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.
:منهااملوضوعذايتعلقماالبحثهذايفالباحثاستفادقد

للتالميذالعرىبالنصفهميفوتأثريهاالصورةوسائل) "٣١٠٣٠٤٩(صادقنيعلي.١
"مسارانجاألهليةالثانويةاألسرارمبدرسة
وسائلفهيالبحثهذايفأقدمهااليتالفرضيةأن: علىالبحثهذنتيجةوتدل

.العريبالنصفهمعلىكبريأثرهلاالصورة

واليستخدمهاالوسيلةيستخدمالفصلبنيمقارنةدراسة) "٣١٠٢٠٣٤(نوفييانيت.٢
سنةمسارنج٢احلكوميةالعاليةباملدرسةالثاينالفصليفالفقهمادةيف

٢٠٠٥/٢٠٠٦"
فهيالبحثهذايفالباحثةقدمهااليترضيةالفأن: علىالبحثهذنتيجةوتدل
يفالفقهمادةيفيستخدمهاالوالذىالوسيلةيستخدمفصلبنياالختالفيوجد
.٢٠٠٥/٢٠٠٦سنةمسارنج٢احلكوميةالعاليةباملدرسةالثاينالفصل

مدرسةيفالصورةوسائلباستخدامالعربيةاللغةتعليمتنفيذ) "٣١٠٣٢٠٤(معينة.٣
"مسارنجاإلسالميةاإلبتدائية" اهللايةهد"

وسائلباستخدامالعربيةاللغةتعليمتنفيذأن: علىالبحثهذانتيجةوتدل
.وكاملناجحمسارانجاإلسالميةاإلبتدائية" اهللاهداية"مدرسةيفالصورة

حماولة ترقية قدرة التالميذ على مهارة الكتابة بوسيلة) "٣١٠٥٢٢٦(خرياىنأديب.٤
"مبدرسة الثانوية ابتداء الفالح بقدس" أ " صورة متسلسلة يف الفصل الثامن 
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صورة متسلسلة باملدرسة الثانوية وسيلةاستخدامأن: علىالبحثهذانتيجةوتدل
.ابتداء الفالح بقدس يأثر على استطاعة الطالب يف كتابة اللغة العربية

استراجتيةباستخدامالكتابةمهارةتعليميفيبحثأنالباحثيريداالهذاويف
وأما. مسارانجالثانيةاحلكوميةالعاليةباملدرسةاألولالصفيفالطالبلدىالصورتعبري
حبثايبحثأنالباحثيريدفيعينالبحوثمنالسابقةالدراسةيفمباالبحثهذامييزالذي
اللغةدرسيفالكتابةمهارةتعليماجرءاتيعرفأنالباحثويريد،)Kualitatif(نوعيا

.الصورتعبريطريقةباستخداماألولالصفيفالعربية

.
١.

وفيه يءومهارة الش–ومهارا –مهرا ومهورا–ميهر –املهارة مشتقة من مهر 
واملهارة يف اللغة العربية حتتوي . وهي مبعىن حذق فهو ماهر١٧.وبه يقال مهر يف العلم

ومن . و هي االستماع والكالم و القراءة والكتابة–كما عرفنا –على القدرة األربعة 
.هنا نعرف أن الكتابة هي من إحدى املهارات املصدرية يف احلصول على اللغة األجنبية

واصطالحا هي ما ١٨.ز األصوات واملعاىنوالكتابة لغة هي عملية رسم رمو
ألا األدات الرمزية املستعملة للتعبري عن األفكار . يشتمل اخلط واإلمالء والتعبري

. الكتابة مبعناها العام على صلة وثيقة بفروع اللغة باعتبار خاص بكل فرع. ١٩بالكتابة
و إما أن تعىن األدات . فهي إما أن تعين التعبري الكتايب عن فكرة الكاتب لفظا و أسلوبا

٢٠.عىن جتويد هذه األدة جتويدا خطياوإما أن ت. الرمزية للتعبري عن الفكرة رمسا إمالئيا

