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أ .املقدمة
املهارات اللغوية أربع :مهاراتن سلبيتان أو استيعابيتان ومها السماع
1
والقراءة ،ومهاراتن اجيابيتان أو ابتكاريتان ومها التعبري الشفوي والتعبري الكتايب.
والكتابة وسيلة من وسائل االتصال اليت بواسطها ميكن للتلميذ أن يعرب عن
أفكاره ،وأن يقف على أفكار غريه ،وأن يربز ما لديه من مفهومات ومشاعر،
2
ويسجل ما يود تسجيله من حوادث ووقائع.
والكتابة عملية ضرورية للحياة سواء ابلنسبة للفرد أم للمجتمع ،ومن مث
تعبري الكتابة الصحيحة عملية مهمة يف تعليم اللغة ابعتبارها عنصرا أساسيا من
عناصر الثقافة .وضرورة اجتماعية لنقل األفكار والتعبري عنها للوقوف على أفكار
اآلخرين واإلملام هبا ،ويف إطار أنواع من القدرات :قدرة يف اخلط ،وقدرة يف اهلجاء،
وقدرة يف التعبري الكتايب اجليد.

3

1محادة إبراهيم ،االجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات احلية األخرى لغري الناطقني هبا (القاهرة  :دار الفكر
العريب )1987 ،ص .221
2حسن شحانه ،تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق (القاهرة  :الدار املصرية اللبنانية )1996 ،ص .315
 3عمر الصديق عبد هللا ،تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها( ،الدار العاملية للنشر واالتوزيع2008 ،م) ،ص -111
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وتعليم الكتابة يعين االهتمام أبمور ثالثة رئيسية :أوهلا ،الكتابة بشكل
يتصف ابألمهية ،واالقتصادية ،واجلمال ،ومناسبته ملقتضى احلال ،وهذا ما يسمى
ابلتعبري التحريري .واثنيها ،الكتابة السليمة من حيث اهلجاء ،وعالمات الرتقيم
واملشكالت الكتابية األخرى ،كاهلمزات وغري ذلك .واثلثها ،الكتابة بشكل
واضح مجيل ،فالثاين والثالث هنا يتصالن ابملهارات اليدوية يف الكتابة ،أو ما
4
يسمى آبليات الكتابة ،أو مهارات التحرير العريب.
ومعىن ذلك أنه ال بد أن يكون الطالب قادرا على رسم احلروف رمسا
صحيحا وإال اضطربت الرموز واستحالت قراءهتا ،وال بد أن يكون قادرا على
كتابة الكلمات ابلطريقة اليت اتفق الناس عليها وإال تعذرت ترمجتها إال مدلوالهتا،
وال بد أن يكون قادرا على اختيار الكلمات ووضعها يف نظام خاص معني وإال
5
استحال فهم املعاين واألفكار اليت تشتمل عليها.
وقد عرف الباحث أن يف مدرسة الرمحة االبتدائية اإلسالمية بسورااباي يف
الصف الثالث (أ) هناك ثالث مشاكل  :املشكلة اللغوية ،واملشكلة التعليمية،
واملشكلة النفسية.
األوىل املشكلة اللغوية :ضعف الطالب يف الكتابة وكان أكثرهم مل يقدروا
على كتابة األحرف وفقا للقواعد الصحيحة كالتمييز بني األحرف اليت تستطيع
وصلها ابألحرف األخرى واليت ال تستطيع .وكذلك مل يقدروا على كتابة األحرف
اليت تتغري شكلها إذا وصل ابألحرف األخرى مثل حرف الكاف أو الياء .وهذه
املشكلة وقعت بسبب عدم املادة اخلاصة اليت يستطيع الطالب ممارسة الكتابة،
4علي أمحد مدكور ،تدريس فنون اللغة العربية (القاهرة  :دار الفكر العريب )2002 ،ص .231
5عمر الصديق عبد هللا ،تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها (اهلرم  :الدار العاملية )2008 ،ص .112
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وهذه املعرفة بعد أن تكلم وسأل الباحث بعض أساتيذهتا وأعطى بعض
األسئلة للطالب واملالحظة.
والثانية املشكلة التعليمية :سرعة بيان املعلم ونقص يف التكرار يف أثناء
الدراسة حيث جتعل التالميذ ال يفهمون الدرس وقلة احلصة لدرس اللغة العربية
لكل األسبوع حصة واحدة ،وكذلك من الكتاب املقرر ليس هناك قواعد الكتابة
اليت تبني وتوضح عن طريقة الكتابة الصحيحة.
والثالثة املشكلة النفسية وهي التالميذ ما عندهم احلماسة يف وقت
الدراسة وكذلك ماعندهم اهلمة أو احلرص على مراجعة الدرس الذي قد تعلموه
يف الفصل.
ورأى الباحث أن كتاب "الطريق إىل العربية" من كتب تعليم اللغة العربية
للناطقني بغريها للمستوى األول جيد ومناسب لعالج تلك املشاكل ،ألن هذا
الكتاب حيتوي على األمثلة والتدريبات منها تدريبات كتابية وقواعد الكتابة،
وهتدف منها إىل تعليم الدارس نظام الكتابة العربية يف مستوى احلروف والكلمات
مع الصور.
وبناء على ما سبق ذكره ،يود الباحث أن يقوم ابلبحث لتجربة هذا
الكتاب يف مدرسة الرمحة االبتدائية اإلسالمية بسورااباي حتت املوضوع  :فعالية
استخدام كتاب "الطريق إىل العربية" من كتب تعليم اللغة العربية للناطقني

