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Summary of the Research
Writing is an important skill of language skills. Writing ability is also an essential
goal of learning a foreign language. To achieve the desired goals, Arabic needs an
effective and proportionate learning strategy for students' ability. Ibn Sina
University for Education Sciences Kepanjen is one of the universities in which the
Department of Arabic Language Education in Malang and with it the subjects that
promote the skill of writing. Students learn these subjects in 3 semesters from the
fifth through the seventh. Therefore, the teacher or teacher must use a positive
strategy so that students do not feel bored. The researcher used the qualitative
research approach and the descriptive approach. The result is that there are a
number of strategies that contribute to the improvement of the process of teaching
Arabic at Ibn Sina University for the sciences of education, especially in the skill
of writing. These strategies are the PAKEM strategy in which the Guided
Composition strategy, the Pragraf Building strategy and the Power of Two
strategy have promoted the interest of students in the writing skill lesson.
Keywords: Strategies, Teaching Arabic, Writing Skill.

مستخلص البحث
 كما تعترب القدرة على الكتابة ىدفا.تعترب الكتابة مهارة مهمة من مهارات اللغة
 حتتاج اللغة، وللوصول إىل األىداف املرجوة.أساسيا من أىداف تعلم اللغة األجنبية
 جامعة ابن سينا لعلوم.العربية إىل استَتاتيجية تعليمها الفعال واملتناسب بقدرة الطالب
الًتبية كبنجُت ىي من إحدى اجلامعات اليت فيها قسم تعليم اللغة العربية يف ماالنق
 يتعلم الطالب تلك املواد الدراسية خالل.ومعها املواد الدراسية اليت ترقي مهارة الكتابة
 فلذلك ال بد على املعلم أو معلمة أن.ٖ فصول منذ فصل اخلامس حىت فصل السابع
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يستخدم استَتاتيجية جذابية لكي ال يشعر الطالب بامللل .واستخدمت الباحثة مدخل
البحث الكيفي واملنهج الوصفي ،وخرج بالنتائج ىي :أن ىناك جمموعة من
االسًتاتيجيات اليت تسهم يف إذماج عملية تعليم اللغة العربية يف جامعة ابن سينا لعلوم
الًتبية خاصة يف مهارة الكتابة .وتلك االستَتاتيجيات ىي إستَتاتيجية  PAKEMاليت
فيها استَتاجية  Guided Compositionواستَتاتيجية  Paragraf Buildingواستَتاتيجية
 The Power of Twoوكانت تلك االستَتاتيجية تسبب ترقية اىتمام الطالب يف درس
مهارة الكتابة.
الكلمات األساسية :اسًتاتيجيّات ،تعليم اللّغة العربيّة  ،مهارة الكتابة.
أساسيات البحث
أ .المقدمة
تعترب الكتابة مهارة مهمة من مهاارات اللغاة .كماا تعتارب القادرة علاى الكتاباة ىادفا
أساساايا ماان أىااداف تعلاام اللغااة األجنبيااة .رأى الناقااة ونعيمااة أن الكتابااة ىااي ماان أىاام
املهارات اللغوية األربع وتعترب القدرة عليها ىدفا رئيسايا مان أىاداف تعلام اللغاة األجنبياة،
وى ااي كف اان لغ ااوي ال تق اال أدي ااة ع اان ا .ااديث أو الق اراةة .فقل ااا دلي اال عل ااى نعم ااة العق اال
اإلنساااو وعتمتااو حيااث ذكاار علماااة األنًتوبولوجيااا أن اإلنسااان حااُت اخااًت الكتابااة باادأ
تارخي ااو ا.قيق ااي ،فالكتاب ااة س ااجل تارخي ااو وح ااافه عل ااى بق اااة قافت ااو وترا ااو ،وال تس ااتفيد
اجملتمعات وتفيد من إنتاج العقل اإلنساو الذي ال بديل عن الكلماة املكتوباة أداة .فتاو
ونقلو وتطويره.

ٔ

ٔ حممود كامل الناقة ورشدي أمحد نعيمة ،نرائق تدريس اللغة العربية لغَت النانقُت هبا (إيسيسكو :املنتمة اإلسالمية املصرية) ص.

