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 الثاىن الفصل

 اإلطار النظري

 فوم  النظريامل .أ

 الفعالية.1

 حيث من ادلختلفة تعاريفالفعالية عدة ومقتضياتكلىناك النظر

وإنتاجرلموعة. وانطباع( أثر عاقبة، )ذلا اإلندونيسية اللغة معجم ىف ومعناىا

والفعالية واذلدفادلطلوب. بُتمنفذالواجبة ادلطابقة والفعاليةوجود احلاصلة.

اذلدف وإجياد ادلورد واستفادة احلاصلة إنتاج على القادرة اجلمعية كيفية

اإلجرائي.

 على الواجباتبناء مجيع يرتبطبتنفيذ الفعالية فمعٌت التعريفالسابق

وىذه ادلشًتكُت. مسامهة الوقتووجود مطابقة الوصولإىلاذلدف، الرئيسية،

الفعاليةذلارابطةوثيقةابدلقارنةبُتاذلدفاحملصولعليووالتخطيطادلصمممن

23ة.قبلأوادلقارنةبُتاحلاصلةالواقعيةواحلاصلةادلخطط

على حصل تعليم الفعال والتعليم الًتبية. صلاح دلقياس ألة والفعالية

اذلدفأوعلىاألقلاحلصولعلىالكفاءةاألساسيةادلقررة.
                                                           

23
 E.Mulyasa, M.Pd,Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 

2002) hlm 82  
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وأىمالشيئحصلالطالبعلىاخلربةاجلديدة.وكذلكادلدرسحصل

24علىاخلربةاجلديدةمنعمليةالتفاعلبينووالطالب.

 التعليمحاصلة وعمليةفعالية والتعليم. التعلم بعدتنفيذعملية مأخوذة

وشروط الطالب. تعلم عملية دلساعدة ادلدرس هبا قام زلاولة الفعالة التعليم

التعليمالفعالفيمايلى

 درجةوقتعمليةتعلمالطالبادلرتفعة .1

 متوسطسلوكادلرتفعىفأداءالواجبةبُتالطالببعضهمبعضا .2

 ادلادةالدراسيةواستطاعةالطالبادلطابقةبُتمضمون .3

 يزعدةخياراتاخلربةبدونإمهالتطويرتركيبالفصلالذىيساعدٕته .4

 تكاملالتعليمالذىتتمكنعمليةالتفاعلبوبُتالطالببعضهمبعضا. .5

من جيدا يتعلموا الطالبأن احملاوالتليستطيع ادلدرسبعدة وحاول

السليب ٕترىبدوناإلجبار، التعليم وعملية ادلرتفع. وقتالتعليم خاللٕتهيز

ابلطالب اجليدة العالقة بناء على يقدر مدرس الناشط وادلدرس والعقاب.

ومد هبا. ادلهتمة البنائية، البيئة اخًتاع على يقدر علىومدرس يقدر رس

                                                           
24

 Nur Sholeh dan Ulin Nuha, Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab (Analisis dan 
Panduan Kurikulum Bahasa Arab Sesuai KTSP), Diva Press. Jogjakarta :2013, hlm 203  
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استيعابادلادةوترقيةدافعالتعلم.وكانالطالباليًتكزونعلىحصولاإلصلاز

25بليصبحونأعضاءاجملتمعالرامحُت.

مد الفعالية معٌت النوعيةإن )الكمية، اذلدفادلنشود على ىاحلصول

مدى الفعالية ارتفعتفعاليتها. اذلدفادلنشود ارتفعتمئوية ولكما والوقت(

احلاصلة.26احلصولعلىاذلدفادلنشود. منتجة ومعٌتادلقياسىنا27الفعالية

والفعاليةعند28احلصولعلىاذلدفادلقررأىاحلصولعليومطابقاابلتخطيط.

29أسواىنسجدالنجاحىفتنفيذالواجبة،التخطيط،النظامواذلدفادلثايل.

بنجاحتنفيذالواجبةالرئيسية،بناءعلىاألراءالسابقةأنالفعاليةمرتبطة

كان إن األعضاء. من االشًتاك ووجود الوقت مطابقة اذلدف، إىل الوصول

الربانمجحيتوىعلىالناحياتاآلتيةيسمىفعالة،فيمايلى:

 الواجبةوالوظيفة .1

إذاأدىادلرءواجبتويسمىفعاليا

 التخطيط .2

                                                           

25
 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif (Konsep, Landasan dan 

Implementasinya pada Kurikulum Satuan Pendidikan, Kencana, Jakarta : 2009, hlm 18  
26

 Jaap Scheerens, Peningkatan Mutu Sekolah, Jakarta: PT Logos. 2003, hlm 79  
27

 E.Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung : PT Rosdakarya, 2002, hlm 82  
28

 Kumorotomo Wahyudi, Etika Administrasi Negara, Jakarta : Raja Grafindo Persada. 
2003, hlm 362  

29
 Aswani Sujud, Matra Funsional Pendidikan, Yogakarta : Purbasari 1989 hlm 154  
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اذلدفادلقرر.إذنإنكانالربانمجمنفذىفالوقتاخلاصحىتيؤخذ

أنالفعاليةترتبطٔتدىالتخطيطادلنفذ.

 النظام .3

الناحيةٖتتوىعلى يسمىفعاليا.ىذه إنكانالنظامادلصنوعمتوظفا

النظماجليدةادلرتبطةابدلدرسأوالطالب.

 اذلدف .4

إنكانىدفالربانمجموصولإليويسمىفعاليا.

30مقياسالفعالية

الوصول الفعالية ادلقرر.ومعٌت اذلدف وجود31إىل الفعالية ومعٌت

33وادلرادٔتقياسالفعاليةالوصولإىلاذلدفعلىحسبالتخطيط.32احلاصلة.

ومعٌتالفعاليةعندأسواىنسجودحاصلةمأخوذةىفأداءالواجبةأوالوظيفة،

بناءعلىاألراءالسابقة34التخطيطأوالربانمج،القرارأوالنظامواذلدفادلثايل.

