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استهالل
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إهداء

تعاىل ورضا والديت احملبوبة مرشيده ووالدي احملبوب ابن  ومل أكن هنا إال 

اوأبقامهفظهماهجر من ربياين منذ صغاري حىت كباري, لعل هللا حي

ي  حممد أخو يت موليينا وولدا لوليتاأخوإىل،خرةواآلسالمة الدين والدنيا يف 

.كم هللا خري اجلزاءء جزاأسريتوإىل مجيع إقبال 

ين أنواع قد علمو الذين ،معة الرانريي اإلسالمية احلكوميةوإىل أساتذيت يف جا

لكثري تقديرا وإجالالالعلوم املفيدة وأرشدوين إرشادا صحيحا .هلم 

احملبوبني نور الفجر ونبل الدين وسيت روضة ونور أيدا ومنورة وإىل أصدقائي 

ووىل يشفيك، وإىل أصدقائي يف الوحدة الثانية وإىل كل أصدقائي والطلبة     

.الرسالةهذهإلمتاماساعدوهقدالذينيف قسم تعليم اللغة العربية 

أحسن اجلزاء يف الدنيا واآلخرة.همتدعو إىل هللا تعاىل أن جيزيو 



وتقديرشكر

بسم هللا الرمحن الرحيم

الذ ا اإلنسان. والصالة ياحلمد  جعل العربية لغة القرآن وأفضل اللغات ينطق 

حسانو على آله و خري اإلنسانوالسالم على رسول هللا .أصحابه أمجعني ومن تبعه 

ت املوضوعحتالرسالةهذهكتابةمنوقدرتهتعاىلذن هللاةالباحثتانتهفقد

ـــ معهد بية بــــ(دراسة جترياستخدام التدريبات اللغوية لرتقية قدرة الطالبات على اإلنشاء"

هيلوةالرتبيبكليةالعربيةاللغةتعليمقسمإىلقدمهاتو .")دار اإلحسان أتشية الكربى

لى الشهادة عللحصولاملقررةاملوادمنكمادةاحلكوميةاإلسالميةيالرانري جامعةاملعلمني

.اجلامعية يف علوم الرتبية

اللذينلكرمينياللمشرفنيويف هذه الفرصة السعيدة، فتقدم الباحثة جزيل الشكر

مابذالقد مد نور خريا حمالدكتورة مهاالرسالة،هذهعلىاإلشرافيفوأفكارمهاأوقا

.زاءاجلأحسناجيزيهمأنهللاعسىو املاجستريحممد خالص املاجستري واألستاذ 



مديرهاو احلكوميةاإلسالميةيالرانري جلامعةالشكرقدمتوال تنسى الباحثة أن 

ةاألساتذوجلميعةالعربياللغةتعليمقسمولرئيساملعلمنيهيلوالرتبيةكليةولعميد

.الكليةذههيفصحيحاإرشادااوأرشدوهاملفيدةالعلومأنواعاعلموهقدالذيناملكرمني

الرتبيةليةكومكتبةيالرانري جامعةمكتبةموظفيجلميعالشكرةالباحثقدموت

وال.إليهاةاحملتاجالكتبإعارةيفاساعدوهقدالذينيالرانري جامعةاملعلمنيهيلو

ة الكربىآتشيرئيس مدرسة دار اإلحسان العاليةلالشكرعميققدمتأنةالباحثيفوت

تمجعيفاساعدوهقد الذينةاألساتذو  .البحثهلذاالبيا

للذيناألبيها املكرم ابن هجر وأمها املكرمة مرشيدة خصوصا تقدم الباحثة الشكر و 

ا أحسن همزيجي. لعلى هللاواآلخرةالدنيالسعادةفعةعلومااوعلماهقد ربياها تربية حسنة

اجلنة.اجلزاء ويدخلهما يف 

ربية للمرحلة يف قسم تعليم اللغة العاألصدقاءجلميعالشكروال تنسى تقدم الباحثة

هللا تدعو إىل. و الرسالةهذهإلمتاماساعدوهقدالذينم (خاصة للغرفة الثانية)٢٠١٢

.أحسن اجلزاء يف الدنيا واآلخرةهمتعاىل أن جيزي



فعةأن جيعل هذاهللالباحثة إىل وأخريا، تدعو  وترجو من القارئني ،العمل مثرة 

فعة النسيان و الة ألن اإلنسان ال خيلو من اخلطإإلكمال هذه الرسنقدا بنائيا وإصالحا 

فعة للباحثة وللقارئني مجيعا. وعسى أن تكون 

العلي  حسبنا هللا ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصري والحول وال قوة إال 

رب العاملني.العظيم، واحلمد 

م٢٠١٧يناير٢٥دار السالم، 

الباحثة



مستخلص البحث

إن املوضوع هلذه الرسالة "استخدام التدريبات اللغوية لرتقية قدرة الطالبات على اإلنشاء 

(حبث جترييب مبعهد دار اإلحسان العالية أتشية الكربى)". وأما األهداف يف هذه الرسالة 

ملعرفة قدرة الطالبات على اإلنشاء بعد استخدام التدريبات اللغوية وملعرفة مؤثر التدريبات 

وية لرتقية قدرة الطالبات على اإلنشاء. وأما منهج البحث يف هذه الرسالة هو منهج اللغ

ت فتعتمد الباحثة على األدوات اإلختبارية ومبالحظة مباشرة ويف  جترييب وجلمع البيا

ت تستعمل الباحثة الرموز  Tحتليل البيا – tes تمع يف هذه الرسالة طالبا ٢٤٢وأما ا

طالبا. ومن ٢٠لبحث هن الطالبات يف الصف األول ج حيث عددهن والعينة يف هذا ا

النتائج احملصولة يف هذا البحث إن استخدام التدريبات اللغوية لرتقية قدرة الطالبات على 

ت –) أعلى من جدول t. Tesاإلنشاءفعالة على تدريس اإلنشاء ألن نتيجة االختبارات (

)t. Tabel فيكون الفرض األول مقبوال فاستخدام التدريبات اللغوية لرتقية قدرة الطالبات (

على اإلنشاء فعالة على تدريساإلنشاء. 
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الباب األول

مقدمة

مشكلة البحث–أ

راد الصوتية االعتباطية يتم بواسطتها التعارف بني أفإن اللغة هي نظام من الرموز 

ا جهاز  تمع، ختضع هذه األصوات للوصف من حيث املخارج أو احلركات اليت يقوم  ا

١النطق ومن حيث الصفات والظواهر الصوتية املصاحبة هلذه الظواهر النطقية.

لدين مصدر أحكام اوأما اللغة العربية لغةالقرآن الكرمي واألحاديث الشريفة ومها 

للغة العربية هو أعظم عوامل احلفظ عليها وانتشرت  اإلسالم، وكان نزول القرآن الكرمي 

عن طريق القرآن الكرمي انتشارا واسعا. واللغة العربية هي مادة من املواد الدراسة ىف كل 

وع اللغة  ر املدارس اإلسالمية. وملعرفة اللغة العربية ال بد على الطالب أن يتعلم مجيع ف

كالنحو والصرف والبالغة وغريها.

واللغة العربية هلا أربعة مهارات وهي مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة 

ومهارة الكتابة. وتعبري الكتابة إحدى املهارة من املهارات اللغوية وهي املرحلة األخرية 

ات لرتقية مهارة الكتابة. ألنه املهمواإلنشاء هو جزء من الكتابة. واإلنشاء من عوامل

أوریل بحر الدین، فقھ اللغة العربیة مدخل لدراسة موضوعات فقھ اللغة، ( ماالنق، جامعة موالنا ملك ١
٣) ص: ٢٠٠٩إبراھیم اإلسالمیة الحكومیة  بریس، 



لكتابة الصحيحة. إن  يسهل الطلبة ىف التعبري والتحرير ما ىف أنفسهم من األفكار واآلراء 

التعبري بعدا معرفيا آخر يرتبط بتحصيل املعلومات واحلقائق واألفكار واخلربات والقدرة على

شجيعهم على ب الطلبة وتالبناء الفقرات وترتيبها وعمقها وطرافتها وهذا يتطلب تدري

لكتابة عن موضوع التعبري. ٢القراءة قبل تكليفهم 

، فيه Aceh Besarكان معهد دار اإلحسان هو املعهد العصرى يف أتشية يقع

املدرسة الثانوية واملدرسة العالية. تعلم فيه العلوم اإلسالمية والعلوم العامة. وتعترب العلوم 

واحلديث لعربية والنحو والصرف واحملادثة والفقه والتفسرياإلسالمية تتكون من اللغة ا

ضية والفز وغريها من العلوم األخرى. وأما الدروس العامة الىت تعلم فيه تتكون من الر

والبيولوجى والكمياء وغريها من العلوم العامة األخرى.

للغة كانت الطالبات مبعهد دار اإلحسان حيفظن املفردات الكثرية ويتحدثن 

ن، ولكنهن يوجهن املشكالت يف تعبري أفكارهن إىل كتاب ة العربية واللغة اإلجنليزية يف حيا

ن على اإلنشاء. صحيحة. لذلك تريد الباحثة استخدام التدريبات اللغوية لرتقية قدر

٢٢٨) ص: ٢٠١٠اللغة العربیة و علومھا، ( لبنان، طرابلس، علي سامي الحالق، المرجع في تدریس مھارت ٢



أسئلة البحث–ب 

انطالقا مما سبق، حددت الباحثة كما يلى:

بعد استخدام التدريبات اللغوية؟كيف قدرة الطالبات على اإلنشاء -١

هل استخدام التدريبات اللغوية تؤثر لرتقية قدرة الطالبات على اإلنشاء؟-٢

أهداف البحث–ج 

أغراض اليت تريد لتحقيقها يف كتابة هذا البحث يعىن:

ملعرفة قدرة الطالبات على اإلنشاء بعد استخدام التدريبات اللغوية.-١

التدريبات اللغوية لرتقية قدرة الطالبات على اإلنشاء.ملعرفة مؤثر استخدام -٢

أمهية البحث–د 

و أما أمهية كما يلى:

للطالب: أن يكون هذا البحث مفيدا لرتقية قدرة الطالبات على اإلنشاء.

للمدرس: ليكون مرجعا ملدرس اللغة العربية.



طلبة للباحثة: جتد الباحثة املعلومات اجلديدة ىف معرفة فعالة التدريبات اللغوية لرتقية قدرة ال

والباحثة على كتابة صحيحة. 

حدود البحث-ه

احلد املوضوعي: تقتصر الباحثة على استخدام التدريبات اللغوية لرتقية قدرة -١

الطالبات على اإلنشاء

الطالبات ىف الصف االول العالية.احلد الزماين: تقتصر الباحثة على-٢

احلد املكاين: تقتصر الباحثة على الطالبات مبعهد دار اإلحسان.-٣

اإلفرتاضات و الفروض-و

إن اإلفرتاضات هلذه الرسالة هى أن التدريبات اللغوية تساعد الطالبات ىف درس اإلنشاء.

و أما الفروض يف هذا البحث هى:

ات التدريبات اللغوية غري فعالة لرتقية قدرة الطالبالفرض الصفرى: إن استخدام )١

على اإلنشاء.

الفرض البديل: إن استخدام التدريبات اللغوية فعالة لرتقية قدرة الطالبات على )٢

اإلنشاء.



معاىن املصطالحات-ز

استخدام-١

استخداما " على وزن   –يستخدم –استخدام لغة مصدر من " استخدم 

استفعاال " معناه " اختذ خادما " مبعىن استعمال شيء –يستفعل -"استفعل

و املراد االستخدام ىف هذه الرسالة يعىن استعمال التدريبات ٣.لغرض ما اتفع به

اللغوية لرتقية قدرة الطالبات على اإلنشاء.

التدريبات اللغوية-٢

إن كلمة التدريبات اللغوية ترتكب من كلمتني وهي التدريبات واللغوية، إن كلمة التدريبات اللغوية ترتكب من كلمتني وهي التدريبات واللغوية، 

صدر من درب كلمــة تــدريبــات مصــــــــــــــــدر من درب  بات م ––تدريب على وزن فعل تــدريــب على وزن فعــل ––يدرب يــدرب ––كلمة تدري

لدراســــــــــات العلمية والعلمية --يفعليفعل سات العلمية والعلمية تفعيال، تدريب ج تدريبات مبعىن تزويد  لدرا تفعيال، تدريب ج تدريبات مبعىن تزويد 

٤الىت تؤدى إىل رفع درجة املهارة ىف أداء واجبات الوظيفة.الىت تؤدى إىل رفع درجة املهارة ىف أداء واجبات الوظيفة.

ب: دعى وســــــعى ورضــــــى. ومعىن اللغة الىت  ضى. ومعىن اللغة الىت وكلمة اللغوية أصــــــلها لغو، من  سعى ور ب: دعى و صلها لغو، من  وكلمة اللغوية أ

ا كل قوم من أغراضهم.يعرفها ابن يعرفها ابن  ا كل قوم من أغراضهم.جىن هى أصوات يعرب  ٥جىن هى أصوات يعرب 

.٢٨٩) ص: ٢٠٠٣مؤسسة دار المشرق، المنجد الوسیط فى العربیة المعاصرة، ( بیروت، دار المشرق، ٣
٣٢٠مؤسسة دار المشرق، المنجد الوسیط ... ص: ٤
٣) ص: ٢٠٠٩سالمیة الحكومیة، ماالنق، أورل بحرالدین، فقھ اللغة العربیة، (جامعة موالنا ملك إبراھیم اإل٥



التدريبات اللغوية هى من أهم أشكال النشاط الرتبوي اليت تستهدف تثبيت 

٦هذه املهارات سواء على املستوى  اإلدركى أو النفسى حركى.

لتدريبات يف هذه الرسالة هي مترينات اليومية لرتقية قدرة الطالبات يف واملراد 

اإلنشاء.

يةترق-٣

ترقية ". و ىف املعجم الوسيط معناه  "–يرقى –ترقية لغة مصدر من " رقى 

لرتقية ىف هذه الرسالة هي حماوالت املدرس إلرتفاع ٧ارتفع دراجة " . واملراد 

قدرة الطالبات على اإلنشاء.

قدرة-٤

قدر/قدرة ". و ىف املعجم الوسيط –يقدر –كلمة قدرة مصدر من " قدر 

لقدرة ىف هذه الرسالة هي ٨معناه " القوة على الشيء والتمكن منه ". واملراد 

استطاعة الطالبات على كتابة صحيحة ومفيدة. 