ٜٜٔ
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وللوصول إىل األىداف املرجوة ،حتتاج اللغة العربية إىل استَتاتيجية تعليمها الفعال
ومدخلو املتناسب بقدرة الطالب ألن العلماة الًتبويُت يرون يرون عن نترية التعلم
بتطورىا ا.ديث أن الغاية األقصى فيها ليس ألجل ا.فه ،بل ينبغي للطالب أن
يرسخوا املعلومات واملعارف يف أذىالم ،وأن يتعلم الطالب ما يرقي خربهتم ويكتبون
النقاط املهمة من املعلومات واملعارف يف أذىالم ،وأن يتعلم الطالب ما يرقي خربهتم
ويكتبون النقاط املهمة من املعلومات اجلديدة وال يعطي املعلم املعلومات فورا.
جامعة ابن سينا لعلوم الًتبية كفاذمُت ىي من إحدى اجلامعات اليت فيها قسم
تعليم اللغة العربية يف ماالنق ومعها املواد الدراسية اليت ترقي مهارة الكتابة .يتعلم الطالب
تلك املواد الدراسية خالل ٖ فصول منذ فصل اخلامس حىت فصل السابع .فلذلك ال بد
على املعلم أو معلمة أن يستخدم استَتاتيجية جذابية لكي ال يشعر الطالب بامللل.
انطالقاا مان تلاك املقدمااة ومان أجال تعماايم خاربات جامعاة اباان ساينا لعلاوم الًتبيااة
كفاذمُت ماالنق ،أرود أن أتناول يف ىذه الورقة إجابة سؤالُت:
ٔ -ما ىي اسًتاتيجيات تعليم اللغة العربية يف قسم تعلايم اللغاة العربياة عامعاة ابان
سينا لعلوم الًتبية كفاذمُت ماالنق ؟
ٕ -مااا أ اار تلااك االساًتاتيجيات يف تنميااة مهااارة الكتابااة لطااالب قساام تعلاايم اللغااة
العربية عامعة ابن سينا لعلوم الًتبية كفاذمُت ماالنق؟
اإلطار النظري
ب .المبحث
 .1مفهوم مهارة الكتابة
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ِ ِ ِ
صور فيو
ب َكتْبًا َوكتَابًا وكتْبَةً وكتَابَةً الكتاب مبعٌت ّ
ب يَ ْكتُ ُ
الكتابة لغة مأخوذ من َكتَ َ
اللفه حبروف اهلجاة ٕ.الكتابة اصطالحا ىي الرموز الذي استطا اإلنسان هبا أن يضع
أمام األخرين فكره وتفكَته وعقلو وروحو ،اجتاىاه وآراةه ،واحساساتو ووجدانو ،وعوانفو
وانفعاالتو ،وذلك ليفيد منها غَته من الناس ٖ.الكتابة ىي التعبَت عن اللغة املنطوقة برموز
كتابية ألفونية أو فمونيمية أو الفبائية ٗ.يضيق مفهوم الكتابة يف بعض الربامج ليقتصر
على النسخ والتهجئة ،ويتسع يف بعضها اآلخر إلا نشاط ذىٍت يعتمد على االختيار
الواعي ملا يريد الفرد التعبَت عنو والقدرة على تنتيم اخلربات وعرضها بشكل يتناسب مع
غرض الكاتب ٘.مهارة الكتابة ىي إحدى املهارات اإلاجيابية أو اإلبداعية تبدأ مراحلها
الدنيا برسم ا.روف والكلمات واجلمل وتنتهي بالتعبَت ا.ر اخلالق ٙ.وىذه املهارة حتتاج
إىل عمليات ذىنية وتناسق حسي وحركي يشاهبان إىل حد بعيد ما حتتاج إليو مهارة
النطق وا.ديث ،فال بد للكاتب واملتحدث من ترمجة أفكاره إىل رموز منطوقة يف حالة
ومدونة يف حالة الكتابة حىت يوفر للسامع أو القارئ وسيلة اتصالو تعُت على
ا.ديث ّ
فهم ما يعينو .زلذا تعترب الكتابة مهارة إاجيابية إنتاجية تتطلب يف من يزاوهلا معرفة بعناصر
اللغة من قواعد ومفردات ومقدرة تامة على حسن اختيار ما يتناسب منها مع األفكار
ٚ
اليت يريد الكاتب التعبَت عنها.
 .2تعليم مهارة الكتابة

ٕ لوبس مألوف ،املنجد يف اللغة العربية واإلعالم (بَتوت :دار املشرق )ٜٔٚ٘ ،صٙٚٔ .

ٖ حممد صالح الدين على جماور ،تدريس اللغة العربية باملرحلة االبتدائية أسسو وتطبيقو (كويت :دار القلم )ٜٔٚٗ ،ص-ٜٗٚ .
ٜٗٛ
Imam Muslimin, Transkripsi dan Transliterasi dalam Ulul Albab (Jurnal Studi Islam, Sains dan

4

Teknologi, vol 7, n0. 2, 2006), hal. 357

٘ رشدي أمحد نعيمة ،املرجع يف تدريس اللغة العربية للنانقُت بلغات أخرى (جامعة أم القرى :معهد اللغة العربية ،دون السنة)،
صٜ٘ٛ .
 ٙمادة إبراىيم ،االجتاىات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات ا.ية األخرى لغَت النانقُت هبا (القاىرة :دار الفكر)ٜٔٛٚ ،
صٕٜٗ .
 ٚصالح عبد اجمليد العريب ،تعلم اللغات ا.ية وتعليمها( ،لبنان :مكتبة لبنان /)ٜٔٛٔ ،صٔٛٓ .
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ٛ

كان تعليم الكتابة يعٍت االىتمام بأمور ال ة رئيسية ،وىي:
أ) الكتابة بشكل يتصف باألدياة ،واإلقتصاادية ،واجلماال ،ومناسابو ملقتضاى ا.اال،
وىذا يسمى بالتعبَت التحريري
ب) الكتاب ااة الس االيمة م اان حي ااث اهلج اااة ،وعالم ااات ال اارقيم واملش ااكالت الكتابي ااة
األخرى ،كاهلمزات وغَت ذلك.
ج) الكتابة بشكل واضح مجيل ،فالثااو والثالاث ىناا يتصاالن باملهاارات اليدوياة يف
الكتابة أو ما يسمى بآليات الكتابة ،أو مهارات التحرير التعبَتي.

