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الثانى فصلال  

 اإلطار النظري

 

 المفهوم النظري .أ 

 منها كما تلى: اؼبفهـو النظرم

 التأثَت .ُ
 الفهم .ِ
 xمتغَت  = ظبيةاعبملة اال .ّ
 yمتغَت  = مهارة الكتابة .ْ

 
 تأثيرمفهوم ال .1

. يف االصتالح ُِجاء يف معجم التعرفات معٌت األثر ىو اغباصل من الشيء
كبوىا فو اغباصلة للشيء كخياطة الثوب كغزؿ القطن كنسج الغزؿ ك األثر دبعٌت الص

 العُت.فتقابلو 

 

 مفهوم الفهم .2

   ن أف يظهر إليوديكلى فهم معٌت اؼبواد التعليمية. ك الفهم ييعرؼ بأنو القدرة ع
إعادة إعالنو يف شكل آخر أك ترصبة اؼبواد من شكل إذل من خالؿ تفسَته ك 

                                                             
 . السابقالمرجع على ابن ؿبمد السيد الشريف اعبرجاين،  20
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. ِّسبكن منوؼبعجم الوسط أف القدرة ىي طاقة كقوة على شيئ ك يف اك ِِآخر.
القابلة الىت تشَت إذل ما ديكن أف يفعلو الفرد إذا ناؿ  ىي مهارة حاضرة تقابلها

 ِْ.التدريب اؼبناسب

 مقدار النجاح، كربقيق غرض التعليم، فهي بأسلوب، ك التالميذؼبعرفة قدرة 
يف يف ترتيب الكلمة، ك  التالميذىو قدرة  التقوًن يف مادة الكتابةاىتماـ بالتقوًن. 
يف اؼبعٌت  يف اصالح تركيب اعبملة، ك اعبملة، ك يف استعماؿ اؼبشٌكل، ك ترتيب 

 .التالميذأشدد على صناعة كتابة  الوجوالواضحة اؼبناسبة، كغَت ذلك. كىذا 

االصالح كي ذبد الًتقية يف ىم التقوًنى ك تالميذ ا وٍ ُت أف يعطى اؼبدرس لذلك على 
 ار الطريقة ك أساليبها.يمساعدة ىذه األشياء مناسبة يف اختمهارة كتابتهم. ك 

ىي اؼببتدئي، يف تعليم الكتابة ثالثة أقساـ ك  األساليبطريقة ك سم التنق
   ِٓ.التالميذبقدرة  افتناسب أساليب التعليملطريقة ك . كالبد لوٌسطي، كالعارلاؼبتك 

 

 سميةالجملة االمفهوم  .3

لعلم النحو  ظبية يف علم النحو. لعلم النحو أىداؼ كثَت،ذبد مادة اعبملة اال
  أىداؼ كثَت،كما قاؿ زكريا يف كتابو أف االىداؼ العامة من تعليم علم النحو

 منها:

                                                             
22 Kasmiati, وفس المكان. 
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لى إدراؾ اػبطء فيما يقرأ كيسمع تعريف التلميذ بأساليب العربية ك تعويده ع .ُ
 يتجنب ذلك يف حديثو ك قراءة ك كتابتو.ك 

 يهدؼ النحو إذل ضبط الكالـ ك صحة النطق ك الكتابة. .ِ
 تلميذ على فهم ما يقرأ أك يسمع مهما دقيقا.مساعدة ال .ّ
تثفيف التالميذ ك ذلك عن طريق زيادة معلوماتو عن طريق األمثلة ك التطبيقات  .ْ

 اؼبفيدة.
زيادة ثركه التلميذ اللفظية ك اللغوية ك ذلك باستخداـ األمثلة اؼبعطاة ك  .ٓ

 .التدريب على الشتقاؽ ك استخداـ اؼبعاجم الستخراج الكلمات اؼبطلوبة
كضع القواعد النحوية ك الصرفية ك استخداـ اؼبعاجم الستخراج الكلمات  .ٔ

 اؼبطلوبة.
كضع القواعد النحوية ك الصرفية ك موضع التطبيق العلمى قراءة ك ؿبادثة ك   .ٕ

 ِٔكتابة ك ىو الغاية من تدريس النحو.

كتاب ؿبمود كامل الناقة ك غَته أٌف تدريس القواعد   قاؿ ؿبمد صالح الدين ىف
 :ِٕلثالثة أمور ىي

 ألهنا مظهر حضارم من مظاىر اللغة، ك دليل على أصالتها. .ُ
 ألهنا ضوابط ربكم استعماؿ اللغة. .ِ
 ِٖألهنا تساعد على فهم اعبمل ك تركيبها... إخل. .ّ

                                                             
 .ََِ، ص.ُُٗٗ، دار اؼبعرفة، طرؽ تدريس اللغة العربييةزكريا اظباعيل، 26

  
ىػػ/  ُِْْ،ؿبمد كامل الناقة كغَته، طرائق التدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، )إيسيسكو: النسركات اؼبنظمة اإلسالمية للًتبية كالثقافة(27

 .َِّـ، ص. ََِّ

  
 ؿبمد كامل الناقة ك غَته، نفس اؼبرجع. نفس اؼبكاف.  كيثمر الديه،  28

 



 
 

01 

يف تعليم علم النحو أك القواعد توجد أغراض   من أىداؼ السابقة زبلص الباحثة أف
فهو ؼبمارسة مهارة الكتابة  الضركرم من تعليم ىذه اؼبادة كثَتة. كالشيء اؼبهم

 الذم يتعلم بو.

