . أقسامه من قسم لكل جزئية عناوين ووضع املوضوع يف األساسية

 بعضها وربط , وتسلسلها األفكار وترتيب , املنطقي التفكري تعويدهم . 5
 . وروعته مجاله على واحلرص التعبري يف الدقة مع ببعض

 على وتدريـبهم , الكتاب كبار أساليب مبحاكام أساليــبهم صقل . 6
 . الغاية هذه حتقق الىت الطرق مبختلف عبارام جتويد

 : مها , النوعني إىل الكتابة تدريس أهداف مدكور قسم فقد

 : يعين ا وهذ , الوظيفي التعبري على املتعلم قدرة تنمية : أوال

  , الركابي جودت 27                                  116 . ص , ) 1996 , الفكر دار : دمشق ( , 
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 وامللخصات , التقارير وكتابة , اخلطابات كتابة على التلميذ قدرة تنمية -
 . ذلك إىل وما , اجللسات وحماضرة , والسجالت

 منه يتطلب اليت اللغوي النشاط ألوان جبميع القيام على التلميذ إقدار -
 إقدار من البد , السابق اللغوي النشاط ألوان إىل فباإلضافة . اتمع
 أو الالفتات وكتابة , واملعايدة ااملة بطاقات كتابة على التلميذ

 للحياة الضرورية اإلجتماعية األنشطة من ذلك إىل وما التعليمات
 . اإلنسانية

 منه تتطلب اليت املختلفة االجتماعية للمواقف التلميذ حساسية تنمية -
 . معينة لشيء مكرة كتابة أو , لصديق تـهنئة بطاقة أو رسالة كتابة

 : يعين وهذا . اإلبداعي التعبري على التلميذ قدرة تنمية : ثانيا

 واالنفعاالت واألحاسيس األفكار عن التعبري على قدرته تنمية -
 , الطبيعة مظاهر ووصف , واألمل والفرح احلزن ومشاعر والعواطف

 , واملسرحية , واخلطبة , واملقالة , والقصة , الشعر وكتابة , الناس وأحوال
 . مجيل ب بأسلو مجيل فكر هو ما وكل

 وتعويدهم . واملعلومات املعرفة مصادر إىل الرجوع على التلميذ تدريب -
. واملراجع الكتب عن والبحث املكتبات ارتياد على
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 اللغة فمدرس . التعبري ىف األخرى املواد استغالل على التالميذ تدريب -
 واملواد والقراءة األدب كتب يف موضوعات إل تالميذه حييل الذي هو

 28 . تلخيصه أو , عليه التعليق ميكن مما الكثري ففيها . االجتماعية

 الكتابة أنواع . د

 التعبري يدرس وهو املدرس يضعها أن البد اليت األهداف من انطالقا
 : هي , أنواع ثالثة إىل وجماالا أسلوبـها حبسب تنقسم فالكتابة , الكتايب

 الك . 1
 الوظيفية تابة

 وهو , اإلدارية واملتطلبات باملعامالت يتعلق الكتابة من النوع هذا
 يف الرمسية واملكتبات , واخلاصة العامة للمنافع احلياة يف ضروري
 من النوع وهلذا . وغريها احلكومة ودواوين والشركات املصارف

 . عليها متعارف اليد وتق , مقننة وأصول , حمددة قواعد الكتابة
 هذه وتتميز , وغريها والتعليمات , اإلدارية واخلطابات , كالتقارير

 ال قاطعة ألفاظها ودالالت , اإلحياء من أسلوا يف خالية بأا الكتابة
 موهبة أو , خاصة هارة م الكتابة هذه تستلزم ال ولذلك , التأويل حتمل

  , مدكور أحمد علي 28                                   267 . ص , ) 1991 , الشروق دار : القاهرة ( , 



24 

 التأثري من قدر إىل حيتاج بعضها كان وإن , متميزة ملكة أو , معينة
 29 . شخص استمالة أو , أمر لقضاء واإلقناع

 وقضاء حيام لنتظيم ببعض بعضهم االفراد اتصال منه والغرض
 والتقادير والرسائل واالعالنات االرشادات كتابة مثل , حوائجهم

 30 . رات والنش واملذكرات

 الك . 2
 اإلبداعية تابة

 , واملشاعر األحاسيس كشف على يقوم الكتابة من النوع هذا
 والتحليق , املعاين وختيل , الفكرة يف واإلبتكار , اإلنسانية والعواطف

 شخصية رؤية عن تعترب وهي , فطرية ملكة إىل وع الن هذا وحيتاج , ا
 خاصة حساسية عن وتكشف , وفكرية ونفسية شعورية أبعاد ذات
 من وختتلف , التقليد ال االبتكار على تبين , اإلنسانية التجارب جتاه

 فنية وخربة , خاصة مهارات صاحبها يف تتوفر وإن , آخر إىل شخص
 31 . ومجالية

 الك . 3
 بداعية اإل الوظيفية تابة

  , الدين بحر أوريل 29                                              74 . ص , .............. 
    , منصور أحمد سيد المجيد عبد 30                     264 . ص , ) 1982 , سود الملك جامعة مطابع : الرياض ( , 
  , الدين بحر أوريل 31                                             79 . ص , .............. 
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 بني جيمع الذي وهو , الكتابة أنواع من الثالث النوع هو هذا
 , املقالة كتابة فن , منها , متعددة النوع هذا وجماالت واإلبداع الوظيفة

 32 . الندوة إدارة وفن , البحث وفن , التعليق وفن , احملاضرة إعداد وفن

 , احلرة والكتابة املوجهة الكتابة , قسمني إىل أيضا الكتابة مهارة وتنقسم
 : كالتايل توضيحهما وميكن

 فال . 1
 الكلمات اختيار يف الـحرية بعض الدارس إعطاء : هي املوجهة كتابة

 بأن له يسمح ال إطار يف الكتابة على للتدريس اللغوية والصياغات
 . اللغة يف مستواه من أعلى تعبريا يكتب

 وأم . 2
 ورغباته ميولة عن تعبري يف احلرية الدارس إعطاء : فهي احلرة الكتابة ا

 33 . شروط أو قيود دون ومفرداته تراكيــبه واختيار وآراءه

 املرحلة وهذه , الكتابة تعلم من األخرية املرحلة احلر ري التعب ويـمثل
 عندما وتراكيبه ومفرداته أفكاره اختيار حرية فيها للدارس يترك اليت

 السيطرة درجة يف اختالف مع العرب يكتبها كما العربية اللغة يكتب
 . اللغة استخدام على

32                   80 . ص , 
  . الناقة كامل محمد 33                                                        251 . ص , ) 1978 , الهداية مكتبة : الخرطوم ( , 
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 الكتابة عملية مراحل . ه

 : تشمل فهي , بة الكتا عملية ا متر اليت املراحل أما

 الت . 1
 (Rehearsing) للكتابة خطيط

 - التفكري : مثل , املسودة تسبق اليت األنشطة املرحلة هذه وتتضمن
 الرائعة لألفكار اإلصغاء - األفكار استحضار - املشاركة
 . اخل ....... الطارئة

 امل . 2
 (Drafting) سودة

 حني وحنن . كانت كيفما الورق على األفكار تدوين وتتضمن
 - نقرأ – البعض بعضنا أىل نتحدث - نكتب - كر نف - نتوقف نكتب
 أين إىل متأكدين غري وحنن برحلة نقوم , ذلك وأثناء . وهكذا - نكتب
 . املفاجأة عن البحث لة رح إا , النهاية يف سنصل

 الورقة على القلم وضع هو , رحلة امل هذه يكتنف ما أصعب إن
 وأن . تبدأ ن أ هي بالكتابة للبدء طريقة أفضل فإن لذلك . بالكتابة للبدء
. املوضوع حول أفكار من إليك يرد ما كل الورق على تضع
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 املر . 3
 (Revising) اجعة

 . املكتوبة املادة عن الكاتب ينفصل حني املراجعة مرحلة تأتـي
 الكتابة حمتوى يف الكاتب يتدخل أن تتطلب املراجعة أن يقال وكما

 واضح بشكل ا إخراجه يف ليساعد مث . املكتوبة املادة تقوله ما ليمحص
 ما إضافة أو وحذف , بتطويرها الكاتب يقوم , ذلك وأثناء . مجيل

 اإلمالئية األخطأ تصحيح مراعيا , وأناقة مجاال أكثر يـجعلها
 . والترقيم والقواعد

 تطويل ) 2 ( , بأخرى كلمة تغيري ) 1 : ( املراجعة عملية وتتضمن
 , واحدة بـجملة جـملتني دمج ) 4 ( , اجلملة تقصري ) 3 ( , اجلملة

 . آخر إىل مكان من مجل أو مقاطع أو كلمات حتريك ) 5 (

 مر . 4
 (Editing) التحرير حلة

 إىل املكتوبة املادة عنه تـمر الذي اجلسر العملية هذه تعترب
 مرحلة إىل يصل الطالب يكتبه ما كل فليس ولذا . النشر مرحلة

 مواضيع مخسة كل من موضوعا الطالب خيتار أن ويقترح . التحرير
 يقدم املوضوع هذا . واحملادثة املراجعة مرحلة إىل تصل أن بعد , يكتبها
. النشر مرحلة إىل تقود اليت املرحلة هذه إىل ليخدع
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 مر . 5
 (Publishing) النشر حلة

 الشكل إىل املكتوبة املادة ا تصل اليت املرحلة هي والنشر
 , ومجيل واضح واخلط , صححت اإلمالئية فاألخطاء . النهائي

