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KATA PENGANTAR 

 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العاليمن، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين 

 سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد:

 
Segala puji bagi Allah Swt Tuhan semesta Alam 

dan Salawat serta Salam selalu tercurah kepada Nabi 
Muhammad Saw. semulia-mulia para nabi dan rasul 
dan juga salawat dan salam kepada keluarga dan para 
sahabat Nabi semuanya. 

Buku ini merupakan hasil penelitian yang 
berjudul Fa’aliyah Istikhdam Tathbiqat Google Class Room 
Fi Tarqiyah Dafi’iyah al-Ta’allum wa al-tahshil al-Dirasy Fi 
Maharah al-Kitabah li Thalabah Qism Ta’lim al-Lugah al-
Arabiyah bi Jami’ah Antasari al-Islamiyah al-Hukumiyah 
Banjarmasin (Efektivitas Penggunaan Aplikasi Google 
Class Room dalam meningkatkan Motivasi Belajar dan 
Hasil Belajar dalam Pembelajaran Keterampilan Kitabah 
bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab 
UIN Antasari Banjarmasin). 

Penggunaan aplikasi Google Class Room dalam 
pembelajaran bukanlah hal yang baru, namun 
penggunaanya dalam menulis bahasa Arab merupakan 
sebuah ikhtiar untuk meningkatkan motivasi belajar dan 
hasil belajar mahasiswa. 

Dengan berkembangnya teknologi, maka 
pembelajaran bahasa Arab terutama keterampilan 
menulis juga perlu ditingkatkan agar para pembelajar 



 

 ج
 

dapat lebih terlatih dalam mengembangkan 
kemampuan mereka dalam mengungkapkan ide dan 
pemikiran berbahasa Arab secara tertulis.  

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan 
ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Kepada Masyarakatn (LP2M) UIN Antasari 
Banjarmasin atas fasilitas dana yang telah dikucurkan 
dan kesempatan yang diberikan dalam rangka 
mengembangkan keilmuan di bidang pembelajaran 
bahasa Arab. 

Semoga ikhtiar ini dapat menjadi bahan 
masukan dalam pembelajaran bahasa Arab agar lebih 
menarik dan menyenangkan. 

 

 
Banjarmasin, 28 Oktober 2019 
Ketua Peneliti, 
 
 
Ahmad Muradi 
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SAMBUTAN KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN 
PUBLIKASI ILMIAH 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN 
KEPADA MASYARAKAT 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI 
BANJARMASIN 

 
 

Al-hamd li Allâh, dengan memanjatkan puji dan 

syukur ke hadirat Allah Swt., proses penelitian 2019 

yang dilengkapi dengan sistem Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) ini bisa 

berjalan dengan baik dan lancar, dari proses seleksi, 

pelaksanaan penelitian, hingga pelaporan. Kami 

menyambut baik dan mengapresiasi setinggi-tingginya 

atas kinerja para pihak yang terlibat dalam proses ini, 

baik admin, reviewer, pejabat terkait, maupun para 

peneliti yang melaksanakan tugasnya dengan baik. 

Tahun 2019 ini merupakan tahun kedua 

pelaksanaan penelitian dengan sistem online melalui 

Litapdimas, yang memang menjadi program unggulan 

subdit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

Direktorat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian 

Agama. Sebagai perpanjangan tangannya, LP2M 

berupaya untuk menerapkan harapan-harapan dari 

sistem baru ini. Memang, sebagai sistem baru, sejumlah 
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kendala masih ditemukan, seperti proses review, NIDN, 

dan sebagainya. Namun, kendala-kendala itu bisa 

diatasi dengan kerja sama dan kordinasi, baik pihak 

LP2M dengan subdit, maupun juga dengan peneliti. 

Oleh karena itu, kami menyampaikan dan 

mengapresiasi atas kerja samanya ini sehingga proses 

penelitian ini bisa berjalan dengan lancar. 

Pada tahun pelaksanaan penelitian pada 2019 ini, 

tercatat 115 proposal yang masuk, dan 77 di antaranya 

dinyatakan lulus dan diterima untuk dibiayai dari dana 

penelitian yang seluruhnya berasal BOPTN. Pada awal 

pelaksanaan ini, LP2M berupaya untuk memenuhi 

standar pelaksanaan penelitian yang baik. Dalam proses 

seleksi, misalnya, LP2M telah melakukan cek plagiasi 

dengan aplikasi berbayar (Quetext) demi menjamin 

terciptanya iklim akademis di UIN Antasari yang bebas 

dari plagiasi, termasuk dalam hal penelitian. Upaya ini 

seiring dengan akan diprosesnya peraturan rektor 

tentang pencegahan dan penanggulangan plagiasi di 

kampus ini. Dalam proses seleksi juga, LP2M telah 

menerapkan double blind review, di mana setiap proposal 

dibaca tanpa mengetahui nama pengusul oleh dua 

orang reviewer. Review dilakukan pada dua tahap, 

yaitu review substantif tentang isi proposal yang 

dilakukan oleh reviewer nasional dan reviewer internal, 

serta review afirmatif yang terkait dengan pertimbangan 

nilai-nilai strategis proposal, seperti dari aspek 

signifikansi proposal dari kesesuaiannya dengan 
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program strategis UIN, track record peneliti, nilai etis, 

dan sebagainya, yang direview oleh reviewer afirmatif 

dari pejabat terkait. Untuk mengontrol kualitas, baik 

secara substantif maupun administratif, LP2M juga telah 

dan akan tetap melakukan kordinasi dengan berbagai 

pihak terkait, termasuk dengan peneliti, seperti dengan 

sosialisasi dan pengarahan. 

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 ini 

mengangkat tema-tema yang beragam dari pengusul 

fakultas-fakultas di UIN Antasari. Sebagian besar 

penelitian ini mengangkat tema pendidikan Islam, 

sedangkan sebagian kecilnya mengangkat tema-tema 

beragam, seperti hukum dan ekonomi Islam, psikologi 

Islam, tafsir, sejarah, paham dan gerakan radikal, dan 

keperpustakaan. Isu tentang integrasi ilmu juga 

diangkat dari penelitian tahun ini.  

