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 الباب الرابع
 حتليلهاو عرض البياانت 

 
إبتكارات عن ىف مادة اللغة العربية  يقدم هذا الباب نتائج البحث ىف الفصل الثامن

االسالمية املتوسطة يف املدرسة مفتاح الفالح  معلم الّلغة العربية يف تعليم مهارة الكتابة 
ويعرض الباحث عن الصورة العامة . م6102-6102السنة الدراسية  اتلون كاين ابطي

 :،وهي كمايلى  االسالمية املتوسطة اتلون كاين ابطي" مفتاح الفالح   "ملدرسة 

 اتلون كاين ابطي" مفتاح الفالح  " الصورة العامة عن املدرسة  .أ 
  املدرسة   هويّة   .1

املدرسة مفتاح الفالح  االسالمية املتوسطة اتلون كاين  : اسُم املدرسة  
 .ابطي
 606130210112 : الرقُم 

 اتلون كاين ابطي:  العنوانُ  
 اتلون:  القريُة 

 كاين:  الناحيُة 
 ابطي:  املديريُّة 
 م 0121السنة :  ُبين يف 

 اتريخ التأسيس .2
تقع يف  كاين ابطيمفتاح الفالح  االسالمية املتوسطة اتلون   هي املدرسة 

بدأ إصناع هذه املدرسة إذا . 0121تقوم هذه املدرسة يف سنة . اتلون قرية
أستاذ عبد  هشاور يحّّت . اتلون برتبية اجملتمعات يف قريةعبد اجلابر حزن أستاذ 

فرياى أن يصنعا . اجلابر مع أستاذ مصلح، وأستاذ مهدي، وجمتمعة قرية اتلون
 .رسة إانء خلدمة اىل هللا وينفعها مجيع الناس املؤسسة الرتبوية يعين املد
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واحلاصل يقوم هذه  .املشاورة، أن يوافق أتسيس املدرسة هوحيصل هذ
  ".مفتاح الفالح   " ابإلسم املدرسة

مفتاح الفالح  االسالمية املتوسطة اتلون كاين أتسيس املدرسة أما أهداف 
 :كمايلي  ابطي

 .كاين  يف قرية بالدزاد املدرسة املتوسطة اإلسالمية   ( أ
 .إلعداد املوارد اإلنسانية الذي يفهم العلم وتيكنولوجيا والدنية كامال ( ب
 لتصويغ أخالق الكرمية ىف شباب اليوم الذي ميسك ألهل سنة واجلماعة ( ج
 .إعداد كوادر العلماء والفكرة املؤسس بفاجناسيال ( د

 والرسالة الرؤية .3

 الرؤية (أ 

 .األانس الكرميةنيل العلم، وطبيعة التقوى، تكوين 
 الرسالة (ب 

 :رسالتها كمايلي 
تكوين عملية العليم الرتتيب، الفعال، حيت ينال العلم الكامل مناسبة  (0

 .ابلتوثيق

حتقيق تعاليم اإلسالم، كفكرة يف احلياة احلضارية والوطنية حيت يستطع  (6
 .لتحقيق احلكم يف اجملتمع

 :اهلدف 
ة، والبيعة اإلسالمية تطؤير األخالق املرعية على النفس، واملدرس

 ىف البيعة اجملتمعة على أهل السنة واجلماعة 

 اجلغرايفاملواقع  .4

تقع يف  مفتاح الفالح  االسالمية املتوسطة اتلون كاين ابطي املدرسةتقع 
 .اتلون قرية
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 :املدرسة وهي حدودأما 
 مسكن اجملتمع:  من الشمالية
 إدارة رئس القرية:  من اجلنوبية
 كايني   6املدرسة املتوسطة احلكومية :  من الشرقية
 املعهد اإلسالمية الرفاعية:  من الغربية

مفتاح الفالح  االسالمية املتوسطة اتلون كاين  ملدرسة اجلغرايفاملوقع 
، لكوهنا يف وسط القرية من مجيع أحناء القرية أبتون إيل هذه املدرسة ابطي

 سهولة الحيتجون إيل السري يف مسافة الربيدة 
 والطالب الوسائلأحوال املعلمني و  .5

إستناد إىل املقابلة اليت جريت مع انئب رئيس لشأن املنهج الدراسى 
ويدعم من واثئق املدرسة، واملوظفني والطالب ميكن أن يصفهم الباحثة كما 

 0:يلي 
 أحوال املعلمني (أ 

ونطقة  حمدداملدرس هو . عملية التعليم دور هام ىف مهل املعلمنيإن 
. بويةرت الؤسسة تقدم وخطاط امللوحمدد م، يلنجاح عملية التعل اإلنطالق

تنفيذ الذين يساعدون  املوظفني هم هلم دور هام أيضا، ألن املوظفني إنو 
 .يةعملية التعليم

أكثرهم حصلوا  مدرسة مطالع اهلدى الثانوية اإلسالميةن يف و املعلم
وقليل منهم أيضا غري املتخرج من املرحلة   (s1)ليسانيس   درجةعلى 

اجلامعة، لكن متخرج من املعهد السلفي، وأكثرهم يعلمون علوم الدينية 
مثل الفية ابن مالك يف النحو، وفرائد البهية يف القواعد الفقهية، وعلم 