 من لكثري القارئ تدعو الغالق وصفحة , أنيقة بدت الرسومات
 الشاق العمل بعد والدهشة البتهاج مرحلة إنـها . املثرية االحتماالت

 34 . االكتمال مرحلة إيل الوصول رمز كذلك وهي الدؤوب

 مراحله و الكتابة تدريب . و

 : ثالثة بأمور العناية يف يتركز الكتابة على التالميذ تدريب و

 الصحيحة الكتابة على التالميذ قدرة . 1

 اخلط إجادة . 2

 ودقة وضوح يف أفكار من لديهم عما التعبري على قدرم . 3

 : على القدرة لديه تكون أن للفرد البد لذلك

  , الدين بحر أوريل 34                                             90  87 . ص , .......... 
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 واستحالت الرموز اضطربت وإال , صحيحا رمسا احلروف رسم -
 . قرائتها

 قرائتها تعذرت وإال اجتماعيا عليها املتفق بالطريقة لكلمات ا كتابة -
 . ومعانيها مدلوالا أىل وترمجتها

 املعاىن فهم استحال واال , خاص نظام ىف ووضعها الكلمات اختيار -
 35 . واألفكار

 مهارة على التدريب مراحل أن , الدين حبر أوريل نقله كما إبراهيم ورأى
 : هي , مراحل ثالث إىل تقسيمها ميكن ابة الكت

 بطرق الكتابة مهارة على املرحلة هذه يف الطالب يدرب : األوىل املرحلة
 : مثل , كثرية

 يعرفه مما الكلمات هذه اختيار وحيسن , تامة مجل يف الكلمات استعمال -
 يف ويستعملوم الطلبة يعرف مما أو حيام يف ويستعملوم الطلبة
 . قرؤوها اليت املوضوعات يف ورد مما أو حيام

 . أمامهم كلمات من الطلبة خيتارها كلمة وبضع ناقصة مجلة تكملة -

 . الطلبة قرأه موضوع يف أو منوعة عامة أسئلة عن اإلجابة -

 . مرتبة غري أجزاؤها قصة ترتيب -

35                  92  90 . ص , 
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 . الصور من التعبري -

 . املعىن الستقامة تقابلها بكلمات كلماا بعض تعبري بعد العبارة كتابة -

 . يشاهده شيء عن أو الطلبة به يقوم عمل عن اجلمل كتابة -

 . مسعها أو الطلبة قرأها قصرية قصة تلخيص -

 . خمتلفة إلجابات أسئلة تكوين -

 : اآلتية الطرائق تتبع أن ميكن املرحلة هذه يف : الثانية املرحلة

 . الطلبة قرأها موضوع يف أسئلة عدة عن اإلجابة -

 . ها مسعو أو الطلبة قرأها قصة تلخيص -

 . مناسبة عبارات أو بكلمات موضوع أو قصة من اخلالية األماكن ملء -

 ويطالبوا منها األخري اجلزء أمامهم يوضع كأن , ناقصة قصة تكملة -
 . األول اجلزء بكتابة

 بعض أو األشياء بعض كوصف , موضوع يف األسطر بعض كتابة -
 يف غريها أو التالميذ نشاط عن أوالتعبري فوائدها بيان أو األعمال
 . املختلفة ااالت

. والتراكيب املفردات ببعض االستعانة مع القصة تأليف -
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 : منها , طرائق ِبِعدة املرحلة هذه يف يدرب : الثالثة املرحلة

 , شفهيا فيه التحدث سبق موضوع يف يكتبوا أن الطلبة تكليف ن ميك -
 موضوع يف أو شرحة يسبق مل موضوع يف بالكتابة متطالبتهم ميكن كما
 . شرحة سبق مبا ل يتص

 وستزود والتعبريات التراكيب ا وكذ عاين امل يف املناسبة األلفاظ ينتقي أن -
 . اللغوية حياته يف إليها سيحتاج ألا ا

 الكتابية املواقف مواجهة وكيفية والتعبري التفكري يف السرعة يتعود أن -
 . مفاجئة واملواقف الطارئة

 واضح بأسلوب وأفكاره عره ومشا أحاسيسه عن صحيحا تعبريا يعرب أن -
 . وإبداع خيال فيه ومؤثر رفيع

 العلمية حياته يف ميارسها اليت املختلفة الكتابية األعمال يتقن أن -
 . والفكرية

 األفكار وترتيب املنطقي التفكري ويتعود , أفكاره ويعمق يوسع أن -
 36 . متكامل كل يف وتنظيمها

 الكتابة تعليم / تدريس خطوات . ز

     , شحاتة حسن 36                                                     242 . ص , ) 1996 , اللبانية المصرية الدار : القاهرة ( , 
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 : التالية اخلطوات باتباع الكتابة تدريس ميكن

 إتا . 1
 الكتابة يرغبون الذي واملوضوع اال لتحديد للمتعلمني احلرية حة
 . فيه

 تو . 2
 املعارف ى عل تنطوي اليت واملراجع املصادر إىل طالبه املتعلم جيه

 قبل من اختيارهم مت اليت املوضوعات تعاجل اليت واألفكار واملعلومات
 مستقال الكاتب يكون أن الكتابة عند العربة أن التأكيد مع , الطالب

 , عنده من بأسلوب يكتب حبيث , الثانوية املرحلة يف خاصة تعبريه يف
 . باألصالة تتسم أفكاره نبات من وبـمعان

 تـ . 3
 , التحريري للتعبري الشفوي بالتعبري - التالية احلصة يف - الطالب هيئة

 املوضوعات أحد حيال الطالب بني والنقاش احلوار دائرة تفتح حيث
 هذا خالل ومن املعلم من وإشراف وتوجيه بإيغاز بعضها أو املختارة
 والتراكيب األفكار بعض على السيطرة للطالب يتسىن الشفوي النقاش

 . الكتابة ى عل تساعدهم اليت والكلمات

 الك . 4
من عليه توصل ما بلورة يتم حبيث , التالية احلصة يف التحريرية تابة
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 إىل املوضوع تقسيم مع املراعاة مع , الكتابة يف وكلمات ومجل أفكار
 . وتسلسلها وترتيبها السابقة الشفوية األفكار وربط , فقرات

 تق . 5
 املهارات ضوء ويف , سلفا املـحددة األهداف ضوء يف التعبري ومي

 37 . عليها الطالب سيطرة املطلوب

 : وهو املدرس إىل موجه اقتراح هناك الكتابة تعليم تفعيل وألجل

 هي . 1
 من جتعل أن وحاول . واالستقرار باألمن واشعرهم , نفسيا التالميذ ئ

 . واالرتياح البهجة نفوسهم يف يبعث مرحيا مكانا الصف غرفة

 ج . 2
 طالب كل وتأكد . وأدوات مواد من الكتابة حصة حتتاجه ما كل هز

 . به اخلاصة ومواده أدواته

 تأ . 3
 باللغة يلعب فالطالب . الفن حصة عن متعة التقل الكتابة حصة أن كد

 . لوحته لرسم باأللوان الفنان يلعب كما , ويطوعها

   , هادي نور 37                                          129  128 . ص , ........... 
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 الت . 4
 منذ األخطاء من وخالية لة كام كتابية قطعا التالميذ لك يقدم أن توقع

 وهي . مراحل بعدة تـمر معقدة عملية الكتابة فعملية . األوىل الوهلة
 عند تتوقف أن يكفي . املعلم جانب من الصرب من الكثري إىل تـحتاج

 . مرحلة كل يف األخطاء بعض

 ش . 5
 كتابات بني املقارنة من جتعل وال , هو قدراته ضمن طالب كل جع

 حافزا منها اجعل وإنـما , للبعض ط اإلحبا يسبب ما التالميذ
 . لتقدمهم

 ش . 6
 , طالب بكل اخلاصة " التصحيح بقائمة " االستعانة على التالميذ جع

 . بأنفسه أخطائهم تصحيح يف لتساعدهم

 شا . 7
 اطلب . هلم تقرأها مواضيع بكتابة ولك , الكتابة بعملية التالميذ رك

 أن ميكن مما املوضوع حول تساؤالت أو أسئلة لك يرجوا أن منهم
. ووضوحا عمقا إليه يضيف
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 ج . 8
 اليت املواضيع عليها لتثبت الصف يف بارز مكان كل يف لوحة هز

 38 . طالب لكل فرصة هناك تكون أن واحرص . التالميذ يكتبها

 الكتابة تصحيح . ح

 فيه األساتذة يعاين مرهق أمر اإلنشاء أو بيـر التع كراسة تصحيح إن
 التصحيح هذا أن نالحظ فإننا اجلهد هذا ومع . واملشقة اجلهد من كثريا
 يقترح ولذلك . اإلنشاء يف الطلبة ضعف عالج يف كبري أثر من له ليس

 : التصحيح عملية عند مراعاته ن م والبد التالية األمور 39 الركايب

 املعلم تصحيح يكون أن ينبغي . 1
 وأن , وارد خطأ كل بإصالح متقيد غري شامال تصحيحا الطلبة لكتابات

 يف التالميذ تفكري ليثري , الرموز بطريقة الكراسات إصالح يكون
 . الصواب معرفة إىل نشاطهم ويبعث , أخطائهم

 القصور بعض على التجاوز ينبغي . 2
 . التدريب وبكثرة , متأخرة إال تأيت ال األساليب جودة ألن , ت العبارا يف

