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Abstract 

This study discusses the writing skills of students in learning Arabic, especially writing 

learning, which researchers have found from the MTsN 4 Aceh Besar school that many 

students can read Arabic well but they are still lacking in writing, this is due to the use of the 

method. inaccurate learning. This study aims to see how to use the four-square method to 

improve students' writing skills in learning Arabic, including writing lessons. The method 

used is descriptive analysis with data study methods, namely the research library. And from 

the research results obtained by the researcher that the four square method to improve 

students 'writing skills is suitable for all types of thinking and students' thoughts in writing 

are more directed. 
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 مستخلص البحث
، واليت ، وخاصة تعلم الكتابةدى الطالب يف تعلم اللغة العربيةتناقش ىذه الدراسة مهارات الكتابة ل

أن العديد من الطالب ديكنهم قراءة اللغة العربية  MTsN 4 Aceh Besarوجدىا الباحثون من مدرسة 
، ويرجع ذلك إىل استخدام الطريقة. تعلم غَت دقيق. هتدف هم ما زالوا يفتقرون إىل الكتابةجيًدا ولكن

الكتابة لدى الطالب يف تعلم اللغة ىذه الدراسة إىل معرفة كيفية استخدام طريقة ادلربع لتحسُت مهارات 
العربية، دبا يف ذلك دروس الكتابة. الطريقة ادلستخدمة ىي التحليل الوصفي ابستخدام طرق دراسة 

أن أسلوب ادلربعات األربعة  ةعليها الباحث تالبياانت وىي مكتبة البحث. ومن نتائج البحث اليت حصل
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أنواع التفكَت وأن أفكار الطالب يف الكتابة موجهة لتحسُت مهارات الطالب الكتابية مناسب جلميع 
 أكثر.

 ، االنشاء ادلوجةfour square methodمهارة الكتابة، : اإلفتتاحية
Abstrak 

Penelitian ini membahas tentang keterampilan menulis siswa dalam pembelajaan bahasa 

Arab khususnya pembelajaran mengarang, yang mana peneliti telah menemukan dari 

sekolah MTsN 4 Aceh Besar bahwasanya banyak dari siswa bisa membaca Bahasa Arab 

dengan baik akan tetapi mereka masih kurang dalam menulis, ini diakibatkan dari 

penggunaan metode pembelajaran yang kurang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui cara penggunaan four square method untuk meningkatkan keterampilan menulis 

siswa dalam pembelajaran bahasa Arab khususnya pelajaran mengarang. Adapun metode 

yang digunakan adalah analisis desktiptif dengan metode pengumpulan data yaitu 

perpustakaan riset. Dan dari hasil penelitian yang didapatkan peneliti bahwa four square 

method untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa adalah cocok di gunakan untuk 

semua jenis penulisan dan  pemikiran siswa dalam mengarang lebih terarah. 

Kata kunci: keterampilan menulis, metode empat persegi, mengarang  
 
 

مةمقد  
اللغة ىي وسيلة للتواصل بُت الشخص أو األشخاص يف نقل الغاية. قال اإلمام السباويهي أن اللغة 

إذا راينا من خالل موقفها، واللغة ىي شيئ جيب  1ىي نقل ادلقصود أو الغرض لغَتىم بوسيلة اللغة.
 .تعلمو وشلارستو يف التفاعل مع اآلخرين

 
إن اللغة العربية ىي إحدى اللغة العادلية و لغة القرآن الذي أنزلو اّلله إلينا. وحيتجكل ادلسلمُت إىل 

أربع مهارت وىي ادلهارة فيها  اىتمامة عظيمة يف فهمها وتعليمها. كما ىو ادلعلوم تعليم اللغة العربية
االستمع الكالم القراءة الكتابة. ولكل ادلهارات ذلل األغراض اخلاصة وعناصر اللعة اليت تتعلق بعضها 
بعضا. فقد تكلم اإلنسان قبل أن يكتبها، ويكون الكالم وسيلة االتصال لتبادل األفكر بُت الناس. وأما 

