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نتائج

نتائج.
ةكتابتعليمعنحملة.١

لدفاعمسارانجالثانيةاحلكوميةالعاليةاملدرسةيفاالستراتيجيةهذهاستعملت
يفالصحيحةواألراءاألفكارتعبرييفهمعليوللتدريبالعربيةالكتابةبصناعةالتالميذ

مفهومغريالتعبريقلةيفجيدهماحلالهذايفالعربيةاللغةمعلمولكنالعربية،اللغة
وأفكارهمأراءهميعربواأنيستطيعوالكىالوسائلإىلحيتاجونبأماملعلمورأى

املتسلسلةالصوراملعلمؤيتيهنا،ومن). كتبوهاإذا(القارئنيأواملستمعنيعندمفهومة
خترجونمنهمالبعضفإنالتالميذ،بكفاءةالعربيةاللغةمعلميناسبمث. للتعبريكوسيلة

خترجونواألخرينشيئا،العربيةاللغةعناليعرفونالذيناحلكوميةاملتوسطةاملدرسةيف
ولكى. رسهممدايفالعربيةاللغةتعلمونالذيناإلسالميةاملتوسطةاملدرسةيف

الكتابةتعليميفاالستراتيجيةهذهاملعلمفوضعالتعلميفالشديدةبالصعوبةاليشعرون
أراءهميعربوابأنالعريبالكالمتعليميفستعملتقداالستراتيجيةهذهولكن. العربية

. الفصلأماممباشرةاملوجودةالصورعنوأفكارهم

العربيةاللغةومعلماملدرسةرئيسمعابلةواملقباملشاهدةالباحثقامأنبعدو
استطاعمسارانج،الثانيةاحلكوميةالعاليةاملدرسةيفاألولالصفيفالتالميذوبعض
:يليكماوهواالستنباطعلىالباحث

(
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احلكوميةالعاليةاملدرسةيفالكتابةمهارةتعليمعمليةولتحقيق
كماوهيالتعليميةالوسائلعلماملاستخدم. مسارانجالثانيةاحلكوميةالثانية

٦٢:ليت

للطالبالوظيفةصحيفةالعربيةاللغةمعلماستخدم. والتعليمللتعلمكتاب)١
(LKS)"لدى" احلكمةTeam Musyawarah Guru Bina PAI

Madrasah Aliyah .غريهكتابااملعلميستخدموقدذلك،إىلوباإلضافة
" العربيةاللغةتعليم"كتابهوالعربيةاللغةكتابمناملعلمخلصهالذي
.هديات. ددوكتوراندوستأليف

ملالطالبكانإذااملعجمأوالقاموساملعلماستخدم. املعجمأوالقاموس)٢
.التعبرياتأواجلملأوالكلماتمعاينيعرفوا

باملوضوعاملناسبةاملتسلسلةالصور)٣
السبورةمثلالكتابةكألةهيهنااملستخدمةاملعيناتوأما. املعينات)٤

.ذلكوغريوالدفترواملؤشروالطباشري

تعليم)
فهومسارانجاحلكوميةالعاليةاملدرسةيفاالستراتيجيةهذهتخداماسوأما

:يليكما
الدرايسةاملادةقبولعلىالتالميذقدرةلترقية)١
وممتعامسروراوالتعليمالتعلمجلعل)٢
العربيةاللغةتعلميفالتالميذإجنازلترقية)٣
العربيةااللغةتعلميفالتالميذاهتماملترقية)٤
األجنبيةاللغاتكإحدىوأمهيتهاالعربيةاللغةحقيقةعنالتوعيةتنمية)٥

.الدينيةالعلوملفهموخباصةاألساسية،التعلمكأداةو

.درسة العالية احلكومية الثانية مسارانجاملمشاهدة الباحث على ٦٢
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وإذا. الكتابةتعليميفاألساسيةالكفاءةميلكأناملتعلمعلىوجب
بلغةعلىتدلواضحةصورةفذلكأساسية،كفاءةالكتابةعلىاملتعلميستوعب
.الكتابةيتعلماملتعلمإذاألهداف

يفالكتابةمهارةلتعليمأهدافأما،٢٠٠٨سنةPERMENAGوعلى
٦٣:تليكمافهيالعربيةاللغةدرس

الكفاءةقدرة.أ
.املهنعناحلوارأوالتعبريشكليفإماكتابةاالخباريعلن

ةالكفاءأساس.ب
.صحيحةوإمالءحبروفواجلملةمجلةوشبهالكلمةيكتب)١
واجلملةمجلةوشبهالكلمةتستعملمجلةيفكتابةواألراءاألفكاريعلن)٢

.الصحيحةوالقواعد
املؤشر.ج

علىتملةاملشاألساسيةالعربيةاللغةوقواعداملهنعنالعربيةاجلمليكتب)١
.املنقولاإلنشاءباستعمالالعطفحروف

.مفيدةمجلةتكونلكىالعشوائيةالكلماتيرتب)٢
العربيةاللغةوقواعدباملهناملتعلقةاملوجودةاجلمليفاملفرداتيستعمل)٣

.العطفحروفعلىاملشتملةاألساسية
.صحيحةجيدةاملوجودةاألسئلةجييب)٤
.املوجودةكلماتبالاجلملةينظم)٥
.موجودةبعبارةالبسيطةالفقرةينظم)٦