  , الدين بحر أوريل 38                                              ........... ,                       100 . ص , 
  , الركابي جودت 39                      116 . ص , ............ 
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 العامة املآخذ يدون أن املعلم على . 3
 الطلبة على فيعرضها , التصحيح عملية يف الحظها اليت الشائعة األخطاء و
 إىل املصححة الكراسات رد عملية بعد تكون باإلرشاد خاصة خصة يف

 . الطلبة

 بتقدير املعلم يكتفى أال حيسن . 4
 مالحظة ذلك أىل يضيف أن ينبغي بل , معينة بدرجة التلميذ وع موض

 . تشجيعه يف أثر هلا يكون أو , عيوبه على الدارس توضح كتابية

 التصحيح عن املعلم يعين أن جيب . 5
 يعين أن جيب كما , اخلط وجودة اإلمالئي بالرسم أو اللغوية بالناحية
 , وتسلسلها تيبها وتر وقيمتها األفكار صحة حيث من الفكرية بالناحني

 كل تتبع أن جيب اليت واإلرشاد النقد حصة يف ذلك يوضح أن وجيب
 . الدارسون يكتبه موضوع

 الكتابة ىف التالميذ ضعف أسباب . ط

 لفرص استغالله عدم فيها املعلم يسهم الىت التالميذ ضعف أسباب . 1
 من إفادته وعدم , األخرى العربية اللغة فروع بقية ىف التعبري على التدريب
. املختلفة احلياة مواقف وىف األخرى املواد بقية ىف املتاحة الفرص
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 التالميذ يلزم املعلمني فبعض , الكتابة تعليم طريقة إىل تعود الىت أسباب . 2
 هلم يترك وال , عليهم ويفرضه , سلفا هلم حيدد واحد موضوع ىف بالكتابة
 لدى أن رب التجا أثبتت وقد , إليه مييلون الذى املوضوع إختيار ىف احلرية

 وأن , غريها من أكثر املوضوعات بعض حنو ثقافيا رصيدا التالميذ
 ىف وخيفقون , فيها يربزون إرادم مبحض عليها يقبلون الىت املوضوعات

 . عليهم تفرض الىت املوضوعات عن الكتابة

 , الكتابة ىف زاهدون منهم كثريا ألن نفسه التلميذ إىل يعود ما أسباب . 3
 إىل يلجأ قد التالميذ بعض ان بل , املوضوعات عامل ىف جيد عما منصرفون

 40 . امللخصات كتب

 الكتابة تعليم يف ما على حيتوي : الثاين الفصل

 التعليم ختطيط . أ

 التدريس / التعليم ختطيط مفهوم •

 ليس األجيال لتنشئة Educational Planning التربوى طيط التخ إن
 يف املربني لكن , سابقة عصور يف يتم كان إذ , احلديث العصر وليد

 للتخطيط عقلية وتصورات مناذج رسم أو بصياغة اهتموا األخرية األونة
 يف املتوفرة العقلية والتصورات النماذج إىل استنادا ذلك , التربوي
جال  . واملـحلي القومي املستوى على دي قتصا اال التخطيط ـم

  , أحمد القادر عبد محمد                                  236  234 . ص ) 1979 , للطباعة الشباب دار : القاهرة ( ,  40
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 هو , الدين حبر أوريل نقله كما مولياسا عند التدريس فتخطيط
 يف تنفيذها سيتم اليت واخلطوات اإلجراءات عن املعربة اخلطط عن عبارة

 قبل من املقررة األساسية الكفايات أو األهداف لتحقيق التعليمية العملية
 عملية هي أنشطة بثالث األقل على تتم عملية وهو . الدراسي املنهج
 , الطالب قبل من األساسية الكفايات وحتديد , الطالب احتياجات حتديد

 41 . التعليمية العملية إجراء يف ستتم اليت التعليمية الربامج وتنظيم

 التدريس ختطيط أمهية •

 ختطيط أمهية عن الدين حبر أوريل نقله كما مولياسا أكّد وقد
 واإلفادة التخطيطية اإلفادة مها , مهمتني إفادتني يفيد حيث , التدريس
 يستطيع التدريس ختطيط وجود أن التخطيطية باإلفادة ويعين . التنفيذية

 كل على فيجب , التعليمية العملية يف االستعداد أمت إىل املعلم يدفع أن
 التنفيذية باإلفادة ويعين . ذهنيا أو كتابيا جيدا إعدادا نفسه يعد أن معلم

 هذا فإن ومنظم جيد بشكل إعداده تـم التدريس ختطيط كان إذا أنه
 42 . فعالة بطريقة التدريس تنفيذ يف املعلم يساعد التخطيط

 التدريس خطط أنواع •

  , الدين بحر أوريل 41                                                                          اإلسالمية براهيم إ مالك موالنا جامعة : مالنق ( , 
 100  99 . ص , ) 2011 , الحكومية

42                   107  106 . ص , 
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 التخطيط أن الدين حبر أوريل نقله كما احلصني اهللا عبد يرى
 : مها نوعني إىل ينقسم أن ميكن للتدريس

 الت -
 املدى بعيد خطيط

 فصل أو , كامل دراسي عام مثل طويلة ملدة تتم الذي التخطيط وهو
 حتت تخطيط ال من النوع ذا املعلمون ويقوم ). أشهر أربع ( دراسي
 . دراسي فصل كل أول يف وذلك املققر توزيع عنوان

 الت -
 املدى قصري خطيط

 أو , األسبوعي كالتخطيط , وجيزة لفترة يتم الذي التخطيط وهو
 43 . درسني أو درس أجل من يتم الذي اليومي التخطيط

 التدريس ختطيط خطوات •

 التدريس ختطيط عملية أن لدين ا حبر أوريل نقله كما مولياسا ويرى
 : التالية اخلطوات تتبع أن ميكن

 األساسية البيانات تعبئة -

 التدريس لتنفيذ إليه احملتاج الزمن حتديد -

43                  108  107 . ص , 
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 املنهج يف املقررة النجاح ومؤشرات األساسية الكفايات حتديد -
 الدراسي

 النجاح ومؤشرات األساسية الكفايات وفق التدريس أهداف حتديد -
 املقررة

 الدراسي املنهج يف املقررة األساسية املواد أو احملتوى د حتدي -

 التدريس طريقة حتديد -

 اختمامه حىت الدرس افتتاح من التدريس خطوات حتديد -

 ومراجعه الدرس مصادر حتديد -

 ومناذج , املالحظة وورقة , التدريس تقومي أو القياس الكيفية حتديد -
 44 . النتائج وضع وكيفية , األسئلة

 التعليم طريقة . ب

 يف املعلم يستخدمه الذي األسلوب : هي , التعليمية بالطريقة يقصد
 بأيسر التالميذ إىل املعلومات وصول لتحقيق التعليمي النشاط معالـجة

 45 . ممكن وقت وأقل سبيل

 113 . ص , المرجع نفس 44
  , الدين بحر أوريل 45                                               93 . ص , ........... 
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 , الدراسية املواد من مادة تدريس يف مهم دور ة التعليمي وللطريقة
 تتوقف املنشودة األهداف إىل الوصول حيث من التدريس جناح ألن وذلك

 املادة من أهم الطريقة تكون قد , بل . له املستخدمة الطريقة صالحية يف
 الطريقة تصاحبها مل إذا املعلم علوم وكثرة املادة جودة ومهما , واملعلم
 . األهداف بلوغ إىل يؤدي ال قد املناسبة

 أو الطريقة باختيار يقوم أن , األساسية املعلم واجبات من فلذلك
 إجناز سبيل ويف , تدريسه ينوي الذي املوضوع لتدريس املناسبة الطرائق

 : اآلتية األسئلة نفسه يسأل أن املعلم على فإن , ذلك

 هل -
 الدرس؟ أهداف الطريقة حتقق

 هل -
 للتعلم؟ الدافعية وحتقق ذ التالمي انتباه الطريقة تثري

 هل -
 للطالب؟ اجلسمي أو العقلي النمو مع الطريقة تتمشى

 هل -
 على وتشجعهم , التعلم أثناء يف التالميذ نشاط على الطريقة حتافظ

الدرس؟ انتهاء بعد التعلم مواصلة
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 هل -
 غريها أو املهارات أو املعلومات من التعلم حمتوى مع الطريقة تنسجم

 معه؟ وتتكامل

 فإنه , حدما إىل : بالعبارة أو بنعم األسئلة هذه على اإلجابة كانت وإذا
 لتدريس صاحلة لدرسه املعلم اختارها اليت التدريس طريقة بأن القول ميكن
 على فإن , األسئلة هذه معظم على بال اإلجابة كانت إذا أما , الدرس هذا

 نفس عليها يطبق مث ومن , أخرى بطريقة ويستبدهلا , طريقته يغري أن املعلم
 46 . السابقة األسئلة

 واليت الكتابة مهارة لتدريس اجلديدة الطريقة 47 مدكور اقترح وقد
 هذه اسم ن وم فيبد , (SelfRealization) " الذات حتقيق طريقة " باسم مساها

 مهارة تعلم يف الطالب أو التالميذ ذاتية إبراز إىل الطريقة دف أن الطريقة
 . املعلم على الطريقة اعتماد من أكثر عليهم االعتماد هناك حيث , الكتابة
 تشتمل اليت للخطوات االستعراض خالل من الطريقة تلك وصف فيمكن
 : يلي كما وهي , عليها