 2رة على استعمل أصوات اللغة ابلصورة الصحيحة.الكالم ىو مهارة انتاجية تطلب من الطلبة القد
                                                             

1
 Arifah, Z dan Chamidah, D. (Tanpa tahun). Pengembangan Bahan Ajar  Qawaid Bahasa 

Arab Berbasis Mind Map Untuk Tingkat Perguruan Tinggi : 6 
               . 151(، ص 1983، )الرايض : ادلملكة السعودية، أساليب التدريس اللغة العربيةعلي اخلواىل،  دمحم2
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.وأما اإلنشاء اصطالحا فهو إفصاح اإلنسان بلسانو أو  الشرع واإلجياد والوضع إن اإلنشاء لغة ىو
قلمو عما يف نفسو من األفكار وادلعاين أو علم يعرف بو كيفية استنباط ادلعاىن وأتليفها مع التعبَت عنها 

نشاء ىو درس من الدروس العربية الذى تعلم يف ادلعاىد العصري االسالمية. فاإل 3.بلفظ الئق ابدلقام
  العربية لًتقية مهارة الكتابة. اللغة فروع فرع منوكان اإلنشاء 

 
عندما يطلب منهم ادلعلم القراءة ، فإهنم يقرؤون بطالقة. ولكن عندما يطلب ادلعلم كتابة مقال حول  

يكتب بعضهم فقط سطرًا شيء يبدو مرتبًكا ، ال يعرفون ماذا يكتبون حىت عندما ينتهي الفصل ، 
أو سطرين وبعضهم حيتوي على أوراق ال تزال فارغة ، بينما أعطاىم ادلعلم الكثَت من 

 ادلفردات لكتابة ادلقاالت
 

 منهج البحث
ىذه الرسالة ىو ادلنهج الوصفي  البحث عن ما منهج البحث الذي تسَت عليها الباحثة يفوأ

 Libraryلومات والبياانت ىي طريقة البحث ادلكتيب )عالتحليلي، وكانت طريقة مستعملة جلمع ادل

research)  ابدلوضوع سواء كانت ىذه الكتاب موجودة يف يعٍت اإلطالع على الكتاب اليت ذلا صلة
 ادلكتبة اجلامعة أو مكتبة قسم اللغة العربية أم غَتىا.

 
 مفهوم اإلنشاء

.وأما اإلنشاء اصطالحا فهو إفصاح اإلنسان بلسانو أو  الشرع واإلجياد والوضع إن اإلنشاء لغة ىو
استنباط ادلعاىن وأتليفها مع التعبَت عنها قلمو عما يف نفسو من األفكار وادلعاين أو علم يعرف بو كيفية 

  4بلفظ الئق ابدلقام.
                                                             

 (، ص.PT. Moyo Segoro Agung ،2112: ، )جاكرات دليل الكاتب و ادلرتجممنشور وأصداقاؤه،  دمحم3
2-1 

(، PT. Moyo Segoro Agung ،2112، )جاكرات : دليل الكاتب و ادلرتجمدمحم منشور وأصداقاؤه،  4
 1-2ص. 
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قواعد مناسبا لل بشكل صحيح اجلملة الكلمات يف لًتتيب قال أزيز يف كتابو إن اإلنشاء ىو أنشطة
 6وكان تطبيقو يف عملية التعليمى أن يركز الطلبة ىف تعبَت األفكار واألراء والشعور إىل الكتابة. 5النحويو.
عليم اإلنشاء يكون مًتابطا دبهارة أخرى كالقراءة، واإلستماع، والكالم. وىذه ادلهارات تساعد إن ت

من يريد أن يكتب اإلنشاء دبا فيها من العناصر ادلهمة التأليفية. واذلدف من التعليم يف هنايتو سباثل 
يوصل أفكار الفرد ىدفا متكامال وىو إقدار الطلبة  على ىدف أخرى من تعليم اللغة العربية الذى 

 .على سبيل الكتابو ومراعاه قواعدىا ومجلها وحسن تعبَتىا إنشائيا
 

 أنواع اإلنشاء
يقسم اإلنشاء إىل ثالث حيثيات ىو: من حيث الشكل، ومن حيث ادلوضوعات، ومن حيث 

 مدخل التعليم.
 اإلنشاء من حيث الشكل ينقسم إىل مرحلتُت ،ومها:

 الشفويادلرحلة األوىل: اإلنشاء  - أ
وكتب حامد عبد  7ادلراد ابإلنشاء الشفوي ىو أن يتكلم الطلبة كالما شفهيا متصال لو معٌت.