. معلما( 63)الفلك، وغريها من العلوم الدينية، أما عددهم اتسع وأربعون 

                                                           
 .م6102نوفمرب  0 كاين ابطيمفتاح الفالح  االسالمية املتوسطة اتلون   املقابلة مع موظف شؤن اإلرادة ملدرسة 
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منهم من يقيم كمدير شؤون اإلدارة ومدير ( 6)ها تسعة وعدد املوظفني في
 .املعمل وأمني املكتبة والعوامل واحلارس

 1جدول 
 مفتاح الفالح  االسالمية املتوسطةأحوال معلمي مدرسة 

 اتلون كاين ابطي
 اخلريج الوظيفة االسم النمرة

 سرجاان رئيس املؤسسة نور العلى دمحم عفيف 0
 سرجاان معلم جممد على شفيق 6
 سرجاان معلم عمري الدين 3
 سرجاان حماسب املدرسة أرداين خري العنام 3
 سرجاان معلمة الزهرة العلى فاطمة 3
 سرجاان معلمة عشرفة 2
 سرجاان معلمة حبيبة  2
 سرجاان معلم  دمحم مشرف  2
 سرجاان معلم على سروري  1

 سرجاان معلمة سري عني املباركة 01
 سرجاان معلم اخلتيمدمحم أشرف  00
 سرجاان معلم دمحم حيز النعام 06
 سرجاان معلم زين الدين 03
 املعهد األسالمي معلم أنصاري 03
 املعهد األسالمي معلم عمر شريف الدين 03
 املعهد األسالمي معلم طه األديب 02
 سرجاان معلم دمحم نور اهلدى 02
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 املعهد األسالمي معلم رفيعان 02
 سرجاان معلمة ةالزهر  فاطمةأىل  01
 سرجاان معلمة نيل السعيدة الرمحة 61
 سرجاان معلمة لطفى رايضة 60
 سرجاان معلم سوفرسو 66
 سرجاان معلمة صافية 63

 
 أحوال الوسائل املدرسة (ب 

. هلا الوسائل الرتبوية مدرسة مفتاح الفالح  االسالمية املتوسطة
 :الوسائل املستخدمة يف هذه املدرسة كما يف جدول التايل 

  2جدوال
 مفتاح الفالح  االسالمية املتوسطةأحوال الغرفة ملدرسة 

 اتلون كاين ابطي
 اجملموع الغرفة النمر

 2 الفصل 0
 0 مدير املدرسة 6
 0 وكيل املدير 3
 0 عامل اإلدارة 3
 6 املعلم 3
 0 (OSIS)مجعّية الطلبة  2
 0 (UKS) وحدة الصحة الطالب 2
 0 مكتبة 2
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 0 مصّلى 1
 0 عارض األفالم 01
 3 املطبعة 00
 0 التلفزيون 06
 6 املعلم 03
 0 مطعم 02
 3 محّام 02
 0 قاعة 02
 6 ملعب 01

 
 6أحوال الطالب (ج 

ية الطالب هلم دور هام يف مؤسسة التعليمية، وبدوهنا ال جتري عمل
ظن اجملتمع أن املدرسة اليت فيها طالب كثرية ، فهذا التعليم يف املدرسة، و 

مدرسة مفتاح فلذالك يسجل الكاتب أحوال الطالب يف . ظن عام
 :الفالح  االسالمية املتوسطة اتلون كاين ابطي

 3جدوال
 مفتاح الفالح  االسالمية املتوسطةالطالب ملدرسة أحوال 

 اتلون كاين ابطي
 النمرة الفصل اجملموع
 0 القسم السابع أ 66
 6 القسم السابع ب 66
 3 القسم الثامن أ 63

                                                           
 
 .م6102 نوفمرب 0املقابلة مع موظف شؤن اإلرادة ملدرسة مفتاح الفالح  االسالمية املتوسطة اتلون كاين ابطي  
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 3 القسم الثامن ب 66
 3 القسم التاسع أ 63
 2 القسم التاسع ب 63

  اجملموع 033
 
 عرض البياانت .ب 

يف املدرسة مفتاح غة العربية يف تعليم مهارة الكتابة إبتكارات معلم الل .1
 املتوسطةالفالح  االسالمية 

بعد أن قام الباحث بتقدمي األسئلة إىل األساتيذ الذين يتعلقون بعملية 
وال سيما يف تدريس اللغة العربية، فنال   مفتاح الفالحالتدريس يف مدرسة 

 :الباحث البياانت التالية
، مفتاح الفالح اللغة العربية من الدروس اليت يتعلمها الطالب يف مدرسة

طالب لتوسيع معارفهم وتنمية املعلومات وعلوم الدين وهي وسيلة أساسية لل
اليت تكتب ابللغة العربية، وفيها مواد أخرى تساعد على اجناز تعلم اللغة 

فتعليمها كما يف تعليم اللغة األخرى يعين تعلم . العربية، مثل حنو وصرف
األستاذة الطالب الستعاب اربع مهارات، مهارة القراءة، ومهارة الكالم، 

 3.ارة اإلستماع، ومهارة الكتابةومه
 فاطمة ةاألستاذ اللغة العربية، وهي معلمة مفتاح الفالح يف مدرسة تكان

 :ا كما يليأما سرياهت. الزهرة العلى
ت بثميب ريكا غابس ابطي ولد هي .س، مة الزهرة العلىاطفاملعلم أستاذ 

يف املرحلة  وهو يتعلم منذ صغارها. 0123دمسبري يف السنة  63يف التاريخ 
، مث يستمر إىل املرحلة املتوسطة بباطي ابملدرسة اإلبتدائية االسالمية اإلبتدائية

