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 الباب الثاين

 النظرايت

مدرس اللغة العربية و مهارة الكتابة و  الباب حول تدريستبحث الباحثة يف ىذا 

اإلسًتاتيجية يف تدريس مهارة الكتابة. وىذه النظرايت مهمة لدعم الباحثة عند نيل 

 ئق ابدلقابلة أو ادلالحظة. وأييت ىنا البيان عن كلها كما يلي:احلقا

 تدريس الكتابة . أ

 تعريف الكتابة .1

الكتابة ظاىرة إنسانية استخدمها اإلنسان مند فجر التاريخ للتعبَت عن 

خواطره، وتسجيل أفكاره وإصلازاتو وذباربو، كما استخدمها كوسيلة يف التعبَت 

 1واإلفهام والتواصل مع غَته من الناس.

جاءت تعريفات الكتابة الناقصة على رلرد ربويل الروموز ادلسموعة من 

اللغة اىل الصورة الكتابية، لذلك أنو من الضرورة أن ضلدد مفهوم الكتابة الشامل 

                                                           
فاعلية استخدام إسًتاتيجيات مقًتحة لتدريس مقرر ادلهارات الكتابية لطالب السنة عبدهللا بن زلمود فجال،   1

(، 5115، )ماالنج: مطبعة جامعة موالان مالك ابراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، جبامعة ادللك سعود رلموعة حبوثالتحضَتية 
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ىنا ديكن اتيان التعريف ادلعجمي أوال بكونو أساسا للتعريف اإلصطالحي عادة. 

 5فالكتابة لغة تعٍت اجلمع والشد والتنظيم.

ذبديد تعريف الكتابة ىنا أمر ابلغ األمهية، حىت ال يظن ظان أن إن 

الكتابة ىي التعبَت الكتايب ادلدرسي فقط، وىو ما يطلق عليو التعبَت التحريري، 

لذلك أنو من الضرورة أن ضلدد تعريف الكتابة الشامل ىنا. وسنبدأ ابلتعريف 

 عريف االصطالحي.ادلعجمي، ألن التعريف ادلعجمي غالب ما يكون أساسا للت

فالكتابة يف اللغة من مادة )ك ت ب( تعٍت اجلمع والشد والتنظيم، كما 

 تعٍت: االتفاق على احلرية، فالرجل يكاتب عبده على مال يؤدية منجما، أي

واإللزام واإلجياب،  يتفق معو على حريتو مقابل مبلغ من ادلال. كما تعٍت: القضاء 

 3كما تعٍت: الفرض واحلكم والقدر.

وقال  4ومنو قولو تعاىل: "كتب هللا ألغلنب أان ورسلي إن هللا قوي عزيز"

تعاىل: "اي أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 

 5لعلكم تتقون".

                                                           
اإلسًتاتيجيات يف تعليم اإلنشاء لطالب قسم اللغة العربية للمرحلة الثالث جبامعة تولونج أجونج اإلسالمية نورايين،   5

 5(، ص. 5115، )ماالنج: جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية، هورية إندونيسيااحلكومية وزارة الشؤون الدينية صب
(، ص. 5111)ماالنج:جامعة اإلسالمية احلكومية مالك ماالنج، تعليم اللغة العربية،  تطوير منهجدمحم علي الكامل،   3
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وأما ادلعٍت اإلصطالحي، فَت عليان أن الكتابة ىي: "أداء منظم وزلكم 

حملبوسة من نفسو، وتكون دليال على يعرب بو اإلنسان عن أفكاره ومشاعره ا

وىنا بعض اآلراء عن معٌت الكتابة،  6وجهة نظرة، وسببا يف حكم الناس عليو.

 وىي:

شافعي: أن الكتابة نشاط شخص إللقاء الفكرة أو الرأي أو احلس  ورأى

أو اإلرادة أو اخلرب ابلكتابة اىل غَته. وىو أيضا نشاط ذىٍت يعتمد على االختيار 

الواعي دلا يريد الفرد التعبَت عنو. والقدرة على تنظيم اخلربات. وعرضها بشكل 

 7يتناسب مع غرض الكاتب.

غة الكتابة تتضمن وترسل األمور والوصااي، ورأى يونس وسوفارنو أن ل

ومقروءة وىي وصف الفكرة ادلوجودة والكتابة ىي رمز أو فنون زبطيطية منظورة 

يف اجلمل أو تركيب الكلمات أو الفقرة. وكانت الكتابة تشمل أربع عناصر: 

الكاتب كادلخرب واخلرب أو األمور أي الكتابة نفسها ووسيلة الكتابة مث ادلخاطب 

 8ادلخرب. أي

                                                                                                                                                               
 183سورة البةرة اآلية رقم:   5
 64تعليم اللغة العربية، ...، ص.  تطوير منهج علي الكامل، دمحم  6
، )تولونج أجونج: تنمية مهارة الكتابة أبسلوب اخلريطة الذىنية التدريس دورايت تدريس اللغة العربيةعارف مصطفى،   7
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( إن الكتابة عملية اكتشف واستكشاف ادلعٌت Zamilويقول زاميل )