Sebagian besar dari penelitian ini telah 

memenuhi harapan misi UIN Antasari sebagai pusat 

integrasi ilmu yang berbasis lokal dan berwawasan 

global.  Akan datang, seiring dengan disusunnya 

Rencana Induk Penelitian (RIP) di Pusat Penelitian dan 

Publikasi Ilmiah LP2M UIN Antasari, diharapkan agar 

visi integrasi ilmu, lokalitas, dan globalitas ini tetap dan 

diharapkan lebih maksimal disahuti oleh para peneliti. 

Isu integrasi ilmu pada tahun ini hanya diangkat oleh 

sedikit dari penelitian ini, sedangkan sebagian besar 

membidik isu-isu lokal yang didominasi oleh isu-isu 
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kependidikan. Idealnya, secara teoretik, isu-isu lokal 

yang diangkat itu bisa dikoneksikan dengan isu global 

oleh para peneliti, sehingga isu-isu lokal tidak hanya 

menjadi konsumsi orang-orang lokal, melainkan juga 

oleh para ilmuwan secara global. Oleh karena itu, LP2M 

tetap akan berupaya memfasilitasi keinginan ini, tidak 

hanya melalui pendanaan, melainkan juga pembekalan 

metodologi untuk memperkaya perspektif. Di antara 

masukan reviewer terkait proposal yang diajukan 

adalah masih minimnya pengetahuan tentang teori-

teori, baik dari antropologi, sosiologi, maupun sejarah, 

serta minimnya pengetahuan tentang riset-riset 

monomental dan mutakhir di bidangnya.  

Sekali lagi, kami menyampaikan apresiasi yang 

sebesar-besarnya kepada para peneliti yang telah 

merampungkan tugasnya ini dengan baik. Kami 

menaruh harapan sebagai berikut. Pertama, tetaplah 

memberikan perhatian terhadap penelitian yang 

merupakan salah aspek pelaksanaan Tridharma 

perguruan tinggi ini dengan mengajukan proposal dan 

melakukan penelitian untuk menyahuti kepentingan 

penguasaan bidang ilmu yang diajarkan, karena dosen 

yang ideal adalah dosen yang meneliti, sehingga ilmu-

ilmu yang diajarkannya sebagian berbasis dari hasil 

penelitiannya. Kedua, dengan rampungnya penelitian 

ini, diharapkan agar hasil penelitian ini dimanfaatkan 

sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat 

sebagai penggunanya, baik masyarakat perguruan 
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tinggi maupun masyarakat umumnya, dengan 

melakukan diseminasi atau diskusi hasil riset, baik di 

kalangan terbatas di lingkungan kampus maupun secara 

luas, dan mempublikasikannya sehingga bisa dibaca 

secara luas, baik dalam bentuk cetak maupun online. 

Begitu juga, hasil riset ini diharapkan bisa dimanfaatkan 

untuk pendampingan lebih lanjut dan untuk perumusan 

kebijakan pemerintah. 

Akhirnya, semoga harapan tentang penelitian 

yang berkualitas dan hasilnya yang bermanfaat secara 

maksimal bagi masyarakat ini bisa terwujud secara 

nyata menuju UIN Antasari yang semakin maju. Âmîn 

yâ rabb al-‘âlamîn. 

 

Banjarmasin, 01 November 2019 

Wardani 
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 الباب األول

 مقدمة
 

 خلفية البحث -أ

في الزمان الحاضر، يتقدم التكنولوجيا في حياة اإلنسان، 
وبه يتقرب االتصال بينهم. وهذه الحالة تؤثر على أحوال اإلنسان. 

ة التعليم بدون االستثناء. ويمكن تعلم الطلبة المواد وكذلك في عملي
المدروسة التي حصلوا عليها عبر الوسيلة. ويمكن المدرس يدّرس 
مادة ما بدون الحضور في القاعة مباشرة. وإنما هو يتصل ويرسل 
المعلومات من خالل الوسيلة إلى طلبته الذين يكونون في مكان 

يتعلموا بأنفسهم أو ما يسمى  آخر. وبهذه الحالة يمكن الطلبة أن
 بالتعلم الذاتي.

والتعليم في الجامعة خاصة وفي المراحل التعليمية األخرى 
عامة، يطلب الطلبة في توفير المعلومات من مراجع أخرى مما تتعلق 
بالمواد التي يتعلمونها مع المدرس. ثم إنهم يقرؤونها ويذاكرونها مع 

بطونها مع مدرسهم. وهذه األصدقاء ومن ثم يناقشون مما يستن
العملية ليست تكون أكثر في قاعة الدراسة وإنما خارج القاعة. 
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وهذه تناسب بتطور نفسية الطلبة في مرحلة المراحقة التي تشجع 
 أنفسهم في معرفة ما ال يعلمون قبله.

ومن المواصفات السالفة ذكرها، يواجه المدرس تحديات 
لبة إذا كان لم يرد أن يغير نفسه في توصيل المواد المدروسة أمام الط

في استخدام المداخل والطرقات التي يتعود بها منذ زمان طويل. وال 
سيما الذي يحدث في تعليم مهارة الكتابة في جميع مراحل 
تعليمها. وقال مرادي أن المدرس عامل مهم في ترقية كفاءة الطلبة 

ت والوسيلة في في مهارة الكتابة حينما يستخدم الطرق واإلستراتيجيا
وأما يتعلق بأهداف تعليم الكتابة، أن للمدرس يلعب دورا   1تعليمها.

كبيرا في تحقيقها. ويطلب من المدرس أن يملك الكفاية الثالثة 
 2وهي الكفاية الشخصية والكفاية االجتماعية والكفاية المهنية.

واستخدام الوسيلة في عملية التعليم يؤثر على ترقية دافعية 
لطلبة في مشاركتها. وبعبارة أخرى أن بها أثرا إيجابيا  كما تعلم ا

                                                             
في ، "الكتابة بإندونيسيا مشكلة وحلوال واقع تعليم مهارة"أحمد مرادي،  1

شريف هداية الله  جامعةب، قسم تعليم اللغة العربية العلمية المعتمدة الوطنية عربياتمجلة 
 162م، ص. 2112بجاكرتا، المجلد الخامس الرقم األول يونيو 

أحمد حسيني واآلخرون، "فعالية استخدام المدخل االتصالي في ترقية مهارة  2
ودوافع الطلبة في تعلمها )بالتطبيق على قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم الكتابة 

، مركز للبحوث والطباعة البحثبجامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين("، 
 12م، ص. 2111بجامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين، 
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اكتشفت رضا درماواتي من خالل بحثها أن استخدام تطبيقات 
  3جوجل التربوية يؤثر على ترقية دافعية تعلم الطلبة.

