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 الباب الثاىن
 اإلطار النظرى

 
 معّلم اللغة العربية .أ 

 علماملتعريف  .1
يف قاموس اللغة اإلندنسيّي الكبري يعرف أبنه من الذي " معلم"لفظ 
أي  (teacher)ويف الإلجنليزيّة يسمى . التدريس( كسب الرزق، ومهنة )وظيفته 

  .شخص الذي وظيفته تعليم اآلخرين
شرح حمبني شاه يف كتابه أبن املعلم هو املرّب الذي مهّمة األولية التدريس، 

والذوق واملبادرة الطلبة لتطبيق تنفيذ مفهوم  بتكارمبعىن تطوير املعلم من اإل
للتالميذ أو واملعلم أو املدريس هو الذي يقوم بشرح املادة التعليمّية   .املثالّ 

الطالب، ويكون له دور مؤثّر وفاعلى، فهو أحد األركان املهّمة يف العملّية 
التعليمّية، ليس كونه يقدم لتالميذه معلومات فحسب، يل إمنا كون أعني 

  .التالميذ معقودة عليه
أما الكلمات اليت تدل على تلك التعريفة املذكورة يف اللغة العربية فهى كما 

 .س ، املرّّب، واملؤّدباملدرّ : يلي 
 خصائص كفائة املعلم  (أ 

بعد أن شرح الباحث تعريف جهود املعلم اللغة العربية فيما سابق يريد 
مولياس . قال إ. أن يبنّي عن كفاائت املعلم يف جهود حتليل املشكلة 

(E.Mulyasa)  يف كتبه جييب على املعلم أن تكون لديه كفاائت ليكون
 : قادرا يف حتليل املشكلة ، وهي كما يلي

                                                           
1
Amad Izzan, Metodologi pembelajaran bahasa arab, Humaniora, Bandung, 2011, hal. 222. 

2
Muhibbin Syah, psikologi pendidikan dengan pendekatan baru, remaja rodaskarya, 

bandung, 2000, hal. 256. 
 ۷۹۳. ، ص۱۱۲۲، مجيع احلقوق حمفوظة جلماعة املدينة العامية، املدينة املناهج وطرق التدريسالشرنوّب،  
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 الكفا ئة الرتبويّة (ب 
فهم املعلمني لطالب له مؤشراّن أساسيان، هي أن يفهم املعلم 
األساس من التعليم، ويطّبق نظرية التعلو والتعليم، وجيدد خصائص 

(karakteristik )  ،ويضع خطط التعليم حسب االسرتاتيحية الطالب
(stategi ) احملددة، وينفّذ التعليم املواتى(kondusif.) 

وتقييم نتائج التعلم له مؤثرات أساسية، هي أن يصّمم املعلم وتقييم 
العمليات والنتائج التعليمّية ابألساليب املختلفة، وحيلل نتائج التقييم 

كميل التعلم، ويستفيد النتائج العملّية والتعليمية  لتحديد مستوى ت
 .يرامج التعلم العام( kualitas)لتحسني جودة 

وتطوير الطالب لتفعيل إمكاانهتا لديه املؤشرات األساسيات، وهي 
املعلم الطالب لتطوير إمكاانهتم األكادميية، ( memfalitasi)أن يسهل 

 .وغري األكادميية
م اإلدارة الرتبوية يف كتاب خصائص املعلم العصري وأدواره ال تقد
دوره يف مراعاة : للمعلم على ما سبق بيانه، بل هناك أدوار أخرى ، وهي 

الفروق الفردية بني الطالب، دوره يف تنمية القيم واالجتاهات وامليول  
واالهتمامات لدى الطالب، دوره يف ربط املدرسة ابجملتمع، دوره يف حتقيق 

قدوة لطالبه، دوره يف هتيئة الطالب الضوابط األخالقية، دوره كمثل أعلى و 
لعامل الغد، دوره يف ترغيب تالمذته يف العلم والتعليم، دوره يف تطوير املنهج 

  .املدرسي، دوره يف تقدم وتطوير ذاته
 
 
 

                                                           
4
E. Mulyasa, Standar kopetensi dan sertifikasi guru, PT Remaja rosda karya; Bandung. 2008, 

Cet Ket-3 Hal. 75. 
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 الكفائة الشخصية  (ج 
، أن (ب)نقطة ( ۷)فقرة  ۱8ورد يف معايري القومية للرتبية، فصل  

واملستقرة والناضجة، وذواحلكمة و تعريف الكفائة الشخصية الثابته 
  .ذوأخالق الكرمية، والنبيلة لتكون قدوة للطالب

الشخصية الثابتة واملستقرة لديها املؤشرات األساسية، هي أن يتصرف 
املعلم وقفا لسيادة القانون، ويعمل وقفا للمعايري االجتماعية، ويكون 

  .مناسقا يف العمل وقفا للمعايري السائدة يف احلياة
الشخصية الناضجة لديها مؤشر أساسي وهو إلظهار شخصية يف 

 .العمل العالية( etos)العمل كمربية، وهلا أخالقيات 
الشخصية احلكيمة لديها مؤشرات أساسيات، وهي إلظهار األعمال 
املبنية علي أساس املنفعة للطالب واملدرسة، واجملتمع وإظهار احلرية يف 