أن اإلنشاء الشفوي ىو نوع من أنواع ادلنهج احلديث ىف أصول الًتبية وطرق التدريس:"القادر ىف كتابو 
ارات و ترتيبها زلكما احملادثة ديتاز بدقة األسلوب، ودقة البحث واتفاع مستوي وموضوعو. وربط العب

 8تبعا لًتابط األفكار وترتيبها".
 ادلرحلة الثانية: اإلنشاء التحريري - ب

وىذا اإلنشاء الذي يقصد بو عملية تعليمية أبن ىذه ادلرحلة يًتك ادلدرس التالميذ يف اختيارىم 
الميذ على ما ادلوضع ادلناسب دبا يف أفكارىم وأذىاهنم، وال تعٍت احلرية يف كتابة اإلنشاء ترك الت

                                                             
5
 Aziz Fachurrozi, Erta Mahyuddin, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab,(Bandung: Pustaka 

Cendekia      Utama, 2011) hal 144 
6
 Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, ( Jogjakarta: Diva Press),   

hal. 145 
 .278ص. .(1991)القاىرة: دار الشواف،،تدريس فنون اللغة العربية على أمحد مدكور، 7
، ادلكتبة النهضة ادلصرية ادلنهج احلديث ىف أصول الرتبية وطرق التدريس، اجلزء الثاىنحامد عبد القادر،  8

 296،ص.1957
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يوجدون من خرباهتم اللغوية وادلفردات العديدة. وإن ادلدرس يعطيهم احلرية يف موضوع يشاؤون دبا 
 9عندىم من ثروة اللغة الوافرة للموضوع.

 وينقسم اإلنشاء من حيث موضوعاتو نوعان،مها:
 اإلنشاء الوظيفى - أ

تطلباتو ابلتفاىم مع الناس، وىو الذى يؤدى خدمة لإلنسان يف رلتمعو، فيقضى حاجتو وينفذ م
ويكون شفهيا وكتابيا ويتجلى يف احملدثة وادلناقشة وقصه القصص وسرد األخبار وإلقاء الكلمات وكتابة 

 التقارير وادلذكرات  وإعداد زلاضر اجللسات وغَتىا.
 اإلنشاء االبداعي  - ب

وىو الذي يصوهر فيو الكاتب ادلشاعر والفكر واخلربات اخلاصة على حنو تظهر فيو شخصية  
الكاتب وعاطفتو، ويتجلى ىف نظم الشعر وكتابة ادلقاالت الذاتية وادلذكرات الشخصية وكتابة القصص 

ب األديب من العاطفية وادلسرحيات وكتابة الرسائل الوجدانية. ويستخدم يف ىذا النوع من التعبَت األسلو 
حيث الكلمات اجملنحة وادلًتفة والصور واألخليلة وإثرة العواطف، وفيو عناية ابألسلوب أكثر شلا توجو 

 11العناية فيو إىل ادلضمون.
 وينقسم اإلنشاء من حيث مدخل التعليم اىل نوعان، مها:

 اإلنشاء ادلوجو - أ
تكوين مجلة أو مجل خاصة استعمال اإلنشاء ادلوجو ىو اإلنشاء يواجو فيو ادلدارس تالميذه إىل 

منط أو أمنط زلدد، أو إىل عنوان وعناصره اخلاصة وبعض مفرداهتا وانحية القواعد ادلناسبة اخلاصة، أو 
 11إىل أمور أخرى هتدف إىل عملية اإلنشاء لدى الطلبة.