وبنسبة إلى تعليم مهارة الكتابة لطلبة قسم تعليم اللغة العربية 
. وهي من الطلبة الذين ال بجامعة أنتساري يواجه التحديات أيضا

ينشطون في مشاركة التعليم. وإضافة إلى ذلك أن منهم يظنون أن 
عملية مهارة الكتابة كمهارة الكالم حيث إنها تجعل الطلبة أن 
يطبقوها بحركة الجسم وفيها ألعاب تجعلهم ضاحكين ومفرحين، مع 

ي أن في عملية مهارة الكتابة التي هي تنشط مهارة اليد وتشجع ف
تعبير األفكار، ومهما كان فيها يمكن استخدام األلعاب اللغوية 

وهذه الحالة تدل على أن دافعية ورغبة الطلبة تتعلق بعملية   أيضا.
التعليم التي تجعل ظروفها ظرفا مريحا للطلبة. وال شك فيه أن عامل 
الدافعية والرغبة عامل مهم مهما كانت هي عامل من عوامل غير 

 لغوية.

                                                             
اءة ألغراض أكاديمية خاصة لقسم رضا درماواتي، "تطوير مواد مهارة القر  3

( Google Apps for Educationجوجل التربوية ) التربية اإلسالمية عبر تطبيقات
لترقية دافعية التعلم والتحصيل الدراسي )بالتطبيق على جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية 

اإلسالمية بجامعة ، كلية الدراسات موجز رسالة الدكتوراه، ”بكاليمنتان الجنوبية إندونيسيا(
 117م، ص. 2115موالنا مالك إبراهيم ماالنق، 
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مع السالفة ذكرها، يود الباحث كمدرس مهارة  تمشيا
الكتابة أن يستخدم وسيلة تجعل الطلبة نشيطين في مشاركة التعليم 
سواء كان داخل الفصل وخارجه. فاختار الباحث تطبيقات جوجل 
قاعة الدراسة التي يمكن من خاللها أن يشارك الطلبة ويعملوا 

حت العنوان: وظيفتهم بنشاط. فيأخذ الباحث موضوع البحث ت
فعالية استخدام تطبيقات جوجل قاعة الدراسة في ترقية دافعية التعلم 
والتحصيل الدراسي في مهارة الكتابة لطلبة قسم تعليم اللغة العربية 

 بجامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين.
 

 أسئلة البحث -ب

تركيزا على ما اكتشف في خلفية البحث، فأسئلة لهذا 
 البحث هي:

كيف دافعية تعلم الطلبة في مشاركة تعلم مهارة الكتابة  -1
 ؟جوجل قاعة الدراسةباستخدام تطبيقات  

كيف التحصيل الدراسي للطلبة في تعلم مهارة الكتابة  -2
 ؟جوجل قاعة الدراسةباستخدام تطبيقات  

 

 أهداف البحث -ج
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أساسا على أسئلة البحث في السابق فأهداف هذا البحث 
 هي:

علم الطلبة في مشاركة تعلم مهارة لمعرفة دافعية ت -1
 .جوجل قاعة الدراسةالكتابة باستخدام تطبيقات  

لمعرفة التحصيل الدراسي للطلبة في تعلم مهارة  -2
 .جوجل قاعة الدراسةالكتابة باستخدام تطبيقات  

 

 التحديد اإلجرائي -د
وهي الحصول على شيئ  4فعالية: أصلها فّعال أي مؤثّر. -1

والمراد في البحث أن فعالية بوقت أقل وبمبلغ أرخص. 
هي عملية تعليم مهارة الكتابة بتطبيقات جوجل قاعة 
الدراسة التي ترقي دافعية التعلم والتحصيل الدراسي لدى 

 الطلبة.

 دافعية التعلم: عامل داخلي تشجع الفرد للتعلم. -2

التحصيل الدراسي: ما يحصل عليه الطلبة في أهداف  -3
 التعليم المعينة.

                                                             
)يوكياكرتا: فوستاكا  ،عربي-المنور، قاموس إندونيسيأحمد ورسون منور،  4

 1164م(، ص. 1227، فروغرسيف
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ة: قدرة الفرد على تعبير األفكار بأنماط العربية مهارة الكتاب -4
 الصحيحة والسليمة.

طلبة قسم تعليم اللغة العربية: الطلبة في المستوى الرابع  -5
 الذين يأخذون مادة مهارة الكتابة المقيدة.

 أهميات البحث -ه
 أهمية هذا البحث نظريا: -1

تنمية وتطوير الوسيلة المناسبة بتدريس مهارة الكتابة  (أ
 مهارات األخرى عامة.خاصة وال

إمكانيات إثبات حقوق هذا المدخل للباحث في  (ب
 المستقبل.

ج( تأييد وتعزيز للبحوث السابقة التي لها عالقة مباشرة 
 أو غير مباشرة بهذا البحث.

 أهمية هذا البحث تطبيقيا: -2 
تقديم الوسيلة التعليمية يستعين بها المعلم في تعليم  (أ

 مهارة الكتابة.

 الطلبة في مهارة الكتابة. ترقية مستوى (ب

 ج( تسهيل عملية تعليم وتعلم مهارة الكتابة.
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د( ترويح الطلبة وإزالة مللهم وتشجيعهم في تعلم مهارة 
 الكتابة.