تعليمتنفيذ)
بشكلالصورتعبرياستراتيجيةباستخدامالكتابةمهارةتعليممرقد

: يليكماالتدريستنفيذختطيط
.درسة العالية احلكومية الثانية مسارانجاملمقابلة من معلم اللغة العربية يف٦٣
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١(
دقيقة٤٥x٢يفيعين٢٠١١أبريل٩تاريخيفالتعليمهذامرقد

.مسارانجالثانيةاحلكوميةالعاليةاملدرسةمنAاألولالصفيف

٢(
العالية املدرسة بلصف األول لاللغة العربية الدراسية يف أما مواد 

٦٤: لي تفهي كما احلكومية الثانية مسارانج 

ة الكتابة يف درس اللغة العربيةمواد مهار

قم

املبتدأ واخلربالتعارف.١

النكرة واملعرفةياة العائليةاحل.٢

حروف اجلراهلوايات.٣

العطفاملهن.٤

مهارةتعليميف"املهن"عناملادةاملعلمأخذالسابق،اجلدولمن
يعيناملوضوععنتتعلقاليتهيلتعليماهذايفاملستخدمةوالصور. الكتابة
.املهن

٣(
خطواتاملعلمفأخذالسابقة،واملذكورةاملقررةواملادةالوقتوعلى

:ليتكماالتعليم

اإلعداد)أ

درسة العالية احلكومية الثانية مسارانجاملمقابلة مع معلم اللغة العربية ب٦٤
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ومرنابسيطايكونالعربيةاللغةمعلمعندالتعليمإعداد
املنظمةميذالتالكفاءةوتشكيلالتعليمعمليةيفيستعملأنويستطيع

.معينةبكفاءةومداعمةمناسبةالتعليمإعداديفاملنوة

. التعليميةوالطرقالوسائلمناليستقلالتعليمإعدادوكان
كانتوإذا. املعلمعندالتعليمغايةيورثالصحيحواستخدامها

جبعلالعربيةاللغةمعلمإعدادفيكونتقنيةالتالميذليعلمالغاية
فصلوبرنامجالسنويبرنامجعلىتتضمناليتيميةالتعلاألجهزة
.دراسي

يتضمن. حتريريوغريحتريريطريقتنيعلىيؤديواإلعداد
واملسائلالتعليموخطةالتعليموحدةإعدادعلىالتحريرياإلعداد
اإلعدادعلىيتضمنالتحريريغرياإلعدادوأما. ذلكوغرياإلدارية
اللغةملعلمالتحريريواإلعداد. ذلكوغرياملادةومعرفةالنفسي
:هوالعربية

أعد املعلم اخلطة التعليمية اليت فيها اخلطوات التعليمية عن .١
واخلطة التعليمية هلذا . املستخدمة إللقاء املادةاالستراتيجية 

.البحث موجودة يف ملحق
أعد املادة التعليمية بشكل النص أو االختبار املناسب مبنهاج .٢

.يسالتدر
املستخدمة واليت االستراتيجية أعد الوسائل التعليمية املناسبة ب.٣

تساعد تعليم اللغة العربية وتناسب باملادة، كمثل الصور 
.والكتب العربية وغري ذلك

عمليةلتكونالتعليميةالبيئةتكوينيفأنأخر،جانبومن
املعلمونبهيهتمالذيمهمأمرفهومملةغريهنيئةوالتعلمالتعليم
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ولذلك. مسارانجالثانيةاحلكوميةالعاليةاملدرسةيفواملوظفون
:تليكماوهيمتعددة،أموريفلتحقيقهاجيتهدون

املدرسةوبيئةالدراسيةالفصولنظافةعلىالدواماحلفظ.١
.فيهاواهلدوءبالراحةالتالميذليشعر

بيئةاليضرواحىتالتالميذسلوكيفوتوجيهةمعاجلة.٢
معالتالميذوحتدثاالزدحامكمثلالفصليفتعلمهم
.التعليمعمليةاستمرارأثناءاألخر

.للوضوءالتعليمعمليةأثناءالنعاسالتالميذأمر.٣
.التعلميفالتالميذتعليلةترقي.٤
األصعب،إىلاألسهلمنالتالميذإىلاملادةاملعلمشرح.٥

.املعقدإىلالبسيطومن
املناسبةالكتاباتأواملفرداتباستخداماملتعلمنيتشجيع.٦

نفسيثرياملناسبةالكتاباتأواملفرداتاستخدامألنباملادة،
.وكتابتهااملادةاستيعابيفاملتعلمني

اخلطوات)ب
املقدمة)١

.السالمإلقاء- 
.القصريةالسوروقراءةالتعلمدعاء- 
.الفصلترتيب- 
.الطالبدوافعإعداد- 
.املاضيالدرسمراجعة- 
علىجيباليتالكفاءةأساسبإلقاءاجلديدةاملادةإلقاء- 

.معرفتهاالتالميذ
استراتيجيةبسيؤديهاالذيالتعليمإجراءعناملعلمشرح- 

.الصورتعبري
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استراتيجيةبالتعليمعمليةعناإلحاالتاملعلمعطىأ- 
.الصورتعبري

ولكل(small group)صغريةفرقإىلالتالميذقسم- 
.تالميذ٥-٤منتتكونفرقة

شرحهمكماسريعامجاعةأنفسهمالتالميذجعل- 
.معلمهم

.دقائق١٠-٥حواىلمتراألنشطةوهذه- 

العملية)٢
املعلم صفحة األسئلة على التالميذ حسب مجلة الفرقة وزع- 

.املوجودة
القصة املواصلة يف تلك شرح املعلم عن تلك الصور وتربيب - 

.الصور
عطى املعلم التالميذ من كل فرقة الفرصة لتقدمي السؤال عما أ- 

مل يفهموا عن القصة أو املفردات اليت سيستعملوا يف كتابة 
.القصة

.املوجودةالتالميذ القصة املناسبة بالصوروبعد ذلك، كتب- 
.وناقشوا بأصدقائهم يف الفرقة عن كتابة القصة