 .3أهمية مهارة الكتابة
تعبَت الكتابة مهارة مهمة من مهارات اللغة ألن القدرة على الكتابة ىدفاً أساسيا
من أىداف تعليم اللغة األجنبية .والكتابة كفن لغوى ال تقل أدية عن ا.ديث أو
القراةة ،فقذا كان ا.ديث وسيلة من وسائل اتصال اإلنسان بغَته من أبناة األمم
األخرى  ,بو ينقل انفعاالتو و مشاعره و أفكاره و يقضى حاجاتو و غاياتو  ,و إذا
كانت القراةة أداة اإلنسان ىف الًتحال عرب املسافات البعيدة و األزمنة العابرة و
الثقافات املختلفة  ,فقن الكتابة تعترب من مفاخر العقل اإلنساىن و دليل على عتمتو
حيث ذكر علماة األنثر بولوجى أن اإلنسان حُت اخًت الكتابة بدأ تارخيو ا.قيقى.
فبالكتابة سجل تارخيو و حافه على بقائو  ,و بدونو ال يستطيع اجملتمع أن يبقى ىف
بقاة قافاتو وترا و وال أن يستفيد وتفيد من نتاج العقل اإلنساىن الذى ال تبديل عن
الكلمة املكتوبة أداةً .فتو و نقلو و تطويره.9
 ٛعلى أمحد مدكور ،تدريس فنون اللغة العربية (القاىرة :دار الفكر العريب ) ٕٕٓٓ ،صٕٖٔ .
 ٜحممد كامل الناقة ,تعليم اللغة العربية للنانقُت بلغات أخرى (اململكة العربية السعودية :حقوق الطبع وإعادتو حمفوظة جلامعة أم القرى,

٘ ,)ٜٔٛص ٕٕٜ
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و إذا كانت اللغة ىف حياة اإلنسان هلا وظيفتان أساسيتان دا االتصال و تسهيل
عملية التفكَت و التعبَت عن النفس  ,فقن الكتابة قادرة على أداة ىاتُت الوظيفتُت,
فنحن ديكننا أن نعرب التعبَت الكتاىب وسيلة من وسائل اإلتصال كما أنو ترمجة للفكر و
تعبَت عن النفس ىف ذات الوقت ,ولكونو كذلك أصبح ذا أدية كبَتة ىف حياة الفرد
واجلماعات.10
و الكتاب ة و إن كانت مهمة كوسيلة من الوسائل اإلتصال والتعبَت عن النفس
والفكر ,فقلا مهمة أيضاً ىف حجرة الدراسة حيث يتطلع الدارس اللغة العربية إىل القدرة
على أن يكتب هبا كما يتحدث و يقرة .إن الكتابة أيضاً وسيلة من وسائل تعليم اللغة.
فهى تساعد الدارس على التقاط املفردات و تعرف الًتاكيب و استخدامها  ,كما ألا
تسهم كثَتاً ىف تعميق و جتويد مهارات اللغة األخرى كا.ديث و القراةة و االستما
أيضاً باعتبار كتابة اإلمالة نوعا من أنوا التدرب على االستما كما سنذكر ىف مكان
آخر .ولقد ذكر كثَت من علماة تدريس اللغات أن الطالب الذين يقضون وقتاً كافياً
ىف تعليم القراةة و الكتابة باللغة األجنبية تكون لديهم معلومات وافية عن اللغة
ويتمكنون من توظيف ىذه املعلومات دما يسهل عليهم استخداماً صحيحاً.11
وقد ازدادت أدية الكتابة ىف املستويات املتقدمة من تعليم اللغة حيث حيتاج إليها
الدراس ليعربىا عن مستواه ىف دراسة اللغة ،وقد حيتاج إليها ليسجل هبا معلوماتو عن
اللغة  ,كما قد حيتاجها للتعبَت عن نفسو كتابة فيما يتصل دراسة اللغة و قافاهتا و
أداهبا.
وإذا كانت الكتابة ويسلة من وسائل دراسة اللغة و ترقية املهارات اللغوية
األخرى  ,فقلا – ىف ذات الوقت – تعتمد على ىذه املهارات ويستفيد منها ،فعن
نريق االستمتا والقراةة يكتسب الدارس قدرة على االستخدام املناسب للغة و
ٓٔ حممد كامل الناقة ,تعليم اللغة العربية  ,.....ص ٕٕٜ

ٔٔ حممد كامل الناقة ,تعليم اللغة  ,.....ص ٖٕٓ
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تراكيبها ىذه القدرة الىت ال غٌت عنها للكتابة الصحيحة املفهومة ,فالشيئ الذى ال
يستطيع الفرد أن يقولو لنفسو  ,ال يستطيع أن يكتب بسهولة و وضوح ,ومن ىنا
نستطيع القول بأن دمارسة الكتابة بشكل فعال و االستفادة منها كمهارة لغوية أمر
مرىون مبمارسة املهارات األخرى والسيطرة عليها.
 .4أهداف مهارة الكتابة
ديكاان تلخاايد أىااداف تعلاايم الكتابااة ىف ىاادف رئيسااى واحااد (الساايطرة علااى اسااتخدام
نتااام بناااة اجلملااة العربيااة ىف كتابااة رسااالة أو موضااو يسااتطيع العاارب أن يفهمااو) .وهلااذا
ديكننااا ماان أجاال توضاايح أكثاار تفصاايل ىااذا اهلاادف ىف جمموعااة ماان األىااداف توجهنااا ىف
أ ناة عملياة تعلايم الكتاباة مان حياث الطريقاة و األسالوب .وديكان صاياغة ىاذه األىاداف
بالشكل اآلتى:
ٔ.

ٕ.
ٖ.