رشید أحمد طعیمة، المرجع فى مناھج تعلیم اللغة العربیة للناطقین بلغات أخرى، ( القاھرة، دار الفكرالعربى، ٦
٦٢٦م) ص:٢٠١٠الطبعة األولى، 

٤٣٥مؤسسة دار المشرق، المنجد الوسیط... ص: ٧
٧١٨مؤسسة دار المشرق، المنجد الوسیط... ص: ٨
٥٦١) ص: ١٣٩٢إبراھیم أنیس، المعجم الوسیط، ( بیروت، دارالمشرق، الجزء االول، ٩



الطالبات-٥

كلمة الطالبات مجع من الطالب: الذى يطلب العلم، ويطلق عرفا على التلميذ 

٩لعالية.ىف مرحلىت التعليم الثانوية وا

لطالبات يف هذه الرسالة هي من يدرسن يف املدرسة العالية دار  واملراد 

إلحسان.

اإلنشاء-٦

يفعل–إنشاء " على وزن " فعل –ينشأ –اإلنشاء لغة مصدر من " نشأ 

افعاال ".اإلنشاء عند علماء " البالغة الكالم الذي ليس لنسبته خارج –

ء " فن يعلم به مجع املعاىن والتأليف بينها وتنسيقها مث  تطابقه "، وعند األد

.   ١٠التعبري عنها بعبارات أدبية بليغة "

إلنشاء يف هذه الرسالة هي كيفية استنباط األفكار يف الصور املناسبة  واملراد 

بكتابة صحيحة.    

٩٧٠إبراھیم أنیس،المعجم الوسیط... ص: ١٠



الباب الثاىن

اإلطار النظرى

تعريف اإلنشاء وأنواعه–أ 

ستطيع اإلنشـــــــاء أو التعبري وســـــــيلة من وســـــــائل اإلتصـــــــال اللغة ملا بني األفراد. يســـــــتطيع  صال اللغة ملا بني األفراد. ي سائل اإلت سيلة من و شاء أو التعبري و اإلن

اإلنسان من خالله أن ينقل أفكاره وأحاسيسه وحاجاته إىل اآلخرين بلغة سليما وأسلوب اإلنسان من خالله أن ينقل أفكاره وأحاسيسه وحاجاته إىل اآلخرين بلغة سليما وأسلوب 

مجيل. ولإلنشاء تعاريف، منها: مجيل. ولإلنشاء تعاريف، منها: 

لطرق اللغوية وخاصــــة  صة التعريف األول: هو اإلفصــــاح عما يف النفس من أفكار ومشــــاعر  لطرق اللغوية وخا شاعر  صاح عما يف النفس من أفكار وم التعريف األول: هو اإلف

حملادثة أو الكتابة. وعن طريق التعبري ميكن الكشف عن شخصية املتحدث أو الكاتب حملادثة أو الكتابة. وعن طريق التعبري ميكن الكشــف عن شــخصــية املتحدث أو الكاتب 

١١وعن مواهبه وقدرته وميوله.وعن مواهبه وقدرته وميوله.

سبة كالتعريف الثاىن: هو اختيار وترتيب وتنمية ألفكار، والتعبري عنها بصــــــيغ مناســــــبة ك صيغ منا ما أو  ما أو  الالالتعريف الثاىن: هو اختيار وترتيب وتنمية ألفكار، والتعبري عنها ب

١٢كتابة.كتابة.

٢٢٩) ص: ٢٠١٠علي سامي الحالق، المرجع في تدریس مھارات اللغة العربیة وعلومھا، (طرابلس، لبنان، ١١
٢٢٩علي سامي الحالق، المرجع في تدریس... ص:١٢



صب يف رموز مكتوبة التعريف الثالث: هو عملية عقلية تقوم على التحليل والرتكيب تصـــــــــــــــب يف رموز مكتوبة  التعريف الثالث: هو عملية عقلية تقوم على التحليل والرتكيب ت

سان،تصـــور األلفاظ الدالة على أفكار اإلنســـان، صور األلفاظ الدالة على أفكار اإلن شاعر أو خياجلها أو ما يعتمل يف نفســـه من مشـــاعر أو خياجلها ت سه من م أو ما يعتمل يف نف

صل مع اآلخرين من أحاســــــيس وانفعاالت حني يريد أن يكتب للمتعمة العقلية أو أن يتصــــــل مع اآلخرين  سيس وانفعاالت حني يريد أن يكتب للمتعمة العقلية أو أن يت من أحا

١٣يد قضاء مصلحة ما أو ذلك كله.يد قضاء مصلحة ما أو ذلك كله.أو حني ير أو حني ير 

ستنباط إعتمادا على هذه التعاريف نعرف أن اإلنشــــــاء هو علم يعرف به كيفية اســــــتنباط  شاء هو علم يعرف به كيفية ا إعتمادا على هذه التعاريف نعرف أن اإلن

للســــــــان أو  ليفها عما يف نفس اإلنســــــــان من أفكاره ومشــــــــاعره وأحاســــــــيســــــــه  سان أو املعاىن و لل سه  سي شاعره وأحا سان من أفكاره وم ليفها عما يف نفس اإلن املعاىن و

لكتابة الصحيحة.لكتابة الصحيحة.

ضوعات ومنينقســــــم اإلنشــــــاء أو التعبري إىل ثالثة أقســــــام: من حيث املوضــــــوعات ومن سام: من حيث املو شاء أو التعبري إىل ثالثة أق سم اإلن يث يث ححينق

الشكل ومن حيث مدخل التعليم.الشكل ومن حيث مدخل التعليم.

سام التعبري من حيث املوضــــوعات أو يقال حبيث الغرض ينقســــم إىل ثالثة أقســــام --١١ سم إىل ثالثة أق التعبري من حيث املوضوعات أو يقال حبيث الغرض ينق

فهي كما يلى:فهي كما يلى:

التعبري الوظيفيالتعبري الوظيفي

ضى حاجته وينفذ متطلباته وهو الذى يؤدي خدمة لالنســـــــــــــان يف جمتمعه، فيقضـــــــــــــى حاجته وينفذ متطلباته  سان يف جمتمعه، فيق وهو الذى يؤدي خدمة لالن
شفهيا أى كالميا وكتابيا. ويتمثل يف احملادويكون التعبري الوظيفي شــــــــــــــفهيا أى كالميا وكتابيا. ويتمثل يف احملاد شة وقص ة واملناقشــــــــــــــة وقص ثثويكون التعبري الوظيفي  ة واملناق

شارات وإلقاء الكلمات  يف القصـــــاص وســـــرد األخبار وإطاء التعليمات والتوجيهات واإلشـــــارات وإلقاء الكلمات  يف  سرد األخبار وإطاء التعليمات والتوجيهات واإل صاص و الق

٢٢٩علي سامي الحالق، المرجع في تدریس... ص:١٣



شرات املناســــــبات املختلفة وكتابة التقارير واملذكرات وإعداد حماضــــــر اجللســــــات وكتابة النشــــــرات  سات وكتابة الن ضر اجلل سبات املختلفة وكتابة التقارير واملذكرات وإعداد حما املنا
ت وكتابة بطاقة الدعوى، واالعتذار وحترير الرسائل. ت وكتابة بطاقة الدعوى، واالعتذار وحترير الرسائل.واإلعال ١٤واإلعال

التعبري االبداعيالتعبري االبداعي

الذى يعتمد على العبارة اخليالية املنتقاة واللفظ املصقول. حيرص الكاتب فيه الذى يعتمد على العبارة اخليالية املنتقاة واللفظ املصقول. حيرص الكاتب فيه وهو وهو 
على التأثري يف القارئ عن طريق استخدام الصور اخليالية والتعبري عن األفكار واألحاسيس على التأثري يف القارئ عن طريق استخدام الصور اخليالية والتعبري عن األفكار واألحاسيس 

جلمال ورقة األســــــلوب ورشــــــاقته. شاقته.بطريقة فنية تتصــــــف  سلوب ور جلمال ورقة األ صف  وأما يف كتابة األخرى يقال أن وأما يف كتابة األخرى يقال أن ١٥بطريقة فنية تت
هر فيه هر فيه اخلربات اخلاصة على حنو تظاخلربات اخلاصــة على حنو تظى يصور املشاعر واالفكار وى يصــور املشــاعر واالفكار والتعبري اإلبداعى هو الذالتعبري اإلبداعى هو الذ

شخصية الكاتب وعاطفته. ويتجلى التعبري االبدعي يف:شخصية الكاتب وعاطفته. ويتجلى التعبري االبدعي يف:

نظم الشعر نظم الشعر --١١
كتابة املقاالت الذاتية كتابة املقاالت الذاتية --٢٢
كتابة املذكرات الشخصية كتابة املذكرات الشخصية --٣٣
كتابة القصص العاطفية واملسرحياتكتابة القصص العاطفية واملسرحيات--٤٤
١٦كتابة الرسائل الوجدانية... اخل.كتابة الرسائل الوجدانية... اخل.--٥٥

التعبري االبتكارالتعبري االبتكار

شتمل يشــــــــتمل  هذا النوع من التعبري كما يدل عليه امسه على ابتكار قد يكون يف املعىن هذا النوع من التعبري كما يدل عليه امسه على ابتكار قد يكون يف املعىن ي
صورا أو ألفاظا. أو يف األســـــــــــلوب وغالبا ما يتجلى التعبري االبتكار يف ميدان الشـــــــــــعر صـــــــــــورا أو ألفاظا.  شعر  سلوب وغالبا ما يتجلى التعبري االبتكار يف ميدان ال أو يف األ

٢٣٨علي سامي الحالق، المرجع في تدریس ... ص: ١٤
٢٣٨علي سامي الحالق، المرجع في تدریس... ص: ١٥
٣٩٨-٣٩٧انیة) ص: ، الطبعة الث١٩٩٧محمود أحمد السید، في طرائق تدریس اللغة العربیة،(دمشق، ١٦



م و جهات نظرهم اخلاصــة  صة واهلدف من هذا التعبري هو متكني الطلبة من التعبري عن خربا م و جهات نظرهم اخلا واهلدف من هذا التعبري هو متكني الطلبة من التعبري عن خربا
لرعاية والنمو.تعبريا حرا مجيال واكتشاف املوهتعبريا حرا مجيال واكتشاف املوه لرعاية والنمو.و بني منهم وإظهار مواهبهم وتعهدها  ١٧و بني منهم وإظهار مواهبهم وتعهدها 

وينقسم إىل قسمني فهما كما يلى:من حيث الشكلالتعبري-٢

التعبري الشفوى

ســـــــتخدام الكالم. وهلذ النوع  ستخدام الكالم. وهلذ النوع وهو التعبري عن األفكار واملشـــــــاعر مشـــــــافهة، أى  شافهة، أى  شاعر م وهو التعبري عن األفكار وامل
ساعدانه على يف يكتســــــب املتعلم الثروة اللغوية واملعرفية اللتني تســــــاعدانه على يف  سب املتعلم الثروة اللغوية واملعرفية اللتني ت ســــــتخدام لغة الاليكت ستخدام لغة تحدث  تحدث 

سى ىف العملية التعليمية، فهو طريقة راقية وصـــــــــحيحة. والتعبري الشـــــــــفهى عنصـــــــــر أســـــــــاســـــــــى ىف العملية التعليمية، فهو طريقة  سا صر أ شفهى عن صحيحة. والتعبري ال راقية و
سب املتعلم من خالهلا املعلومات، واملعارف، واملفاهيم، واحلقائق، واملهارات، والقيم. يكتســــب املتعلم من خالهلا املعلومات، واملعارف، واملفاهيم، واحلقائق، واملهارات، والقيم.  يكت
سئلة واإلجابة عنها، ويســــتخدم التعبري الشــــفهى يف مواقف عديدة، مثل املناقشــــات، واألســــئلة واإلجابة عنها،  شات، واأل شفهى يف مواقف عديدة، مثل املناق ستخدم التعبري ال وي
سية، وتلخيص األفكار والتعليق وســــــــــــــرد القصــــــــــــــص، وإلقاء الكلمات يف اإلذاعة املدرســــــــــــــية، وتلخيص األفكار والتعليق  صص، وإلقاء الكلمات يف اإلذاعة املدر سرد الق و

١٨عليها.عليها.

والتعبري الشفهى يتضمن أربعة عناصر هي:
ألصوات الىت حتمل األفكار وتساعد - الصوت: إذ ال تتم عملية التحدث إال 

على احدث عملية التواصل.
كلمات ومجل، وهلا اللغة: فاألصوات عبارة عن رموز مكونة من حروف و -

ا يف النهاية عبارة عن لغة مفهومة وواضحة. ا، أى أ دالال
التفكري: فالتحدث هو ترمجة األفكار الىت تدور ىف الذهن، وبدون الفكر يصبح -

ال معىن هلا. التحدث أصوا

٣٩٨محمود أحمد السید، في طرائق  تدریس... ص: ١٧
٢٥٦-٢٥٥) ص:٢٠١٥سعید الفي، تعلیم اللغة العربیة المعاصرة،(عالم الكتب،السویس، ١٨



األداء: وهو عنصر رئيسى ومهم من عناصر التحدث يسهم يف التأثري واإلقتناع، -
ستخدام تعبري ويعكس املعىن، ات ويتمثل األداء يف متثيل املعىن والتعبري عنه 

١٩الوجه، ودرجة الصوت.

التعبري الكتايب

وهو قدرة اإلنسان على أن يكتب بوضوح وحسن عرض ودقة عما جيول يف فكره وهو قدرة اإلنسان على أن يكتب بوضوح وحسن عرض ودقة عما جيول يف فكره 
سل و ترابط يف الفكرة وخاطره وعما يدور يف مشـــــــاعره وأحاســـــــيســـــــه كل ذلك يف تســـــــلســـــــل و ترابط يف الفكرة  سل سه كل ذلك يف ت سي شاعره وأحا وخاطره وعما يدور يف م

٢٠واألسلوب.واألسلوب.