وهي تطلق لفظة . وأما لفظ الكتابة يف اللغة العربية فتدل على معان كثرية
لكتابية الصورية والكتابة اإليديوغرافية والكتابة املقطعية الكتابة على عدد من األنظمة ا

.٧٧٧. ، ص)قدار املشر: بريوت(لويس معلوف،١٧
٢٠٦. ص) مكتبة لبنان، بدون سنة: لبنان(، جمدى وهبه وكامل املهندس، ١٨
١٥٠- ١٤٩. ص) ١٩٨٣داراملعارف، : بدون مكان(، حممود على السمان،١٩
. ١.ط) ١٩٨١دار املعارف، : مصر. (،حسني سليمان قورة٢٠

٢٦٨. ص
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. ومن ناحية أخرى تستخدم لفظة الكتابة لتشمل جانبا من املهارات. والكتابة األلفبائية
وتستعمل مبعىن الرسم اإلمالئي ومبعىن التجويد اخلطي ومبعىن التعبري التحريري أو 

والكتابة هي وسيلة من وسائل االتصال اللغوي بني األفراد مثلها يف ذلك مثل ٢١.األديب
.االستماع والكالم والقراءة

موز إن الكتابة طريقة ميكن ا توثيق النطق ونقل األفكار واألحداث إىل ر
بدأ اإلنسان الكتابة عن طريق الرسم مث . ميكن قراءا حسب منوذج خمصص لكل لغة

.تطورت هذه الرموز إىل أحرف لكى ختتصر وقت الكتابة
لقد بدأ اإلنسان الكتابة مستخدم الوسائل املتاحة لديه حيث بدأ باستخدام 

ية أخرى كالرق النقش على احلجر لتدوين ما يريده مث انتقل إىل الكتابة على أوع
مث ما لبث به اإلنسان األكثر تقدما . والربدي والورق الذي اخترع يف بداية القرن الثاين

أن اخترع اآلالت اليت تساعده على الكتابة مثل اآلالت الكاتبة واملطابع وأخريا أصبح 
اإلنسان يسخدم الكتابة من خالل أجهزة متقدمة جدا مثل احلواسيب وأصبح يتعامل 

٢٢.مبا يسمى الكتب اإللكترونيةاليوم 

. ومن التعريف السابق أن الكتابة هي ما يشتمل على اخلط واإلمالء والتعبري
سجيل احلروف ألا األدات الرمزية املستعملة للتعبري عن األفكار بالكتابة إذ فيها ت

.والكلمات واجلمل على األوراق واأللواح وغريها
بني األفراد مثلها يف ذلك مثل يوالكتابة هي وسيلة من وسائل االتصال اللغو

واملراد بالكتابة يف هذا البحث هي مهارة من مهارات اللغة . االستماع والكالم والقراءة
وا يتعلم التالميذ التعبري . الثانية مسارانجالعربية املستعملة يف املدرسة العالية احلكومية 

. الكتايب أو التحريري عما يف شعوره وأفكاره باللغة العربية
كما عرف الباحث أن أمهية الكتابة يف تعلم اللغة العربية هي القدرة على فهم 

. وفهم املفردات وأمناط اجلمل وأساليبها يف التدريب. املعلومات عند الكتابة والترمجة
والغرض من تدريس الكتابة هو تعويد الطالب . واستخدمه الطالب يف الكتابة والترمجة

حسن التعبري عما جيول يف نفوسهم وما يقع حتت حواسهم بعبارة صحيحة فصيحة 

. ص) ١٩٧٩اململكة العربية السعودية، : الرياض. (،على حممد القامسى٢١
٢٣٨

22 Diambil (28/8/2010) dari:
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
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ويف ذلك فوائد كثرية فهي تربية الطالب قوة البيان . بليغة مطردة خاصة يف اللغة العربية
وبذلك يصلون إىل اإلبانة عن أغراضهم من . رائعةوالشرح، فتكون آراءهم واضحة 

.غري أن خيشوا من املخاطب لبسا أو خلطا
ومن مث حيتاج املعلم إىل طريقة التدريس املناسبة إللقاء املادة الدراسية لكى 

فال ينبغي للمعلم أن يكتفي بسلطة املادة الدراسية وفهما . يسهل قبوهلا عند التالميذ
. له أن يعرف كيف يفهم التالميذ املادة الدراسية اليت علمها املعلمبل إمنا يلزم . فحسب

.ألن التدريس فيه إرسال العلم والفهم من املدرس اإلجيايب إىل الطالب املتلقني

٢.

