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 نيالباب الثا

 أساس النظرية

 إنتقائية والطريقة ال مفهوم تعليم اللغة العربية, و مفهوميحتوي هذا الباب الثاني على 

  مفهوم مهارة الكتابة.

 تعليم اللغة العربيةم وفهم. أ

قبل تعريف معنى تعليم اللغة العربية ستبحث الباحثة عن تعريف اللغة و التعليم, 

لغة يشير نظاما  1.مقوم عن مقاسدهمكما قال الشيخ المصطفى "اللغة" اللفظ يعبر بها 

الذي بالصوتي الرمزى, والذي مستعمل من قبل مجموعة الناس لغرض الإتصل. تحديد 

ظام إشارة الصوت النطق إعتباطى تقلتدى التي تستخدم لتبادل الأفكار نأ(   اللغة كما يلى:

 2التي تستخدم القوم, ج( لفظ طيب.و الشاعر, ب( الكلمات 

اللغة نظم الصوتي يمتلك سياقا اجتماعيا وثقفيا له دلالاته ورموزه وهو قابل للنمو والطرير ف

لعربية المجتمع. وأما اللغة ا يخضع في ذلك للظروف التاريخية و الحضارية التي يمور بها

فهي 
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 المجموعة اللغات السامنة التى يعتبرها بعض الناس مناللغة الرئسية في المجموعة, في 

اللغة العربية عي ذكر أن اللغة أصلها "لغوة" ككرة م و تعري 3أقدام اللغة التاريخية.

وكذلك اللغو, قال تعلى وإذا مروا باللغو  كرورة, وقيل منها لغي يلغي ومصدرها اللغا.

ية تحول العلم من المعلم الى طلاب ثم معني التعليم هي عمل 4مروا كرما" أى بالباطل.

كما قال عمر ملك, التعلم هو مزيج يتكون من الإنسان  5وجهود الطلاب لتعليم المعرفة.

والمادية و المرافق والمعدات والإجرءات التي تؤثر على بعضها البعض لتحقيق 

فيه الإنسان  ةإذا تعليم اللغة العربية الطلاب, والذي يتضمن في الأنشطة التعليمي 6أهدافها.

 والمادية و المرافق و المعجات والإجرءات التي تؤثر على أهداف التعليم.

 مفهوم طريقة الإنتقائيةب. 

 تعريف الطريقة الإنتقائية (1

 أو فإن الطريقة ج طرائق هي السيرة أو الحالة وفقا للقامس المنجد, 

أو نسيجة مستطيلة. الطريقة هي شريف القوم و أمثلهم المذهب أو الحط في شيئ 

للواحد. يقول هو طريقة قومه وهم طريقة قومهم أو وهم طريقة قومهم. تقول 
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يتم تعريف  العامة, قصيدة فاترومان أن "الطريقة تعني حرفيا "الطريق"ز في المعاني

نا سانجايا ا وياف معينة. وفقأحد الطريقة على أنها طريقة أو إجراء يستخدم لتحقيق

 7تستخدم الطريقة لتحقيق الإستراتيجية التعلم باستخدام عدة طرق"."

هي طريقة مشتركة تأخذ الجوانب الإيجابة لكل من المهارات طريقة الإنتقائية  

و المعرفة, وذلك لتحقيق أقصى قدر من أهداف ونتائج التعلم. المقصودة  اللغوية

ية هي اءة والتدريبات. الطريقة الإنتقائالمحادثة و القرالطريفة الإنتقائية هي الطريقة 

الطريقة الموجودة بسبب عدم الرضا عن أساليب تعلم اللغة الأجنبيةالحالية, بينهم 

  8طريقة القواعد, والترجمة, و طريقة المباشرة, و طريقة سمعية الشفهية. 