 حدود البحث -و
يتتتم هتتتذا البحتتتث فتتي إطتتتار محصتتتور بمجموعتتة متتتن الحتتتدود 

 وهي :
 الحدود الموضوعية -1

فعالية استخدام تطبيقات حدود موضوع هذا البحث هي 
جوجل قاعة الدراسة في ترقية دافعية التعلم والتحصيل الدراسي في 
مهارة الكتابة لطلبة قسم تعليم اللغة العربية بجامعة أنتساري 
اإلسالمية الحكومية بنجرماسين. وللمستوى الرابع ثالثة فصول، 
ويختار الباحث فصال كالمجموعة الضابطة وفصال كالمجموعة 

 االختبار القبلي لتلك ثالثة فصول. التجريبية. وذلك حسب نتيجة
 الحدود الزمانية -2

المتتتادة إلجتتتراء هتتتذا  هتتتيفأمتتتا الحتتتدود الزمانيتتتة لهتتتذا البحتتتث 
 م. 2112البحث في خمسة لقاءات تعليمية، وذلك في شهر مايو 

 الحدود المكانية -1
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 الحدود المكانية لهذا البحث هي مكان إجراء هذا البحث،
ى طلبتتتة المستتتتوى الرابتتتع للفصتتتلين يقتصتتتر علتتتى الدراستتتة التجريبيتتتة علتتت

 لقسم تعليم اللغة العربية جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية.
 الدراسات السابقة -ز

واقع تعليم مهارة الكتابة بإندونيسيا "أحمد مرادي، 
، قسم العلمية المعتمدة الوطنية عربياتفي مجلة ، "مشكلة وحلوال

ه بجاكرتا، المجلد شريف هداية الل جامعةبتعليم اللغة العربية 
م. يعتبر أن هذا البحث يركز على 2112الخامس الرقم األول يونيو 

مشكلة تعليم مهارة الكتابة الموجودة التي يواجهها المدرس والطلبة 
مهما كان هناك البحوث التي اكتشفت الحلول لتلك المشكلة. وفي 

ي تعليم تطبيق التعليم في الكتابة، أن المدرس والمدرسة لهما كفاءة ف
مهارة الكتابة، وفي العوامل المؤثرة في تعليمها وهي العوامل الداخلية 
يعني رغبة الطلبة ونشاطهم في تعلمها، والعوامل الخارجية وهي 
المدرس والوسائل التعليمية وكتاب المقرر واألجهزة الموجودة. 
ويختلف هذا البحث بالبحث الذي سيقوم به الباحث هو أن هذا 

ف فعالية استخدام تطبيقات جوجل قاعة الدراسة في البحث اكتش
 ترقية دافعية التعلم والتحصيل الدراسي في مهارة الكتابة لطلبة.
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أحمد حسيني واآلخرون، "فعالية استخدام المدخل 
االتصالي في ترقية مهارة الكتابة ودوافع الطلبة في تعلمها )بالتطبيق 

ية والتعليم بجامعة أنتساري على قسم تعليم اللغة العربية بكلية الترب
، مركز للبحوث والطباعة البحثاإلسالمية الحكومية بنجرماسين("، 

م. وهذا 2113بجامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين، 
البحث يركز على استخدام المدخل االتصالي في تعليم الكتابة. وأما 

يلة في البحث الذي يقوم به الباحث هو يركز على استخدام الوس
 تعليم الكتابة.

رضا درماواتي، "تطوير مواد مهارة القراءة ألغراض أكاديمية 
خاصة لقسم التربية اإلسالمية عبر تطبيقات جوجل التربوية 

(Google Apps for Education لترقية دافعية التعلم والتحصيل )
الدراسي )بالتطبيق على جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية 

، كلية موجز رسالة الدكتوراه، ”الجنوبية إندونيسيا(بكاليمنتان 
م. 2115الدراسات اإلسالمية بجامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنق، 

ويركز هذا البحث هو تطوير المواد في مهارة القراءة باستخدام 
( وفعاليته على ترقية Google Apps for Educationجوجل التربوية )

اسي لدى الطلبة. وأما البحث الذي يقوم دافعية التعلم والتحصيل الدر 
به الباحث هو يركز على استخدام تطبيقات جوجل قاعة الدراسة في 
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تعليم الكتابة خاصة في ترقية دافعية التعلم والتحصيل الدراسي لدى 
 الطلبة.

 Desain Perkuliahan عبد الرزاق وأذكياء محرم البنتاني، 

Bahasa Arab Melalui عربياتفي مجلة ، سةجوجل قاعة الدرا 
شريف  جامعةب، قسم تعليم اللغة العربية العلمية المعتمدة الوطنية

م. 2112هداية الله بجاكرتا، المجلد الخامس الرقم األول يونيو 
ويركز هذا البحث هو تعليم المفردات والقواعد النحوية والصرفية 

م. ناحية تصميم التعلي من باستخدام تطبيقات جوجل قاعة الدراسة
وأما البحث الذي يقوم به الباحث هو يركز على استخدام تطبيقات 
جوجل قاعة الدراسة في تعليم الكتابة خاصة في ترقية دافعية التعلم 

 والتحصيل الدراسي لدى الطلبة.
 
 هيكل البحث -ح

 يتناول هذا البحث إلى أبواب وهي:
الباب األول يشمل خلفية البحث، أسئلة البحث، أهداف 

ميات البحث، حدود البحث، والدراسات السابقة، البحث، أه
 وهيكل البحث.
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والباب الثاني هو النظرية يشمل تعليم الكتابة وتطبيقات 
 جوجل قاعة الدراسة

والباب الثالث هو منهجية البحث يشمل مدخل و نوع 
وعينته وأسلوب  البحث، وتصميم البحث، ومجتمع البحث و

البيانات ومصادرها، حث، اختيارها، تغيرات البحث، أدوات الب
 وأسلوب تحليل البيانات.

 والرابع هو عرض البيانات ومناقشتها وتحليلها
 والخامس هو االختتام يشمل نتيجة البحث والتوصيات.

 

 

 

 الباب الثاني  
 تعليم الكتابة باستخدام تطبيقات جوجل قاعة الدراسة

 
 مفهوم تعليم الكتابة -أ

 تعريف الكتابة -1
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  –كتبا   –يكتب  –ر من كتب وكلمة "كتابة" مصد
وتعني  5يَتْفُعُل. وهي بمعنى خطة. –وكتابة على وزن فَتَعَل  –وكتابا 

وأما المعنى االصطالحي  6أيضا يؤلف، ينظم، يدّون، ويسّجل.
 للكتابة فيعرضها علماء اللغة العربية معرّفا متعددا، وهي كما يلي:

ير م(، أنها نشاط إيجابي. ففيها تفك1222عند طعيمة ) (أ
وفي هذا التعريف يمكن  7وتأمل، وفيها عرض وتنظيم.