من الناحية النظرية، كانت مهارة الكتابة من إحدى املهارات العربية املهمة
وهى تعترب من الوظائف األساسية . الصعوبة خاصة لدى الطالب األجنبيني غري العرب

خر يعين ألوضعت هذه املهارة يف املوقع األخري من ا. للمدرسة ليجعلهم ماهرين فيها
وكان التعبري إما ). االستماع والكالم والقراءة(بعد تعلم املهارات الثالث األخرى قبلها 

ومهارة الكتابة حتتاج إىل القدرة . لكتابة من أغراض التعليم اللغويةشفهيا أو حتريريا وا
اللغوية والقدرة على التفكري واملنطق، فلذلك كانت مهارة الكتابة هي مهارة تنظيم 

.التفكري والتعبري
أما . وهذه هي املهارة اللغوية االنتاجية اليت حتتاج إىل الشروط املتصلة بالعناصر

) النحو والصرف(ة على الفروع اللغوية كاملفردات والقواعد شروطها فمنها القدر
وأما العناصر فيها فهي كمثل القدرة على التفكري وكتابة . والبالغة واإلمالء وغري ذلك

احلروف وحالة سيكولوجيا الكاتب والعادة وكيفية التفكري والعلم واملعرفة لدى 
٢٣.الكاتب، كلها تأثر الكاتب يف تسجيل كتابته

وكذلك أن الكتابة هي املهارة الرابعة من حيث ترتيب يف التعليم، وذلك ألا 
تفترض يف الدارس العريب بوصفها لغة أجنبية أن حيذق عناصر أساسية فيها قبل أن 

تقوم أعلى –إذن - فالكتابة . ٢٤لب منه أن يعرب كتابة عن أفكاره بصورة سليمةيط

23Diambil (31-12-2010) dari:
http://ashole.com/sp/23.5678.9756/html://users+arabic+trans=posts=247389=688=786.

.٥١. ، ص)دار الكتب العربية، بدون سنة: اململكة العربية السعودية(، إمام بن حممد سعود اإلسالمية، ٢٤
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بعمليات ويف ناحية أخرى، كل شيء جيري. درجة يف مستويات املهارة اللغوية
مستمرة وال يأيت ارجتاال على وصفه املتكمل، وكذلك مهارة الكتابة حتتاج إىل ثالث 

.مهارات أخرى كالوحدة الكاملة

٣.
:أما اخلطوات لتدريب الكتابة فهي كما يلي

يحة، أوال تعلم التالميذ الكتابة ليدرب نفسها كتابة صح: )Mencontoh(التمثيل)أ
ثانياتعلم التالميذ الكتابة ليدرب نفسها هجاء صحيحا، ثالثاتدرب التالميذ على 

.استخدام اللغة صحيحا فصيحا
.هوأن يكتب التالميذ الدرس كما تعلمه بالتكلم: )Reproduksi(االستخراج)ب
أو يشتمل على الضربني، أوال إمالء حيث أعد املعلم قبله املادة : )Dikte(إلمالء)ج

وثانيا إمالء حيث اليعد . ويعلم التالميذ املادة اليت ميألها. كان اإلمالء معهودا
والتالميذ اليعلمون املادة اليت . املعلم املادة قبله أو كان اإلمالء غري معهود

٢٥.ميألها

:وينقسم اإلمالء إىل ضربني وهو
يف هذا النمط من النشاط، يقوم املعلم مبناقشة نص قرائي : نظوراإلمالء امل)١

يقوم بتدريبهم . قصري وبعد التأكيد من فهم الدارسني للنص واستيعام له
وينبغي أن يتم التركيز فيه على املعىن . على قراءته مث يقوم بإمالئه عليهم