اهلدف األول ىو أن يكون الطالب متمكنا من كتابة اجلمل والفقرات
وكتابة التعبَت املوجو عن األعمال واملهنة ،والتعبَت املصور عن األنشطة
12
ىف وقت الفراغ وكيفية تكوين الفقرات إىل الند أو القصة.
اهلدف الثاىن ىو كتابة الوصف ا.ر ,حيث يعرب الطالب عما يشاىده
13
ويسمعو تعبَتا حرا دون قيد بالصور والبالعناصر.
اهلدف الثالث ىو كتابة التعبَت ا.ر ىف موضوعات اجتماعية واقتصادية
وسياسية متنوعة .حيث كانت تلك املوضوعات مأخوذة من واقع
14
حياهتم وهتمهم ىف معاًف املشكالت الىت تواجهم.

ٕٔ حممد على اخلويل .مدخل إىل علم اللغة .األردن :دار الفالح للنشر والتوزيع .ٜٜٔ٘ .ص ٖٜٔ
ٖٔ نفس املرجع ,ص ٓٗٔ
ٗٔ نفس املرجعٖٔٗ-ٕٔٗ ,
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أم ااا أى ااداف ت اادريس الكتاب ااة عن ااد رش اادي أمح ااد نعمي ااة فيس ااتهدف إىل
تعليم الطالب الكتابة يف لاية املرحلة الصوتية عدة أمور ,من أدها:
ٔ .إزالاة حالااة التااوتر الااىت تشااعر هباا الاادارس كلمااا نالاات املرحلااة الصااوتية
وعدم تشتيت انتباىة بُت مهاراهتا.
ٕ .إشاابا رغبتااو يف تعاارف الشااكل املكتااوب للرمااوز اللغويااة .فااذلك ماان
ش ااأنو زي ااادة قت ااو بالربن ااامج وإحساس ااو بأن ااو دي ااارس اللغ ااة يف خمتل ااف
أشكاهلا.
ٖ .تدعيم نريقة نطق ا.روف و الكلمات واجلمل .وذلك بتمكُت
الطالااب ماان دمارسااة نطقهااا منفااردا يف البياات .وال شااك أن التبكااَت يف
ىاذا سااوف حيمااي الطالااب ماان النطاق املشااوه للغااة عناادما ال يسااجلها
يف وقتها أو عندما يسجلها بكتابة صوتية خانئة.
ٗ .تدريب الطالب على تعارف نريقاة نطاق كلماات أخارى قاد ال تارد يف
ا.صة .فيشعر بشية من اإلستقالل يف نطق الكلمات وعادم التقياد
مبا يعرض عليو.
٘ .دتكينااو ماان حفااه املااادة اللغويااة الاايت تعلمهااا يف الفصاال و اسااًتجاعها
عند ا.اجة إليها.
 .ٙإن الكتابة نشاط لغوي مركاب إذ يساتلزم القادرة علاى دتيياز األصاوات
عند مساعها ونطقها وقراةهتا .وذلك قبل الشرو يف كتابتهاا وال شاك
أن التدريب على الكتابة من شأنو تدعيم املهارة األخرى.
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 .ٚإن الكتابااة نشاااط لغااوي متكاماال نسااتطيع ماان خاللااو الوقااوف علااى
ماادى تقاادط الطالااب يف تعلاايم املهااارات األخاارى .فماان خاللااو ديكاان
قياس ىذه املهارات.15
 .ٛفقن التدريب على الكتابة مان شاأنو أن يازود الطالاب مبهاارات وظيفاة
حيتاجها بعد ذلك ىف حياتو.
 .5أساليب تعلم مهارة الكتابة
و دتكن تنمية ملكة الكتابة بأساليب أخرى كمثل:
ٔ .أن يطلب من التالميذ إمالة الفراغات بكلمة حمذوفة قد تكون أداة جر أو
عطف أو استفهام أو غَت ذلك.
ٕ .كذلك ديكن تدريب الطالب على ترتيب الكلمات ،وبناة اجلملة بناة
صحيح فيعطي جمموعة من الكلمات و يعطي منو ترتيبها حبث تعطي معٌت
مفيدا.
ٖ .و يف مرحلة ال حقة ديكن تدريب التلميذ على ترتيب اجلمل بقعطائو جمموعة
من اجلمل غَت املنتمة ،و يطلب منو تكوين فقرة كاملة ،و ىذا يقوم على
إدراك التلميذ للعالقات بُت اجلمل معنويا وزمانيا أو مكانيا ،كذلك الربط
بُت الضمائر.16
 .6مراحل و مواد في تعليم مهارة الكتابة
أما تعليم الكتابة ىف اللغة األجنبية -وىى ىنا اللغة العربية -فيما يتصل
باجلانب الفكرى من الكتابة فنعتقد ىف ضرورة االكتفاة فيو باالجتاه األول و
٘ٔ رشدي أمحد نعمية ،تعليم العربية لغَت النانقُت هبا (مصر :إيسيسكؤٗٔٓ ،هٜٜٔٛ-م).ٔٛٛ-ٔٛٚ ,

