
 
 

 الباب الثاني

 الهيكل النظري

  في إنجاز تعّلم مهارة الكتابة   ”GALERI BELAJAR“ استخدام نمط معرض التعلم اثر

 

  الدراسة السابقة أ

  د سبقت وتقربت ذا املوضوع فمنها:ما البحوث اليت قوأ
) حتت املوضوع " تأثري استخدام وسيلة الصور املتسلسلة فىي 3105226ديب خرياين (أ .1

مبدKسة ابتداء الفالح الثنوية اإلسالمية ز مهارة الكتابة لدى التالميذ يف الصف الثامن إجنا
ايب على إجناز الطالب يف املستسلسلة هلا تأثري إجين وسيلة الصوار بقدوس. وحاصل هذا إ

 تعلم اللغة العربية.
ة مهارة ) فعالية استخدام وسيلة الصور مع التصحيح املباشر يف ترقي3105276خري الفهم( .2

ماك.  نتيجة الكتابة لدى التالميذ يف الصف الثاين مبدرسة " مفتاح اهلدى" الثانوية مراجنني, د
وسيلة  تعلم التالميذ يف الكتابة الذين يتعلمون باستخدامهذا البحث تدل على: أن بني إجناز 

قيمة الاسبة . ألن حمةاحية القيمة املتوسطالصور مع التصحيح املباشر وبدوا فرق هام, من ن
قيمة اليتعلمون باستخدام وسيلة الصور مع تصحيح املباشر أكرب من   للتالميذ الذين ةاملتوسط
 صحيح املباشر.تللتالميذ الذين يتعلمون دون استخدام وسيلة الصور مع  ةاملتوسط

سرتاجتية تعبري الصور يف تعليم مهارة الكتاية ), تطبيق ا063211029ى عبد اهللا ( حممد صف .3
يجة هذا البحث لدى الطالب يف الصف األول باملدرسة العالية احلكومية الثانية مسارنج, نت

ول يف درس اللغة العربية يف الصف األت تعليم مهارة الكتابة اجراءتدل على: أن يعرف إ
 باستخدام طريقة تعبري الصور.

لغة العربية لطالب يف ترقية استعاب تعلم ال Gallery walkماريين, فعالية استخدام طريقة  .4
اللغة العربية  تعلمأن بني إجناز  نتيجة هذا البحث تدل على:.  Tarakanمبدرسة الثانوية الفتاح 

   .وبدوا فرق هام Gallery walkطريقة  الذين يتعلمون باستخداملتالميذ 
ه الباحثة, إما من البحث تكتبوتلك البحوث السابقة خمتلفة بالبحث العلمي الذي 

استخدام منط معرض تعلم يف إجناز على مهارة الكتابة يف  اثره الباحثة ملعرفة تكتبي الذي العلم
  تلك املدرسة.

  
  ب. الهيكل النظري

 إنجاز تعلم مهارة الكتابة. .1



 تعريف إجناز التعلم.  )أ 

تعريف مهارة الكتابة فتحسن الباحثة أن تبحث من تعريف  يفقبل أن تبحث الباحثة 
هو إمتام الشيئ  ”Prestasi“ ية تعلم, يف اللغة اإلندونسو نتائج الغة هإجناز أوال. اإلجناز ل

 a thing done successfully, especially“فهو  ”Achievement“جنلزية ويقابل بااإل 1وإكماله.

with effort and skill”2 د ّمت أداءه بنجاح خصوصا التعريف اآلخر عن اإلجناز وهو كل شيئ ق
صطالحا هو النتائج احملققة وا على والتجرب اخلاص والشجاعة الكبرية وغريها.ستطاعة األبسبب اال

  من الذي مت القيام به وفعلته.
ا, مبعىن أدرك حقيقة الشيئ. التعّلم هو عملية مً ل عَ تَـ  مُ ل عَ تَـ يَـ  مَ ل عَ والتعّلم مصدر يقال تَـ 

صاحل عبد العزيز ايد  تعريفاتوللتعلم تعريفات متنوعة, منها   واإلجناز حاصل من عملية التعليم.
 3التعلم هو كسب سلوك معني, أي تدريب الفرد على االستجابة بكيفية معينة ملثريات البيئة.