دقيقة يف عمل ٥٠-٤٠عطى املعلم التالميذ الوقت حواىل أ- 
.هذا السؤال

بعد انتهاء الوقت، طلب املعلم التالميذ جلماعة القصة اليت - 
.جعلوا

طلب املعلم أحد التالميذ من أي فرقة لقراءة قصة واحدة - 
بصوت كبري أمام الفصل، مث ناقش املعلم والتالميذ األخرون 

.الكلمة وقواعد اللغة العربية الصحيحةعن كيفية استعمالة
.املعلم التعليم بشرح األخطاء يف كتابة التالميذانتهى- 
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االختتام)٣
.السؤالتقدميىفللتالميذالفرصةاملعلمعطىأ- 
.املقدمةالتالميذمنواإلقتراحالفكرةاملعلمقبل- 
.والدعاءبالسالمالتعليميةالعمليةاملعلماختتم- 

التقييم)ت
علىيقاممسارانجالثانيةاحلكوميةالعاليةاملدرسةيفوالتقييم

يفوالتعلمالتعليمعمليةاستمرارأثناءمجاعةأوفرديةالتالميذمشاركة
مهارةتعليميفوالتقييم. الصورتعبرياستراتيجيةبالعربيةاللغةاملادة

الناحيةمنإمااتهدينميذالتالمشاركةمنيرىالعربيةاللغةيفالكتابة
عاليةحلماسةعرضإىلوباإلضافةاالجتماعية،أوالسجيةأوالبدنية
.النفسيةوالثقةالعظيمة،التعلمومهةللتعلم،

العاليةاملدرسةيفالعربيةاللغةلتعلمتستخدمتقييماتأربعهناك
:تليكماوهيمسارانج،الثانيةاحلكومية

أوكانتشفويةاألسئلةمنيتكوناب،واجلوالسؤال.١
وهي. والتعلمالتعليمعمليةأثناءاملعلممناملقدمةحتريرية
. مباشرةالعلممسئلةمنأوالدراسيالكتابمنتؤخذ
املعلممناألسئلةجييبونالذينالتالميذإىلاملعلموأشار

قبلمنالتحديدوجهعلىمنفصلةنقاطعلىفسيحصلون
.املعلم

التالميذفهممدىلتحديدالتقييمهذاويستخدماملنتج،تقييم.٢
قبلمنالتقليلاألسلوبهذاالميكن. التعلمعمليةيف

علىاحلصولمناملعلوماتعلىعادةاليتمألنهاملعلمني
الفصولخارجوإمنافقطالدراسيةالفصولمناملنتجاختبار
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الدراسيةاملوادتاجانعادةاالختبارهذايتشكل. الدراسية
.مفرقة

يستخدماختبارفهيالتقييمهذاكيفيةأماالشفوي،االختبار.٣
بعداالختبارهذايؤدي. مجاعةأمفرديةبصورةسواءكثريا
فرديبشكلاألسئلةصفحةيفواحدموضوعتعلمانتهاء

أواملتعددةاخليارشكليفميكناالختباروهذا. مجاعيأو
ناحية جناحلقياسكوسيلةيفيدأنميكنمثلهماأواملقال

ناحية العطفة والوجدان و)Kognitif(املعرفة والثقافة 
)Afektif(.

املتعلمنيقدرةلتقييماالختبارهذاتنفيذيتمالعملي،االختبار.٤
خاللاالختبارهذايؤديوقد. املمارسةإىلحيتاجونالذين
.وأثنائهاالتعلمعملية

تعلميفالنتائجتقدمملعرفةاملعلمنيقبلمنالفصليفقييمالتأما
. التعلمعمليةلتحسنياالقتراحاتوتقدمالتعلمصعوباتوحتليلالتالميذ
ناحية املعرفة : جمالتثالثيفيهتمالنظرعلىالقائمالفصلوتقييم

ل العمناحية و، )Afektif(ناحية العطفة والوجدان و، )Kognitif(والثقافة 
.)Psikomotorik(أو املمارسة 

وباإلضافة إىل ذلك، كان التقييم يف تعليم اللغة العربية باملدرسة 
العالية احلكومية الثانية مسارانج اليستقل باالختبار التحريري فقط، وإمنا 

.ينفذ كذلك من أنشطة التالميذ داخل الفصول الدراسية أوخارجها

استراتيجية التعلم باستخدام وكذلك التقييم حيتاج ملعرفة نتائج 
تعبري الصور اليت قد انتهى استخدامها، حىت يكون استخدام هذه 

يف التعليم القادم أحسن من قبله، وميكن للمعلم أن حيل االستراتيجية 
.املشكالت املوجودة
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تعليم لحتصي.٢

منكثرييفاستخدامهعلىيعتمدجذاباتعليماهتالميذتعليميفاملعلمجناح
أما. وجهأفضلعلىالعملهذاأداءعلىتساعدهمعينةاستراتيجيةعلىاألحيان،

باملدرسة العالية احلكومية Aاألولالصفيفالكتابةتعليميفاملستخدمةاالستراتيجية
.الصورتعبرياستراتيجيةفهيالثانية مسارانج
أونتائجأنواخلالصةاالستنباطمنالباحثيتمكنالسابق،البيانومن