بغريها للمستوى األول لتنمية مهارة الكتابة لدى طالب الصف الثالث (أ)
يف مدرسة الرمحة االبتدائية اإلسالمية بسورااباي.
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ب .مفهوم كتاب الطريق إىل العربية
هذا الكتاب الذي ألفته مركز قطر الثقايف اإلسالمي (فنار) هو أحد
الكتب من جمموعة كتب سلسلة تعليم اللغة العربية ،وألفته هذه الكتب لتعليم
اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،وهذه الكتب أتيت سلسلة الطريق إىل العربية املكونة
من مخسة أجزاء.
ج .أسباب أتليف هذه الكتب
حتتل اللغة العربية مكانة مرموقة بني لغات العامل احلية ،وقد ازداد االهتمام
هبا يف هذا العصر احلديث الذي حولت فيه التكنولوجيا العامل إىل قرية كونية
واحدة ،وهو ما أبرز حاجة الناس الكتساب آليات للتواصل مع بعضهم بعضا
واليت من أمهها تعلم اللغات الذي يعترب جسرا يربط بني احلضارات املختلفة وأداة
فعالة لتعميق ثقافة احلوار والتفاهم بني األمم والشعوب.
ومن هنا أتيت احلاجة املاسة إىل توفري مناهج جديدة تواكب التقدم العلمي
وتليب حاجات طالب العربية املتعددة واملتجددة يف اجملاالت التعليمية والثقافية
والسياحية والتجارية كافة.
وإسهاما منا (يف مركز فنار) يف هذا اجملال أتيت هذه السلسلة يف تعليم
العربية للناطقني بغريها لتشكل إضافة جديدة يف هذا امليدان .وهي تعترب حماولة
منا لتقدمي جتربة حديثة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ،ولكي نتعرف على
جوانب النقص فيها فقد ارأتينا وضعها يف ميزان التجربة العملية من خالل
تدريسها جلنسيات خمتلفة بغية التوصل إىل أفضل الطرق وأنسبها لتعليم اللغة
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العربية ،مما يستدعي االستفادة من ذوي اخلربات وأصحاب االختصاص
6
يف هذا اجملال.
د .هدف السلسلة
هتدف هذه السلسلة إىل تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا من خالل
متكني الدارس من إتقان املهارات اللغوية األساسية (االستماع – التحدث –
القراءة – الكتابة – التعبري – التحرير)
ه .املستهدفون
تستهدف هذه السلسلة كآفة الفئات واألعمار املختلفة من الدارسني
املتحدثني بغري العربية ،لذا مت تقسيم هذه السلسلة إىل عدة مستوايت لتليب
حاجات هذه الفئات كافة ،بداءً من أساسيات اللغة لتصل هبم إىل مراحل
اإلتقان.
و .مكوانت السلسلة
مت تقسيم هذه السلسلة إىل مخسة مستوايت وقد روعي فيها اآليت :
أ) التكامل بني مهارات اللغة وعناصرها
ب) السهولة يف التناول والعرض
نظرا لتفردها عن
ت) الرتكيز على النظام الصويت وخمارج احلروف يف العربية ً
غريها من اللغات
6حسن سامي املؤقت،الطريق إىل العربية( ،قطر :فنار).
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ث)
ج)

التدرج يف عرض املادة العلمية
7
استخدام التقنيات احلديثة يف تطبيقات املادة العلمية وتدريسها.