                                                           
        .م6102 نوفمرب 3 مفتاح الفالح  االسالمية املتوسطة اتلون كاين ابطي ملدرسة فطيمة الزهرة العلى ةاملقابلة مع أستاذ 3
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، مث يستمر إىل املرحلة الثانوية ابملدرسة االسالمية بكابوسابملدرسة املتوسطة 
 3.وبعد خترجه من هذه املدرسة الثانوية يستمر إىل جامعة ،بكابوسالثانوية 

الزهرة على أن املنهج  فاطمةبلة مع األستاذة استنادا على نتائج مقا
، لكن يف تطبيقه 6103الدراسي املستعمل يف هذه املدرسة هو منهج دراسي 

يواجه املعلمة املشكالت، وهي اخنفاض استطاعة الطالب يف اللغة العربية 
 3.والوسائل النقصان

 مهتكار إب لتطوير الديه ةمعلم للطالب العربية اللغة لتعليم أمهية إعطاء يف
 لتطوير جهد أو حماولة هو اذاهت حد يف اإلبتكار. الطالب الكتابة ةمهار  يف

 ميكن وأنه. سابقا موجودة غري أو جديدة كوهنا أساس تزال ال اليت اخلصائص
 شيء هناك يكون أن ابلفعل هو ما جلعل وسيلة هو اإلبتكار يكون أن

  .الهتماما
 اإلبداع" إن وقال ،ة اللغة العربيةمدرس الزهرة العلى فاطمة األستاذة لتاق 

 فكرة ذلك كان سواء جديد، شيء لقخل القدرة لديه ،تكاراإلب يكون أن
 2.قبل من موجودا كان عما نسبيا خمتلفة وحقيقة

ويف تدريس اللغة العربية استخدمت املعلمة الطريقات، منها طريقة القواعد 
يف تدريس و  مهارة القراءة والكتابة،والرتمجة، واستخدام هذه الطريقة يف تدريس 

 يف للعب دراسة،الفرقة ل صنع مثل. التشبع إحتاج لنقص هومهارة الكتابة 
 حّت والفكاهة الدافع تعطي دائما معلمو . العربية اللغة تعلم الذي الوقت
 .ابمللل يشعرون ال الطالب يتمكن

 ان ويقول ، ة اللغة العربيةمدرس الزهرة العلى فاطمة األستاذة لتاق كما
 العربية اللغة لدروس وخاصة التشبع، من للحد الضروري فمن اإلبتكار التعليم"

                                                           
 م6102 نوفمرب 3 مفتاح الفالح  االسالمية املتوسطة اتلون كاين ابطي ملدرسة فطيمة الزهرة العلى ةأستاذ .املقابلة مع 3
 .م6102 نوفمرب 3 مفتاح الفالح  االسالمية املتوسطة اتلون كاين ابطي ملدرسة فطيمة الزهرة العلى ةاملقابلة مع أستاذ 3
 .م6102 نوفمرب 3 مفتاح الفالح  االسالمية املتوسطة اتلون كاين ابطي ملدرسة العلىفطيمة الزهرة  ةاملقابلة مع أستاذ 
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 يف اإلبتكار معىن. يوم كل يف استخدامها وعدم األجنبية اللغات تشمل اليت
 فهم على الطالب جتعل أن ميكن  ملعلما كيف هارأيي يف العربية اللغة ميتعل

 أو اإلعالم وسائل استخدام جيب ،أدررس عندما. العربية اللغة تعلمب ومرحية
 مع ولعب الدراسة، صنع الفرقة ميكنين املثال. موضوع كل يف خمتلفة طريقة
 وليس أدرس، كنت عندما ابلراحة دائما بالالط كان حال أي على. العربية
 والفكاهة الدافع دائما تعطي أن قبل ألنه. يبدأ تعلم عندما خائفا أو متوترا
 2الطالب تشبع ال حّت

 اللغة تعلم: "توقال ، الثامن الفصل يف طالبال من أحد أيضا كما قال
 جمموعات وخلق دائما، الدافع عطيي فاطمةاألستاذة  ألن مملة ليست العربية

الطالب شعور  عندما عن اللغة العربية تلعب وغالبا املشورة، عطيي الدراسة،
 يف املستخدمة الطريقة أو اللعب لديها ةاملعلم اإلبتكار، دعم يف 2.ابمللل

 . الدراسة
مفتاح الفالح   مدرسة الطريقات املستخدمة يف تعليم اللغة العربية مبدرسة (أ 

 االسالمية املتوسطة اتلون كاين ابطي
 اللغة العربية أبن الطرائق ةمعلم الزهرة العلى فاطمة األستاذة قالت

مفتاح الفالح  درسة مب تخدمة  يف تعليم اللغة العربيةاملسواالسرتاتيجية 
 :هي االسالمية املتوسطة اتلون كاين ابطي

 اهلمسات املتسلسلة طريقة (0
وتطبيقها   .للعب دريب كتابة الطالب اباإلسرتاتيجية لت هوهذ

 :كمايل

 الطالب ايل جمموعات قسم املعلم (أ )
 قة اللعبييعلم املعلم يف طر  (ب )

                                                           
 
 م6102 نوفمرب 3 مفتاح الفالح  االسالمية املتوسطة اتلون كاين ابطي ملدرسة فطيمة الزهرة العلى ةاملقابلة مع أستاذ 
 
 م6102 نوفمرب 3 املتوسطة اتلون كاين ابطيمفتاح الفالح  االسالمية  ملدرسة الثامن طالبة من الفصلمقابلة ابل 
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 تبادل املعلم للطالب (ج )
مهست موضوع يف اجلبهة وعلي اجلبهة يف بداية الطالب القادم  (د )