س أن الطلبة ىذا النوع اليت تريد أن تشرحها الباحثة يف ىذه الرسالة. واإلنشاء ادلوجو يشدد ادلدر 
يقدرون على تفريق بُت احلروف اذلجائية. وعندىم ثروة من ادلفاىم اليت دروسوىا يف اللغة. زايدة إىل 

                                                             
)جامعة ام القرى،  ،اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى أسسه مراحله طرق تدرسه دمحم كامل الناقة، 9

 296(ص.1985مكتبة ادلكرمة:
 129-128)دار الفكر ، بدون السنة(،ص.،شؤون اللغوية دمحم أمحد السيد،11
 4.ص....دليل الكاتب و ادلرتجمدمحم منشور وأصداقاؤه، 11 
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ذلك أهنم قادرون على كتابة الصيغ النحوية وتراكيب الللغة البسيطة دبا فيها من خرباهتم ىف كتابة 
 12احلديث والقراءة واإلمالء.

 اإلنشاء احلر  - ب
حيد فيو التلميذ إطار يفرضو عليو ادلدرس كما يف القصة أو ادلوضوعات ىو ميدان رحب ال  

ادلقيدة. وفيو يطلق التلميذ العنان دلشاعره وأفكاره ومشاىداتو؛ لتفيض اختيارا وطوعية. وىذا مكمن 
 13اجلدة يف ىذا النوع من اإلنشاء.

 
 طرق تعليم اإلنشاء

بة ادلقيدة وقبل الكتابة احلرة. وىي أتخذ طريقة يعد الكتابة ادلوجهة ادلرحلة اليت أتيت بعد الكتا
 التعليم اآلتية:

 كتابة حوار قدمت للمتعلم بعض مفرداتو وتراكيبو. -1
موضوعات يستعان فيها ابألسئلة اليت تقود الطالب إىل إجاابت تكون النص الذي تريدمهن  -2

 الطالب.
 سبرينات تلخيص لنصوص سبق للطالب قراءهتا. -3
 خاصة ، أو رمسية أو بطاقات دعوة أو ملء استمارات.تقليد مناذج لرسائل  -4
 14استخدام القصة ادلصورة. -5

 وسبكن أيضا طريقة تعليم اإلنشاء ىف ادلدارس اإلعدادية فيما يلى:
مطالبتهم ابلكتابة  سبق التحدث فيو شفواي، كما ديكن ديكن تكليف الطلبة أن يكتبوا يف موضوع -1

 يتصل دبا سبق شرحو.يف موضوع مل يسبق شرحو، أو يف موضوع 

                                                             
 296ص....،اللغة العربية للناطقني بلغات ،دمحم كامل الناقة  12
)دمسق:عامل الكتب، بدون ،طرق التدريس اخلاصة ابللغة العربية والرتبية اإلسالميةفخرالدين عامر، 13
 47السنة(ص.

،) اجليزة، الدار العادلمية للنشر تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاعمر الصديق عبدهللا،  14
 125-124(، ص2118والتوزيع:
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 الكتابة فيو.  ليختار منها الطلبة ما دييل إىل ويف ىذه ادلرحلة أيضا ديكن تعدد ادلوضوعات؛ -2
 وينبغى أن يؤخذ الطلبة بًتتيب األفكار، وسالمة ادلنطق ، وصحة األسلوب. -3
اجملالت أو  ها يف الصحف أوحيسن يف بعض ادلوضوعات أن يوجهوا إىل قراءة ما كتب  عن -4

 ليستعينوا بو يف كتابتهم. ،الكتب
النشاط اللغوى،   عض مظاىر النشاط ادلدرسى، وخباصةربط ادلوضوعات الكتابية بب وحيسن كذلك -5

 15كصحيفة الفصل، وما يلقى يف اإلذاعة ادلدرسية، وحنو ذلك.
 