فق قاعدة حبيث التقدم مفردات جديدة اليعرفها الدارسون رد أا توا
.إمالئية يريد املعلم تدريب الدارسني عليها

يهدف اإلمالء االختباري إىل تدريب الدارسني على : اإلمالء االختباري)٢
قواعد إمالئية خمتارة من خالل نصوص متلى عليهم مل يطلعوا عليها من 
قبل، وينبغي عند اختبار نصوص اإلمالء االختباري التقيد مببدأ الدرجة 

قدمي نصوص يستطيع الدارسون كتابتها دون مشقة كبرية ألا وذلك بت
كما جيب أن التكون . تتناسب مع ما تعلموه يف املراحل السابقة

الصعوبات اجلديدة املتعددة تثبط مهم الدارسني وجتعلهم ينفرون من درس 
25 Ahmad Fuad Efendi, Op. Cit, hlm. 138-139.
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اإلمالء ويفضل عادة التقيد مبنهج أو كتاب دراسي أعد خصيصا هلذا 
٢٦.لقواعد اإلمالئية يف سهولة ويسرالغرض تقدم فيه ا

هو تدريب ضم الكلمات اليت تقوم بنفسها : )Rekombinasi(إعادة التركيب)د
فهو تدريب تغيري )Transformasi(وأما التحول . حىت اجلملة الطويلة املفهومة

٢٧.من الكلمات اإلجيابية إىل الكلمات السلبيةالكلمات 

٤.
ومن املعلوم أن مهارة الكتابة هي املهارة الرابعة من حيث ترتيب يف تعليم اللغة 

:وفيها يشتمل على ثالثة عناصر وهي
ما عرفنا أن احلروف اهلجائية هي مثانية وعشرون، ك:مهارة ترتيب حروف اهلجائية.أ

واثنان وعشرون ) ا د ذ ر ز و(وأما الستة فمنها مل تصل حبروف أخرى بعدها هي 
وصورة احلروف العربية خمتلفة باحلروف . تستطيع أن توصل حبروف أخرى بعدها

من الالتينية وهي يف مقدمة الكلمات وأثنائها وآخرها، وأيضا يف كتابتها وهي 
.اليمني إىل اليسار أما احلروف الالتينية فعكسها وهي من اليسار إىل اليمني

يف ) احلروف(يف الكتابة ) كلمة أو الكلم(هي قاعدة لتصوير الصوت :اهلجاء.ب
ومهارة . اهلجاء يسمى أيضا تلفظ احلروف واحدا فواحد. استعمال عالمة الترقيم

٢٨.يف مهارة الكتابةاهلجاء واحدة من حماوالت ترقية لقدرة 

أوال اإلنشاء املوجه ويسمى أيضا اإلنشاء األسهل ألن : وينقسم إىل نوعني:اإلنشاء.ج
ثانيا اإلنشاء احلر ويسمى . التالميذ يتقدمون بترتيب احلروف، مث الكلمة، والكلم

أيضا اإلنشاء الصعب ألن من يكتبها قادر على كتابتها هو الذي يستطيع أن 
٢٩.يستعمل اللغة العربية جيدا

٥.

١٤٠٦، معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف إندونيسيا، ٢٦
27Ahmad Fuad Efendi, Op. Cit, hlm.138-139.
28Drs. Ahmad Izzan, M.Ag, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung:

Humaniora, 2007), hlm. 181- 184.
29Radliyah Zaenuddin, dkk, Metodologi & Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa

Arab, (Yogyakarta: Pustaka Rihlah Grup, 2005), hlm. 81.
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إنشاء الشيء أى أحدثه -ينشأ-وأما تعريف اإلنشاء فهو مصدر من أنشأ
. ٣٠وأنشأ احلديث أوالكالم أى  وضعه وابتدأه، وأنشأ فالن دارا أى بدأ بناها

. ار واملعاينواصطالحا هو وإفصاح اإلنسان بلسانه أو قلمه عما يف نفسه من األفك
ويعرب عن مشاعره . ويقال أيضا أنه هو القالب الذي يصب اإلنسان أفكاره