ا التعبري كمايلى:ومن صور هذ

اختيار موضوعات خمتلفة من املعلم أو الطلبة -١
كتابة تقارير منتوعة كالكتابة عن احلفالت املدرسية أو الرحالت حبيث -٢

رأيه يصف فيها ما لوحظمن مواقف اجيابية ومواقف سلبية مبد
سلوب نثري-٣ إعادة كتابة قصيدة شعرية 
كتابة الرسائل والربقيات أو بطاقة الدعوى. -٤
التعبري من حيث مدخل التعليم ينقسم إىل قسمني فهما كما يلى: -٣
اإلنشاء املوج ه

ضع مئات من الكلمات، يف هذه املرحلة يكون الدارســــــــــــــون قد عرفوا هجاء بضــــــــــــــع مئات من الكلمات،  سون قد عرفوا هجاء ب يف هذه املرحلة يكون الدار
يئوا ملمارســـــة الكتابة مســـــتخدمني الصـــــيغ النحوية والرتاكيب  صيغ النحوية والرتاكيب وحصـــــلوا ثروة كبرية منها، و ستخدمني ال سة الكتابة م يئوا ملمار صلوا ثروة كبرية منها، و وح
اللغوية الىت مارسوها يف احلديث والقراءة واإلمالء. ويف هذه املرحلة تركز فيها على الصيغ اللغوية الىت مارســوها يف احلديث والقراءة واإلمالء. ويف هذه املرحلة تركز فيها على الصــيغ 

٢٥٦سعید ال في، تعلیم اللغة العربیة... ص:١٩
٢٣٧علي سامي الحالق، المرجع في تدریس... ص: ٢٠



شتد فيها االهتالنحوية، ويشـــــــــــتد فيها االهت الســـــــــــتخدام الصـــــــــــحيح لقواعد اللغة العربية الىت حتكم النحوية، وي صحيح لقواعد اللغة العربية الىت حتكم مام  ستخدام ال ال مام 
سالمة اجلملة املكتوبة من حيث الرتكيب واملعىن. وإلحكام هذا التدرج ينبغى أن تتنوع ســـــــــــــالمة اجلملة املكتوبة من حيث الرتكيب واملعىن. وإلحكام هذا التدرج ينبغى أن تتنوع 

التدريبات وفيما يلي:التدريبات وفيما يلي:

ســــــتخدام تدريب التكملة أى يف هذه املرحلة ســــــتكون التكملة --١١ ستكون التكملة قد نبدأ  ستخدام تدريب التكملة أى يف هذه املرحلة  قد نبدأ 
جابة واحدة ولكن ميكن أن يكم جابة واحدة ولكن ميكن أن يكمغري حمددة  ل كل دارس الناقص بتعبري ل كل دارس الناقص بتعبري غري حمددة 

سني  اآلخرين، ومع هذا تعترب كل من عنده قد خيتلف عن تكملة الدارســـــــــــني  اآلخرين، ومع هذا تعترب كل  من عنده قد خيتلف عن تكملة الدار
املكمالت صحيحة.املكمالت صحيحة.

ستخدام تدريبات اإلحالل حيث ميكن واســــــــــــــتمرار هلذا النوع ميكن اســــــــــــــتخدام تدريبات اإلحالل حيث ميكن --٢٢ ستمرار هلذا النوع ميكن ا وا
ستبدال جزء من اجلملة مبجموعة من العبارات كل منها يعطي للجملة اســــــــــتبدال جزء من اجلملة مبجموعة من العبارات كل منها يعطي للجملة  ا

صة ألن يمعىن خمتلفا وهذا يتيح الفرصـــــــــــــــة ألن ي عرب الطالب عن معان عديدة يفعرب الطالب عن معان عديدة يفمعىن خمتلفا وهذا يتيح الفر
مجلة واحدة.مجلة واحدة.

ضـــــــــــافة --٣٣ ضافة تقدم مجل بســـــــــــيطة وقصـــــــــــرية ويطلب من الدارس إطالة اجلملة  صرية ويطلب من الدارس إطالة اجلملة  سيطة وق تقدم مجل ب
ن تقدم له جمموعة من  ن تقدم له جمموعة من معلومات جديدة، ميكن أن تســــــــــــــاعده يف ذلك  ساعده يف ذلك  معلومات جديدة، ميكن أن ت

البدائل خيتار منها.البدائل خيتار منها.
تقدمي كلمات ال حتتاج إىل إعادة ترتيب لتكوين مجلة ولكنها حتتاج إىل تقدمي كلمات ال حتتاج إىل إعادة ترتيب لتكوين مجلة ولكنها حتتاج إىل --٤٤

مة أوإضــــــــــــــــافــة كلمــة أو فة كل ضا غا بني كلمتني حىت تكتمــل اجلملــة حبيــث ال ترتك فراغــا بني إ كلمتني حىت تكتمل اجلملة حبيث ال ترتك فرا
ملكان الذى ينبغى أن توضع فيه الكلمة أو الكلمتان. ملكان الذى ينبغى أن توضع فيه الكلمة أو الكلمتان.الكلمات يوحي  الكلمات يوحي 

هذه تقـــدمي مجـــل يطلـــب تغيري كلمـــة واحـــدة منهـــا حبيـــث يتطلـــب تغيري هـــذه --٥٥ لب تغيري  يث يتط ها حب حدة من مة وا لب تغيري كل مجل يط قدمي  ت
الكلمة إحداث تغيريات يف كل اجلملة مثلها: اجعل اجلملة التالية للمبين الكلمة إحداث تغيريات يف كل اجلملة مثلها: اجعل اجلملة التالية للمبين 

ل.ل.للمجهول وغري ما يز للمجهول وغري ما يز 



صياغة الفعل مع ميكن ختصــــــيص تدريبات على أزمنة الفعل مثل: إعادة صــــــياغة الفعل مع --٦٦ صيص تدريبات على أزمنة الفعل مثل: إعادة  ميكن خت
املثىن مرة ومع اجلمع مرة أخرى.املثىن مرة ومع اجلمع مرة أخرى.

شيء مسعوه أو قرءوه ميكن اســـتخدام أســـئلة جييب عنها الطالب إما من شـــيء مسعوه أو قرءوه --٧٧ سئلة جييب عنها الطالب إما من  ستخدام أ ميكن ا
على أن تكون إجابة األسئلة على املقروء موجودة يف النص.على أن تكون إجابة األسئلة على املقروء موجودة يف النص.

لدارس فقرة كاميكن االنتقــال بعــد ذلــك إىل إطــاء الــدارس فقرة كــا--٨٨ ملة يقوم بكتابتها يفملــة يقوم بكتــابتهــا يفميكن االنتقال بعد ذلك إىل إطاء ا
شكل خمتلف كأن يطلب منه مثال أن حيول زمنها من املضارع إىل املاض.شكل خمتلف كأن يطلب منه مثال أن حيول زمنها من املضارع إىل املاض.

ميكن استخدام ما يسمى مفاتيح الكتابة وفيها تقدم جمموعة من األسئلة  ميكن اسـتخدام ما يسـمى مفاتيح الكتابة وفيها تقدم جمموعة من األسـئلة  --٩٩
املرتتبة حبيث تكون إجابتها على الرتتيب نفسه فكرة.املرتتبة حبيث تكون إجابتها على الرتتيب نفسه فكرة.

عية...اخل عية...اخل الطبيالطبيميكن استخدام الصوار والرسوم كالبطاقات املصورة واملناظر ميكن استخدام الصوار والرسوم كالبطاقات املصورة واملناظر --١٠١٠
شياء يكتبون عنها ومبعلومات تعينهم على الكتابة. شياء يكتبون عنها ومبعلومات تعينهم على الكتابة.يف تزويد  ٢١يف تزويد 

 ّاإلنشاء احلرّ اإلنشاء احلر
شاء احلر هو املرحلة األخرية من تعلم الكتابة، هذه املرحلة اليت يرتك هـذا اإلنشـــــــــــــــاء احلر هو املرحلـة األخرية من تعلم الكتـابـة، هـذه املرحلـة اليت يرتك  هذا اإلن
بداء للــدارس فيهــا حريــة اختيــار أفكــاره ومفرداتــه وتراكبــه عنــدمــا يكتــب. ومن أغراض البــداء  ندما يكتب. ومن أغراض ال ته وتراكبه ع كاره ومفردا يار أف ها حرية اخت لدارس في ل

شرح ووزن احلقائق موضــــــــــــوعات القراءة تدريب الدارســــــــــــني على كيفية الشــــــــــــرح ووزن احلقائق لكتابة حول لكتابة حول  سني على كيفية ال ضوعات القراءة تدريب الدار مو
ضا على كيفية تناول األفكار والتعبري وعرض اآلراء والكشــــــــــــف عن األدلة. وتدريبهم أيضــــــــــــا على كيفية تناول األفكار والتعبري  شف عن األدلة. وتدريبهم أي وعرض اآلراء والك
عنها وعرضها بطريقة منظمة وفعالة أي تشجيعهم على وضع األفكار على الورق بطريقة عنها وعرضــها بطريقة منظمة وفعالة أي تشــجيعهم على وضــع األفكار على الورق بطريقة 

شيســـهل فهمها، فيها تســـلســـل لألفكار، وتعليل لألشـــ سل لألفكار، وتعليل لأل سل سهل فهمها، فيها ت ل ل ياء، وحكم على األحداث، وتوصياء، وحكم على األحداث، وتوصـــي
٢٢إىل نتائج واضحة.إىل نتائج واضحة.

٢٥٦-٢٥١) ص:١٩٨٥تعلیم اللغة العربیة للناطقین بلغات أخرى، (أم القرى، السعودیة،محمود كامل الناقة،٢١
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تعليم اإلنشاء وأغراضهتعليم اإلنشاء وأغراضه--بب

إن اإلنشاء مهارة من املهارات اللغة العربية لتعبري ما يف أذهان الطالب عن طريق إن اإلنشاء مهارة من املهارات اللغة العربية لتعبري ما يف أذهان الطالب عن طريق 

ييء الطلبــة  ــا، اليت  و كتــابيــا. ولــه مكــان هــام بني مهــارات اللغــة و فنو ييء الطلبة التعبري شــــــــــــــفو ا، اليت  يا. وله مكان هام بني مهارات اللغة و فنو و كتاب شفو التعبري 

تمع  تمع للتفاعل مع ا تمع. وهو يقال ايضــــــــا للتفاعل مع ا مهيته يف ا ضا ليعرب عما يريد و ليشــــــــعر  تمع. وهو يقال اي مهيته يف ا شعر  لتعبري لتعبري ليعرب عما يريد و لي

التحرير. وأن الكتابة مرحلتان أساسيتان لإلنشاء فيهما من تشكيل أمناط حلروف ما مسع التحرير. وأن الكتابة مرحلتان أساسيتان لإلنشاء فيهما من تشكيل أمناط حلروف ما مسع 

أحد من القراءة.أحد من القراءة.

هداف اللغة العربية ارتباطا و ثيقا كونه احملصلة النهائية  ترتبط أغراض التعبري 

تمع الذى ميارس فيه التلميذ تعبريه حىت يلدراسة اللغة الع ا ترتبط  كون ربية. كما أ

لوظائف الىت يتطلبها منه. والتعبري يشمل أكثر أمناط النشاط اللغوى  قادرا على القيام 

فالتعبري الشفهي يشمل التحدث واملناقشة واخلطابة وغري ذلك من أساليب القول. أما 

ذلك من الرسائل واملقالة والتلخيص وكتابة التقارير وغريالتعبري الكتايب فيشمل كتابة

أساليب الكتابة. لذلك كان اهلدف من التعبري متكني الطالب من التعبري عن أفكاره يف 

آلخرين متمكنا  وضوح ومن غري إعاقة أو تعقيد يف الفهم وأن يكون كذلك يف اتصاله 

من التعبري عن نفسه تعبريا كافيا.



اءأهداف اإلنش-١

تى:  وهذه أهداف من التعبري مبا 

تعويد الطلبة على التعبري الصحيح عن أحاسيسهم وأفكارهم يف أسلوب -١
واضح سليم.

تمع مثل: كت-٢ ابة تنمية قدرة الطلبة يف فنون التعبري الوظيفى الىت يتطلبها ا
الرسائل وإعداد املذكرات والتقارير وامللخصات.

بتكار، وكذلك وصف ماحييط به.توجيه الطالب حنو التخيل واال-٣
تعويد الطلبة على التفكري احلر والنقد الذاتى.-٤
الكشف عن الطلبة املوهوبني يف األدب وصقل موهبتهم وتنميتها.-٥
ذيب الوجدان الفردي واالجتماعى والوطين واإلنساين.-٦
السيطرة الكاملة على االستخدام الصحيح اللغة وممارسة ضوابط التعبري -٧

ته كسالمة اجلملة وتقسيم املوضوع إىل فقرات واهلجاء الكتايب  ومكو
لكتابة  الصحيح واستخدام عالمة الرتقيم ورسم احلروف واملظهر الالئق 

٢٣املعربة.

تعريف التدريبات اللغوية وأنواعها -ج 

من أهم أشكال النشاط الرتبوي اليت تستهدف من أهم أشكال النشاط الرتبوي اليت تستهدف language drillsالتدريبات اللغوية التدريبات اللغوية 
ستوى اإلدراكيت هذه املهارات ســــواء على املســــتوى اإلدراكيتثبيتثبي سواء على امل سي حركي. كما أن أو النفســــي حركي. كما أن cognitiveت هذه املهارات  أو النف

ا من شــــوائب  ذيب املهارات اللغوية املكتســــبة أي حذف ما يعلق  شوائب من شــــأن التدريب  ا من  سبة أي حذف ما يعلق  ذيب املهارات اللغوية املكت شأن التدريب  من 

٢٣٢علي سامي احلالق، املرجع يف تدريس... ص: ٢٣



يف التعلم وما يبدو فيها من خطأ يف أشكال األداء، وما يتسرب إليها من أمناط اللغة األم يف التعلم وما يبدو فيها من خطأ يف أشكال األداء، وما يتسرب إليها من أمناط اللغة األم 
٢٤اليت تعود الدارس عليها.اليت تعود الدارس عليها.

صغري التدرب على التدريبات اللغوية عبارة عن تراكيب لغوية تتيح للتلميذ الصــــــــــــــغري التدرب على  التدريبات اللغوية عبارة عن تراكيب لغوية تتيح للتلميذ ال

صحيحاً عن طريق حماكاته هلذه أشــــــــــكال اســــــــــتعماالت اجلمل واأللفاظ اســــــــــتعماالً صــــــــــحيحاً عن طريق حماكاته هلذه  ستعماالً  ستعماالت اجلمل واأللفاظ ا شكال ا أ

الرتاكيب وفهم الغرض من استخدامها ، ومن مث توظيفها يف لغته .الرتاكيب وفهم الغرض من استخدامها ، ومن مث توظيفها يف لغته .