 أغراض تعليم اإلنشاء ادلوجه يف ادلعاهد اإلسالمية
اإلنشاء الشفوي واإلنشاء التحريري وأيضا بُت اإلنشاء ادلوجو وإن أغراض تعليم اإلنشاء سواء بُت 

واإلنشاء احلر، إال أن خيتلف يف أمناط تعليمو .وىنك أغراض خاصة جيب أن يضعها ادلدارس يف تعليم 
 اإلنشاء ادلوجو، وىي:

قفو، هتيئة الطلبة للتفكَت ادلنطقى السليم ابإلىتداء إىل ادلعٌت ادلناسب، وصياغتو يف ألفلظ توا -1
وترتيب اجلمال على النحو يؤدى إىل وضوح األفكار وقوهتا يف نفوس األخرين. مث تتابع اإلفكار 

 يف اتساق وسباسك كبنيان ادلرصوص.
قدرة الطلبة على التعبَت عن أنفسهم يف سلتلف األحوال الىت يتعرضون ذلا يف حياهتم، كاخلطابة  -2

لرسالة والتقارير وادلقاالت وتلخيص ادلطوالت وادلناظرة وادلناقشة والسؤال واجلواب وكتابة ا
 والشافهات وغَت ذلك من ادلواقف ادلستقبلو

سبرين الطلبة على اإلرذبال والتدفق ىف احلديث ادلتصل األطراف، والكتابة بغَت إعداد، والرد بديهة  -3
 على خطاب الشفوى.

 و.إثراء ادلعجم اللغوى للطالب شلا يسمعونو أو يكلفون بقراءتو أو حفظ -4
زبليص لغة الطلبة من األخطاء الشائعة ادلتواترة، والًتاكيب العجيمة، وبعث الثقة ىف نفوس الطلبة  -5

 حنو قدرة اللغة العربية على الوفاء دبعاىن احلضارة و متطلبات العصر.

                                                             
 157( ،ص.1119،)القاىرة:دار ادلعارف، ادلوجه الفىنعبد العليم إبراىيم،  15
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مساعدة الطلبة على فهم ما يسمعونو من مدرسهم، واإلجابة عن األسئلة، وربديد مناصر تلك  -6
اي، وىو ما يتعلق بنشاط الطالب وذباوهبم مع مواد دراستهم سواء ىف الكتاب أم ىف اإلجابة ربرير 

 ادلشافهات أم ىف اإلمتحاانت، شلا يعتمد على ادلهارة ىف استعمال اللغوى.
إزالة اخلوف والًتدد واخلجل من نفوس بعض الطلبة عندما يواجهون غَتىم، أو عند إصغاء مجاعة  -7

 خرين.حلديثهم أو عند الكتابة اآل
إاتحة الفرصة أمام الطلبة كى يستخدموا زلصوذلم اللغوى ىف سياق تطبيقى جيمع كل فروع  اللغة  -8

العربية ىف إطار متكامل. فإن ما حصلو الدارس من النحو، والبالغة، واإلمالء، واخلط جيد طريقة 
 16رلموعا ىف دروس اإلنشاء.

ويقسم الدكتور زلمود أمحد السيد أغراض تدريس اإلنشاء إىل ادلرحلتُت مها ادلرحلة اإلبتدائية 
 واإلعدادية. 

 يغرض تدريس اإلنشاء ىف ادلرحلة اإلبتدائية إىل:
واضح منظم قدر   و كتابة ىف أسلوب إكساب الطلبة القدرة على نفسو وما يقع ربت حسو كالما -1

 اإلمكان.
الوظيفى كالكتابة دبا تطلب احلياة من فنون اإلنشاءتزويده ابخلربات وادلهارات الىت سبكن من القيام  -2

 الرسائل وادلذكرات وادلناقشات وإلقاء الكلمات وتقدًن الطلبات.

 وىف ادلرحلة اإلعدادية يغرض تدريس اإلنشاء إىل:

ألن ىؤالء سيمرهون ىف داخل  سبكُت الطلبة من إتقان فنون اإلنشاء الوظيفى على اختالفها، -1
ادلدرسة و ىف خارجها دبواقف تطلب منهم احملادثة أو ادلناقشة أو كتابة الرسائل. وسيقومون هبذه 
ادلناشط حينما ينتهون من الدراسة وخيرجون إىل حياة اجملتمعة. فإذا عجزوا عن القيام هبذا، وكان 

ىم إعداد جيدا ويشًتك إشًتاكا انجحا لذلك أثر شيئ ىف منو شخصياهتم، فوجب ادلدرس أن يعد
 ىف ىذه ادلناشط اللغوية ولن أييت ذلك أال علمهم ودرهبم على شلارسة ىذه القنون.