المراد به أن في الكتابة تشمل نشاطا عديدا، منها ما يتعلق 
بالجانب اآللي ومنها ما يتعلق بالجانب العقلي. والجانب 
اآللي هو النسخ ورسم الحروف أو اإلمالء. والجانب 

 الثاني هو اختيار الموضوع وتنظيمه وعرضه في الكتابة.

م(، سمى معروف 1222عند نايف محمود معروف ) (ب
زمن هذا  8بالخط وهو لجمع حروفها بعضها إلى بعض.

                                                             

، 2م(، ط. 1972)القاهرة: ...،  المعجم الوسيطإبراهيم أنيس واآلخرون، 5 
 774ص. 

)بيروت: دار العلم للماليين،  عربي( –وس إنكليزي المورد )قاممنير البعلبكي، 6 
 1177م(، ص. 1995

)الرباط: إيسيسكو، تعليم العربية لغير الناطقين بها رشدي أحمد طعيمة، 7 
 127م(، ص. 1222

)بيروت: دار  خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف محمود معروف، 8 
 141م(، ص. 1222النفائس، 
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التعريف يتضح أن الكتابة عند معروف هو رسم الحروف 
ويتصل بعضها إلى بعض أي جمعها في كلمة معينة ولها 

 معنى.

م(، إنها تحويل األفكار 2112عند عبد الرحمن الفوزان ) (ج
وهذا تعريف عام. وقال نور  9مكتوبة. الذهنية إلى رموز

هادي، أن هذا التعريف ناقص وليس تعريفا جامعا. حينما 
ينقد مفهموم الكتابة إلى مجرد رسم الحروف باليد 
)الخط( أو تحويل اللغة الصوتية إلى رسوم خطية مكتوبة 

 10أو أشكال مرئية )خط وإمالء(.

ارة م(، إنها المه2111عند فتحي يونس )في نور هادي  (د
اللغوية التي تتضمن القدرة على التعبير في مواقف الحياة، 
والقدرة على التعبير عن الذات بجمل متماسكة مترابطة 

                                                             

لمعلمي  لدورة تدريبيةالفوزان، كن متخصصا، مقرر الرحمن بن إبراهيم  عبد9 
اللغة العربية لغير الناطقين بها بالبرنامج الخاص في تعليم اللغة العربية التي عقدتها جامعة 

م، ص. 2112أكتوبر  21 – 11مالكي ماالنق بالتعاون مع العربية للجميع بالرياض، 
154   

)ماالنق: جامعة  ة لغير الناطقين بهاالموجه لتعليم المهارات اللغوي، نور هادي10 
 115م(، ص. 2111مالكي اإلسالمية الحكومية، 
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فيها الوحدة واالتساق، ويتوفر فيها اللغوية والصحة الهجائية 
 11وجمال الرسم.

ومن التعاريف السابقة عن تعريف الكتابة أنها تتكون من 
عقلي. يمكن خالصتها أنها مهارة لغوية الجانب اآللي والجانب ال

يملكها الفرد في رسم الحروف الصحيحة في كلمات وجمل وترتيبها 
 في األفكار المتنظمة السليمة المقبولة.

 
 أنواعها -2

وفي تعاريف الكتابة السابقة، يتضح أن فيها جانبان، هما 
جانب آلي وجانب عقلي. ومن هذين الجانبين، يمكن أخذ 

نهما عالقة وطيدة وفيها مراحلها. والمراد بالمراحل الخالصة أن بي
هي النسخ أو الخط واإلمالء واإلنشاء أو التعبير التحريري. فأنواع 
الكتابة هي ثالثة أنواع وهي: النسخ أو الخط واإلمالء واإلنشاء أو 

 التعبير التحريري.
 النسخ أو الخط (أ

والنسخ أو الخط هو رسوم أشكال حرفية. وهو ينسخ 
بة حرفا من حروف ثم كلمات ثم جمال. وفي هذه المرحلة الطل

                                                             

 116ه، ص. نفس المرجع11 
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يدرس ويدرب مهارته في الجانب اآللي. وقال الفوزان، يحتوي 
الجانب اآللي على: الكتابة من اليمين إلى اليسار ومن فوق إلى 
تحت، رسم الحروف وأشكالها، تجريد الحرف والمد والتنوين 

اء المفتوحة والمربوطة، والشدة، )ال( الشمسية و)ال( القمرية والت
الحروف التي تكتب وال تنطق والحروف التي تنطق وال تكتب، 
الهمزات، الضبط بالشكل )وضع الحركات القصيرة على الحروف(، 
الحروف التي يتصل بعضها ببعض، تلك التي تتصل بحروف سابقة 
لها، وال تتصل بحروف ال حقة، رسم الحركات فوق الحرف أو تحته 

رسم همزات القطع والوصل أو عدم رسمها، وعالمات  أو نهايته،
 12الترقيم.

 اإلمالء  (ب

قال معروف، أن اإلمالء هو تحويل األصوات المسموعة 
تبدأ هذه المرحلة بعد  13المفهومة إلى رموز مكتوبة )الحروف(

ولإلمالء فوائد  14تدريب الطلبة على النسخ لمدة زمنية معقولة،
 عظيمة تتمثل في اآلتي:

                                                             

 154الفوزان، المرجع السابق، ص. 12 

 165محمود معروف، المرجع السابق، ص.  نايف13 

)الهرم: الدار  تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، عمر الصديق عبد الله14 
 112م(، ص. 2112العالمية، 
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 تدريب على الكتابة الصحيحة اإلمالء (1

اإلمالء يكشف عن قدرة المتعلم على التمييز بين األصوات  (2
اللغة العربية وبخاصة األصوات المتقاربة نطقا مثل: / ت / ط 

 / ، / س، ص /، ز ، ظ /.

 اإلمالء يعزز معرفة المتعلم بالمفردات والتراكيب اللغوية (3

 15الصحيح.اإلمالء يكشف عن قدرة المتعلم على الترقيم  (4

قال معروف أن اإلمالء ينقسم إلى خمسة أنواع، وهي 
اإلمالء المنقول، اإلمالء المنظور، اإلمالء االستماعي، اإلمالء 

 16الذاتي، واإلمالء االختباري.
اإلمالء المنقول هو عرض النص اإلمالئي على السبورة أو في   (1

كتاب أو في بطاقات خاصة. وبعد قراءته ومناقشته مع الطلبة 
يقوم المعلم بتحليل بعض كلماته وتهجئتها شفويا؛ ثم يملى 
عليهم، على أن يبقى النص معروضا أمامهم، لينقلو أية كلمة ال 

 يستطيعون كتابتها غيبا.