أنالفعاليةترتبطبتنفيذالربانمج)الواجبةالرئيسية(،الوصولإىلاذلدف،مطابقة

الوقتووجوداالشًتاكمناألعضاء.
                                                           

30
 Suharsimi Arikunto, Dasar – Dasar Evaluasi Pendidikan, 1986, Jakarta : Bumi Aksara 

hlm 251  
31

 Jaap Scheerens, Peningkatan Mutu Sekolah, PT Logos, Jakarta, 2003, hlm.79 
32

 E. Mulyasa Loc.Cit  
33

 Kumorotomo Wahyudi Loc.Cit  
34

 Aswani Sujud, Matra Fungsional Pendidikan, Purba Sari, Yogyakarta, 1989, hlm. 154  
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علىىدف الطالبالذينحصلوا يعرفمنعدد إنمقياسالفعالية

ا ذلك وتصنيف مضافَت(. الدكتورندوس )نقلو ادلعُت الوقت ىف لعددالتعلم

يسمىمئوية.وأمامدىمقياسالفعاليةفهوفيمايلى:

:فعال100%-76%

:كايف75%-56%

:انقص55%-40%

:غَتفعال39%-0%

التعلمالفعاليهتمابألحوالالتالية

 االستيعابعلىادلادةالدراسية (1

 الرغبةىفادلادةادلتعلمة (2

 اخلربةالشخصيةوخربةالطالب (3

 ادلتنوعةالطرق (4

 زايدةالعلوم (5

 اخلربةالواقعية (6

 ادلدح (7
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35إغراسمحاسةالتعلمالشكلالفردي. (8

 إسرتاتيجي صندوق الكتابة .ب 

اليواننيةيعٌتعلمادلقاتلة مناللغة ومصطلح"اإلسًتاتيجي"أصلها

وظيفةادلدرسالرئيسيةتنفيذالتعليم.ينبغىللمدرسأن36أوقائدادلقاتلة.

للحصولعلىعملية وإسًتاتيجيالتعلم التعلم،التعليم عملية يعرفحقيقة

اتمة وينبغىللمدرسأنيعرفعنإسًتاتيجيالتعلممعرفة الفعالة. التعلم

دقبلأنقامبعمليةالتعلمداخلالفصل،ويستخدماإلسًتاتيجيالفعالعن

الفعال التعلم إسًتاتيجي واستخدام اإلصلاز. الطالبعلى ليحصل التعليم

ىناكعدةتعريفات37يسهلوعندالتعليمويسهلالطالبىفقبولالدرس.

إسًتاتيجيالتعلمعندادلفكرينفيمايلى

(نشاطسلتاردلساعدةالطالب1989إسًتاتيجيالتعلمعندغوزان)

علىحصولىدفالتعلم.

( وأيلي جَتالج عند التعلم لتقدًن1980إسًتاتيجي كيفياتسلتارة )

الطريقةعندالتعليموكيفيةتستطيعأنتعطىخربةالتعلمللطالب.

                                                           
35

 Roestiyah, Masalah-Masalah Ilmu Keguruan, Jakarta, Bina Aksara,1989, hlm. 40-41 
36

 Iskandar wassid, Op.Cit hlm 2 
37

 Nur Hamiyah, Op.Cit hlm 44 
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(مايتكونمنمجيعادلواد1990إسًتاتيجيالتعلمعندديجوجاري)

الطالب ادلدرسدلساعدة أوخطواتالتعليمالىتيستخدمها والعملية الدراسية

 علىحصولىدفالتعلم.

عندجَتوفَت) ادلناسبة1990إسًتاتيجيالتعلم التمارين عدة اختيار )

 38هبدفالتعلمادلنشود.

( وجاموت مايل عند التعلم وفعالة1990وإسًتاتيجي انفعة أدوات )

تورطالفردىفتطويراللغةاألجنبيةمباشرة.ولذاأناإلسًتاتيجياخلطوةادلعتربة

إلجيابوسلبيهاانضجةودقةوعميقة.اخلطوةالفعالةتتأثرىفالتأثَتمنحيثا

 39األوسعوالدوام،ويسمىاإلسًتاتيجيٓتطوةمتألقة.

 أى يوانن من أتثَتا strategiaاالسًتاتيجية احلرب. علم معناه و

ىفاحلربكطريقة اجلمعية الذىوتد الفن ىى فاالسًتاتيجية بتعريفالسابقة

مهارة ىى االسًتاتيتية أن أيضا قيل و البحرية. و قواتالربية لًتتيبادلكان

لًتتيبالواقع.وبتعريفالعامأناالسًتاتيجيةىىتقنيةتستخدملنيلاألىداف

                                                           
38

 Hamzah B. Uno, Model Pembelajaran, (Jakarta : Bumi Aksara,2011). hlm 1 
39

 Abuddin Nata, Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran, (Jakarta : Kencana, 

2009). hlm 207 
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العامألعمالإذ40ادلقررة فاالسًتاتيجيةىىتصميم ابلتعليم علقاالسًتاتيجية ا

ادلعلموالطالب.

كمايلى:Siraitو Stonerخصائصاالسًتاتيجيةعند

إىلادلستقبلوىىأوقاتاحملتاج .1 أوقاتبعيدة الزمانيشتملعلى فكرة

 دلالحظةأثرىا.

ابلتباعاالسًتا .2 نتائجاألخَتة كان ولو واألثر. مباشرة يؤثر مل ادلقررة تيجية

 لكناألثرىفالنهايةفوائدكثَتة

أو .3 احملاولة و العملية يرّكز أن ينبغى جيدة اسًتاتيجية لكل احملاولة. تركيز

 االىتمامعلىاألىدافالضيقة.