تجريبه. وقال ننا سوجينا أن إجناز بوإجناز التعلم هو تغيري التالميذ إىل جهة األحسن  
 4ليم.يف التع واربن جيرة الىت ميلكها التالميذ بعد أالتعلم هو القد
, والتعريفات, األعمال, والقيمأمناط من  أوغوس سوفرجيونو إن إجناز التعلم هووقال 

 5.املهارات, و العاطفاتو 
تتكون  ميلكها التالميذالقدرة ومن التعريفات السابقة تلخص الباحثة أن إجناز التعلم هو 

تنقل  هوو  عملية التعليماملهارات الذي حصل على , و العاطفات, و والتعريفات, من األعمال, والقيم
                     املعلم إىل املتعلم. من املعلومات

 مهارة الكتابة  )ب 

  تعريف مهارة الكتابة )1
ومهارة الشيئ وفيه وبه يقال مهر يف  -اارً هَ مَ وَ  -ارً وْ هُ مَ ا وَ رً هْ مَ  -رُ هُ ميَْ  -رَ هَ املهارة مشتقة من مَ 

املهارات األربع, وهي للغة العربية حتتوي على وهي مبعىن حذق فهو ماهر. واملهارة يف ا 6العلم.
ستماع والكالم والقراءة والكتابة. ومن هنا نعرف أن الكتابة هي من إحدى املهارات املصدرية يف اال

  احلصول على اللغة األجنبية. 
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صطالحا ما يشمل اخلط واإلمالء او  7والكتابة لغة عملية رسم رمز األصوات واملعاىن.
والكتابة مبعناها العام على  8األدات الرمزية املستعملة للتعبري عن األفكار بالكتابة. والتعبري, ألا

ي الكتايب عن فكرة يقة بفروع اللغة باعتبار خاص بكل فرع, فهي إما أن تعين التعبري صلة وث
ن تعين األداة الرمزية للتعبري عن الفكرة رمسًا إمالئياً, وإما أن تعين أسلوبا, وإما الكاتب لفظا وأ

وقال دكتور حسن شحاته يف كتابه " تعليم اللغة العربية بني  9ا.جتويد هذه األداة جتويدًا خطيً 
 واتصال اليت بواسطتها ميكن للتالميذ أن يعرب إن الكتابة هي وسيلة من وسائل االالنظرية والتطبيق" 

ت ومشاعر, ويسجل ما من مفهوما ممالديه وا, وأن يربز معلى أفكار غريه وا, وأن يقفمعن أفكاره
  10يود تسجيله من حوادث ووقائع. 

تصال الكتابة وسيلة من وسائل اال ,رابعة من حيث ترتيب يف التعليمفمهارة وأما الكتابة 
اللغوي بني األفراد, وذلك مثل االستماع والكالم والقراءة. ومهارة الكتابة  ترتكز على التعمق يف 

و ، ليست الكتابة ضرب األحرف احدى املهارات اللغوية الصعبةاالكتابة العربية, ألن الكتابة هي 
  الكلمات فحسب وإمنا هي مهارة  تشتمل على أنواع عمل العقل والرأي. 

وأما لفظ الكتابة يف اللغة العربية تدل على معان كثرية. فهي لفظ الكتابة على عدد من 
مبعىن الرسم اإلمالءي ومبعىن التجويد  األنظمة الكتابية الصورية والكتابة املقطعية. وهذا تستعمل

وإذانظرنا إىل الكتابة جمرد جتويد خطي فهي خط. وإذا  11اخلطى ومبعىن التعبري التحرير أواالدايب. 
نظرنا إليها رسم اإلمالء فهي إمالء. وإذا نظرنا اليها تعبري أسلوب فهي تعبري. ومن هذا يتبني أن 

  نة.الكتابة ذات معىن واسع ودالالت متباي
وانطالقا مماسبق، فإن الكتابة هي ما تشتمل على اخلط واإلمالء والتعبري. ألا هي األداة 
الرمزية املستعملة للتعبري عن األفكار بالكتابة اذ فيها تسجيل احلروف والكلمات واجلمل على 

  االوراق واأللواح وغريها.
قدرة على فهم املعلومات عند وكما عرفنا أن أمهية الكتابة ىف تعلم اللغة العربية هي ال

الكتابة والرتمجة وفهم املفردات وأمناط اجلمل وأساليبها ىف التدريب. والغرض من تدريس الكتابة هو 
تعويد الطالب حسن التعبري ىف نفوسهم ويعربون يف الكتابة بعبارة صحيحة وبلغة بديعة. سواء كان 

د كثرية فهي تربية الطالب قوة البيان والشرح. باللغة االصلية أم باللغة األجنبية. وىف ذلك فوائ
  فتكون آراءهم واضحة رائعة.

