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 الباب الثاىن

 اهليكل النظري

  

  لترقية مهارةالكتابة  (Strategi mengurutkan kalimat)إستراتيجية ترتيب اجلمل العربية  .أ 

  مفهوم إستراتيجية ترتيب اجلمل العربية .١

 تعريف إستراتيجية تعليم  ) أ

 الىت مشاا يف معين وهي املدخل، والطريقة، يف تعليم هناك مصطالحات
  .وإلستراتيجية التعليم

 املدخل هو كل شئ يناسب حقيقة اللغة وعملية تعليم وتعلّم اللغة .١
الطريقة هى اخلطة الىت يرمسها الفرد ليحققها ا هدفا معينا من عمل من األعمال  .٢

 بأقل جهد ويف أقصر وقت
 ١.اإلستراتيجية هو األنشطة اخلاصة الىت تستعمل يف الفصل .٣

 the art of the general ين يع"strategia" اإلستراتيجية من لغة اليونانية

 the art ofهى اإلستراتيجيةAs Hornby وقال ”strategy“ومن اللغة اإلجنيليزية 
planning operations in war, especially of the movements of armies and 

navies into favourable positions for  fighting
٢

      
وجب على املعلم والتالميذ  يةالتعليم ةنشاطهي إحدى األ إستراتيجيةالتعليم

  ٣.لتحقيق التعليم الرائع والكافئ
التعليم وهي خطط أو طرق توضع حتقيق هدف معني على املدى  إستراتيجية

واإلجراءت األمنية يف استخدام املصادر املتوفرة يف املدى  على التكتيكية البعيدة اعتماداً
  .ىل طريقة التعليمنفيذ التعليم ولتطبيقها حتتاج إواإلستراتيجية بصفة مفهمة عن ت.القصرية
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  :اللغة تنقسم إىل ثالثة أقسام هي تعليم  إستراتيجيةواما 
التعليم،  اإلستراتيجيات املعرفية املاورائية هي اإلستراتيجية تشتمل على خطط -١

 .والتقوميالتعليم،  ومراقبة نتيجةالفكرة،  وعملية
ستراتيجية تتعلق بلوازم التعليم وتشتمل على التنفيذ اإلستراتيجيات املعرفية هي اإل -٢

 .املباشر لتعلّم املواد
 ٤.الوجدانية هي تتعلق باألنشطة التفاعل االجتماعية اإلستراتيجيات االجتماعية -٣
  

 تعريف ترتيب اجلمل  ) ب

ولذا حيتاج املعلم إىل الوسائل التعليمية  .الكتابة مملٌّ للطالب أغلبهم تعليمإن 
فهي الوسيلة البصرية من . إىل التعليم الفعايل كمثل ترتيب اجلمل العربيةاليت تساعده 

ة٥أنواع جمموعة األلعاب وهي عملية لنيل كل املهارات املناسبة بطريقة مسر.  
، ومجلة  )mengurutkan( ما تعريف ترتيب اجلمل فيعين رتب لتكون ترتيباأ

  .مجل، يعين عملية لتركيب الكلمات مجلة مفيدة )ج(
  :وتنقسم اجلمل العربية إىل ثالثة أقسام 

 )kalimat sederhana(اجلملة البسيطة  )١

  )اجلملة االمسية( ، أو من مبتدأ وخرب)اجلملة الفعلية(هي اليت تتألف من فعل وفاعل 
 :مثال

  خرب + مبتدأ   فاعل+ فعل  

  الطالب حاضر  حضرالطالب

اعل وأن يتقدم املبتدأ على واألصل يف اجلملة البسيطة أن يتقدم الفعل على الف
  .اخلرب

                                                 
4 Suja’i ,Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab Strategi dan Metode Pengembangan, hlm 28 
5 Soepamo, Media Pengajaran Bahasa ,(Klaten PT Intan prawira,1987),hlm 60  
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 ) kalimat luas(اجلملة املوسعة )٢