د من طرق التعليم بين عداناتى طريقة الإنتقائية الطريقة الإنتقائية هي تجمع  فقالت

اللغة الأجنبية, وهي تعتمد على قرن مهارة التحدث الكتابة بالدربة و المران وبنأ 

ويبدأ و أضحأ أن "الشفعي" قد صدر  عزز المهارة المطلوب إنجزهاالتمرينات التي ت

ذلك في  واظهر ما يكون ربيةلتعليم الععن الطريقة المباشرة: فلم يتخذ لغة وسيطة 

الجمل المفردات, وهو يقدم المفردات بأساليب معتددة, فمر يقدمها بالصورة, ومرة 

في اللغة العربية هذه الطريقة معروفة 9يشرحها بالمرادف, ومرة يقدمها بالضدها. 

                                                           

   2 لويس مألف.سنة...2. المنجد في اللغة الأعلام, الطبعة الثامنة و العشرون, بيروت: دار المشريق

   8 محمد علي الخولي, أطاليبجد زيعا للغتالعسيت, )املمكتالعسبيتا لظعوديت: مكخبتالفسشدق, د.س(, ص. 67
1 Raswan, Pengaruh Metode Pembelajaran Eklektik Terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab 

Siswa,Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban, Vol. 5 No. 1, Juni 7018, 
doi:http://dx.doi.org/10415908/a.v5i14202,   diakses 78 Oktober 7071 
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بالأسماء المنوعة بينهم. الطريقة الإنتقائية و الطريقة المخترة و الطريقة التوفقية و 

 10ريقة المزدوجة.الط

من تقدم الحقائق فحسب إذا طريقة الإنتقائية فهي الطريقة التي تجمع بين طريقة 

المباشرة, و طريقة سمعية الشفهية, و طريقة التدريبات. القواعد و الترجمة, و طريقة 

لأن كل عملية تعليم اللغة العربية لا يمكن بطريقة وحدة. و في تعليم العربية لن يتم 

ن أربعة مهارة اللغة بينهم: مهارة الإستماع, و مهارة الكلام, و مهارة القرأة, فصلها ع

  و مهارة الكتابة.

 الإفتراضات الكامنة وراء الطريقة الإنتقائية (2

 الإفتراضات الكامنة وراء الطريقة هي:

كل طريقة في التدريس لها محاسنها ويمكن الإستفادة منها تدريس اللغة  (أ

 العربية.

وعيوب وحجج لعا وحجج لا توجد طريقة مثالية تماما ولكل طريقة مزايا ب( 

 عليها.

                                                           
10 Syamsudin Asyrofi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab: Konsep dan 

Implementasinya, mplementasinya, Yogyakarta:Ombak, 7016, hal.66 
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الطرق الثلاث لسبقة على أساس أنها متعارضة أو متناقضة.  من الممكن النظر إلى (ج

ى الطري الثلاث على أنها متكاملة بدل من وبعبادة أخرى, من الممكن النظر إل

 كونها متعارضة أو متناقضة .

طريقة تدريس واحدة تناسب جميع الأهداف وجميع الطلاب وجميع لاتوجد د( 

 المعملين وجميع أنواع برامج تدريس اللغة الأجنبية.

ه( المهم في تدريس هو التركيز على متعالم وحجاته, وليست الولاء لطريقة تدريس 

 معينة على حساب حجات المتعلم.

النظر  التي تناسب طلابه بعض و( على المعلم أن يشعر أنه حر في استخدام الأساليب

عن انتماء الأساليب لطريق تدريس مختلفة. إذا من الممكن أن يختار المعلم من 

طريقة الأسلوب أو الأسليب التي تناسب حاجات طلابه و تناسب الموقف 

 11 نفسه فيه.التعليمي الذي يجد المعلم 

 المزيا والعيوبا للطريقة الإنتقائة( 3

 اللغة بالطريقة الإنتقائية فهي كما يلى:أما مزيا تعليم 

 يمكن المعلم أن يجعل تدريسا متنوعا و ممتعا (أ

 مسألة الفروق الفردية ومادة بيئة التعليم التي تنقص ممتعتهم تمكن حلها.  (ب

 يمكن المعلم أن يكون ثقة بنفسه ومؤكدا في تعليم مهارات اللغوية. (ج
                                                           

   11الخولي, أساليب تدريس...., ص.76 
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 التعليم بسرعة.د( يمكن المعلم أن يعلم ماداة 

 ه( يمكن المعلم أن ينشط التلاميذ في التعليم

 و( يمكن المعلم أن يحي حالة التعليم في الثصل

 ز( يتحمس التلاميذ في التعليم أو لا مللا فيه بسهل.