 اخرى لكتبة وقراءة
 واستمر من قبل جمموعات أخرى (ه )

 طريقة القواعد والرتمجة (6

. هذه الطريقة هى اإلحتاد بني الطريقة القواعد والطريقة الرتمجة 
واستخدم . ويؤّول ابلتعليم القواعد ىف دراسة ويستمّر ابملادة الرتمجة

 :وتطبيقها كمايل. يف ترقية فهم القواعداملعلم هذه الطريقة 
 شرح القواعد والتعريفات (أ )
  إعطاء األمثلة (ب )
 شرح تلك األمثلة   (ج )
 الفرصة للسؤال عمامل يفهم الطالب من انحية الرتمجة ءإيتا (د )

 التدريبات عن القواعد
 : وأما تطبيق هذه اخلطوات يف تدريس القواعد كما يلي

 :الضمائر االتيةمثل يف تركيب الضمائر، شرح املعلم 
 انت   -أنت   -هي -هو -أان: الضمائر للمفرد 
 أنتّ  -أنتم -هنّ  -هم -حنن: الضمائر للجمع 

 . املوافق لتلك الضمائر األمثلةمث أعطى 
 للجمع للمفرد

 أان أذهب إىل املدرسة
 هو يذهب إىل املدرسة
 هي تذهب إىل املدرسة

 أنت  تذهب إىل املدرسة

 حنن نذهب إىل املدرسة
 هم يذهبون إىل املدرسة
 هّن يذهنب إىل املدرسة

 أنتم تذهبون إىل املدرسة
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 أنّت تذهنب إىل املدرسة املدرسةأنت  تذهبني إىل 
ويف تطبيق عملية تدريس القواعد العربية بطريقة القواعد والرتمجة 

 :تواجه املعلمة املشكالت، وهي كمايلي
 اللغة العربية قواعدتنوع استطاعة الطالب يف فهم  (أ )
 قليل رغبة الطالب يف اللغة العربية (ب )
 الوقت حمدودة غري كافية لتقريب الطالب واحدا فواحدا (ج )
 1يف ترقية فهم القواعد التعلم نقص (د )

 لخصامل طريقة (ب 
هي طريقة التدريس اليت تتطلب الطالب إلنشاء امللخص طريقة 

التالوة سوف مع أسلوب من هذه . السرية الذاتية مع أحكامهم اخلاصة
أيخذ الطالب احلرية يف الكتابة على طريقته اخلاصة، مسؤولة مع نتائجه 

 .وسوف نتذكر دائما املواد اليت جيري تدريسها
االسالمية  مفتاح الفالح الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية مبدرسة (ج 

 املتوسطة اتلون كاين ابطي
 :اللغة العربيةهناك وسائل تعليمية يف عملية تعليم 

 الفشاشة (0
  تساعد الفشاشة يف عملية تدريس اللغة العربية كثرية، وهي

عن  الصور وتبني بوينت ابور ،كوسائل لعرض الفيديو أو األفالم
ابلعربية و لعرض ألعاب اللغة مثل مترانت ملء الفراغ  املواد ابحثا

 .وغريه
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 الصورة كتابة (6
وتنفيذ هذه دريب كتابة الطالب ابلصورة، هذه اإلسرتاتيجية لي

 :اإلسرتاتيجية هي
 إقدم الصورة ىف امام الفصل (أ )

 أطلب الطالب يذكر اإلسم ابللغة العربية حبسب الصورة (ب )

 أطلب الطالب لكتابة مجلة من تلك الصورة (ج )

 أطلب الطالب لكتابة كل مجلة يقّص تلك الصورة (د )

 عليه شيئا حاصل ةأطلب الطالب قراء (ه )

 على حاصل عمل الطالبأعطى الّتعليق وتثمني  (و )
 : كما يلي   تطبيقهاومثال 

 يومياتنا يف البيت
 .....................................الصورة

  
 
 اذكر األمساء املناسبة ابلصورة (أ )

-الفرشة -مجاعة -أصلي -الدروس -أمشط -السرير -أانم
 .على -الصبح -الشعر -أنظف
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 الصورةاجعل مجلة من تلك  (ب )

 السرير -أانم -على (0)

 استيقظ -من -النوم (6)

 أصلي -الصبح -مجاعة (3)

 األسنان -أنظف  -ابلفرصة (3)

 الشعر -أمشط (3)

 اذاكر -الدروس (2)

الكتاب املدرسي يف تعليم اللغة العربية مبدرسة مفتاح الفالح االسالمية  (د 
 املتوسطة اتلون كاين ابطي

الكتاب وكان العناصر ىف عملية التعليم،  ىحدكانت املواد التعليمية إ
يشتمل على املواد التعليمية، لذالك ال تنفصل عملية التعليم عن  املدرسي

 .الكتاب املدرسي
وقد يكون  .ويستخدم معلم اللغة العربية كتاب املقرر من وزارة الدينية

معلم اللغة يف هذه املدرسة يستخدم الكتاب املدرسي من نتائج مشاورة 
 LKSاستخدام الكتاب املدرسي  مني اللغة العربية حوىل مدينة ابطيمعل

 . لرتقية معارف الطالبت ياط املواد من اإلنرتنوأيضا التق
املدرسي يف تعليم اللغة العربية مبدرسة مفتاح الفالح االسالمية إختبار  (ه 