ية تسمى مصطلحة اللغة اإلقبليز  يف perfect sentenceأٌف السابق البياف  كماك 
كب من  ًت اؼبفيدة ىي ما تباعبملة اؼبفيدة يف مصطلحة اللغة العربية. أما اعبملة 

  تفيد فائدةن تامة. كلمتُت فأكثر

 ِٗاعبملة الفعلية.ظبية ك عربية إذل قسمُت، كمها اعبملة االة يف اللغة التنقسم اعبمل
ىذا  يف فقط كما اؼبوضوع اؼبذكور ظبيةحثة ستقدـ النظريات عن اعبملة االكلكٌن البا
 البحث.

يف قواعد يف كتابو "علم النحو  أمُتند على اعباـر كمصطفى ظبية عاعبملة اال
ظبية االملة اعب َّ.كل صبلة تًتكب من مبتدأ كخربىي  "اللغة العربية للمرحلة االبتدائية

اؼببتدأ ىو .  إما ُّ"كبن ؾباىدكف -العلم نور”ىي الىت تبدأ باسم أك بضمَت مثل: 
ىو اعبزء اػبرب ىو ما يكمل معٌت اؼببتدأ )أل ك  اسم مرفوع يقع يف أكؿ اعبملة. 

 .ِّالذل ينتظم منو مع اؼببتدأ صبلة مفيدة(

((اػبرب: اظباف تتألف منهما صبلة اؼببتدأ ك   ك مفيدة، كبو: ))اغبقُّ منصوره
ربى عنو، يىتميٌػزي اؼببتدأ عن  ))االستقالؿي ضامن شعادة األمًة((. اػبرب بأف اؼببتدأ ـبي

ربى بو.ك     : ما أسندى اػبربك  يسبقة عامله. اؼببتدأ: ىو اؼبسند إليو،  الذم دلك  اػبرب ـبي

                                                             
29 Agustiar, نفس اؼبكاف.    

 .40ص.  ,اؼبراجع السابق على اعباـر كمصطفى أمُت, 11  
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اػبرب تدعى لذم ننٌم بو مع اؼببتدأ فائدة. كاعبملة الؤلفة من اؼببتدأ ك ىو اإذل اؼببتدأ، ك 
 صبلة اظبية.

 اػبرب شبانية مباحة:كيتعلق باؼببتدأ ك 

 أحكام المبتدأ (1)

:  للمبتدأ طبسةي أحكاـو

برٌب، اليت ىي حرؼ  قد جيزُّ بالباء أك من الزائدتُت، أك: كجوب رفعو. ك األول
الثاىن كبو: ))ىىٍل ًمٍن خىاًلقو فاألكؿ كبو: ))حبسبك اهلل((. ك  جر شبيو بالزائدة.

رية يـو الثالث كبو: ))يا ريبَّ كاسيةو يف الدنيا عا(. ك ّهلًل يػىٍرزيقيكيٍم(()فاطر :غىيػٍري ا
 القيامة((.

رةن مقيدةن، كبو:  جوب كونو معرفةن كبو: ))ؿبمده رسوؿي اهلًل((، أك نكك  :الثاني
تكوف النكرة مفيدةن بأحد بو خربه من عبادة سبعُت سنة((. ك ))ؾبلسي علمو يينتفعي 

 أربعة عشر شرطان:

((، أك معٌتن  -ُ كبو: )) كلُّ  باإلضافة لفظا كبو: ))طبسي صلواتو كتبهنَّ اهلل ي
((، ك  : طل (، أمْٖكبو )) قيٍل كيله يػىٍعمىلي عىلىى شىاًكلىًتًو(()اإلسراء: ديوتي

 أحدو.
من ميشرؾ((، أك تقديران، كبو:  بالوصف لفظا، كبو: ))لعبده مؤمنه خَت -ِ

أمر )) أمره أتى بك((، أم: شر عظيم ك ))شرُّ أىرَّ ذا ناب((، ككبو: 
: بأف تكوفى ميصغَّرةن، كبو: )) رجىيله عندنا(( أل: رجل عظيم : أك معٌتن

  ّّحقَته، ألف التصغَتى فيو معٌت الوصف.