 12ح( يمكن هذه الطريقة التلاميذ أن يكونوا المتركزين في التعليم.

اطئة تماما. كما عرفنا في السابقة, أن لا توجد طريقة مثالية تماما أو خ 

استخدام كل الطريقة خصوصا في تدريس اللغة الأجنبية, فيها تكون المسألة التي يلزم 

على الرغم أنشطتها تظهر متنوعة. قدرة  حلها. بما استخدام هذه الطريقة الإنتقائية

تلاميذ في استخدام اللغة الأجنبية منظورة أكثر يالتساوى. بل عكسها استخدام الطريقة ال

كد باستعداد المعلم و التلاميذ و تقسيم الوقت. وليس بمؤ الإنتقائية فيها ستوجد مسألة

أن كل المعلم يقتدر أن يعمل كل أنشطت التدريس الكثرة و المتنوعة. يطلب لستخدام 

هذه الطريقة يكون المعلم القادر و الناشط. سواء كان من ناحية التلاميذ. في العادة 

لا في التدريش وإذا يوصلها مللا. و تحتاج هذه الطريقة إلى أنشطة كثيرة ستكون مل

وقت طويل من الطريقة الأخرى, كما في المدارس بإندونسيا محدد إلا في المدارس 

 13 زيدا إلى قسم التدريس اللغة العربية.التي تعطى إهتماما م

                                                           
17 Nuha, Ragam Metodologi……,hal.111-700 
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 ج. مهارة اللغة العربية

ستعمال ير كفاءة الطلاب في إأهداف الأساسية في التعليم اللغة الأجنبية هي تطو

اءة إستعمال تطوير كف تلك اللغة لسانا أو كتابة. كفاءة إستعمل تلك اللغة الأجنبية هي

اللغة التعليم يسمى بمهارة اللغة. وكانت المهارات اربع هي مهارة الإستماع, و مهارة 

مهارة الإستماع : أن يتمكن الدراس من  14أة, و مهارة الكتابة.الكلام, و مهارة القر

يه في حوار غير الرسمي, يدور ف ينفقمن المثمتابعة النقاش الذي يدوربين مجموعة 

الحديث عن موضوع فكري. مهارة الكلام: أن يمتمكن الدراس من المشاركة و 

ية, رالتفاعل في نقاش يدوربين مجموعة من المثقفين حول بعض القضتيت الفك

بتخث بعض العبارات والجمل والكلمات التي تعبر عن المعاني المجرجة. ويستخدم ال

مهارة القراءة: أن يتمكن الدارس من قراءة وفهم موضوع متوسط الحجم يتناول قضايا 

الثقافية ويعلم بمل بمدلولات العبارات والجمل الواردة فيه. مهارة الكتابة: أن يتمكت 

 15قضية منالقضايا الثقافية أو الفكرة.الدرس من كتابة مقال قصبر يتناول في 

 مفهوم مهارة الكتابة .د

  تعريف مهارة الكتابة (1

                                                           
19 Ibid., hal.171 

 توفيق أحمد دردري و موجهاراهارجو, مجموعة اللغة العربية أساس اققثفة اإلنسانة, ملنج: اتحاد مدرسي اللغة العربية 
  15بإندونسيا 
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هنا أمر بالغ الأهمية, حتى لايظن أن الكتابة التعبير إن تحديد مفهوم الكتابة  

الكتابي فقط, وهو ما يطلق عليه التعبير االتحريري. لذلك أنه من الضرورة أن نحدم 

هنا. وسنبدأ بالتعريف المعجمي, لأن التعريف مفهوم مهارة الكتابة الشامل 

  المعجمي, لأن التعريف المعجمي عالبا ما يكون أساسا للتعريف الأصطلاحي.