تعبري الصور يف مهارة الكتابة باملدرسة العالية احلكومية استراتيجية استخدامحتصيل
:ليتكمافهيالثانية مسارانج

.والصحيحةاجليدةالكتابةعلىالتالميذيسهل)أ
.الصحيحةبالقواعداجلديدةواجلملالكلماتتذكريعلىالتالميذاعديس)ب
.التالميذاهتماممييلوجذابةمرحيةالعربيةاللغةتعليميكون)ج
.عامةالعربيةوللغةخاصةلكتابةالتعليميةاملواديفالتالميذاستيعابترقية)د
.الكتابةيفالتالميذلدىالتعلمرغبةترقية)ه
االستراتيجيةهذهألنعامةالعربيةاللغةمادةيفالتالميذتعلمحتصيلترقية)و

.املدرسةيفالتالميذلدىالعربيةاللغةتعلملتسهيل
اليومياالختبارمنوالدرجاتالنتائجالباحثفاستخدمالتعليمحتصيلأما

كماوهو،مسارانجيةالثاناحلكوميةالعاليةباملدرسةAاألولالصفيفالكتابةلدرس
:يلي

اإلجنازاالسمالرقم

١٠٠عنيق ميغا ساري١

١٠٠النساء احلسنة٢
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١٠٠أسيف كورنياوان٣

٩٠إلسا ريندا جايانيت٤

٩٠فينا ألفى لطفينا٥

١٠٠فقهية أمنة النسى٦

١٠٠فيزا صفّة٧

١٠٠غوستاف تيفا لكسمنا٨

٩٠حالف نورتا سوسيلويت٩

٩٠يندرا أدي سفوتراه١٠

٨٠إيرا أبريلياين١١

١٠٠استقامة١٢

٨٠عزيت رزقي النساء١٣

٩٠الراس تري أستويت١٤

١٠٠مفتاح احلسىن١٥

٧٠حممد ففكي ريا١٦

١٠٠حممد حسن الرزقي١٧

٩٠حممد نور رحيم١٨
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٧٠حممد خري األنام١٩

٨٠نويف أنغرايين٢٠

٨٠فقرة الفؤادة ٢١

٩٠رفكي عفيف موالنا٢٢

٩٠ريسما رمحويت٢٣

١٠٠مسش الدين٢٤

٧٠سيت عارفة اثنيين٢٥

٩٠صايف إينداه سفتينا٢٦

٩٠سري إينداه لستاري٢٧

١٠٠سرر الرمحن٢٨

١٠٠ج. يسر موالنا أ٢٩

الصفيفالكتابةمهارةتعليملدرجةالقيمةأعلىأنالسابق،اجلدولمن
وأما. ٧٠وأدناها،١٠٠فهيمسارانجالثانيةاحلكوميةالعاليةباملدرسةAألولا

.جداجيدتقديرعلىيدلوهذا. ٨٠,٥فهواملتوسط

حتليل.
تطبيقحتليل.١
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ولذلك. البياناتهذهحتليلعنيناقشأنالباحثديريالبيانات،مجعبعد
مهارةيفالصورتعبرياستراتيجيةتطبيقحتليلكيفيةالبابهذايفالباحثحيلل

.مسارانجالثانيةاحلكوميةالعاليةباملدرسةالكتابة

عالمةلهالتلميذكلألنمتنوعةعمليةهوالعربيةاللغةيفالكتابةمهارةتعلم
. قدرمعنوخلفيتهمالتالميذبفعاليةعالقتهايففصال. التعلميفاألخرمنخاصة
حواسهينالهحيثاخلارجمنالتهيجارتدادبكيفيةبالسهولةيفهمالتلميذأنوالعادة

تعبرياستراتيجيةوبتطبيق. اللمسأوالذوقأوالشمأوالسمعأوالنظرإمااخلمسة،
عمليةيفإماالتالميذلدىجذاباتعلماالتعلمسيكونيةالعرباللغةتعلميفالصور
أوالكتابيةاألراءلتعبريكوسيلةالصورتعبرياستراتيجيةوتطبيق. التعبريكيفيةأوالتعلم

.مامادةيفالكالمية
اليتالعربيةاللغةيفالتعليميةالطرقإحدىمنهيالصورتعبرياستراتيجية

استطاعواماحيثاملعلميلقيهعماوأرائهمأفكارهميلقواأنالتالميذيصبحمنها
الطالبلدىالطرقخريمناالستراتيجيةهذهوكانت. ٦٥الصوروسيلةباستخدام

٦٦.مرتبةقصةموضوعاجياديف

راسيةالدواملادةالتعليمأسلوبيستخدمأنللمعلمينبغيذلك،إىلوإضافة
ومحاساهتمامتنهضأنتستطيعاليتاألشياءيهتموأنالكتابةتعليميفاملوافقة
.بسهولةالدرسيقبلواأنالتالميذيستطيعحىتالكتابةمنالتالميذ

مهارةيفالصورتعبرياستراتيجيةتطبيقحتليلعنالباحثقدماآليتكما
:يليكماوهومسارانجالثانيةاحلكوميةالعاليةباملدرسةالكتابة