                                                             
 .ُّٕ، ص. جع السابقااؼبر  الشيخ مصطفى الغالييٌت،  11
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ك ؾبك  اجارِّ  خربىا ظرفا أك بأف يكوف -ّ  كل    ؽى وٍ فػى ركران مقدمان عليها، كبو : )) ى
 ذم علمو عليمه((

 بأف تقع بعد نفي. أك استفهاـ. أك )) لوال((، أك )) إذ(( الفجائية. -ْ
بأف تكوف عاملةن، كبو: ))إعطاءه ًقرشان يف سبيل العلم ينهض باألمة((.  -ٓ

 صدقةه((. ككبو: ))أمر دبعركؼو صدقةه، كهنيه عن مينكر
كم ك))ما(( التعجبية ك  االستفهاـبأف تكوف مبهمةن، كأظباء الشرط ك  -ٔ

 اػبربية.
 بأف تكوف مفيدة للدعاء خبَت أك شٌر، كبو: سالـ عليكم. -ٕ
 عن موصوؼ، كبو: عادل خَت من جاىل. بأف تكوف خلفا -ٖ
 ّْبأف تقع صدرى صبيل حالية مرتيطة بالواك أك بدكهنا. -ٗ

 التقسيم.البفضيل ك ويع، أك بأف يراد هبا التن -َُ
 على معرفة، أك يعطف عليها معرفة. بأف تعطف -ُُ
 بأف تعطف على نكرة موصوفة، أك يعطف عليها نكرة. -ُِ
 قيقة اعبنس ال فرد كاحد منو.بأف يراد هبا ح -ُّ
 بأف تقع جوابا، كبو: ))رجله(( يف جواب من قاؿ: ))مىٍن عندؾ؟((. -ُْ

سعيد؟((، فيقاؿ يف اعبواب: إف دٌؿ عليو دليل، تقوؿ: ))كيف جواز الثالث: 
 ))ؾبتهدة(( أم: ىو ؾبتهدة.

 ذلك يف أربعة مواضع:كجوب حذفو ك  الرابع:

 إف دٌؿ عليو جواب القسم -ُ
 إف كاف خربه مصدرا نائب عن فعلو  -ِ

                                                             
 .ُّٖ، ص. اؼبرجع  الشيخ مصطفى الغالييٌت، نفس  11
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((، مؤخرا عنهما، سى ئٍ بً صوصا اؼبدح أك الذـٌ بعد ))نعم ك إف كاف اػبرب ـب -ّ
، كبًئسى الرجلي  ، فأبو يف اؼبثالُت خربه  كبو: نعمى الرجلي أبو طالبو أبو ؽببو

 ؼببتدأ ؿبذكؼو تقديريهي: ))ىو((.
تية يف معرض مدح أك ذـ أك ترحُّم، نعإف كاف يف األصل نتعا فيطعى عن ال -ْ

كبو: ))خيٍذ بيًد زىَتو الكرًني(( ك))دٍع ؾبالسةى فالفو اللئيمي(( ك))أحًسٍن إذل 
 فالفو اؼبسكُتي((.

األمثلة كجوبان. كالتقدير: ىو الكرًن، كىو اللئيم، كىو )فاؼببتدأ ؿبذكؼ يف ىذه 
اؼبسكُت كجيوز أف تقطعو عن الوصفية للنصب على إنو مفعوؿ بو لفعل 

 يف األكؿ: أمدح، كيف الثاين: أذـ، كيف الثالث: أرحم(. ؿبذكؼ تقديره

ـى على اػبرب كقد جيب تقدًن اػب :الخامس و. كقد رب عليإف األصلى فيو أف يتقدَّ
 سيأيت الكالـ على ذلك(.ك  جيوز األمراف. )

 

 أقسام المبتدأ (2)

((، ك اؼببتدأ ثالثة أقساـ: ))صري منفصله، كبو:  ضمَته ح((، كبو: ))الكرًني ؿببوبه
يػٍره لَّكيٍم( البقرة:ؿه مؤكَّ ))أنتى ؾبتهد((، ك   .ُْٖ، كبو: )كىأىٍف تىصيوميوا خى

 

 أحكام خبر المبتدأ (3)

 ػبَت اؼببتدأ سبعة أحكاـ:

 : كجوب رفعو. األول
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قد يكوف جامدان. كبو: ))ىذا ألصل فيو أف يكوف نكرة مشتقةن. ك : أفَّ ا الثاني
))    .حجره

 تأنيثا.تثنيةن كتذكَتا ك للمبتدأ إفرادان ك  كجوبي مطابقتو : الثالث

: جواز حذفو إف دٌؿ عليو دليل، كبو: ))خرجتي فإذا األسدي، أم: فإذا الرابع
 األسد حاضر.

 كجوب حذفو يف أربعة مواضعى: :الخامس

: يتعلق هبا األولى، أم: دالة على كجود عاـ. أف يدٌؿ على صفة مطلقة -ُ
تقع بعد  : أفالثانيةؾبركر، كبو: اعبنة ربت أقداـ األٌمهات. ظرؼ أك جار ك 

.  لوال أك لوما، كبو: لوال الٌدين ؽبلك الناسي
 ألفعلٌن.أف يكوف خَتا ؼببتدأ صريح يف القسم، كبو: لعمرؾ  -ِ
أف يكوف اؼببتدأ مصدرا، أك اسم تفضل مضافا إذل مصدر، كبو: أفضل  -ّ

 صالتك خاليا فبا يسغليك.
، كبو: كل امرئو كما فعىلى، أف يكوف بعد كاك متعُتَّ أف يكوف دبعٌت "مع" -ْ

 أم: مع فعلو.