ز .املنهج املتبع يف (املستوى األول)
انطالقا يف هذا املستوى من األجبدية الصوتية على النحو التايل :
أ) االعتماد على اجملموعات الصوتية املشرتكة يف املخرج وعلى أساسها مت
تقسيم احلروف املتحددة املخرج إىل عدة وحدات.
ب) ربط احلروف ابحلركات القصرية والطويلة والسكون ليتمكن الدارس من
قراءة احلروف مبختلفة احلركات واملمدود.
ت) تدريب الدارس على كتابة احلروف بصور خمتلفة ومع الضبط متهيدا
إلتقان مهارة الكتابة يف املستقبل.
ث)
ج)

ح)
خ)

التدرج يف تناول اجملموعات الصوتية بدءا من أقرب املخارج وأسهلها وهو
الشفتان ووصوال إىل آخر املخارج وأصعبها وهو احللق.
اعتماد الطريقة الكلية يف عرض احلروف حيث يعرض احلرف يف بيئته
داخل الكلمة وذلك ليتعرف الدارس على اجلرس العام للغة العربية،
ويكتسب مهارة االستماع والتمييز بني األصوات.
عرض الصور املختلفة لرسم احلروف يف خمتلفة مراحله (يف أول الكلمة
ووسطها وآخرها) متصال أو منفصال.
ربط املفردات ابلصور اليت تعرب عنها لرتتبط الصورة واللفظ واملدلول يف
ذهن الدارس.

7املرجع السابق
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د)
ذ)

ر)

تنويع املفردات املستخدمة يف السلسلة لتزيد الرصيد اللغوي للدارس وقد
روعي فيها الشيوع والسالسة.
مبسطة ليتدرب الدارس من
إحلاق كل وحدة من الوحدات بتدريبات َّ
خالهلا على استخدام مجل اإلشارة وصيغة السؤال واجلواب النتقاله إىل
املراحل املتقدمة.
معاجلة بعض الظواهر الصوتية اخلاصة ابلعربية كاتنوين والشدة و (أل)
الشمسية و(أل) القمرية.