 املتوسطة اتلون كاين ابطي
 دائما ينطوي أيضا ولكن ،فقط للطريقة نظرا ليست ابتكار املعلم

 على واإلجابة بنشاط طرح على الطالب دعوي. التعلم يف الطالب
 . السبورة على اجلمللكتاب  متقدمة الطالب أيمر املعلمو . األسئلة
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الباحث هذا البحث يف استعاب الطالب ملهارة الكتابة والسيما  وركز
وسؤاهلا هي كما . يف اإلمالء، وأما أداة ملعرفة استطاعتهم فهي ابالختبار

 :يلي
 !تدريب  امالء الفراغ وقفا للضمائر  (0

 حنن هم هن انتم أنتّ  أان
 ...... ...... ...... ...... ...... ا ْكُتبُ 

 ن  ْقر أ ي  ْقر ُؤْون   ...... ...... ...... ق ْر ءُ ا  
ع ْعن   أ ْرج  ُعْون   ت  ْرج  ْعن   ت  ْرج   ...... ...... ي  ْرخ 

 جن ْْلس ...... جي ْل ْسن   ...... ...... أ ْخل س
ل ُلْون .... أ ْغس  ل ...... ...... ت  ْغس   ن  ْغس 
 ...... ُيش اه ُدْون   ُيش اه ْدن   ...... ...... ُأش اه د

 
 !املناسبة  ابلكلماتالفراغ امالء  (6

 (ُيص فّ ر   -جي ْر ي -ي ْضر ب)  الال ع ب س ر يْ ًعا...... اُْنظُْر،  (أ )
 (ا ق ْت  ر ب   -س جَّل   -و ق ع  )الال ع ب اهل د ف  .......   (ب )
ّب أ ْن ُأش اه د   (ج )  (ن ت ْيج ة -أ ْحب ار -ُمب ار اة ) ُكر ة  الق د م ...... اُح 
 -النادي–اهلدف . ) واحد -االثَّاين، والنتيجة ثالثة..... ا نْ ت  ه ى  (د )

 (الّشوط 
ابئع .) ماهر جّدا، يلعب ابلكرة بُسرعة  1رقم ....... أنظر ،  (ه )

 (العب  -حكم  -
 ( األرض –اهلدف  -املرمى ..... ) أنظر، الكرة قريبة من  (و )

 امالء احلر (3
 احب القرأ القران بعد صالة الصبح (أ )
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 املسجد ألصّلي الظهرأذهب إىل   (ب )
 هل تلعب كرة القدم مساء اليوم ؟ ال، لن ألعب مساء اليوم (ج )
 ملاذا جيري الالعب بسرعة ؟ ليسّجل اهلدف (د )

 إنين" نأ وقال ،ة اللغة العربيةمدرس الزهرة فاطمة  األستاذة تلقا كما
 نشطة دائما ليكونوا الطالب تثري وعادة ،يف التعليم الطالب تنطوي غالبا

لكتاب  متقدمة الطالب أمرو  ،الكتابة ميتعلال يف إذا. اإلجابة أو نسأل أن
 وسيلة ستخدمأ أن أيضا انأ .واملناقشة والنمذجة، السبورة على اجلمل
 فهمأ الطالب من العظمى الغالبية ألن الكتابة تدريس عند وصورة صورة
  01.الطريقة تلك استخدام عند

 الثامن الفصل يف اللغة العربيةة مدرس الزهرة فاطمة األستاذة قيل كما
 سؤال الطالب أعطى ما غالبا اليت الطالب تقييم ميكنين كيف" أن

 ترتيب الكلمة أصبح الفراغ، اجلملة ملء املثال .ابملواد يتعلق مكتوب
 00.القراءة من األسئلة على واإلجابة ،اجلملة وجعل ،ملةاجل

 احلماسة للطلبة (و 
قبل بداية الدراسة يبتدء املعلم األساسية للمادة احملدودة يف تعليم اللغة 

ويف العربية، وشرح املعلم عن أهيمة تعليم اللغة العربية ومزاايهتا يف العلم، 
تعليميها املعلم يستخدم طريقة اللعبة حلماسة الطلبة ولتكوين الطالب 

علم حّدد نتيجة عملها وكان امل. نشيطني، وتطبيق لعبتها هو بعمل الفرقة
 .  إلجياد الفرقة الناجحة

 
 

                                                           
  

 م6102 نوفمرب 3 مفتاح الفالح  االسالمية املتوسطة اتلون كاين ابطي ملدرسة فطيمة الزهرة العلى ةاملقابلة مع أستاذ 
  

 م6102 نوفمرب 3 مفتاح الفالح  االسالمية املتوسطة اتلون كاين ابطي ملدرسة فطيمة الزهرة العلى ةاملقابلة مع أستاذ 



32 

 

مهارة الكتابة لدى الطالب يف املدرسة املتوسطة مفتاح الفالح اتلون كاين  .2
 2112-2112ابطي عام الدراسي 

فسيبحث قليال يف  تدريس مهارة الكتابةقبل أن يبحث الباحث  كثريا يف 
الكتابة  .االسالمية املتوسطةيف املدرسة مفتاح الفالح   مهارة الكتابةتعريف 

 االستماعذلك مثل  وسيلة من وسائل االتصال اللغوي بني األفراد مثلها ىف
إهنا كما نعلم ضرورة اجتماعية لنقل األفكار والوقوف على . ةوالكالم والقراء

 06.أفكار أآلخرين على امتداد بعد الزمان واملكان
مفتاح الفالح  اللغة العربية يف مدرسة  ةوبناء على مقابلة مع معلم