 . التفكري والعمل
كرمية لديها مؤشرات أساسية، هي أن يعمل املعلم الشخصية ال

حسب العايري الدينية، من اإلميان، والتقوى، والصدق واإلخالص واإلفادة 
 .مناسب يقتديه الطالب( perilaku)وله سلوك 

 الكفائة التأهيلية (د 
نقطة الكفائة  (۷)فقرة  ۱۹ورد يف معايري القومية للرتبية، فصل 

على إتقان مواد التعليم واسعا عميقا اّلذي ميكن أن هي القدرة  التأهيلية
يوّجه املعلم الطالب لتلبة معايري الكفائة املنصوصة عليها يف معايري القومية 

 :هنا مؤشران أساسيان مها 7.للرتبية

                                                           
 . ۹. ، الطبعة األوىل، ص۱۱۱۷، دار الفكر العرّب، القاهرة خصلئص املعلم العصري وأدوارهعلى راشد،   

6
E. Mulyasa,Op. Cit, hal. 117. 

7
E.mulyasa, op. Cit, hal. 135 
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يعين أن املعلم جيب عليه . اإلحاطة على ماهية العلم الذي يتصل مبادة ( 
الدراسية،  (kurikulum)املناهج أن يفهم مواد التدريس املقّرر يف 

واألساليب العلمية اليت تظلمها  (konsep)ويفهم اهليكل واملفاهم 
مبواد التدريس، ويفهم العالقة بني املفهوم  (koheren)وتتماكسها 

ضيع ذات الصلة ، ويطبق املفاهيم العلمية يف عملية التعليم واملوا
 .والتعليم

لمية، وهذا يقتضي أن  املعلمني اإلحاطة على اهليكل واألساليب الع ( 
( kritis)جيب عليه أن حييط إجراءات البحث والتحليل النقدي 

 .لتعميق املعرفة أو املواد اليت يريد تدرسيها
 الكفائة اإلجتماعية (ه 

( د)نقطة  (۷)فقرة مادة  ۱8ورد يف معايري  القومية للرتبية، فصل 
كجزء من اجملتمع على التوصل ورد أن الكفائة االجتماعية هي قدرة املعلم  

 8.والتفاعل بشكل فعل مع الطالب، واجملتمعات احمللية احمليطة به
هذه الكفائة هلا الكفاائت الفرعية مع املؤشرات األساسيات، كما 

 :ايل
مع الطالب، وهو  (efektif)قادر على التواصل والتفاعل بشكل فعل  ( 

 .بفعال، ويفهم رعبات الطالب وأملهم املؤشران، أن يتواصل
قادر على التواصل والتفاعل بشكل فعال مع زمالء املعلمني  ( 

واملوظفني، مثل، ميكن أن يناقش عن املشاكل اليت يواجهها الطلبة 
 (. solusi) ويدرك حّلها

 
 

                                                           
8
E. Mulyasa, op, cit, hal. 173 



   
 

 علم الناح املمعايري  .2
استقراء قال هارقريفس ودوكنج على أن صفات املدرس الناجح من خالل 

 9:اراء الطلبة هي
 الصفات الشخصية  (أ 

 .القدرة احلسنة واملظهر اجليد والتصرفات الالئقة ( 
 .اخللق احلسن يف التعامل مع الطلبة ( 
 .النفسية املرحة الشوشة ( 
 تقّبل آراء الطلبة واإلصغاء إليهم ( 

 التنظيم (ب 
 .احملافظة على النظام ( 
 .الصرامة واحلزم بدون تكلف أو مغاالة ( 
 .سوء السلوك أو خرق النظامعدم الغضب من  ( 
 .العدل بني الطلبة ( 

 طرقة التدريس  (ج 
 . التحضري واإلعداد للدرس ( 
 .شرح املادة بوضوح ومساعدة الطلبة على الفهم ( 
 .التدريسن بطريقة مشوقة ( 
 .أن يكون له هدف يسعى إليه، وعمل حيرس على إجنازه ( 
 

 تعريف اللغة العربية .ب 
. العربية سيقدم الباحث مفهوم اللغةث شيئا من اللغة سقبل أن يبحث الباح

اللغة ظاهرة بشرية إمناز هبا اإلنسان عن سائر الكائنات احلية، لقد إختلف العلماء 

                                                           
 

 .  4-42. ، بيروت، ددار بن حزام، صكيف تكون معلما ناجحاأحمد بن عبد الرحمن الشميمري، 



   
 

القدامى و احملدثون ىف تعريف اللغة و معرفة ماهيتها، فقد قال إبن جىن ىف حد 
 1 .اللغة على أهنا أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم

.   .ن اللغة ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدهمقال مصطفى الغالييين أ
وعرفها احملدثون أبن اللغة هى نظام رمزي صويت ذو مضامني حمددة تتفق عليه 

 .   مجاعة معينة و يستحدمه أفرادها ىف التفكري و التعبري و اإلتصال فيما بينهم
صة إهنا لغة إنسانية خا: وخالصة القول إن اللغة متتاز خبصائص متعددة منها

ابإلنسان تعرب عن مطالبه وتوصله ابألخرين، وهى مكتسبة يكتسبها الفرد من 
عائلته وجمتمعه، وهى أصوات واألصوات تنظم ىف وحدات حتمل كل منها معىن 
معينا يصبح هلا مدلوهلا ومفعوله اخلاص هبا، فكلما كان امللفوظ واضحا كان املعىن 