تصميمالقرار.أكثراالسًتاتيجيةيشًتطعدةالقرارادلعينةتؤخذعلىطول .4

 راتالبدأنيتساعدأىيتبعالتصميمالتماسك.الزمان.وتلكالقرا

 التخلل. .5

األىداف لسبيل القواعد أو ادلدخل كًتتيبو تعرفاالسًتاتيجية سبق شلا

 .41ابستخدامالقوةوالزمانوالسهولةبطريقةاألحسن

السًتاتيجيةمخسةعناصرالىتتتعشرابلفوائدلسبيلأىدافالتعليمكمايلى:
                                                           

40
Iskandar Wassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, Loc-Cit hlm: 2 

41
Hamdani. Strategi Belajar Mengajar, Op-Cit hlm:18-19 
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يستطيعأنيرقىالنشاطىفمق .1 الذىيبلغابجلذابة التعليم.نشاطادلقدمة دمة

دوافعتعلمالطالب.وىفاخلاصةنشاطادلقدمةتفعلبتقنيةشرحالدرسأوال،

وأىدافالتعليماخلاصةادلرجوينجحالطالبىفهنايةالتعليم.الثاىنأنتعلق

 الدرسالقدًنبدرساجلديد.

االسًتاتيجيةىىطريقةلتبليغالتعليمابلطالبوأنينالاآلراءتبليغاخلرب.ىذه .2

 منالطالب.

اشًتاكالطالب.األمرادلهمالذىمعلقابشًتاكالطالبىى٘ترينوشلارسة .3

 الطالبوالتبادلالذىيعطىادلعلمإىلالتالميذ.

 االختبار.تفعلىفهنايةالتعليمدلعرفةنتائجالتعليم. .4

نشاطادلستمرة.الطالبالبدأنينالاخلطوةالتاليةادلختلفةكأثرنتائجالتعليم .5

 ادلتنوعة.

 القياس ىف اختيار االسرتاتيجية .1

اختياراالسًتاتيجيةينبغىأنيتأثرابلتالية:

 االسًتاتيجيةمالئمةأبىدافالتعليم .أ

 مناسبةٔتوادالتعليم .ب

 أنيركزإىلاألىدافادلقررة.الطريقةوالتقنيةادلستخدمةينبغى .ج
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 وسائلالتعليمادلستخدمةيستطيعأنيهيجحواسالطالب. .د

تعيُت  األىدافالصريح. ىىصياغة التعليم  شيئىفتعيُتاسًتاتيجية أىم

نتائج إىلأىحد و وكيفما حيثما األىدافاجليدمعرفإنصلحالطالبلعمليتو

أنيعُتأحسناالسًتاتيجيةدلساعدةالطالبىفالطالبادلرجو.لذلكينبغىللمعلم

سبيلاألىدافادلعينة.

كان إذا وفعالة. تكوناسًتاتيجيةجيدة ليسلكلاسًتاتيجيةجيدة

األىدافاألخَتةملتنجحفأصبحتادلسرفةىفاألوقات.وإنصلحاألىداف،

 الفعاليةإلحدىاالسًتاتيجيةالبدأنيقيسفعاليتها.

ادلدرسعندبناء علىالتعريفاتالسابقةأناإلسًتاتيجيكيفيةخيتارىا

التعلموتعليماللغةحىتيقدرالطالبعلىتطورالتفكَتومعارفهمحرا عملية

ابستخداماللغةالصحيحةاجليدة.

 أساساختيارإسًتاتيجيالتعلم .1

ريقتُتوكانبعضادلدرسُتأحياانغَتمتعمقُتىفاستخدامالطريقةأوالط

ابستخدامو مناسبا وليسكلإسًتاتيجيالتعلم والتعليم. التعلم عملية عند

األىدافواألحوال. مجيع على لو42للحصول يكون أن للمدرس ينبغى

                                                           
42

 Wina Senjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

(Jakarta : Prenada Media Group, 2010). hlm: 131 
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ىدفواضحلتعيُتإسًتاتيجيالتعلمادلستخدمىدفاإىلأنيكونالطالب

إسًتاتيجيالتعلممناسباقادرينعلىالتعلمكامال.وينبغىأنيكوناختيار

ابدلادةوخصائصالطالبواألحوالعندعمليةالتعلموالتعليم.ىناكادلبادئ

الىتيستخدمهاادلدرسعنداختيارإسًتاتيجيالتعلمادلضبوط،فيمايلى

 ىدفالتعلم (1

تعيُتىدفالتعلمشرطمطلقلدىادلدرسىفاختيارطريقةالتدريس

ادل تقدًن عند يطلبىفادلستخدمة ما ىدفالتعلم ألن الدراسية ادة

هنايةالتعليم،وكذلكالقدرةعلىالطالب.

 النشاطومعرفةالطالباألوىل (2

والتعلمإجراءةواحلصولعلىاخلربةاخلاصةعلىحسباذلدفادلرجو.

الطالبإما يستطيعأنيشجعنشاطتعلم أنإسًتاتيجيالتعلم ولذا

ىللمدرسأنيعرفمعرفةالطالباألوىلقبلجسمانياأمروحانيا.ينبغ

ابالختبار يقوم أنو ادلثال الدراسية. ادلادة وتقدًن الفصل إىل الدخول

الكتايبالقبليوالسؤالواجلواب،وابلتايليصمماإلسًتاتيجيأوطريقة

التدريسادلستخدمة.

 نزاىةادلادةالدراسية. (3
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لتطويرمجيعشخصياتالطال علىالتعليمزلاولة والتعليماليًتكز ب،

أن ولذا احلركي. والنفسي الوجداين اجملال بل ادلعريف اجملال بناء

إسًتاتيجيالتعلمادلستخدميستطيعأنيطورمجيعرلاالتالشخصيات

النزاىة.

 الوقتوالتسهيالتادلؤيدة (1

 عددالطالب (2

 43اخلربةورفاىةادلدرس. (3

 اختيار ىف ادلستخدمة اخلصائص عدة )ماجَتىناك التعلم إسًتاتيجي

(فيمايلى1997:54

 االٕتاهإىلىدفالتعلم (1

 اإلسًتاتيجيادلستخدممناسبابدلهارةادلرتبطةبفرصةالعمل. (2

 الوسيلةالتعليميةادلستخدمةتعطىمثَتاحلاشةللطالب (3

وأيلي )جَتالج التعلم إسًتاتيجي اختيار ىف اخلصائصادلستخدمة عدة ىناك

1990:173.)