ًده، ك  :السادس  اؼببتدأ كاحد كبو: خليل كاتب، شاعر، خطيب.جواز تعدُّ

 تقدـ عليو جوازا أك كجوبا.قد يل أف يأخر عن اؼببتدأ. ك ف األص: أالسابع
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 الخبر المفرد (4)

 صبلة.خرب اؼببتدأ قسماف: مفرد ك 

ك ؾبموعا، كبو: اجملتهد ؿبمود، أ إف كاف مثٌتػبرب اؼبفرد: ما كاف غَت صبلة، ك فا
ليس فيو معٌت ما  ىو إما جامد )كاجملتهداف ؿبموداف، كاجملتهدكف ؿبمودكف. ك 

 ّٓفيو معٌت الوصف. كبو: علٌي أسد(. إما مشتٌق )كبو: ىذا حجر(، ك الوصف. 

 الخبر الجملة (5)

لقي اغبسني ييعلى قدرى صاحبو، ما كاف صبلة فعلية، أك صبلة اظبية، فاألكؿ كبو: اػب
 الثاين كبو: العامل خلقوي حسن.ك 

 

 وجوب تقديم المبتدأ (6)

 جيب تقدًن اؼببتدأ يف ستة مواضعى:ك 

شرط، كبو: من يتق ، كأظباء الأف يكوف من األظباء اليت ؽبا صدر الكالـ األول:
جيبٌية، كبو: ما أحسن ما التعظباء االستفهاـ، كبو: من جاء؟، ك أاهلل ييفلٍح، ك 

 ّٔ.كم اػبربية كبو: كم كتاب عندم!الفضيلة، ك 

كل تلميذ ط، كبو: الذم جيتهد فلو جائزة، ك أف يكوف مشبها باسم الشر  الثاني:
 جيتهد فهو على ىدل.

 

                                                             
 .ِِّ -ُّٗ، ص. اؼبرجع  الشيخ مصطفى الغالييٌت، نفس 15
 .ِّْ -ِّّ، ص .اؼبرجع  الشيخ مصطفى الغالييٌت، نفس 16
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ـي ، كبو: ))غالـ مىن ؾبتهد؟((، ك))أف يضاؼ اسم لو صدر الكالـ الثالث:   زما
 .كم أمر يف يدؾ((

ىي اليت يسموهنا الـ االبتداء(، كبو: أف يكوف مقًتنا بالـ التأكيد ) ك  الرابع:
 (.ُِِكىلىعىٍبده مٍُّؤًمنه خىيػٍره م ن مٍُّشرًؾو ) البقرة: 

ليس ىناؾ قرينة تعُت ؼببتدأ كاػبرب معرفة أك نكرة، ك كل من ا  أف يكوف  الخامس:
باؼبسند إليو، كبو: أخوؾ علي، إف  أحدمها، فيتقدـ اؼببتدأ خشية التباس اؼبسند

 أردتى اإلخبار عن األخ : علٌى أخوؾ، إف أردتى اإلخبار عن علي.

ال لفظا يقًتف اػبرب نإذلك بأف يكوف اؼببتدأ ؿبصورا يف اػبرب، ك أف  السادس:
 (.ُْْكبو: كىمىا ؿبيىمَّده إالَّ رىسيٍوؿه )آؿ عمراف: 

 

 وجوب تقديم الخبر (7)

 جيب تقدًن اػبرب على اؼببتدأ يف أربعة مواضع:

ؾبركر، كبو: مفيدة، ـبربا عنها بظرؼ أك جار ك إذا كاف اؼببتدأ نكرة غَت  األول:
 يف الدار رجل.

تفهاـ، فاألكؿ، كبو:  استفهاـ، أك مضافا إذل اسم اس إذا كاف اػبرب اسم الثاني:
 الثاين كبو: ابن من أنت؟.كيف حالك؟ ك 

إذا اتصل باؼببتدأ ضمَت يعود إذل شيء من اػبرب كبو: يف الدار  الثالث:
 صاحبها.

ذلك بأف يقًتف اؼببتدأ بإال لفظا، كبو: يكوف اػبرب ؿبصورا يف اؼببتدأ. ك أف  الرابع:
 أك معٌٌت، كبو: إمنا ؿبمود من جيتهد. ما خالق إال اهللي 
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 المبتدأ الصِّفة (8)

قد ييرفغ الوصف باالتداء، إف دل يطابق موصوفة تثنية أك صبعا، فال حيتاج إذل 
خرب، بل يكتفي بالفاعل أك نائبو، فيكوف مرفوعا بو، سادا مسٌد اػبرب، بشرط أف يتقدـ 

 ّٕبوب اجملتهدكف.ىل ؿبستفهاـ كبو: ما ناجح الكسوالف، ك الوصف نفي أك ا

 

 ظبية كما يلى:األمثلة من اعبملة االك 

 كبَتة ري  القم -صبيلة سي الشم .ُ
 كاسعالبيت  -نظيف  اؼبسجد .ِ
 ؿبموداف اجملتهداف -ؾبتهد  ىَتزي  .ّ
 يتق اهلل ييفلح من - خيليقيوي حسني  العامل .ْ
غَت جيتهدي فهو على ىدل، ك  كٌل تلميذو  -الذم جيتهد فلو جائزةه   .ٓ

 ذلك. 