ومن مث حيتاج املعلم إىل طريقة التدريس املناسبة إللقاء املادة الدراسية لكى يسهل قبوهلا 
عند التالميذ. فال ينبغي للمعلم أن يكتفي بسلطة املادة الدراسية وفهما فحسب. بل إمنا يلزم له أن 
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إرسال العلم والفهم ف يفهم التالميذ املادة الدراسية اليت علمها املعلم. ألن التدريس فيه يعرف كي
  جيايب إىل الطالب املتلقني.من املدرس اال

وأما مهارة الكتابة هي النشاط الذي يلزم على كل الطالب أن ميلكوها، حىت يستطيعوا أن 
ارة الكتابة ال يستقلون من املسألة أثناء حيلوا املسألة. بالعكس أن الطالب الذين الميلكون مه

تعلمهم. ومبهارة الكتابة يستطيع الطالب أن يظهروا األراءهم واألفكارهم والشعورهم. واضافة إىل 
  12ذلك، وملهارة الكتابة هلا دور يف تطوير الفكرة وابتكار الطالب ىف الكتابة.

سيلة من وسائل االتصال و  تعريفات السابقة تلخص الباحثة أن الكتابة هيبعض المن 
  عبري عن الفكرة أو الرأي برتكيب احلرف مث تؤلف الكلمة الكاملة واملفهوم.ميكن للتالميذ أن ي

 أمهية تعليم الكتابة. )2
الكتابة وسيلة من وسائل حفط  ليس من شك أن الكتابة من أهم املهارات اللغوية ألن

  13قوق.احل
شحاتة  فهي تدريب التالميذ على الكتابة يف وأما أمهية تعليم مهارة الكتابة عند حسان 

طار العمل املدرسى, يرتكز يف العناية بأمور ثالثة: قدرة التالميذ على الكتابة الصحيحة إمالئيا, إ
. أى البد أن يكون وإجادة اخلط, وقدرم على التعبري عما لديهم من أفكار يف وضوح ودقة

ءا, وأن وإال اضطربت الرموز, واستحالت قرا ا,على رسم احلروف رمسا صحيح التالميذ قادرين
مانية, وبرّب وإن إذا كانت كافة, ما " فهي توصل " بكل " إذا كانت ز ايضا إذا نظرنا إىل " 

  14رة موصوفة.وتفصل إذا كانت موصولة أو نك
قدرة بة يف تعليم اللغة العربية هي ومن التعريفات السابقة تلخص الباحثة أن أمهية الكتا

الكتابة الصحيحة إمالئيا, وإجادة اخلط, وقدرم على التعبري عما لديهم من أفكار ميذ على التال
  . يف وضوح ودقة

  لتعليم مهارة الكتابة. األسس )3
حية النظرية, كانت مهارة الكتابة من إحدى املهارات العربية املهمة الصعوبة خاصة امن الن

ة ليجعلهم ماهرين يالوظائف األساسية املدرس لدى الطالب األجنبيني غري العرب. وهي تعرب من
هارات الثالثة االخرى قبلها ( قع األخرين من االخريين بعد تعلم مافيها. وضعت هذه املهارة يف املو 

ض التعليم اللغوي. او حتريريا والكتابة من أغر لقراءة). وكان تعتبري إما شفهيا أستماع, والكالم, وااال
والقدرة على التفكري واملنطق. فلذلك مهارة الكتابة هي  ةالقدرة اللغوي ومهارة الكتابة حتتاج إىل

  مهارة تنظيم التفكري والتعبري. 