ضج العقلالنضــج العقلونظراً ألن تعلم قواعد اللغة حيتاج إىل مستوى معني من ونظراً ألن تعلم قواعد اللغة حيتاج إىل مســتوى معني من  ي والقدرة ي والقدرة الن
صفوف األربعة اخلاصــــــــــة على الفهم والتحليل واملوازنة واالســــــــــتقراء فإن التالميذ يف الصــــــــــفوف األربعة  ستقراء فإن التالميذ يف ال صة على الفهم والتحليل واملوازنة واال اخلا
لطريقة املقصــــــــودة ، أو الطريقة التقليدية . لذا  صودة ، أو الطريقة التقليدية . لذا األوىل ال يســــــــتطيعون دراســــــــة القواعد  لطريقة املق سة القواعد  ستطيعون درا األوىل ال ي
يلجأ يف هذه الصفوف إىل تدريب التالميذ على األشكال اللغوية الصحيحة وتقليدها يلجأ يف هذه الصــفوف إىل تدريب التالميذ على األشــكال اللغوية الصــحيحة وتقليدها 

٢٥..قف طبيعية يقتضيها املوقف اللغويقف طبيعية يقتضيها املوقف اللغويلنسج على منواهلا يف موالنسج على منواهلا يف مواواوا

ينقسم التدريبات اللغوية إىل ثالثة أقسام وهي:ينقسم التدريبات اللغوية إىل ثالثة أقسام وهي:

التدريبات اآلليةالتدريبات اآللية--١١

هي التدريبات اليت يتم فيها التحكم التامفي استجابة الدارس، حبيث تكون هناك  هي التدريبات اليت يتم فيها التحكم التامفي استجابة الدارس، حبيث تكون هناك  
ا. وألن  يت  ا. وألن اســــــــــــتجابة واحدة، وهي  االســــــــــــتجابة الصــــــــــــحيحة، اليت على الدارس أن  يت  صحيحة، اليت على الدارس أن  ستجابة ال ستجابة واحدة، وهي  اال ا
ستجابة الدارس، فهو يف غري حاجة لفهم املعىن، كما أنه يستطيع أداء التحكم كامل يف اســتجابة الدارس، فهو يف غري حاجة لفهم املعىن، كما أنه يســتطيع أداء  التحكم كامل يف ا

على أحمد مدكور، المرجع في مناھج تعلیم اللغة العربیة للناطقین بلغات أخرى،(دار الفكر العربي، القاھرة، ٢٤
٦٢٦) ص:٢٠١٠الطبعة األولى،

25 http://www schoolarabia.net/toroq_tadrees_arabi tadreebat_kawa3ed 1htm. Diakses
pada tanggal 27 juli 2016.



صحيح، وإن مل يكن مالعمل بشــــــــــــــكل صــــــــــــــحيح، وإن مل يكن م شكل  نتبهايف أثناء التدريب. وتعترب تدريبات اإلعادةنتبهايف أثناء التدريب. وتعترب تدريبات اإلعادةالعمل ب
هلذا النشاط اآليل, كما يتضح من املثال التايل:هلذا النشاط اآليل, كما يتضح من املثال التايل:منوذجاطيبامنوذجاطيباrepetition drillsوالرتديد والرتديد 

استمع جيدا مث أعد اجلمل التاليةاستمع جيدا مث أعد اجلمل التالية
.أكتب التقرير األسبوعي أكتب التقرير األسبوعي.أ أ
حنن نكتب التقرير األسبوعيحنن نكتب التقرير األسبوعي
هو يكتب التقرير األسبوعيهو يكتب التقرير األسبوعي
األسبوعياألسبوعيهي تكتب التقريرهي تكتب التقرير

ستماع جيدا إىل املدرس أو إن كل ما يقوم الدارس يف مثل هذا التدريب، هو االســــــتماع جيدا إىل املدرس أو  إن كل ما يقوم الدارس يف مثل هذا التدريب، هو اال

ستخدم هذ النوع من التدريبات اآللية، عادة يف املرحلة الشــــــــــــــريط، مث الرتديد بعده. ويســــــــــــــتخدم هذ النوع من التدريبات اآللية، عادة يف املرحلة  شريط، مث الرتديد بعده. وي ال

األوىل من تعليم اللغة.األوىل من تعليم اللغة.

التدريبات املعىنالتدريبات املعىن--٢٢
ستجابة الدارس، إال أن يف التدريبات املعىن، ال يزال هناك نوع من التحكم يف اســـــــــــتجابة الدارس، إال أن  يف التدريبات املعىن، ال يزال هناك نوع من التحكم يف ا
كثر من طريقــة.ختتلف تــدريبــات  بات الــدارس يف هــذه التــدريبــات ميكنــه، التعبري عن املعىن،  تدري قة.ختتلف  كثر من طري بات ميكنه، التعبري عن املعىن،  تدري لدارس يف هذه ال ا
فقط، أما  فقط، أما املعىن عن التدريبات النحوية كذلك من الناحية اإلجرائية، فاألوىل تؤدى فرد املعىن عن التدريبات النحوية كذلك من الناحية اإلجرائية، فاألوىل تؤدى فرد

ومجاعيا, يف جمموعات صــغرية.  التدريبات اآللية فيمالتدريبات اآللية فيم ومجاعيا, يف جمموعات صغرية.  كن أداؤها فرد ضح من املثال ضــح من املثال كما يتكما يتكن أداؤها فرد
التايل:التايل:



نص:نص:
سودان إىل القاهرة، درس اللغة العربية يف جامعة القاهرة، وبعد حضــــــر الســــــيد فريد من الســــــودان إىل القاهرة، درس اللغة العربية يف جامعة القاهرة، وبعد  سيد فريد من ال ضر ال ح

الدراسة رجع إىل السودان، وهو اآلن موظف كبري يف اخلرطوم.الدراسة رجع إىل السودان، وهو اآلن موظف كبري يف اخلرطوم.
أسئلةأسئلة

من أين السيد فريد؟من أين السيد فريد؟--١١
أين درس؟أين درس؟--٢٢
ى شهادة جامعة؟ى شهادة جامعة؟هل حصل علهل حصل عل--٣٣
التدريبات اإلتصاليةالتدريبات اإلتصالية--٣٣

سكنرإن تدريبات االتصــــــــــــال خترج عن إطار املفاهيم اليت طرحها ســــــــــــكنر صال خترج عن إطار املفاهيم اليت طرحها  اعه من اعه من ، وأتب، وأتبإن تدريبات االت

سلوكينيالســــــــلوكيني ن تعلم اللغة، حيث ال ، حيث ال ال ن تعلم اللغةتنطلق من القول  ســــــــيس لعادة.، عبا، عباتنطلق من القول  سيس لعادة.رة عن  وميكن وميكن رة عن 

ن فكرة جون كارول اليت تنادالقولالقول ن فكرة جون كارول اليت تناد،  ن التعلم عبارة عن حل ملشـــــــــــكلة،  شكلةى  ن التعلم عبارة عن حل مل أثر  أثر  كان هلا كان هلا ى 

صاليةبري يف ظهور التدريبات االتصـــــــــــــــاليةكك لتدريبات لتدريبات أن اأن ا--نية نية مرةمرة--. ونرجو أن نؤكد هنا . ونرجو أن نؤكد هنا بري يف ظهور التدريبات االت

صاليةاالتصــــالية صال احلراالتصــــال احلر، ال تؤدى وحدها إىل ، ال تؤدى وحدها إىل االت سبيل إىل ذلك هو ممارسة الدارس ، بل الســــبيل إىل ذلك هو ممارســــة الدارس االت ، بل ال

..لالتصال احلقيقي خارج األطر التعليمية املصطنعةلالتصال احلقيقي خارج األطر التعليمية املصطنعة

صالية،اهلـدف من التـدريبـات االتصـــــــــــــــاليـة، حتدث اللغة األجنبية حتـدث اللغـة األجنبية أن متكن الدارس من أن متكن الـدارس من اهلدف من التدريبات االت

ذا يتادراً على فهم ما يسمع دون خطأ،ادراً على فهم ما يســمع دون خطأ،بشكل عادى وأن جتعله قبشــكل عادى وأن جتعله ق ذا يتو حقق االتصال بينه حقق االتصــال بينه و



ستجابة . وال ختضـــع اســـتجابة وبني أهل اللغةوبني أهل اللغة ضع ا صالية،الدارس يف التدريبات االتصـــالية،. وال خت ألي نوع من أنواع ألي نوع من أنواع الدارس يف التدريبات االت

..شاءشاءاامميف أن يقول ما يشاء، كيفيف أن يقول ما يشاء، كيفإذ إن الدارس حرإذ إن الدارس حرالتحكم،التحكم،

صالية،يف التدريبات االتصـــــــــــــــالية، يت مبعلومات جديدة، ال يعرفها أحد من يف التدريبات االت يت مبعلومات جديدة، ال يعرفها أحد من فاالدارس  فاالدارس 

احمليطني به، كما يتضح من املثال التاىل:احمليطني به، كما يتضح من املثال التاىل:

مىت وصلت أمس إىل البيت؟مىت وصلت أمس إىل البيت؟--١١

هل كان والدك موجودا؟هل كان والدك موجودا؟--٢٢

هل شاهدت التلفزيون؟ هل شاهدت التلفزيون؟ --٣٣

كم ساعة استذكرت دروسك؟كم ساعة استذكرت دروسك؟--٤٤

مىت منت؟مىت منت؟--٥٥

ستقبل الدارسون معلومات جديدة، ال علم خيتلف هذا التدريب عن ســـابقه، حيث يســـتقبل الدارســـون معلومات جديدة، ال علم  سابقه، حيث ي م م هلهلخيتلف هذا التدريب عن 

٢٦ا من قبل.ا من قبل.

أهداف التدريبات اللغويةأهداف التدريبات اللغوية--د د 

:كما يلياألهداف اليت حتققها التدريبات اللغوية
تدريب التالميذ على استعمال اجلمال واأللفاظ استعماال صحيحا-١

٥٦٢-٥٤٥) ص: ٢٠١١مختار الطاھر حسین، تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا،( الدار العالمیة، القاھرة ٢٦



تدريبهم عن طريق احملاكاة والتقليد على تكوين عادات لغوية صحيحة، -٢
والتخلص من عادات لغوية فاسدة

أللفاظ والرتاكيب اجلديدةإثراء حصيلتمه-٣ اللغوية 
م حىت يتمكنوا من التمييز بني اخلطأ والصواب فيمل يقال أو يكتب -٤ التدرج 

من الكالم
تدريبهم على بعض االستعماالت النحوية بطريقة عرضية، بعيدة من الطابع -٥

الشكلى الذى تتسم به الدراسة النظرية للقواعد

طريقة التدريبات اللغويةطريقة التدريبات اللغوية--ه ه 

لقد قال هكرت هامرىل إن الطريقة هي أية جمموعة من إجراءات التدريس التابعة لقد قال هكرت هامرىل إن الطريقة هي أية جمموعة من إجراءات التدريس التابعة 
يدة ملــــذهــــب مــــا. أى كــــل اإلجراءات التــــابعــــة لطريقــــة مــــا تقوم على افرتاضـــــــــــــــــات عــــديــــدة  عد ضات  ما تقوم على افرتا قة  عة لطري تاب ما. أى كل اإلجراءات ال هب  ملذ
ضمن حمددةمنســــــــجمة مع افرتاضــــــــات املذهب، وعليه فمن املمكن أن جند عدة طرق، ضــــــــمن  ضات املذهب، وعليه فمن املمكن أن جند عدة طرق،  سجمة مع افرتا حمددةمن

ألحرى، من حيث اإلجراءات، ألحرى، من حيث اإلجراءات، مذهب واحد ط، كما أن كل طريقة ميكن أن ختتلف عن امذهب واحد ط، كما أن كل طريقة ميكن أن ختتلف عن ا
طاملا كانت هذه اإلجراءات منسجمة مع املذهب. طاملا كانت هذه اإلجراءات منسجمة مع املذهب. 

صورة منتظمة، وقال أنطوين "الطريقة هي احلطة العامة، لعرض املادة اللغوية بصــــــــــــــورة منتظمة،  وقال أنطوين "الطريقة هي احلطة العامة، لعرض املادة اللغوية ب
شكل ال يناقض فيه جزء من هذه اخلطة أي جزء آخر، ويكون ذلك كله مبنيا على وبشــــــــــــــكل ال يناقض فيه جزء من هذه اخلطة أي جزء آخر، ويكون ذلك كله مبنيا على  وب

املذهب الذى خنتاره.املذهب الذى خنتاره.

ن الرســـــــن بقوله  سن بقوله ووصـــــــف دا ن الر صف دا شمل مصـــــــطلحا مشوليا، إذ تشـــــــمل methodإن الطريقة إن الطريقة وو صطلحا مشوليا، إذ ت م
ساليب واألســــاليب principlesاملبادء املبادء  سة مناح يف تدريس معا. فاملبادئ تشــــتمل مخســــة مناح يف تدريس techniquesواأل شتمل مخ معا. فاملبادئ ت



ـــانيـــة وهي: املعلم والـــدارس وعملييت التعليم والتعلم واللغـــة أو  غة أو اللغـــة األجنبيـــة أو اللغـــة الث لدارس وعملييت التعليم والتعلم والل ية وهي: املعلم وا ثان غة ال ية أو الل غة األجنب الل
٢٧لنظري للطريقة.لنظري للطريقة.الثقافة املتعلمة. فمجموع هذه املبادئ ميثل اإلطار االثقافة املتعلمة. فمجموع هذه املبادئ ميثل اإلطار ا

كان مدرس يستخدم طريقة خاصة ومتنوعة يف تدريس اإلنشاء. وما يستخدم إال ليكون 

ا.  سهال  يف فهم الطالب على مادة الىت يتعلمو

الصور)١

سنما إن الصــــور هو أدوات أو وســــائل ميكن اســــتعملها على اإلنشــــاء. الصــــور أحســــنما  صور أح شاء. ال ستعملها على اإلن سائل ميكن ا صور هو أدوات أو و إن ال

نشاء.نشاء.تساعد الطفل مساعدة فعالية يف اإلتساعد الطفل مساعدة فعالية يف اإلتستخدم يف املرحلة األوىل من التعليم. حيث تستخدم يف املرحلة األوىل من التعليم. حيث 

سائل التعليم واإلعالم إن يقول دكتور فتح الباب عبد احلليم ســــــــيد يف كتابه عن وســــــــائل التعليم واإلعالم إن  سيد يف كتابه عن و يقول دكتور فتح الباب عبد احلليم 

ا وهي ختتلف عن الكلمة املكتوبة أو  ا وهي ختتلف عن الكلمة املكتوبة أو "الصــــــــــــورة تســــــــــــجيل احلقيقة وليســــــــــــت احلقيقة ذا ست احلقيقة ذا سجيل احلقيقة ولي صورة ت "ال

صر هذه احلقيقة وال ميائلهااملســموعة ألن الكلمة رمز ال حيوى شــيئا من عناصــر هذه احلقيقة وال ميائلها شيئا من عنا صورة ا الصــورة . أم. أماملسموعة ألن الكلمة رمز ال حيوى  ا ال

فرمز حيتوى على خطوط ومساحات شبه الواقع يف شكلها الظاهر فهي لذلك بوجه عام فرمز حيتوى على خطوط ومســاحات شــبه الواقع يف شــكلها الظاهر فهي لذلك بوجه عام 

أسهال فهما من اللفظ املكتوبة.  أسهال فهما من اللفظ املكتوبة.  