وضع قائمة ابحلروف العربية ومراحلها حىت يسهل على الدارس مراجعتها
8
بعد دراستها حسب املخارج ويتعرف على الرتتيب (األلفبائي) يف اللغة العربية.
ح .تعريف مهارة الكتابة
مهارة الكتابة هي إحدى املهارات اإلجيابية أو اإلبداعية ،وتبدأ مراحلها
برسم احلروف والكلمات واجلمل ،وتنتهي ابلتعبري احلر اخلالق 9.املهارة يف اللغة
هي احلذق يؤهل احلاذق لإلقدام واإلحكام وأصل استعماله أن يكون يف
السباحة ،وهي معروفة بتحريكها عن أعضاء اجلسم ما ال حيركه غري من
10
الرايضات.
8املرجع السابق
9محادة إبراهيم،االجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربيةواللغة احلية األخرى لغري الناطقني هبا( ،القاهرة :دار الفكر
العريب ،)1987 ،ص .249
10حممد مجال صقر" ،مهارة الكتابة عند الطالب قسم اللغة العربية املعلمني"(جملة الثقاف ،)2003 ،ص .24
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والكتابة يف اللغة مصدر كتب-يكتب-كتااب -وكتابة -ومكتبة -وكتبة
فهو كاتب ومعناها اجلمع 11.أما اصطالحا فهي صناعة روحانية تظهر آبلة
جثمانية دالة على املراد بتوسط نظمها ،وفسر معىن روحانية فيها ابأللفاظ اليت
يتخيلها الكاتب يف أوهامه ويصور من ضم بعضها إى بعض صورة ابطنه قائمة
12
يف نفسه ،واجلثمانية ابخلط الذي خبطه القلم.
ط .أمهية مهارة الكتابة
تعترب الكتابة مهارة مهمة من مهارات اللغة .كما تعترب القدرة على الكتابة
هدفا أساسيا من أهداف تعلم اللغة األجنبية .والكتابة كفن لغوي التقل أمهية
عن احلديث أو القراءة ،فإذا كان احلديث وسيلة من وسائل اتصال اإلنسانية
بغريه من أبناء األمم األخرى ،به ينقل انفعاالته ومشاعره وأفكاره ويقضي حاجاته
وغاايته ،وإذا كان القراءة أداة اإلنسان يف الرتحال عرب املسافات البعيدة واألزمنة
العابرة والثقافات املختلفة ،ففن الكتابة تعترب من مفاخر العقل اإلنساين ودليل
على عظمته حيث اترخيه احلقيقي .فالكتابة سجل اترخيه وحافظ على بقائه،
وبدوهنا قد ال يستطيع اجلماعات أن تبقى يف بقاء ثقافاهتا وتراثها ،وال أن تستفيد
وتفيد من نتائج العقل اإلنساين الذي ال بديل عن الكلمة املكرتبة أداة حلفظه
13
ونقله وتطويره.
11حممد طاهر بن عبد القادر ،اتريخ اخلط العريب و آدابه( ،احلجاز :املطبع التجارية احلديثة  1359ه) ،ص .7
12املرجع السابق.7 ،
 13حممود كامل الناقة ،تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرر( ،اململكة العربية السعودية :جامعة أم القرى،)1985 ،
ص .229
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الكتابة مصادرها متعددة فقد تكون نقال ألفكار اآلخرين مساعا أو ترمجة
للفكر ،أو هتذيب أقوال أو تردمة معلومات أو وصف حال أو حدث وهي ابلتايل
مرحلة أتيت بعد القراءة ،وللرسم اإلمالئي منزلة عالية يف ذلك ألنه سجل حافظ
لتلك املعلومات ،والكتابة اإلمالئية طريقة اخرتعها اإلنسان يف أطوار خمتصرة
ليرتجم ويسجل عما يف نفسه لكسر املسافات الزمانية و املكانية.
فإذا كان هناك خطأ إمالئي وعدم دقة يف الرسم الكتايب فإن ذلك يؤدي
14
إىل تغري يف املعىن واملدلول وتشويه للحقائق اليت أرادها الكاتب وفق نظام معني.
ي .أهداف تدريس مهارة الكتابة
ومن أهداف تدريس الكتابة ما يلي:
أ)
ب)
ت)
ث)
ج)

نقل الكلمات اليت يشاهدها على السبورة أو يف كراسة اخلط نقال
صحيحا.
تعرف طريقة كتابة احلروف اهلجائية يف أشكاهلا املختلفة (األول،
الوسط ،األخري).
تعود الكتابة من اليمني إىل اليسار بسهولة.
كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة وحروف متصلة مع متييز
أشكال احلروف.
وضوح اخلط ،ورسم احلروف رمسا ال جيعل اللبس حمال.

14فخري خليل النجار،األسس الفنية للكتابة والتعبري ،ص .41
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ح)
خ)
د)
ذ)
ر)
ز)
س)
ش)
ص)
ض)
ط)
ظ)
ع)
غ)
ف)
ق)
ك)

الدقة يف كتابة الكلمات ذات احلروف اليت تنطق وال تكتب مثل
(هذا) وهذا الذي تكتب وال تنطق مثل (قالوا).
مراعاة القواعد اإلمالئية االساسية يف الكتابة.
مراعاة التناسق والنظام فيما يكتبه ابلشكل الذي يضغي عليه مسحة
من اجلمال.
اتقان األنواع املختلفة من اخلط العريب (رقعة ،نسخ)
مراعاة خصائص الكتابة (املد ،التنوين ،التاء املربوطة
واملفتوحة.....إخل).
مراعاة عالمات الرتقيم عند الكتابة.
تلخيص موضوع يقرؤه تلخيصا كتابيا صحيحا ومستوفيا.
استيفاء العناصر األساسية عند كتابة اخلطاب.
ترمجة أفكاره يف فكرات مستعمال املفردات والرتاكيب األساسية.
سرعة الكتابة وسالمتها معربا عن نفسه بيسر.
صياغة برقية يرسلها يف مناسبة اجتماعية معينة.
وصف منظر من مناظر الطبيعة أو مشهد معني وصفا دقيقا.
كتابة تقرير ،مبسط حول مشكلة أو قضية ما.
كتابة طنب يتقدم به لشغل وظيفة معينة.
ملء البينات املطلوبة يف بعض االستمارات احلكومية.
متابة طلب استقالة أو شكوى أو االعتذار عن القيام بعمل معني.
احلساسية للمواقف اليت تقتضي كتابة رسالة مراعيا يف ذلك األمناط
الثقافية العربية.
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ل)