                                                 
12 . H.M. Abdul Hamid, MA. Dkk., Pembelajaran Bahasa Arab; Pendekatan, Metode, 

Strategi, Materi dan Media, (Malang; UIN Malang Press, 2008), hlm 46. 
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وهذه هي املهارة اللغوية اإلنتاجية اليت حتتاج إىل الشروط املتصلة باالعناصر. أما شروطها 
ري ذلك. وأما العناصر عد والبالغة واإلمالء وغافمنها القدرة على الفروع اللغوية كاملفردات والقو 

سيكولوجيا الكاتب, كلها تؤثّر الكاتب فيها فهي كمثل القدرة على التفكري وكتابة احلروف وحالة 
  .الكتابة سرعته يف

الرابعة من حيث ترتيب يف التعليم, وذلك ألا تفرتض يف وكذلك أن الكتابة هي املهارة 
أساسية فيها قبل أن يطلب منه أن يعرب كتابة ها لغة أجنبية أن حيدق عناصر بوصف الدراس العرايب

عن أفكاره بصورة سليمة. ومن ناحية أخرى, كل شيئ جيري بعمليات مستمرة وال يأيت ارجتاال على 
   15حدة الكاملة.او حتتاج إىل ثالث مهارات أخرى ك وصفة املتكمل, وكذلك مهارة الكتابة

  مراحل تعليم مهارة الكتابة. )4
  كتابة فهي كما يلى:لتدريب ال املراحلأما 
: أوال تعلم التالميذ الكتابة ليدرب نفسها كتابة  ( Mencontoh )التمثيل   )أ 

  صحيصة, ثانيا تعلم التالميذ على استخدام اللغة صحيحا فصيحا. 
ن يكتب التالميذ الدرس كما تعلمه هو أ : ( Reproduksi )ستخراج اال  )ب 

 باالتكلم.
رسم الكلمات الصحيح يف الكتابة. ا ف اعد يعر هو القو  : ( Dikte )اإلمالء   )ج 

 فه القدرة على رسم احلروف والكلمات رمسا صحيحا واضحا, سريعا كامالاهدأ
ويشتمل على الضربني: أوال إمالء حيث أعّد املعلم قبله املادة أوكان إمالء 

حيث ال يعّد املعلم املادة ها. وثانيا إمالء ويعلم التالميذ املادة اليت ميألمعهودا. 
 ها.ميذ ال يعلمون املادة اليت ميألو كان اإلمالء غري معهود. والتالقبله أ

: اإلمالء املنقول واملنظور واالختباري. ااإلمالء إىل ثالثة أقسام, ومه وينقسم
. ويقصد ختباريء الثالثة املنقول واملنظور واالينبغي أن يدرك املعلم الفرق بني اإلمال

ب على رسم احلروف والكلمات العربية, ونقلها من باإلمالء املنقول تدريب الطال
السبورة يف كراسة. بينما يقصد بالإلمالء املنظور مناقشة أحد النصوص القصرية مع 

له. وتدريبهم على قراءته. مث تركه جانبا وإمالئه  االطالب. والتأكيد من فهمهم
كلف فيه للطالب. أما اإلمالء االختباري فهو ذلك النوع من اإلمالء الذي ي

  16الطالب بكتابة ما ميلى عليهم دون معرفة سابقة بالنص اململى عليهم.
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هو تدريب ضم الكلمات اليت تقوم بنفسها  : ( Rekombinasi )عادة الرتكيب إ  )د 
فهو تدريب تغيري من  ( tranformasi )حىت اجلملة الطويلة املفهومة, وأما التحول 

 17الكلمات اإلجيابية إىل الكلمات السلبية.
 -ب - اخلط. هو جمموعة الرمزية املرسومة احملدودة. فاخلط العريب مثال له رموزه أ  )ه 

ومها خطان خمتلفان ولكنهما من رموز ,  ABCمثال له  اخل, واخلط الالتيينّ  - ج
الكالم هو الكتابة األلفبائية. فمن أنواع اخلط العريب خط الرقعة وخط النسخ 

واحلروف  ABCيين جند احلروف الكبرية وخط الكوىف وغريها, ففي اخلط الالتي
التالميذ ببعض أنواع اخلطوط العربية  تعريفواملقصود به  abc.  18الصغرية

  وتعويدهم على إجادة كتابتها بالسرعة املناسبة.
  : فهي يف تعليم اخلط خطواتوأما 

قبل تدريب الكتابة احلروف  ةكتابة احلروف املنفصل) بدأت بتدريب  1
  ةاملتصل

  جبد.األترتيبا بتدريب  ةب احلروف املذكور ) أكت2 
  الكلمة.  ةباكت) أكتب احلروف قبل  3 