  9إطار لعرض ىذه األفكار وتقدديها يف أحسن وجو.لألفكار وبناء 

اإلنتاجية  اليت تعزز أنشطة االتصاالتويقالن طعيمة و النقة الكتابة ىي 

لغة  ادلنطوقة إىل اللغة يف تغيَت من قبل شخص يتم ىي العملية اليتادلهارات و 

 على الرغم القراء إىل رسالة ديكن أن ينقل الكاتب يهدف كتب .مكتوبة

 11.الزمان وادلكان مفصولة

النتيجة وحصيلة و تضح من التعريفات السابقة أيضا أن الكتابة ىى 

العقل اإلنساين، خبالف اإلستماع والقراة، حيث إهنما انفذة من نوافذ ادلعرفة 

وأداة من أدوات تثقيف العقل. ويؤكد ىذا ادلعٌت يونس وآخرون، حيث قالوا: 

إذا كانت القراءة إحدى نوافذ ادلعرفة، وأداة من أىم أدوات التثقيف اليت يقف "

كر البشري، فإن الكتابة تعترب يف الواقع مفخرة العقل هبا اإلنسان على نتائج الف

اإلنساين، بل إهنا إعظم ما أنتجة العقل. وقد ذكر علماء األنثروبولوجي أن 

 11اإلنسان حُت اخًتع الكتابة بدأ اترخية احلقيقي".
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 Amad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab Dalam Perspektif Komunikatif, 
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 أساس الكتابة .2

الصرب  تتطلب، عملية طويلة جدا، ويتطلب مهمة مهارات الكتابة

 ادلزيد من .اجلادةقراءة األساسية لل أن احلاجة مهمة الكتابة اجليدة .ادلثابرةو 

ديكن  وادلعرفة اليت البصَتة على ضلو متزايد احلصول شخص سوف مث القراءة

 15.للكتابة عاصمة استخدامها بعد ذلك

  13.وللكتابة أساسان تقوم عليها: معنوي ولفظي

 أ(. أساس ادلعنوي

يف نفس اإلنسان من ادلعاين اليت يريد ىو احملتوى الفكري الذي يتكون 

 14التعبَت عنها.

ربصل الفكرة من التفكَت وادلالحضة واإلىتمام ويف الكتاب األخر، ىو 

 ء اىل غَتىا.والقراءة وادلراجعة. التفكَت ىو تطوير األفكار، أو تعلق شي

 يف اليت ديكن استخدامها ىناك ثالثة معايَت لفكريا ادلعنوي أو يف

 15عٍت حال ادلشكلة والتفكَت اإلبدعي والتفكَت النقدي.، تالكتابة

 
                                                           

12
 Ngainun Naim, The Power Of Writing, (Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015), hal. 33 
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 أساس اللفظيب(. 

يعربر ىو ادلظهر الذي يلوح من خالل الكلمات واجلمل واألسلوب اليت 

هبا عن األفكار وادلعاين، وكال األساسُت مرتبطان أشد االرتباط: ألن عالقة الفكر 

 16ابللغة ال انفصام ذلا.

 األساس، تعٍت اللظفي واإلصطالحيىناك ثالث العناصر يف ىذا 

 17والكلمات.

اللفظ ادلستخدمة ذبب أن تكون دقيقة وسهلة. ولذلك ذبب على الكاتبة  (1

 بصورة الصحيحة.تعريف من الفعل واإلسم واحرف 

اإلصطالحي يف ىذا النص يعٍت الكلمة الكاملة. اإلصطالح يكتب ذو معٌت  (5

 ن تعريف الًتاكب واجلملة.الكامل والصحيح والواضح. ولذلك الكاتبة ذبب أ

يف ادلوضوع الواحد. الكتابة تتكون من الكلمات ىي رلموعة عن اجلملة  (3

 الكلمات اليت تشكل ادلقالة أو اإلنشاء.

قال علي أضبد مركر يف الكتابو، كانت انظر ادلشكلة عن الكتابة تعٍت: 

الكتابة اجليدة من حيث (. 5ويناسب احلالة،  يكتب ابألىداف الواضح( 1
                                                           

 7. . . ، ص. ، فاعلية استخدام إسًتاتيجيات مقًتحةعبدهللا بن زلمود فجال،   16
17

 Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab, . . . ,  hal. 12 
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(. الكتابة اجليدة 3حروف اذلجائية وعالمة الًتقيم وغَتمها كالكتابة اذلمزة، 

 18والواضحة.

 19عالمة التسليم اجليد ىي:

 جيد عملو (1

 يهتم حقا ونظافتا ومتناغما (5

 واضح، غَت معقدة، غَت شبل (3

 لزوم ذلا غيااب الكتابة اليت ال (4

 تسليم جيد، واضح معنو وفكرتو (5

األساسان للمهارات الكتابة: اللفظي وادلعنوي )أو الفكري(  وىذان 

متحققان بصورة مثلى يف الكتابة الوظيفية، وكننا ضلتاج إىل إسًتاتيجية مناسبة، 

 51لتحقيق أقصى فهم للغة، دبا يسهم يف تنمية ادلهارات الكتابة.

 

 

                                                           
11

 Ibid 
13

 Ibid, . . . , hal. 13 
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 أنواع الكتابة .3

يدرس التعبَت انطالقا من األىداف اليت ال بد أن يضعها ادلدرس وىو 

ورلاالهتا إىل ثالثة أنواع، ىي: )أ( كتابة الكتايب، فالكتابة تنقسم حبسب أسلوهبا 

وظيفية، )ب( كتابة إبداعية، )ج( كتابة وظيفية إبداعية. وسنحاول فيما يلي أن 

 51نعرف كل نوع منها، ونذكر بعض خصائصو العامة ورلاالتو يف احلياة.