مراعاة التناسب بني احلروف طوال واتساعا ،وتناسق الكلمات يف
15
أوضاعها وأبعادها.

ك .أنواع مهارة الكتابة
ومن أنواع مهارة الكتابة ما يلي:
أ)
ب)
ت)

الكتابة بشكل ابألمهية ،واالقتصادية واجلمل ،ومناسبة ملقتضى
احلال ،وهذا ما يسمى ابلتعبري التحريري.
الكتابة السليمة من حيث اهلجاء ،وعالمات الرتقيم ،واملشكالت
الكتابية األخرى كاهلمزات وغري ذلك.
الكتابة بشكل واضح مجيل .فالثاين والثالث هنا يتصالن ابملهارات
اليدوية يف الكتابة أو ما يسمى آبليات الكتابة ،أو مهارات التحريري
16
العريب.

ل.املواد التعليمية للكتابة
املواد التعليمية هي الدروس اليت أعطاها املعلم لطالب .وينبعي للمعلمني
يف حتديد املواد التعليمية إيالء االهتمام لضبط من أهداف التعلم ،وتشتمل اآليت:
أ) أن خيتار املعلم من جماالت الكتابة ما يتصل خبربات الطالب ويدخل
يف دائرة اهتمامه.
15عمر الصديق عبد هللا،تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ،ص .114-113
16علي أمحد مدكور،تدريس فنون اللغة العربية( ،القاهرة :دار الفكر العريب ،)2002 ،ص .231
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ب)
ت)
ث)
ج)
ح)

االهتمام بتعليم الكتابة يف مواقف حية وطبيعية.
أن تناسب موضوعات الكتابة مع املستوى الفعلي للطالب (عقليا،
وعمراي ،وانفعاليا ،واجتماعيا).
أن تربط موضوعات الكتابة حباجات وميول ورغبات واهتمامات
الطالب ،حبيث جيد كل طالب يف نفسه الدافع للكتابة.
ربط موضوعات الكتابة مع فروع اللغة األخرى قراءة ،وأداب ،أو مبواد
دراسية خمتلفة.
أن تتنوع موضوعات الكتابة ،وأن تستوحي هذه املوضوعات من
جماالت متعددة ،حبيث تراعي بتنوعها الفروق الفردية بني
17
الطالب.

م .مقومات مهارة الكتابة
ملهارة الكتابة مقومات شأهنا يف ذلك شأن سائر املهارات اللغوية األخرى
مثل :االستماع والكالم والقراءة .يتعلق هذه املقومات ابجلانب الذهين بينما
يتصل البعض االخرى ابجلانب اللغوي.
وملهارة الكتابة مقومات أساسية اثبتة ال بد للكاتب من إتقاهنا كخطوة
أولوية قبل املران على املراحل األكثر صعوبة وتقدما .ومن هذه املهارات األساسية
القدرة على رسم احلروف وعالمات الرتقيم بسرعة وسهولة ،وبطريقة تبني الفروق
بينها وتعني القارئ على سرعة قراءهتا .ويعترب اهلجاء السليم أحد هذه األركان
 17ماهر شعبان عبد الباري ،الكتابة الوظيفية واإلبداعية( ،عمان :دار املسرية للنشر والتوزيع ،)2010 ،ص .48
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األساسية اليت تنتمي إىل الكتابة يف حالة يف حالة االنتاج واخللق
18
وإن كانت تساعد القارئ أيضا على التعرف على املفردات املكتوبة.
ن.