ألصوات واملفردات و النظام الصريف وهذه العناصر هى ا   .و املدلول واضحا أيضا
وهى عرفية ألن أفراد اجملتمع تعاونوا واتفقوا على األلفاض و . والنظام النحوي

وهى متشاهبة، إذ إن اللغات تتشابه ىف إهنا تصدر من جهاز النطق . دالالهتا
وهى متغرية إذا تغري . اإلنساين، وتشرتك مع بعضها ابلرتكيب والتعقيد والنظام

والتغيري ىف الواقع . لظروف واملستجدات الىت تتعرض هلا ىف املراحل املختلفةحبسب ا
وهى معىن أي إهنا مرتبطة ابلعرف . يكون ىف الفروع وىف الشكل وليس ىف اجلواهر

اللغوي، فربط اللفظ ابملدلول او املعىن عرف أوال، وجيب أن يدل على شئ مفهوم 
 . إذا إتفق اجملتمع عليها لدى اجلماعة، وقد يكون للفظ معان متعددة

وبعد حتدث الباحث عن اللغة بصورهتا العامة، حتدث عن اللغة العربية بشكل 
قال الدكتور طه على حسني الدليمى اللغة العربية هى النظام الرمزي الصويت . خاص

الذي إتفق عليه العرب مند القدم، واستخدموه ىف التفكري والتعبري والتفاهم، 

                                                           
 9منظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، ص  تعليم اللغة أتصاليا،رشدي امحد طعيمة و حممود كامل الناقة، 1 
 .7، ص  98 ، بريوت، املكتبة العصرية، جامع الدروس اللغة العربيةالشيخ مصطفى الغالييين،   
 .7 . ص، املرجع السابقباس، طه على حسني وسعاد عبد الكرمي ع  
  .8 .نفس املراجع، ص  



   
 

وقال عبد العليم إبراهيم أن اللغة العربية .  ىف اإلتصال والتواصل واستخدموه أيضا
هي الكلمات اليت يعربها العرب عن أغراضهم، وقد وصلت إلينا من طريق النقل 

   .وحفظها لنا القرأن واألحاديث وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم
واإلخفاء أن اللغة  .لكل لغة من اللغات اإلنسانية خصائص متتاز هبا عن غريها

:" يقول ابن خلدون . تركيبا، وأوضح بياان، وأعذب مذاقا عند أهلها أمنتالعربية 
وكانت امللكة احلاصلة للعرب من ذلك أحق امللكات و أوضخها بياان عن 

وقد رآها ابن فارش أهنا أفضل اللغات وأوسعها، إذا يكفي ذلك دليال أن ." املقاصد
 .  شرف رسلة وخامت رساالته،فأنزل هبا كتابه املبنيرب العاملني اختارها أل

إضافة من تلك املقالة، أخذ الباحث أن اللغة العربية وسيلة لفظية أو غري لفظية 
يعرب هبا العرب أوالعجم عن أغراضهم وعن شعورهم أو أفكارهم من أجل اإلتصال 

 .مع األخرين
لم اللغة العربية يف هذا وعلى التعريف املذكور، ميكن االستنتاج أبن جهود املع

لعربية لتحقيق البحث هو إجتهاد املعلم أو املدرس الذي يدرس أو يعّلم املادة اللغة ا
 .غرض املقصود، وحّل املشكالت، وإجياد املخرج اليت أصابتها الطالب أو التالمد

 
 الكتابة مهارة .ج 

 هارةامل مفهوم .1
واحلذق فيه، فيقال َمَهر ميهُر إحكام الشيء وإجادته : لغة تعىن إن املهارة 

أحكمه وصار به : مهر يف الشيء. َمَهاَرًة، فهي تعىن اإلجارة وإتقان الشيء
مهر يف العلم ويف الصناعة وغريمها، فهي القدرة على : حاذقاً، فهو ماهر، ويقال

 .أداء عمل إبتقان وبراعة ودقة
                                                           

 .9 . ، صاملرجع السابقطه على حسني و عبد الكرمي عباس، ،   
 . 7. ص نفس املرجع،عبد العليم إبراهيم،   
 .8 بريوت، دارالنقائس، ص  خصائص العربية وطرائق تدريسها،انيف حممود معروف،   



   
 

فيمكن ( هارة اللغويةأى امل)واملهارة اصطالحا إذا ما ربطنا بينها وبني اللغة 
 7 .القول إهنا أداء لغوى يتسم ابلدقة والكفاءة فضال عن السرعة والفهم

وقد عرفت املهارة كذلك على إهنا قدرة الفرد على القيام بعمل معني يف 
أقل ما ميكن من الوقت وأبيسر ما ميكن من اجلهد وأبكمل ما ميكن من 

 .األخطاءاألداء مع حتقيق األمان وتاليف الضرر أو 
ومعىن هذا أن املهارة بشكل عام تعىن الدقة وإلتقان يف أداء عمل ما 
واملهارة اللغوية تشري إىل األداء اللغوى ملختلف مهارات اللغة وتضع شروطا هلذا 

الدقة، اجلودة، السرعة، ومعىن هذا أيضا أن : األداء كي يكون أداءا ماهرا منها
تدريب واملمارسة وتتضمن املهارة اللغوية املهارة تكتسب من خالل التعليم وال