 الكتابة الوظيفيةأ(. 

ىذا النوع من الكتابة يتعلق ابدلعامالت وادلتطلبات اإلدارية، وىو ضروري 

يف احلياة دلا فيها من منافع عامة وخاصة، وادلكتبات الرمسية يف ادلصارف 

والشركات ودواوين احلكومة وغَتىا. وذلذا النوع من الكتابة قواعد زلددة، 

طاابت اإلدارية، واخلوأصول مقننة، وتقاليد متعارف عليها. كالتقارير، 

والتعميمات وغَتىا، وتتميز ىذه الكتابة أبهنا خالية يف أسلوهبا من اإلحياء، 

ودالالت ألفاظها قاطعة ال ربمل التأويل، ولذلك ال تستلزم ىذه الكتابة مهارة 

خاصة، أو موىبة معينة، أو ملكة متميزة، وإن كان بعضها حيتاج إىل قدر من 

 55مر، أو استمالة شخص.التأثَت واإلقناع لقضاء أ

                                                           
 73. صتعليم اللغة العربية، ...،  تطوير منهج علي الكامل، دمحم  51
 147، ص. تنمية مهارة الكتابة، . . . عارف مصطفى،   55
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وىذا النوع من الكتابة ىو الذي يؤدي خدمة لإلنسان يف رلتمعو. 

فيقضي حاجاتو، وينفذ متطلباتة ابلتفاىم مع بٍت جنسو. ومثل ىذا النوع من 

الكتابة كتابة التقارير، كتابة ادلذكرات، اعداد زلاضر اجللسات وملخصات عنها،  

ت، كتابة بطاقات الدعوة واالعتذار، ربرير والالفتا كتابة النشرات واالعالانت

 53الرسائل الديوانية، ملء االستمارت وغَت ذلك.

وسيتم ذكر رلاالت ىذا النوع من الكتابة وخصائص كل رلال، وقبل 

 54ىذا وذاك سنذكر اخلصائص العامة لو.

 اخلصائص العامة للكتابة الوظيفية (1)

 55منها:تتميز الكتابة الوظيفية ببعض اخلصائص العامة، 

أن لغة ىذه الكتابة منضبطة يف قوالب خاصة زلددة ال إحياء  ( أ)

 فيما وال ظالل.

 الصيغ فيها قاطعة، وال ربتمل التأويل.دالالت اللفض و  ( ب)

 خال من العبارات ادلوحية. –يف الغياب  –)ج(    أسلوهبا علمي 

 )د(    ليس لكاتبها مهارة خاصة، أو استعداد معُت، أو موىبة متميزة.
                                                           

 148نفس ادلراجع، . . . ، ص.   53
 74ص. تعليم اللغة العربية، ...،  تطوير منهج علي الكامل، دمحم  02
 نفس ادلراجع  55
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 رلاالت الكتابة الوظيفية (5) 

للكتابة الوظيفية رلاالت متعددة يف احلياة، منها: تلخيص ادلوضوعات، 

وكتابة التقارير، وكتابة اخلطاابت، وإعداد الكلمات االفتتاحية واخلتامية، وكتابة 

ادلذكرات الشخصية، وملء االستمارات، وكتابة الربقيات، وغَتىا. وفيما يلي 

 56لك اجملاالت.تتوضيح عن بعض 

التلخيص: وىو التعبَت عن األفكار األساسية للموضوع يف  ( أ)

عبارات قليلة ال زبل ابدلضمون، وال تبهم ادلعٌت. فالتلخيص ىو إعادة صياغة 

صياغة جديدة يف عدد أقل من الكلمات واجلمل والعبارات مع النص األصلي 

األساسية والتلخيص ال يعٍت احملافظة على جوىره واإلبقاء على معانية وأفكاره 

األخذ من األصل عشوائيا، كأن أنخذ منو جزأ ونًتك جزأ. إنو فهم واستيعاب 

وذبميع للعناصر الرئيسة يف النص وعرضها يف صورة مكثفة بعدد أقل من 

 57الكلمات.

                                                           
 نفس ادلراجع  56
 75نفس ادلراجع، . . . ، ص.   57
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التقرير: وىو نوع من الكتابة يتضمن قدرا من احلقائق  ( ب)

، أو حالة معينة، بناء على وادلعلومات حول موضوع معُت، أو شخص معُت

 58طلب زلدد، أو وفقا لغرض مقصود.

)ج( الرسالة، فن عريب قدمب ارتبط ببعض الكتاابت يف العصور ادلختلفة، 

وىي ادلكاتبة اليت زباطب الغائب بلسان القلم، وينبغي أن يراعى فيها: أحوال 

 59الكاتب، وادلكتوب إليو، ونوع العالقة بينهما.

)د( ادلذكرات الشخصية: وىي تعترب نوعا من اجملاالت الكتابية الوظيفية، 

اليت تلزم كثَتا من الناس يف حياهتم، فإلنسان تعرض لو يف حياتو مناسبات 

فيها غَته، أو أفكار مفرحة أو زلزنة، أو أشياء يريد تذكرىا مستقبال ليناقش 

من سفر، أو موضوع مل يتم  يود تقدًن تقرير عنها، أو أشياء يريد إحضارىا معو

حبثو، أو درس يود القيام بتدريسو. كل ذلك يطلب منو القيام بتدوينو 

 31وكتابتو.