 ٔٙحممد صاٌف الشنطى ،المهارات اللغوتة مدخل خصائص الغة العربية و فنونها( ،السعودية :داراألندلس للنشر و التوزيع،
ٕٗٗٔه – ٖٕٓٓ م) ،ص ٕٔٚ
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يصبح مستوى املهارة الفكرية ىف الكتابة باللغة العربية حمدوداً باجلانب الوظيفى
من الكتابة.
ىف ضوة العرض السابق ديكننا أن منيز بُت أنشطة الكتابة الىت سنعملها ,و
أن رمدد أربعة جماالت رئيسية ىف تعلم الكتابة باللغة العربية و ىى:
ٔ .كتابة ا.روف العربية.
ٕ .كتابة الكلمات هبجاة سليم.
ٖ .تكوين تراكيب و مجل عربية يفهمها القارئ.
ٗ .استخدام الًتاكيب واجلمل العربية ىف فقرات تعبَت عن أفكار الكاتب
بوضوح .17معٌت ىذا أننا سنعلم الكتابة ىف اللغة العربية من خالل
اجملاالت التالية:
أ) اإلمالة (اهلجاة) ىو الكتابة اليت وردت تسًتشد املعلمُت والطالب
الذين دونت ما الشكل الكتايب و ينقسم إىل:
ٔ) إمالة منقول.
ٕ) إمالة منتور.
ٖ) إمالة اختبارى.18
ب) اخلط
ج) التعبَت و اإلنشاة و ينقسم إىل :
ٔ) التعبَت البسيط.
ٕ) التعبَت املوجو.
ٖ) التعبَت ا.ر.19
 ٔٚحممد كامل الناقة ,املرجع السابق ,ص ٖٕٕٖٗ٘-
 ٔٛنفس املرجع ,ص ٖٕ٘
 ٜٔنفس املرجع
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كما أننا ىف ضوة حتديد مفهوم الكتابة و جماالهتا ديكننا أن رمدد أىداف تعلم
الكتابة ىف اللغة العربية.
 .7طرق تعليم مهارة الكتابة
ٕٓ

يراعي يف تعليم الكتابة :
أ) الكتابة من اليمُت إىل اليسار بالنسبة للحروف أيضا (ومراعاة جلسة الدارس).
ب) التناسب بُت ا.روف أفقيا ورأسيا ،ومراعاة املسافة.
ج) ا.روف اليت تكون فوق السطر وا.روف اليت تكون حتت السطر.
د) اختالف ارتفاعات ا.روف اليت تكون فوق السطر.
ه) املسافات بُت ا.روف وبُت الكلمات.
و) التدريب على ا.روف املتشاهبة للتمييز بينها (ب ت ث /ج ح خ) يف مجل
حتتوى على ىذه ا.روف.
ز) كتابة منوذج واضح يف أعلى الصفحة ويقوم الدارس بتقليده بادئا من أسفل
الصفحة حىت يكون النموذج واضحا أمامو يف كل مرة.
ح) اتبا نفس األسلوب الذي أتبعو املدرس يف تعليم القراةة ,أي البدة بعبارات
سبق للدارس مساعها ونطقها بدال من الطريقة التقليدية اليت تبدأ با.روف
املفردة.
ط) تعويد الدارس على نريقيت الكتابة (النسخ والرقعة) منذ البداية ألدية األوىل يف
القراةة والثانية يف الكتابة السريعة
 .8استراتيجية تعليم مهارة الكتابة
إن اإلستَتاتيجية يف تعليم مهارة الكتابة متنوعة ،وبعض منها:
ٕٓ إبراىيم ,محاده ,االجتاىات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات ا.ية األخرى لغَت النانقُت هبا(القاىرة :دار الفكر)ٜٔٛٚ ,

صٖ٘-٘ٓ .

54

Vol. 01 No. 01 January - Juni 2018
ISSN :2549-4813 E-ISSN : 2549-368X

أ) إستَتاتيجية

PAKEM

 PAKEMىي إحدي اإلستَتاتيجية ديكن الطالب أن ديروا هبا األنشطة
ٕٔ
املتنوعة يف تطوير مهاراهتم ومواقفهم بل فهمهم بًتكيز التعلم من العمل.
ب) استَتاتيجية املدخل االكتشايف
وىي عملية تفكَت تتطلب من الفرد إعادة تنتيم املعلومات املخزوة لديو
وتكييفها بشكل ديكنو من رؤية عالقات جديدة مل تكن معروفة لديو من
ٕٕ
قبل.
ج) استَتاتيجية األسئلة واألجوبة
األسئلة واألجوبة من االستَتاتيجية يف فن التدريس فهي أساس الطريقة
االستجوابية وركن ىام من أركان الطريقة االستقرائية .واألسئلة تدفع الدرس
وحتركو يف اجتاه ىدفو ،وىي مقياس مهارة املدرس وحسن استخدامو لطريقة
جتود وتيسر درسو .واستخدام األسئلة يثَت نشاط التالميذ ويربطهم حبقائق
الدرس واجيعلهم فاعلُت غَت منفعلُت ،فيحملهم على االشًتاك العملي يف
ٖٕ
الدرس وعلى كشف ا.قائق وتوضيحها يف أذىالم.