  اإلنشاء  )و 
سهل ألن إىل نوعني: أوال اإلنشاء املوجه ويسمى أيضا اإلنشاء األ وينقسم 
الم. ثانيا الإلنشاء احلر ويسمى أيضا برتتيب احلروف, مث الكلمة, والك يبدأونالتالميذ 

   19جيدا. اً على كتابتهاقادر  يرجى هاتباكاإلنشاء الصعب ألن  
أما املراحل يف تدريب الكتابة اليت تستخدام يف مدرسة العالية فهو كمثل اإلنشاء 
واإلمالء. ويف هذا البحث تبحث الباحثة مراحل اإلنشاء يف تدريب الكتابة اليت تستخدام 

 .كندال Gemuhالعالية اإلسالمية غموه  5يف مدرسة ضة العلماء 
  ف اإلنشاء.تعري  )أ 

 . اى أحداثه وأنشأاءً شَ نْ إِ  -يـُْنِشأُ  -أَ شَ نْ وأما تعريف اإلنشاء فهو مصدر من أَ 
صطالحا هو إفصاح وا 20بناها. و الكالم أى وضعه وابتداءه, وأنشأ دارا أى بدأاحلديث أ

  اإلنسان بلسانه أو قلمه عما يف نفسه من األفكار واملعاىن.
صّب فيه اإلنسان أفكاره ويعرب عن مشاعره يضا أنه هو القالب الذي يويقال أ 

 وأحاسيسه.
                                                 

26 . Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, ( Malang: Misykat, 2005), 
hlm. 138-139 

 .240. على حممود القامسى, إجتاهات حديثه يف تعليم اللغة العربية للناطقني بالغات االخرى, ص. 27
19. Radliyah, Zainudin, Dkk, Metodologi Dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab,( 

Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005) , hlm. 81. 
 .807. لويس معلوف, معجم املنجد, ص. 30



ستنباط املعاىن وتأليفها مع التعبري عنها بلفظ ا علم يعرف به كيفية اوهو أيض 
 الئق باملقام.

وينقسم اإلنشاء من حيث تسهيل التدريس خاصة للدارسني غري الناطقني ا, 
  21ينقسم اإلنشاء إىل موّجه وحّر كما ذكر يف السابق. 

  رس طالبه إىل: في اإلنشاء املوجه يوّجه املدف
  تكوين مجلة أو مجل خاصة باستعمال منط حمّددة.  )أ 
 وناحيتة القواعد املناسبةأو إىل عنوان وعناصره اخلاصة وبعض مفرادا   )ب 
 أو إىل أمور أخرى دف إىل تسهيل عملية اإلنشاء لدى الطالب.  )ج 

كما يف اخلطوط الدراسية ويرتك طالبه يف ويف اإلنشاء احلّر يعني املدرس عنوان اإلنشاء  
  22اختيار عناصره وما إليها مما ذكر يف اإلنشاء املوجه, بل يرتكهم أحيانا يف اختيار العنوان ذاته.

لباحثة يف إلنشاء كبؤرة يف حبثها لدى التالميذ يف الصف احلادى ويف هذا البحث ختص ا
عشر من املدرسة العالية ضة العلماء اإلسالمية غموه كندال, ملا هو أسهل من أنواع الكتابة 

  االخرى.  
 عناصر اإلنشاء.  )ب 

العناصر اليت جيب أن يستوفيها الطالب يف كتابتهم احلّر, وأن يصّححها ويقّومها  
املدرس يف تدريسه هي اجلمل, والكلمات, و الفقرات, واألفكار, والصرف, والنحوى, ويصلحها 

ك اىل غري ذلك من األمر الذي يزيد من عبء املدرس يف والتماسُ  ,والبالغة, واإلمالء, واخلط
 التصحيح. 

 أهداف اإلنشاء.  )ج 
الذي يعيش ف العام: جعل الطالب قادرا على القيام بالوظائف اليت يتطلبها اتمع اهلد

  فيه.
  داف املرتمجة من اهلدف العام:األه

  لوان النشاط اللغوى اليت يتطلبها اتمع. إقدار الطالب على القيام جبميع أ  )أ 
 متكني الطالب من التعبري عن أفكارهم وعواطفهم ومشاعرهم.  )ب 
تعويد الطالب على التفكري السليم وترتيب األفكار وجودة أدائها حبيث تصل إىل س  )ج 

 23بوضوح دون تعقيد. اآلخرين

                                                 
21. Moh,. Mansur Kustiawan, دليل الكاتب واملرتاجم,  ( Jakarta: PT Moya Segoro Agung, 2002), hlm. 

1-2 
22. Moh,. Mansur Kustiawan, دليل الكاتب واملرتاجم, hlm. 4-7 
23. Moh,. Mansur Kustiawan, دليل الكاتب واملرتاجم, hlm. 18. 