واخلتامية: أن ادلناسبات الىت تقدم فيها )و( أعداد الكلمات االفتتاحية 

فقرات سلتلفة، أو يقدم فيها احملاضر، أو يعقب على كالمو، ربتاج إىل مهارات 

                                                           
 77نفس ادلراجع، . . . ، ص.   58
 78نفس ادلراجع، . . . ، ص.   59
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ن الذي يقوم ابلتقدًن أو التعقيب أن يلم جبوانب خاصة، وعلى األنسا

ادلوضوع، ويستعُت ذلك ابلكتابة، فادلقصود ابإلعداد للكلمات االفتتاحية 

واخلتامية نوع من التقدًن أو التعقيب على مناسبة من ادلناسبات العامة أو 

االحتفاالت، واالستقباالت، ومواقف التوزيع والوصف للحفالت اخلاصة مثل: 

ضية يدخل يف ىذا اجملال أيضا، والبد من أعداد ىذه الكلمات البسيطة الراي

 31ادلوجزة قبل قراءهتا جهرا.

 ب(. الكتابة اإلبداعية

ىذا النوع من الكتابة يقوم على كشف األحاسيس وادلشاعر، والعواطف 

اإلنسانية، واالبتكار يف الفكرة، وزبيل ادلعاين، والتحليق هبا، وحيتاج ىذا النوع 

 ملكة فطرية، وىي تعبَت عن رؤية شخصية ذات أبعاد شعورية ونفسية إىل

وتكشف عن حساسية خاصة ذباة التجارب اإلنسانية، تبٍت على وفكرية، 

االبتكار ال التقليد، وزبتلف من شخص إىل اآلخر، ويراعي أن تتوفر يف 

 صاحبها مهارات خاصة، وخربة فنية وصبالية.
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الكتايب الذي يصور ادلشاعر واألفكار وىو ذلك اللون من التعبَت 

واخلربات اخلاصة على ضلو تظهر فيو شخصية الكاتب وعاطفتو. ويتجلى ىذا 

النوع يف: نظم الشعر، وكتابة ادلقاالت الذاتية، وكتابة ادلذكرات الشخصية، 

 35وكتابة القصص العاطفية وادلسراحيات، وكتابة الرسائل الوجدنية وغَت ذلك.

عية رلاالن أساسيان يف احلياة، ومها: رلال النثر ورلال للكتابة اإلبدا

الشعر الذي يعتمد على ادللكة الفطرية وادلوىبة. ولذلك أقتصر يف ىذه احلالة 

على رلال النثر حيث يدخل فيو فنون كثَتة مثل: كتابة القصة وادلسرحية، كتابة 

 33الًتاجم والسَت، واخلطابة.

 ج( الكتابة الوظيفية اإلبداعية

ذا ىو النوع الثالث من أنواع الكتابة، وىو الذي جيمع بُت الوظيفة ى

واإلبداع، ورلاالت ىذا النوع متعددة، منها: فن كتابة ادلقالة، وفن إعداد 

 34احملاضرة، وفن التعليق، وفن البحث، وفن إدارة الندوة.
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: وىي نص نثري زلدود الطول، يدور حول موضوع معُت تظهر املقالة

لكاتب، ولو مقومات تتمثل يف: ادلقدمة والعرض واخلاسبة، فيو شخصية ا

وشرطها األساسي: أن تكون صياغتها أدبية سلسة تستهوى القارئ. وىي 

تنتج موضوعا متكامال. وادلقالة أيضا: رلموعة من فقرات )أفكار( مًتابطة، 

وثبة عقلية، أو رلموعة من اخلواطر والتأمالت ال ينبغي أن يكون ذلا ضابط من 

نظام، وال ذبري على نسق معُت. فكاتب ادلقال لو حرية يف صياغتو 

 35وأتمالتو.

وىي أسلوب تعليمي يتحدث فيو احملاضر مباشرة مع  :احملاضرة

ادلستمعُت دون انقطاع دلدة معينة. وتكون احملاضرة مكتوبة قبل إلقائها على 

 36ادلستمعُت.

ة معينة، مع طرح حول قضيوىي ذبمع بُت احملاضرة واحملاورة  :الندوة

وجهات النظر ادلؤيدة وادلعارضة مدعمة ابألدلة والرباىُت. وىي ربتاج من 

الكاتب إىل إعداد سابق، وصبع ادلعلومات، وصبع األدلة، وتفنيد اآلراء 
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ادلعارضة، كما حيتاج إىل استخدام أساليب معينة تتميز ابلتسلسل والًتتيب، 

 37وسلاطبة العقل.وقوة احلجة وإلقناع، وإاثرة العواطف، 

وىو عبارة عن نص نثري موجز يتضمن وجهة نظر معينة حول  :التعليق

 38أو مشكلة، أو حدث، أو طلب مقدم، أو قضية مثارة.موقف، أو موضوع، 

وىو نقرير متكامل يقدمو الباحث عن عمل أسبو، على أن  :البحث

يشمل التقرير كل ادلراحل اليت مرهبا الباحث يف دراستو منذ اختيارة للموضوع 

حىت النتائج اليت توصل إليها، يف تسلسل منطقي مدعم ابألدلة والرباىُت، 

عليو  وموثق ابدلصادر وادلراجع، وىو فن مهم ابلنسبة للطالب اجلامعي، يدرب 

 39كي يتمرس عليو مستفبال.

