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  الباب الرابع

   الكتابة مهارة تعليم في الصور تعبير أسلوب تنفيذعن  دراسة

 بكالونجان بوأران كولون سمبانج السلفية العالية المدرسة في

  أ. تحليل البيانات

  نتائج البيانات من الوثائق. 1

هج واملنا واألهداف املدرسية، ىف،اعامة عنها تشتمل على املوقع التارخيي واجلغر  حالة وأما

  الدراسية املستخدمة.

  املوقع التارخيي واجلغرىف ) أ

املدرسة العالية السلفية هي إحدى املدارس املوجودة ىف قرية مسبانج كولون بوأران 

و ضعت هذه ا وزارة الشئون الدينية.  قررم اليت 1975بكالوجنان وأقيمت سنة 

   والبنات.ان، للبننييوهلا مبناملدرسة على بناية معّقدة واقعة على األرض 

  كما يلي:هو  فاملدرسة العالية السلفية موقع وأما 

  مسبانج كولون= املسجد اجلامع   اجلانب الشمايل

  = منازل سكان القرية    اجلانب الغريب

  = منازل سكان القرية     شرقيلاجلانب ا

  = منازل سكان القرية    اجلانب اجلنويب 

  

  األهداف املدرسية  ) ب

 ، والتعلم، و األخالق الكرميةجعل اإلنسان الصاحل، والكرمي .1

 بناء نوعية من السلوك الديين بأهل السنةواجلماعة .2

 ع الكفاءة من العلوم الدينية والعلوم العامةا فارت .3

 ع املهارة باللغة العربية واإلجنليزيةا فارت  .4
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  املناهج الدراسية املستخدمة .5

تاج إىل املناهج درسة حتحتقيق أهداف املراسة . ألّن إّن لكّل مدرسة هلا منهاج الدّ 

ل، واملنهج هو خطة العما ،، وكانت عملية التعليم ناجحا إذا كانت مناسبة االدراسية

ىف امليدان املدرسى يشتمل على أنواع اخلربات والدراسات الىت توّسعها املدرسة  يعين

هج الدراسية هي وسيلة لتحقيق أهداف املدرسة الىت تشتمل اّن املنإ واخلالصة بالطالب.

  للمدرسة. ةاملواد والدراسات ىف املوضوع املالئم

الىت قّررا وزارة  املناهجفهي  املدرسة العالية السلفيةأّما املناهج الدراسية املستخدمة ىف و 

  وحدة الدراسةالشؤون الدينية اجلمهورية اإلندونيسية يعىن املنهج على مستوى 
(KTSP)   

تتكون من  ف احلادى عشر يف قسم الدينيةخاصة للص وبرامج التعليم ىف هذه املدرسة

  برنامج التعليم العام وبرنامج التعليم الدين. وأما برنامج التعليم فهي كما تلى:

  املادة  الرقم

  اللغة اإلجنليزية  1

  اللغة العربية  2

  ءكيميا  3

  الرياضة  4

  املواطنة تعليم  5

  علم املوارث  6

  ةالرياضي  7

  ألفية  8

  لومات واالتصاالتتكنولوجيا املع  9

  علم البالغة  10
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  القرأن  11

  اللغة اإلندونيسية  12

  العريب اخلط  13

  الفقه  14

  علوم احلديث  15

  

   نتائج البيانات من المقابالت .2

بقسم الدينية  اللغة العربية يف املدرسة العالية السلفية وأّما البيانات من املقابلة مع معّلم

 ، فهي عنبانج كولون بوأران بكالوجنان، األستاذ نور سعيد احلاجوخاصة للصف احلادى عشر مس

  :أسلوب تعبري الصور ىف تعليم مهارة الكتابةيف  الكتب املستخدمة يف تعليم اللغة العربية و خاصة

كتاب من وزارة الشئون الدينية " والكتاب الذي يستخدمه املعلم يف تعليم اللغة العربية هو  

تنفيذ أسلوب تعبري الصور ىف تعليم . وأما الكتاب الذي يستخدمه املعلم يف "يم اللغة العربية تعل

الدكتور لفه أفهو كتاب العربية للناشئني منهج متكامل لغري الناطقني بالعربية الذي ي مهارة الكتابة

    .حممود إمساعيل صيين، وناصف مصطفى عبد العزيز، وخمتار الطاهر حسني

  ينقسم إىل هدفني : بري الصور يف تعليم مهارة الكتابة وأما أهداف تنفيذ أسلوب تع

  اهلدف العام : ) أ

أن يقدر الطالب على التعبري التحريري عن أفكاره ومشاعره وانطباعته باللغة  .1

  .ةيداجلالعربية الفصيحة 

 اهلدف اخلاص  ) ب

شائه باللغة العربية نأن يقدر الطالب على تعبري الصور ويكتب خربته يف إ .1

 . ةيداجلالفصيحة 

  