                                                             

 112-112نفسه، ص.  المرجع15 

 162-167محمود معروف، المرجع السابق، ص.  نايف16 
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اإلمالء المنظور هو ال يختلف عن اإلمالء المنقول إال بوجوب  (2
حجب النص اإلمالئي عن أعين الطلبة عند إمالئه. ولكن ال 

 قاء على األلفاظ الصعبة على مرأى منهم.بأس في اإلب

اإلمالء االستماعي هو ال يعرض فيه النص اإلمالئي على الطلبة،  (3
بل يكتفي بقراءته علم مسمع منهم؛ ثم تجري مناقشته معهم، 
وتوضح معاني مفرداته وتراكيبه اللغوية. وال بأس من اإلشارة إلى 

عبة الواردة في القواعد اإلمالئية التي لها صلة بالمفردات الص
 النص.

 -غيبا –اإلمالء الذاتي هو أن يملي الطالب النص اإلمالئي  (4
على نفسه من ذاكرته. أن يطلب المدرس من طلبته أن يحفظوا 

ليصار إلى   -شعرا أو نثرا–)نصا( هادفا، ال يتجاوز بضعة أسطر 
 كتابته في غرفة الصف بإشراف المدرس.

لطلبة ومدى تقدمهم في اإلمالء االختباري هو يقيس قدرات ا (5
الكتابة اإلمالئية المقررة لصّفهم، وفق المنهج المعّد لذلك. 
ويقوم به المدرس في جميع الصفوف وفي مختلف المراحل، 
بقصد تقويم عمله ومدى استفادة الطلبة منه. ولكن في جميع 
األحوال ال بّد من مراعاة كون النص االختباري من مستوى 
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من كتاب القراءة أو من أي مصدر  طلبة الصف، سواء ُأخذ
 آخر. 

 اإلنشاء أو التعبير التحريري (ج

إْنَشًأ. وهي  -يُتْنِشُأ  –كلمة "اإلنشاء" مصدر من أْنَشَأ 
" أي بدأ السحاب يمطر.  َيْمطُرُ  السَّحابُ  وأَْنَشاَ  بمعنى بدأ. مثل "

 ما على ثالِ اأَلمْ  تْأِديةِ  في جني ابن وقال بِناَءها َبَدأَ  أي داراً  وأَْنَشأَ 
 في أُْنِشئَ  التي صورته على موضع كلِّ  في ذلك يُتَؤدَّى عليه ُوِضَعت

 وأَْنَشأَ . الكالم هو الذي الَعَرضِ  في اإِلْنَشاءَ  فاْستَتْعَملَ  عليها َمْبَدئِه
 وفالن وأَقْتَبلَ  ابَتَدأَ  كذا ويقول كذا يَتْفَعلُ  وأَْنَشأَ  َجَعل حديثاً  َيْحِكي
 ابْتَتدأَ  َأي حديثاً  فالن أَْنَشأَ  الليث قال يضُعها يأَ  اأَلحاديث يُتْنِشئُ 
  17.وَرفَتَعه حديثاً 

وأما تعاريف اإلنشاء اصطالحا فكثيرة. ويعرض الباحث 
 تلك التعاريف ويرتبها مرتبا ترتيبا، وهي:

تعريف اإلنشاء عند خليل الهنداوي هو المظهر الصادق لقوة  (1
ة تعبيره عما فكر الطالب في نفسه وفي األشياء حوله، وقو 

 18يفكر، وعما يشعر بلغة سليمة.

                                                             

(، المجلد 1992)بيروت: دار الكتب العلمية،  لسان العربابن منظور، 17 
 171األول، ص.

 1)... : مكتبة الشعباء، دون السنة(، ص.  تيسير اإلنشاءخليل الهندوي،  18
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اإلنشاء هو إفصاح اإلنسان بلسانه أو قلمه عما في نفسه من  (2
 19األفكار والمعاني.

اإلنشاء هو علم يعرف به كيفية استنباط المعاني وتأليفها مع  (3
 20التعبير عنها بلفظ الئق بالمقام.

ء هو فمن تعاريف اإلنشاء الثالثة السابقة، يعرف أن اإلنشا
قدرة اإلنسان على تعبير أفكاره ومشاعره وأحاسيسه بلغة سليمة 

 بلسانه أو قلمه.
وهناك مصطلح آخر يستخدمه مثقفوا اللغة العربية، وهو 

  21تعبيرا أي فّسر. –يعّبر  –التعبير. فالتعبير هو مشتق من عّبر 
 22ومعنى التعبير أيضا هو الشرح واإلبانة.

رّفه مثقفوا اللغة العربية اصطالحا قد عومعنى التعبير 
 بتعاريف متعددة، وهي كما يلي:

                                                             
)جاكرتا: مويو سغورو  دليل الكاتب والمترجمان، محمد منصور و كوستياو  19

 1(، ص. 2112أغونج، 
 2المرجع نفسه، ص.  20
 529ابن منظور، المرجع السابق، المجلد الرابع، ص.  21
، )يوكياكرتا: فوستاكا عربي-المنور، قاموس إندونيسيأحمد ورسون منور،  22
 888(، ص. 2117فروغرسيف، 
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عند أحمد إنه القالب  الذي  يصّب فيه  اإلنسان  أفكاره   (أ
ويعبره  عن  مشاعره وأحاسيسه، ويقضي حوائجه في 

 23الحياة.

وعند معروف والدليمي والوائلي إن  التعبير هو العمل  (ب
لوصول المدرسي المنهجي الذي يسير وفق خطة متكاملة ل

بالطالب إلى مستوى يمكنه من ترجمة أفكاره ومشاعره 
ومشاهدته وخبراته الحياتية بلغة سليمة وفق نسق  وأحاسيسه

 24فكري معين.