أيضا إىل قسمي ادلوجهة واحلرة وتعترب أهنما قسمي  وتنقسم الكتابة

 41مراحل تعليمها:
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 (. الكتابة ادلوجهة1

والصياغات اللغوية وىي إعطاء الدارس بعض احلرية يف اختيار الكلمات 

مستواه للتدريب على الكتابة يف إطار ال يسمح لو أبن يكتب تعبَتا أعلى من 

 41يف اللغة.

يف ىذه ادلرحلة يكون الطالب قد عرفوا ىجاء بضع مئات من 

الكلمات، وحصلوا ثروة كبَتة منها، ومنت لديهم كثَت من ادلفاىيم اليت درسوىا 

يف اللغة، وتيهئوا دلمارسة الكتابة مستخدمُت الصيغ النحوية والًتاكيب اللغوية 

 45بة اذلجائية.إىل مارسوىا يف احلديث والقراءة والكتا

 (. الكتابة احلرة 5

وىي إعطاء الدارس احلرية يف التعبَت عن ميولة ورغباتة وآراءه واختيار 

 43تراكبية ومفراداتو دون قيود أو شروط.
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ويثمل التعبَت احلر ادلرحلة األخَتة من تعلم الكتابة، وىذه ادلرحلة اليت 

وتراكيبو عندما يكتب اللغة يًتك للدارس فيها حرية اختيار أفكاره ومفرداتو 

 44.الربية كما يكتبها العرب مع اختالف يف درجة السيطرة على استخدام اللغة

 التعبَت على ينسحب حبيث الشمول من التعريف ىذا أن شك وال

 على واخلط اذلجاء على ينحسب كما واإلبداعي، الوظيفي بشقية الكتايب

 45.السواء

 املدرس مفهوم . ب

 تعريف املدرس .1

معلم العلوم، وبينما يف اللغة يف ادلعجم ادلعظم اإلندونيسي، مدرس ىو 

، وتدريب ، وتوجيو،والتدريس ،تعليماإلندونيسي مدرس ىو مهنة اليت ربًتف ال

 46وتثمرن، وتقوًن الطالب.
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 توجيو أو مساعدة إلعطاء من ادلسؤول لبالغُتا ىو مرب أو درسم

القيام تصل إىل مرحلة النضج، وقادرة على لالروحي البدين و  تقدم للطالب يف

واألفراد  اجتماعية كمخلوقات،  األرض اخلليفة يف، و هللا من سللوق ابعتباره دبهامو

 47.وحدىا ديكن أن تقف الذين

 يسهل ىو الشخص الذي بعبارات بسيطةرأت حسن اخلاسبة، مدرس 

ابعتباره  ادلعلم إىل اجملتمع ينظر بينما .للطالب مصادر التعلم نقل ادلعرفة من

صبيع  ويرى .ادلساجد وغَتىا من األماكنادلدارس و  يف التعليم القيام الشخص

البشرية من خالل  تنمية ادلوارد يف جدا دورا ىاما ادلعلم عندما يعقد األطراف

 48.التعليم

قادرة على أن  غَت ىو الشخص الذيورأى وجيااي كوسوما، مدرس 

 اليت ال منبعمثل  ادلعرفة .مثاال حيتذى بونقدم دائما و  منوذجا حيتذى بو تكون

 وزبفيف تدفق الليمفاوية .أكثر وضوحا ادلياه على ضلو متزايد أخذت .تنفد

 49.يشرب دلن العطش
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 Abdul Aziz, Orientasi Sistim Pendidikan Agama Di Sekolah, (Yogyakarta: Teras, 
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 وقادر على ذكي ىو ادلعلم الذي ىو اجليد درسادلورأى ديدي ملياسا، 

، مثاليةشخصية و  قدوةالك جعل الطالب، وقادرة على الطالب تشكيل شخصية

، ولكن أيضا ادلعرفة النظرية ليس فقط أنقل دلعرفة أن خادما قادرة على أن تكون

 51.طالب صعوابت التعلم مساعدة قادرة على

 إذا كان ادلعلم .يف ادلستقبل تالميذه يف شخصية ملهمة ضلتمدرس ىو 

 قوةسيكون من للطالب و  وربفيزذلام مصدرا لإل قادرة على أن تكون ىو

دور  فصلها عن أبدا اإلمام الشافعي أن صلاح كما. دلثلو يف السعي الطالب

ديكن  ال الذياألشعري  ىاشم دمحم قصة ذلك ىو .مالك إمام اخلاصة ادلعلمُت

 51.مادورا، خليل البنجاالن الشيخ وخاصة دور ادلعلمُت فصلو عن

ال  .كمدرس مهارات متخصصة مهنة تتطلب أو ىو موقف مدرس

أو  للقيام أبنشطة اخلربة الذين ليس لديهم الناس العمل من قبل ىذا يتمديكن أن 

ال ديكن أن  يف رلال معُت كيف يتكلم الناس الذين يعرفون .كمدرس العمل

 ال سيرما، االحتياجات اخلاصة مطلوب ادلعلم أن يكون .درسادلك تسمى

جيب  .والتعليمالًتبية  كل شيء عن تتقن جيب أن احملًتفُت الذين درسادلك
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أن  قبل التعليم أو التدريب فًتة معينة من ادلهارات من خالل ىذه تطوير

 55حيًتف.