وأما كيفية استخدام الصور فتكون اخلطوات اآلتية:وأما كيفية استخدام الصور فتكون اخلطوات اآلتية:

خيتار املدرس موضوعا مناسبا بسيطرة الطالب خيتار املدرس موضوعا مناسبا بسيطرة الطالب --١١

٢٢٠-٢١٩مختار الطاھرحسین، تعلیم اللغة العربیة... ص:٢٧



يعطى املدرس يف كل الطالب صورةيعطى املدرس يف كل الطالب صورة--٢٢

ع إشارة الصورع إشارة الصوريشرح املدرس اجلمل ميشرح املدرس اجلمل م--٣٣

مر املدرس الطالب ليكتبوا ما ينظروا يف الصورمر املدرس الطالب ليكتبوا ما ينظروا يف الصور--٤٤

يصلح املدرس ما خيطأ يف جواب الطالب يصلح املدرس ما خيطأ يف جواب الطالب --٥٥



الدراسات السابقةالدراسات السابقة--وو

الدراسة العلمية السابقةالدراسة العلمية السابقة--١١

استعمال الصور الشمشية لرتقية قدرة الطلبة على اإلنشاء (حبيث إجرائي يف اســتعمال الصــور الشــمشــية لرتقية قدرة الطلبة على اإلنشــاء (حبيث إجرائي يف --أأ

ملدرســـــة العالية اإلســـــالمية  سالمية الصـــــف األول  سة العالية اإل ملدر صف األول  شية) احلكومية النموذجية ببندا أتشـــــية) ال احلكومية النموذجية ببندا أت

م.م.٢٠١٢٢٠١٢، يف السنة ، يف السنة ٢٢٠٨١٧٩٦٤٢٢٠٨١٧٩٦٤قدمتها "أردن قدرن، رقم القيد: قدمتها "أردن قدرن، رقم القيد: 

سيلة التعليمية هي والســــــبب الذى دفع الباحث لكتابة الرســــــالة منها أن هذه الوســــــيلة التعليمية هي  سالة منها أن هذه الو سبب الذى دفع الباحث لكتابة الر وال

ذه املدرســــــــــــــة. وأما األغراض من كتابة  ا مدرس اللغة العربية  سة. وأما األغراض من كتابة وســــــــــــــيلة جديدة ومل يقم  ذه املدر ا مدرس اللغة العربية  سيلة جديدة ومل يقم  و

شاء, وملعرفةأثر اســــتعمال هذه الوســــيلة يف ترقية قدرة الطلبة على اإلنشــــاء, وملعرفةالرسالة هي ملعرفةالرســــالة هي ملعرفة سيلة يف ترقية قدرة الطلبة على اإلن ستعمال هذه الو أثر ا

سية يف تعليم املشــــــــــــــكالت الذى يوجهها يف تطبيقها، وملعرفة التطبيق أو اخلطوات الدرســــــــــــــية يف تعليم  شكالت الذى يوجهها يف تطبيقها، وملعرفة التطبيق أو اخلطوات الدر امل

ســتعماهلا. وطريقة البحث اليت اعتمد عليها الباحث يف هذه الرســالة هي طريقة  ستعماهلا. وطريقة البحث اليت اعتمد عليها الباحث يف هذه الرسالة هي طريقة اإلنشــاء  اإلنشاء 

ت تالبحث اإلجرائي ويف مجع البيا ملالبحث اإلجرائي ويف مجع البيا ملقام الباحث  بارات. بارات. تتخخالالالحظة املباشرة واالستبانة و الحظة املباشرة واالستبانة و قام الباحث 

ضاف وأما عملية التعليم القواعد النحوية وتشـــتمل على اجلملة اإلمسية واجلملة الفعلية واملضـــاف  شتمل على اجلملة اإلمسية واجلملة الفعلية وامل وأما عملية التعليم القواعد النحوية وت

صورية للطلبة واملضـــــــــاف إليه وحروف اجلر وأمساء الظرف مث أعطى الباحث األســـــــــئلة الصـــــــــورية للطلبة  سئلة ال ضاف إليه وحروف اجلر وأمساء الظرف مث أعطى الباحث األ وامل

نشـــــــاءها. وأما النتائج اليت حصـــــــل عل مرهم  صل علو شاءها. وأما النتائج اليت ح ن مرهم  صورة يها الباحث فهي أن اســـــــتعمال الصـــــــورة و ستعمال ال يها الباحث فهي أن ا



شاء ويرفع دوافع الطلبة الشــــــمشــــــية يف تعليم اإلنشــــــاء يؤثر يف ترقية قدرة الطلبة على اإلنشــــــاء ويرفع دوافع الطلبة  شاء يؤثر يف ترقية قدرة الطلبة على اإلن شية يف تعليم اإلن شم ال

عليه.عليه.

سة جتريبية مبعهد اســــتعمال كتاب دروس العربية يف تنمية اإلنشــــاء املوجة (دراســــة جتريبية مبعهد --بب شاء املوجة (درا ستعمال كتاب دروس العربية يف تنمية اإلن ا

صرى). قدمها "فريى رسدا"، رقم القيد: دار العلوم العصـــرى). قدمها "فريى رســـدا"، رقم القيد:  ، يف ، يف ٢٢٠٩١٩٠١٨٢٢٠٩١٩٠١٨دار العلوم الع

م.م.٢٠١٤٢٠١٤السنة السنة 

ســـــــتعمال   ستعمال  وأما األهداف من حترير هذه الرســـــــالة فمعرفة إجراء مترينات اإلنشـــــــاء  شاء  سالة فمعرفة إجراء مترينات اإلن وأما األهداف من حترير هذه الر

صرى ومعرفة نتيجة الطالب مبعهد دار العلوم كتاب دروس العربية مبعهد دار العلوم العصــــــــــــــرى ومعرفة نتيجة الطالب مبعهد دار العلوم  كتاب دروس العربية مبعهد دار العلوم الع

ســتعمال كتاب دروس العربية. وأما منهج البحث يف  ستعمال كتاب دروس العربية. وأما منهج البحث يف العصــرى يف تدريس اإلنشــاء املوجة  العصرى يف تدريس اإلنشاء املوجة 

سالة فههذه الرســـــــــــــــالة فه ملقابلة الشــــــــــــــخصــــــــــــــية هذه الر ت قام الباحث  صية و منهج جترييب ويف مجع البيا شخ ملقابلة ال ت قام الباحث  و منهج جترييب ويف مجع البيا

ت يســـتعمل الباحث الرمز  ملالحظة املباشـــرة والختبار القبلي والبعدى، ويف حتليل البيا ستعمل الباحث الرمز و ت ي شرة والختبار القبلي والبعدى، ويف حتليل البيا ملالحظة املبا و

T-tes تمع يف هذا البحث هو مجع الطالب يف معهد دار العلوم العصــــــــــــــرى بندا صرى بندا . وأما ا تمع يف هذا البحث هو مجع الطالب يف معهد دار العلوم الع . وأما ا

شية وعددهم أتشــــــــــية وعددهم  صل األول (أ) هذا البحث هو الطالب يف الفصــــــــــل األول (أ) طالبا، والعينة يفطالبا، والعينة يف٢٠٠٢٠٠أت هذا البحث هو الطالب يف الف

صال جتريبيا وعددهم ليكون فصــــــــــال جتريبيا وعددهم  ضابطا طالبا والفصــــــــــل األول (ب) ليكون فصــــــــــال ضــــــــــابطا ٣٠٣٠ليكون ف صال  صل األول (ب) ليكون ف طالبا والف

ستعمال كتاب دروس طالبا. ومن النتائج احملصـــــــــــــولة يف هذا البحث إن اســـــــــــــتعمال كتاب دروس ٣٠٣٠وعددهم وعددهم  صولة يف هذا البحث إن ا طالبا. ومن النتائج احمل

جحا. يدل عليه تنمية اإلنشاء الطالب مب جحا. يدل عليه تنمية اإلنشاء الطالب مبالعربية يف تنمية اإلنشاء املوجة يكون  عهد دار عهد دار العربية يف تنمية اإلنشاء املوجة يكون 



سليمة. وإن العلوم العصـــــرى ويســـــتطيع أن يرفع قدرة الطالب على الكتابة الصـــــحيحة الســـــليمة. وإن  صحيحة ال ستطيع أن يرفع قدرة الطالب على الكتابة ال صرى وي العلوم الع

ســــــــــــتعمال كتاب دروس العربية يف تنمية اإلنشــــــــــــاء املوجة. وتدل  شاء املوجة. وتدل نتيجة الطالب مرتفعة  ستعمال كتاب دروس العربية يف تنمية اإلن نتيجة الطالب مرتفعة 

أكرب من نتيجة اجلدوال املوجه. وتدل عليها أن نتيجة أكرب من نتيجة اجلدوال املوجه. وتدل عليها أن نتيجة T-tesعليها أن نتيجة االختباراتعليها أن نتيجة االختبارات

..(T-table)أكرب من نتيجة اجلدوالأكرب من نتيجة اجلدوال(T-tes)االختباراتاالختبارات

لرســـوم (دراســـة إجرائية يف املدرســـة الثانوية مبعهد مجال عمل --جج سة إجرائية يف املدرسة الثانوية مبعهد مجال عمل تعليم اإلنشـــاء  لرسوم (درا شاء  Luengتعليم اإلن

Putu :م.م.٢٠٠٩٢٠٠٩يف السنة يف السنة ٢٢٠٤١٤٢٢٩٢٢٠٤١٤٢٢٩). قدمتها "فرح لينا"، رقم القيد: ). قدمتها "فرح لينا"، رقم القيد

ستخدام الرسوم يف  دف الباحثة أن تقوم حبث تعليم اإلنشاء  ستخدام الرسوم يف ويف هذه الرسالة  دف الباحثة أن تقوم حبث تعليم اإلنشاء  ويف هذه الرسالة 

سة الثانوية مبعهد املدرســـــــــة الثانوية مبعهد مجال عمل. ومن الظواهر أن الطالبات يف املدرســـــــــة الثانوية مبعهد  سة الثانوية مبعهد مجال عمل. ومن الظواهر أن الطالبات يف املدر املدر

شاء. وأما األغراض من هذا البحث فهي مجال عمل ينقصـــــــــن اهتمامهن على تعليم اإلنشـــــــــاء. وأما األغراض من هذا البحث فهي  صن اهتمامهن على تعليم اإلن مجال عمل ينق

لرسوم ومعرفة مستوى  قدرة الطالبات على اإلنشاء بواسطة لرســوم ومعرفة مســتوى  قدرة الطالبات على اإلنشــاء بواســطة معرفة إجراء تعليم اإلنشاء معرفة إجراء تعليم اإلنشــاء 

سوم. إن منهج البحث الذى الرســـــــوم وملعرفة العوامل املراعة لتعليم اإلنشـــــــاء بواســـــــطة الرســـــــوم. إن منهج البحث الذى  سطة الر شاء بوا سوم وملعرفة العوامل املراعة لتعليم اإلن الر

ت تقوم  ت تقوم اعتمدت إليه الباحثة يف كتابة هذه الرســـــــــــــــالة هو املنهج اإلجرائى. وجلمع البيا سالة هو املنهج اإلجرائى. وجلمع البيا اعتمدت إليه الباحثة يف كتابة هذه الر

ســــــتخدام الر  ستخدام الر الباحثة نفســــــها بتعليم اإلنشــــــاء شاء سها بتعليم اإلن شرة واالختبارات. و ســــــوم واملالحظة املباشــــــرة واالختبارات. و الباحثة نف قد قد سوم واملالحظة املبا

لرســــــــوم فعالة ومرغوبة للطالبات يف  سوم فعالة ومرغوبة للطالبات يف لت الباحثة نتائج البحث وهي أن تعليم اإلنشــــــــاء  لر شاء  لت الباحثة نتائج البحث وهي أن تعليم اإلن



سطة يف اإلمتحان البعدي(اإلنشـــــــــــــاء، وهذه ظهرمن نتيجة الدرجة املتواســـــــــــــطة يف اإلمتحان البعدي( شاء، وهذه ظهرمن نتيجة الدرجة املتوا ) أعلى من ) أعلى من ٧٠٧٠اإلن

).).٤٥،١٢٤٥،١٢نتيجة الدرجة املتواسطة يف اإلمتان القبلى(نتيجة الدرجة املتواسطة يف اإلمتان القبلى(

لدراسةاحلاليةعالقة بني عالقة بني --٢٢ لدراسةاحلاليةالدراسات السابقة  الدراسات السابقة 

سائل كما عرفت الباحثة من الدراســـــــــات الســـــــــابقة أن الباحثني اســـــــــتخدموا الوســـــــــائل  ستخدموا الو سابقة أن الباحثني ا سات ال كما عرفت الباحثة من الدرا

املختلفة يف تدريس إلنشاء لرتقية مهارة كتابة لدى الطالب يف املدرسة املتواسطة واملدرسة املختلفة يف تدريس إلنشاء لرتقية مهارة كتابة لدى الطالب يف املدرسة املتواسطة واملدرسة 

رسوم" رسوم" للالثانوية. ومن تلك الوسائل هي "الصور الشمشية" و"الكتاب دروس العربية" و"الثانوية. ومن تلك الوسائل هي "الصور الشمشية" و"الكتاب دروس العربية" و"

ستخدم املنهج ويف حبوثهم يســــــــــتخدموا الطرق الكثرية واملناهج املختلفة. بعضــــــــــهم من يســــــــــتخدم املنهج  ضهم من ي ستخدموا الطرق الكثرية واملناهج املختلفة. بع ويف حبوثهم ي

اإلجرائي وبعضهم من يستخدم املنهج التجرييب.اإلجرائي وبعضهم من يستخدم املنهج التجرييب.