وعند مدكور إنه عمل لغوي دقيق كالما أو كتابة، مراع للمقام  (ت
ومناسب لمقتضى الحال. ويمكن تعريفه إجرائيا بأنه القدرة 

 25يلة للتفكير والتعبير واالتصال.على السيطرة على اللغة كوس

                                                             
)القاهرة: مكتبة النهضة  يم اللغة العربيةطرق تعلمحمد عبد القادر أحمد، 23

  213(، ص. 1979المصرية، 
. أيضا طه علي حسين 197ص. ، نايف محمود معروف، المرجع السابق24

األردن: -)عمان الطرائق العميلة في تدريس اللغة العربيةالدليمي و سعاد عبد الكريم الوائلي، 
 211(، ص. 2113دار الشروق، 

)القاهرة: دارالفكر العربي،  ريس فنون اللغة العربية، تدعلي أحمد مدكور25
 266(، ص. 1997
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فمن تعارف التعبير الثالثة السابقة، يعرف أنه عمل 
أفكاره و وفق خطة متكاملة لإلنسان في ترجمة منهجي يسير 

 كالما أو كتابة.مشاعره وأحاسيسه بلغة سليمة  
واإلنشاء من ناحية مدخل تعليمه ينقسم إلى قسمين، هما 

إعطاء الدارس بعض  وواألول ه اإلنشاء الموجه واإلنشاء الحر.
الحرية في اختيار الكلمات والصياغات اللغوية للتدريب على الكتابة 
في إطار ال يسمح له بأن يكتب تعبيرا أعلى من مستواه في اللغة. 

إعطاء الدارس الحرية ورغباته وآراءه واختيار تراكيبه  ووأما الثاني فه
 26ومفرداته دون قيود أو شروط.

 أهدافها -3
دراستتتتات تحليليتتتتة ومواقتتتتف تطبيقيتتتتة ال قتتتتورة فتتتتي كتابتتتته وقتتتت

أن لتعلتتتتتيم الكتابتتتتتة أهتتتتتتداف  لتعلتتتتتيم اللغتتتتتة العربيتتتتتة والتتتتتتدين اإلستتتتتالمى
 متعددة، وهي:

القتتتتدرة علتتتتى توضتتتتيح األفكتتتتار باستتتتتخدام الكلمتتتتات المناستتتتبة  (1
 واألسلوب المناسب.

                                                             
 تطوير المنهج تعليم اللغة العربية وتطبيقه على مهارة الكتابةأوريل بحرالدين، 26

 82(، ص. 2111)ماالنق: مطبعة جامعة مالكي، 
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القتتتتدرة علتتتتى تنستتتتيق عناصتتتتر الفكتتتترة المعبتتتتر عنهتتتتا بمتتتتا يصتتتتف  (2
 .التأثير في القارئ عليها جماال وقوة

قدرة الفرد علتى نقتل وجهتة النظتر إلتى غيتره متن النتاس  (1
27الكتابة. واإلبانة بنفسه بطريقة

    

 وأما األهداف المرجوة في تعليم الكتابة هي:
أن للطالب قدرة على الكتابة الجيدة التي تراعي المعنى  -

 والمبنى.

 الصحيحة.أن للطالب قدرة على تعبير األفكار واألراء بالكتابة  -

يتعود الطالب بالتفكير مرتبا ومنظما وواضحا وصحيحا، والقدرة  -
 عليها بالكتابة.

 مشكالت الكتابة -4
وتطبيقا، أن لتعليم الكتابة مشكالت معقدة. ويرى فيصل 

( أن لتعليم 2112حسين طحيمر العلي )في محبب عبد الوهاب، 
( 2، ( المدرس1الكتابة خمس مشكالت على األقل التي تتعلق بت: 

 ( البيئة. 5( النظام، 4( المدرسة أو المؤسسة، 3الطالب، 

                                                             
دراسات تحليلية ومواقف تطبيقية لتعليم اللغة العربيةو حسين سليمان قورة، 27

 199ص.  (،1981)القاهرة:دار المعارف،  ن اإلسالمىالدي
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ومما قال عنها فيصل حسين طحيمر العلي، في الحقيقة 
أن مشكالت لتعليم الكتابة سواء بمشكالت يواجهها تعليم اللغة 
العربية عامة، فيمكن االختصار من خمس مشكالت إلى مشكلتين، 

 28كالت غير اللغوية.هما: أ( المشكالت اللغوية، و ب( المش
والمشكالت اللغوية هي المشكالت التي تبرز من 
خصائص اللغة العربية التي ال يوجد مرادفها في لغة الطالب يعني في 
اللغة اإلندونيسية. وأما المشكالت غير اللغوية فهي المشكالت 
األخرى من العوامل التي ال تتعلق بخصائص اللغة العربية. 

غير الناطقين بها مثاال كما قال عنها علي والمشكالت اللغوية ل
  29الحديدي هي األصوات والمفردات والجملة والداللة.

( الكفاية المنخفضة 1وأما المشكالت غير اللغوية مثاال: 
( ال توجد 3( انخفاض الدافع لدى الدارس، 2لدى المدرس، 

( النظم والسياسة من 4الدعمة من المدرسة أو المؤسسة إال قليلة، 
  30( بيئة التعلم.5لرئاسة، وا

                                                             
Pedoman Pengajaran Bahasa Arab Ahmad Khatib dkk. 28

Pada PTAI (Jakarta: Proyek Pengembangan Sistem Pendidikan 

Agama, 1976) p. 79  
)القاهرة: دار  مشكالت تعليم اللغة العربية لغير العربعلي الحديدي، 29
  78دون السنة(، ص. الكاتب العربي، 

30Nana Jumhana, Problematika Pembelajaran Bahasa Arab 

dalam Perspektif Guru dan Siswa Madrasah Aliyah di Kabupaten 
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وهكذا مشكالت تعليم اللغة العربية العامة وفيها تعليم 
الكتابة. وعلى وجه الخصوص، أن مشكالت تعليم الكتابة بما قال 

( مشكالت النسخ 1مشكلتين، هما:  31عنها ممدوح نور الدين
 ( مشكالت التعبير الكتابي.2واإلمالء، و 

ء هو قدرة اليد على رسم والمراد بمشكالت النسخ واإلمال
الحروف العربية، والتمييز بين الحرف والحرف األخر التي تشبه في 
تلفظها، مثاال: بين ق و ك و بين ث و س. وكذلك عدم توافق 
المنطوق مع المكتوب فهناك في اللغة العربية أصوات تنطق وال 

 تكتب.
 وأما مشكالت التعبير الكتابي فهي:

 في النحو يؤدي إلى ضعف كتابتهم. انخفاض مستوى الدارسين -

انخفاض مستوى الدارسين في المفردات يؤدي إلى ضعف  -
 ترتيبها واختيارها في الجملة.