يف مرحلة  من التعليم، بدءا التعليم يف وادلعلمُتدلربُت اإصبااًل، مدرس ىو 

ىذه  يف  .أو الثانوي ادلتوسطو  ،(SD) والتعليم األساسي (،PAUDالطفولة )

على  ادلعلمون وجيب أن يكون، دور وواجبات أداء لتكون قادرة على، احلالة

 يف مع غَته من البشر بُت ادلعلمُت سبيز الشروط اليت .ادلطلوبة رمسي مؤىل

 53.عام

 وظائف املدرس .2

خارج و  مع ادلكتب وكالمها مرتبط، ادلهام العديد من لديو درسادل

، ادلهام درسادل من أنواع، وىناك ثالثة رلمعة عندما .تفان يف شكل ادلكتب،

 54.رلاالت اجملتمعادلهام يف والعمل اإلنساين و  اجملاالت ادلهنية يف واجب وىي

 

 

 
                                                           

20
 Moch. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2011), hal. 5 
23

 Nini Subini, Awas Jangan Jadi Guru Karbitan, . . . , hal. 3 
54

 Moch. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, . . . , hal. 6 



37 
 

 كمهنة درسادل مهمةأ(. 

 (. مرب1

 كانت مع الطالب أن عالقتو إذا كان يعتقد سلطئ ىو درسادل

 أقل أخرى ليست ىناك حاالت يف حُت أن، ادلواد الدراسيةتقدًن زلدودة ل

 الذي يعطي ىو درسادل .طالبلل ادلشورة والتوجيو، واليت توفر أمهية من ذلك

 55طالب.لل ادلشورة والتوجيو

كمربية، وىو مدرس لديو مهمة تشكيل الطابع اإلجيايب للطالب، 

مثل نبيلة، متفائل، مثالية، مل يستسلم، لدينا التزام جيد، ورعاية اآلخرين. 

ة جيدة وذلك لغرس القيم وتتطلب ىذه ادلهمة أن يكون ادلعلمون على أمثل

اإلجيابية يف نفوس الطالب وفقا لقواعد الدين والثقافة. ابإلضافة إىل كونو  

كمثال على ذلك، ينبغي أن يكون ادلعلم قادرا على أن يكون مصدر إذلام 

للطالب اليت انتقلت روحو إىل الدراسة اجلادة من أجل تغيَت مصَت وربقيق 

 56.أىداف كبَتة مع التفاؤل

 

                                                           
22
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hal. 51 

 
56

 Jamal Ma’mur Asmani, Sudahkah Anda Menjadi Guru Berkarisma, . . . , hal. 21-22 



31 
 

 معلم (.5

 يف جيري فعال درسمالوضع االجتماعي لل يعٍت علمدلكا سادلدر 

 يقدم أن ادلعلم يف الغرفة .الفصول الدراسية خارج ال .ادلعلمالفصول الدراسية و 

 57طالب.لل اليت عقدت ابدلواضيعادلتعلقة األشياء، و  حولتعاليم ادلشورة و 

الذي   مدرس العلوم على السيطرة على درسادل كما ىو مطلوب

 درسيتعلم ادلجيب أن الكفاءة ادلهنية، و  لتحقيق .بطريقة مهنية كان يدرس

 أعمال ونشرالبحث، والكتابة و  وادلناقشة القراءة تقليد .العلوم تدرس وتطوير

 رائد يف علوم إحياء، وأصبح عفا عليها الزمن ذلك جيب أن تفعل درسادل

 58.تكنولوجياو 

 (. زعيم3

قادرة على  تكون، فإنو جيب أن ولذلك .الصف أيضا رائدة درسادل

جيب أن  كمدرس .جودة التعلم ضلو ربقيق الطبقةيوجو والتحكم و  السيطرة

 59.الوعرة الطرقاستخدام  الو ، ودديقراطي مفتوح القادة يكون
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  ادلعطي مرافق(. 4