أحاسيسه، وهو أيضا علم يعرف به كيفية استنباط املعاين وتأليفها مع التعبري عنها 
. ٣١بلفظ الئق باملقام

ويف هذا البحث . وينقسم اإلنشاء إىل قسمني وهو كما ذكر يف السابق
خيص الباحث يف اإلنشاء املوجه كبؤرة يف حبثه لدى التالميذ يف الصف األول من 

.املدرسة العالية احلكومية الثانية مسارانج ملا هو أسهل من أنواع الكتابة األخرى
أن تدريس Milneو Juppطريقة تدريس اإلنشاء املوجه، فعندوأما

: وأما طريقة تدريسها فهي. الكتابة يف املرحلة األوىل يستعمل طريقة اإلنشاء املوجه
التدريب على القواعد شفهية )٣تعريف القواعد املدربة؛ ) ٢تعريف املادة؛ ) ١

البحث ) ٦يب على القواعد؛ التدر) ٥القرأة على أمثلة التأليف؛ ) ٤شديدة مقوية؛ 
. كتابة اإلنشاء) ٧يف اإلنشاء؛ 

:الطريقة األخرى يف تعليم اإلنشاء املوجه وهي"Ardiana"ويعطي
يف هذه املرحلة كان . مرحلة كالم الكتابة، وهذه مرحلة قبل الكتابة.١

التالميذ يناقش عن موضوع الكتابة
ال التالميذ القراطس من ويف هذه املرحلة ين. مرحلة استماع الكتابة.٢

مث يتدربون على . املعلم، وهم يعلقون ما كتبه أصدقائهم ويصححونه
.القواعد واملفردات املعلقة باملوضوع الذي كتبوه

وبعد مناقشة الفصل يناقش التالميذ مفرقة مع . املناقشة املفرقة.٣
.أصدقائهم

.ا ناقشوهويكتب التالميذ الكتابة املوافقة مب. كتابة اإلنشاء.٤

.٨.٧. ، صلويس معلوف،٣٠
31Kustiwan Moh. Mansur, Pedoman Penerjemah Arab Indonesia-Indonesia Arab,

(Jakarta: Moyo Segoro Agung,2002), hlm. 1-2.
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وأما األخطاء اليت . واملعلم يصحح ما كتبه التالميذ. مرحلة التقوية.٥
.٣٢يستطيع التالميذ تصحيحها فيعطي املعلم العالمة فيها

.
١.

:هناك اصطالحات عن التعليم اليت تنبغي للمعلم معرفتها، وهي
.٣٣تعليمهاواللغةحقيقةعنرأيأوالغرضمجعاملدخل، وهو .أ

اخلطة اليت يرمسها الفرد ليحقق ا هدفا معينا من األعمال يف أقصر وهيالطريقة،.ب
عينا من والطريقة يف التربية هي اخلطة اليت يرمسها املدرس ليحقق ا هدفا م. وقت

وأما طريقة التعليم . أعمال التعليم يف أقصر وقت من جانبه ومن جانب التالميذ
فهي النظام الذي يسري املدرس يف إلقاء درسه ليواصل املعلومات إىل أذهان 

٣٤.التالميذبشكل حمسن أغراض التربية

يفاملستحدمةالواظفاتأوواألنشطةالتدريباتمنواسعةجمموعةالتقنيقية، وهي .ت
.الدرسأهدافلتحقيقاللغويةالدراسيةالفصول

“Any of a wide variety of exercises, activities, or task used in the
language classroom for realizing lesson objecitives”35.

والتصميمات املخططة ملراقبة بعض املعلومات االستراتيجية، وهي الطرق احملددة.ث
.وتالعبها

“Strategies are specific methods, planned designs for controlling and
manipulating certain information”36.

Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktifكتابهيف" معروفإمام"ورأى

الطريقة بةناسبامليف الفصل ةطابقاملةاصاخلةطنشاألاالستراتيجية أن تعريف 
.٣٧واملدخل املختارين

32Diambil (15/03/2011) dari:
http://scribde.com/#!/83273+48+875GH435+KSJ85/Metode-Pembelajaran-Menulis_files

33Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat Malang,
2005), hlm. 7.