 

 مهارة الكتابةمفهوم  .4

تعد مهارات اللغة الكلية: االستماع كالكالـ كالقراءة، ك مهارة الكتابة إحدل 
الكالـ. ألف الكتابة اخًتاع بيا إذا قورنت دبهارة االستماع ك ىذه اؼبهارة حديثة نس

ال شك أف ىناؾ لغات كثَتة دة يف تقدـ اغبضارة اإلنسانية، ك الكتابة مرحلة جدي
انتشرت مث اندثرت قبل أف يتوصل العقل البشرم إذل طريقة تسجيل رموزىا على 
أكراؽ البدرم أك األحجار أك الورؽ، لكي تستطيع األجياؿ الالحقة أف تتابع ما 
حدث يف اؼباضي السحيق. لقد أدت الكلمة اؼبكتوبة دكرا أساسيا يف حفظ الًتاث 
                                                             

 . ِّٔ-ِّٓ، ص . اؼبرجع  الشيخ مصطفى الغالييٌت، نفس 17
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دل كافة اآلراء بُت الناس يف أكباء العاالطباعة تبادؿ األفكار ك ما سهلت البشرم ك
 ّٖبتصرؼ(. ُٕٗـ : ص.  ُُٖٗاؼبكاف )العريب متخطية حواجر الزماف ك 

مهارات الكتابة ىو ظبة من ظبات األمة تعليما شعب أك أمة. الكتابة قيد 
االستخداـ من قبل اؼبتعلمُت لتدكين اؼبالحظات أك تسجيل، إقناع، إعالـ 

ت منها أجبدية، التلفيظ مهارة الكتابة مهارة ربتول على ثالث الناحيا ّٗ.كالنفوذ
لكٌن الباحثة ستبحث اؼبهارة يف ك   َْتعبَت الفكرة من عملية الكتابة أل اإلنشاء.ك 

 .فقط اإلنشاء

 ىي كما تلى: عدة التعرفات عن الكتابة عند علماء اللغة العربية

صورة منتظمة كمركبة يعربهبا اإلنساف رأيو كتابو أٌف الكتابة قاؿ علياف يف   .ُ
 ء إذل غَته.ر اؼبعاطفتو من نفسو. الكتابة ىي صورة نظر ك 

 يف كتابو أف الكتاية ىي بعض نشاط الفسكومتوريك (ُٖٕٗ) قاؿ أىٍلنػىقىة .ِ
 للتعبَت الفكرة.لوسائل التصاؿ ك اك 

بُت بو أف الكتابة ىي كسائل االتصاؿ ( يف كتإُٖٗقاؿ ضٌبده إبراىيم ) .ّ
 اؼبكاف.على الرغم ينفٌك بالوقت ك اآلخر لفرد ك ا

( يف كتابو قاؿ أف الكتابة ىي كوسائل ُُٖٗأما صاحل عبد اجمليد ) .ْ
 لقارء يف قرءتو لو ينفٌك بالوقت.يرغب ا االتصاؿ من الفرد حىت

ارة رابعة من اؼبهارات ( أف الكتابة ىي مهُّٖٗقاؿ أضبد منصور ) .ٓ
، لخر بطريقة تعريف الفكرة من األاتصاؿ ىي كسائل اللغوم. ك  ، كاؼبفهـو

 اغبديث اؼبكتوب.، ك اغبواسأية، ك الر ك 

                                                             
 .ُُُ، ص. ََِٖ. اعبزيرة، الدار العاؼبية للنشر ك التوزيع، ُ، طىابغَتتعليم اللغة العربية للناطقُت عمر الصديق عبد اهلل،  18
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أف الكتابة ىي أنشطة اتصاؿو ينبت منها ابتكاره  أىلٍنقةكقاؿ طيٍيمة ك  .ٔ
استنتاجي. ىي عملية يقـو هبا فرد يف تغيَت االمناط الشفوية إذل النص 

اصاؿ  و الكاتبالتحريرم. الكتابة ىي تركيب ربريرم ذك مناط يهدؼ ب
 40 مكانا.ُت كقتا ك إذل القارئ اؼبتفرق اؼبعلمات

تلخص الباحثة أف الكتابة ىي كسيلة أك كاسطة االتصاؿ عرفات السابقة من الت
أية الفرد إذل رى س، ك اغبوا الفكرة، ك َتعبالىت تفيد تالىت يعرب الكاتب يف لغة الكتابة 

الذل يستخدـ الفرد يف تعليم اللغة العربية الىت    الحاالصطالسيما، جيد ك  األخرل.
 اإلنشاء.خلق، كصنع، كبٍت، كالًتكيب، ك اؼبعٌت ب إلنشاءدة ااتسمى دب

 

 أقسام مهارة الكتابة ( أ

كقاؿ  العلماء اآلخركف أف ىناؾ أربعة ؾباالت رئيسة يف تعليم الكتابة باللغة 
 العربية كىي:

 كتابة اغبركؼ العربية .ُ
 هبجاء سليمكتابة الكلمات  .ِ
 عربية يفهمهما القارئ تكوين تراكيب ك صبل .ّ
استخداـ الًتاكيب ك اعبمل العربية يف فقرات تعرب عن أفكار الكاتب  .ْ