                                                             
 .43-42ص....،طرق التدريس اخلاصةفخرالدين عامر، 16
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سبكُت الطلبة من التعبَت خرباهتم ونظراهتم اخلاصة ومشاعرىم تعبَتا حرا مجيال، والكشف عن موىبة  -2
 17منهم، وإظهارىا وتعهدىا ابلعناية والصقل والتنمية.

 
 Four Square Methodمفهوم 

الطريقة إحدى العناصر ادلهمة يف رلال الًتبية. وادلراد بطريقة التدريس ىي رلموعة من األساليب اليت 
 18يستعُت هبا ادلدرس يف ربقيق أىداف تربوية معينة. وىناك طرق متنوعة لتدريس اللغة األجنبية.

اإلنشاء ادلوجو وسبكن استخدامها يف كل إحدى الطرق يف تعليم   Four Square Methodكان 
 ادلستوى الدراسي وكل أنواع الكتابة رواية القصص، وصفي، إستعراض، و مقنع.

Four Square Method  ىي سبهيد للكتابة  وادلهارة التكوين اليت تعربىا ابستخدام اذليكل ادلنظم
الطلبة على تركيز كتابتهم وتزيد  ادلكون من األربع ادلربع. ىذه ادلساعدة البصرية واحلركية تساعد

 19الكلمات ادلناسبة.
وأصدقائها ىي اذليكل ادلنظم تستخدم  Megan Bartholomaeعند  Four Square Methodأما 

للمساعدة يف تنظيم احلقائق، واألفكار، واألراء قبل كتابة اإلنشاء أو طريقة الىت سبكن للطلبة أن ينظموا 
 21أفكارىم عند الكتابة.

 
 يف تعليم اإلنشاء ادلوجه Four Square Method طريقة تطبيق

 يرسم ادلدرس اذليكل ادلنظم على السبورة ويشرح إىل الطلبة  كيفية استخدامو.  -1
 أن خيتار ادلدرس موضوعا مناسبا على مستوى عقول الطلبة. -2
 ينصح ادلدرس الطلبة أن يرمسوا اذليكل. -3

                                                             
 128-127ص.شؤون اللغوية...، دمحم أمحد السيد، 17
احلكومية، )دار السالم،بند أتشيو:خامعة الرانَتى االسالمية ،ادلدخل اىل تعليم اللغة العربيةسالمى،  18

 1م(،ص.2114
19

 Juitania dkk, The Effect Of Using Four Square Writting Method On Students Writing 

Skill,UNPAK.(online) http://ejournal.unpak.ac.id/download. diakses 28Maret2020 
20

 Megan Bartholomae dkk, Bringing 4-Square Writing To Life,(online) 

http://www.d46.org/2011conference/pdf/454Squarepres.pdf diakses tanggal 03April2020 

http://ejournal.unpak.ac.id/download
http://www.d46.org/2011conference/pdf/454Squarepres.pdf
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 يضمن ادلدرس أن يف كل ادلربع كلمات. -4
 21ب ادلدرس من الطلبة أن يوصلوا بعض اجلمل لتكون الفقرة.يطل -5
 

 يف تعليم اإلنشاء ادلوجه Four Square Methodأمهية 
 أمهية وىي: Four Square Methodإن الطريقة 

 أن جيعل للطلبة ىدفا جديدا  -1
 أن يعرف الطلبة بشكل عاجل األشياء اليت تريد أن يكتبوىا -2
 التعليمأهنا سهلة للحصول إىل أغراض  -3
 ديكن استخدامها يف كل ادلستوى الدراسي -4
 إهنا بسيطة -5
 تضمن الطلبة على كتابة اإلنشاء اباالعتماد على النفس -6
 22منسبا للطلبة الذي يتعلم بطريقة البصرية واحلركية -7
 