.١٢.ص،)دون سنةمعهد اإلسالمية احلديثة، :فونوركو(،حممد ينوس وقاسم بكر، ٣٤
35 Brown, H. Douglas, Teaching By Principle And Interactive Approach To Language

Pedagogy, Second Edition, (New York: Pearson Education, 2001), page. 16.
36 Ibid, page 210.
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. يف أجل العسكرية-يف بدايتها–االستراتيجية فاستخدمت هامااستخدأما و
التربية،مرحلةويف. القائديالعلمأوالقادةمبعىن”Strategos“وهي من اللغة اليونانية 

التعليميةالطرقتستخدموقد. ٣٨وكفاءةبفعاليةاهلدفلتحقيقالعلمأوالفنوهي
تعليميفاملعلمنيلقبمنمنظمبرنامجحتقيقوميكن. واحدةاستراتيجيةلتحقيقاملتنوعة
.واجلوابوالسؤالمجاعيةومناقشاتحماضراتمناملختلفةالطرقيستخدمواحد

استراتيجيةيفاملهمةالتعليمعناصرأحدمنالطريقةفتكونالتعريف،هذاومن
والوسائلواملتعلماملعلموكفاءةالتعليممصادركمثلاألخرىالعناصروأما. التعليم

.التعليماسترتيجيةلنجاحاملؤثرةالعناصرمنفكلهاذلكوغريعليميةالتواملادات
A plan of operation achieving“هيسترجتيةاالأنإذن، something”

هيفالتعليماستراتيجيةوأما٣٩”A way in achieving something“.هيلطريقةاو
اتقييقنالتعلىاعتماداًالبعيداملدىعلىمعنيهدفلتحقيقتوضعطرقأوخطط

.القصرياملدىيفاملتوفرةاملصادراستخداميفةسليمالواإلجراءات

٢.

(
والتعبري هو القالب الذي يصب به اإلنسان أفكاره بلغة سليمة وتصوير 

ففروع اللغة كلها وسائل للتعبري الصحيح بنوعيه . مجيل، وهو الغاية من تعليم اللغة
وهي من دالئل ثقاقة الطالب على التعبري عن أفكاره بعبارة . الشفهي والتحريري

. من أهم ما جيب أن يهتم به معلم اللغة العربيةسليمة بليغة، ولذلك كان التعبري 
٤٠.وغرض التعبري يتمثل يف تعويد التالميذ على حسن التفكري

37 Imam Makruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, (Semarang: Need’s Press,
2009), hlm. 98.

38 Anas Sudjino, Strategi Penilaian Hasil Belajar, (Jakarta: PT Rosda Kraya, 2002), hlm.
156-157.

39 Wina Senjaya. Strategi Pembelajaran; Berorientasi Standar Proses Pendidikan,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group ,) hlm.12

40 Diambil (31/12/2010) dari: http://www.ahsas.net/vb///showthread.php?t=9834
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تعبري الناجح هو ما يعربه املتكلم إىل املستمع ويقابل وعند الباحث أن ال
فلذلك ينبغي للمتكلم أن يستعمل . املستمع مثل ما عربه املتكلم على فكر متساوي

.اللغة املوافقة باملستمع ويفهمه إليه فهما جيدا يف تعبريه

(
لشكل، الصورة يف ا) ر. و. ص(لسان العرب البن منظور، مادة جاء يف

واجلمع صور، وقد صوره فتصور، وتصورت الشيء تومهت صورته، فتصور يل، 
على ) لغتهم(الصورة ترد يف لسان العرب : قاالبن األثري.التماثيل: والتصاوير

صورة الفعل : ظاهرها، وعلى معىن حقيقة الشيء وهيئته، وعلى معىن صفته، يقال
٤١.كذا وكذا أي هيئته، وصورة كذا وكذا أي صفته

إن الدارس لألدب العريب القدمي ال يعثر على تعبري الصورة الشعرية يف 
وكما يف القدمي ال خيلو من ضروب التصوير التراث األديب باملفهوم املتداول اآلن،