بوضوح. معٌت ىذا أننا سنعلم الكتابة يف اللغة العربية من خالؿ ؾباالت 
 التالية:

 اػبط. .أ 
 الكتابة اؽبجائية .ب 

                                                             
10

Syaiful Musthafa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif.  (Malang: UIN 

MALIKI PRESS), hlm. 60-62.  
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 الكتابة اؼبنقولة. .ُ
 الكتابة اؼبنظورة. .ِ
 االختبارية. الكتابة .ّ

 التعبَت كاإلنشاء كينقسم إذل: .ج 
 التعبَت البسيط.  .ُ
 التعبَت اؼبوجو. .ِ
 ِْالتعبَت  اغبر. .ّ

 كقاؿ يثمر الدين يف كتابو أٌف ينقسم تعليم التعبَت إذل مرحلتُت مها:

 اؼبرحلة األكذل كىي الكتابة اؼبوجهة. . أ
 اؼبرحلة الثانية كىي الكتابة اغبرة.  . ب

 الكتابة اؼبوجهة:

اؼبرحلة يكوف الدارسوف قد عرفوا ىجاء بضع مئات من كلمات، يف ىذه 
كحصلوا ثورة كبَتة منها، كمنت لديهم كثَت من اؼبفاىيم اليت درسوىا يف اللغة، كهتيئوا 

وية اليت مارسوىا يف ؼبمارسة الكتابة مستخدمُت الصوغ النحوية كالًتاكيب اللغ
الدارس بعض اغبرية يف اختيار  اغبديث كالقراءة كاإلمالء. ةيف ىذه اؼبرحلة يعطي

الكلمات كالًتاكيب كالصياغات اللغوية للتدريب علؤ الكتابة كلكن يف إطار ال 
أم أف الدارس يبدأ يف كتابة  يسمح لو بأف يكتب تعبَتا أعلى من مستواة يف اللغة.

 قرأه، كمع زيادة قدرتو على السيطرة.قرة أك فقرتُت يف إطار ما ظبعو ك ف
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تقدـ للمرحلة الثانية كىي مرحلة كتابة ب الكتابة يصبح مستعدا لفنيات كأسالي
أفكاره ىو يلغة عربية ت اإلنشاف معربا فيو عن معانية ك التعبَت اغبر أم كتابة موضوعا

 ّْمقبولة.

يشتد فيو االىتماـ ىذه اؼبرحلة من الكتابة يركز فيها على الصيغ النحوية، ك 
ية اليت ربكم سالمة اعبملة اؼبكتوبة من باالستخداـ الصحيح لقواعد اللغة العرب

حيث الًتكيب كاؼبعٌت، لذلك فهي مرحلة صعبة ألهنا من الناحية النفسية العبء 
على العمليات العقلية عشا مزدكجا، حيث ينشغل الدارس بالفكرة كالتعبَت عنها  

يف ذات الوقت ينشغل دبراعات صحة القواعد كالًتكيب، لذلك كجب أف ك  كتابة،
عملية التدريس يف ىذه اؼبرحلة شكال متدرجا تتدرج فيو تدريبات الكتابة تأخذ 

تتسع  لتكوف عدة ضبل مث قد تبدأ بكتابو صبلة مث تزداد ك  حبيث تبدأ سهلة بسيطة
  ْْفقرة مث فقرتُت كىكذا.

  

 الكتابة  ةمهار  عليمت أهداف ( ب
 ىي كما يلي: عند عزافالكتابة  ةمهار  عليممن ت أىداؼأما 

العربية  كتابة الكلمات كاعبمل يف اللغة  يف ماىرالتالميذ غَت  أف جلأل .ُ
 .صحيحبرباعة كبشكل 

قراءة الكلمات من اعبملة العربية بطريقة ماىر يف إرساؿ ك يتسٌت للتالميذ غَت  .ِ
 .متكاملة

من  . إماالعربية تعليم اللغة طة يفيالتالميذ أف تكوف نشمن واس اغب ديارس .ّ
 خالؿ االىتماـ كالسمع كالرؤية كالكالـ كالكتابة.

 قد تعلموا. األحكاـ الكتابة اليت أف يتذكر التالميذ ديارس .ْ
                                                             

 .ُُِيثمر الدين، اؼبرجع السابق، ص.   11
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 ْٓلغة.الاللغة العربية باستخداـ أسلوب  استعماؿ التالميذ يف ديارس .ٓ
كما أننا يف ضوء ربديد مفهـو الكتابة كؾباالهتا ديكننا ربديد أىداؼ تعليم 

 أىداؼ تعليم الكتابة: اللغة العربية.الكتابة يف 

ديكن زبليص أىدؼ تعليم الكتابة يف ىدؼ رئيسي كاحد )) السيطرة على 
استخداـ نظاـ بناء اعبملة العربية يف كتابة رسالة أك موضوع يستطيع العريب أف 
يفهمو(( كما ديكننا من أجل توضيح أكثر تفصيل ىذا اؽبدؼ يف ؾبموعة من 