سات ويف هذه الرســــــــــالة أرادت الباحثة أن تســــــــــتخدم الطريقة املختلفة من الدراســــــــــات  ستخدم الطريقة املختلفة من الدرا سالة أرادت الباحثة أن ت ويف هذه الر

ســتخدام التدريبات  ستخدام التدريبات الســابقة يف تدريس مهارة كتابة لدى الطالبات  سابقة يف تدريس مهارة كتابة لدى الطالبات  ية وهو من أحد  ية وهو من أحد  اللغو اللغو ال

دف الباحثة من هذه الرسالة هي  دف الباحثة من هذه الرسالة هي كيفية اليت يستخدم مدرس فىي تدريس مهارة كتابة. و كيفية اليت يستخدم مدرس فىي تدريس مهارة كتابة. و

معرفة قدرة الطالبات على اإلنشاء بعد استخدام التدريبات اللغوية وملعرفة مؤثر استخدام معرفة قدرة الطالبات على اإلنشــاء بعد اســتخدام التدريبات اللغوية وملعرفة مؤثر اســتخدام 

شاء. وأما املنهج البحث الذى تالتدريبات اللغوية لرتقية قدرة الطالبات على اإلنشــــاء. وأما املنهج البحث الذى ت تعمله تعمله سســــالتدريبات اللغوية لرتقية قدرة الطالبات على اإلن

ستخدم الباحثة هذا املنهج يف هذه الباحثة يف هذه الرســــــــــــــالة فهو البحث التجرييب. وتســــــــــــــتخدم الباحثة هذا املنهج يف هذه  سالة فهو البحث التجرييب. وت الباحثة يف هذه الر

الرسالة كما استخدم الباحثون من دراستهم السابقة.      الرسالة كما استخدم الباحثون من دراستهم السابقة.      



الفصل الثالث

منهج البحثمنهج البحث

::املدخل إىل البحثاملدخل إىل البحث--أأ

لذى اإن منهج البحث يف هذه الرسالة هو حبث جترييب، فهو منهج البحث العلمى

ته له األثر اجللي يف تقدم العلوم الطبيعية هو املنهج التجرييب الذى يستطيع الباحث بواسط

وأن حبثا جتريبيا ٢٨أن يعرف أثر السباب (املتغري املستقبل) على النتيجة (املتغري التابع).

true(والتصميمات التجرب)quasi experiment(تنقسم إىل قسمني شبه جترييب

texperimen( .٢٩

ا true experimentيف هذا البحث التصميمات التجربيةيف هذا البحث التصميمات التجربيةوجيرب الباحثوجيرب الباحث ا ويقصد  ويقصد 

ثري عوائق  ثري عوائق تلك التصـــــــــــميمات اليت يتم فيها ضـــــــــــبط املتغريات اخلارجية ضـــــــــــبطا مينع من  ضبطا مينع من  ضبط املتغريات اخلارجية  صميمات اليت يتم فيها  تلك الت

يار والتعيني الصــــــــــــــــدق الـــداخلى والصــــــــــــــــدق اخلـــارجي إىل حـــد كبري وكـــذلـــك يتم االختيـــار والتعيني  لك يتم االخت حد كبري وكذ خلارجي إىل  صدق ا لداخلى وال صدق ا ال

٣٠عشوائيا.عشوائيا.

) ٢٠٠٠العبیكان،صالح حمد العساف،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكیة، الطبعیة الثانیة، (الریلض: مكتبة١
٣٠٣ص:

2 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia,1988), hal:85-86
٣١٦صالح بن حمد العساف، المدخل إلى البحث...ص: ٣



سة تقسم ويف هذه الدراســة تقســم  موع األول يســمى ويف هذه الدرا سمى الباحثة الفصــل إىل جمموعني، يعين ا موع األول ي الباحثة الفصل إىل جمموعني، يعين ا

لفصل التجرييب(kelas kontrol)لفصل الضابطلفصل الضابط موع الثاين يسمى  لفصل التجرييبوا موع الثاين يسمى  وا

(kelas experiment)

تمع والعينة--بب تمع والعينةا ا

تمع يف هذا البحث يعين الطالبات العالية مبعهد دار اإلحســــــــــــــان وعددهن  سان وعددهن أما ا تمع يف هذا البحث يعين الطالبات العالية مبعهد دار اإلح أما ا

صل األول د حيث عددهنهذا البحث هو الطالبات يف الفصــــــــل األول د حيث عددهنطالبا. والعينة يف طالبا. والعينة يف ٢٤٢٢٤٢ ٢٦٢٦هذا البحث هو الطالبات يف الف

صل األول ه عددهن ويف الفصـــــــل األول ه عددهن  صلني كالعينة ألن طالبا. واختارت الباحثة هاذين الفصـــــــلني كالعينة ألن ٣٨٣٨ويف الف طالبا. واختارت الباحثة هاذين الف

لنظرية اليت قاهلا ســوهرمسى %%٢٠٢٠ميثالن جمتمع البحث. إذ أخذ البحث ميثالن جمتمع البحث. إذ أخذ البحث  سوهرمسى . وهذه مناســبة  لنظرية اليت قاهلا  سبة  . وهذه منا

أري كنتو:أري كنتو:

“Apabila subjeknya kurang dari seratus, lebih baik diambil semua sehingga

penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika jumlahnya besar atau

lebih dari seratus dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih.31

31 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktek, Jakarta:Rineka
Cipta, 2006 Hal:29.



حذ كله حىت يكون ذلك الاملعىن: إذا  املعىن: إذا   تمع أقل من مائة فمن األفضــــــل أن  حذ كله حىت يكون ذلك الكان ا ضل أن  تمع أقل من مائة فمن األف حث حث ببكان ا

حبثا جمتمعيا. وإذا كان عددهم أكثر أو فوق املائة فيمكن أن تؤخذ منه ما يرتاوح ما بني حبثا جمتمعيا. وإذا كان عددهم أكثر أو فوق املائة فيمكن أن تؤخذ منه ما يرتاوح ما بني 

..%%٢٥٢٥وو٢٠٢٠أو أو %%١٥١٥وو١٠١٠

أدوات البحثأدوات البحث--جج

ت فتعتمــد البــاحثــة على األدوات  باحثة على األدوات وأمــا أدوات البحــث املســــــــــــــتخــدمــة جلمع البيــا ت فتعتمد ال يا ستخدمة جلمع الب ما أدوات البحث امل وأ

التالية:التالية:

االختباراتاالختبارات--١١

ستخدمهااالختبارات إحدى األدوات الىت ميكن أن يســـتخدمها تاج تاج جلمع املعلومات الىت حيجلمع املعلومات الىت حياالختبارات إحدى األدوات الىت ميكن أن ي

ختبارين، يعىن: ختبارين، يعىن:إليها إلجابة أسئلة البحث، وتقوم الباحثة  إليها إلجابة أسئلة البحث، وتقوم الباحثة 

االختبارالقبلىاالختبارالقبلى--

ية قدرة االختبــار القبلى هو الــذى خيتربه قبــل اســــــــــــــتخــدام التــدريبــات اللغويــة لرتقيــة قــدرة  بات اللغوية لرتق تدري ستخدام ال بل ا لذى خيتربه ق بار القبلى هو ا االخت

الطالبات على اإلنشاء.الطالبات على اإلنشاء.

االختبار البعدىاالختبار البعدى--



ستخداوأما االختبار البعدى هو الذى خيتربه بعد اســــــــــــــتخدا تعرف تعرف م التدريبات اللغوية لم التدريبات اللغوية لوأما االختبار البعدى هو الذى خيتربه بعد ا

الباحثة قدرة الطالبات على اإلنشاء بعد التدريب.الباحثة قدرة الطالبات على اإلنشاء بعد التدريب.

مالحظة املبشرةمالحظة املبشرة--٢٢

صل، وتالحظ تقوم الباحثة مبالحظة مباشـــــــرة وهي عملية تالحظ املظاهر يف الفصـــــــل، وتالحظ  شرة وهي عملية تالحظ املظاهر يف الف تقوم الباحثة مبالحظة مبا

عن مواقف معهد دار اإلحسان العالية وظروفها.عن مواقف معهد دار اإلحسان العالية وظروفها.

املقابلة الشخصيةاملقابلة الشخصية--٣٣

ـــا البـــاحثـــة مع  ثة مع إن املقـــابلـــة آدة من أدوات البحـــث، وهي حمـــادثـــة مواجهـــة تقوم  باح ا ال ثة مواجهة تقوم  حماد حث، وهي  لة آدة من أدوات الب قاب إن امل

شارة أنواع معينة من شـــــــــخص أخرى أو أشـــــــــخاص آخرين، وهدف هذه املقابلة الســـــــــتشـــــــــارة أنواع معينة من  ست شخاص آخرين، وهدف هذه املقابلة ال شخص أخرى أو أ

ا التوجيه والتشخيص.   ا التوجيه والتشخيص.  املعلومات إلستغالهلا يف حبث علمى أو لالستعانة  املعلومات إلستغالهلا يف حبث علمى أو لالستعانة 

باحثة علوأمــا كيفيــة الكتــابــة يف هــذا البحــث فتعتمــد البــاحثــة عل مد ال بة يف هذا البحث فتعت ية الكتا ما كيف تألى طريقــة التــألوأ قة ال جلارية يف اجلــاريــة ى طري يف ا

املقرورة يف كلية الرتبية جامعة الرانريي احلكومية يف كتاب:املقرورة يف كلية الرتبية جامعة الرانريي احلكومية يف كتاب:

Pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Ar-Raniry

Banda Aceh 2015.



الباب الرابع

ت وحتليلها عرض البيا

ت-أ عرض البيا

إلنشاء يبات اللغوية لرتقية قدرة الطالبات على اقدمت الباحثة يف هذا الباب التدر 

لبحث (حبث جترييب مبعهد دار اإلحسان العالية) وللحصول ت فقامت الباحثة  على البيا

هيل ٢٠١٧-٢٠١٦التجرييب مبعهد للسنة  معتمدا على رسالة عميد كلية الرتبية و

/Un.08/TU-FTK/TL.00أتشية برقم اإلسالمية احلكومية بنداملعلمني جبامعة الرانريي ا

10424/2016

حملة ميدان البحث-١

قامت الباحثة البحث مبعهد دار اإلحسان العالية وقامت الباحثة البحث يف صف 

Gampong Siem,Kecamatan Darussalam,Kabupaten Acehاألول. ويقع هذا املعهد يف 

Besar.

املدرسة فيه املدرسة الثانوية و .١٩٩٩وقد أنشأ هذا املعهد غزايل حسان يف سنة 

ة الىت ميتعترب العلوم الدروس اإلسالية. تعلم فيه العلوم اإلسالمية والعلوم العامة. و العال

غريها من واحلديث و الفقه والتفسريتتكون من اللغة العربية والنحو والصرف واحملادثة و 



ضية و ىت تعلم فيه تتكون من اأما الدرس العامة الالعلوم األخرى. و  والبيولوجى ءزيالفلر

. من العلوم العامة األخرىغريهامياء و يالكو 

وأما املعلمون الذين يعلمون يف املعهد وأكثرهم متخرجون يف جامعة الرانريي 

اإلسالمية وجامعة شيخ كواال. وملعرفة عدد املعلم اللغة العربية يف املعهد ميكن أن ننظر إىل 

اجلدول التايل:

١اجلدول 

٢٠١٧-٢٠١٦دد معلم مبعهد دار اإلحسان العالية يف السنة ع

الدرساسم املعلمرقم

ءالطيئلة١ فيز

اللغة اإلجنليزيةمرتدى٢

ءزهرية٣ فيز

كيمياءهرما ينيت٤

علم احلياةروسنيالويت٥

علم احلياةسري أماليا٦



ضياتأزيزة٧ ر

اللغة العربيةأسنوي٨

اللغة اإلجنليزيةالدينأمري ٩

ريخحممد جعفر١٠

التاريخ اإلسالميليين أغوستنا١١

اللغة العرابيةموتيا ألفا١٢

ضةإيرون شياه١٣ ر

ضةمرتونيس١٤ ر

علم احلياةنوركوماال فطري١٥

اللغة اإلندنيسياسليمان١٦

اللغة العربيةسلويت١٧

فقهإيدي شهدى١٨

اللغة العربيةزكريمأخر ١٩

ضياترمدا ينيت٢٠ ر

كيمياءحممد زو الفجر٢١



فقهسريج الدين٢٢

علم احلياةجوت هريلينا٢٣

ءمريين أغوستنا٢٤ فيز

اللغة اإلجنليزيةفيصل أنوار٢٥

ين٢٦ اللغة اإلندنيسياموليد

قرآن احلديثحممد حسين٢٧

عقيدة األخالقأساد٢٨

عقيدة األخالقمصتفى حسن٢٩

فنونفاطيمة زهرا٣٠

اللغة اإلندنيسياأسور اإلمامى٣١

ضياتسلميىت٣٢ ر

ريخإيرمهنا٣٣

ضةخالد إيفندى٣٤ ر

التاريخ اإلسالميأسرية٣٥

كيمياءأسنني٣٦



فنونامسا رتناين٣٧

فنونزكية زينون٣٨

ضياتدرا أغوستنا٣٩ ر

فنونرزكيةبوترى٤٠

التاريخ اإلسالميحممد زبري٤١

عقيدة األخالقفضيل إبراهيم٤٢

اللغة اإلندنيسيانور لندويت٤٣

فقهخبتيار٤٤

شخصا وأكثرهم متخرجون يف جامعة ٤٤إن عدد املدرسني مبعهد دار اإلحسان العالية 

الرانريي وبعضهم متخرجون يف جامعة شياه كواال وجامعة األزهر.

وملعرفة عدد الطالب مبعهد دار اإلحسان فننظر إىل اجلدول اآليت:



٢اجلدول 

٢٠١٧-٢٠١٦عدد الطالب مبعهد دار اإلحسان يف السنة

العددالصفرقم

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

األول (ج)

األول (د)

األول (ه)

االثاين (ج)

الثاين (د)

الثاين (ه)

الثالث (ج)

الثالث (د)

٢٩

٢٦

٣٨

٢٨

٢٩

٢٩

٣٢

٢٢

موع ٢٣٣ا



أن الطالبات اللتني يتعلمن مبعهد دار اإلحسان يف الصف األول تبلغ ٢يظهرلنا اجلدول 

شخصا والصف الثالث تبلغ ٨٦بلغ عددهن شخصا والصف الثاين ت٩٣عددهن 

طالبا.٢٣٣وعددهن كلها ٥٤عددهن 

كان معهد دار اإلحسان له الوسائل اجليدة لسيطرة التعليم، وهي كما يلي: 

٣اجلدول 

٢٠١٧–٢٠١٦عدد الوسائل للسنة 

عدداسم الغرفةرقم

٤مسكن١

٢٣فصل٢

١مسجد٣

١مصلى٤

١٠بيت املعلم٥



٢مقصف٦

١ديوان املعلم٧

٥ديوان املدبر٨

٢مستودع٩

١عموميمطبخ ١٠

٢غرفة الطعام١١

٥محام١٢

١مكتبة١٣

أنشطة االبحث-٢

وخطوات اليت تطبق الباحثة عليها استخدام التدريبات اللغوية لرتقية قدرة 

الطالبات على اإلنشاء فيمكن عرضها يف اجلدول التايل:

٤اجلدول 



العملية التجريبية يف الصف األول (د)

الطالباتأنشطة أنشطة املدر سةرقم

١

٢

٣

دخلت املدر سة إىل الفصل -

لقاء التحية  األول (ج) 

وتسأل أحواهلن وترتب 

الفصل وتشرح املقصود يف 

هذا اللقاء, وتنقسم الباحثة 

موعني,  الصف على ا

لصف  موع األول يسمى  ا

موع الثاين  التجرييب وا

لصف الضابط.