ب( تعني الجمع والشد والتنظيم, كما تعني: -ت-فالكتابة في اللغة من مادة )ك

الانفاق على الحارية. فالرجال يكاتب عبده على مال يؤديه منجما, أي ينفق معه 

مقابل مبلغ من المال. كما تعني: القضاء والإلزام والإيجاب, كما تعني: لى حريته ع

الفرض والحكم والقدر. أما المعنى الإصطلاحي, أن الكتابة هي أداء منظم و محكم 

يعبربه الإنسان عن أفكاره ومشاعره المحبوسة من نفسه, وتكون دليلا على وجهة 

 نظره, وسببا في حكم الناس عليه.

النتيجة و حصيلة العقل الإنساني, بخحاف هذا البحث نفهم أن الكتابة من  

الإستماع والقراءة, حيث إنهما نافذة من نوافذ المعرفة وأدة من أدوات تثقيف 

العقل. ويؤكد هذا المعنى يونس وآخرون.فالكتابة أيضا تعتبر وسيلة من وسائل 

سميها أيضا بسم الكتابي ن تعبيرالإتصال بين الفرد وغيره. وقد تعرفنا سابق أن فن ال

 16)فن الإننشاء( ويعني, تكوين كل مجتمع )أوجمع الكل( من المفردات المتفرقة.

  اهداف مهارة الكتابة( 2
                                                           

   16 أوريل بحر الدين, تطوير منهج تعليم اللغة العربية و تطبيقة على مهارة الكتابة. )القاهرة 7010, ( ص 65-60
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 لمناشط الكناية البسيطية,وتهدف مهارة الكتابة هي المهارة الأساسية اللازمة   

طلوبة, تحقيق غايات ممن المواقف يساعد فيها الخط على  الوعى بعدد متزايد وإثارة

اميذ التل, ومساعدة  في التمنية المنظمة للاتجاهات والمهارات المطلوبة والمساعدة

أخطائهم الدراسة الدقيقة ال تعليم اللغة الكتابة عن طريق على تخطى العقبات في

ومتاعبعم, وتشجيع التلاميذ على استخدام الكتابة في الوفاء بالاحتياجت الشخص 

تعليم, وكوسيلة للتغيير عن الذات, وتأهيل التلاميذ لمراحل النمو في كمعين على ال

   17استخدام الخط. وتحقيق هذه الأهداف في الستين الأولين من الدراسة الإبتدائية.

 انواع مهارة الكتابة( 3

 مهارات الكتابة في الدرس اللغة العربية إلى ثلاث فئات:

 لإملاءا (أ

إملأ هي فئة من الكتابة تقمع دوبا أو الموقف في شكل الكلمات و الجمال. 

بشكل عام هناك ثلاث مهارات اساسية وضعت في دروس الإملاء وهي: 

والمراقبة الدقيقة, و الإستماع, والمرونة اليد في الكتابة. في الخطوط العريضة 

لمنظر و لأ وهو: املأ اأنواع والتقنيات التي يجب النظر في التعليم اماربع هناك 

 الإستماع و الإملأ الإختبارى.املأ المنقول واملأ 

 الإملأ المنقول (1
                                                           

   12 أحمد و إبراهيم, اإلتجاهاتالمعاصرة, )عرب: دالرالفكر العربي, 1182( ص. 055 
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وازلة الكتابة من بعض الوسائط في كتب الدرسة املأ هو يسمى بالإملأ 

 18المنسوح لأنه يتم عن طريق نسخ الكتابة.

 لإملأ المنظرا (2

لك نقلها إلى الكتابة 1انظر الكتابة في بعض وسائل الإعلام بعناية وبعض 

 الإعلامية للطلاب دون رفية الكتابة مرة أخرى. 

 املأ استماع  (3

 والإستماع إلى الكلمة أو الجملة أو النص قد يقرأ الطلاب يكتبون. 

 الإملأ الإختبارى (4

ماعات علمها في الإجتيهدف إلى قياس قدره وتقدم المعلمين في الإملأ التى ت

 السابقة. 