إثناء عملية تعليم الكتابة من حيث الطريقة كاألسلوب. كديكن  األىداؼ توجهنا يف
 صياغة ىذه األىداؼ بالشكل اآليت:

 هتدؼ عملية تعليم الكتابة باللغة العربية إذل سبكُت الدارس من:

 كتابة اغبركؼ العربية كإدراؾ العالقة بُت شكل اغبرؼ كصوتو. .ُ
مع سبييز شكل  كتابة الكلمات العربية حبركؼ منفصلة ك حبركؼ متصلة .ِ

 اغبرؼ يف أكؿ الكلمة ككسطها كآخرىا.
 إتقاف طريقة كتابة اللغة العربية خبط كاضح كسليم. .ّ
 إتقاف الكتابة باػبط النسخ أك رقعة أيهما أسهل على الدارس. .ْ
 إتقاف الكتابة من اليمُت إذل اليسار. .ٓ
 معرفة عالمات الًتقيم كدالالهتا ككيفية استخدامها. .ٔ
ء كإدراؾ ما يف اللغة العربية من بعض االختالفات بُت معرفة مبادئ اإلمال .ٕ

 ْٔالنطق كالكتابة كالعكس.
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كعند ؿبمود رشدم خاطر كآخركف يًتكز تعليم الكتابة ىف العناية بثالثة أمور: 
قدرة الدراسُت على الكتابة الصحيحة إمالئيا كإجادة اػبط ك قدرهتم على التعبَت 

 ْٕعما لديهم من أفكار ىف كضوح دقة.
مهارة ىف تعبَت الفكرة كاإلحساس داخل الكتابة للمرحلة األكذل نشاء ىو اإلك 

تؤدل من عملية اإلنشاء اؼبوجو )متدرج( حىت اإلنشاء اغبر. فاإلنشاء اؼبوجو البسيط 
ىو تصوير الكلمة مث تعديلها أل تغيَت الكلمة اؼبوجودة بعدة الكيفيات. مثال، 

غَت كاملة، تغيَت الكلمة الىت تبٌت باؼبعلـو إذل تبديل عنصر الكلمة، تكميل الكلمة 
بناء اؼبوجهوؿ، تغيَت الكلمة اؼبثبتة إذل الكلمة اؼبنفية، الكلمة اإلنشائية، تغيَت الفعل 

الكلمة الفرغة،  اؼبضى إذل فعل اؼبضارع، تصوير الكلمة أك القصة الصغَتة، إمالء
 تكميل اعبملة.

إذل اإلنشاء اغبر أك التعديل حىت كتابة الفقرة  عملية التغيَت من اإلنشاء اؼبوجوإف 
( تقصَت اؼبقرأ اؼبختار بتكرار ُسبر باػبطوات الطويلة. فالتقنية اؼبنفذة فيما يلى )

( التحدث عن الصورة أك العمل ِ) التالميذذلك اؼبقرأ داخل الكتابة بأسلوب 
( ،   التالميذ ( التحدث عن تعويدّاليومي من القياـ من النـو حىت كقت النـو

( سبرين الكتابة أك اإلنشاء اغبر عن تامشكلة الىت عرفها ْكركوب الدراجة، )
 ْٖاؼبتعلم.

اإلنشاء ستبحث الباحثة ىو اإلنشاء اؼبوجو ألنو تناسب باؼبنهجية التعلمية يف ك 
 اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية دبعهد دار اغبكمة ببكنبارك.
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 المفهوم اإلجرائي .ب 

االظبية تأثَت فهم اعبملة : األكؿ أف حد البحث فيما يلي كما عرفنا من الفصل
يف اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية دبعهد دار  الصف الثاين لدل  تالميذ الكتابة يف مهارة

 . اغبكمة ببكنبارك

 فهم الجملة االسمية() المستقل مؤشرات المتغير .1
 غَت اؼبفردة.فردة ك اعبملة االظبية اؼب قواعد واأف يعين يستطيع التالميذ (ُ
 .يةنص العرببتدأ كاػبرب يف اؼب واخيٌرجيستطيع التالميذ أف  (ِ
 .يةنص العربمبتدأ ك خرب يف  كيعُت وايستطيع التالميذ أف يفرق (ّ
النص مع قواعد اعبملة االظبية اؼبفردة ك غَت  وايستطيع التالميذ أف يوفق (ْ

 اؼبفردة.
 كتايبمن خالؿ   األسئلة عن اعبملة االظبية  وايستطيع التالميذ أف جيب (ٓ

 .أك شفهي
صبلة تناسب بقواعد اعبملة االظبية اؼبفردة ك  وايستطيع التالميذ أف يركب (ٔ

 غَت اؼبفردة.
يف الفصل أك يف  اعبملة االظبية بزمالئهم كايستطيع التالميذ أف يعرب  (ٕ

 خارج الفصل.
استعماؿ اعبملة االظبية اؼبفردة كاستعماؿ  وايستطيع التالميذ أف يفرق (ٖ

 غَت اؼبفردة ك يبحث عن اؼبعلومات يف النص. 
 