تدريس مهارة انل الباحث كثرية من البياانت عن عملية  االسالمية املتوسطة
 .يف هذه املدرسةوعملية تقييمها ملعرفة استطاعة الطالب  الكتابة

استطاعتهم يف مهارة  سئلة انل الباحث البياانت عنواستنادا على هذه األ
الكتابة من خالل االختبار ابألسئلة، وجرى هذا االختبار يف يوم الثالاثء 

ابلفصل الثامن يف مدرسة مفتح الفالح كاين  6102نوفمبري  66التاريخ 
 :أما البياانت من قيم الطالب فهي كما يلي. ابطي

 (أ ) ثامنالكتابة الطالب فصل ال نتيجة
قيمة  الطالباسم  الرقم الفصل

 اإلختبارات
قيمة 

 اإلختبارات
 23 23 أمحد عبيد هللا 0 الثامن  

 21 21 ديوي أعغيتا ويالين 6 
 13 21 فكري نورينا أمحد 3 
 23 23 إيناوطي 3 

                                                           
، جامعة أم القرى اللغة العربية، للناطقني بلغات أخرى القسم الثاىن: املرجع ىف تعليم اللغة العربيةرشدى أمحد طعيمة،    

 .322. دون السنة، ص
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 13 21 إيسيه متون 3 
 21 23 إسرتون مريانندا 2 
 011 23 كوكوه أغغاالري 2 
 11 21 دمحم ألفني نصر اهلدى 2 
 23 23 مرفوعة النعمة 1 
 13 21 دمحم توفيق 01 
 11 21 دمحم لطائف املنن 00 
 21 23 دمحمزكي النور 06 
 13 21 مهتدى 03 
 13 23 دمحم فائز فخرزي 03 
 11 23 دمحم فائز الناصر 03 
 011 21 دمحم مفتاح خري األنوار 02 
 11 23 نبيال زولياان 02 
 23 23 نوفتا ألفياان 02 
 11 21 نور العزيزة 01 
 13 23 سيت نعمة السعادة 61 
 21 21 سيت روبيانيت 60 
 23 23 ويوين فراستيا  66 

 84,, 22.3 املتوسط
 184, النتيجة األدىن
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 (ب)ثامن الكتابة الطالب فصل ال نتيجة
قيمة  اسم الطالب الرقم الفصل

 اإلختبارات
قيمة 

 اإلختبارات
 23 23 العلومألفى مفتاح  0 ثامنال
 11 21 أوليا ألفي نوفيانيت 6 
 13 21 خري النساء 3 
 23 23 لينا امليتا مفادة 3 
 011 21 زوانن فهميدمحم حلمي  3 
 21 23 دمحم موالان دافيد عابدين 2 
 11 23 دمحم أغوغ فرايطنا 2 
 11 21 دمحم علي حممودي 2 
 23 23 دمحم دمياس فراستيا 1 
 13 21 أدي دمحم نوفل 01 
 23 21 دمحم سوهرطا 00 
 21 23 دمحم سيف الرمحن 06 
 13 21 دمحم اهلام صاحل 03 
 13 23 دمحم اقبال ارداينطا 03 
 11 23 إحسان الفرحةدمحم نور  03 
 11 21 ريزا فرحة العاليا 02 
 23 23 رزقي دوين 02 
 23 23 رزقي أوليا فوتري 02 
 11 21 رشيدة نور حسينية 01 
 13 23 راين اللبيب 61 
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 11 21 سيت هناية السعادة 60 
 23 23  زيدين هندرا 66 
 21 23 عبدالرؤوف 63 

 ,.2, 21.62 املتوسط
 2686 النتيجة األدىن

 
 حتليل البياانت .ج 

يف املدرسة إبتكارات معلم الّلغة العربية يف تعليم مهارة الكتابة حتليل عن  .1
 االسالمية املتوسطةمفتاح الفالح  

إبتكارات معلم  بعد مجع البياانت، يريد الباحث لتحليل هذه البياانت يف
يف املدرسة مفتاح الفالح  االسالمية الّلغة العربية يف تعليم مهارة الكتابة 

 ابطي كايناتلون  املتوسطة 
واملقابلة مع معلمة اللغة العربية انل الباحث البياانت عن  املالحظةوبعد 

 :ليم اللغة يف هذه املدرسة، اما تفصيلها كما يليتع
 مفتاح الفالح  االسالمية املتوسطةمعلم اللغة العربية مبدرسة  (أ 

مفتاح الفالح  االسالمية اللغة العربية مبدرسة  رأى الباحث أن معلم
والبياانت . افاءة جيدة، وهذه من انحية تعليمها وخترجهذو كاملتوسطة 

هي مالحظة الباحث حني إجراء عملية التعليم من ا اليت تدل على كفائته
خمطط التدريس حّت تقييمه، املعلم يعلم الطالب تعليما مناسبا ابلكفائة 

ومناسبة ابلكتاب املدرسي من وزارة  األساسية املطلوبة يف املنهج الدراسي
، وكيفية مواجهة تنوع قدرات الطالب يف أوسط عملية شؤون الدينية

ب املعلم الطالب الضعفاء يف العربية، وكيفية تقييمه أبداة التعليم مثل تقري
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ومن البياانت التالية تدل على أن املعلم يف هذه 03.مناسبة للمقّيم هبا
املدرسة له ابداعية جيدة، والدليل على ذالك هو مناسب كيفيته يف 