 وينىدفالتعلمتك (1

                                                           
43

 Nur hamiyah,Op.Cit hlm. 172-179 
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 حالةعمليةالتعلم (2

 تعيُتعدةالطرقوادلداخل (3

على للحصول الفعالة ادلبادئ على يعتمد التعلم إسًتاتيجي واختيار

ىدفالتعلمودرجةمسامهةالطالب.ولذاينبغىللمدرسأنيفكرإسًتاتيجي

 44التعلمالفعالدلساعدةحصولالطالبعلىاذلدفادلعُت.

صندو علىإسًتاتيجي يشتمل الذى الصندوق يستخدم الكتابة ق

الكلماتاإلندونيسيةالعشوائية.وتلكالكلماتيركبهاالطالبكلمةكاملةمث

45يًتمجوهناإىلاللغةالعربية.

 اذلدف .أ

ابكتشاف الطالب كتابة ابتكار تطوير إىل يهدف اإلسًتاتيجي ىذا

ادلفرداتادلوجودةداخلالصندوقمثتركيبهاداخلاجلملةالكاملة.وىذا

تركيباجلملة ادلفردات، اإلسًتاتيجييهدفإىل٘ترينالطالبلتطوير

الكتابة، الطالبلتعلم ويهدفإىلتشجيع العربية، إىلاللغة وترمجتها

                                                           
44

 Hamzah B. Uno, Op.Cit hlm. 8-9 
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 Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, Sleman, Aswaja Presindo, hlm.133 
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ابكتشاف ادلخيلة عملية خالل ادلفرداتمن الطالبلتطوير ولتمرين

46ادلفرداتوتركيبهاداخلاجلملة.

 األدواتادلستخدمة .ب

صغَتة. ادلقطوعة القراطيس اإلسًتاتيجي ىذا ىف ادلستخدمة األدوات

47ىذهالقراطيستركبداخلاجلملة.وتلكالقراطيسمكتوفة.

 كيفيةاالستخدام .ت

بستةصنادق،ولكلصندوقمفرداتإندونيسية،وتلكصناعةاجلدول .1

القراطيسمكتوفةمثتوضعداخلالصندوق.وادلفرداتادلوجودةداخل

تركيبتلكادلفرداتلتصبح الطالبىنا وواجبة عشوائية. الصندوق

 مجلةكاملةمثيًتمجهاالطالبإىلاللغةالعربية،مثال،

 

NaikPasar  Pergi 

KeMotorIbu 
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 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Op.Cit, hlm.179 
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"Ibu Pergi Ke Pasar Naik motorوتلكادلفرداتتركبداخلاجلملة"

وتلكاجلملةمًتمجةإىلاللغةالعربية.ادلثالاألخر

Cita – Cita SayaFarhanSaya 

Dokter Ingin MenjadiNama

 

 Nama Saya Farhan Cita – Cita" وتلكادلفرداتتركبداخلاجلملة

Saya Ingin Menjadi Dokter"

وتلكادلفرداتتوضعداخلكلصندوقمثتلكادلفرداتتركبداخل .2

 اجلملةحىتتصبحمجلةكاملة.

3.  لتسهيلاإلسًتاتيجيوىذا الصندوق داخل الًتقيم إبعطاء أدائو ديكن

 تركيبادلفردات.

 48ٕتهيزادلعجملتسهيلالطالبىفترمجةادلفرداتالصعبة. .4
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 موارة الكتابة .أ 

علىالقيامبعملمناألعمالبشكليتم ادلهارةىيعبارةعنالقدرة

إّنالكتابةإحدى49ابلدقةوالسهولةوالسيطرةواالقتصادفيمايبذلومناجلهد.

كلمة50ادلهاراتاألساسيةيفتعلماللغةاألوىلواللغةاألجنبيةعلىحدسواء.

)كتب من مصدر كتابة" م-" ٔتعٌت اللغة يف ويفيكتب( اخلط. أو كتب ا

االصطالحكماقالدمحمعبدالقادرأمحد:الكتابةوسيلةاالتصالبُتاألفراديف

وىيوسيلة واالجتماعية الروابطالفكرية احلاجاتوتقوية تبدلمصاحلوقضاء

اإلابنةواإلفصاحعمايفنفساإلنسانومايشعربوومايفكربوبوسيلةالكتابة

51الصحيحة.

الكتابةمهارةمهمةمنمهارةاللغة.كماتعتربالقدرةعلىالكتابةتعترب

أساسًيامنأىدافتعلماللغةاألجنبية.والكتابةكفنلغويالتقلأمهية ىدفًا

كاناحلديثوسيلةمنوسائلاالتصالاإلنسان فاذا عناحلديثأوالقراءة،

 انفعاالتو ينقل بو االخرى، األمم أبناء من ويقضيبغَته وأفكاره ومشاعره

حاجاتووغاايتو.
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117مصطفىفهمى،سكولوجيةالتعلم،)القاىرة:دارادلصر(ص. 
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107(ص.1986الدكتوردمحمعايلاخلويل،أساليبالتدريساللغةالعربية،)الرايض:دارادلعرفة، 
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214(ص.1979دمحمعبدالقادرأمحد،طرقاللغةالعربية،)القاىرة:مكتبةالنهضةادلصرية، 
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وإذاكانتالقراءةأداةاإلنسانيفالًتحالعربادلسافاتالبعيدةواألزمنة

العقلاإلنساينودليل تعتربمنمفاخر فإنالكتابة والثقافاتادلختلفة، العابرة

علىعظمتوحيثذكرعلماءاألنثربولوجيأناإلنسانحُتاخًتعالكتابةبدأ

وحافظعلىبقائو،وبدوهناقدالتستطيعاترخيواحلقيقي.فبالكتابةسجلاترخيو

اجلماعاتأنتبقىيفبقاءثقافاهتاوتراثها،والأنتستفيدوتفيدمننتاجالعقل

اإلنساينالذيالبديلعنالكلمةادلكتوبةأداةحلفظوونقلووتطويره.