هي اجلملة البسيطة مع ما يقيد أركاا من مفاعيل ونعوت وحاالت وما إىل 
  .ذلك مما يضاف إليها إليضاح ناحية املعىن املراد وختصيص وجه املقصود منها

  ٦:مثال
  نعت+ جار جمرور + جار جمرور + فاعل + فعل  

  الالعبون للظفر بكأس ذهبية   لعب 

 ) kalimat komplek(اجلملة املعقدة )٣

  .هي اجلملة اليت كان معناها غامضا حمتاجا إىل تأمل عميق وتفكري دقيق
املثل األعلى والثقة بالنفس واالبتسام للحياة هي اخليوط اليت جيب أن : مثل

  .٧تنسج منها حياتك
  :يكون ثالثة انواع ترتيب اجلمل كمايلي

 رتيب اجلمل يف الكلمةت .١
هو لعب لتركيب احلروف حىت تكون كلمة مفيدة وأما أهدافه فهي لنيل 

  .استيعاب املفردات والتدريب الزخري
  :مثال

  :رتب هذه احلروف لتكون كلمة تدل على املهنة      
 طبيب:  ي،ب،ب،ط −
 مدرس:  د،ر،م،س −
 فالح:  ال،ف،ح −
 مهندس:  ه،م،د،س،ن −
 تاجر:  ،ر،ج،تأ −

                                                 
6 Moh. Mansyur dan Kustiawan, Dalil al Katib wal Mutarojim, (Jakarta: PT. Moyo 

Segoro Agung, 2002) hlm 72-73 
7. Moh. Mansyur dan Kustiawan, Dalil al Katib wal Mutarojim , hlm 76 
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 لكلمةترتيب اجلمل يف ا .٢
هو لعب لتركيب الكلمات حىت تكون مجلة مفيدة وأما أهدافه فهي لتدريب 

  .تركيب الكلمات إنشأ
  :مثال

  رتب هذه الكلمات لتكون مجلة مفيدة    
 .يف- السوق-التاجر- يبيع-البضائع −
 .املستشفي-طبيب-يعمل- هو- يف −
 املدارس-املهندس-واملبان-يبين −

 ترتيب اجلمل يف الفقرة .٣
مل حىت تكون فقرة مفيدة وأما أهدافه فهي لتدريب هو لعب لتركيب اجل

  ٨.اإلنشأ
  :مثل

  رتب هذه اجلملة أو العبارة لتكون فقرة كاملةً  
 ألنفسهم وتمعهم   .أ 
 أعمال الفالحني نافعة  .ب 
 وحنتاج إيل الفواكه واخلضروات  .ج 
  ألننا مجيعا نأكل األرز  .د 

بطاقة اليت  أما إستراتيجية ترتيب اجلمل العربية لعب اللغة فتعمل بوسائل
تعطي لتالميذ لركبها جبملة مفيدة حيت اليصبح التالميذ بامللل يف التعليم ولكن يشعر 

. مث يسهل أن ينقل معلومات والفهم سرعة.التالميذ بتسلية وفرحٍ مع نيلهم املعلومات
  .وأهدافها لتدريب تركيب مجلة مفيدة

  :٩أما خطوات ترتيب اجلمل العربية فيما يلي
 .يف الفصل اصنع الفرقة .١
 .أعط كل فرقة بطاقات من قطع الكلمة أو اجلملة أو الفقرة .٢

                                                 
8. Soepamo, Media Pengajaran Bahasa,  hlm 77-78 
9 Riyadliyah Zaenuddin dkk, Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa 

Arab,( Cirebon: Pustaka Risalah Group,2005) hlm 116 
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 .على كل فرقة ترتيب قطع الكلمة أو اجلملة أو الفقرة بوقت حمدد .٣
 .يطلب كل التالميذ يف فرقتهم ليكتب إجناز عملهم .٤
 .اخلالصة يف اختتام املادة .٥
  

 مفهوم مهارة الكتابة .٢

 تعريف مهارة الكتابة  .أ 

بشكل يتم بالدقة ألعمال، عبارة عن القدرة على القيام بعمل من ا هى )skill(املهارة 
ومنها أن املهارة يعىن قدرة  ١٠.والسهولة والسيطرة واالقتصاد فيما يبذله الفرد من اجلهد