  نتائج البيانات من المشاهدة. 3
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مسبانج كولون بوأران يف املدرسة العالية السلفية  مونيعلّ الذين  املعلمنيعرف الباحث أن  وقد

  : مخسة عشرمدرسا، وهمبقسم الدينية عددهم بكالوجنان وخاصة يف الفصل احلادى عشر 

  الكفاءة  أمساء املعلمني  الرقم

  اإلجنليزيةاللغة   مصلح خضري املاجستري  1

  اللغة العربية  نور سعيد  2

  كيميائية  عني النجاح  3

  الرياضة  يولييانطا  4

  املواطنة تعليم  ناصرين  5

  علم املوارث  أنوار فطاين  6

  الرياضيات  هادى وينارطا  7

  ألفية  نور احلق  8

  تكنولوجيااملعلومات واالتصاالت  رشدييانطا  9

  علم البالغة  خري األنام  10

  القرأن  لرمحن طهوري احلاجعبد ا  11

  اللغة اإلندونيسية  إحسان الدين  12

  اخلط  جزويل تامباس  13

  الفقه  أمحد شفيق  14

  علوم احلديث  حممد راضي  15

طالبا. ولكن الطالب الذين يشرتكون يف أربعة وثالثون وأما عدد الطالب يف ذلك الفصل 

واحد  صور يف تعليم مهارة الكتابة عدد همالتعليم اي يف تنفيذ أسلوب تعبري ال التعلم و عملية
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 ثالثة طالب، ألنالتعليم عدد هم  التعلم و طالبا، والطالب الذين اليشرتكون يف عمليةوثالثون 

  أصام املرض.

  كشف احلضور  األمساء  الرقم

  حضور  مصباح العلى  1

  حضور  أمحد جماهد  2

  حضور  أمحد خليل  3

  حضور  موالنا إهلام  4

  حضور  حممد خليل  5

  حضور  مفتاح ايب  6

  حضور  رفق حسن  7

  حضور  حممد أيدي  8

  حضور  عز الفكر  9

  حضور  معتصم باهللا  10

  حضور  حممد إبن بكر  11

  حضور  عمر حبرالدين  12

  حضور  حممد فرحان الدين  13

  حضور  رشدا  14

  حضور  معني املبارك  15

  حضور  داناغ فراستيا أجي  16

  حضور  حسن بدر الدين  17

  حضور  إحسان هداية  18
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  حضور  حممد توفيق احلق  19

  حضور  حممد نيل إهلام  20

  حضور  حممد لوح احملفوظ  21

  حضور  حممد زدين أرزق  22

  حضور  حممد هيكل موالنا  23

  حضور  حممد نفيس الدين  24

  حضور  أمحد خمرمني  25

  حضور  حممد إرحام  26

  حضور  حممد نور الزكي  27

  حضور  هرحممد زين الدين أز   28

  حضور  غين عني الرمحن  29

  حضور  حممد عارفني  30

  حضور  حممد برهان الدين  31

  غري حضور  عبد املنري  32

  غري حضور  حممد حامد  33

  غري حضور  حممد يوسار حييي  34

 

 

 

  وأّما الوسائل الىت كانت ىف عملية التعليم فهي : 

  الوسائل  الرقم
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بية للناشئني منهج متكامل لغري اي كتاب العر  اللغة العربية كتاب  .1

  الناطقني بالعربية

  القاموس  .2

  السبورة  .3

  قلمةامل  .4

  مسحةامل  .5

 

 التقومي هو اخلطوات املستخدمة لتقييس قدرة الطالب ىف فهم املواد الدراسية من املعلم.و 

ة. ونوع التقومي العربيهو التقومي الذى قررته املدرسة والتقومي من معلم اللغة  منوع التقومي املستخدو 

متحان الذى قررته وزارة الشئون الدينية، وأما نوع التقومي االنصف السنة و لمتحان المن املدرسة هو ا

الىت  ي تدريب تعبري الصور أ الىت كانت ىف الكتاب اتهو التدريبات مثل إجراء التمرينفمن املعّلم 

  . كانت ىف الكتاب

  و التعليم فهو : وأما التقومي يف تلك عملية التعلم

 التقومي التحريري -

اي تدريب  ىف الكتاب الكائنةالتقومي التحريري هو يعطى العلم إىل الطالب التمرينات  

. و يف التقومي، ينال املعلم النتيجة من الطالب. وأما ىف الكتاباملوجودة تعبري الصور 