طرق تدريس مهارة الكتابة
أ) أن يهتم املعلم بتنمة األفكار واملعاين واملضامن وحتديدها
بوضوح ،مث أييت بعد ذلك االهتمام ابلوعاء اللغوي الذي يعرب
عن هذه األفكار واملعاين.
ب) أن يقدم املعلم جمموعة من القواعد والشروط والضوابط اليت أن
يعرفها الطالب أن أشكال الكتابة وفوهنا قبل التدريب على
إتقان مهاراهتا.
ت) أن يراعي املعلم الفروق الفردية بني طالبه.
ث) أن يشتشري املعلم تفكري طالبه قبل وأثناء وبعد الكتابة
ابستخدام جمموعة من األسئلة التوجيهية.
ج) أن ميد املعلم طالبه خبربات متعددة بعدها حمسوس أو مباشر،
واليعض اآلخر عن طريق اإلحاالت لقراءات متعددة.
ح) أن ال يفصل املعلم بني الفكرة املكتوبة ،وصحة األداء اللغوي.
خ) أن يهدد املهارات اليت ينبغي تنميتها يف كل درس الكتابة ،حىت
تكون هناك رؤية واضحة ملعلجة هذا الفن.

18عمر الصديق عبد هللا،تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها (،اجليزة  :الدار العاملية للنشر والتوزيع ،)2008 ،ص
.116-115
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د)

أن يهتم بعالج صعوابت الكتابة سواء أكانت صعوابت
19
خاطئة ،أو إمالئية ،أو أسلوبية.

س .وسائل تدريس مهارة الكتابة

من الوسائل التعليمية املستخدمة لتعليم مهارة الكتابة ما يلي:
أ) الشرائط الصوتية املسجلة اليت يستمع إليها التلميذ مث يكتب
ما متليه عليه.
ب) الكلمات املتقاطعة اليت تعني التلميذ على معرفة معاين
الكلمات وطريقة هجائه.
ت) األفالم السنمائية ،والربامج اإلذاعية والتلفزيون اليت تزود التلميذ
ابألفكار واملعلومات اليت تلزمه يف كتابة موضوعات الكتابة
والكالم.
ث) اجلرائد واجملالت وهي وسيلة تعليمية مقيدة يف تعزيز التعلم
20
وتزويد التلميذ بتقنية الكتابة ومضموهنا.

ع .األخطاء الكتابية
األخطاء الكتابية نوعان :هناك أخطاء يشرتك فيها أهل اللغة
ومتعلموها ،مثل اخلطأ يف كتابة األلف اللينة ،وكتابة اهلمزات املتوسطة،
19ماهر شعبان عبد الباري ،الكتابة الوظيفية ،ص .48
 20عبد اجمليد سيد أمحد منصور ،سيكولوجية الوسائل التعليمية ووسائل تدريس اللغة العربية( ،الرايض :دار
املعارف ،)1983 ،ص .168-167
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وكتابة ماينطق واليكتب ،أو ما يكتب وال ينطق .وأخطاء يغلب وقوعها
من متعلمي اللغة ،مثل األخطاء الناجتة عن اخلطأ يف النطق ،أو يف عدم
21
معرفة بينة الكلمة.
ف .معاجلة
أ)
ب)

ت)
ث)
ج)

األخطاء الكتابية معتمد أساس على املستوى اللغوي
عند املبتدئني ال يعاجل يف أول الطريق إال اخلطأ يف الرسم العادية
إذاكان السبب انجتا عن اخلطأ يف النطق ،أو عن نقص يف
معرفة البينة الرتكية األساسية ،فعاجل السبب مبا يناسب املستوى
اللغوي.
إذا احتاج عالج اخلطأ إىل مرحلة متقدمة من املعرفة بقواعد
اللغة ،فاكتف ابلتصحيح دون الشرح والتفصيل.
إذا كان اخلطأ يف قاعدة شاذة ،وال يؤثر يف وصول الرسالة،
فاتركه مؤقتا.
مجال اخلطأ ليس ضروراي يف املرحلة املتقدمة (فاخلطأ ما قرأ).

وعلى العلوم ،فإن اخلطأ الذي ال يعيق الوصول رسالة الكاتب
22
اليبالغ يف تصحيحه ألزم.