  .التالميذ ليستعملوا جبميع طاقام وقدرم
شتمل واصطالحا هى مات .األصوات واملعاىن والكتابة لغة عملية رسم رموز

   ١١.ألا أداة رمزية مستعملة للتعبري عن األفكار بالكتابةاخلط واإلمالء والتعبري، على 
، وقال يف بيان علم الكتابة هي علم يتعرف منه صور احلروف املفردة وأوضاعها .١

أن يكتب، وكيفية وكيفية تركيبيها خطا، وما يكتب منها يف السطور، 
 ١٢.ومواضعه ومااليكتب، وإبدال مايبدل منها، ومباذا يبدل،

 :وقال ابن بدر وأخرون أن الكتابة معنان .٢
فهي حتويل مل على األوراق واأللواح وغريها، تسجيل احلروف والكلمات واجل  . أ

الفونيمات الصوتية املسموعة على رموز وخطوط وأشكال مكتوبة بطريقتها 
  .منفصلة كانت أو متصلة ىف صورة أو كلمات

 .التحرير التعبري مرادفة اإلنشاء أوبأن الكتابة لغويون، مااصطلح عليه ال  . ب
  :ومن خالل التعاريفات السابقة نرى تناول ثالثة جوانب هي

فوق السطر فرق مراعاة احلروف الىت تكتب :اخلط الواضح ومهاراته الفرعية مثل )١
وأسنان احلروف وغري املطموسة،  واحلروف املطموسةواحلروف الىت ترتل عنه، 

 .وغري ذالك
                                                 

  ١١٧ص)طباعة بدون تاريخدار مصرلل :مصر(، سيكولوجية التعلم، دكتور مصطفى فهمى.١٠
  ٢٢٤ص) ١٩٨٣:داراملعارف( التوجيه يف تدريس اللغةالعربية، دكتور حممود على السمان.١١
ص )٢٠٠٦، األوىل.ط، دارالسالم :القاهرة( كافة حقوق الطبع والنشر والترمجة حمفوظة،عبدالقدرحممودالبكار.١٢

١٥   
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 . مبعىن مراعاة ترتيب حروف الكلمة روف الكلمات، حلالنهج السليم   )٢
ومراعاة الفرق بني التاء املربوطة والتاء والتكتب،  ومراعاة احلروف الىت تنطق )٣

 .املفتوحة والتنوين وإلذغام وغري ذالك
العنصر مراعاة  ويتضمن هذاتضافرها حبيث حتمل معىن ومضموناً، تركيب اجلمل و  )٤

 ١٣. الكتابةالنحوية والصرفية يف القواعد
ء والتعبري عن األفكار مالعرفت الباحثة أن الكتابة هي مايشتمل على اخلط واإل

بالكتابة فيها تستجيل احلروف والكلمات واجلمل على األوراق واأللواح 
ومنها إحدى التعبري كتايب،  واصطلح عليها اللغويون أا مرادفه اإلنشاء أو.وغريها

  ١٤.اعيةاملهارات اإلجيابية أو اإلبد
إذا أردنا أن نعلم الدارسني الكتابة العربية تعليماً سليماً فإنه ينبغى توافر 

  :املهارات اآلتية يف الدرس
 .واحلروف الىت تتصل مبا بعدها من غريهاأن يعرف رسم احلروف رمساً صحيحاً،  .١
 .واملتشاة يف الرسم أن يدرك الفروق الدقيقة بني احلروف املتقاربةاملخرج، .٢
 .ة التنقيط للحروف املنقوطة من غريهامراعا .٣
 .النهج السليم حلروف الكلمات دون حذف أو زيادة للحروف .٤
 .مراعاة كتابة الكلمات الىت حتتوى على حروف منطوقة والتكتب .٥
ملربوطة وغري ء ااوهاء التأنيث والت ،بني التأ املربوطة والتأاملفتوحةمراعاة الفرق  .٦