وهو رأى مشكالت مساوية  وواجهها بفكرة . مواجهة الطالب املختلفة
 .خمتلفة

مفتاح الفالح  االسالمية املنهج الدراسي يف تعليم اللغة العربية مبدرسة  (ب 
 املتوسطة

املنهج الدراسي مفتاح الفالح  االسالمية املتوسطة يستخدم مدرسة 
أكثر  لكن يواجه املعلم املشاكل يف تطبيقها منها. 6103يف العام  

الطالب ما استطعوا تطبيق عملية التعليم املناسب بنموذج التعليم حسب 
ومع ذالك ال يغري املعلم عملية  03.املقرر 6103املنهج الدراسي يف العام 

 .املقرر 6103التعليم حسب املنهج الدراسي يف العام 
االسالمية  مفتاح الفالحيف تعليم اللغة العربية مبدرسة  املعلم ابتكار (ج 

 ملتوسطةا
هو اإلبداع ليس وجد اجلديد مل ( Moreno)ابلنظر مورينو  مناسب

يعرتف األخر من قبل، ولكن نتائج اإلبداع يعين شيئ جديد للنفس أو 
 03.يف عام عاملال

 يفمفتاح الفالح االسالمية املتوسطة املدرسة يف  العربية اللغة معلمة
 احملاضرات التدريس طرق ستعملت طرق عدة ترتاوح الكتابة ةهاراامل تعليم

 يف ميالتعل طريقة خطوات. ةواللعب وصورة، ،واإلمالء املناقشات،هي و 
 :أسيف هرماوان هي كتاب مسعية اللغة

                                                           
 نوفمرب 1 مفتاح الفالح  االسالمية املتوسطة اتلون كاين ابطيمبدرسة  لثامناللغة العربية يف الفصل ااملالحظة يف عملية تعليم  03
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 أخريا والكتابة القراءة، مث التحدث، مث االستماع، الطالب على جيب (0
 من ملوضوعاب حوارات أو اجلمل أمناط شكل يف قواعدا تقدم أن جيب (6

 اليومية احلاالت
 تدريبات (3

 الطريقة املستخدمة لرتقية مهارة الكتابة
من انحية الطرق املستخدمة يف هذه املدرسة رأى الباحث أهنا 
متساوية للنظري يف الكتب اليت تبحث عن الطرائق يف تعليم اللغة 
العربية مثل يف كتاب طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينية اليت  

اللغة العربية يف هذه  ويستخدم معلم. إبراهيم دمحم عطا كتبتها دكتور
 عينة، مثل يف تدريس مهارة الكتابةاملدرسة طريقة مناسبة ملهارة م

 .يستخدم املعلم طريقة القواعد والرتمجة وغريها من مهارات املعّينات

 اهلمسات املتسلسلة (أ )
اهلمسات رأى الباحث استخدام معلم من االسرتاجتية 

ن انحية التعليمية يف تعليم اللغة العربية أهنا كافية، م املتسلسلة
ألن الطالب األلعاب اللغوية أكثر نشاطا يف تقدمي ما يعرفه 

ل الدراسية ليست رتيبة نشاطا يف الفصأالطالب والظروف 
معلم عطي ي ، كن الطالب ال ميلونحّت مي ابستخدام لعبة
 .لغويةلعبة  عملية تدريس اللغة العربية بالتسهيالت يف

 كتابة الصورة (ب )
اللغة العربية يف هده االسرتاتيجية ليدريب  استخدم معلم

أن استخدام الصورة  ميكن أن الطالب ابلصورة، رأى الباحث 
تساعد الطالب على التفكري بشكل أكثر سهولة يف ذكر االسم 

 .ابللغة العربية حبسب الصورة و كتابة اجلملة من تلك الصورة
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  صورةالو  الطريقة القواعد والرتمجة علمامل يستخدم ذلك، ىوبناء عل
رة امه يف لطريقةا هذه ستخداموأما اإل. الكتابة تعليم يفواللعبة 
 .ابملواد استخدامها سيتم اليت الصور إعداد املعلم يستخدم هي الكتابة

 مبراقبة التعليم عملية يف بنشاط املشاركة على الطالب يعلم املعلموأما 
 ستفهم والطالب الطاقة ستوفري بصورة املعلم من صورة يدلّ  كل

 يصف أو اجلملة كتابة الطالب مث .تدريسها جيري اليت املواد بسهولة
 .العربية اللغة ابستخدام الصورة

ونظرا من انحية الطريقة واإلسرتاتيجية املستخدمة يف هذه 
والدليل على ذالك . املدرسة تدل على أن املعلم فيها ذو ابداعية كافية

هو أنه مساوي بعناصر اإلبداعي، وهي قدرة مجع ينب الشيئ الذي مل 
 . جيمع قبله

 أيضا دائما نسولك ،فقط طريقةابل غري كامل املعلم إبتكارت
 طرح على الطالب املعلم تدعو. التعليم يف بنشاط طالبال تنطوي
للكتابة  متقدمة الطالب و املعلم أيمر . األسئلة على واإلجابة بنشاط

ورأى الباحث أن عملية  .الصورة حتكي أو السبورة اجلملة على
ألن املعلمة . تدريس اللغة السابق بياانهتا تدريس جيد، فعال، ومؤثر

طلبت إىل الطالب كي ينشطوا ويتحمسوا يف تدريسها من خالل 
 .عمل الواجب أوالتدريب

 قد جهدت ةاملعلم استنتج الباحث بناء على مالحظته على أنو 
 السليم تقييموأما ال. السليم تقييمب لطالبل الكتابة مهاراة تعليم يف