ج .منهجية البحث

 .1مدخل البحث
إن املدخل املستخدم يف ىذا البحث ىو املدخل الكيفي ومنهجاو املانهج الوصافي.
امل ادخل الكيفااي ىااو نريقااة البحااث املسااتخدمة للبحااث علااى حااال شاايئ نبيعااي وكاناات
ٕٔ حرتونو محيد ،فعالية استخدام إستَتاتيجية  PAKEMيف ترقية مهارة الكتابة _(دراسة جتريبية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية
ا.كومية تيالموتا كورونتالو) رسالة املاجستَت (ماالنج :جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية ا.كومية ماالنج .رسالة غَت منشورة)،

صٚ .
ٕٕ دانيال حلمي ،فعالية املدخل االكتشايف يف تدريس مهارة الكتابة .رسالة املاجستَت (ماالنج :جامعة موالنا مالك إبراىيم
اإلسالمية ا.كومية ماالنج .رسالة غَت منشورة) ،صٕٗ .
ٖٕ جودة الركائي .نرق تدريس اللغة العربية (بَتوت :دار الفكر املعاصر ،)ٜٜٔٚ ،صٜ٘ .
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الباحث ااة ى ااي األدوات املفتاحي ااة وأخ ااذ عينت ااو بطريق ااة أخ ااذ العين ااة املقص ااودة أو العش اوائية
وأسلوب مجع بياناتو باستخدام أسلوب املتكاملي وحتليلها بالتحليل الكيفي ونتائجاو يركاز
إىل املعااٌت وال يركااز إىل التعماايم ٕٗ.واملاانهج الوصاافي يعتمااد علااى دراسااة الواقااع أو التاااىرة
كما توجاد يف الواقاع ويهاتم بوصافها وصافا دقيقاا ويعارب عنهاا تعباَتا كيفياا أو تعباَتا كمياا،
فالتعبَت الكيفي يصف لنا التاىرة ويوضاح خصائصاها ،أماا التعباَت الكماي فيعطيناا وصافا
رقميااا يوضااح مقاادار ىااذه التاااىرة أو حجمهااا ودرجااات تناصاابها مااع الت اواىر املختلفااة
االخ اارى ٕ٘.اخت ااارت الباحث ااة امل اانهج الوص اافي ألل ااا تري ااد أن تص ااف م ااا وق ااع يف مي اادان
البحث مث حتللو وتستفيد منو.
 .2مجتمع البحث

يكون جمتمع الدراسة جامعة ابن سينا لعلوم الًتبية مبا فيو من األستاذة والطالب يف
قسم تعليم اللغة العربية.

 .3أدوات البحث

إن أدوات الدراسة يف ىذا البحث ىي الباحثة نفسها ألن ىاذا البحاث ىاو البحاث
الكيفااي .فلااذلك ال بااد علااى الباحثااة أن تصااحح نفسااها عاان أي ماادى الباحثااة تسااتعد يف
إج اراة البح ااث .وك ااان ص اادق الباحث ااة ك ااأدوات البح ااث يش اامل ع اان الص اادق ع اان م اانهج
البحا ااث الكيف ا ااي ومعرفتها ااا ع ا اان املوضا ااو املبح ا ااوت واسا ااتعدادىا لل ا اادخول إىل موض ا ااو
ٕٙ
البحث.
الباحثة كأدوات البحاث ال باد عليهاا أن تعاُت تركياز البحاث وختتاار املخارب كمصادر
تفساار البيانااات
البيانااات وتقااوم عمااع البيانااات وتقا ّاوم جااودة البيانااات وحتلاال البيانااات و ّ
Sugiyono, Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan

24

R&D, (Bandung:Alfabeta, 2009), hlm. 297

ٕ٘ ذوقان عبيدات واخرون ،البحث العلمي مفهومو ،أدواتو ،أساليبو (الرياض :دار أسامة للنشر والتوزيعٔٗٔٙ ،ه) ،ص.ٕٜٔ :
Sugiyono, Metode Penelitian …, hlm. 305
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وجعاال االسااتنتاج لنتااائج حبثهااإٚ.وحااىت حتصاال الباحثااة علااى البيانااات املطلوبااة ،اسااتخدام
نريقتُت جلمع البيانات ،ودا  :نريقة املالحتة ،ونريقة املقابلة.

 .4أسلوب تحليل البيانات
حتلياال البيانااات ىااو العمليااة الاايت تاانتم أو تكااون واسااطتها املالحتااات عاان تطبيااق
خطة البحث حبيث ديكن ا.صول منهاا علاى نتاائج .يعتارب حمماد الناادر أناو شايئ مهام يف
ٕٛ
البحث ألنو سيعطى املعٌت الذي حيتاج يف حتليل املسألة املبحو ة.
عملية حتليل البيانات تبدأ منذ بداية عملية مجع البيانات وحىت االنتهاة منها كتابة
ما الذي يوجد يف موضو البحث مث مجع البيانات مث اختيارىا مث تصنيفها مث جعل
امللخد وبعد ذلك تفسَت النتيجة احملصولة.
ّ
 .5نبذة مختصرة عن ميدان البحث

جامعة ابن سينا لعلوم الًتبية كفاذمُت ىي من إحدي اجلامعات املوجودة يف مدينة
ماالنج .وقعت ىذه اجلامعة يف الشار سوكوراىارجو رقم ٔ كفاذمُت ماالنق جاوا
الشرقية .قبل االنتقال إىل ذلك املكان ،وقعت ىذه اجلامعة يف الشار سولتان أجوجنج
رقم  ٚٙكفاذمُت .هلذه اجلامعة قسمان ودا قسم تعليم اللغة العربية وقسم الًتبية
اإلسالمية .وكان قسم الًتبية اإلسالمية أشهر من قسم تعليم اللغة العربية يف ىذه
اجلامعة ،مع أن عدد الطالب يف قسم الًتبية اإلسالمية أكثر من نالب قسم تعليم اللغة
Sugiyono, Metode Penelitian..., hlm 306

27
28

Moh.Nazir,.Metode Penelitian. )Jakarta: Ghlmia Indonesia. 2003( hlm: 346
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العربية .كان عدد الطالب يف قسم الًتبية اإلسالمية أكثر من ٖ٘ أشخاص لكل فصل.
وأما عدد الطالب يف قسم تعليم اللغة العربية ال أكثر من ٘ٔ شخصا لكل فصل.
مجيع نالب قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة ابن سينا لعلوم الًتبية كفاذمُت
سيقوم بدراسة مهارة الكتابة منذ الفصل اخلامس حىت الفصل السابع يف مادة اإلنشاة ٔ
حىت مادة اإلنشاة ٖ .ويرجى من تلك املواد التعليمية ،سيستطيع الطالب أن يكتب
كتابة اللغة العربية كتابة جيدة.