ألنّ الدرس النقدي العريب كان حيصر التصوير يف جمال البالغة املختلفة كااز 
.والتشبيه واالستعارة

لقد ركزت أكثر التعريفات النقدية للصورة على وظيفتها وجمال عملها 
وم الصورة أن مفه: "يف األدب، ويالحـظ األستاذ الدكتور أمحد علي دمهان

الشعرية ليس من املفاهيم البسيطة السريعة التحديد، وإمنا هناك عدد من العوامل 
كالتجربة والشعور والفكر وااز واإلدراك والتشابه : اليت تدخل يف حتديد طبيعتها

ال بد أن توقع ) الصورة(فهي من القضايا النقدية الصعبة، وألن دراستها ... والدقة 
العناية بالشكل أو بدور اخليال أو بدور موسيقى الشعر كما هو الدارس يف مزالق
٤٢".يف املدارس األدبية

القسم األول هو الصور املتحركة : وتنقسم الصور يف مفهومها إىل قسمني
.والقسم الثاين هو الصور الساكنة

41 Diambil (31/12/2010) dari: http://kenanaonline.com/users/azazystudy/posts/125467
42 Ibid.
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يف أثرها التربوي على عرض األفالم ) السينما(فاألول تقتصر اخليالة 
وتتميز . لتلفاز الذي متتد خدماته التربوية لتشمل عرض األفالم وغريهابعكس ا
بأن هلا أجهزة عرض متنقلة ميكن للمدارس اقتناؤها واستخدامها ) السينما(اخليالة 

تشمل الناطقة منها ) السينما(واخليالة . يف عرض خلدمة مناهجهم الدراسية
اعلية يف مواقع التدريس نظرا والصامتة مع وراعاة أن األوىل أعم فائدة وأكثر ف

الشتماهلا على الصورة واحلركة والصوت خبالف الثانية اليت تقتصر على الصورة 
.واحلركة

أما القسم الثاين وهو الصور الساكنة فيشمل القطعة الشريطية 
(Filmstrip) سواء أكانت ناطقة أم صامتة، والصور الفتوغرافية، والرسوم املبسطة
وم التخطيطية كاخلرائط والرسوم البيانية والكاريكاترية، وكلها ذات املعربة، والرس

أمهية خاصة يف موقع التدريس، بل قد تكون الصورة يف بعض املواقف أبلغ تعبريا 
وأن بعضها يفضل البعض اآلخر يف استخدامه . عما تشري إليه من رسالة مطولة

٤٣.بإحدى املراحل التعليمية

وأما استخدام الصور يف التعبري عن القصص املصورة فيعد قبل الدرس 
جمموعة من الصور املتسلسلة منفصلة أو يف قطعة شريطية حبيث حتكى بتسلسلها 
قصة من القصص، مث يقوم الطالب بعرضها عرضا منظما على السبورة أو عن 

وبعد العرض يطلب (Filmstrip Projector)طريق آلة عرض القطع الشريطية 
.٤٤إليهم التعبري الشفوي أو الكتايب عما شاهدوه يف قصة متسلسلة من عند أنفسهم

(
رئت راضية زين الدين أن هناك استراتيجيات كثرية يف تعليم مهارة 

الكتابة الفعالة، وتعبري الصور، واملفاهم الكتابة يف اللغة العربية، منها مشاركة 
كتابة النشرات، وكتابة املعلومات، وانعكاس املوضوع، واملذاكرة الرئيسية، و

٣٥٣-٣٥٠. ، ص، حسني سليمان قورة٤٣
٣٥٦. ، ص٤٤
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ويف هذا اال سيقدم البيان عن استراتيجية تعبري الصور وكيفية تطبيقها . ٤٥املوجة
.يف اللغة العربيةيف تعليم الكتابة 

لعربية يف مجيع أنواع وسيلة مثالية ملمارسة املفردات اتعبري الصور هو
حلفز والصور تقدم للتدريبات اللغوية وتصري نفيسة يف الفصل الدراسي . احلقول

وهي تعطي املعلم الوسيلة املرحية اللينة . النقاش وتعطي التشكيلة املهمة يف التدريس
٤٦.االمتحان النهائيالختبار شيئ متنوع يف