 احلروف قطعة شكل يف التحريرة األسئلةاملعلم  يعطي هو عند الباحث
 وملء البسيطة، مجلة وتغيري إختبار اإلضافة، سليمة، كلمة أصبح
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 يف شيئا أكتب اجلملة، أصبح الكلمات ترتب فارغة، اجلملة من جزء
 .مناسبة اجلملة ابلصورة السمع،

دريس ياانت رأى الباحث على أن عملية تالبواستنادا على تلك 
والدليل على . اللغة العربية يف هذه املدرسة قد استمر استمرارا جيدا

راهتا يف عمليتها، مثل يف اختيار ة هناك استخدمت فكماملعلأن ذالك 
الطرائق املختلفة إلزالة ملل الطالب حني إجراء عملية تدريسها، 

األلعاب اللغوية املناسبة مبهارة  ومنوذج عملية تدريسها، واختيار
  .حمدودة، وعملية اختبار اللغة العربية والسيما يف مهاغرة الكتابة

مفتاح الفالح  االسالمية الطالب يف املدرسة ى لد الكتابةمهارة  حتليل .2
 املتوسطة

ىف تعليم  الطالباستنادا على البياانت السابقة حلل الباحث عن قدرات 
 مفتاح الفالح  االسالمية املتوسطة، أن قدراتاملدرسة مبدرسة  الكتابةمهارة 
ىف عملية تعليم املهارة الكتابة منها ضعف ىف الكتابة ومل حتفز ىف  متنوعة اطالهب

  . نقص اكتساب املادة ىف مهارة الكتابةتعليمها و 
 كانت .خمتلفا مفتاح الفالح  االسالمية املتوسطةاملدرسة  يف الطالب قدرة

 مجيع .الرايضيات أو اإلجنليزية اللغة يف وبعضها العربية، لغة ماهر يف هناك
 مبعضه اختالفات لديهم طالبال. درس كل يف ممنه كل مزااي لديهم الطالب
 والشخصية، واالهتمامات، ،املواهب يفهم من اجلوانب، أحناء يف البعض

 .املخابرات وكذلك االجتماعية، حوالواأل
 وسرعة قدرة يف االختالفات إىل يشري العقلي النمو يف الفردية الفروق

 قدراهتم أوخصائص طبيعة على تنعكس سوف لطالبل الفردية فروق. التعلم
 التعلم ونتائج التعليمية عملية جودة عن فضال التعلم، ةوعاد واملواقف واملهارات

 .والنفسي الوجدانية، املعرفية، حيث من سواء
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وبعد . نفس لتكون قادرة على الكتابة قدرة الطالب خيتلف ليست كل
الذي   دائما اختبار أو تقييم لتحديد خمرجات التعلم املعلم التعلم تعطي عملية
عرفة مبتقييم التجربة ميكن أن يكون  اختبار اوبعدو .يدرس هبااملعلم كان 
يف .  21،3 هى االدىن النتيجة ، 22،3تقييم ( أ)يف الفصل  الطالب قدرات

وهذه الدرجات قدبلغت ايل ,. 21،1هى  االدىن النتيجة ،( ب)الفصل 
 .21املقررة يف املدرسة وهي  يف مهارات الكتابة لدى الطالب املعايري االدين

مفتاح الفالح  املدرسة يف  العربية مالءيف كتابة اال لطالبمهارة الكتابة ل
 على ونيستند مألهن ،جيدا املدرجة العظمى الغالبية ،خمتلفا االسالمية املتوسطة

يعرف  الطالب درجات متوسط يف الفرق .واملقابلة ملراقبةابالباحث  مالحظات
 يف هذه املدرسة لطالبل الكتابة مهارات أن تثبت البياانت تلك. بعد اإلختبار

  .التدريس قائطر  يف اختيار املعلم تطبيق إبتكار بعد يزيد
 Philip R.E)فرسون. أ.فليف ر رأيب ةمناسب وهذه البياانت السابقة

Verson)، االستعداد على اعتمادا األساس يف الفردية يف احلقيقة الفروق 
 الذكاء من مستوى لكل يكون املدرسة إىل يذهبون الذين لطالب .للتعلم

 إىلدخلون ي الذين طالبل .خمتلفة للتعلم استعداد خمتلف من واملعرفة واالهتمام
 ستعداداب اخمتلف واملعرفة واالهتمام الذكاء ميلك مستوى لكل يكون املدرسة

 اليت الطرق إحدى. مشخصيته يف حّت إمكانية يف ونتلفخي موه .خمتلفة لتعلما
يستطيع أن  قالفري تشكيل. اجملموعات نظام خالل من هي حتقيقها ينبغي

 القدرة أساس على اجلماعات مثل االعتبارات،يعمل ابإلهتمام بعض 
 02.رغبةال على واجملموعات

أعطى الباحث احللول لتحليلها، وهي تكوين عملية  بناء على ذلك،
مثل بتطبيق األلعاب اللغوية لطلب اهتمام الطالب، طلب املعلم  مفّرحاالتعليم 
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الطالب لتدريس اللغة العربية ال يف فصل فقط بل يف البيت بعمل الواجب 
ت كثرية من اللغات األخرى وحافز املعلم الطالب أن العربية هلا مميزا. املنزيل

 وهي مهمة يف احلياة، مثل العربية االن مكتوب  يف انتاج األطعمة يف املكوانت
 .  وغري ذلك

 