 .6استتراتيجيات تعلتتيم مهتتارة الكتابتتة فتتي ستم تعلتتيم اللغتتة العربيتتة بجامعتتة
ابن سينا لعلوم التربية كفانجين ماالنق

إن معلمااة قساام تعلاايم اللغااة العربيااة عامعااة اباان سااينا قااد اختااارت سااعى إىل إاجياااد
االسا اًتاتيجيات املتمي اازة م اان أج اال تس ااهيل عملي ااة تعل اايم اللغ ااة العربي ااة خاص ااة يف مه ااارة
الكتابة ،واختارت املعلمة أن تطبق استَتاتيجية .PAKEM
ىناااك عاادة اسااتَتاتيجيات التلاايم اإلاجيااايب ديكاان تطبيقهااا عنااد التعلاايم .لكاان املعلمااة
يأخااذ بعااض االسااتَتاتيجيات املناساابة بأىااداف تعلاايم الكتابااة .وماان تلااك االس اًتاتيجيات
ىي:
أ) استيراتيجية

Guided Composition

ومن خطواهتا:
 تعُت املعلمة الكلمات املفتاحية حسب حاجات الطالب تقسمهم املعلمة إىل فرقة صغَتة (ٖ ٗ-تالميذ)تكون مجلتُت من الكلمات املفتاحية
 لكل فرقة أن ّ تطلااب املعلمااة ماان كاال فرقااة مجااع اجلملتااُت باسااتخدام حااروف جلاار والعطااف باادون أيتغيَت
 تطلب املعلمة من كل فرقة مجع اجلملتُت بزيادة مفردة جديدة أو مفردتُت تطلب املعلمة من كل فرقة تكوين مجلة جديدة اليت تناسب اجلملة قبلها58
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 أن تتبادل كل فرقة فر قراةة مجلتها تعطي املعلمة الفرصة إىل الطالب اآلخرين يف االقًتاحات واملداخالت تعطي املعلمة التوصيات والتحقيقات لعمل كل فرقةىااذه االسااتَتاتيجية ،اسااتخدمتها الكاتبااة عنااد تعلاايم مااادة اإلنشاااة ٖ يف املرحلااة
السابعة يف اللقاة األول .ىذه االستَتاتيجية يتناساب مباادة اإلنشااة الثالاث وكاان الطاالب
يتمتع هبذه االستَتاتيجية.
ب) استيراتيجية

Paragraf Building

ومن خطواهتا:
 تقدم املعلمة الكفاية يراد الوصول إليها تقسم املعلمة الطالب إىل فروق اليت يف كل فرقة ٖ ٗ-نالب تأمر املعلمة أن يكتب الطالب املوضو على القرناس تأمر املعلمة أن يعطي الطالب قرناس اليت فيو املوضو إىل نالب جانبو تأمر املعلمة أن يكتب الطالب مجلة واحدة حسب املوضو مث يعطي الطالب قرناس اليت فيو املوضو و مجلة إىل نالب جانبو مث تأمر املعلمة أن يكتب الطالب مجلة واحدة حسب املوضو واجلملة األوىل تأمر املعلمة أن يعطاي الطاالب قرنااس إىل جانباو مارة أخارى ويكتاب فياو مجلاة واحادةاملناسبة عملة قبلها حىت تكون فقرة مجيلة
 تأمر املعلمة أن يقرأ الطالب الفقرة مث تعطي املعلمة التصويبات والتحقيقات لعمل الطالبىااذه االسااتَتاتيجية ،اسااتخدمتها الكاتبااة عنااد تعلاايم مااادة اإلنشاااة ٖ يف املرحلااة
السابعة يف اللقاة الثاو .ىاذه االساتَتاتيجية يتناساب مباادة اإلنشااة الثالاث وكاان الطاالب
يتمتع هبذه االستَتاتيجية وكان ىذه االستَتاتيجية فعالة.
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 .7استيراتيجية