 .ذلك
 .ة وسهولة مع مراعاة الوضوح واجلمال والتنسيقكتابة احلروف والكلمات بسرع .٧
 .مراعاة عالمات الترقيم .٨
 .والقمرية الشمسية "أل"والتفريق بني  مراعاة احلركات القصار واحلركات الطوال، .٩

 .معرفة أماكن كتابة اهلمزات املختلفة يف وسط الكلمة ويف ايتها ويف بدايتها .١٠

                                                 
النشر للطبع و :الرياض( لغريالناطقني بالعربية الكتب لتعليمية دأسس إعدا، ناصرعبداهللا الغاىل و عبداحلميدعبداهللا.١٣

   ٦٣.ص)بدون التاريخ، والتوزيع
 :الرياض(، اجتاهات حديثة يف تعليم العربية للناطقني باللغات األخرى، القامسى الدكتور علي حممد.١٤
   ٩٣ص  ) ١٩٧٩، السعودية اململكةالعربية
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 ١٥.والصرفية السليمة مراعاة التراكيب النحوية .١١
ومن الفقرة السابقة عرفت الباحثة أن مهارة الكتابة هي وسيلة من وسائل 

  .اإلتصال اإلنساين يتم على طريقتها التعريف على أفكار الغري
أما مهارة الكتابة فتكون أنواع الكتابة يعىن القصة والرسالة واخلرب واالفتراح 

  .تابتهممن أجل ذلك فتعليم اللغة ينمى مهارة الطالب يف ك.وغريها
 ومن املعروف أن أمهية الكتابة يف تعليم اللغة العربية هي القدرة على فهم

، والغرض من تعليم الكتابة هو تعويد التالميذ على املعلومات عند الكتابة والترمجة
حسن التعبري يف نفوسهم وما يقع حواسهم بالعبارة الصحيحة سواء كان باللغة األصلية 

  .أم باللغة األجنبية

 راحل الكتابةم   .ب 

 مرحلة التصوير املادي  .أ 
فرسم صور الشمس مثال  املثل أخذ اإلنسان يرسم صور املاديات ليدل عليها،

  .ليدل ا على الشمس
 مرحلة التصوير املعنوي  .ب 

كاملعاىن اردة من خوف وحزن وجد أن بعض املدلوالت الصورة هلا، مثال 
  .وفرح وغريها

 مرحلة التصوير احلريف  .ج 
ومن  كل حرف بصورة، روف الىت تتكون منها الكلمات واجلمل،هي تصور احل

  .جمموع الصور ميكن قراءة الكلمة أو اجلملة الىت يريد التعبري عنها
 مرحلة احلروف األجبدية   .د 

 ١٦.وهي املرحلة األخرية الىت استبدلت فيها احلروف بالصورة ىف املرحلة السابقة
 
 
 

                                                 
  ٦٥-٦٤ص  ،لغريالناطقني بالعربية الكتب لتعليمية أسس إعداد ،دعبداهللاناصرعبداهللا الغاىل و عبداحلمي. ١٥
  ٢٢٥-٢٢٤ص ،التوجيه يف تدريس اللغةالعربية ،دكتور حممود على السمان. ١٦
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 أنواع الكتابة  .ج 
و هذه األنواع  سلوبا،وأري الكتاىب عن فكر الطالب لفظا، أما الكتابة فيعىن التعب

  :ثالثة ملا يلي
  

 اإلمالء .١
أهدافه القدرة . ١٧هو القواعد يعرف ا رسم الكلمات الصحيح يف الكتابة

  .امالسريعا ك على رسم احلروف والكلمات رمسا صحيحا واضحا،
 واملنظور، ،قولالثة يعىن املناملعلم الفرق بني اإلمالء الثأن يدرك  وينبغى

ويقصد باإلمالء املنقول تدريب الطالب على رسم احلروف  .واالختبارى
ويقصد باإلمالء املنظور مناقشة  .والكلمات العربية ونقلها من السبورة إىل كراسته