 مفهوم مهارة الكتابة
ومهارة الشيئ وفيو وبو يقال مهر يف  -ومهارا -ومهورا -مهرا -ميهر -هارة مشتقة من مهردلا

ربع وىي األهارات دلا العلم. وىي مبعىن حذق فهو ماىر. واملهارة يف اللغة العربية حتتوي على 
عها كتابة" ومن  -يكتب -بكت" اللغة مصدر من يف الكتابة 23.ستماع والكامل، والقراءة، والكتابةإلا

                                                             
21

 Ganiyu Tijani,Using Four Square Technique Of Writing To Solve Problems Of Paragraph 

Fragmentation,internationaljurnal, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download diakses tanggal 

03April2020 
22

 Megan Bartholomae dkk, Bringing 4-Square Writing To Life,(online) 

http://www.d46.org/2011conference/pdf/454Squarepres.pdf diakses tanggal 03April2020 

 

 .576( ص. 2117 لبنان: دار الكتب العلمية) معجم الطالبيوسف شكرى،  23

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download
http://www.d46.org/2011conference/pdf/454Squarepres.pdf
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على الصياغة  التقوم إ الن الكتابة ألللكتابة، مع والشد والتنظيم أمر ضروري  واجل 24.أو رسم طه خ
 25.تعارف عليهاادلة اإلمالئيمل وفقا للقواعد اجلوالكلمات و  وف حلر ىي رسم ا الحصطإلا يفكمة. و حملا

لوا حيأن يستطيعوا  ىتكوىا، حديلب أن الىي النشاط الذي يلزم على كل الطمهارة الكتابة 
سألة أثناء تعلمهم. ادليستقلون من  الة الكتابة لكون مهار الديب الذين السألة. ابلعكس أن الطدلا
هارة دلذلك، و  ىلو أشعورىم. و إضافة إب أن يظهروا أراءىم و أفكارىم الهارة الكتابة يستطيع الطدبو 

ر ىي القدرة على ألخالبحث اويف   26تابة.الك يفب التطوير الفكرة وابتكار الط يفدور  ذلاالكتابة 
الوجب من  ىتوانب بسيطة مثل كتابة الكلمات حتوايت العقل، بدءا من جسلعن  َتالوصف أو التعب

ترتبط  ليتثة أقسام االث ىلدىس اللغة العربية تنقسم إ يفالكتابة مهارة  27نشاء.اإلمجمع كاملة وىي 
 يفخرى ألهارة ادلتساوى اب يتمهمة ال مهارة الكتابة دورة. شاءاإلنط، و خلء، واالمالابعضها بعضا، وىي 

 .تعليم اللغة العربية
 

  أهداف تعليم الكتابة
  :ود كامل الناقة أىداف تعليم كما يليزلم ده لكل تعليم أىداف معينة ولذلك تعليم الكتابة. وق 

 .رف وصوتوحلشكل ا ُتقة بالروف العربية وإدراك العحلكتابة  -1
أول الكلمات  يفرف حلييز شكل اسبروف متصلة مع حبرف منفصلة و حبكتابة الكلمات العربية  -2

 .ووسطها وآخرىا
 .اليسار ىلإتقان الكتابة من اليمٍت إ -3
 .سليمط واضح و خبتقان طريقة كتابة اللغة العربية إ -4
 .ط النسخ أو الرقعة أيهما أسهل على الدارسخبالكتابة  إتقان -5

                                                             
(،  2113 ىلشرف طبعة أو ادلوت : دار )بَت  ادلنجد الوسيط يف العربية ادلعاصرةود، مح يبصح 24

 .887ص.