The Power of Two

ومن خطواهتا :
 تضع املعلمة أسئلة حتتاج إىل التفكَت العميق يف اإلجابة تأمر املعلمة أن اجييبها الطالب بالكتابة على القرناس بعد أن أجاهبا الطالب ،تطلب املعلمة منهم أن يتزاوجوا ويتبادلوا األجوبة مث حبثها تقارن املعلمة مجيع األجوبة يف الفصل تعطي املعلمة التصويبات على اخلطاة الكتايب أو اخلطاة الًتكييبكانت يتبادل تلك االستَتاتيجية يف كل لقاة حاىت تكاون عملياة التعلايم جذاباة وال يشاعر
الطالب بامللل.
ىذه االستَتاتيجية ،استخدمتها الكاتبة عند تعليم مادة اإلنشاة ٖ يف املرحلة السابعة
يف اللقااة الثاااو يف ا.صااة الثاااو .ىااذه االساتَتاتيجية يتناسااب مبااادة اإلنشاااة الثالااث وكااان
الطالب يتمتع هبذه االستَتاتيجية وكان ىذه االستَتاتيجية فعالة.
 .8أثتتر االستتتراتيجيات فتتي تنميتتة مهتتارة الكتابتتة لمتتلب ستتم تعلتتيم اللغتتة
العربية بجامعة ابن سينا لعلوم التربية كفانجين ماالنج
بعض عرض االسًتاتيجيات املطبقة يف تعليم اللغة العربية يف قسم تعليم اللغة
العربية عامعة ابن سينا لعلوم الًتبية كفاذمُت ماالنج ،فلوحه بألا تعطي أ را واضحا يف
تنمية مهارة الكتابة عند نالهبا ,وظهر ىذا من نتائج املالحتة كما يلي:
 ترقى اىتمام الطالب يف درس مهارة الكتابة نترا من محاستها عند عملية التعليم. ترقى قدرة الطلبة يف إنتاج الكلمات واجلمل بعد استخدام استَتاتيجيةومن نتائج املقابلة ،ظهر أن الطالب يشعرون با.ماسة ألن عملية تعليم مهارة
الكتابة جذابة وخمتلفة يف كل لقاة ولكن ما زال الطالب يصعبون يف تطبيق القواعد
النحوية والصرفية يف كتابة اللغة العربية.
PAKEM
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د .االختتام

الخلصة

 .)1نتائج البحث
لقد توصل الباحث إىل النتائج ،أدها:
أن ىناك جمموعة من االسًتاتيجيات اليت تسهم يف إذماج عملية تعليم اللغة
أ)
العربية يف جامعة ابن سينا لعلوم الًتبية خاصة يف مهارة الكتابة .وتلك
االستَتاتيجيات ىي إستَتاتيجية  PAKEMاليت فيها استَتاجية Guided
 Compositionواستَتاتيجية  Paragraf Buildingواستَتاتيجية The
Power of Two

ب)

االسًتاتيجيات أ ر كبَت يف تنمية مهارة الكتابة لطالب قسم تعليم اللغة
العربية عامعة ابن سينا لعلوم الًتبية .وكانت تلك االستَتاتيجية تسبب ترقية
اىتمام الطالب يف درس مهارة الكتابة نترا من محاستها عند عملية التعليم
وترقية قدرة الطلبة يف إنتاج الكلمات واجلمل بعد استخدام استَتاتيجية
PAKEM

ومن ىنا ديكان أن تعام نتاائج ىاذا الدراساة أن ذمااح تعلايم العربياة للناانقُت
بلغ ااات أخ اارى يتعل ااق بش ااكل مباش اار بوج ااود االسا اًتاتيجيات املناس اابة ،إض ااافة إىل
العناصر األخرى للتعليم الناحج.

 )2التوصيات

وبعد ىذا اخلتام ،يرجى مان جامعاة ابان ساينا لعلاوم الًتبياة ومجياع املؤسساات الايت
هتااتم بتعلاايم اللغااة العربيااة أن يقااوم باسااتَتاتيجيات التعلاايم املرحيااة واجلذابااة واملناساابة
بعملي ااة التعل اايم املهدوف ااة لك ااي ي اانجح عملي ااة التعل اايم وحيص اال إىل أى ااداف التعل اايم
املرجوة.
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ائمة المراجع

إبراىيم ،محاده ،االجتاىات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات ا.ية األخرى لغَت
النانقُت هبا (القاىرة :دار الفكر)ٜٔٛٚ ,
جودة الركائي .نرق تدريس اللغة العربية (بَتوت :دار الفكر املعاصر)ٜٜٔٚ ،
ذوقان عبيدات واخرون ،البحث العلمي مفهومو ،أدواتو ،أساليبو (الرياض :دار أسامة
للنشر والتوزيعٔٗٔٙ ،ه)

رشدي أمحد نعيمة ،املرجع يف تدريس اللغة العربية للنانقُت بلغات أخرى (جامعة أم
القرى :معهد اللغة العربية ،دون السنة)
صالح عبد اجمليد العريب ،تعلم اللغات ا.ية وتعليمها( ،لبنان :مكتبة لبنان)ٜٔٛٔ ،
على أمحد مدكور ،تدريس فنون اللغة العربية (القاىرة :دار الفكر العريب) ٕٕٓٓ ،

لوبس مألوف ،املنجد يف اللغة العربية واإلعالم (بَتوت :دار املشرق)ٜٔٚ٘ ،
حممد صالح الدين على جماور ،تدريس اللغة العربية باملرحلة االبتدائية أسسو وتطبيقو
(كويت :دار القلم)ٜٔٚٗ ،
مادة إبراىيم ،االجتاىات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات ا.ية األخرى لغَت

النانقُت هبا (القاىرة :دار الفكر)ٜٔٛٚ ،
حممود كامل الناقة ورشدي أمحد نعيمة ،نرائق تدريس اللغة العربية لغَت النانقُت هبا
(إيسيسكو :املنتمة اإلسالمية املصرية)
حرتونو محيد ،فعالية استخدام إستَتاتيجية  PAKEMيف ترقية مهارة الكتابة _(دراسة
جتريبية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية ا.كومية تيالموتا كورونتالو) رسالة املاجستَت
(ماالنج :جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية ا.كومية ماالنج .رسالة غَت
منشورة)
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