 )مهارة الكتابة( مؤشرات المتغير التابع .2
 يف اعبملة الصحيحة. اىوابيرتأفكارىم ك  كايستطيع التالميذ أف يغَت  (1
 لوا اعبمل من اعبملة الفعلية إذل اعبملة االسية.حيوٌ  يستطيع التالميذ أف (2
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يعربكا أفكارىم عن اؼبوضوع اؼبطلوب يف الكتابة  يستطيع التالميذ أف (3
 الصحيحة.

 ئية.اإلنشا الكتابة يلقيوا القصة يف يستطيع التالميذ أف (4
 يعربكا أفكارىم من خالؿ كتايب أك شفهي اللعرية. يستطيع التالميذ أف (5
 يستطيع التالميذ أف يرنبوا الكلمات يف اعبمل. (6
 .الصحيحة خيلصوا النص يف الكتابة اعبديدةيستطيع التالميذ أف  (7
يستطيع التالميذ أف يكتبوا اعبملة االظبية يف تركيب اللغة العربية  (8

 الصحيح.

من اؼبؤشرات السابقة زبلص الباحثة أف يوجد االرتباط كالتأثَت القوم بُت فهم 
 اعبملة االظبية كمهارة الكتابة.

 
 الدراسة السابقة .ج 

يف  الذم قد قاـ حبثو خراآل الباحث كجد ىذا البحث قبل ستقدـ الباحثة
فعالية استخدام إستراتجية الخريطة المفهومة في تعليم قواعد اللغة  "اؼبوضوع 

طة العربية الستيعاب الجملة االسمية لدى الطالب في المدرسة المتوس
اسم الباحث ىو سبحاف ك . " اإلسالمية بمعهد دار الهودى سيفونجوع بنجكينج

 .َُِٔفحرجٌي. قاـ هبذا البحث يف السنة 

% دبعٌت "جيد َٗأٌف بناء على اؼبالحظة نيل  يف ذلك البحث كجد الباحث
بعد أف حلل الباحث اؼبشكلة اؼبوجودة %. ك ََُ -ٖٔجدا" ألنو يقع يف درجة 

فوجد اإلجابة أف التعليم باستخداـ اإلسًتاذبية اػبريطة اؼبفهومة فعاؿ الستيعاب 
ظبية لدل الطالب يف اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية دبعهد دار اؽبودل اعبملة اال
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يف درجة داللة  ”Tt“أكرب من  Toسيفوقبوع بنجكينج دينطقة كمبار. ىذه بظهور 
 %.ُدرجة داللة % ك ٓ

إذف اإلسًتاذبية اػبريطة اؼبفهومة فعاؿ الستيعاب اعبملة االظبية لدل الطالب يف 
 دبعهد دار اؽبودل سيفوقبوع بنجكينج دينطقة كمبار.  اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسالمية

في  الجملة تأثير فهم "أما يف ىذا البحث القادـ تبحث الباحثة يف اؼبوضوع 
بمعهد دار الحكمة  المدرسة الثانوية اإلسالميةفي  تالميذ لدى  الكتابة مهارة

إف شاء اهلل  قباح حىت أخَتن الباحثة أٌف ىذا البحث فبتاز ك .الرجاء م" ببكنبارو
 تعاذل من آمنُت.

  

 فتراضات وفرضيات البحثاال . د
 افتراضات البحث .1

االظبيػة  فهم اعبملػةتعلق باؼبسائل اليت ستبحث الباحثة أف تاالفًتاضات فيما 
يف اؼبدرسػػػػة الثانويػػػػة اإلسػػػػالمية دبعهػػػػد دار  تالميػػػػذلػػػػدل  الكتابػػػػة يف مهػػػػارة يػػػػؤثر

 .اغبكمة ببكنبارك

 فرضيات البحث .2
إجابػػػػة مؤقػػػت مػػػػن تكػػػػوين اؼبقػػػدـ. ىػػػػذه الفرضػػػػية تصػػػػف  إذل  الفرضػػػية ىػػػػي

 اجملموعتُت كما يلي:

Ha=  يف  تالميذاللدل بُت فهم اعبملة االظبية كمهارة الكتابة  قوم تأثَتيوجد
 .يف اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية دبعهد دار اغبكمة ببكنباركالصف الثاين 
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Ho=  يف  تالميذال لدلمهارة الكتابة ك  ظبيةفهم اعبملة اال بُت قوم تأثَتال يوجد
 .ببكنباركدبعهد دار اغبكمة  اؼبدرسة الثانوية اإلسالميةيف الثاين  الصف

ظبية يأثر تأثَتا قويا يف مهارة فهم اعبملة االمقبولة فاػبالصة ىي أف  Haإذا كاف 
يف اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية دبعهد دار يف الصف الثاين  تالميذاللدل الكتابة 

 .اغبكمة ببكنبارك
ال يأثر تأثَتا قويا يف  االظبية مقبولة فاػبالصة ىي أف فهم اعبملة Hoإذا كاف ك 

يف اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية دبعهد دار يف الصف الثاين  تالميذاللدل مهارة الكتابة 
 .أضعف ضعيفة حىت ال يوجد التأثَت بينهمادىن ك أك يسمى بأ اغبكمة ببكنبارك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