عرفت الباحثة أن تدريس اللغة العربية درس فرعي, وهي املفردات واحلوار والقواعد والقرأءة 
واإلنشاء وكلها مهمة يف تدريس اللغة العربية فنتيجة دراسة اللغة العربية هناك ال تنال من تعلم 

احثة هذا مراحل حلصول البيانات تستخدم الب املهارة الكتابة فقط, بل من العناصر اللغوية األخرى.
العالية اإلسالمية  5عن إجناز تعلم مهارة الكتابة لصف احلادى عشر يف مدرسة ضة العلماء 

  .كندال  Gemuhغموه 
  أهداف تعليم الكتابة  )5

اليت ينبغي حتقيقها من برنامج تعليم الكتابة بصفة عامة ميكن  األهدافقال حممد رسالن 
  حتديدها فيما يلى:

  رة االهتمام بتعليم الكتابة وتعميقه.إثا  )أ 
  تنميه القدرة على الكتابة جبالء ووضوح وسرعة معقولة.   )ب 
إرشاد املتعلمني إىل استعمال الكتابة حىت يستطيعوا استخدامها استخداما فعاال يف   )ج 

  حيام اليومية.
  تنميه فخر اإلنسان بكتابته وعادة النقد الذايت هلا.  )د 
ادية والكفاءة قتصبة الالزمة لرفع مستوى احلالة االلكتاتنمية املؤهالت اإلضافية ل  )ه 

  جتماعية.اال
إثارة االهتمام بالكتابة كوسيلة للتعبري عن الذات, واملشاركة يف أفكار اآلخرين   )و 

 24وخربام.
تنميه القدرة ومن التعريفات السابقة تلخص الباحثة أن أهداف تعليم مهارة الكتابة هو 

جبالء ووضوح وسرعة واإلنشاء يشمل اخلط واإلمالء والتعبري  ألفكارللتعبري عن ا على الكتابة
 .معقولة
 تعريف إجناز تعلم مهارة الكتابة.  )ج 

ومهارة  .املهارات, و العاطفات, و والتعريفات, األعمال, والقيمأمناط من تعلم هو إجناز 
للتعبري عن األفكار  ملةما يشمل اخلط واإلمالء والتعبري, ألا األدات الرمزية املستعالكتابة هو 

القدرة اليت ميلكها  هو ن تلخص إجناز تعلم مهارة الكتابةمن ذلك التعريف تريد الباحثة أفبالكتابة. 
ة للتعبري عن األفكارهم القدرة احلركيو  ة,القدرة العاطفيو  ة, كيا ر االقدرة اإلدتتكون من الطالب 

د بإجناز التعلم مهارة الكتابة هو بعد أن يتعلم واملرا اخلط واإلمالء والتعبري. تشتملما  بالكتابة هي
   الطالب باستخدام منط معرض التعلم يف تعليم مهارة الكتابة.

  
 مفهوم نمط معرض التعلم. .2

                                                 
 .207), ص. 2005, ( القاهرة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, تعليم اللغة العربية مصطفى رسالن,. 20



  تعريف منط.  )أ 
  (struktur kalimat)نمط هو منوذج واحد من مناذج البناء اللغوى األمناط مجع منط. وال

 25ويأيت على مثاله اآلف اجلمل والعبارات.
إرادة وشكل ما يصنع املدرس املنهج الدراسي ويف إعداد املواد هو  يالنموذج  التعليم

  التعليمية يف الفصول. 
يم الذي ختيار هذا النمط, قبل أن يعّني منوذج التعليقدرها املعلم يف اوكان فيه أشياء اليت 

  مه, وهي: يستخد
  املوازنة باألهداف املنشودة. )1

  26املواد التعلمية. املوازنة اليت تتعلق ب )2

  تعريف منط معرض التعلم.  )ب 
هو التخطيط أو النمط املستخدم كدستور يف ختطيط تعليم الفصل،  يالنموذج التعليم