21عبد الرمحن الفوزان،إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا( ،الرايض:مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء
النشر ،)2011 ،ص .209
22عبد الرمحن الفوزان،إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا ،ص .210
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اخلالصة

وقد قام الباحث إبجراء كتاب الطريق إىل العربية من كتب تعليم
اللغة العربية للناطقني بغريها للمستوى األول وحتليل البياانت منه فيستنتج
منه ما أييت:
أن استخدام كتاب الطريق إىل العربية من كتب تعليم اللغة العربية

للناطقني بغريها للمستوى األول له نتيجة فعال يف تنمية مهارة كتابة طالب
الصف الثالث ( أ ) يف مدرسة الرمحة االبتدائية اإلسالمية بسورااباي ،حيث
أن درجة معدلة جلميع الطالب عند االختبار القبلي  33،3وعند االختبار
البعدي  66ونتيجة املقارنة  .2،98>8،77<2،14وأكدت ذلك أيضا
نتيجة االستباانت وهي أن أكثر الطالب ( )% 78,01خيتارون اإلجابة
"نعم" .فتبني أن درجة املوافقة راجحة.
وأما نتائج املقابلة حصل الباحث على البياانت من املدرس كما يلي
:
 .1أن هذا الكتاب جيد لتنمية مهارة الطالب يف الكتابة
 .2أن هذا الكتاب مناسب للطالب
 .3أن هذا الكتاب يساعد املدرس كثريا يف تعليم اللغة العربية
 .4أن هذا الكتاب يسهل الطالب يف تعليم اللغة العربية
 .5أن هذا الكتاب يزيد محاسة الطالب يف تعليم اللغة العربية
 .6أن هذا الكتاب سيستعمل يف مدرسته.
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أما مدى فعالية استخدام كتاب الطريق إىل العربية من كتب تعليم
اللغة العربية للناطقني بغريها للمستوى األول لتنمية مهارة الكتابة لدى
طالب الصف الثالث (أ) يف مدرسة الرمحة االبتدائية اإلسالمية بسورااباي.
فعرف من نتيجة احلساب برموز االختبار "ت" ( ،)test-tوهي أن "ت"

احلساب ( 8،77 )test-tومقدار "ت" اجلدول

()T-Table

هي (/2،14

 )2،98أي أن نتيجة "ت" ( )test-tأكرب من "ت" اجلدول.
واعتمادا على حتليل النتائج اليت حصل عليها يف االختبار القبلي
والبعدي ،ونتيجة "ت" ( ،)test-tوكذلك نتيجة االستباانت ظهر أن
استخدام كتاب الطريق إىل العربية من كتب تعليم اللغة العربية للناطقني
بغريها للمستوى األول لتنمية مهارة الكتابة لدى طالب الصف الثالث (أ)
يف مدرسة الرمحة االبتدائية اإلسالمية بسورااباي فعال.
االقرتاحت
انطالقا من نتيجة البحث يرى الباحث ضرورة تقدمي االقرتاحات
كما يلي:
 .1للمدرسة
ينبغي للمدرسة أن هتتم حق االهتمام ابختيار الكتاب الذي يناسب
للطالب يف تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكتابة.
 .2للمدرسني
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ينبغي للمدرسني أن يهتموا جيدا ابختيار الكتاب يف تعليم مهارة
الكتابة وكذلك أن يكثروا أنواع طرق التدريس ،حىت يكون التعليم مرحيا
وحيصل التالميذ على كفاءة جيدة يف اللغة العربية السيما يف مهارة
الكتابة.
 .3للطالب
ينبغي للطالب أن خيلصوا نياهتم يف التعلم ابتغاء وجه هللا ،وأن
جيتهدوا وينشطوا ويستفيدوا من عملية التعليم .ويراجعوا الدرس الذي
قد انلوا من املدرسني.
املراجع العربية
إبراهيم،محادة .االجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات احلية
األخرى لغري الناطقني هباالقاهرة  :دار الفكر العريب.1987 ،
أبو سليم ،عبد الوهاب إبراهيم .كتابة البحث العلمي صياغة جديدة،
الرايض :مكتبة الرشيد.2005 ،
(ال) ابري،ماهر شعبان عبد.الكتابة الوظيفية واإلبداعية.عمان :دار املسرية
للنشر والتوزيع.2010 ،
(ال) فوزان،عبد الرمحن.إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني
هبا.الرايض:مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر.2011 ،
(ال) مؤقت ،حسن سامي.الطريق إىل العربية .قطر :فنار.
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(ال) انقة،حممود كامل.تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرر.اململكة
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