(
مهارة الكتابةاللغة العربية يعين يف للحصول على الغاية ىف تعليم 

GBPPاستراتيجية فتتبع املدرسة العالية احلكومية الثانية مسارانج خاصة،

يفميهروا وهي البد للتالميذ أن يتعلموا اللغة العربية جبد ونشاط حىت 

65 Diambil (31/12/2010) dari: http://kenanaonline.com/users/azazystudy/posts/125467
66 Radliyah Zaenuddin, dkk, Metodologi & Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa

Arab, (Yogyakarta: Pustaka Rihlah Grup, 2005), hlm. 83.
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ويتدربوا كفأم يف ستخدموايأن م ينبغي هل،إذن.املفردات املتنوعةحفظ
فهم القران الكرمي واحلديث يفألساسجيدا استخدامااللغة العربية 

.الشريف النبوي وكذلك الكتب املتعلقة بالعلوم  اإلسالمية
الشجاعة والتذكرة أن ميلكوا لتالميذ لىرج، يةغاية السابقالومن 

ولذلك هم جييدون أن يتكلموا ا جيدا الكثرية حفظ املفردات اجليدة يف
معما يف شعورهواأن يعربالتالميذ يستطيع و، املدرسةمع أصدقائهم يف

.صحيحا جيدااأو حتريرياباللغة العربية كتابيموأفكاره

(
لى اإلعداد اجليد يورث إجناز التنفيذ ألنه يف كل تعليم جيب ع

ومن اإلعداد الذي يستعده املعلم يف تعليم اللغة . املعلم استعداده استعدادا
ويف جمال اتقان املواد وإلقائه لدي املعلم، . العربية هو إعداد املواد الدراسية

فقد استعده معلم اللغة العربية استعدادا تاما حىت رأى الباحث أن املعلم قد 
يظهر من ابداء إلقاء املقدمة حىت ألقى املادة الدراسية منظما، وهذا 

.االختتام يف أخر اللقاء الدراسي
وأما مادة تعليم الكتابة اليت رتبها املعلّم فتكون املادة مناسبة 
وجيدة يف تعليم اللغة العربية، واملواد الدراسية اجليدة تسهل املعلّم يف 

ويشعر . لعربيةتعليمها لدى التالميذ مبناسبة تطور وإجيادهم يف تعلّم اللغة ا
.التالميذ بالصعوبة حينما كانت املواد الدراسية يف اللغة العربية غري املناسبة

م باملدرسة العالية احلكومية الثانية والكتاب الذي يعلمه املعل
املشاورةجلمعية" احلكمة"(LKS)للتالميذالوظيفةصحيفةمسارانج فهو 

". AKIK PUSTAKA"لعاليةاللمدرسةاإلسالميةتربيةاملعلّمتربية
مناملعلّمخلصهالذيغريهكتابااملعلّميستخدموقدذلك،إىلوباإلضافة

. ددوكتوراندوستأليف" العربيةاللغةتعليم"كتابهوالعربيةاللغةكتب
العربية،اللغةتعليمتنفيذيفاملعونةالعربيةالكتبسائروكذلك. هديات
.ذلكوغريالقاموسكمثل
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تعبري الصور استراتيجية املادة الدراسية اليت اطبق املعلم فيها و
وهذا املوضوع هو الذي يناسب باملواد ". املهن"ملهارة الكتابة هي عن 

. يف طبقة املدرسة العاليةالدراسية يف املنهج الدراسي للصف األول 

تنفيذ)
باملدرسةالكتابةليمتعيفالصورتعبرياستراتيجيةاستخداموأما

:التاليةاخلطواتعلىفهومسارانجالثانيةاحلكوميةالعالية

١(
واختياروالتعلمالتعليميفأساسيشيءهواملوادإعدادإن

االستراتيجيةتطلّألن. أيضامهمشيءهواملستخدمةاالستراتيجية
خيتربأنللمعلمينبغيفلذلكوالتعلم،التعليمإجراءتستؤذي

ومااملادةيستعدونجبانبالكتابةتعليميفالصورتعبرياستراتيجية
.ايتعلق

منظمامرتباصحيحاذهنهيستعدأناملعلمعلىجيب
منالتالميذعلىسيلقيهمامقدارابالضبطعارفايكونأنوجيب
ويفصحيحافهمافهمهاسبيليفالصعوباتمنسيقومومااملواد
التعليمعمليةيفالتالميذإعدادوأما. صحيحةكتابةتابتهاكسبيل

اللغةتعلميففريغبواالصورتعبرياستراتيجيةباستخدامللكتابة
.شديدةرغبةالعربية

خميفدرسالكتابةدرسبأنيشعروناألساتذةمنوكثريا
وموسعةالتفكريكيفيةإىلحتتاجالكتابةبأنرأيهمبسببومملل
صحيحةكتابةيكتبأنيستطيعالتالميذمنأحدال. واملعرفةالعلم

العاليةباملدرسةالعربيةاللغةمعلمكانولذلك،. بالطبيعيةإالسليمة
منهااملرحية،التعليميةالعمليةبتكوينيقوممسارانجالثانيةاحلكومية
.الصورتعبرياستراتيجيةباستخدام

٢(
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عمليةيفاحملتاجةاألشياءأنالسابق،البابيفتقدمكما
أنللمعلمينبغييعين-املرادةباألهدافتناسبلكى-الكتابةتعليم
ويهتموناجلديدبالتعليمالتالميذيقبلحىتتاما،استعداداالتعليميعد
الكتابةتعليمعمليةلتكونالطرقإحدىمنوهذا. كبريااهتمامابه

،امليدانيفواملالحظةاملراقبةأثناءلباحثاشاهدكمامسرا،وجيدا
Aاألولالصفيفالتالميذأثناءالتعليميةالعمليةبقاماملعلمإن