تقدًن  قادرا على ادلعلم وينبغي أن يكون، رافق ادلعطيم بصفتو

وىذا  .الطالب من أنشطة التعلم سهولة إجيادسبكن من  التسهيالت اليت

 61.للطالب بيئة التعلم ادلرح سيجعل من

 .تتطور بسرعة مواىبهم اكتشاف الطالب على لتسهيل ىم درسدلا

، أقصى جهد تتطلب، بسيطة ليست مسألة من الطالب ادلواىب العثور على

 61.منتظمةعمليات تقييم و ، مستمرةوشلارسة 

، عملية التعلم إتقان نشطة ربتاج إىل أن تكونال  درس، ادلكمسهل

ال  ادلعلم .التعلم يف اإلبداعيكون للطالب ل هتيئة الظروف، فقطولكن يدعم 

 .الطالب إبداع من ذلك ربول دوره اخلاص مع عملية التعلم إلتقان حيتاج

أىداف  لتحقيق أنفسهم لتطوير الفرص للطالب توفر أن درسعلى ادلجيب 

 65.التعلم
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 حافز (.5

، دائما من الطالب التعلم روح استحضار جيب على ادلدرس

 قادرين على درسأن يكون ادل جيب .ادلثل العليا وبناء، الثقة ابلنفسوربسُت 

جيب أن  حافز درسادل كما .واحلياة األسرية ربيبا اخللفية ولكن ضعف دفن

وأوجو  نقاط الضعف رؤية مامن  أعلى مستوى ربقيق الطالب تشجع

 63.القائمة القصور

يكون  جيب أن .أفكاره لنحت الطالب ديكن أن يلهم صلاح ةقص

 ترتفع من حبيث، لطالهبم الناس انجحة حياة ةقص إعطاء جيدة يف ادلعلمون

 64.اليأساهنار و 

تعلم  وراء األشياء ربليلتوفَت احلافز، ديكن للمدرسُت زلاولة ل يف

 عندما ديكن أن تكون فعالة الدافع .ادلدرسة يف األداء وتراجع كسول الطالب

، ودور عملية التعلم يف .حتياجات الطالبإيالء االعتبار الواجب ال مع تنفذ

 65وادلدرس ماىر. مهم جدا كحافز درسادل
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 (. مدير6

 وادلؤسسات التعليمية اللوائح احلكومية يتبع أن درسعلى ادلجيب  

، وملء S-1 التعليم احلد األدىن من إكمال وقال انو جيب .التدريس حيث

إجراء تقييم و ، دبوجب أمر إداري .التعليمإنشاء جهاز و ، واحلضور، اجملالت

يريد أن  شخص درسأن يكون ادل ولذلك، ينبغي .من السهل القيام بو يكون

وفقا مهنيا و  بشكل صحيح القيام بعملها حىت تتمكن من اإلدارة عن يتعلم

 66.ادلعمول هبا (UU) للقوانُت

 مور (. مق7

 وجود فائضجيب أن يكون ىناك التعلم، و  نوعية مهما كانت جيدة

ًن و تق على أمهية وجود ىو ادلكان ىذا .وربسينها معاجلتها اليت ربتاج إىل

 من الطرق، استخدام رلموعة متنوعة درسديكن للم ىذا التقييم يفدرس ادل

عن  أو وعيوب،مزااي  يدرس، يتم تطبيقها التعلم اخلاصة هبم عملية للتفكَت يف

 67.اآلخرين درسُتادلمديري ادلدارس و  مثل الرأي اآلخر طريق طرح
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 أجرى .وصادقة جيدة أن تكون درسادل، يطلب من وًنمق كما

 العوامل الوحيدة ال .خارجيو  اجلوىرية اجلوانب تلمس التقييم ينبغي أن

 68.الطفل من داخل اليت أتيت أيضا من العواملطفل، ولكن اخلارجية لل

تطور  تقييم مثل .بنشاط كل شيء تقييم أيضا درسينبغي على ادل

، التدريس وأساليب تدريسها ادلواد اليت جيري التمكن من، وخاصة يف العلم

 لرؤية التقدم مهم جدا ىذا التقييم .وغَتىا، يف عملية التعلم كل طفلوتطوير  

 احلل أن يتمجيب و ، ال يزال ديثل مشكلة الذي، وضعف الذي مت إحرازه

حبيث  موضوعيا ىذا التقييم جيب إجراء .ربسُتنقاط الضعف و  للقضاء على

 69.نتائج أن سبثل ديكن

 اجملال اإلنساين يف درسادل مهمةب(. 

 الثاين كآابء نفسو جعل قادرا على ادلعلم جيب أن يكون يف ادلدرسة

 أصبحالتعاطف الذي االىتمام و  جذب أن يكون قادرا على جيب .للطالب

 يف للطالب الدافع إعطاء أي درس وينبغي أن يكون .طالبمفضلة للوجهة 
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 أن تزرع ال ديكن ىو أنو الفشل األول مث يروق كان ادلدرس ال إذا .التعلم

 71.لطالبو تدريسو بذور

 رلاالت اجملتمع يف درسادل ج(. مهمة

ومن  بسبب يف البيئة، أكثر بروزا يف مكان ادلعلمُت يضع رلتمع

 أن ادلعلمُت وىذا يعٍت .ادلعلم ادلعرفة يكتسب الناس ديكن أنأن  ادلتوقع

 على ويستند اإلنسان احًتاما كامال اندونيسيا إنشاء ضلو تثقيف األمة ملزمون

 71.البانشاسيال

 ج. إسرتاتيجية

 سرتاتيجيةإ. تعريف 1

أي  زلاولة من جانب ابعتبارىا اسًتاتيجية تفسَت ديكن، بشكل عام

، اإلندونيسي عجم ادلعظمادل يف .للوصول إىل اذلدف منظمة شخص أو

 خاصة أو ديكن أن تكون ن ش لتحقيق األنشطة من متأنية ىي خطة اسًتاتيجية

 للعمل القوس سلطط فكرة عن لديها، واسًتاتيجية كتاب آخر يف 75.ادلطلوب

 73.أىداف زلددة من أجل ربقيق
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 لتحقيق قواعد أو، هنج، كًتتيب اسًتاتيجية ديكن تعريف، وابلتايل

 74.األمثلزبفيف والوقت و  الطاقة اذلدف عن طريق استخدام

 العامة للمدرسُت أمناط مثل اسًتاتيجية وديكن تعريف، التعلم تواصل مع

 75.األىداف احملددة لتحقيقالتعلم أنشطة التعليم و  يف ذبسيدالطالب األنشطة و 

ادلستخمة يري جوين كما نقلو ضبداين أن اإلسًتاتيجية ىي اجلراءات 

إلاتحة الظروف الصاحلة للطالب قصدا إىل حصول أعراض التعليم. وإذا النظر 

إىل اتصاذلا بعملية التعليم، فهي تعد كيفية سلتارة إليصال ادلعلومات يف بيئة 

التعليم ادلعينة حيث ربتوي على الصفة واحملتوى وترتب النشاطات اليت تتيح 

 76خربات التعلم إىل الطالب.