  إجناز تعليم مهارة الكتابة من خالل تعبري الصور، فهو كما يلى:

  

  الرقم

  

  األمساء

  

  املضمون

تنظيم 

  األفكار

  

  املفردات

القواعد 

  اللغوية

  

  اإلمالء

حصول 

  النتيجة

  80  10  15  15  20  20  مصباح العلى  1

  75  15  15  15  15  15  أمحد جماهد  2

  70  5  15  20  15  15  أمحد خليل  3

  90  10  20  20 20 20  موالنا إهلام  4
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  70 10  15  15  15  15  حممد خليل  5

  80  15  15  15  15  20  ايبمفتاح   6

  70  10  15  15  15  15  رفق حسن  7

  80  10  15  15  20  20  حممد أيدي  8

  75  15  15  15  15  15  عز الفكر  9

  80  10  15  15  20  20  معتصم باهللا  10

  70  10  10  15  15  20  حممد إبن بكر  11

  75  10  10  15  20  20  عمر حبرالدين  12

  80  10  10  20  20  20  حممد فرحان الدين  13

  80  10  10  20  20  20  رشدا  14

  75  10  15  15  15  20  معني املبارك  15

  70  10  15  10  15  20  داناغ فراستيا أجي  16

  80  15  15  15  15  20  حسن بدر الدين  17

  85  15  15  15  15  15  إحسان هداية  18

  75  10  10  15  20  20  حممد توفيق احلق  19

  80  10  15  15  20  20  حممد نيل إهلام  20

  75  15  15  15  15  15  د لوح احملفوظحمم  21

  80  15  15  15  15  20  حممد زدين أرزق  22

  70  10  15  15  15  15  حممد هيكل موالنا  23

  70  5  15  20  15  15  حممد نفيس الدين  24

  85  15  15  15  15  15  أمحد خمرمني  25
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  80  10  15  15  20  20  حممد إرحام  26

  75  15  15  15  15  15  حممد نور الزكي  27

  80  15  15  15  15  20  د زين الدين أزهرحمم  28

  70  10  15  15  15  15  غين عني الرمحن  29

  70  10  15  10  15  20  حممد عارفني  30

  80  15  15  15  15  20  حممد برهان الدين  31

  -  -  -  -  -  -  عبد املنري  32

  -  -  -  -  -  -  حممد حامد  33

  -  -  -  -  -  -  حممد يوسار حييي  34

 

 بقسم عشر الحادى الصف لطالب الكتابة مهارة تعليم في ورالص تعبير أسلوب تنفيذ. ب

  بكالونجان بوأران كولون سمبانج السلفية العالية المدرسة في الدينية

تنفيذ تعبري الصور ىف تعليم مهارة أّن ب عرف الباحثإضافة إىل حصول املشاهدة و املقابلة، 

العالية السلفية مسبانج كولون بوأران  لطالب الصف احلادى عشر بقسم الدينية يف املدرسة الكتابة

  لى :وهي كما ي بكالوجنان

. وكانت عملية  2012فربواير  25قد جرت عملية تعليم مهارة الكتابة بتعبري الصور اليوم 

  التعليم تتكون من ثالث مراحل وهي املرحلة ما قبل الكتابة ومرحلة الكتابة ومرحلة مابعد الكتابة

  

  

 مرحلة ما قبل الكتابة .1

افتتح املعلم عملية التعليم بإلقاء السالم واحلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا 

عليه وسلم. مث بدأ املعلم تعليم مهارة الكتابة يف هذه املرحلة بإلقاء أهداف التعليم وهي أن يقدر 
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ية الفصيحة جيدا. مث الطالب على كتابة اإلنشاء مستعينا بالصور واملوضوع الذي فيها باللغة العرب

بني املعلم الواجبات اليت سيفعلها الطالب وهي أن يكتب كل طالب اإلنشاء ومبوضوع الذي طرحه 

  املعلم ومستعينا بالصور املناسبة باملوضوع.

وقسم املعلم األوراق وفيها الصور، مث بني املعلم على الطالب عن املوضوع والصور. 

شاء اليقل من نمن كل طالب أن يفهم الصور ويكتب اإل واملوضوع عن " يف الطريق". وطالب

مخسني كلمة. ويرجو إىل الطالب أن يتطور املوضوع والصور. وساعد املعلم الطالب يف فهم 

  املفردات اليت مل يفهموها.

 مرحلة الكتابة  .2

يف هذه املرحلة طلب املعلم من كل الطالب تطوير املوضوع بتعبري الصور يف فقرات. ومسح له 

ن يستعني باملعجم للبحث عن املفردات. وقبل أن يفعل الطالب واجبام شرح املعلم خصائص أ

  الفقرة اجليدة اليت جيب مراعاا يف الكتابة.