  لكي يبلغ أهداف التعليم ووظيفته كدستور ملخططي التعليم واملعلمني لتخطيط التعليم وتنفيذه.
 التالميذاملستخدمة يف صنع  يف تعليم اللغة، هناك كثري من الطرق أو النمط التعليمي

  تباع التعليم.كون التالميذ يشعرون باحلماسة يف إ، وباستخدام هذا النمط سياملتحّمسني اّدين
وهناك كثري من األمناط التعليمية يكثر استخدامها يف ترقية فعالية الطالب ومنها لعب اللغة  

  كمعرض التعلم.
النمط يف عملية التعليم واهلدف منه هو  وبناء على هذا، جترب الباحثة أن تطبق هذا

  لتسهيل الطالب يف تعلم مهارة الكتابة.
 PAIKEM.27 املوجودة يف منوذج التعليم باساسمعرض التعلم من إحدى استرياتيجية 

عليم الذي يتبعه عدد من جمموعات الطالب لقضاء تالمناذج معرض التعلم هو من إحدى 
على حالة املشى. معرض التعلم هو طريقة لتقييم وذكر ما  الواجبات مجاعة عرض اموعة أخرى

   28تعلمه الطالب. هذه الطريقة يستطيع أن تستخدم لتعليم انواع املهارات اللغوية وعناصرها.
خرى معرض التعلم هو من إحدى الطريقة التعليمية الذي كان الطالب أتى هلم من جهة أ

تعدد هذا التعليم تعليما مفرحا وذوي العالقة بااحليات الفرصة التامة لتنمية فعاليتهم يف الفصل, و 
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اليومية, وكانت اموعة التعليمية يؤيد محاستهم يف التعليمى, ألن فيه يقع التفاعل بني الطالب 
  األفهم والطالب غري األفهم.

  إجراءات منط معرض التعلم.  )ج 
  إجراءات منط معرض التعلم فيما يلى:

   تتكون من نفرين  أو أربعة انفار.ىل جمموعات اليتتقسم الطالب إ )1
يف الدرس من ء اموعات ت األمر ملناقشة ما حصل عليه أعضاأت كل من اموعا )2

  واملفردات واملصطلحات اجلديدة. معرفة جديدة واملهارات
  لصق قائمة على احلائط.ا )3
ل من ىي نتيجة التعليم احملصو ما يف القائمة, وإلعطاء العالمة فأمر الطالب لفعل كل  )4

  اموعة األخرى.
 29.هو األكثر حتصله إىل نتيجة التعلم اليت بدقّةانظر  )5

  أهداف معرض التعلم  )د 
أما اهلدف من تطبيق هذا التعليم فهو أبناء التعاون يف أعضاء اموعة وتقدمي 

ستخدام كاسترياتيجية التعليمية حيح بينهم. وهذا التعليم ممكن االاإلحرتام والتص
ستخدام هذه النمط فهو لتسهيل الطالب يف تعلم قصدبه الباحثة يف ا ومما 30املستقلة.

مهارة الكتابة, وملعريفة النتيجة منها. إذا كان املعلمون يستخدمون منط التعليم اجلذاب، 
  تعلمهم. ب محاسة يف أنفسهم ويرغب يف مثل منط معرض التعلم، ليشعر الطال

اموعات ينالون الفرصة هذا النمط له أهداف هو أن يكون كل أعضاء يف 
  إلعطاء ارائهم واستمع أفكار أعضاء األخرين.

 املزايا والعيوب منط معرض التعلم.  )ه 
  ايا من تعلم هذا النمط هي كما يلى: واملز 

  كان الطالب يتعودون يف أبناء اموعات لتحليل املسائل يف التعلم. )1
  كان الطالب يتعودون يف تقدير إجناز التعلم من اصدقائهم. )2
  إعداد اجلسم والعقل للطالب قبل أن يشرتكوا يف التعلم. )3
 كان الطالب يتعودون يف اإلعطاء واإلقبال على اإلقرتاح. )4
 ال يستند الطالب إىل املعلم فحسب, بل نشيطون الطالب يف عملية التعليم.  )5
  

  منها:و عيوب النمط ليس له مزايا فحسب, بل له التعليم باستخدام هذا و  
                                                 

29. Melvin L. Silberman, acvtiv Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif, ( Bandung: Penerbit 
Nusa Media, Cet. III, 2006), hlm. 274-275. 
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  يف عملية التعليم.  متماً  م أن يكوناليستطيع املعل )1

  الواسائل املستخدمات التؤيد إىل أحسن التعليم. )2

وجب على املعلم أن يستوعب منط معرض التعلم ويقدر على استيعاب الفصل  )3
  على وجه أحسن.