 الخط (ب

الخط هو توضيع الكتابة يعنى فئة نشابه أو موقف الحروف في شكل الكالمات 

والجمال ولكن يسمى ايضا جوانب الجانب الجمال. ثم الهدف من تعليم 

الخط هو أن الطلاب المهارة في كتابة الحرف والجملة العربية يصحيح و 

 19جميلة.

                                                           
18 Acep Hermawan, Metodologi Pembelejaran Bahasa Arab, (Bandung, Remaja Rosda 

Karya, 7011), hal. 151-157  
11 Ibid., hal. 157-150 



 
 

11 
 

 ج( الإنشأ

هو فئة الكتابة الموجهه نحو التعبير عن الأفكار الرئيسية للأفكار و الإنشأ 

 .وما إلى فئتين هما: الإنشأ الموجه و الإنشأ الحورالرسائل والمشاعر

الإنشأ الموجه هو وجعل جمل بسيطة مع توجيهات محتدة في الإتجاه على  (1

 سبيل المثال, والجمل غير مكتملة وغيرها.

جملة غير الإنشأ الحور, وجعل الجمل أو الفقرات دون توجيهات, المثال  (2

 20مكتملة وغيرها.

 تعليم مهارة الكتابة اللغة العربة للطلاب  (5

مهارة الكتابة إحدى من أربع المهارت التي قد ولردت في السابقة هي مهارة  

يتهم المسافات ب الإتصال بين الفرد وغيره تفصل أهمية, لأنها تعتبر وسيلة من وسائل

الزمانية أو المكانية, بخلف الكلام الذي يحتاج إلى توحد الزمان دون المكان. 

مراحل متقدمة من مراحل تطور الحضارة الإنسانية وتعتبر مفخرة المخ والكتابة 

البشرى, بدأ تاريخه الحقيقي, فكم ضاعت تراث الأمم بسبب عدم تسجيل الكتابة. 

21 

                                                           
70 Ibid., hal. 160-169 

   71أوريل بحر الدين, تطوير.....,ص. 66-69 
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للطلاب مثل السرد والتكوين والنحو في مجالة البحوث تعليم مهارة الكتابة  

التحويلية. هذا يتبح للطلاب المحكية على الأفضل, حين أن تواصل بطريقة أخرى. 

كون بكرة القيام عموما أفضل في المدارس ويوالبلغين الذين يتعلمون الكتابة في سن م

 كما يلي: نجحا في حياته المهنية. وتعليم كتابة اللغة العربية للطلاب

 قواعد الكلمة .1

هناك نوعان من الجوانب الهامة لأسلوب النحوى: أولا, القدرة على إتقان قواعد اللغة. 

هذه القدرات هما الأساس لنقل الأفكار أو الأفكار في ثانيا, والقدرة على ترجمة. 

أو  تعلمه أساس لفهم العقل أن تصور الأفكارالكتابة بلغة الأجنبية )ملفقة(, ويتم 

 22.الكتابة بلغة أجنبية ) القرأة والفهم(

 الجملة .2

يتعلم الطلاب لكتابة و مراجعة جملة كاملة خاصة بهم, مع تقنيات وصفي. إكتساب 

المعارفة حولنوع العقوبة, فضلا من الموضوع المسند, والطلاب كتابة جملة بشكل 

لقيام بدور اوبثيقة, القيامبدولر المعلم الكتابة جملة بشكل صحيح وبثقة, صحيح 

المعلم الكتابة على الإنترنت, والمعلمين المعتمدة غرس المبادى الأساسية للتدريب 

                                                           
  77نفس المرجع...., ص.161  
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للطلاب من خلال المشارمة وردود الفعل لتسحيعهم على تعليم كيفية بناء الجمل 

 23واضحة نحويا.

 الفقرة .3

ة و بيتعلم الطلاب أجزاء من فقرة وكيفية وضعها معا لجعل فقرة الكامل, وتعليم الكتا

دور المعلم بأنواع مختلفة من الفقرة وتعليم مقالة قصيرة. مدرس المعتمدة, والقيام 

 بالكتابة على غالإنترنت, وتقديم الكتابة الإبتداعية والتعليمات التى تمكن الطلا

ناء أساس قوي للكتابة من خلال الممارسة كتابة وتقليدية في المنازل دراستهم لب

 الفقرات. 