تشرح املدر سة الدرس عن -

اسم مفرد واسم املثىن واسم 

اجلمع

ترد التحية-

تسمع الطالبات كالم الباحثة-

تسمع الطالبات شرح الباحثة -

عن املدة جيدا



٤

٥

أعطت املدر سة الطالبات -

االختبار القبلي.

استسلمت املدر سة اإلجابة -

من الطالبات.

م وختتتم املدر سة عملية التعلي-

وتلقي التحية وخترج الفصل.  

جتيب الطالبات عن األسئلة-

سلمت الطالبات أوراق اإلجابة -

إىل املدر سة

ترد التحية وخيرجن الفصل.-

٥اجلدول 

العملية التجريبية يف الصف التجرييب استخدام التدريبات اللغوية لرتقية قدرة الطالبات 
على اإلنشاء



(اللقاء األول)

أنشطة الطالباتأنشطة املدر سةرقم 

١

٢

٣

٤

٥

دخلت املدر سة الصف التجريب -

لقاء التحية وتسأل عن 

أحواهلن وترتب الفصل ترتيبا.

تشرح املدر سة أسئلة االختبار -

القبلي، وخترب عن نتيجتهن 

وتعلم املدر سة أوال عن اسم 

املفرد واسم املثىن واسم اجلمع

توزع املدر سة االختبار القبلي -

للطالبات.

املدر سة اإلجابة اليت مث تشرح -

الختبار القبلي. تتعلق 

وختتتم املدر سة عملية التدريس -

وتلقى التحية وخترج من الفصل.

ترد التحية-

تسمع الطالبات كالم -

املدر سة

تناقش الطالبات عن اسم 

املفرد واسم املثىن واسم 

اجلمع.

جتيب الطالبات عن -

االختبار.

تسمع البيان املدر سة وتسأل -

مل تفهم.ما 



ترد التحية املدر سة وخيرجن -

من الفصل.

٦اجلدول 

عملية التجربية يف الصف التجرييب 

(اللقاء الثاين)

أنشطة الطالباتأنشطة املدر سةرقم

١

٢

دخلت املدر سة فصل التجريب -

لتحية وتسأل أحواهلن وترتب 

الفصل ترتيبا وتراجع قليال عن

الدرس املاضي.

وتستمر املدر سة عن اسم املفرد -

واسم املثىن واسم اجلمع.

مث أعطت املدر سة للطالبات -

االختبار البعدي. وتشرح كيفية 

ترد التحية.-

تسمع الطالبات بيان املدر سة -

وتسأل ما مل تفهم.



٣

٤

٥

٦

٧

لتنشئ إنشاء. وتكتب 

ت على  املفردات الصعو

السبورة.

مث أمرت الطالبات إلجتماع -

اإلجابة.

مث تشرح ما كتبت هلن عن -

اإلجابة.

لى فهمهنللتأكد الطالبات ع-

مر املدر سة الطالبات لشرح 

يت األمثلة من كل  عن املدة و

اسم.

وختتتم املدر سة من عملية -

التعليم وخترج الفصل

جتيب األسئلة مث تنشئ إنشاء -

إلجابة. وتسأل عن  مطابق 

ت. املفردات الصعو

البات اإلجابة فجمعت الط-

للمدر سة.

تسمع الطالبات بيان املدر سة -

جيدا.

تشرح الطالبات عن الدرس -

يت األمثلة من كل اسم. و

وخيرجن الفصل.-



٧اجلدول 

عملية جتريبية يف الصف التجرييب

(اللقاء الثالث)

أنشطة الطالباتأنشطة املدر سةرقم

الصف دخلت املدر سة-١

لقاء التحية  التجريب 

وتسأل أحواهلن وترتب 

الفصل ترتيبا وتراجع قليال 

عن الدرس املاضى.

ترد التحية-



٢

٣

٤

٥

وتستمر املعلم تدريس عن -

اسم املفرد واسم املثىن واسم 

اجلمع.

تدرب املدر سة الطالبات -

سم املفرد واسم املثىن واسم 

اجلمع وجتعل إىل مجلة 

مفيدة.

مث تطلب الطالبتان من -

ات أن تذكرا وتشرحا الطالب

قليال ما تدرس يف هذا 

اللقاء.

م وختتتم املدر سة عملية التعلي-

وتلقي التحية وخترج من 

الفصل. 

تسمع الطالبات بيان املدر سة -

عن اسم املفرد واسم املثىن واسم 

اجلمع.

تعمل الطالبات التمرينات -

وتسأل عما ال يفهمن.

الطالبات وتشرح ما تذكر-

عل مهن املدر سة من الدرس.

ترد التحية املدر سة و خيرجن من -

الفصل.



مالحظة املباشرة-٣

ملالحظة املباشرة يف عملية استخدام التدريبات اللغوية لرتقية  تقوم الباحثة 

الطالبات على اإلنشاء وأما نتيجة مالحظة املباشرة كما يلى:

والشرح من املدر سة استماعا جيدا.تسمع الطالبات الكالم -١

تسأل الطالبات مامل يفهمن من اسم املفرد واسم املثىن واسم اجلمع وكيفية -٢

تنشأ إنشاء.

تستطيع الطالبات إلعطاء األمثلة من اسم املفرد واسم املثىن واسم اجلمع إىل -٣

مجلة مفيدة.

ارتفعت الطالبات نشاطا يف التعلم.-٤

.التدريبات اللغوية مع زمالئهن يف الفصلتشتجع الطالبات يف استخدام-٥

لتدريبات اللغوية بعد العملية  وملعرفة  كفاءة الطالبات على سيطرة اإلنشاء 

التجريبية فاعتمدت الباحثة على االختبار البعدى. وملعرفة نتيجة الطالبات يف االختبار 

ميكن أن ننظر إىل اجلدوال التايل:



٨اجلدول 

لي واالختبار البعدى للمجموعة الضابطةنتيجة االختبار القب

االختبار البعدىاالختبار القبلىأمساء الطالبات رقم

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

)١الطالبة (

)٢الطالبة (

)٣الطالبة (

)٤الطالبة (

)٥الطالبة (

)٦الطالبة (

)٧الطالبة (

)٨الطالبة (

)٩الطالبة (

)١٠(الطالبة
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٤١

٢٧

٤٢

٢٩

٣٨

٢٠

٣٩

٤٣

٣٩

٢٥



١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

)١٣الطالبة (

)١٤الطالبة (

)١٥الطالبة (

)١٦الطالبة (

)١٧الطالبة (

)١٨الطالبة (

)١٩الطالبة (

)٢٠الطالبة (

٧٥

٦٠

٣٠

٤٠

٣٥

٥٥

١٠

١٥

٧٩

٦٥

٤٩

٤٨

٣٧

٦٥

١٥

٢٠

موع  ٦٥٥٧٨٤ا

٣٢،٧٥٣٩،١٥الدرجة املتوسطة

ت حصلت الطالبات االختبار القبلى على نتيجة املعتدلة بتقدير  ٣٢،٧٥من هذه البيا

٣٩،١٥وحصلت الطالبلت االختبار البعدى على نتيجة املعتدلة بتقدير 



٩اجلدول 

نتيجة االختبار القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية

نتيجة االختبار البعدىنتيجة االختبار القبلىاألمساء الطالبةرقم

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

)١الطالبة (

)٢الطالبة (

)٣الطالبة (

)٤الطالبة (

)٥الطالبة (

)٦الطالبة (
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١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

)١٢(الطالبة 

)١٣الطالبة (

)١٤الطالبة (

)١٥الطالبة (

)١٦الطالبة (

)١٧الطالبة (

)١٨الطالبة (

)١٩الطالبة (

)٢٠الطالبة (

٤٠

٦٠

٦٠

٦٠

٦٥

٧٥

٧٠

٧٠

٤٠

٤٧

٦٧

٧٠

٦٦

٨٥

٨٧

٨١

٧٨

٤٩

موع ١٢١٠١٤٣٩ا

٦٠،٥٧١،٩٥الدرجة املعتدلة

ت حصلت الطالبات االختبار القبلى على نتيجة املعتدلة بتقدير ٦٠،٥من هذه البيا

.٧١،٩٥وحصلت االختبار البعدى على نتيجة املعتدلة بتقدير 

ت-ب حتليل البيا



ختبارات ( ت لنتيجة االختبار القبلى والبعدى  فتستعمل ) t. Tesنظام حتليل البيا

:٣٢الباحثة الرموز كما يلى

= −∑ + ∑+ − 2 1 + 1
حيث أن:

MX =موعة التجريبية نتيجة  املعتدلة من ا

MY =موعة الضابطة نتيجة املعتدلة من ا

موعة التجريبية                                           جمموعة النتيجة من ا = ∑
= ∑ yموعة الضابطة جمموعة النتيجة من ا

Nx =موعة التجريبية جمموعة الطالبة من ا

1 Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian....Hal.311-312



Ny =موعة الضابطة جمموعة الطالبة من ا

مبعىن الفصل yمبعىن الفصل التجرييب وأما xوأما ”mean “مبعىن "”Mلنتيجة 

موعتني ميكن أن ننظر إىل اجلدول  التاىل:الضابط، وفرق نتيجة بني ا

١٠اجلدول 

فروق النتائج بني االختبار القبلى والبعدى للمجموعتني الضابطة والتجريبية

موعة الضابطة موعة التجريبيةا ا

)رقم − )رقم( − )
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٢٠

موع ا

٥

١٢٩

٢٥

١٥٠٧

٢٠٩

٢٢٩

٨١

٢٨٨١

) للمجموعتني الضابطة والتجريبية هي:t.tesدرجة االختبارات (

Nx = 20 Ny = 20

Mx = = 11,45 My = = 6,45
∑ = ∑ − (∑ ) ∑ = ∑ − (∑ )
∑ = 2881 − ( ) ∑ = 1507 − ( )
∑ = 2881 − , ∑ = 1507 – ,
∑ = 2881 − 2,622,05 ∑ = 1507− 832,05∑ = 258,95 ∑ = 674,95

= −∑ + ∑+ − 2 1 + 1
= 11,45 − 6,45258,95 + 674,9520 + 20 − 2 120 + 120
= 5933,938 0,0025
= 524,57 0,0025



= 50,6142
= 50,783

t = 6,385

derajatدرجة احلرية ( kebebasan (db) يف االختباراتt.tes) هي (Ny+Nx-2 (

٥) significantولتكون الغرضية على مستوى الداللة ().٣٨=٢٠-٢٠+٢٠أو     (

فيكون ٢،٠٢. وإذا كانت النتيجة ال تبلغ إىل ٢،١٠. فينبغى أن تبلغ النتيجة إىل %

الفرض مردودا يعىن أن استخدام التدريبات اللغوية لرتقية قدرة الطالبات على اإلنشاء غري 

فيكون الفرض مقبوال يعىن ٢،١٠فعالة يف تدريس اإلنشاء، وإذا كانت النتيجة أكرب من 

لتدريبات اللغوية لرتقية قدرة الطالبات على اإلنشاء فعالة على تدريس أن استخدام ا

tفالتنيجةdb= ٣٨ألن درجة احلرية %٥اإلنشاء. أخذت الباحثة مستوى الداللة 

وميكن أن ننظرها يف قائمة امللحقات.tوهكذا كما املكتوب يف اجلدول ٢،٠٢اجلدول 

ت السابق جند أن نتيجة ا ٦،٣٨٥) =t.tesت (–الختبارات من حتليل البيا

) أكرب من t.tesفظهرلنا أن نتيجة االختبارات (٢،٠٢) =t.tabelت (–وأما اجلدول 

)t.tabel(.

حتقيق الفرض:–ج 



وأما الفرض اليت قدمت الباحثة يف هذه الرسالة هي:

إن استخدام التدريبات اللغوية لرتقية قدرة الطالبات على اإلنشاء فعالة -١

–) أكرب من اجلدول t.tesتدريس اإلنشاء ألن نتيجة االختبارات (يف 

).t.tabelت (

فيكون الفرض األول يف هذا البحث مقبوال.فاستخدام التدريبات 

اللغوية لرتقية قدرة الطالبات على اإلنشاء فعالة على تدريس اإلنشاء.

نوقد عرفت الباحثة أن نتيجة الطالبات يف االختبار البعدى أعلى م-٢

نتيجة االختبار القبلى. وهذا تدل على أن استخدام التدريبات اللغوية 

لرتقية قدرة الطالبات على اإلنشاء تتأثر على تدريس اإلنشاء للطالبات 

معهد دار اإلحسان العالية ولذالك فإن الفرض الثاين هلذا البحث 

مقبوال. 

الباب اخلامس



خامتة

ستخدام التدريبات وقد أكملت الباحثة هذه الرسالة  على ما يتعلق 

اللغوية لرتقية قدرة الطالبات على اإلنشاء مبعهد دار اإلحسان العالية. فاآلن حيسن به أن 

يقدم نتائج البحث واالقرتاحات ختاما كما يلي:

نتائج البحث-أ

إن استخدام التدريبات اللغوية لرتقية قدرة الطالبات على اإلنشاء فعالة -١

إىل نتيجة االختبارات (على تدريس اإلنش ) السابقة t .tesاء وإذا نظر

.)t. tabelت (–) أعلى من جدول t. tesأن نتيجة االختبارات (

وقد عرفت الباحثة أن نتيجة الطالبات يف االختبار البعدى أعلى من -٢

نتيجة االختبار القبلى. وهذا تدل على أن استخدام التدريبات اللغوية 

ات ات على اإلنشاء تتأثر على تدريس اإلنشاء للطالبلرتقية قدرة الطالب

معهد دار اإلحسان العالية.

االقرتاحات-ب



ينبغي ملعلم أن يعلم طالبه بوسيلة مناسبة لرتقية قدرة الطالبات على -١

إلنشاء وتدافعهم يف تعليم اإلنشاء.