أحد النصوص القصرية مع الطالب والتأكيد من فهمهم له ، أما اإلمالء اإلختباري 
كلف فيه الطالب بكتابه مايليهم دون معرفة فهو النوع من اإلمالء الذى ي

  .١٨سابقة
 اخلط .٢

أ ب فاخلط العريب مثال له رموزة الرمزية املرسومة احملددة،  هو جمموعة
ومها خطان خمتلفان ولكنهما    A B Cرموزة، واخلط الالتيىن مثال له اخل.....ج

فمن أنواع اخلط العريب خط الرقعة وخط  ثيل الكالم هو الكتابة األجبديةمن رموز مت
 A B(النسخ واخلط الكويف وغريها، ففي اخلط الالتيين جند احلروف الكبرية

C(واحلروف الصغرية)a b c (١٩. 

                                                 
 يف طرق التدريس اللغة العربية أصوهلا النفسية وطرق تدريسهاصاحل عبد العزيز وعبد العزيز عبد ايد، .١٧

   ١٢١ص )  ١٩٦١دار املعارف اجلزء األول،  الطبعة الثالثة،:مصر(
ص ) ١٩٨٩جامعة املنصورة،: مصر( تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا مناهجة وأساليبةرشدى أمحد طعيمة، .١٨

١٩١-١٩٠  
: عوديةاململكة العربية الس: الرياض( إجتهات حديثة يف تعليم العربية للناطقني باللغات األخرىعلى حممود القامسي، . ١٩

  ٢٤ص ) ١٩٧٩
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واملقصودبه تعريف التالميذ ببعض أنواع اخلطوط العربية وتعويدهم على 
  .٢٠إجادة كتابتها بالسرعة املناسبة

  :يم اخلطة فهيأما األمور املراعة يف تعل
 .بدأت بتدريس كتابة احلروف املنفصلة قبل تدريب كتابة احلروف املتصلة  ) أ

 .كتابة احلروف املذكورة ترتيبا بتدريب أجبدى   ) ب
 ٢١.كتابة احلروف قبل تكتوب الكلمة   ) ت

 التعبري .٣
واصطالحا هو كل ما يعربه شخص عما يف . التعبري لغة الكالم واحلديث 
أو هو الداللة على ما يف النفس .٢٢م والكتابةنفسه سواء كان عن طريقة الكال

  .٢٣بالكالم وسيلة أخرى
ولذا فإنه ينقسم إىل قسمني ومها  وذا أن التعبري هو الكالم والكتابة،

فالتعبري الشفهى شبيه  .التعبري الشفهي أو الكالم والتعبري التحريرى أو الكتابة
من األخرين فإن  .فهو اإلنشاء التحريرى أو الكتابة باحملادثة أو احلوار والتعبري

  .الكتابة تنقسم إىل قسمني ومها التعبري املوجه والتعبري احلر
 تقومي الكتابة  .د 

  :ينبغي عند تقومي الكتابة االعتماد على أكثر من طريقة كما يلي
وىف هذه اخلطوة يأيت املعلم بقطعة مكتوبة مث يطلب  .التدريب على عالمات الترقيم .١

 .كتابتها مع مراعاة عالمات الترقيم الىت التوجد يف القطعةمن الدارسني إعادة 
  :مثال

لذا عليهم أن يتحلوا  شباب اإلسالم ركائز لنهضتنا وأمل لتقدمنا،
 وشعارم تقوى اللّه، أخالقهم القرأن، باخلصال الكرمية والسجايا الصادقة،

                                                 
٢
  ٢٢٨ص  ،التوجيه يف تدريس اللغةالعربية ،دكتور حممود على السمان .٠

21 Muhammad Ali Al-Khuliy, Model Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PSIBA 
(Penerbit Pusat Studi Islam dan  Bahasa Arab), 2004), cet. 2 hlm.103  