جانب األداء املعلن، وجانب خفي يتظمن ما اكتساب الفرد من : جانبني مها
 8 .خربات لغوية كي يصل األداء إىل درجة املهارة أو اإلتقان

 الكتابة مفهوم .2
ذلك مثل  الكتابة وسيلة من وسائل االتصال اللغوي بني األفراد مثلها ىف

إهنا كما نعلم ضرورة اجتماعية لنقل األفكار . ةوالكالم والقراء االستماع
 9 .والوقوف على أفكار أآلخرين على امتداد بعد الزمان واملكان

من الطالب يفهمون املادة جيدا، وعندما أيتى التعبري الكتاىب عن  كثري
دات  ةوكما نعرف، إن القدرة اللغويّ . نبدأ املشكلة بل املشكالت المفهومةاملادة 
 :شقني

فهم فهي فهم ما أما القدرة على ال. القدرة على الفهم والقدرة على التعبري
وأما القدرة على التعبري فتشمل التعبري الشفوي والتعبري . تسمع وفهم ما نقراء

                                                           
  

   . ، ص4 41، دار الزهراء، رياض، في تدريس اللغة العربية  االتجاهات الحديثةهدى دمحم إمام صالح، 
  

 4 نفس المرجع، ص، 
، جامعة أم القرى للناطقني بلغات أخرى القسم الثاىن: املرجع ىف تعليم اللغة العربيةرشدى أمحد طعيمة،  9 

 .88 . ص، سنةالدون اللغة العربية، 



   
 

أن التعبري الكتاىب هو السائد ىف حياة الطلب، ومن هنا  وال شكّ . الكتاىب
 1 .يستمد أمهية خاصة

ابة هي ما يشتمل اخلط واإلمالء والتعبري، ألهنا األداة الرمزية ابلكت املقصود
للتعبري عن األفكار ابلكتابة، فإذا نظران اليها من حيث هي جمرد  املستعملة

جتويد خطى فهي خط، فإذا نظران اليها من حيث هي جمرد رسم امالئى فهي 
اتب فهى امالء، فإذا نظران اليها من حيث هي تعبري أسلوىب عن أفكار الك

االستماع والكالم : ومهارة الكتابة إحدى مهارات اللغة الكلية   .تعبري
. والقراءة، وتعد هذه املهارة حديثة نسبيا إذا قورنت مبهارة االستماع والكالم

وهي مهارة الرابعة من حيث ترتيب ىف تعليم اللغة، وهي ما يشتمل على اخلط 
   .تعبري التحريرىواإلمالء والتعبري واملقصود هبا مهارة ال

 الكتابة أهداف .3

إزالة حالة التوتر الىت يشعر هبا الدارس كلما طالت املرحلة الصوتية وعدم  (أ 
 .تشتيت انتباهه بني مهاراهتا

ة فذلك من شأنه موز اللغويّ كل املكتوب للرّ ف الشّ يإشباع رغبته ىف تعر  (ب 
 .أشكاهلازايدة ثقته ابلربانمج وإحساسه أبنه ميارس اللغة ىف خمتلف 

تدعيم طريقة نطق احلروف والكلمات واجلمل وذلك بتمكني الطالب من  (ج 
 .ممارسة نطقها منفردا ىف البيت

تدريب الطالب على تعرف طريقة نطق  كلمات أخرى قد ال ترد ىف  (د 
احلصة فيشعر بشىء من االستقالل ىف نطق الكلمات وعدم التقيد مبا 

 .يعرض عليه

                                                           
 . 7 . ص،  11 عمان، ، دار الفالح لنشر والتوزيع، املهارات الدراسية، اخلول يدمحم عل1 
 .   . ، ص 98 دار املعارف، القاهرة،  ،التوجيه ىف تدريس اللغة العربيةحممود على السمان،  
، الدار العاملية (الوسائل-األساليب-الطرق) م اللغة العربية للناطقني بغريهايتعلعمر الصديق عبد هللا،   

 .7  -   . ، ص118  اخلرطوم،  للنشر والتوزيع،



   
 

ة الىت تعلمها ىف الفصل واسرتجاعها عند متكينه من حفظ املادة اللغوي (ه 
 .احلاجة إليها

 .ة األخرىئة الطالب لتعلم املهارت اللغويّ هتيّ  (و 

إن الكتابة نشاط لغوى متكامل نستطيع من خالله الوقوف على مدى  (ز 
فمن خالهلا ميكن قياس هذه .تقدم الطالب ىف تعليم املهارات األخرى

   .املهارات

 الكتابة أنواع .4

 اخلط (أ 
ترتبط ارتباطا وثيقا  ة،أداة اتصال لغويّ العريقة، وهو  من الفنون اخلط
وهو كذلك وسيلة . ئالفكرة، وعرضها من الكاتب إىل القار بنقل 

ة، كما حتمل آراءه واجتاهاته إىل اإلنسان ومنطقإجتماعية حتمل الفكر 
ط من حسن العرض، ووضوح الكلمات، اخلويقدر ما عي . األخرين

القارئ متمكنا من فهم ما هو واجنسام احلروف، ومجال الشكل يكون 
اما إذا كان اخلط ردئ السمة، فاقد اجلمال، ضائع . مكتوب، مطمئنا إليه