 حت -
 املوضوعات ديد

  , الدين بحر أوريل 46                     141 . ص , ........... 
  , مدكور أحمد علي 47                        271 . ص , ............ 
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 الب -
 واحلقائق ملعارف ا عن حث

 الت -
 الشفوي عبري

 كت -
 48 النهائية صورته يف املوضوع ابة

 كما وخطواا , القادر عبد أمحد حممد عند الكتابة لتعليم ة ق ي طر ال وهناك
 : يلي

 حتلل . التالميذ على املعلم يعرضها موضوعات عدة من موضوع اختيار - 1
 تكون وقد , بالكتابة يتناولونه مث التالميذ فيها ويتحدث . عناصره
 حصةالتعبري ىف الكتابة تكون مث , الشفوى التعبري حصة ىف املناقشة

 التالميذ ويكتب , احلصة بداية ىف املناقشة تكون وقد , التحريرى
 . للكتابة الفرصة

 . فيه الكتابة رية ح للتالميذ تترك موضوعات عدة من موضوع اختيار - 2
 والفرق , التعبري تعليم ىف طويال زمنا سادتا وسابقتها الطريقة وهذه
 شفويا وتناوله شرحه يسبق مل هنا املوضوع أن سابقتها وبني بينها

  , الدين بحر أوريل 48                                               99  98 . ص , ............ 
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 التلميذ أمام املوضوعات فيها وتتعدد . السابقة الطريقة ىف حدث كما
 . فيه الكتابة إىل مييل ما منها ليختار

 والفرق , فيه الكتابة يريد الذى املوضوع اختيار ىف لميذ للت احلرية ترك - 3
 من أوسع الطريقة هذه ىف احلرية درجة أن وسابقتها الطريقة هذه بني

 السابقة الطريقة ىف االختيار أما , مفتوح فيها فاالختيار , سابقتها
 وعلى حمدود السبورة على املكتوبة املوضوعات عدد ألن , فمحمود

 التلميذ أمام فليس الطريقة هذه ىف أما , بينها من خيتار أن التلميذ
 بدافع حنوه حيس وما , نفسه إليه متيل ما خيتار أن منه ومطلوب , شيء

 . فيه والكتابة لعاجلته

 يبذل أن املعلم واجب فمن , كتابة عنها يعربون وظيفية مواقف خلق - 4
 مرتبطة وظيفية التالميذ فيها يكتب الىت التعبري موضوعات جلعل جهده

 بدافع التلميذ كل يكتب حىت وانفعاالمو مبيوهلم صلة وهلا , يام حب
 ويطبعه , العاطفة وصدق االنفعال حرارة يكتب فيما ويبث , ذاتى

 49 . اخلاصة نفسيته بطابع

  , أحمد القادر عبد محمد 49                      246  244 . ص , ........... 
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 التعليم وسائل . ج

 ستخدمها ي اليت الوسائط خمتلف ت حت تندرج ما " هي التعليمية الوسيلة
 واألفكار واحلقائق املعارف إيصال بغرض , مي التعلي املوقف يف األستاذ
 اليت احلاسة حسب التعليمية الوسائل وانقسمت 50 . " للطلبة واملعاين

 : هي , أنواع إىل تـخاطبها

 السمع حاسة ختاطب اليت الوسائل وهي السمعية لوسائل ا -
 . اللغات ومعامل التسجيلية واألشرطة , واألسطوانات , كالراديو " األذن "

 البصر حاسة ختاطب اليت الوسائل وهي البصرية الوسائل -
 . واألفالم والشرائح واللوحات والرسوم املتحركة كالصور

 معا احلاستني ختاطب اليت الوسائل وهي بصرية مسعية وسائل -
 51 . وغريها الناطقة املتحركة كالصور " والبصر السمع "

 , الدين حبر أوريل نقله كما وزمالؤه احلفيظ عبد فراج حممود فضيلة ويؤيد
 : منها , الكتابة علي للتدريب احلديثة الوسائل هناك أن

 ما ب يكت مث الدارس إليها يسمع اليت املسجلة الصوتية الشرائط -
 ألن , األستاذ صوت من فاعلية أكثر املسجل والصوت . عليه تـمليه

  , الدين بحر أوريل 50                                            113 . ص , ............... 
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 إعادة ميكنه كما , الصوت ارتفاع درجة يف يتحكم أن يستطيع الطالب
 . منه يطلب ما كتابة يتقن حىت مرة من أكثر يريد ما مساع

 باجلرائد التسلية أبواب يف ظهرت وقد , املتقاطعة الكلمات -
 , األجنبية اللغة معلم ويستطيع , التليفزيونية والربامج بكثرة واملـجالت

 معرفة على الدارس تعني , املتقاطقة الكلمات على تـمرينا يصمم أن
 وتقاطع اخلالية املربعات عدد ويساعد . هجائها وطريقة الكلمات معاين

 للكلمات السليم للهجاء الدارس تذكر على والرأسي األفقي املـحور
 تـمثل اليت والرسومات الصور ببعض أيضا االستعانة وميكن . املطلوبة

 . املطلوب للفظ اختيارهم سالمة من الطلبة يتأكد حىت الكلمات

 تزويد على والتليفزيون اإلذاعة وبرامج السينمائية األفالم تعمل -
 اإلنشاء موضوعات كتابة يف تلزمه الىت واملعلومات باألفكار لدارس

 نشرات إىل باالستماع ألجنبية ا الربامج من االستفادة وميكن . واحملادثة
 52 . واإلذاعة التعليمي والتلفزيون األخبار

 املستعملة الكتب / التدريس مادة . د

 تستخدم منفعة فيها اشياء أو أصل هي التعليم كمصد التعليم مادة
 يكفر أن العربية اللغة معلم على لذلك . والتعلم التعليم يف السهولة إلعطاء

52                  118 . ص , 
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 فريد ليس الكتاب كان ولو جيدا إعدادا وتعد تدريسها يراد اليت ملواد ا عن
 بكثري األطفال أدغمة ميلؤون الذين ليسوا املاهرين املدرسني ألن , املصادر

 تالميذهم بيد يأخذوا من ولكنهم القصري الزمان يف واملعارف احلقائق من
 هلا واستعما املعلومات حتصيل على القدرة اكتساب على ويساعدهم
 53 . واهود الوقت من القليل بذل مع ا واالنتفاع

 التقومي . ه

 التربية ويف , وزنه الشيء وقوم , قيمة إعطاؤه أي اللغة يف الشيء تقومي
 بصورة وهو , ووزنا قيمة األداء هذا إعطاء يعين التالميذ ألداء املعلم تقوم
 54 . األفكار و أ أواألشخاص األشياء على احلكم إصدار يتضمن عامة

 العملية عناصر من أساسيا عنصرا يعترب التربوي التقومي أن شك وال
 التربوية األهداف حتقيق يف جناحنا مدى ا حنكم اليت العملية فهو , التعليمية

 ذاا األهداف هذه قيمة علي ا حنكم اليت العملية أيضا وهو , ننشدها اليت
 . األهداف لتحقيق استخدمت اليت الوسائل كفاءة مدى واختبار

 , التقومي عملية خالهلا من تتم اليت املنطقية اخلطوات من جمموعة هناك
 حتديد مث , امليدان مشكالت تحديد ب مشكلة وجود عند اخلطوات هذه وتبدأ

 فعالية تطبيق كتاب العربية بين يديك في ترقية مهارة الكالم بمعهد تعليم اللغة العربية التابع للمسجد . " 2010 . مبارك حسني 53
       ". الجامع سونن أمبيل سورابايا                                                                                                        ( , مارس طبعة , 

 87 . ص , .) 2010 : سورابايا
  , الدين بحر أوريل 54                    197 . ص , ............... 
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 فوق التعديل مث , البيانات يل حتل مث , التنفيذ , للتقومي االستعداد مث , األهداف
 . املقترحات جتريب و , النتائج

 , أساسيتني بوسيلتني عموما التربوية املؤسسة يف التلميذ عملية تتم و
 وسائل عن احلديث صدد يف وألننا . والتحريرية الشفوية االختبارات : مها

 رية التحري االختبارات احلالة هذه يف بالذكر أخص فإين , الكتابة مهارة تقومي
 إىل التحريرية االختبارات تصنيف وميكن . الكتابة مهارة مادة تناسب ألا
 : منها أنواع عدة

 املقال اختبار . 1

 هيئة على إجابته بكتابة الطالب يقوم االختبارات من النوع هذه يف
 املشكلة أو للموضوع استجابة أكثر أو صفحة أو فقرة يكون قد , مقال
 ال خمتلفة قدرات يقيس أن ميكن املقال ت واختبارا . السؤال يطرحها اليت

 55 . االختبارات من األخرى األنواع استخدام طريق عن قياسها ميكن

 املوضوعية االختبارات . 2

 , املقال اختبارات جنب إىل جنبا املوضوعية االختبارات تستخدم
 إىل وجهت اليت االنتقادات نتيجة املوضوعية االختبارات ظهرت وقد

 يتم اليت النتائج ملوضوعية نظرا موضوعية مسيت وقد , املقال اختبارات
 . طريقها عن إليها التوصل

55                  206 . ص , 
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 الصواب اختبار منها املوضوعية االختبارات من أنواع عدة وهناك
 إعادة واختبار , املزاوجة واختبار , متعددة من االختيار واختبار , واخلطأ
 واختبار , واألشكال الرسوم بار واخت , التعديل كتابة واختبار , الترتيب
 56 . التكملة واختبار , التحويل واختبار , الربط