دقيقة، وكان املعلم مر ستني وبعد ذلك وجه املعلم إىل كتابة اإلنشاء يف الورقة املوجودة ملدة 

م إىل املساعدة كما مسح االستعانة باملعجم على الطالب وهم يكتبون، وساعد من حيتاج منه

للبحوث عن املفردات اليت حتتاجون إليها يف كتابتهم. وبعد انتهاء الوقت للكتابة، وشجع املعلم 

  الطالب على تقومي ما كتبوه يف شكل تبادل الورقة.

 مرحلة ما بعد الكتابة .3

وه. وطلب املعلم الطالب ويف هذه املرحلة، شجع املعلم الطالب على تقومي ومراجعة ماكتب

أن يتبادل أوراقهم وشجعهم على إجراء تعديالت وتغريات وإضافات تنمى املوضوع و الصور. 

  وشرح املعلم النواحي اليت ينبغي مراعاا يف مراجعة ما كتبوه الطالب، ومن هذه النواحي : 

وع من مضمون الكتابة : وهو يشمل على النظر يف األفكار اليت تندرج حتت املوض ) أ

 حيث مناسبتها للموضوع وسعة ودقة تعبري الصور.

تنظيم األفكار : وهو أسلوب األداء ومراعاة الذوق األديب ومجال التصوير من حيث  ) ب

 وضوحه وترتيبه والربط بني الفقرات
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املفردات : وهي تشتمل على استيعاب املفردات واستعمال األلفاظ يف املعاين اليت  ) ج

 وضعت هلا.

 ية : وهي على مراعاة قواعد النحو والصرفالقواعد اللغو  ) د

: وهي تشتمل على سالمة اهلجاء وجودة اخلط وكفاءة استخدام  ئىالرسم اإلمال ) ه

 عالمات الرتقيم. 

تناقشون ويتبادلون أراءهم على يووجه املعلم الطالب إىل مراجعة كتابتهم، وكان الطالب 

الصور. ويف حني مر املعلم على الطالب  إجراء تعديالت وتغريات وإضافات توسع إنشاءهم وتعبري

وساعد من حيتاج إىل املساعدة. وبعد املراجعة، اختار املعلم بعض الطالب لقراءة ما كتبوه أمام 

  الفصل.

التقومي التحريري وهو يعطى املعلم الطالب تلك ثالث مراحل، هناك عملية التقومي أي  بعدو 

. و يف التقومي، الىت كانت ىف الكتابيب تعبري الصور اي تدر  الىت كانت ىف الكتابمن التمرينات  

  ينال املعلم النتيجة من الطالب. 

وحينما نظر الباحث إىل ذلك التقومي أي حصول النتيجة من الطالب، بأن هناك مازال 

يف املائة من عددهم ) مل  30الطالب يشعرون بالصعوبة يف كتابة اإلنشاء. ومكتوب مثاين طلبة ( 

شاط يف تعليم مهارة الكتابة. ومازالت هناك النواحي اليت حتتاج إىل حتسينها وتنميتها. يشرتكوا بن

ومنها إمالئية، فأكثر فيها أخطأ الطالب يف كتابة مهزة ( القطع والوصل )، وهم اليستطيعون أن 

ب يفرقوا بني كتابة اهلمزة القطع والوصل. ومن ناحية لغوية فأكثر فيها أخطأ الطالب يف الرتكي

 اإلضايف ونكرة ومعرفة. ومن ناحية فكرية، فإن كتابتهم مل يكن منوا خبربهم.

وانطالقا مما سبق، فإن الطالب الذين ال يشعرون بالصعوبة يف كتابة اإلنشاء أكثر من 

الطالب الذين يشعرون بالصعوبة يف كتابة اإلنشاء. وذلك يسبب بأن الطالب يستطيعون أن 

الكتابة باللغة العربية جيدا. وكذلك أيضا من ناحية الوقت، بأن عملية  يفهموا أهداف تعليم مهارة

التعليم جتري يف وقت مناسب وهو يف جو بديع، حيث أن الطالب يشعرون بالسعادة واحلماسة يف 

ر إىل فقرات مرتبة ومجيلة وبسيطة. وكان و تنمية موضوع اإلنشاء وتعبري الصور. ويستطيعون يف تط
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مرحيا. وعملية تعليم مهارة الكتابة ترتكز على الطالب وليست على  عاملون تعامالاملعلم والطالب يت

  املعلم فحسب. 

  
  
 