تعبري الصور فهي أن يتعرف الطالب على الصور اليت استراتيجيةأما 
مث يقرأ أحد الطالب أمام . لم وجعل الكتابة الفعالية يف وقت معنياستعدها املع

. الفصل واألخر أن يصححها يف جمال قواعدها

وذلك. الدارسنيعندالتعبرييةالقدرةلزيادةوسيلةهواملصورالتعبري
ايةوبعد. عليهاجييبونأسئلةهلمتقدممث. املناظربعضوفيهاهلمصورةبتقدمي

.شاهدوهعماالتحدثميكنهماألسئلة

،موجهاشفوياتدريبابوصفهاملصورالتعبريمنجيعلأناملعلميستطيع
استخدامعندنفسهاملعلموجيد. الشفويالتدريبمرحلةيعقبكتابيانشاطا
.خيارينأمامالشفويالتعبرييفالصور

يةالتجارالصورمثلمسبقامعدةصورايستخدمأنهواألولاخليار
أثناءالفصلأمامالسبورةعلىالصورتعلقأنيستحسناحلالةهذهويفاجلاهزة،
.الدرس

تكونعادةوهي،بنفسهالصوربرسماملعلميقومأنهوالثاينواخليار
ببعضاملعلميستعنيأنوجيدقصةحتكيبسيطةتطيطيةرسوماتعنعبارة

٤٧.الرسمعلىقدرتهمنواثقغريكانإذاالرسميفالطالب

45 Radliyah Zaenuddin, dkk, Op.Cit., hlm. 82-88.
46 Acquired (at 6/25/2011) from: Cristina C. B., Picture Description, Guidelines,

Techniques, And Exam Tips, on http://www.flo-joe.co.uk/picture+description.html
١٢٧.ص،)سنةدونغريب،مكتبة: الناشردون(،العال،عبدسيداملنعمعبد٤٧
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:٤٨ليتهي كما ستراتيجيةهذه االمن واخلطوات 

:قسم االستعداد.١
.ي يعلم بهأن يستعد املعلم الصور املناسبة باملوضوع الذ- 

:هذه الطريقةاخلطوات يف حتقيق.٢
.أن يضع املعلم الصور على السبورة- 
٤٩.أن يشرح املعلم عن تلك الصور وتربيب القصة منها- 

.أن يقسم املعلم الطالب إىل فروق كثرية- 
أن يطلب املعلم كل فرقة كتابة املفردات الكثرية فيما ببحثونه عن - 

٥٠.ورتلك الص

الصور وجيعلوا منها الكتابة اإلنشائية ) يف كل فرقة(أن يتعني الطالب - 
.املنطقية املرتبة يف وقت معني

قترح املعلم وسائر أن يقرأ أحد الطالب ما كتبه أمام الفصل وكذلك ي- 
.الطالب األخرين عما قرأ من ناحية القواعد

Comment)أن ينتهي املعلم التعليم بشرح األخطأ يف كتابة الطالب - 

mistakes)٥١

تعليم اللغة استراتيجياتتعبري الصور هي من إحدى استراتيجيةو
م عما ألقاه املعلم العربية اليت منها يصبح الطالب أن يلقوا أفكارهم وأرائه

من ستراتيجيةوكانت هذه اال. ٥٢حيث ما استطاعوا باستخدام وسيلة الصور
ترجى هذه . ٥٣لدى الطالب يف اجياد موضوع قصة مرتبةستراتيجياتاالخري 

عالجا عن النواقص اليت متكن أن تكون يف املناهج اليت استخدمها ستراتيجيةاال
.املعلم يف عملية تعليم اللغة العربية يف مهارة الكتابة

48Radliyah Zaenuddin, dkk, Op.Cit.,hlm. 83.
49 Ibid.,hlm. 83
50 Ismail SM, M.Ag, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis Paikem, (Semarang:

RaSail, 2008), hlm. 94.
51 Loc.Cit.
52 Ibid.,hlm. 68.
53 Ibid.,hlm. 83.
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