 (Open Book Test) الكتاب االختبارات . 3

 ومذكراتـهم كتبهم بإحضار للطالب يسمح االختبارات ه هذ يف
 يف وضعت قد الكتب بأن عليهم ينبه أن على , احلاجة عند واستعماهلا

 من األساسي والغرض . حمدد اإلجابة وقت ألن السريع للرجوع أيديهم
 وليس التطبيق على الطالب قدرة قياس هو االختبارات من النوع هذا

 . املعلومات بعض ترديد أو حفظ على قدرته

 أو مشكلة على االختبارات من النوع هذا أسئلة حتتوي ما وغالبا
 إىل الرجوع ميكنه ولذا , حالهلا يـجد أن الطالب وعلى معينة مسالة

 57 . استخدامها ميكن اليت الرياضية الصيغة أو القانون ملعرفة الكتاب

56                   210  209 . ص , 
57                  215 . ص , 
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 الثالث الباب

 التحليلية والدراسة نية ا يد امل دراسة ال

 األول الفصل

 سيدوارجو احلكومية اإلسالمية الثانوية املدرسة عن حملة

 هو . أ

 سيدوارجو احلكومية مية اإلسال الثانوية املدرسة ية

سيدوارجو احلكومية اإلسالمية الثانوية املدرسة : املدرسة اسم
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 سيدوارجو 2 رقم جنجولو شارع : العنوان
(www.mansidoarjo.org) 

 8963805-(031) : اهلاتف رقم

 سيدوارجو : املديرية

 الشرقية جاوى : الوالية

 7.730 : األرض مساحة

 االستخدام يف حق : األرض وضع

 كوسنان احلاج الدكتوراندوس : املدرسة رئيس

 (S1) : النهائية التربية

 سيدوارجو احلكومية اإلسالمية الثانوية املدرسة تأسيس تاريخ . ب

 18 التاريخ يف سيدوارجو احلكومية ة اإلسالمي الثانوية املدرسة أسست
 املدرسة احصائية برقم , ميالدية سبعني و تسعة مائة تسع ألف سنة مارس

 . سيدوارجو 76 رقم مادا غاجاه الشارع يف املوقع 311351512004
 هذه نقلت , ومثانني سبعة مائة تسع ألف سنة يوليو 27 التاريخ يف مث

 . سيدوارجو امللعب خلف يف أي , الثاين رقم جنجولو الشارع يف املدرسة

43
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 يف وجودها ومنذ . سيدوارجو املدينة وسط يف املدرسة هذه وقعت
 من سواء ، ما حد إىل جيد املدرسة هذه تطور كانت , جنجولو الشارع

 منها العامة املدارس حول ها موقع و والتعليمية البيئية التسهيالت حيث
 العامة العالية املدرسة , سيدوارجو احلكومية االقتصاية العالية املدرسة

 (Perkapalan) السفن شؤون األهلية العالية املدرسة , سيدوارجو 1 احلكومية

 الكيفية يف جيدة مدرسة تكون أن املدرسة هذه على جيب فلذلك . وغريها
 . والكمية

 و KBK الدراسي املنهج املدرسة هذه تلقّت , الالحقة تطورها ويف
KTSP حتاول أن وتسعى RSBI/RMBI ) الدينية املدارس وبناء بذرة 
 بدلت قد اآلن حىت سبعني و تسعة مائة تسع ألف سنة ومنذ ). الدولية
 : يلي مما سيدوارجو احلكومية اإلسالمية الثانوية املدرسة كرئيس الوظيفة

 1988 – 1980 سنة , ه س سوفارتو سري احلاج . 1

 2001 - 1988 سنة , خالد حممد احلاج الدكتوراندوس . 2

 2005 - 2001 سنة , املاجستري الصمد عبد احلاج الدكتوراندوس . 3

 2010 - 2005 سنة , املاجستري معصوم حممد احلاج . 4

. اآلن حيت 2010 سنة , كوسنان الدكتوراندوس . 5
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 سيدوارجو احلكومية اإلسالمية الثانوية املدرسة وأهداف , بعثة و , رؤية . ج

 املدرسة رؤية . 1

 . كرمية أخالق و ذ و , علم ذو , إميان ذو منها املتخرجني املدرسة حتقّق

 املدرسة ة بعث . 2

 : يلى فما سيدوارجو احلكومية اإلسالمية املدرسة ة بعث وأما

 يف كرمية بأخالق خلق و تعاىل اهللا إىل والتقوى , اإلميان ترقية •
 . املدرسة

 . ها ومعاملت الدراسة يف الدينية العلوم طلب غرية إنبات •

 ب ال الط يع يستط حىت وتفرحيا ا إبكاري ا فعلي الدراسة اشراف تنفيذ •
 . إلمكانام وفقا األمثل حنو على وا يتطور أن

 على والصحة بالسليم التنافسية والقدرة املكثَّف التفوق غرية إنبات •
 . املدرسة سكّان مجيع

 . ومواهبهم مهارام ر لتطوي وتسهيلهم الطالب مساعدة •

 . التعليمية األنشطة مجيع يف احلياتية املهارات تطوير •

 احلكم خذ ا يف املدرسة سكّان جبميع كية را االشت إدارة تنفيذ •
. والتقرير
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 . اإلجتماعية احلياة يف تطبيقها و اإلسالمية األخوة الوعى بناء •

 . اتمع من التصديق هلا اليت التربية مؤسسة بوصف املدرسة حتقيق •

 املدرسة أهداف . 3

 ): 2010 - 2008 سنة ( األوىل املرحلة

 . اإلسالمية يم تعل ممارسة يف املدرسة سكان وعي لترقية •

 . مجاعة الظهر صالة يف الطالب ممارسة لترقية •

 . اجلودة واملتخرجات املتخرجني لنيل •

 . احلياتية واملهارات العميقة املعرفة لديهم الذين الطالب إلنتاج •

 . واإلسالمية واملؤثَّر واإلبكاري النشط التعليم لتنفيذ •

 . واإلسالمية املهين املعلمني لزيادة •

 . العاملية املستوى املدرسة إىل للوصول تفوق امل فصل لزيادة •

 . النهائي االختبار يف املتوسط القيمة لترقية •

): 2012 - 2011 سنة ( الثانية املرحلة
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 االستطاعة الرياضيات أوملبياد و , الفنون و , الرياضة فرق لتشكيل •
 . اإلقليمي املستوي يف املناقسة على

 . املدرسة ومجال فة النظا و الصحة يف املدرسة سكان وعي لترقية •

 . ومتكينها الوسائل عدد لزيادة •

 . املفضل اجلامعة إىل تسلّم اليت املدرسة متخرج عدد لزيادة •

 مجيع على ومهذّب ومؤدب والكالم والسالم االبتسام ملمارسة •
 . املدرسة سكان

 مي التنظي اهليكل . د

 فما و سيدوارج احلكومية اإلسالمية الثانوية ملدرسة التنظيمي اهليكل أما
 : يلي

 ) 1 ( اللوحة

Komite  KEPALA 

Kepala TU
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 اجلامعة من , اجلامعة أية من متخرجون املدرسة هذه يف املعلمون
 املصر من , البالد خارج من متخرجون منهم وبعض . غريها أو احلكومية

 : يلي كما واجلدول , اجلدول الباحثة جتعل احواهلم وملعرفة . مثال

 ) 2 ( اللوحة

 النهائية التربية املادة املعلمني أمساء الرقم
 S1 واحلديث القرآن كوسنان احلاج دكتوراندوس 1

 S2 واحلديث القرآن املاجستري احسان أنوار احلاج 2

 S1 االقتصاد د ف . س , سوداريانيت تري احلاجة 3

 S2 صوصيولوجيا املاجستري سوكويو الدكتوراندوس 4

 S1 الرياضة د ف . س , بصري أمحد احلاج 5

 S1 فيزياء مطيع عبداهللا 6

 S1 االجنليزية اللغة نسونيت احلاجة 7

 S1 كيمياء ايرناوايت احلاجة 8

 S1 بيولوجيا حسنة أسوة 9

 S1 الرياضيات جنيد 10

 S1 بيولوجيا نينسيه زنينة احلاجة 11

 S1 الرياضيات راضية سييت احلاجة 12

S1 الرياضيات منري حلمى 13
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 S1 جنليزية اال اللغة مفيدة احلاجة 14

 S1 صوصيولوجيا امفريانتو سوجنج 15

 S1 الرياضيات ستيجوريين مستويت 16

 S1 العربية اللغة منصور حممد 17

 S1 الرياضيات املنري مفتاح احلاج 18

 S2 فيزياء املاجستري اديكارا ايرفني 19

 S2 الرياضيات املاجستري اهللا خيف 20

 S1 التاريخ تريسنوايت 21

 S2 االندونيسية اللغة املاجستري حسان إ ادق 22

 S2 كيمياء املاجستري فوزي امحد 23

 S1 بيولوجيا حممودة سييت 24

 S1 واحلديث القرآن خليفة نور احلاجة 25

 S1 الفقه محيدة ايرنا احباجة 26

 S2 الرياضات املاجستري القمرية نور احلاجة 27

 S1 العقيدة عابدة نور احلاجة 28

 S1 بيولوجيا و ماريون 29

 S1 القرآنواحلديث سونيوتو 30

 S2 الرياضات املاجستري اهللا عون 31

S1 االقتصاد سوماريت ليليك 32
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 S1 االندونيسية اللغة نظر حممد احلاج 33