 .217...ص.  تعليم اللغة العربية ادلعاصرة، اليفسعيد  25

26 Abdul Hamid, Dkk., Pembelajaran Bahasa Arab; Pendekatan, Metode,Strategi, Materi dan 

Media, (Malang; UIN Malang Press, 2008), hlm 46. 
27

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, PT Remaja Rosda karya: 

Bandung 2011-2014, Hal.151 
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النطق والكتابة  ُتفات بإلختالاللغة العربية من بعض ا يفوإدراك ما  ءالاإلممعرفة مبادئ  -6
 28.والعكس

 
 أمهية تعليم الكتابة

ئيا، وإجادة الإمميذ على الكتابة الصحيحة العليم اللغة العربية ىي قدرة التت يفية الكتابة مهأن أ 
 يتالكتابة من أىم وسائل الوتعد  .وضوح ودقة يفا لديهم من أفكار ط، وقدرىتم على التعربي عمخلا

، رينآلخن أفكاره، والوقوف على أفكار اع َتل التعبال، ومن خىب الكتاَتالتعب الذلاتستطيع الفرد من خ
ما يكون  َتاد تسجيلو من حوادث ووقائع. وكثز ما لديو من أفكار ومشاعر، ويسجل ما يريرب وأن ي

ابة الصحيحة عملية مهمة الكت ربتعت مثرة، ومن ، وعدم وضوح الفكٌتعدلاقلب  يفسببا  طأ الكتايبخلا
ختلفة ينبغي دلعلى الكتابة يف مراحل التعليم ا ُتتعلمدلستقبلية. وتدريب ادلدراستو، وحياتو ا يفللمتعلم 

 29.طخلاالقدرة على الكتابة الصحيحة، و إجادة  ُتالرئيسيت ُتارتهدلكز على تنمية اًت أن ي
 

 كفاايت تعليم الكتابة
  .أىداف تعليم القراءة بوضح، ويصوغها إجرائيادد حيأن  -1
  .دد خطوات تعليم الكتابةحيأن  -2
  .ختلفة لتعليم الكتابةدلداخل ادلأن يستخدم ا -3
 اليسار ىل إُتطفال على الكتابة من اليمألأن يدريب ا -4
 ختلفةدلا ذلاأشكا يفروف العربية حلطفال على كتابة األأن يساعد ا -5
 .قيمًت ت الالماام عطفال على استخدألأن يدريب ا -6
 تعليم الكتابة يف يبأن يوظف النحو العر  -7

                                                             
 .236،ص ( 1985سعود : جامعة أمر القرى، ) تعليم اللغة للناطيق بلغات أخرى كامل الناقة،دمحم 28
 .217...ص.  ادلعاصرةتعليم اللغة العربية ، يفالسعيد  29
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 31.هاالجعاولة زلطفال عند تعلمهم الكتابة، و أل تواجو ايتت الالشكدلأن يتعرف ا -8
 

 اخلامتة
تكتب ىذه ادلقابلة دلساعدة ادلدرس والتالميذ يف عملية التعليم والتعلم، أي تعليم االنشاء ادلوجة 

إحدى  مهارة الكتابة ألن الطريقةيف مساعده الطالب ىذه الطريقة . Four Square Methodابستخدام 
الطرق يف تعليم اإلنشاء ادلوجو وسبكن استخدامها يف كل ادلستوى الدراسي وكل أنواع الكتابة رواية 

 .أو طريقة الىت سبكن للطلبة أن ينظموا أفكارىم عند الكتابة، القصص، وصفي، إستعراض، و مقنع
 
 

 راج ادل
 

 ادلراج  العربية - أ
، ادلكتبة ادلنهج احلديث ىف أصول الرتبية وطرق التدريس، اجلزء الثاىن ،1957، حامد عبد القادر

  .النهضة ادلصرية
 

خامعة الرانَتى االسالمية بند أتشي،  دار السالم، ،ادلدخل اىل تعليم اللغة العربية ،2114 سالمى،
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  .ىلشرف طبعة أو ادلدار ، وتبَت  ،الوسيط يف العربية ادلعاصرةادلنجد  ،2114، ودمح يبصح

 
، اجليزة، الدار العادلمية للنشر تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، 2118 عمر الصديق عبدهللا،
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الفكر القاىرة: درا )ادلرج  يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقيني بلغات أخرىكور، ذ د ممحعلي أ 31
 .485،ص.(م2111، ىبالعر 
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