وإذاكانللغةيفحياةاإلنسانوظيفتانأساسيتانمهااالتصالوتسهيل

لتفكَتوالتعبَتعنالنفس،فإنالكتابةقادرةعلىأداءىاتُتالوظيفتُت.عمليةا

النفس عن والتعبَت االتصال وسائل من كوسيلة مهمة كانت وإن والكتابة

والفكر،فإهنامهمةأيًضايفحجرةالدراسةحيثيتطلعالدارسللغةالعربيةإىل

القدرةعلىأنيكتبهباكمايتحدثويقرأ.

كتابةأيًضاوسيلةمنوسائلتعلماللغة.فهيتساعدالدارسعلىإنال

يفتعميق تسهمكثَتًا أهنا كما التقاطادلفرداتوتعرفالًتاكيبواستخدامها،

كتابة ابعتبار واالستماعأيًضا األخرىكاحلديثوالقراءة مهاراتاللغة وٕتويد

ذكريفمكانآخر.ولقداإلمالءنوًعامنأنواعالتدربعلىاالستماعكماسن

ذكركثَتمنعلماءتدريساللغاتأنالطالبالذينيقضونوقًتاكافًيايفتعلم
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القراءةوالكتابةابللغةاألجنبيةتكونلديهممعلوماتوافيةعناللغةويتمكنون

منتوظيفىذهادلعلوماتشلايسهلعليهماستخداماللغةاستخداًماصحيًحا.

لقراءةينظرونإىلالكتابةكنشاطمرغوبفيومنوجهةنظرىم.كماأنخرباءا

على الدارس الكتابة تساعد والعبارات الكلمات سكل على اإلنتباه فبًتكيز

عملية يسهل شلا وعالقاهتا الكتابية األشكال تذكر على القدرة وبناء التمييز،

القراءة.

ا وسائل من وكوسيلة لغوية كمهارة الكتابة أمهية منومع وأداة لتعلم

أدواتاإلنسانيفالتصالوالتعبَتعنالنفسوحفظالًتاثإالأهناالتلقىيف

تعليماللغاتاالجنبيةاالىتمامادلناسبخاصةمعظهوراالٕتاىاتاحلديثيف

تعليمىذهاللغات.

الكتابةىيمهارةبسيطةتًتكزيفالقدرةعلىرسماحلروفوالكلمات

بًقادلااتفقعليوأصحاهبامنأشكالذلذهاحلروفوالكلمات،رمسًاصحيًحاط

ومعأنىذايكونجزًءامهًمامنمفهومالكتابةإالأنمفهومالكتابةأوسعمن

ىذاوأمشل.

الكلية ادلهارة يكوانن مًعا ومها فكري ونشاط حركي نشاط الكتابة

ركيةمثادلهارةالفكرية.وىناللكتابةالىتتنقسمبدورىاإىلمهارتُت:ادلهارةاحل
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اللغة الفكريةيفكتابة ادلهارة تفرقبوبُتمفهوم إىلأمرمهم بناإلشارة جيدر

األموادلهارةاللفكريةيفكتابةاللغةاألجنبيةومدلولىذهادلهارةوادلستوىالذي

ىلماديكنالوصولإليويفاللغةالثانية.ولعلىذااألمريتطلبمناأننعودإ

سبقانقررانهمنأنالكتابةوسيلةلالتصالوللتعبَتعنالتفكَت.

التفكَت بُت التمييز إىل يصل أن الفرد يستطيع الكتابة خالل فمن

سلتلف عن ليعرب وجيتهد فكره يسجل فالكاتب الناضج. والتفكَت الغامض

 مستخدمًا عقلو من ٗترج أن تريد الىت والصور وادلفاىيم ذلكادلشاعر يف

هبدفٖتقيق ، أفكلره علىتسلسل ومسيطرًا علىالورق، الكلماتمسطرة

عمليةاتصال،بواسطتهاديكنجعلالفكرةالواحدةملكًالشخصُتأوأكثر.

ويعٍتىذاأنالتعبَتالكتايب)التعبَتواإلنشاء(حيققوظيفتُتمنوظائفاللغة

التفكَت ىي والثانية ، االتصال تعليماألوىلىي يتجو وجبأن ىنا ومن ،

التعبَتالكتايبيفاللغةاألمإتاىُتمها:

 إتاهاالتصالوىومانطلقعليواآلناالٕتاهالوظيفييفالكتابة. .أ

اللغةالعربية–إتاهتفكَتييفاللغةاألجنبية فيمايتصل–وىيىنا

فيوابالٕتاهاألولويصبحابجلانبالفكريمنالكتابوفنعتقديفضرورةاالكتفاء

من الوظيفي ابجلانب زلدودًا العربية ابللغة الكتابة يف الفكرية ادلهارة مستوى
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واليتيهدففيهاالدارس الكتابةفقط،اللهمإاليفتلكاحلاالتالنادرةجدًا

 52األجنيبمنتعلموالكتابةابللغةالعربيةأنيكتبأدابًعربياً.

مهارة الكتابة التلفيظمهارة أّتدية، ٖتتوىعلىثالثالناحياتمنها

53وتعبَتالفكرةمنعمليةالكتابةأىاإلنشاء.

 ادلهارةىفتركيباألّتدية .أ

العربية ابلكتابة مساوية اإلندونيسية الكتابة نظام كان إن

سلتلفة اإلندونيسية الكتابة أن ىنا وادلشكلة مشكلة. ىناك فليست

فاألح العربية. ابألحرفابلكتابة وصلها ديكن كتابة الالتينية رف

بعضا البعض بُت الوصل ديكن بعضها العربية واألحرف بعدىا،

وبعضهاغَتشلكن.ىناكأمثلةاألحرفالىتاليستطيعوصلها،مثال،

)أ،د،ذ،ر،ز&و(.فالباقيةيستطيعالوصل.واألحرفالعربيةسلتلفةىف

الكتابة وكيفية واألخَت. الوسط ابلكتابةاألول، سلتلفة العربية

اإلندونيسيةككتابةاألحرفالكبَتةىفأولالكلمةواألحرفالعربيةال
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 Ahmad Izan, Op.Cit. hlm. 156 
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الكبَتة. األحرف ليكون54توجد اتم استيعاب للمدرس ينبغى فلذا

تعليمومناسباابلقواعدالشائعةىفتكوينمهارةكتابةاألّتدية.