 S1 كيمياء ايراوايت ريكا فوسي 34

 S2 االندونيسية اللغة املاجستري سارتونو 35

 S1 اجلغريف علم سومارين احلاجة 36

 S2 الفقه املاجستري سعيدة احلاجة 37

 S1 االندونيسية اللغة فائدة سييت احلاجة 38

 S1 الفقه اهللا هداية 39

 S1 الوطنية التربية انصاري عيسى احلاج 40

 S1 االندونيسية اللغة فاطمة سييت 41

 S1 الوطنية التربية مناسدة 42

 S1 صوصيولوجيا اهلداية عزة احلاجة 43

 S2 االجنليزية اللغة املاجستري رمحدي ميق ع 44

 S1 بيولوجا مسهودي 45

 S1 التاريخ هسيت مايا 46

 S1 كيمياء سورياين 47

 S1 الرياضات هنوم فارحة 48

 S1 فيزياء اربيان يونوس 49

 S1 العربية اللغة الربية خري 50

S1 الوطنية التربية سيناتوم 51
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 S1 االقتصاد روفيادي عريف 52

 S1 االجنليزية اللغة اخلامتة حسن 53

 S1 احلاسب علم املتقني عبد 54

 S1 الرياضة هداية ادروس 55

 S2 اجلغريف علم املاجستري اية انداه ارين 56

 S2 فيزياء املاجستري فرايتنو هيندرو احلاج 57

 S1 فيزياء الياس حممد 58

 S1 االندونيسية اللغة معزة انية احلاج 59

 S1 بيولوجيا ان اسن 60

 S1 االجنليزية اللغة نصوحة 61

 S1 االجنليزية اللغة اندري 62

 S1 العقيدة النجيب عني 63

 S1 االستشارة قيادة العيدية قواسر احلاجة 64

 S1 االستشارة قيادة سوفعات 65

 S2 واحلديث القرآن املاجستري هيايت نور 66

 S1 واحلديث القرآن الفطرية روح 67

 S1 احلاسب علم اهلريس انانج ن 68

 S1 التاريخ سوهاستيين 69

S1 التاريخ علي فريدة احلاجة 70
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 S1 واحلديث القرآن لفينتو 71

 S2 االستشارة قيادة املاجستري الفطر ار يويل 72

 S2 االجنليزية احملادثة املاجستري سوهارتوان 73

 S1 االجنليزية احملادثة االنام خري 74

 S2 احملادثة املاجستري هتا حممد 75

 S2 كيمياء املاجستري ويــبوو بودي 76

 S1 االجنليزية اللغة بيقين امحد 77

 S1 حمادثة مرزقي رفعان احلاج 78

 S1 االجنليزية اللغة الصاحلة ليانة 79

 S1 العربية اللغة الصبحانية فطرة 80

 S1 كيمياء زهري اجوس 81

 S1 الرياضيات هندريك نوفيان 82

 S1 الفقه اهلدي رافق 83

 S1 الرياضة انديكا دمياس 84

 S1 التاريخ كوستياين انيك 85

 S1 الرياضات احلسنية إمرأة 86

 S1 اجلغرايف علم ايفندي أمحد 87

 S1 الفن تربية ويدودو سافوترو 88

S1 ماندارين اللغة ساتريا ريزال 89
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 S1 ك ب / ف ب النساء اخوة 90

 املعلمني أحوال بنسبة متغري ولكن السنة كل ثابتا يكون ال مجيعا هذا
 . التعليم يف جناحهم يف

 املتعلمني أحوال . و

 يف سيدوارجو احلكومية اإلسالمية الثانوية املدرس يف املتعلم عدد أما
 : يلي فيما 2012 - 2011 الدراسية السنة هذه

 ) 3 ( اللوحة

 جمموع مؤنث مذكر الصف الرقم
1 10 - 1 6 28 34 
2 10 - 2 6 28 34 
3 10 - 3 11 28 39 
4 10 - 4 12 27 39 
5 10 - 5 12 27 39 
6 10 - 6 12 27 39 
7 10 - 7 13 26 39 
8 10 - 8 12 26 38
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9 10 - 9 12 27 39 
10 10 - 10 11 28 39 
11 10 - 11 12 27 39 
12 10 - 12 12 28 40 
 28 19 9 1 - أ - 11 13
 28 19 9 2 - أ - 11 14
 32 25 7 3 - أ - 11 15
 34 26 8 4 - أ - 11 16
 34 26 8 5 - أ - 11 17
 34 27 7 6 - أ - 11 18
 34 26 8 7 - أ - 11 19
 35 18 17 1 - س - 11 20
 36 18 18 2 - س - 11 21
 36 18 18 3 - س - 11 22
 36 18 18 4 - س - 11 23
 28 22 6 1 - أ - 12 24
 28 24 4 2 - أ - 12 25
 31 24 7 3 - أ - 12 26
32 21 11 4 - أ - 12 27
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 31 20 11 5 - أ - 12 28
 33 22 11 6 - أ - 12 29
 32 19 13 7 - أ - 12 30
 34 28 6 1 - س - 12 31
 33 25 8 2 - س - 12 32
 35 26 9 3 - س - 12 33
 35 25 10 4 - س - 12 34

 1177 823 354 جمموع

 التعليمية الوسائل أحوال . ز

 لفهم للطالب كثريا تساعد الوسائل وهذه , مهمة التعليمية الوسائل أن
 احلكومية اإلسالمية ملدرسة ا يف تستعمل اليت التعليمية والوسائل . الدرس

 : يلي كما سيدوارجو

 ) 4 ( اللوحة

 الرقم التعليمية الوسائل العدد احلال
 1 التعليم غرفة 34 جيد
 2 املعلم غرفة 1 جيد
3 املدرسة رئيس غرفة 1 جيد
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 4 (TU) السكريترية غرفة 1 جيد
 5 الكمبيوتر معمل 2 جيد
 6 الفيزياء معمل 1 جيد
 7 اللغة معمل 1 جيد
 8 البيولوجيا معمل 1 جيد
 9 مكتبة 1 جيد
 10 اِحلرفة غرفة 1 جيد
 11 الفن غرفة 1 جيد
 12 االستشارة قيادة غرفة 1 جيد
 13 الصحة غرفة 1 جيد
 14 القاعة غرفة 1 جيد
 15 مصلى أو مسجد 1 جيد
 16 مطعم 2 جيد
 17 مسكن 3 جيد
 18 املعلم محام 2 جيد
 19 املتعلم محام 2 جيد
 20 اللجنة غرفة 1 جيد
21 االجتماع غرفة 1 جيد
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 الثاين الفصل

 وحتليلها البيانات عرض

 البيانات مجع طرائق الباحثة استخدمت , البحث قضايا يف السؤال إلجابة
 وطريقة , (Wawancara) املقابلة طريقة و , (Observasi) املالحظة طريقة منها , املتعددة
 : يلي كما عليها حصل اليت البيانات الباحثة عرضت و (Dokumentasi) . الوثائق

 املالحظة من . 1

 هي و , مباشرة امليدان مبشاهدة املالحظة طريقة الباحثة استخدمت
 و . التعليم آخر إىل التعليم أول من الكتابة تعليم عملية مبراقبة و مبشاركة

 رس املد استخدم كيف و , الكتابة تعليم خطوات عن احلقائق و البيانات لنيل
 . الفصل يف والتقومي , املستعملة الكتب و , التعليم وسائل و , التعليم طريقة

 املقابلة من . 2

 العربية اللغة مدرسة مع باملقابلة الباحثة عليها حصلت اليت احلقائق أما
 لطالب الكتابة تعليم عن الصبحانية فطرة أستاذة و الربية خري أستاذة وهي
 طّة خ و , سيدوارجو احلكومية اإلسالمية الثانوية باملدرسة عشر احلادى فصل

 الكتابة يف الطالب مشكالت و , االختبار يف الطالب نتيجة و , التعليم
. وحتليلها
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 الوثائق من . 3

 عن احلقائق هي الوثائق بطريقة الباحثة عليها حصلت اليت احلقائق وأما
 , املدرسة وأهداف وبعثة ورؤية , املدرسة تأسيس وتاريخ , املدرسة هوية

 الوسائل وأحوال , املتعلمني وأحوال , املعلمني وأحوال , التنظيمي واهليكل
 . االختبار يف الطالب نتيجة و , التعليمية

 : يلي كما امليدان من الباحثة اخذا اليت احلقائق ومن

 اإلسالمية الثانوية باملدرسة عشر احلادى فصل ال لطالب الكتابة تعليم . أ

 . سيدوارجو احلكومية

 املدرسة هذه يف العربية اللغة تعليم أن , الربية خري ة أستاذ قالت
 ومهارة , الكالم ومهارة , اإلستماع مهارة منها , مهارات أربع على يشتمل
 اإلستماع بعد التعليم آخر يف الكتابة تعليم وكان . الكتابة ومهارة , القراءة

 دة ما يفهموا أن بعد شيئا يكتبوا أن الطالب استطاع ألن والقراءة والكالم
 يف املهارة أصعاب من هي الكتابة مهارة وألن , والقراءة والكالم اإلستماع
 . اللغوية املهارات

 مبحث وهو , مباحث أربعة على يتكون الدراسي عام يف وكان
والسياحة العامة ومرافق , الوترية الدراسية السنة لنصف والصحة املراهق عن
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 لنصف اإلمسية اجلملة عن هو قواعده وأما . الشفعية الدراسية السنة لنصف
 58 . الشفعية الدراسية السنة لنصف الفعلية واجلملة , الوترية الدراسية السنة