   .الوضوح، فاقد اإلجنسام أثر ذلك ىف فهم املكتوب أتثريا قواي

 اإلمالء (ب 
اإلمالء هو رسم الكلمات واحلروف رمسا صحيحا على حسب 

فهي . وحيتمل اإلمالء منزلة كبرية بني فروع اللغة   .فق عليهااحلصول املن
 يّةإذا كانت قواعد النحو و . اللغة املهمة للتعبري الكتاىب من األسس

                                                           
 . 9 - 9 . ، صاملراجع السابقرشدى أمحد طعيمة،    
،  99 اجلزء األول، الطبعة الثالثة، املكتبة النهضة املصرية،  طرق تدريس اللغة العربيةإبراهيم دمحم عطى،   

 .   . ص
 . 9 . ، صاملراجعالسابقإبراهيم دمحم عطى،   
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. وحنوها يةة، واإلستقاقاإلعرابيّ  لصحة الكتابة من النواحى ّيةوسيلةوالصرف
   .فإن اإلمالء وسيلة هلا من حيث الصورة اخلطيئة

 اإلنشاء (ج 
 وحواسه فكرة من مؤلف نفس يف ما لتظهري هو طريقةاإلنشاء 

 بقارئ جيذ  أومؤلفا قصة يصري حىت( الكتابة) أوقلمه( الكالم) إمابلسانه
 .بسماعه وسامعا بقراءته

. ةكأداة لالتصال غري املباشر   هي لكتابةاة الرئيسية املبدأ املهمّ على 
للتعليم لتسهيل الطالب على التفكري ويف أعلى  هام جّداالكتابة 

مستوايت ميكن تشجيعهم على التفكري نقداي ومنهجي، تعميق االستجابة 
. أو إدراك، وزايدة القدرة على حل املشاكل اليت تواجهها، وما إىل ذلك

 . الكتابة ميكن أن تساعد أيضا يف شرح األفكار اليت طرحت

. مقارنة ابملهارات اللغوية األخرىوميكن كتابة مقال مهارة أصعب 
ميكن أن نفهم  خمرب، مث (شفوى) بلسان عندما يستخدم طالب لغة أجنبية
قواعد ب طق أو التعبريات اليت أقلمالئمةونقبل األقل من الكمال الن

ومع ذلك، إذا كان طالب هو استخدام لغة أجنبية يف كتابة، مث . النحوية
 كثرين أكثر صرامة يف احلكم على كتابة  الناطقني الذين قراءهتا سوف تكو 

 7 .قواعد النحوأو  هجاءمن أخطاء 

 تعليم الكتابة فوائد .5

للكتابة فوائد كثرية، فضال عن أهنا وسيلة للتفاهم والتخاطب بني الناس 
جيل، وهناك وتنشر الثقافة وتنتقل من جيل إىل فإن بوسطها تدون العلوم 

                                                           
دون السنة، ، الطبعة العاشرة، دار املعارف، القاهرة، الفىن ملدرس اللغة العربية املوجّهعبد العليم إبراهيم،   

 . 9 . ص
27

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Remaja Rosdakarya, Bandung, 

2011, hlm. 163-164. 
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الىت حتتويها، فاخلط ىف الرسم احلروف، وقبح اإلرتباط بني الكتابة وفهم األفكار 
الكتابة تصوير صورة الفكر، وينقص من قيمة ذلك املكتوب ىف نظر القارئ، 
وقد يصح اخلط ىف رسم الكلمات أو قبح اخلط سببا ىف قلب املعىن رأسا على 

 .عقب
 أمهية الكتابة .6

مكان أما أمهية الكتابة منها الوسيلة املكتوب إلتصال األفكار ىف األ
البعيدة، وأداة قبول الرتاث احلضارى والثقاىف والعلم واألدب إىل األجيال 
املستقبلة، وجمال ملعلمني معرفة عيوب تالميذهم ىف تناول األفكار، واألسلوب 

 8 .الذى يستخدموهنم للتعبري عن هذه األفكار

 تعليم مهارة الكتابة مراحل .7
التزم معلمو اللغة اهلدف مببدإ مهارة الكتابة بعدة مراحل إذا  تعليممير 
إذا طبقنا مبدأ التدرج يف الكتابة فإن علينا : ويرى اخلول أنه  تعليمهاالتدرج يف 

. الكتابة املقيدة فالكتابة احلرةأن نبدأ ابخلط مث ننتقل إىل النسخ فاإلمالء ف
ومثل هذا التدرج ضروري لسببني على األقل السبب األوىل تربوي، إذ يضمن 

والسبب الثاىن منطقي،إذ ال . لنا التدرج االنتقال من السهل إىل الصعب
وال نستطيع أن . نستطيع أن نعلم كتابة الفقرة، ألن املقال يتكون من فقرات

وال . ة تتكون من اجلمل ألن الفقر . نعلم كتابة الفقرة قبل أن نعلم كتلبة اجلملة
نستطيع أن نعلم كتابة اجلملة قبل أن نعلم كتابة الكلمات، ألن اجلملة تتكون 

وال نستطيع أن نعلم كتابة الكلمة قبل أن نعلم كتابة احلروف ، . من الكلمات
 9 .ألن الكلمة تتكون من حروف