شكلا يف ادلنطوقة اللغة ترميز إعادة ىي علىلكتابة خطي

الورق,منخاللأشكالترتبطببعضها,وفقنظاممعروفأصطلح

اللغة أصحاب وقتماعليو ىذه , يف من شكل كل ْتيثيعد

وذلكبغرضنقلأفكار , األشكالمقاباللصوتلغوييدلعليو

الكاتبوآرائو,ومشاعرهواحتياجاتوإىلاآلخرين,وبوصفهمالطرف

 .  صالاآلخرلعمليةاالت

اإلستماعوالكالم الكلية: الكتابةإحدىمهاراتاللغة مهارة

والقراءة,وتعدىذهادلهارةحديثةنسبياإذاقورنتٔتهاراتىاإلستماع

إخًتاعبشريظهرىفعصورالحقو,وشكل الكتابة والكالم.ألّن

،والشكأنإخًتاعالكتابةمرحلةجديدةيفتقّدماحلضارةاإلنسانية

ىناكلغاتكثَتةانتشرتمثاندثرتقبلأنيتوصلالعقلالبشريأىل

طريقةتسجيلرموزىاعلىأوراقالربديأواألحجارأوالورق،لكى

لقد.تستطيعاألجيالالالحقةأنتتابعماحدثىفادلاضىالسحيق

                                                           
54

 Ibid 
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أدتالكلمةادلكتوبةدوراأساسياىفحفظالًتاثالبشريكماسهلت

تبادلاألفكارواآلراءبُتالناسىفأضلاءالعاملكافةمتخطيةالطباعة

حواجزالزمانوادلكان.

األخرى, اللغة ٔتهارات طيدة و قوية عالقات ادلهارة وذلذه

تشًتكالكتابةيف كما وبُتالقراءة الكتايبجيمعبُتالكتابة فالرمز

عادلتعّلمالتعبَتصفةاإلنتاجيةمعمهارةالكالم,إذمنخالذلايستطي

.55عنمشاعرهوأفكارهوآرائو

والكتابةعمليةضروريةللحياةالعصريةسواءابلنسبةللفردأم

ىف مهمة عملية الصحيحة تعتربالكتابة منمث و للمجتمع، ابلنسبة

تعليماللغةابعتبارىاعنصراأساسيامنعناصرالثقافة.ويرويدمحم

رجبفيمايتعلقأبمهيةالكتابةقولو"ابلكتابةمجعالقرآنوحفضت

سنواألاثر،وأكدتالعهودوأثبتتاحلقوقوسبقتالتواريحاألل

وبقيتالصكوكوأمنالناسالنسيانوأنزلىفذلكأطولآيةىف

القرآن.
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111ص.٬(م2008،الدارالعادلية:اخلرتوم،)تعليماللغةالعربيةللناطقُتبغَتىاصديقعبدهللا،عمر   
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 أ(. أمهية الكتابة

ديكنللتلميذأنيعرب منوسائلاإلتصالالىتبواسطتها وسيلة الكتابة

نيقفعلىأفكارغَتهوأنيربزمالديومنمفهوماتومشاعروأأفكارهو

تسجيلمايودتسجيلومنحوادثودقائع.وكثَتامايكوناخلطأالكتاىبىف

وعلىوضوحالفكرة.ومن٬وىفعرضالفكرةسبباىفقلبادلعٌتأ٬اإلمالء

عتبارأهّناعنصرأساسيمثتعتربالكتابةالصحيحةعمليةمهمةىفالتعليمعلىإ

وضرورةإجتماعيةلنقلاألفكاروالتعبَتعنهاوالوقوف٬منعناصرالثقافة

 56علىأفكارالغَتواإلدلامعليها

الكتابةوسيلةمنوسائلاالتصالوىىوسيلةللتعبَتعمايدورىفو

لبيانماًبٖتصيلومنمعلوم اتوىىوالنفسواخلاطر.وىىأداةمهمة

وقتادلالحظة.والكتابةذلاقيمةتربويةحيثأهنا سيلةللتفكَتادلنظمواإلتقان

أداةبُتأدواتالتعليمحيثحيفظادلتعلمٔتايدرسهبا،وىىرلالالكتشاف

طريق عن التقوًن سائل و من وسيلة و األدبية الناحية من ادلتعلمُت مواىب

االختباراتالتحريرية.
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 ب(. أهداف موارة الكتابة

 حيددرشديأىدافمهارةالكتابةعلىالنحوالتاىل:

 نقلالكلماتالىتيشاىدىاعلىالسبورةأوىفكراساتاخلطنقالصحيحا. .1

تعريفطريقةالكتابةاحلروفاذلجائيةىفأشكاذلاادلختلفةومواضعوجودىاىف .2

 الكلمة.

 بسهولة.تعودالكتابةمناليمُتإىلاليسار .3

أشكال .4 ٘تييز مع متصلة حروف و منفصلة ْتروف العربية الكلمات كتابة

 احلروف.

 وضوحاخلط،ورسماحلروفرمساالجيعلللبسزلال. .5

ذاتاحلروفالىتتنطقوالتكتب)ىذا(والىتتكتبالدقةىفكتابةالكلمات .6

 والتنطق)قالوا(

 كتابة.مراعاةالقواعداإلمالئيةاألساسيةىفال .7

 مراعاةالتناسقوالنظامفيمايكتبوابلشكلالذييصفيعليومسحةمناجلمال. .8

 إتقاناألنواعادلختلفةمناخلطالعريب. .9

ادلدوالتنوينوالتاءادلربوطةو .10 العربيةعندالكتابة) مراعاةخصائصالكتابة

 ادلفتوحة(.
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 مراعاةعالمةالًتقيمعندالكتابة. .11

 رؤهتلخيصاكتابياصحيحاومستوفيا.تلخيصموضوعيق .12

 استيفاءالعناصراألساسيةعندكتابةخط. .13

 ترمجةأفكارهىففقراتمستعمالادلفرداتوالًتاكيباألساسية. .14

 سرعةالكتابةوسالمتهامعرباعننفسو. .15

 صياغةبرقيةيرسلهاىفمناسبةاجتماعيةمعينة .16

رسالة .17 كتابة تقتضىي الىت للمواقف الثقافيةاحلساسية األمناط ذلك ىف مراعيا

 العربية.