  ٣ص )٢٠٠٠بدون مكان،( إلنشأنور التعبري حممود أفندى، . ٢٢
   ٢٤٣ص)١٩٨٤مكتبة لبنان، : لبنان( معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدبجمدى وهبه  وكامل املهندس، .٢٣
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هدفهم إقامة العدل مثل عمربن  ،ئ لألخرينمبادئهم مشاعل النور تضي
  .اخلطاب

التدريب أربع كلمات صحيحة منها كلمة  ويف هذا .حتديد الكلمة اخلطأ وتصويبها .٢
ويطلب من الدارس حتديد ]وهو مايسمى باإلختبار من متعدد[واحدة اخلطأ ىف التهجى

 .الكلمة اخلاطـئة
  :مثال

  .ضع دائرة حول الكلمة اخلاطئة مث صوا
 .سؤال) أ(  )١

  .رئوس) ب(
  .سأل) ج(
  .مسئول) د(

 .فاطمة ) أ( )٢
  .اغاثت) ب(
  .اعانة) ج(

  .رمحة) د(
 .التكملة بكلمة وفيها يأتى بكلمة ويطلب من الدارس اإلتيان بكلمة تتم املعىن  .٣

  :مثال
 .الوطن  )أ 
 .الشمس  )ب 
 .املطر  )ج 
 .الفاكهة  )د 

  .وقد يأتى املعلم بقطعة مث حيذف كلمات يكملها الدارس من عنده
  :مثال

وحني وصلت شعرت  ليالً،عادت فاطمة إىل مرتل أبيها .....يف يوم
عنيفة بينها وبني اللص .....فأسرعت لتقبض عليه وبدأت بعد ذلك .....بلص
  .اللص.....حىت 
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ولقياس قدرة الطالب على التعبري الكتاىب يطلب منه موضوعا يكتب فيه ويفضل عدم  .٤
ا ومن مث فإنن ألن هذا يرتبط بالثقافة أكثر من الكتابة، ،يف موضوع معنيتقيد حريته 

 .نرجح أن يكتب عن موضوع حر
  :مثال

  .أهداف تعليم اللغة العربية - 
 .اخل.....، أهداف يف املستقبلهواياته.....الىت صادفته املشكالت - 

يعطى الدارس جمموعة من اجلمل تتعلق مبوضوع واحد يف غري ترتيبها الصحيح  .٥
 .أو الزمين ويطلب منه أن يعيد كتابتها بالسياق السليم الذى يبني ترتيبها املنطقى

  :مثال
ليكفر عن  –املكرمة  مكة –احلج  فريضة –سافر  –األماكن املقدسة  -خالد 

  .وزيارة –إىل  –وذنوبة  –ألداء  –خطاياه 
أو قد يأتى جبمل ويطلب من الدارس إعادة ترتيب اجلمل لتكون فقرة واحدة 

  .مترابطة 
  :مثال

 .شعارهم تقوى اهللا ومراقبته  )أ 
 .ضتناشباب اإلسالم ركائز   )ب 
 .وهدفهم إقامة العدل مثل عمربن اخلطاب  )ج 
 ٢٤.هكذا يكون شباب اإلسالم قدوة حتتذى  )د 

 
 أغراض تعليم الكتابة  .ه 

  :لتعليم الكتابة أغراض عديدة يعىناو
 .غرض فسيولوجي وهو تنمية عادات عضلية للقدرة على إجادة اخلط .١
 .غرض سيكولوجي وهو القدرة على تدوين األفكار بطريقة منظمة .٢
 و عن األفكار وتدوينها والتعبري وسرعة الكتابة، ،على صحة رسم احلروف القدرة .٣

 ٢٥.حفظها
                                                 

٢٤
  ٧١-٦٩ ص ،لغريالناطقني بالعربية الكتب لتعليمية أسس إعداد ،ناصرعبداهللا الغاىل و عبداحلميدعبداهللا .