 ثالث هو الشفعية الدراسية السنة نصف يف الكتابة تعليم أما
 جعل هي والثانية , مجيلة فقرة يف الكلمات ترتيب هو األوىل تعليم . مرات

 وبصورة فعلية مجلة بنسبة اإلنشاء جعل هي والثالثة , واجلواب السؤال
 . مناسبة

 سأل مث , السالم إلقاء هي األوىل الكتابة تعليم خطوات ومن
 املدرس بين مث , ستبحث املادة عن املدرس وسأل , الطالب حالة املدرس

 قسم مث , الدرس يفهموا مل الذين الطالب املدرس سأل ذلك وبعد , املادة
 أعطى ذلك بعد و , ) أشخاص أربعة فرقة كل ( الفرق إىل الطالب املدرس

 العالمة فيها ( الطالب إىل الرحلة عن املفردات
 أن الطالب املدرس مر أ و , ) اجلملة كأول 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

 59 . اجلمل وا يترمج أن الطالب املدرس مر أ و , ة املفيد اجلمل إىل الكلمة يرتبوا

 املدرس سأل مث , السالم إلقاء هي الثانية الكتابة تعليم خطوات و
 بين مث , ستبحث ة واملاد املاضي املادة عن املدرس وسأل , الطالب حالة

 , الدرس يفهموا مل الذين الطالب املدرس سأل ذلك وبعد , املادة املدرس
 أمر ذلك وبعد , واجلواب السؤال جيعلوا أن الطالب املدرس أمر ذلك وبعد

 . المدرس غرفة في , والنصف التاسعة الساعة في , 2012 مايو 8 تاريخ , الثالثاء يوم في المقابلة 58

. الفصل في , والربع الثامنة الساعة إلى السابعة الساعة في , 2012 مايو 14 تاريخ , االثنين يوم في المالحظة 59
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 الطالب ذلك أجاب مث اآلخر الطالب إىل قرطاسهم ليبدل الطالب املدرس
 مث , السالم إلقاء هي الثالثة الكتابة تعليم خطوات و 60 . السؤال

 , ستبحث واملادة املاضية املادة عن املدرس وسأل , الطالب حالة املدرس سأل
 يفهموا مل الذين الطالب املدرس سأل ذلك وبعد , املادة املدرس بين مث

 املدرس وأمر الرحلة عن ملونة صورة فيه القرطاس املدرس زع و مث , الدرس
 61 . الفعلية اجلملة بنسبة العطلة يوم يف رحلتهم عن يكتبوا أن الطالب

 هذا يف العربية اللغة تعليم عملية بأن الباحثة عرفت املالحظة ومن
ممل الطالب اليشعر حىت جذابة و جيدة الفصل  . ـب

 الكتب و , التعليم وسائل و , التعليم وطريقة , التعليم خطّة استخدام . ب

 باملدرسة عشر احلادي الفصل لطالب الكتابة تعليم يف والتقومي , املستعملة
 سيدوارجو احلكومية اإلسالمية الثانوية

 تعليم ال طّة خ . 1

 الفصل إىل الدخول قبل التعليم خطّة العربية اللغة املعلم استخدم
 الدراسي أول يف التعليم خطة املعلم جعل , العادة يف ولكن . دائما

 التخطيط وهو , املدى بعيد التخطيط هي أنواعها . والشفعي الوتري

 . المدرس غرفة في , والربع الثامنة الساعة في , 2012 مايو 15 تاريخ , الثالثاء يوم في المقابلة 60
. الفصل في , والربع الثامنة الساعة إلى السابعة الساعة في , 2012 مايو 21 تاريخ , االثنين يوم في المالحظة 61
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 . الدراسية السنة نصف أو كامل الدراسي عام مثل طويلة ملدة تتم الذي
 . (Berkarakter) الطبيعة التعليم خطة هي املستعملة التعليم خطة انت وك

 عشر احلادى الفصل لطالب الكتابة تعليم يف التعليم خطّة ومنوذج
 . امللحق يف يلحق سيدوارجو احلكومية اإلسالمية الثانوية باملدرسة

 التعليم طريقة . 2

 جيب لك لذ . التعليم جناح يف املؤثرة العوامل إحدى هي الطريقة
 الطريقة أما . الكتابة لتعليم املناسبة الطريقة خيتار أن املدرس على

 احلكومية اإلسالمية الثانوية بـمدرسة الكتابة تعليم يف املستعملة
 الطريقة و , الشفهية السمعية الطريقة و , احملاضرة الطريقة هي سيدوارجو

 االنتقائية ريقة الط و , الوظيفة الطريقة و االتصالية الطريقة و , املناقشة
(Eklektik/ Campuran) وأحيانا . املنشود التعليم أهداف إىل للوصول 

 إىل الفعلية اجلملة عن املثل , التعليم مادة ليبينوا الطالب املدرس طلب
 يستخدم العربية اللغة مدرس أن على يدل هذا . األخرى الطالب
 تعليم يف طالب ال حلالة و التعليم ملادة واملناسبة واجلديدة الطريقة
. الكتابة
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 التعليم وسائل . 3

 الطالب ملساعدة وهي , التعليم يف مهم امر التعليمية الوسائل
 يف املستعملة التعليمية الوسائل وكانت . التعليم مادة فهم يف ولتسهيلهم

 , واألفالم , امللونة وبطافة , فيديو الشريط منها املدرسة ذه الكتابة تعليم
 , العربية اللغة معجم و , املتحركة الصور و , التعليم ادة مب املناسبة والصور

 . الشبكة و , احلاسوب و

 يف الكتابة تعليم أن على يدل الشبكة و احلاسوب بالتكنولوجيا و
 لنيل الطالب يساعد أن ويستطيع بالزمان متروك ليس املدرسة هذه

 ربية الع اللغة مدرس أمر , املثال . والشبكة احلاسوب من الواسعة املعارف
 من باملوضوع املناسبة الصورة باستعمال العطلة يف خربم لكتابة

 . الشبكة

 املستعملة الكتب . 4

 احلادى الفصل لطالب العربية اللغة لتعليم املستعملة الكتب كانت
: هي سيدواجو احلكومية اإلسالمية الثانوية مبدرسة عشر



72 

 و اجستري امل افريانتو ديفي , " احلكمة " الطالب لتدريب مذكرة كتاب -
 . 2008 , سراغني : فوساكا اكيك , اإلخوان

 : فوترا طه , هداية . د الدكتور صنف العربية اللغة درس ل مذكرة -
 . 2008 , سيمارانج

 التقومي . 5

 احلكومية اإلسالمية الثانوية املدرسة ذه الكتابة تعليم يف التقومي
 س املدر أخذ . النهائي والتقومي اليومي التقومي على يشتمل سيدوارجو

 نصف يف الكتابة تعليم وألن . الفصل إىل الدخول كل اليومية النتيجة
 يف الطالب نتائج ثالث الباحثة فنالت , 62 مرات ثالث الدراسية السنة

 : يلي كما وهي , الكتابة

 ) 5 ( اللوحة

XII IPA) 1 - العامل علم بقسم عشر احلادى لفصل الطالب جة نتي -1) 

 الثالثة الثانية األوىل اإلسم الرقم
 70 80 90 . ف جنيح أمحد 1

. المدرس غرفة في , والنصف التاسعة الساعة في , 2012 مايو 22 تاريخ , الثالثاء يوم في المقابلة 62
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 60 50 60 . ف ويـجي نور الفا 2
 65 50 50 فوزيا النساء 3
 50 60 60 اوتاما هادي بانكيت 4
 85 80 90 صاحلة بلقس 5
 60 60 70 محرية بنت 6
 65 60 70 حسنة ديان ديفي 7
 65 60 60 فراستيا دمياس 8
 75 60 60 رشادا امرنا دوي 9
 65 60 60 . ف اريانتو دوي 10
 85 70 80 . م موالهيال ايلسا 11
 60 40 50 فربيانيت ايستو 12
 60 40 40 فوروانينسيه فيبتيكا 13
 65 70 70 فوترا هارديكا 14
 75 70 80 الصاحلة إمرأة 15
 65 50 60 فائز النساء اينس 16
 55 50 60 العمر فائز حممد 17
 75 60 70 . أ الفيا ماهريزا 18
 85 70 80 حمرم حممد 19
65 60 60 روسفيتا نينديا 20
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 60 50 50 اجنرايين ريين 21
 65 50 60 . ه جوكو ريزال 22
 70 70 70 مهسنة رزكي 23
 85 80 80 محرياء سيدة 24
 60 60 50 . ف وليدة صفيا 25
 85 80 70 احلميدة شفيعة 26
 75 70 70 دسياناوايت تيكا 27
 65 60 70 املنرية زهرة 28

 ) 6 ( اللوحة

XII IPA) 2 - العامل علم بقسم عشر احلادى لفصل الطالب نتيجة -2) 