مراعاةالتناسببُتاحلروفطوالواتساعاوتناسقالكلماتىفأوضاعهاو .18

57أبعدىا.



 ج(. أنماع الكتابة 

 للكتابةمعٌتعاممعروف،وتفرعىذاادلعٌتالعامإىلثالثةفروع.

أساليبمعينة،وىوماالكتابةٔتعٌتالتعبَتعناألفكاروادلشاعرأبلفاظو .1

 فصلناهىفتدريسالتعبَت.

                                                           
57 .173-172ادلرجعالسابق،   
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الكتابةٔتعٌتالرسماإلمالئىللكلماتواحلروفادلعربةعنالصورالذىنيةذلذه .2

 الرموزالتعبَتية.

 الكتابةٔتعٌتٕتويدرسماحلروفوالكلماتٕتويداخطياواضحامتناسقا. .3

بةىفالعنايةبثالثةأمور:وعندزلمودرشديخاطروآخرونيًتكزتعليمالكتا

قدرةالدراسُتعلىالكتابةالصحيحةإمالئياوإجادةاخلطوقدرهتمعلىالتعبَتعما

.58لديهممنأفكارىفوضوحدقة

 د(. مراحل الكتابة

 مرحلةماقبلالكتابةأومرحلةاإلعداديةللكتابة. .أ

تدريبادلتعلمالكتسابوادلقدرةو علىالسيطرةعلىىذهادلرحلةجيرىفيها

اليدواألصابع(لكىديسكابلقلمبطريقةصحيحةوحيركو ( عضالتالكتابة

ْتريةوسرعةىفإتهاتاخلطوطادلختلفةالىتيتكونمنهااحلرفالعريب،وذلك

وىذهادلرحلةتعدهنفسيا59دونربطلألشكالالىتيتدربعليهأتدلوالتصوتية.

ابةاحلروف.فهىتطبعىفعقلواألشكالاجملردةواألحجاموعقلياوعضوايلكت

واألجزاءالىتيتكونمنهااحلروفالعريب،وٕتعلبينووبُتىذهاألشكالألفة،

وتكونعليوعادةالبدءابلكتابةمناليمُتإىلالشمالىفيسرومنأسفلإىل
                                                           

58 186ه(ص.1410)مصر:جامعةادلنصور،تعليمالعربيةلغَتالناطقُتهبا،رشديأمحدطعيمة،  
59 130م(ص.1983اخلرطوم:اجمللداألول،العددالثاىن،معهد)العربيةللدراساتاللغويةاجمللة  
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من و أعلىإىلأسفلحسبمقتضياتالكتابة. من أو نضعأعلى أن ادلمكن

التدرجىفصيغنتعليمو:أننبدأابحلروف،مثننتقلإىلالكلماتفاجلملفالفقرة،

منمشكلتُتأساسيتُت أطفاالوكبارا الكتابة يعاىنادلبتدئونىفتعلم و فادلقال.

مها:عدمادلقدرةعلىإمساكالقلمبطريقةسليمةوعدمادلقدرةعلىالسيطرةعلى

أصاب الىتأضالت و ادلطلوبة ادلسافات و االٕتاىات ىف القلم يسَت حىت اليد ع

تشكلالرموزأواحلروفحسبمقتضياتنطامالكتابة

 مرحلةتعليمالكتابةوربطكلحرفٔتدلولالصوتىالذىيعربعنو. .ب

وبعدأنيتمتدريبالطالبعلىكتابةاحلروفمنفصلةأومتصلة،يوجوإىل

 كلمات،أومجلقصَتةسبقعندرسها.وللنسخفوائدكثَتةمنها:كتابةأونسخ

 النسختدريبيتمرنادلتعلممنخاللوعلىكتابةاحلروف. (1

 ينمىالنسخإحساسادلتعلمابلتهجئةالصحيحة. (2

 يفيدالنسخىفتدريباتادلتعلمعلىالًتقيمالصحيح. (3

يعززالنسخماتعلموالطالبمنمفرداتوتراكيب. (4

 هارةىفالنطقادل .ب

القراءة، عالمة واستخدام الكتابة األصواتداخل تصوير كيفية النطق

النطقمعناهتلفيظاألحرفواحدةفواحدة.ادلهارةىفالنطقزلاولةلبناءمهارة



14 

 

وأما نطقاألحرفالالتينية. إننطقاألحرفالعربيةسلتلفبكيفية الكتابة.

مهارة لًتقية هبا ادلقامة ادلقرأالتمرين قراءة فاإلمالء اإلمالء. فهي الكتابة

60ابلصوتادلرتفعليكتبهااألخرون.

 ادلهارةىفاإلنشاء .ت

األوىل للمرحلة الكتابة داخل واإلحساس الفكرة تعبَت ىف ادلهارة إن

تؤدىمنعمليةاإلنشاءادلوجو)متدرج(حىتاإلنشاءاحلر.فاإلنشاءادلوجو

بعدة ادلوجودة الكلمة تغيَت أى تعديلها مث الكلمة تصوير ىو البسيط

كامل غَت الكلمة تكميل الكلمة، عنصر تبديل ، مثال تغيَتالكيفيات. ة،

الكلمة إىل ادلثبتة الكلمة تغيَت اجملهول، بناء إىل ابدلعلوم تبٌت الىت الكلمة

فعل إىل ادلاضى الفعل تغيَت اإلنشائية، الكلمة إىل اخلربية الكلمة ادلنفية،

تكميل الفارغة، الكلمة إمالء الصغَتة، القصة أو الكلمة تصوير ادلضارع،

نشاءادلوجوإىلاإلنشاءاحلرأوالتعديلحىتاجلملة.إنعمليةالتغيَتمناإل

( يلى فيما ادلنفذة فالتقنية الطويلة. ابخلطوات ٘تر الفقرة تقصَت1كتابة )

(التحدث2ادلقرأادلختاربتكرارذلكادلقرأداخلالكتابةأبسلوبالطالب)

( النوم، وقت حىت النوم من القيام من اليومي العمل أو الصورة (3عن

                                                           
60

Ibid   
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(٘ترينالكتابةأواإلنشاء4دثعنتعويدالطالبكركوبالدراجة،)التح

61احلرعنادلشكلةالىتعرفهاادلتعلم.