                                                           
 .   . ، صاملراجع السابقحممود على السمان، 8 
 .۲۲۳- ۲۲.املرجع السابق، ص عمر الصديق عبد هللا،  4
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وبعد أن يتقن الدارس مهاررة احلط ويستطيع رسم احلروف وصياغتها يف  
ومجل يبدأ املعلم بتدريبه تدرجييا على مهارة الكتابة األخرى مبدائ  كلمات
السهلة إىل الصعبة حىت يكتسب الدارس ثقة بنفسه تعينه على التقدم  ابملراحل
 1 .بنجاح

تعترب ترمجة  األصوات اللغوية املنطوقة إىل حروف مكتوبة من : أوال 
 .أوليات تعلم الكتابة

دارس قصة قصرية أو مجال مكتوبة تنتظم يف سياق يعطى املعلم ال: اثنيا 
 .منه أن يكتبها كما هى ويطلبمتكامل ،
الدارس إبعادة كتابة قصة قصرية أو جزء من مقال مع تغيري  يقوم: ثا لاث

بسيط إما يف زمان األفعال، كأن يغري ها من املاضى إىل املضارع، أو يف 
 .مري املتحدثالضمائر كأن يغري كل ضمري للغائب فيها إىل ض

يقرأ الدالرس قصة قصرية أو جزءا من مقال نري ، ال يزيد أيهما : رابعا 
 .أسطر، مث جييب عن أسئلة متدرجة من السهولة إىل الصعوبة عشرةعن 

يعطي الدارس جمموعة من اجلمل تتعلق مبوضوع واحد يف غري : خامسا 
ليم الذى يبني ترتيبها ترتبيبها الصحيحا ويطلب منه أن يعيد كتابتها ابسياق الس

 .الزمىن أو التارخيى
يطلب املعلم من الدارس أن يعيد كتابة حمادثة قصرية أو جزء من :  سادسا

يف شكل نثر عادي، أو يطلب منه أن ميسرح أحد املقتطفات النثرية  مسرحية
 .اليت ميكن معاجلتعا هبذه الطريقة

يت تكون إجابتها قصة يعطى املعلم الدارس جمموعة من األسئلة ال: سابعا 
قصرية أو سياقا متكامال يسرد احدااث مرتابطة ويطلب من الدارس اإلجابة 

 .عنها
                                                           

، ۲۹8۲، مكتبة لبنان، بريوت، الطبعة األوىل،تعلم اللغة احلية وتعليمها بني النظرية و التطبيقصالح عبد اجمليد العرّب، 1 
 .۲88-۲8۵. ص
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يقرأ الدارس قصة أو جزء من مقال، ويطلب املعلم منه أن يكتب : اثمنا 
 .ملخصا له ال يتعدى طوله ربع النص األصلى

يستطيعون  يناقش املعلم الدارسني يف اختيار أحد املوضوعات اليت:  اتسعا
الكتابة عنها، ويدون كل األفكار اليت يسمعها من الدارسني يف النسف األمين 

 .من السبورة
يطلب املعلم من الدارسني كتابة قصة أو مقال، ويساعدهم بذكر : عاشرا 

مجل يف أول أو آخر مجلة فيها أو يشرح هلم الفقرة الرئيسية اليت سوف يدور 
   .النص الكتاّب حوهلا
 

 علمامل إبتكار .د 
 مفهوم اإلبتكار .1

يف احلقيقة طلب املعلم إلظهار الطبيعة الرعيعة واحلسنة، وكان املعلم  
كأسواة حسنة يدل على رجاء اجملتمع يف تربية أوالدهم، واملعلم له دور يف 
عملية تعليمية، لذالك يطلب املعلم كي يكونوا مبدعني يف إالقاء املادة 

 :فهو كما يليأما تعريف اإلبتكار . التعليمية
الكلمات الرئيسية اليت حتتاج إىل القيام به من قبل املعلم  إحدى تكاراإلب

. يموفقا لقدرة ومهارات خاصة يف جمال التعل لفعاليةلتوفري اخلدمات التعليمية ا
   :اإلبتكارات حتديدها. املعلم إبتكار كما

 .ابلتفكري العميق والفكرات املتنوعةغالبا ما يصور  تكاراإلب (أ 
 .يرى املبدعون نفس الشيء، ولكن مع طريقة خمتلفة يف التفكري (ب 
 .قبلهاجلمع بني الشيء الذي مل يدرج  القدرة على (ج 

                                                           
 .  . ، صاملرجع سفن  
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Hamzah dan Nurdin Mohammad, Belajar Dengan Pendekatan Pailkem,Bumi Aksara, 
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 . حصول على أفكار وحلول جديدةالقدرة على إجياد أو  (د 
 بتكري مفهوم املعلمني امل .2

مطالب , األستاذ كعامل رئيس يف تكوين إقامة النقاط املمتاز يف الوطن
اي وتكوبن إبتكار اجملتمع خلدمات الرتبية اجلودة كالسسب حلافز املعلم كي يكون 

   .برتكيز الطلبة وأبساس مواصفة الدين واملعرفة احمللية, خدمات الرتبية املبتكرة
ي بتكار دين دمحم أن املعلم اإلوقال عثمان يف كتابه الذي كتبه محزة ونور 