 الثالثة الثانية األوىل اإلسم الرقم
 65 60 70 والنداري أي 1
 75 70 80 . س الرمحن عبد 2
 60 40 50 نوفاندي بران الف 3
 55 50 60 زين اهللا عبد انس 4
 60 50 60 درماوان عريف 5
65 60 70 فتماساري ايو 6
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 75 70 70 اماليا دين 7
 75 70 70 لسناندا ديكا 8
 80 80 80 رستكاوايت دنار 9
 60 50 60 سينتا ايرلسا 10
 75 80 80 اجي بانو جيناجنار 11
 60 40 50 رمضان معريف هقزا 12
 60 50 50 . م نور زلفي عندنا 13
 65 50 60 االفعدة ليلة 14
 65 60 60 اهلم حممد 15
 65 60 70 حارس مهد حممد 16
 70 60 70 دوي حسين نيلي 17
 50 60 70 فوزية سييت نور 18
 85 80 70 . م مسلحة فوتري 19
 65 70 80 ديفي ريزيتا 20
 65 50 50 . ز حسن رزقا 21
 60 60 70 الرفيعة نفيعة لمي س 22
 80 80 70 . م ديا سيلي 23
 75 70 70 . س عليمة سييت 24
65 60 50 جيترا سيسيانا 25
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 75 70 80 . ر كوثر تربيز 26
 65 60 50 األخيار زين 27
 70 60 60 فكري رشيدة 28

 : يلي كما املتقدمة النتيجة بيان إىل بالنسبة

 ) 7 ( اللوحة

 اموع 3 االختبار 2 االختبار 1 االختبار النتيجة
40 4 1 - 5 
45 - - - - 
50 12 10 2 24 
55 - - 2 2 
60 20 15 12 47 
65 - - 18 18 
70 12 19 4 35 
75 - - 10 10 
80 8 9 2 19 
85 - - 6 6 
90 - 2 - 2 

168 56 56 56 اموع
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 وهي 60 ة نتيج نالوا هم الطالب أكثر أن , النتيجة تلك إىل نظرا
 مخسة وهي 70 نتيجة نالوا الذين الطالب الثاين مث , طالبا أربعني و سبعة

 وعشرين أربعة وهي 50 نتيجة نالوا الذين الطالب الثالث مث , طالبا وثالثني
 مث , طالبا عشر تسعة وهي 80 نتيجة نالوا الذين الطالب الرابع مث , طالبا

 السادس مث , طالبا عشر انية مث وهي 65 نتيجة نالوا الذين الطالب اخلامس
 الذين الطالب السابع مث , طالبا عشر وهي 75 نتيجة نالوا الذين الطالب

 40 نتيجة نالوا الذين الطالب الثامن مث , طالبا ستة وهي 85 نتيجة نالوا
 و طالبان وهي 90 نتيجة نالوا الذين الطالب التاسع مث , طالبا مخسة وهي

 . طالبان هي و 55 نتيجة نالوا الذين الطالب

 ألن , مقبول الكتابة يف الطالب نتيجة أن عرفنا ذلك إىل إضافة
 % 62,5 , مقبول درجة وهي 60 نتيجة نالوا هم الطالب من % 83,9

 الطالب من % 42,8 , جيد درجة وهي 70 نتيجة نالوا هم الطالب من
 نالوا هم الطالب من % 33,9 , ناقص درجة وهي 50 نتيجة نالوا هم

 نتيجة نالوا هم الطالب من % 31,1 , جدا جيد درجة وهي 80 نتيجة
 وهي 75 نتيجة نالوا هم الطالب من % 17,8 , مقبول درجة وهي 65

 جيج درجة وهي 85 نتيجة نالوا هم الطالب من % 10,7 , جيد درجة
3,5 , ناقص درجة وهي 40 نتيجة نالوا هم الطالب من % 8,9 , جدا
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 من % 3,5 , جدا جيد درجة وهي 90 يجة نت نالوا هم الطالب من %
 . ناقص درجة وهي 55 نتيجة نالوا هم الطالب

 احلادى الفصل لطالب الكتابة يف الطالب نتيجة بيان جدول و
 : يلي كما , سيدوارجو احلكومية اإلسالمية الثانوية باملدرسة عشر

 البيان باحلروف النتيجة بالرقم النتيجة
 جدا جيد أ 100 - 80
 جيد ب 79 - 66
 مقبول ج 65 - 56
 ناقص د 55 – 40
 جدا ناقص ه 39 – 10

 باملدرسة عشر احلادى الفصل لطالب وحتليلها الكتابة يف الطالب مشكالت . ج
 . سيدوارجو احلكومية اإلسالمية الثانوية

الكتابة يف الطالب مشكالت •
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 الطالب لدى املفردات قلة -

 والصرفية ية النحو القواعد عن الطالب فهم قلة -

 الفعلية واجلملة اإلمسية اجلملة عن الطالب فهم قلة -

 : منها الطالب ضعف أسباب ومن

 الكتابة يف الطالب لدى التدريب قلة -

 الكتابة يف خصوصا , العربية اللغة مادة الطالب حب قلة -

 املدرسة من الثابت الدراسي وقت ضيق -

 العامية ة ط املتوس املدرسة من وهي املتختلفة الطالب خلفية و -

 تارة مملة العربية اللغة التعليم -

 املشكالت حتليل •

 . دائما الكتابة تعليم قبل اجلديدة باملفردات الطالب تزويد -

 املرتل واجب بإعطاء كتابيا تعبريا للتعبري للطالب عة الواس ة الفرص ة إتاح -
 . املكثف

الطالب حلال واملناسبة واملفرحة اجلذابة التعليم املدرس أوجد -



80 

 الرابع الباب

 اخلامتة

 اخلالصة . أ

 احلادى الفصل لطالب الكتابة تعليم عن البحث اجراء مت أن بعد
 الباحثة نالت , سيدوارجو احلكومية اإلسالمية الثانوية باملدرسة عشر

 : يلي كما وهي البحث قضايا عن إجابة اخلالصة

 ثانوية ال باملدرسة عشر احلادى الفصل لطالب الكتابة تعليم عملية كانت . 1
 , التعليم شروط رت توفّ قد ألن , جيدة سيدوارجو احلكومية اإلسالمية

 يقة طر و , الفصل إىل الدخول قبل التعليم ختطيط درس امل استخدم منها
 كتب ال و , املتنوعة و املناسبة التعليم وسائل و , املتنوعة و املناسبة التعليم

 . املكثف التقومي مث , املعيارة املدرسية

 : العربية اللغة علم امل استخدم . 2

 و . املدى بعيد التخطيط هي نوعها . (Berkarakter) الطبيعة التعليم خطّة -
 . الكتابة لتعليم مستعد املعلم أن على يدل هذا

 وحالة التعليم ملادة واملناسبة واجلديدة املتنوعة الطريقة املعلم واستخدم -
 طريقة , املناقشة يقة طر , احملاضرة طريقة منها , الكتابة تعليم يف الطالب

70
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 (Eklektik/ Campuran) االنتقائية طريقة و , الوظيفة الطريقة و االتصالية

 . املنشود التعليم أهداف إىل للوصول

 منها املدرسة ذه الكتابة تعليم يف املستعملة التعليمية الوسائل كانت و -
 و , التعليم مبادة املناسبة والصور , واألفالم , امللونة ة وبطاق , فيديو الشريط
 . والشبكة واحلاسوب العربية اللغة معجم و , املتحركة الصور

 احلادى الفصل لطالب العربية اللغة لتعليم املعيارة الكتب املعلم واسخدم -
 مذكرة كتاب : هي سيدواجو احلكومية اإلسالمية الثانوية مبدرسة عشر

 اكيك , اإلخوان و املاجستري افريانتو ديفي , " احلكمة " الطالب لتدريب
 الدكتور صنف العربية اللغة لدرس مذكرة و 2008 , سراغني : فوساكا

 . 2008 , سيمارانج : فوترا طه , داية ه . د

 و , الفصل إىل الدخول كل اليومية والنتيجة النهائية النتيجة املدرس أخذ و -
 الكتابة يف التقومي من و . الدراسية السنة نصف يف مرات ثالث هو

 نتيجة نالوا هم الطالب من % 83,9 أى , الطالب أكثر أن عرفنا
 . مقبول درجة وهي 60

 فهم قلة , الطالب لدى املفردات قلة هي الكتابة يف الطالب مشكالت . 3
 اجلملة عن الطالب فهم قلة , والصرفية النحوية القواعد عن الطالب
. الفعلية واجلملة اإلمسية
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 اجلديدة و رية الكث باملفردات الطالب تزويد : املشكالت ل حل املـحاوالت -
 كتابيا تعبريا للتعبري للطالب الواسعة ة الفرص ة اح إت و , الكتابة تعليم قبل

 واملفرحة اجلذابة التعليم املدرس أوجد و , املكثف املرتل واجب بإعطاء
 , الكتابة يف خاصة اهدين ج الطالب يتعلم أن و , الطالب حلال واملناسبة

 الطالب تؤثر احملاوالت وتلك . تعلمهم بتحمس شجعهم قد املدرس و
 . الكتابة تعلم يف ورغبتهم مهتهم ترقى أن وتستطيع النجاح إىل وتدفعهم

 االقتراحات . ب

 للمدرس االقتراحات . 1

 الفصل يف الطالب الكتابة مهارة يهتم أن العربية اللغة ملدرس ينبغي
 . وصحيحا جيدا يكتبوا أن يستطيعون ال الذين للطالب أخصها

 للطالب االقتراحات . 2

 يرقّيوا وأن , الصحيحة الكتابة يف يدربوا أن الطالب على ب جي
 و الكتابة درس يف أخصها العربية اللغة درس يف ونشاطام جهدهم
 يتناولوا لكي أساتيذهم يطيعوا أن وعليهم احملبوبة مادة الكتابة جيعلون

. آمني . النافعة علوم