القصةوالرسالةواخلربيةوادلقالةو ىفمهارةالكتابةسوفصلدانواعالكتابة,منها

انير اللغة فينبغىعلىتعليم الكتابة انواعمهارة ولكثرة وخطبادلمربية. قِتالشكاية

مهارةالتالميذىفانواعالكتابة.لكنىفاحلقيقةىىمهارةاخراجالفكرةواالرادةعلى

 شكلالكتابة.

هتتمكتابةالفقرةبعالماتالًتقيم،وىذهأشهرعالماتالًتقيم:

 الفاصلة أو الفصلة )،( .1

 وتعٌتوقفةقصَتةجداأثناءالقراءة،ومنمواضعها:

 .أ الشئ أقسام ثالثة:بُت انواع هللا صفات الواحد،مثل:

 واجبة،وجائزة،ومستحيلة.

 بُتادلنادى،مثل:ايعائشة،ذاكري. .ب

 بُتادلعطوفوادلعطوفعليو،مثل:قابلتأخي،وصديقي،وجاري. .ت



 

                                                           
61

Ibid  
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 (;الفاصلة أو الفصلة املنقمطة ) .2

تستعملىذهالعلمةكبديلكلمةالوسيطليفرقمجلةمتساويةيفمجلةاجملموع.

احلديقة يف الفواكو يزرع األب ادلطبخ;مثل: يف األطعمة تطبخ األخ;األم

 أانأستمعاىلالراديو.;الصغَتحيفظالدرس

 النقطة ).( .3

أان مثل: اجلمل، ادلتعددة الفقرة هناية ويف ادلعٌت التامة اجلملة هناية يف توضع

أجلسعلىالكرسى.

 النقطتان ):( .4

قال الذينامنواكتبعليكمالصيامكمابُتالقولوادلقول،مثل: تعاىل:آييها

كتبعلىالذينمنقبلكملعلكمتتقون.

 عالمة اإلستفوا  )؟( .5

تقعيفهنايةاجلملالىتنستفهمهباعنأمران،مثل:كمعمرك؟

 عالمة التعجب)!( .6

أو التعجب أو الدىشة أو احلزن أو ادلشاعر،ابلفرح وٖترك النفس تغَت تعٌت

مثال:ماأسعدين!،ماأمجلىذاالرجل!االستغاثة،





11 

 

 القمسان) ( .7

اول مثل: الألجنبية، العريبْتروفها السياق يف الواردة األجنبية األمساء حصر

(SCHLEGELSاستعمالدلصطلح))رومانتيكي((ًبعلىيدشليجل)

 (-الشرطة ) .8

بُّتالعددوادلعدود،مثل:الكالمينقسمإىلثالثةأقسام:

إسم-أوال

فعل-اثييا

حرف-اثلثا

 عالمة التنصيص ))    (( .9

يوضعبينهماكلكالممنقولبنصووحرفو،مثل:قالحكيم))منأخطأيف

يؤخذ يؤخذابلعُت،كانحرايانخيطئيفابطندينو،وفيما ظاىردنياه،وفيما

ابلعقل((

 عالمة احلذف)....( .11

لذلك...ىيابنانذىباىلتستعملىذهالعلمةيفمجلةمتقيعة.مثل:

ىناك
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 املفوم  العملي .ج 

ىذاادلفهومالعملييهدفإىلٖتديدادلفهومالنظري،ادلفهومالعمليادلستخدم

فيمايلى

العربية (1 اللغة وتعليم التعلم عملية ىف ادلستخدم اإلسًتاتيجي تعيُت

 فاإلسًتاتيجيادلستخدمىناإسًتاتيجيصندوقالكتابة

 ادلنشودابستخدامإسًتاتيجيصندوقالكتابةتكويناذلدف (2

 تفتيشاستعدادالطالبألداءالتعلم (3

 التعليقعنالدرسادلاضىقبلبدايةالتعليم (4

يصنعادلدرساجلدولبستةصنادق،ولكلصندوقمفرداتإندونيسية، (5

وتلكالقراطيسمكتوفةمثتوضعداخلالصندوق.وادلفرداتادلوجودة

عشوا الصندوق ادلفرداتداخل تلك تركيب ىنا الطالب وواجبة ئية.

 لتصبحمجلةكاملةمثيًتمجهاالطالبإىلاللغةالعربية

العربية (6 اللغة إىل اإلندونيسية الكلمات بًتمجة الطالب ادلدرس أيمر

 الصحيحةاجليدة

 ٕتهيزادلعجملتسهيلالطالبىفترمجةادلفرداتالصعبة (7

فيمايلىوأمامؤشراتمهارةالكتابةفهي
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 يقدرالطالبعلىتركيبادلفرداتالعشوائيةمجلةكاملة (1

 يقدرالطالبعلىتركيبالتعبَتاتالعشوائيةفقرةكاملة (2

 يقدرالطالبعلىإجابةاألسئلةابستخدامالكلماتادلخططة (3

 يقدرالطالبعلىإجابةاألسئلةابستخدامأسلوبالكلمةادلخططة (4

أسلوب (5 تغيَت الطالبعلى أويقدر اخلرب + )كًتكيبادلبتدأ الكلمة

 اخلربادلقدم+ادلبتدأ(

 62يقدرالطالبعلىتكميلكلمةفكلمةأوالتعبَتاتادلطابقة. (6
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