 النص .4

يدخل الطلاب إلى شكل من أشكل الكتابة. و يهيئ الطلاب لكتابة سهولة    

عن طريق إشراكهم في عملية كتابة أنواع مختلفة من الفقرات مثل تفسيرى, مقنعة 

والسرد. النشاط الدور هي الكتابة, المقالة, السرد, و الفقرة. يغمل كل طلاب 

ثابة الكتابة على الإنترنت واحد على واحد مع المعلم المعتمدة, والذي يعمل بم

 24الذي يقدم ردود الفعل الشخصية والوجية المساعدة.

 ه. تطبيق الطريقة الإنتقائية في مهارة الكتابة

                                                           
  70نفس المرجع...., ص.120 

   79 نقس المرجع...., ص.121



 
 

19 
 

أن إستخدام الطريقة الإنتقائية في مهارة الكتابة هياستخدام مجموعة من  

ت كتابية االأساليب المختلفة التي أجلرها مدرسو اللغة العربية في توفير مواد مهار

حتى سهل الطلاب لفهم ماينقل المعلم بسهولة أكبر بحيث يكون الطلاب المبدعون 

استجابة ونشطا حتى يتم تهنية والمراحل حتى الطلاب لا يكون والمبتكرون أكثر 

 25 مشبعة ولكن أهدافهم التعليمية لاتزال تتحقق.

 الإطار النظري .و

ف صالطلاب بين  الكتابةة بمقارنة مهار ةسيقوم الباحثالبحث, في هذ

 ريقةط تعلم باستخدامي صف التجربفي السيكون ي و صف التحكمي. التجرب

. ُتجرى مباشرة سيكون هناك طريقة تعلم يصف التحكمال، بينما في الإنتقائية

. ثم بعد على أساس متوسط تحكميأفضل النتائج في الصف التجريبية والصف ال

في الصف  تجاربالمباشرة طريقة لتجربي و في الصف اتجارب الإنتقائية طريقة 

تالية اختبار متوسط للاختبارات ال صفين، أجريت نتائج التعلم من كلا التحكمي 

الإطار  ة هذه. ويمكن رؤيطريقة الإنتقائية على مهارة الكتابة لمعرفة أي تأثير كبير

 :في المخطط التفصيلي التالي  النظري

 

                                                           
75 Amalia Sholiha, Metode Eklektik dalam Keterampilan Menulis Pembelajaran Bahasa 

Arab Di MTsN Karanganyar Prubalingga Tahun Pelajaran 7019/7015, Skripsi IAIN Purwakerto 
(Purwakerta: Program Sarjana IAIN Purwakerta, 7015)  



 
 

15 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 طريقة المباشرة

Tes 

Pre dan Post 

Test 

 

ناتجة مهارة 

 الكتابة

 

 مهارة الكتابة

 )النص الوصفي(
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 غ. الدارسات السابقة

2,1الجدول   

 الدارسات السابقة

 منهج الفرق الشبه

 

 نتائج البحث

 

 مسائل البحث

 

الإسم الكتاب و 

 الموضوع

 النمرة

 

تنفيذ 

الطريقة 

 الإنتقائية 

في 

التعليم 

اللغة 

 العربية

تأثير في 

المهارة 

 اللغوية

كان 

مدخل هذا 

البحث هو 

منهج 

نوعي 

 باستخدام 

 وصوي

الطريقة مهم جدا في 

التعليم. أما الطريقة 

الإنتقائية مفيدة جدا 

في التعليم القواعد 

الصف العاشر 

بمدرسة "الخيرية" 

العالية الإسلامية 

سمارانج سنة 

م, لأن هذه  5۱0۲

الطريقة مساعدة 

.كيف تنفيذ ۱

الطريقة الإنتقائية 

في تعليم 

القواعد الصف 

العاشر بمدرسة 

"الخيرية" العالية 

الإسلامية 

سمارانج سنة 

م؟ 5۱0۲  

تنفيذ الطريقة 

الإنتقائية في 

تعليم القواعد 

الصف العاشر 

بمدرسة 

"الخيرية" 