 

 

18 
 

 
 

 
 
 
 

 الدراسات السابقة  .ب 

البحث من املباحث  قد وجدت الباحثة مايتعلق ذا قبل أن خيتار هذاملوضوع،
 :كما يلى  ، القدمية

ثاين باملدرسة العالية حفظ املفردات  العربية لتنمية قدرة التالميذ يف مهارة الكتابة يف الصف ال  . أ
تستنبط  ٢٠٠٩متخرجة يف السنة ) ٣٠٣١٢٤(مسارنج سودار منطا  ٢اإلسالمية احلكومية 

الباحثة أن حفظ املفردات العربية لتنمية قدرة التالميذ على املهارة الكتابة يف الصف الثاين 
بية درس مهارة العر يستخدم املعلم اللغةمسارنج،  ٢ية اإلسالمية احلكومية باملدرسة العال

الكتابة باإلنشأ املوجة يف عملية تعليم ذه املدرسة الذي يتكون من ترتيب الكلمة إىل 
وضع األمثلة باإلنشاء املوجه، تكميل الكلمات إىل اجلمل املفيدة بتغري الضمري  ت، الكلما

 .بفعله مطابقا وترجم العبارات

" أ"سيلة صورة متسلسلة يف الصف الثامن حماولة ترقية قدرة التالميذ على مهارة الكتابة بو  . ب
قبل  ٢٠٠٩سنة )  ٣١٠٥٢٢٦(مبدرسة الثانوية إبتدأالفالح بقدس، كاتب أديب خرياىن 

ىف هذا البحث إن فرضية الىت اقدمها ىف هذا البحث فهي وسائل الصورة هلا أثر كبري على 
 .قدرة التالميذ يف مهارة الكتابة

: التعليمية يعىن حتت املوضوع استراتيجية ثتها الباحثة فهو متعلقوأما البحث الذى حب             
يف تعليم مهارة الكتابة لدى " املهنة"باملادة  العربية اجلملفعالية استخدام استراتيجية ترتيب 

وهناك . ٢٠١١جبفارا سنة" ضة الفىت " املتوسطة اإلسالمية يف الصف الثامن  مبدرسة التالميذ 
فعالية استخدام  بحث عنت، وذا خريما سقبلها جد من البحوث الىت حبث فيهفرق ومل يو يوجد

يف الصف يف تعليم مهارة الكتابة لدى التالميذ " املهنة"باملادة  العربية اجلملاستراتيجية ترتيب 
٢٠١١جبفارا سنة" ضة الفىت " الثامن  مبدرسة املتوسطة اإلسالمية   

 

                                                                                                                                      
٢
  ٢٢٥ص  ،توجيه يف تدريس اللغةالعربيةال، دكتور حممود على السمان .٥
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 ل العربية يف مهارة الكتابةتأثرية استراتيجية ترتيب اجلم   .ج 

  :يعين فأما تأثريها 
 .تساعد الوسائل التعليمية يف بقاء أثر التعليم -١
 .القدرة على نطق حروف املفردات وكتابتها بكتابة صحيحة  -٢
 .عملية التالميذ يف تطبيق الطريقة التعليمية يف الفصل -٣
 .القدرة على استخدمها يف اجلمل  -٤
 .لتعبري الكتايبالتالميذ أن يعملوا ا يستطيع  -٥
 .معرفة طريقة االشتقاق منها  -٦
  

 فرضية البحث  .د 

قال سوماردى سريابراتا الفرضية هي اإلجابة املؤقتة ملسألة البحث اليت كان حتقيقها 
٢٦.حيتاج إىل التقييم أو التجربة املستمرة

”Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap 

masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris”.  
ام يف مهارة الكتابة يوجد فرق ه وأما الفرضية الىت تعرضها الباحثة ىف هذالبحث فهى

 metode mengurutkan kalimat(بني التالميذ الذين يتعلمون باستراتيجية ترتيب اجلمل العربية

arab  ( املهنة " ترتيب اجلمل العربية باملادة  والذين ال يتعلمون باستراتيجية ،" املهنة"باملادة  "
   ٢٠١١مدرسة املتوسطة اإلسالمية ضة الفىت جفارا سنة  ٨لدى التالميذ يف الصف الثامن 

 

                                                 
26  Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali,2006). hlm. 21 