إلقاءلسهولةالتعليمأثناءمسارانجالثانيةاحلكوميةالعاليةباملدرسة
.عندهمتوضيحهاولتالميذالأذهانإىلاملعلوماتأواملادة

تاماإعداداوالتعليمالتعلملعميلةياءاألشاملعلميعدأنعدب
شيئكلوإعدادالتعليمية،التخطةيفكمامنظمااإللقاءليكون
يفحمتاجاكانإذا(والقاموسسلةلاملتسالصورمنالتعليميفحمتاج
املادةعناملعلميشرحفرق،٦إىلالتالميذويقسم) اإلنشاءكتابة
اجلديدةواملفرداتالقصةوترتيبالميذالتإىلالتعليميفسيلقيهااليت

يستمعونهالتالميذويكون. عندهمالقصةتلكيفاملوجودةالصعبة
إىلعندهمالصعبةاجلديدةاملفرداتيسئلونكذلكوجيدااستماعا

.املوجودةالصورمنالقصةترتيبيفهمواحىتاملعلم

هامنوجيعلواالصورفرقةكلمنالتالميذيعنيمث،ومن
املعلمأمرذلك،وبعد. معنيوقتيفاملرتبةاملنطقيةاإلنشائيةالكتابة

ومن. املوجودةالصورعنأصدقائهمعكتبهمايقرأأنالتالميذأحد
التالميذكتابةيفاملوجودةاألخطاءعنواملعلمالتالميذيناقشهنا،
فيةكيعنالكتابةيفاألخطاءاملعلمويشرح. القواعدناحيةمن

.الصحيحةالعبارةيفالكلمةاستعمال

٣(
هوممامادتهعلىاملعلمحيوضالتعليمعمليةأخريف

فهماينالواحىتالتالميذيفهمهملماحيلوالتالميذلدىأصعب
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يفدروسهميذاكرواأنتالميذهاملعلمأمروبذلك،. واضحا
التالميذإىلالسالمملعلمايلقيمث. قدمأوسبقهوممامراراالبيت

.اللقاءانتهاءكعالمة

تعليمتطبيق)

الثانيةاحلكوميةالعاليةاملدرسةيفالصورتعبرياستراتيجيةوجود
فهملترقيةوكذلكالتعليمعمليةيفاملعلمواجباتملساعدةحمتاجمسارانج
الصورإىلحتتاجاالستراتيجيةهذهولكنالعربية،اللغةتعلميفالتالميذ

يفهمهالكىالتعليممبوضوعتناسبواليتواحدة،قصةعنتقصاليت
صعبةالتعليممبوضوعتناسباليتالصورتكونوقد. جيدافهماالتالميذ

. املختلفةالدراسيةالطرقعلىاعتادوانالذياملعلمنيلدىالسيمانيلهايف
أكثربأنالصورتعبرياستراتيجيةاستخداميفالباحثرأى

متيلاليتالعربيةاللغةتعلميفاملسرورةواحلالةبالنشاطيشعرونالتالميذ
تعليميفالصورتعبرياستراتيجيةاملعلميطبقعندما. اململةاحلالةإىلعادة

تفاعالواملتعلمنياملعلمبنيالتفاعلتقدمالعربية،للغةاالكتابةمهارة
. كبريباهتماميستمعونهوالتالميذاملادةاملعلميشرحوحينما. جيدا

حىتإليهم،املعلمألقاهااليتاألسئلةجييبونالتالميذبعضأنوأحيانا
لدىالعربيةاللغةمعلمأنوالسيما. والتفاعلةالنشاطةالتعليمحالةتوجد
الضحكيكثرمسارانجالثانيةاحلكوميةالعاليةاملدرسةمناألولالصف
التعليمحالةيزيدوهذا. الفصليفتعليمهكليفالدعايةروحميلك

.التالميذلدىاملسرورة
يشعروناليزالونAاألولالصفيفالتالميذمنقلةهناك

أصدقائهمساعدوهمكذلبعدولكنجيداالعربيةاللغةفهميفبالصعوبة
أنيستطيعواحىتالصور،تعربونعندمااملفرقةاملناقشةيفاألخرين
جيدااملادةيفهموا
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الثانيةاحلكوميةالعاليةباملدرسةاملعلمنيكفاءةإىلوإضافة
استراتيجيةأناملتعة،التعليمبيئةجلعلحياولوناليزالونالذينمسارانج

لترقيةالدراسيةالطرقاختياريفإلختياراتاكإحدىهناالصورتعبري
.ربيةالعاللغةتعليميفالتالميذكفاءة

تعليممن)٢
ةعاليفملعرفةكلوكذ؟ الأمهدافهوأالتعليميةغاحتققلهملعرفةالتقييميقام

العاليةباملدرسةAاألولالصفيفالتالميذلدىالصورتعبرياستراتيجيةبتطبيقالتعليم
. مسارانجالثانيةاحلكومية

الثانيةاحلكوميةالعاليةباملدرسةعند مراقبة الباحث، قام معلم اللغة العربية 
وال يكون التقييم يف ناحية املعرفة . بالتقييم اجليد يعين التمرينات والتدريباتمسارانج

والعمل أو )Afektif(لوجدان فحسب، بل إمنا ناحية العطفة وا) Kognitif(والثقافة 
يف العملية التعليمية يقوم املعلم بالتقييم مباشرة أم . أيضا)Psikomotorik(املمارسة 