العالية الإسلامية 

سمارانج سنة 

م  5۱0۲

)تحليل وصفي 

۱ 
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الطلاب في فهم 

موادة النحو و 

غعطاء الدفاعة 

في التعليم  للطلاب

النحو باستخدام 

نتقائية. و الطريقة الإ

إعطاء التعليقات و 

الا قتراحات في 

. عملية التعليم  

. ما هي مزايا 2

تنفيذ  و عيوب

الطريقة الإنتقائية 

في تعليم 

القواعد الصف 

ة العاشر بمدرس

"الخيرية" العالية 

الإسلامية 

سمارانج سنة 

م؟ 5۱0۲  

من ناحية 

 الطريقة(

عملية 

الطريقة 

الإنتقائية 

للمهرة 

.اللغوية  

مهارة 

 اللغوية 

كان 

هذا مدخل 

البحث هو 

منهج 

نوعي 

 باستخدام

سيطرة الطلاب في 

فهم مادة اللغة 

العربية بالطريقة 

الإنتقائية في 

المدرسة الثانوية 

مدينة السلام 

كيف .۱

الطريقة الطلاب 

في فهم مادة 

في  اللغة العربية

المدرسة الثانوية 

ساري حرتاتي 

أتامي 

 سيريجار.

تطبيقا لطريق 

الإنتقائية في 

التعليم اللغة 

2 
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تيمبونج. المزايا و  وصوي

العيوب طريقة 

إنتقائية في تعليم 

اللغة العربية باستخد 

بالوسائل السمعية و 

في المدرسة  البصرية

لام الثانوية مدينة الس

تيمبونج. تطبيق 

إنتقائية  الطريقة ال

في تعليم اللغة العربية 

باستخد بالوسائل 

 السمعية و البصرية

في المدرسة الثانوية 

 مدينة السلام تيمبونج

مدينة السلام 

 تيمبونج؟

كيف المزايا .2

و العيوب 

إنتقائية طريقة 

في تعليم اللغة 

العربية باستخد 

بالوسائل 

السمعية و 

في  البصرية

المدرسة الثانوية 

مدينة السلام 

 تيمبونج؟

. كيف تطبيق 3

 الطريقة ال

م إنتقائية في تعلي

العربية 

بالوسائل 

السمعية و 

في  البصرية

المدرسة 

الثانوية مدينة 

 السلام تيمبونج
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اللغة العربية 

باستخد 

بالوسائل 

السمعية و 

في  البصرية

المدرسة الثانوية 

مدينة السلام 

 تيمبونج؟

مهارة 

 اللغوية

منهجية 

  البحث

 

هذا البحث 

هو منهج 

نوعي 

 باستخدام

 وصوي

كان تطبيق .1

الطريقة الإنتقائية في 

تعليم الإنشاء وهي 

ات تظهر في العاملي

الفنية أثتاء عملية 

 تعليم, يعني: التمهيد

بالمحاضرة, يشرح 

 بالطريقة الإستقرائية

كيف تعليم  .1

الإنشاء 

 باستخدام

الطريقة 

 الإنتقائية في

الفصل إحد 

العشر 

بالمدرسة 

أطع فطرية, 

الطريقة 

الإنتقائية في 

تعليم الإنشاء 

في الفصل إحد 

العشر 

بالمدرسة 

إحسنية العالية 

3 
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والألعاب التربوية 

شبه الإتصالية 

 وبالمسرحية.