حىت يستطع املعلم , هو معلم له استطاعة وخربة خاصة يف جمال مهنة معلم
   .إلعمال وظيفته وفائدته كمعلم ابستطاعة  كاملة

ية واحلكم عليها على أساس األصالة بتكار تعريفات حمورها النواتج اإل
اجلانب املادي  واملالءمة وهذه التعريفات هي األكثر شيوعا ألهنا تعكس

الكالسيكي، أي إن  بتكاروهذا هو جوهر مفهوم اإل بتكاراإلواملعنوي لعملية 
ي، اإلنسان بتكار املناخ اإل) بتكارهذه التعريفات تتناول مجيع مكوانت اإل

   (.يبتكار ية والناتج اإلبتكار املبدع والعملية اإل
تعريف إفراد  عن كامريونو  غاردنرمن هذه املقالة أخذ الباحث الفكرة من 

األفراد املبدعني هم الذين دائمًا حل :  Gardner غاردنر، قال يبتكار اإل
 كامريونوقال   .الاملشاكل وخلق النتائج يف جمال وقبلت أعماله األعضاء يف اجمل

Cameron :جانب طبيعي  بتكار، ألن اإلبتكاريذكر أن مجيع األفراد اإل
لدينا مجيعا قدرة على االبتكار . نقيةاحلياة هي الطاقة اخلالقة . للحياة
   .وتطوير

مهم يف جناح عملية  بتكارإصافة إىل ذالك املقالة أخذ الباحث أن اإل
واملعلم عنصر أساسي لرتقية احتمال , املعلم إبتكارهنا يعين  بتكارواإل, التعلم
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, وعامل, وصحة, وحسن اخللق, الطلبة كي تكون يف املستقبل إنساان تقيا هلل
 .  وكونه املواطن دميوكرطيا واملتواىل إلعماله, ومعتمد, إبتكارو 

 يةبتكار خصائص املعلمني اإل .3
لذالك إذا كان األستاذ له , مهنة املعلم كعمل له ارتباط لرتقية جودة التعليم

 :اربعة انحيات بتكاروحيدد اإل. فهو أستاذ ممتاز بتكاراإل
 (Person)افراد  (أ 

ميثل هذا االجتاه حمور اهتمام علماء نفس  الشخص املبدع شحص
الشخصية الذين يرون أنه ميكن التعرف على األشخاص املبدعني عن 
طريق دراسة متغريات الشخصية والفروق الفردية ىف اجملال املعرىف وجمال 

فمثال يربز جلفورد مسات وخصائص املبدع يف تعريفه املشهور الدافعية، 
ستعدادية تضم طالقة التفكري ومرونته واإلصالة اإلبداع مسات ا: ) لإلبداع

عادة تعريف املشكلة وإيضاحها ابلتفصيالت، واحلساسية للمشكالت وإ
 7 .(الناقد التفكريحتت مظلة  هاوهي قدرا ت ميكن تصنيف

 :وأما معايري األفراد املبدعني فهي كما يلي
 استطاعة رأي املشكلة من مجيع اجلهات ( 
 إرادة املعرفة كبرية ( 
 انفتاح خلربة جديدة ( 
 رغب يف وظيفة متحددة ( 
 العلوم واسعة ( 
 احرتام أتليف الغري ( 
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 (Proses)عملية  (ب 
ثل هذا االجتاه حمور اهتمام علماء النفس عملية متالعملية اإلبداعية 

االستبصار الىت جاء هبا علماء نفس املعرفني الذين أسرهتم فكرة 
 8 .اجلشتالت

 :أربع مراحل بتكاريف عملية اإل
 يشعر فيه مسألة يف عمل يعمله: التعارفمرحلة  ( 
 مجع األخبار اليت كسبب املشكلة يف هذا العمل: مرحلة اإلستعداد  ( 
 فكرة لتحليل املشكلة: مرحلة اإليضاءات  ( 
 مرحلة أإلختبار السريري ابلواقع: مرحلة اإلثبات  ( 

 (Product) إنتاج (ج 
الناتج اإلبداعى يعىن هذا االجتاه ابلناتج اإلبدعى، ومن التعريفات 

عمل )الذى يرى أن اإلداع  wellaceاليت تربز الناتج اإلبداعى تعريف 
 9 (.998 جروان ( )هادف يقود اىل نواتج أصلية وغري معروفة سابقا

 :اإلنتاج الذي يتعلق إببداع املعلم هيومواصفة 
 .ومثني, وصحيح, ومفيد, وغريب, جديد ( 
 .اظهار الطريقة اليت مل يستخدمها أو أحياان, مساعد على الكشف  ( 
 (Dorongan)دوافع  (3

يرى أنصار هذا االجتاه أن :  Press اإلبداعه املناخ الذى حيدث في
اإلبداع ظاهرة اجتماعية وذات حمتوي حضارى وثقايف، وأن الفرد يصبح 

على اجملتمع حدود املعايري العادية، إذا جتاوز أتثريه ( املبداع)جديىرا بوصف 
ط أسسي لتفريد هذا إن تقبل جمتمع ما واعرتافه بقيمة وأمهية عمل ما شر 