. غري مباشرة

بعد القيام بالتقييم التمرينات والتدريبات شفوية كانت أم حتريرية، يفتش 
ويقوم املعلم . باملعلم األجوبة ويعطي النتائج أو حتصيل الدرس عن االختبار إىل الطال

يف هذه الفصل بتحليل حتصيل االختبارات بسؤال الطالب، هل يف إجابة األسئلة 
مشكالت؟ وإذا هناك مشكالت أو صعوبات، فيشارك املعلم والطالب يف عالجها 

.وحلها قبل بدء الدرس اجلديد يف اللغة العربية

العربيةاللغةتعليميفاألولللصف(KKM)احلد األدىن للنجاح وأما
بتطبيقوالتعليمالتعلمعمليةفيكون،إذاو. ٧٠٦٧فهومسارانجالثانيةالعاليةباملدرسة

احلكوميةالعاليةباملدرسةAاألولالصفيفالتالميذلدىالصورتعبرياستراتيجية
إجنازرقييأنستطيعياالستراتيجيةهذهواستخدام.كامالناجحاانجمسارالثانية
العربيةالقواعدفهموالكتابةمهارةناحيةمنالعربيةاللغةيفالتالميذلدىالتعليم

.مقابلة مع معلم اللغة العربية باملدرسة العالية احلكومية الثانية مسارانج٦٧
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اللغةملعلمياالختياراتيعطيوكذلك.العربيةاللغةيفاجلديدةاملفرداتوزيادة
. الفصليفالتالميذوأحوالاملعلَّمةباملادةاسبةاملنالطرقأحسناختياريفالعربية

. املعلمةالدراسيةباملادةوأفهمأعرفبأميعينالتالميذتعلمإجنازيفظهريذلكو
شعرونوهم. ململةالتعلمابيئةلةاإلزاآلالتكإحدىاالستراتيجيةهذهتطبيقويصري

ترتقيیحتلتعليماولتعلماكاشترايفيلالعاسهماومحسيةالدرادةاملاقبولبسهولة
إجنازرقييأنستطيعياالستراتيجيةهذهواستخدام. لعربيةاللغةالاجميفئتهماكف

العربيةالقواعدفهموالكتابةمهارةناحيةمنالعربيةاللغةيفالتالميذلدىالتعليم
اللغةملعلميتاالختيارايعطيوكذلك.العربيةاللغةيفاجلديدةاملفرداتوزيادة
.الفصليفالتالميذوأحوالاملعلَّمةباملادةاملناسبةالطرقأحسناختياريفالعربية

٣(
(

الكتابة العربية كتعليم اللغة األجنبية األخرى، إنه من املعلوم، أن تعليم
وقفا ملا تناول الباحث من معلم اللغة . ليس بأمر سهل للتالميذ بإندونيسيا

العربية يف املدرسة العالية احلكومية الثانية مسارانج، فمشكالت تعليم مهارة 
لني عامالباحث على الكتابة يف تلك املدرسة تكون يف األمور األتية، ويقسم

:اثنني، ومها

العامل من الطالب)١
وهي من . كانت قدرة الطالب على اللغة العربية خمتلفة

وكثري منهم متخرجون . خلفية تربيتهم قبل وصوهلم إىل هذه املدرسة
يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية وقليل منهم متخرجون يف املدرسة 

ترمجة اللغة وشعر بعض من الطالب بصعوبة يف . املتوسطة احلكومية
العربية إىل اللغة اإلندونيسية وعكسها وكيفية جعل كتابة صحيحة 

أحد التالميذ يف كما قال . وقلة الفهم عن استعمال القواعد العربية
إن أسلوب التعليم املستخدمة ممتعة، : "حممد خري األنامAفصل األول 



٤٣

." عبة فيهاولكن الترمجة من اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية أشد ص
الذي درك املشكلة فيه، دركت أيضا مشكلة حممد خري األنامسوى 

ما أنا من املاهرين يف كتابة اللغة العربية : "فيه، وقالتنويف أنغرايين
٦٨."الصحيحة اجليدة

يدربوهم تدريبا بالتعويد يف اللغة العربية إما فينبغي للمعلم أن 
من ناحية االستماع أو القراءة أو الكالم أو الكتابة، حىت يقدروا يف 

.استعمال اللغة العربية صحيحا

العامل من معلم اللغة العربية)٢
من املشكالت السابقة، فال تقلّ خطوات التعليم من معلم 

: ليالعربية وهي كما تاللغة

فيستعد املعلم الصور املتسلسلةاالستراتيجية استخدام هذه ب)١
.املناسبة مبوضوع الدرس

.أن يشرح املعلم الصور وفقا لترتيب القصة املقدمة)٢
.لدى التالميذأن يترجم املعلم املفردات الصعبة)٣
.أن يقسم املعلم طالبا إىل فرق كثرية)٤
لكى تبه أمام الفصلما كالتلميذ عةقرأيف أن يشرح املعلم )٥

يفهم األخرون عن قواعد اللغة العربية اليت استخدموها يف 
.كتابتهم

يقترح املعلم وسائر الطالب األخرين عما قرأ من ناحية أن )٦
.قواعد اللغة

(

.املدرسة العالية احلكومية الثانية مسارانجمنAف األولصيف التالميذمقابلة من ال٦٨



٤٤

يف املدرسة العالية احلكومية الباحث من معلم اللغة العربية هتناولومما
هناكبأن،Aيف الصف األول االستراتيجية بعد تطبيق هذه الثانية مسارانج