يكون هذا النمط حيتاج إىل وقت طويل وقوة عظيمة إما من اجلسم والنفس  )4
  والتفكري.

يالئم للتطبيق يف التعليم، رغم من أن هذا النمط يصلح ليس من مجيع املواد ال  )5
 )KTSP( 2006للتطبيق يف أنواع املنهج التعليمي مثل املنهج 

إذا كان أعضاء على األكثر فلذلك يؤثر بعض الطالب على أن يتعلق   )6
 باصدقائهم.

 31أصعب لتنظيم الفصل.  )7

 تطبيق معرض التعلم يف تعلم مهارة الكتابة.  )و 

  ق هذا النمط هي:اخلطوات يف تطبي
  قراءة النصص اللغة العربية. )1
  التفسري والتبني على البحث الرئسية اليت تعرض يف إجناز التعلم كل خّصة )2
إذا كان هذه اخلطوات عرفت عند الطالب, فشرع املعلم أن يبداء على تطبيق  )3

 اخلطوات لنمط معرض التعلم نفسه, وتفصيلها كما ذكر يف السابق.

يف تعليم اللغة العربية مبهارة الكتابة ترجو  معرض التعلم منطتطبيق تلك اإلجراءات  ومن
الباحثة أن تكون الطالب مستقال من املعلم وأكثر فعاال يف أثناء التعليم, ووظيفة املعلم هو إدارة 

 الفصل كمجموعة الذي تتعاون جمموعة اخرى ومل خيلل املعلم يف اثناء التعليم.
  

                تعلم في إنجاز تعلم مهارة الكتابة.   تأثير استخدام نمط معرض ال .3

                                                 
31 Marini, “ Efektifitas Penggunaan  Metode Gallery Walk Dalam Meningkatkan Kemampuan Siswa 
Pada Pembelajaran Bahasa Arab Di Madrasah Tsanawiyah Al- Fatah Tarakan, diambil dari 
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:xBP6rrpj:www.unhas.ac.id/arab/data_f1/jurnal.marini.d
ocx+pengertian+model+strategi+gallery+walk. Diakses pada tanggal 07-Oktober-2012.  



منط معرض التعلم كإحدى األمنط االسرتاتيجية يف إختيار الطرق الدراسية لرتقية كفاءة 
طريقة لتقييم وذكر ما هو ط معرض التعلم التالميذ يف تعليم اللغة العربية ختص يف مهارة الكتابة. من

  نواع املهارات اللغوية وعناصرها. يع أن تستخدم لتعليم ألطريقة يستطتعلمه الطالب. هذه ا
رأت الباحثة من الناحية املزايات والعيوب يف تعليم اللغة العربية باستخدام منط معرض 

  التعلم هو يوجد التأثري يف إجناز تعلم مهارة الكتابة.  
 تفاعال جيدا يف فمن ذلك بعد أن تطبيق هذا النمط تريد الباحثة أن جتعل املعلم واملعلمني

  تعليم اللغة العربية, وحينما يشرح املعلم املادة والتالميذ يسمعونه باهتمام جيدا أيضا. 
  فرضية البحث.  .أ 

 صدقها منثِبت يَ على مشكلة البحث حىت  املؤقتةب بصفة افرضية البحث هي األجو 
أو اخلطأ أو  كما قال سوترسنو هادى"الفرضية هي الظن ميكن الصحيح 32. .جمموعات البيانات

   33الزائف وتقبل إذا عوامل تصدقها.
Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian ,yang 

kebenarannya harus di uji secara empiris. 

"تأثري استخدام منط معرض  يوجد هي البحث هذا ىف الباحثة تغرضها اليت فرضية وأما
العالية  5هارة الكتابة لطالب الصف احلادى عشر مبدرسة ضة العلماء التعلم يف إجناز تعّلم م

  اإلسالمية غموه كندال.
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