 1 .العمل وإبرازه يف سجل اإلنسانية
                                                           

  
 .1  . المرجع السابق، ص 

  
 .11 .، صالمرجع السابق 
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 :وأما العوامل الدافعة يف جمال إبداع املعلم فهي
 .حمسس يف رأي البيئة ( 
 .احلر يف رأي البيئة  ( 
 .إرتباط قوي للنجاح  ( 
 .إما املخاطر الذميم, ملخاطرمتفائل وشجاع  ( 
 .ممارسة للتدريب ( 
 .مواجهة املشكلة كتحدية ( 
   .واستبدادية, لطيف, بيئة تفضية (7

 بتكري عراقيل املعلمني امل .4
ية عند أواتمى مناندار احدى عراقيل املفامهي بتكار عراقيل يف ترقية اإل

يريثها ية نفسها كصفة بتكار ية هي معرفة عن اإلبتكار أساسي يف تعليم اإلسال
واندر يف , ية كما له ملك أوغري ملكبتكار تظن اإل. موهب غري عادي أوعالمة

ية بتكار أن اإل من ذالك التعريف تدل على  .ترقيتها من خالل التعليم لتأثريها
مطالب أدوات , وسبب األخري يف ترقيتها هي طريقة, غري سهل يف ترقيتها

 .يةإبتكار التحديد عن 
   ينيبتكار عراقيل املعلمني اإلويف غري ذالك كثرية يف 

 وتفعل الشيء, وكسب, وتفعل, كسالن التفكري (أ 
 مندفع (ب 
 صغري انتاج األخر (ج 
 وضعيف, و مالل, سهل اليأس (د 
 تكرب (ه 
 غري املسؤولية (و 
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 غري واثق النفس (ز 
 غري الضباط (ح 
 غري اجلودة (ط 
 السابقة اتدراسال .5

جهود املعلم " حتت املوضوع( 91 19 )خري اخللق  البحث الذي كتبه
مدرسة اهلداية العالية غتاس اللغة العربية ىف حل املشكلة مهارة الكالم لطالب 

هذا البحث مقدم لكلية ."  1 /  1 العام الدراسي  قدسغةبوغ سراّب 
ة جونتي .الرتبية بقسم تعليم الدين اإلسالمى جبامعة اإلسالمية احلكومية بقدس

كلة مهارة الكالم لطالب حل املشفى اللغة العربية جهد املعلميهذا البحث هي
 طريقةوهى  بطريقة املتنوعة قدسبوغ و غمدرسة اهلداية العالية غتاس سراّب 

 .الرتمجة طريقةالسمعية وبصرية و  طريقةاضرة و احملطريقةاملباشرة و 
فعالية "حتت املوضوع (  9    )البحث الذي كتبته سىت جومياتون 

مهارة الكتابة لدى الطالب ىف الصف جية تعليق الصورة لرتقية تيإستخدام إسرتا
احلادى عشر مبدرسة مطالع اهلدى العالية اإلسالمية سوقافولوهان فوجناوجنى 
ابطى هذا البحث تعرب عن إسرتاجية تعليق الصورة لرتقية مهارة الكتابة مبدرسة 

هذا البحث ".مطالع اهلدى العالية اإلسالمية سوقافولوهان فوجناوجنى ابطى
لرتبية بقسم تعليم الدين اإلسالمى جبامعة اإلسالمية احلكومية مقدم لكلية ا

ىف تعليم تعليق الصورة  جيةتيإسرتاستخدم اإلأن  ة هذا البحثجنتي.بقدس
لدى الطالب ىف الصف احلادى عشر مبدرسة مطالع مناسبا مهارة الكتابة 

 اهلدى العالية اإلسالمية سوقافولوهان فوجناوجنى ابطى
إبتكار معلم الّلغة العربية يف تعليم حبثه الباحث هنا فهو وأما البحث الذي 

يف املدرسة مفتاح الفالح  االسالمية املتوسطة اتلون كاين  الكتابةمهارة 
 .معلم الّلغة العربيةإبتكار صدر معلم منودج يعين .ابطي



   
 

 التفكري إطار .6
 البحث فيهذا. ملتغريين ابين املناسبة يبني حينما حسنا التفكري إطار يقال

، طريقةله عناصر كثرية، منها املعلم، واملادة، وال العربية اللغة تعليم
واملعلم كمفتاح جناح التعليم، ألنه  ،التعليم داءأف ضرورية املعلم هووالطالب،

لذالك البد على . يقوم بشرح املادة التعليمية للطالب وله دور عظيم ومؤثر
لتعليم غري ممال بل مسرور ة اصفة اإلبتكار يف نفسه لتكوين عملياملعلم 

 .للطالب، والسيما لنجاح عملية التعليم
والكتابة هي من احدى  ،الىإندونيسني بنسبة اجنبية لغة هى العربية اللغة

اليت يدرسها الطالب يف املدرسة مفتاح الفالح اإلسالمية  املهارات األربعة
ومعلم مبتكر  وجهد الىسعي حيتاج لذاتعلمها، املتوسطة تلون كاين ابطي

االن تكون أكثر الطالب يشعرون أن  والسيامالتكوين عملية التدريس مفروح،
 . اللغة العربية صعبة، وهذا مسألة عظيمة البد على املعلم لتحليليه

إبتكار معلم اللغة " جيذب الباحث ليبحثه، فكان املوضوع هنا األمر  هذا
 " العربية يف تعليم مهارة الكتابة

 :التفكري كما يلىالتصوير 
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