:فهياالستراتيجيةتطبيقهذهمنزيادة

.والكتابةالكالمملهاريتتستخدمأناالستراتيجيةهذهتستطيع)أ
املناسبةاملتنوعةالصوريستخدملكونهالتالميذلدىممتعة)ب

.التعليممبوضوع
باللغةفكارواألاألراءتعبرييفالتالميذكفاءةعلىالتدريب)ت

.الصحيحةالعربية
جعليفالصحيحةالعربيةاللغةقواعداستخدامعلىالتدريب)ث

.الصحيحةالعربةأواجلملة
يفالتالميذممارسةعلىالتدريبتورثاالستراتيجيةهذهأن)ج

.بالصورملناسبةااألراءتنظيم

٤(

تعبري الصور استراتيجية استخدام كان استمرار عملية التعليم يف اللغة العربية ب
إذا نظر من " جيد"حىت اآلن حيمل على نتيجة انجباملدرسة العالية احلكومية الثانية مسار

ولكن اخلطوات للوصول إىل الكمالة اليزال حياول . ناحية إجناز التالميذ يف التعلم
.ن بزيادة العوامل املؤثرة لنجاح التعليم ونقصان العوامل املؤثرة لفشلهاملعلمو

١.

استراتيجية استخدام أما العوامل املؤثرة لنجاح تعليم اللغة العربية يف 
: فهي كما يليتعبري الصور باملدرسة العالية احلكومية الثانية مسارانج

املعلم)أ



٤٥

ن يكون أوخربة تربوية، ميلك الشروط الالزمة للمعلم هي 
عامة، وأن خرىواملواد الدراسية األخاصة اللغة العربية يفماهرا
.تعبري الصوراستراتيجية عن تطبيق خربة تامة ميلك

تطبيق أحد من العوامل لنجاح هي كفاءة املعلم و
وظهرت هذه الكفاءة يف . يف هذه املدرسةتعبري الصوراستراتيجية 
والعوامل . الذي يستخدمها املعلم) اختيار املادة والتطبيق(االستعداد 

من األخرى هي االبتكار أو اإلبداع من املعلمني يف تطوير املادة 
، فتبديلها ونشرها تعبري الصوراستراتيجية أنفسهم باستخدام 

يف تعليم اللغة االستراتيجية بأحسن ما ميكن، لتثبت مناسبة هذه 
.العربية حىت تغرس ذكاء الطالب وشدم يف التعلم

املتعلم)ب
حد العوامل لنجاح أمحاس الطالب واهتمامهم بالتعلم من 

وظهر هذا احلماس واالهتمام حينما . تطبيق تعليم اللغة العربية
واخلالصة أن الطالب يشعرون . يناقشون يف جعل اإلنشاء مفرقا

استراتيجية بالسهولة يف استيعاب مادة اللغة العربية بوجود استخدام 
.تعبري الصور

املدرسةمدير)ج
الدراسياملنهجبتطبيقوانتباههاملدرسةمديرتشديدكان

بشرحنفسهيقومماكثريبل.التعليميةالعمليةيفاملعلمنييشجع
.مباشرةامليدانيفاملعلمنيإىلمباشرةالدراسيةاملناهج

مشاركة الوالدين)د
بالطالإىل مشاركة الوالدين أو أولياءاملدرسةحتتاج 

وةمنوتغيري سلوك أبنائهمبالوالدان وليعرفاملدرسةمنمالترقية
مع املدرسة العالية احلكومية الثانية مسارانجتوشارك. همفترعم



٤٦

والدين أو أولياء الطالب لترقية سائر النواحي، مثل االحتفال 
.واملشاورة وغريمها

االجتماعياإلقليم)ه
تمع أو العامل اخلارجياإلقليم االجتماعي هو البيئة وا .

مثل املعلمون، والطالب يشاركون يف املدرسة وكان سائر جمتمع 
. التعليمية املتعددةطرق تطوير نوعية عملية تعليم اللغة العربية بال

. ل االجتماعية على نتيجة التعلموتؤثر األحوا

الوسائل واألدوات)و
الثانية املدرسة العالية احلكومية الوسائل واألدوات يف 

معمل احلاسوبكثرية منها املكتبة واملصلى وقاعة كربى ومسارانج
.وما أشبه ذلك لدفاع تطبيقية عملية تعليم اللغة العربيةمعمل اللغةو

ب.٢

استراتيجية استخدام العوامل املؤثرة لفشل تعليم اللغة العربية بوأما
:فهي كما يليتعبري الصور باملدرسة العالية احلكومية الثانية مسارانج

املراد . احملتاجةواملؤثرةالعواملاستعداديفواملتعلماملعلماستعدادقلة)أ
عليمية احملتاجة إللقاء التاالستراتيجية هنا قد ال يعد معلم اللغة العربية 

.املادة أو املعلومات أثناء الفصل
خلفية تربية الطالب املتختلفة من حيث الذكاء ومستوى االجتماعي )ب

.هذا حيتاج إىل الطاقات واألفكار الكثافة حلل هذه املشكلة. وغريمها
وقد يرى الباحث أن يف فصل .كثرة عدد الطالب ىف فصل واحد)ج

٥٠- ٤٠وصل عددهم إىل -الذي مر فيه البحثغري فصل- واحد 
وهذا من أحد العوامل . طالبا، وقد يشعرون باحلرارة يف داخل الفصل



٤٧

تعبري الصور ذه استراتيجية لفشل تعليم اللغة العربية باستخدام 
.املدرسة
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