 يف بيئة ادلوضوع لتقدًن الطريقة ادلفضلة ىوالتعلم  التدريس يةاسًتاتيج

 اليت ديكن أن توفر األنشطةتسلسل طبيعة ونطاق و  واليت تشمل معينة، تعليمية

 فقط على ال تقتصر والتعلم اسًتاتيجيات التدريس .للطالب ذبربة تعليمية

 77.حزم أو ادلواد التعليمية أيضا بل يشمل من األنشطة، إجراءات
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اإلجراءات اليت  أو والتقنيات أساليب التدريس من االسًتاتيجية وتتكون

أساليب  أوسع من اسًتاتيجيات التدريس .األىداف الطالب على ربقيق تكفل

 ىو جزء من التدريس أسلوب أو طريقة، وبعبارة أخرى .التدريستقنيات و 

 78.اسًتاتيجيات التدريس

احلصيلة اسًتاتيجية ىي رلموعة من اإلجراءات التدريسية اليت تركز على 

ادلعرفية للطالب، ابستخدام العمليات العقلية اليت يستخدمها ادلتعلم، لفهم 

واستدعاء زلتوى النص، والًتكيز على العمليات ادلعرفية وألنشطة الذىنية 

وأساليب التعلم والتحكم الذايت ادلستخدم يف عمليات التذكر، والفهم، واإلدارة، 

فكار، حىت يتمكن من الوصول إىل والتخطيط، وحل ادلشكالت، وتوليد األ

ادلعلومة مع بناء األدلة اليت تدعمها وربطها ببقية النص، وإعادة صياغتها مراعيا 

وتنظيم األفكار، والصحة اللغوية والنحوية واإلمالئية، وسلططا سالمة األسلوب، 

ذلا يف خريطة ذىنية ينقلها الطالب يف خريطة معرفية متعاوان فيها مع زمالئو يف 

 79رلموعات.
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 . إسرتاتيجية تدريس مهارة الكتابة2

 81وأما اإلسًتاتيجية اليت ديكن استخدمها تعليم اإلنشاء فمنها:  

 مشاركة الكتابة الفعالة .1

إن مشاركة الكتابة الفعالة عبارة عن اإلسًتاتيجية اليت تقدر على جعل 

ىذه الطالب مستعدين يف تعبَت آرآءىم عن طريق كتايب. ديكن استخدام 

اإلسًتاتيجية دلعرفة مدى قدرة الطالب يف الكتابة كما أهنا مفيدة إلجياد التعاون 

 اجلماعي.

 تعبَت الصور .5

مفيدة جدا الشراك الطالب إىل ربصيل وترتيب أفكار ىذه اإلسًتاتيجية 

  )القصة( ترتيبا منتظما.

 مفاىيم رإيسية .3

اء يف زلتوى ىذه اإلسًتاجية مفيدة للطالب يف القدرة على تلخيص اآلر 

النص مث تعبَتىا على صورة الكتابة. ىذا التلخيص أييت على نوع الرسم أو 

بوسيلة سطر مشَت إليها الصورة البيانية حول النظرايت اليت يتعلق بعضها ببعض 

(garis penuh.) 
                                                           

12
 Radliyah Zaenuddin, et. All.., Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa 

Arab, (Yogyakarta: Pustaka Rihlah Grup, 2005), hal. 12-11 



27 
 

 كتابة ادلعلومات .4

ىذه اإلسًتاتيجية مناسب استخدامها لًتقية التضمان االجتماعي ضلو 

النسانية خارج الفصل. ترجى هبذه اإلسًتاتيجية معرفة الطالب عن ادلشكالت ا

 البيئة اجملاورة ذلم و فهمهم أن ادلشكالت الواقعة ىي جزء من حياهتم.

 إنعكاسية ادلوضوع .5

ىذه اإلسًتاتيجية األكثر تناسب استخدامها دلوضوع االنشاء الذي 

جذابة حيتاج إىل إيصالة خارج الفصل. يتمكن أن تكون ىذه اإلسًتاتيجية ذبربة 

 دلوضوع ادلباشر أبنظارىم وآرائوللطالب يف تعبَت ذلك ا

 مذاكرة موجهة .6

سم البياين( ينبغي للمدرس يف ىذه اإلسًتاتيجية اعداد الصورة البيانية )الر 

اليت تعُت الطالب على وضع ادلذكرات اليسَتة ادلستمدة من ادلادة اليت سيلقيها 

 ادلدرس. ىناك أنواع األمناط ذلذه اإلسًتاتيجية منها إمالء الفراغات.

أو مهارة تلك اإلسًتاتيجية صاحل استخدامها يف عملية تعليم اإلنشاء 

شا ويبعد الطالب عن ادللل نعكي يكون التعليم يف الفصل حيا مالكتابة  

 مة.والسآ

 