.كانت قدرة 2

الطلاب في الإنشاء 

هي جيد جدا. لأن 

معظم الطلاب 

يخصلون النتيجة 

 80التي لا تقل من 

بتقدير جيد جدا, 

لبا وهي طا 39تعني 

من  6،5 %

.الطلاب  

. ما في مشكلة في 3

التعليم الإنشاء 

باستخدام الطريقة 

إحسنية 

العالية 

 جومبانج؟

.كي2
ف نتيجة الطلاب 

تعليم الإنشاء في 
 باستخدام

الطريقة الإنتقائية 
في الفصل إحد 
العشر بالمدرسة 

إحسنية العالية 
 جومبانج؟

ما .3
في  مشكلات

تعليم الإنشاء 
 باستخدام

الطريقة الإنتقائية 
في الفصل إحد 
العشر بالمدرسة 

إحسنية العالية 
و  جومبانج
 علاجها؟

 

جومبانج 

)دراسة 

 وصفية(
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الإنتقائية. لكن هناك 

مشكلة تتعلق بتطوير 

أفكار الطلاب في 

  كتابة الإنشاء.

طرسقة 

 التعليم

 

منهج 

 البحث

كان 

مدخل هذا 

البحث هو 

منهج 

نوعي 

 باستخدام 

 وصوي

.يعتبر تطبيق 1

الطريقة الدولية في 

تعليم اللغة العربية في 

المتوسطة المدرسة 

الحكومية كاديري 

نظاما متكملا 

يستخدام الطروق 

المختلفة في تعليم 

واحد يتم حلطة في 

واحد لتحقيق هدف 

 محدد مسابقا.

. كيف تطبيق ۱

الطريقة الإنتقائية 

في تعليم اللغة 

العربية في 

المدسة 

المتوسطة 

الحكومية 

؟1كاديري   

.ما 2

مشكلات 

 وحلها في

تطبيق 

احمد رفاعي, 

"تطبيق الطريقة 

الإنتقائية في 

تعليم اللغة 

العربية في 

المدسة 

المتوسطة 

الحكومية 

"1كاديري   

4 
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.هناك مشكلتان 2

رئيسئتان يواجههما 

المعلمون في 

المدرسة الإسلامية 

 1الحكومية 

كاديري, وهما قلة 

 وخلفيةوقت التعليم 

الطلاب غير 

المتجانسين الذين 

مثل مهارتهم في ت

اللغة العربية أيضا 

حلولا مستمرة في 

حين أن النتائج 

ليست واضحة بعد 

  بسبب برامج .

الطريقة 

الإنتقائية في 

تعليم اللغة 

في العربية 

المدسة 

المتوسطة 

الحكومية 

1كاديري   
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مهارة 

 اللغوية

منهج 

 البحث

كان 

مدخل هذا 

البحث هو 

منهج 

نوعي 

 باستخدام 

 وصوي

أظهرت النتائج أن 

مدرسي اللغة العربية 

في الفصل السابع قد 

استخداموا أساليب 

انتقائية, اي الطلاب 

الذين يستمعون 

ويقلدون ما قاله 

المعل, والكتابة التي 

يتحدث بها المعلم , 

ثم يقومون بذلك 

مرارا وتكرارا, وقد 

فام المعلم بذلك 

تدريجيا بدء من 

التقليد والكتابة التي 

كتابها المعلم, إعدة 

يع أو ترتيب تجم

. كيف ۱  

استخدام 

طريقة الإنتقائية ال

مهارة على 

 الكتابة في 

المدرسة 

المتوسطة 

الحكومية 

كرينجاير 

برفلنجا للعام 

الدراسي 

2014-

م؟ 2015  

أمليا صلحة, 

 "الطريقة

الإنتقائية على 

مهارة الكتابة 

في تعليم اللغة 

العربية في 

المدرسة 

المتوسطة 

حكومية ال

كرينجاير 

برفلنجا للعام 

الدراسي 

2014-

م  2015  

5 
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الجمل )الكلمات( 

التي تقف 

بمفردهافي أعداد 

)جمل(,  طويلة

وترجمة الجمل وفقا 

للقواعد العربية, 

وجعل المقالات 

المصحوبة بمشدين 

أو إنشأ الموجهة من 

قبل المعلم, وتوفير 

التدريب التملرين 

بشكل متكرر حتى 

يتمكن الطلاب من 

فهم وإتقان المواد 

المقدمة, مع المعلم 

مع بين العديد من يج
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ألساليب التعليم, مثل 

أساليب اللغة 

الصوتية, وطريقة 

قواعد و ترجمة, و 

  طريقة التدريبات.
 