ينبغي للطالب أن يتعلموا كيفة لتنشأ إنشاء وميارسه ممارسا جيدا حىت -٢

يكون انشأ جيدا.

لنقد. إذا -٣ ينبغي على القارئني الذين يقرؤون هذا البحث أن يتفضلوا 

وجدوا فيها خطأ أو نقصا فأن يصلحوا هذه العيوب حىت يكون هذا 

.البحث كامال ومفيدا للباحثة والقارئني

املراجع



املراجع العربية-أ

٢٠٠٤بريوت: دار املشرق،املعجم الوسيط،إبراهيم أنيس،

ريس مالغن، فقه اللغة العربية، أوريل حبر الدين،  ٢٠٠٩مالغن: 

٢٠١٤السويس: عامل الكتب، تعليم اللغة العربية املعاصرة،سعيد اليف،

ض: لطبعة الثانيةااملدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية،صاحل محد العساف،  ، الر

٢٠٠٠مكتبة العبيكان، 

املراجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، علي أمحد مدكور، 

٢٠١٠الطبعة األول، القاهرة: دار الفكر العريب، 

ان: لبناملراجع يف تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها،علي سامي احلالق،

٢٠١٠طرابلس، 

ار دبريوت:، جديدة منقحةالطبعة ،املنجد يف اللغة واألعالمدار املشراق،مؤسسة 

٢٠٠٣املشراق، 

: دمشق، ، دمشقيف طرائق تدريس اللغة العربية، الطبعة الثانيةحممد أمحد السيد، 

١٩٩٧



: دمشق، ، دمشقيف طرائق تدريس اللغة العربية، الطبعة الثانيةحممد أمحد السيد، 

١٩٩٧

عربية اململكة ال، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىالناقه،حممود كامل 

١٩٨٥القرى، جامعة أم السعودية،

اخمتار الطاهر حسني، ر العلمية، ، القاهرة: الداتعليم اللغة العربيةلغري الناطقني 

٢٠١١

.٢٠٠٣بروت: دار املشراق، ، املنجد الوسيط يف العربية املعاصرة،لويس معلوف

املراجع اإلندونسية-ب

Muhammad. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta:

Rineka Cipta, 2006

http://www shoolarabia.net/toroq_tadrees_arabi tadreebat_kawa3ed1htm.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

Nama Sekolah : MAS Darul Ihsan

Kelas/ semester : X/ I



Mata Pelajaran :  Insya’

Alokasi Waktu : 2 X 45 menit

Standar Kompensi : Mengungkapkan informasi secara tertulis berbentuk

paparan atau dialog             tentang املهنة واحلياة

Kompetensi Dasar :

4.2 mengungkapkan gagasan atau pendapat secara tertulis
dalam kalimat dengan menggunakan kata, frasa dan kalimat

dalam struktur yang benar tentang املهنة واحلياة 

Indikator :

4.2.1 mendeskripsikan gambar dengan menggunakan
skruktur kalimat(اسم مفرد واسم المثنى واسم الجمع)

4.2.2 merangkai kalimat menjadi paragraf tentang املهنة 
واحلياة 

A. Tujuan pembelajaran: setelah proses pembelajaran dengan mengunakan
gambar siswa mampu mendeskripsikan gambar dan

merangkai kalimat menjadi paragraf tentang املهنة واحلياة

B. Materi Ajar : املهنة واحلياة  skruktur kalimat اسم المفرد واسم المثنى واسم الجمع

اسم املفرد و اسم املثىن واسم اجلمع

املثال : 

مذكر



اخلرياملبتدأ

على املقعدجيلسونهم

إىل املسجدتذهبونانتم

عيد الليلننامحنن

مؤنث

اخلرياملبتدأ

على املقعدجيلسنهن

إىل املسجدتذهنباننت

عيد الليلننامحنن

C. Metode Pembelajaran :

- Mubasyarah
- Ceramah
- Diskusi
- Tanya jawab
- Demonsrasi

D. Langkah Pembelajaran :

NO LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN ALOKASI
WAKTU



1 Kegiatan Awal 15 Menit

- Guru masuk, memberi salam
- mengabsen siswa
- Menanyakan kepada siswa tentang pembelajaran

yang lalu
- Menjelaskan langkah-langkah  pembelajaran

2 Kegiatan inti

Eksplorasi

- Guru memperkenalkan jenis-jenis profesi melalui
gamabr

- Guru memberikan mufradat baru dan menjelaskan

maknanya Memberi penjelaskan ringkas tentang

skruktur kalimat اسم المفرد واسم المثنى واسم الجمع

- Siswa mengamati penjelasan guru tentang cara

menyusun kalimat berdasarkan gambar yang

disediakan

Elaborasi

- Siswa  berlatih membuat kalimat dengan mufradat

dengan struktur اسم المفرد واسم المثنى واسم الجمع

- Guru membagi siswa ke dalam beberapa

kelompok kecil.

- Siswa mengerjakan LKS bersama teman

sekelompok dan guru membimbing diskusi siswa

- Siswa mewakili kelompoknya mempresentasikan

hasil kerja kelompoknya.

- Siswa memberi tanggapan terhadap jawaban

kelompok lainnya.

Konfirmasi



- Guru memberikan penguatan tentang hasil diskusi

yang dipresentasikan siswa.

- Guru memberikan apresiasi dan pujian untuk

kelompok yang kompak dan menjawab dengan

benar.

3 Kegiatan Akhir

- Guru bersama siswa menyimpulkan materi
pembelajaran

- Guru mengevaluasi siswa untuk mengetahui hasil
belajar yang dicapai

- Guru member pesan motivasi kepada murid
- Guru mengakhiri pembelajaran dan keluar kelas

E. Media dan alat :

- Papan tulis
- Karton
- Media gambar
- LKS

F. Sumber belajar :

- Kementrian Agama Republik Indonesia, Buku Siswa Bahasa Arab untuk
MA kelas X, 2014

- Kamus bahasa arab (Mahmud yunus)

G. Penilaian:

a. Tehnik : Tes

b. Bentuk Instrument : Tulisan (Lampiran)

No



Indikator pencapaian
kompetensi

Teknik Bentuk
instrumen

Instrument

1. mendeskripsikan gambar
dengan menggunakan
skruktur kalimat اسم 
المفرد واسم المثنى واسم الجمع

Tugas
individu

Tes tulis Buatlah kalimat
berdasarkan gambar
dibawah ini!

2 merangkai kalimat
menjadi paragraf tentang

املهنة واحلياة  dengan

skruktur kalimat م المفرد اس
اسم المثنى واسم الجمع

Tugas
individu

Tes tulis Rangkailah
kalimat-kalimat
dibawah ini
menjadi paragraf!

Mengetahui :

Guru Mapel insya’ Guru
Penelitian

Puspa Ramadhani Putri Rizkiah



Lembar Kerja Siswa (LKS)

Nama kelompok  :
Anggota kelompok: 1.

2.
3.
4.
5.

Buatlah kalimat dari gambar dibawah ini!

املثال : 

يتعلمون : هم الطالب يتعلمون يف 
املدرسة



٢-١-

يذهبون : يزرع :  



٤-٣-

تدرس يعاجل 

٦-٥-

تعاجل يركب 



٨-٧-
يـبحث:  تبيع : 

١٠-٩-
يطبحيركب



Soal pretest

Petunjuk : 1. Gantilah kata berikut  dengan dhamir yang sesuai!

2.  rangkailah dhamir tersebut menjadi kalimat dengan pola!

(املضارع)مبتدأ(ضمائر اجلمع) + خرب  )

مثل:السائقوان = هم .  هم يذهبون إىل الفصل

صحفيون -١
فالحات -٢
ممضرضات -٣
جرون-٤
الطب احات -٥

Urutkanlah  kalimat-kalimat dibawah ini sehingga menjadi paragaf
yang utuh!

م.١ كل الرز يف كل أ فعة ألنفسهم وجمتمعهم، ألن حنن  وعمله 
كلهم خيتاح اليها الناس.٢

الفالحون واملدرسون و األطباء والصحفيون وغري ذالك ف.٣
فالفالحون يذهبون  إىل املزرعةكل يوم، وهم يزرعون الرز .٤



كل الصباح املدرسون يذهبون إىل املدرسة.٥
كما عرفنا أن مهن متنوعة، منهم فالح ومدرس واألطباء وصحفيون وعري ذالك.٦
الت .٧ ويكتبون يف اجلرائد وا
فعني بني الناس وحنن نتعلم منهم .٨ علوم الدين والعامة ليكون افرادا 
وأما األطباء يذهبون إىل املستشفى ويعاجلون املرض.٩
والصحفيون يبحثون عن األخبار النافعة .١٠

Urutkanlah  kalimat-kalimat dibawah ini sehingga menjadi paragaf
yang utuh!

الت و اجلريدة .١ يقرأ سليمان كتب الدنية والعامة وا
م العطلة يرسم سليمان املنظرة واحليوان وهو يذهب إىل املزرعة والبستان .٢ وعند أ

وينظر اليها مث يرمسها
ت كثرية.٣ سليمان هو الطالب يف املدرسة العالية وله هوا
السلةويف أوقات الفراغ يلعب سليمان كرة القدم وأحيان يلعب كرة.٤
مثل القراءة والرسم وكرة القدام وكرة السلة .٥



]

Soal Posttest

Buatlah kalimat berdasarkan gambar dibawah ini, kemudian rangkailah kalimat-
kalimat tersebut menjadi paragraf !

١.



٢.



٣.

٤.



٥.

املفردات

arsitekturاملهندس = -

bangkir= الص رييف  -

dokterطبيب ج اطب اء =-

perawat=املمر ضة -

pelukisالر سام =-

pengarangاملصنف =-

penulisالكاتب =-



petaniالفالح =-

pilotالط ي ار =-

wartawanالص حفي =-

polisiشرطي= -

pegawaiموظ ف =  -

pengemudiالسائق =-

Kreteria penilaian siswa

1. Penelitian kelompok

No Nama Kreteria
Kerja sama Keaktifan Penilaian

kalimat
Skor

25 25 50 100
1 A
2 B

2. Tugas individu

no Nama Skor
Memjawab
pertanyaan

Menyusun
kalimat

10-50* 3-5 100



Ket:

Urutkanlah  kalimat-kalimat dibawah ini sehingga menjadi paragaf
yang utuh!

كما عرفنا أن مهن متنوعة، منهم فالح ومدرس واألطباء وصحفيون وعري ذالك.١
فالفالحون يذهبون  إىل املزرعةكل يوم، وهم يزرعون الرز .٢
كل الرز يف.٣ فعة ألنفسهم وجمتمعهم، ألن حنن  موعمله  كل أ
كل الصباح املدرسون يذهبون إىل املدرسة.٤
فعني بني الناس.٥ وحنن نتعلم منهم علوم الدين والعامة ليكون افرادا 
وأما األطباء يذهبون إىل املستشفى ويعاجلون املرض.٦
الصحفيون يبحثون عن األخبار النافعة .٧
الت .٨ ويكتبون يف اجلرائد وا
والصحفيون وغري ذالك و الفالحون واملدرسون و األطباء .٩
كلهم خيتاح اليها الناس.١٠









LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA

SEKOLAH : MAS DARUL IHSAN
MATA PELAJARAN : INSYA’
KELAS/SEMESTER : X/
Pelaksannaan (Hari/Tanggal):

NO ASPEK YANG DIAMATI 1 2 3 4
1 Siswa mendengarkan penjelasan guru dengan baik

2 Siswa menjawab pertanyaan guru

3 Siswa melakukan tanya jawab mengenai gambar
yang digunakan sebagai media untuk pembelajaran
insya’

4 Siswa menanyakan mufradat yang sulit

5 Siswa mendengarkan penjelasan mufradat yang sulit
dari guru

6 Siswa bekerja sesuai dengan kelompok yang telah
dibagikan

7 Setiap kelompok membuat satu karangan sesuai
gambar

8 Setiap kelompok memaparkan hasil kerja kelompok
didepan kelas

9 Kelompok terbaik mendapat penghargaan dari guru

10 Setiap kelompok menyimpulkan materi
pembelajaran



KETERANGAN:

4 = sangat baik 2 = cukup

3 = baik 1 = kurang

Aceh Besar, ................ 2016

Pengamat

Ustadzah ...........................



LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA

SEKOLAH : MAS DARUL IHSAN
MATA PELAJARAN : INSYA’
KELAS/SEMESTER : X/
Pelaksannaan (Hari/Tanggal):

NO ASPEK YANG DIAMATI 1 2 3 4
1 Siswa mendengarkan penjelasan guru dengan baik

2 Siswa menjawab pertanyaan guru

3 Siswa melakukan tanya jawab mengenai gambar
yang digunakan sebagai media untuk pembelajaran
insya’

4 Siswa menanyakan mufradat yang sulit

5 Siswa mendengarkan penjelasan mufradat yang sulit
dari guru

6 Siswa bekerja sesuai dengan kelompok yang telah
dibagikan

7 Setiap kelompok membuat satu karangan sesuai
gambar

8 Setiap kelompok memaparkan hasil kerja kelompok
didepan kelas

9 Kelompok terbaik mendapat penghargaan dari guru

10 Setiap kelompok menyimpulkan materi
pembelajaran



KETERANGAN:

4 = sangat baik 2 = cukup

3 = baik 1 = kurang

Aceh Besar, ................ 2016

Pengamat

Ustadzah ...........................

السرية الذاتيه

ت الشخصية أوال: البيا

اإلسم الكامل      : بوتري رزكية. ١

٢٢١٢٢٢٥٤٠رقم القيد            : .٢

ريخ امليالد: ٣ ١٩٩٤فرباير Rambong Dalam١٢. مكان و

ث.اجلنس٤ : اإل

: اإلسالم . الدين٥

: إندونيسيا. اجلسنية ٦



: غري متزوج. احلالة اإلجتماعية٧

Batuphat Barat: . العنوان٨

: طالبةالعمل. ٩

:. الربيد األلكرتوىن١٠

ابن هجر: . اسم األب١١

: حال ق. العمل١٢

: مرشيدة. اسم األم ١٣

: رب ة البيت. العمل١٤

Batuphat Barat: . العوان ١٥

نيا: خلفية التعليم:

)٢٠٠٦، Muara Satu, MIN Blang Mane IIاملدرسة اإلبتدائية (.١

)٢٠٠٩،Lhokseumawe, MTsS Ulumuddinاملدرسة املتوسطة(.٢

)٢٠١٢، Lhokseumawe, MAS Ulumuddinاملدرسة الثانوية (.٣

هيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية .٤ قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية و

٢٠١٧–٢٠١٦احلكومية، بندا اتشية، 

الباحثة