                                                                                                                     
Serang dan Kota Cilegon, Telaah, Jurnal Penelitian Sosial dan 

Keagamaan, Lembaga Penelitian IAIN Banten, 2005, 3 (1): pp. 54-

57. Fathul Mujib, Rekonstruksi Pendidikan Bahasa Arab 

(Yogyakarta: Pedagogia, 2010), pp. 143-145 
، في الموجه في تعليم مهارة الكتابةممدوح نور الدين بن عبد رب النبي، 31

ا، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، جاكرتا، معهد العلوم اإلسالمية والعربية في إندونيسي
 .51-48هت، ص. 1411العدد الثالث، 
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انخفاض مستوى الدارسين في تجميع األفكار يؤدي إلى ضعف  -
 ترتيبها.

األثر السلبي للغة الوطنية يظهر مليا عند استخدام المفردات  -
 .وتراكيب اللغة العربية المكتوبة

تأثر الكتابة بطريقة التدريس. للدارس الذي يتعود بطريقة حفظ  
جه المشكالت في تعبير اقوائم المفردات والنصوص العربية سيو 

 الكتابة، حتي كتابته عدم الترابط بين الجملة مع الجملة األخرى.
 
 تطبيقات جوجل قاعة الدراسة -ب

وال ريب فيه أن وجود تكنولوجيا التعليم لحل مشكالت 
تعليم التي يواجهها الطلبة ولتسهيلهم في التعلم. وكذلك وجود ال

وهي تساعد المدرس والطلبة في  تطبيقات جوجل قاعة الدراسة
تعاملهم وتفاعلهم في شبكة اإلنترنيت. وقال عبد الرزاق وأذكياء: 
يمكن المدرس يطور معلوماته من خاللها، وله وقت أوسع إلتاحة 

ما للطلبة، يمكن لهم أن يشاركوها في الوظائف الفردية للطلبة. وأ
الفصل الذي يصممه مدّرسهم. وفيها مكان وفرصة للمشاركة 
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هذه من سهولة التعليم بواسطة   32والمناقشة بين المدرس والطلبة
هذه الوسيلة. ولكن هناك بعض الشروط في تطبيقاتها إطالقا. وهي 

 بحاجة إلى منافذ اإلنترنيت الجيدة. 
 

 
 جوجل قاعة الدراسةبيقات صورة أولى: تط

 
في تعليم  جوجل قاعة الدراسةومما يلي تصميم تطبيقات 

 الكتابة:

 

                                                             
32Abd. Rozak dan Azkia Muharom Albantani, Desain 

Perkuliahan Bahasa Arab melalui Google Classroom, Jurnal 

Arabiyat, FITK UIN Jakarta, Vol. 5, No. 1, Juni 2018, h. 85 
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 في تعليم الكتابة جوجل قاعة الدراسةصورة ثانية: تصميم تطبيقات 

 
شاشة أولى لهذه التطبيقات ويمكن كتابة   وتلك الصورة

ة تيار ووظيفاسم المادة فيها. وفوقها مكتوبة ثالث نوافذ، وهي 
وفي التيار مكان لتوزيع المواد والمعلومات، وتحتها  والمجتمع.

 مكان للحوار والمناقشات بين المدرس والطلبة. 
ويلي نافذة ثانية وفيها الوظيفة. يعنى يمكن للمدرس أن 
يرسل الوظيفة للطلبة. ويمكن أيضا للمدرس أن يحدد الوقت 

 لتجميع الوظيفة من الطلبة.
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 ثانية فيها مكان لتوزيع الوظيفة صورة ثالثة: نافذة

 
ويلي نافذة ثالثة وفيها أعضاء الفصل وهي الطلبة الذين 
يشاركون في الدراسة. وفيها يمكن للمدرس أن يضيف الطلبة 

 ويمسحهم.

 
 صورة رابعة: نافذة ثالثة فيها مجموعة الطلبة
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 الباب الثالث
 منهجية البحث

 
 مدخل و نوع البحث -أ

لذي استخدمه الباحث هو المدخل الكيفي والمدخل ا
؛ ألن الباحث سيختبر استخدام والكمي. ونوعه البحث التجريبي

تطبيقات جوجل قاعة الدراسة في ترقية دافعية التعلم والتحصيل 
 .الدراسي في مهارة الكتابة لطلبة
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 تصميم البحث -ب

أما منهج هذا البحث هو المنهج التجريبي وذلك بتصميم 
هما المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية. ويقوم  المجموعتين،

الباحث باالختبار القبلي للمجموعتين قبل إجراء التجربة. ثم يقوم 
الباحث بإجراء التجربة للمجموعة التجريبية، ولم يجر الباحث هذه 
التجربة للمجموعة الضابطة. وبعد انتهاء عملية التجربة، يقوم 

ى المجموعة الضابطة والمجموعة الباحث باالختبار البعدي عل
التجريبية. فنتائج كلتا المجموعتين هي نتيجة هذا البحث. ويتضح 

 ذلك في الجدول اآلتي:
 : تصميم االختبار القبلي والبعدي في المجموعتين1الجدول 
االختبار  المجموعة

 القبلي
االختبار  تطبيق التجربة

 البعدي
R 11 × 12 

R 11 - 12 
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توجد المجموعة الضابطة والمجموعة  في هذا الجدول
التجريبية. ففي المجموعة الضابطة ليس فيها إجراء التجربة، أما في 

 33الجموعة التجريبية ُتجَرى فيها التجربة.
 

 مجتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها -ج

أما مجتمع هذا البحث هو طلبة قسم تعليم اللغة العربية 
اإلسالمية الحكومية بنجرماسين. لكلية التربية بجامعة أنتساري 

وبالنظر إلى مجتمع البحث، اختار الباحث فصلين من طلبة العام 
م في المستوى الخامس كعينة البحث. 2112/2112الجامعي 

وبعد معرفة نتيجة االختبار القبلي لثالثة فصول ووجد الباحث نتائج 
تراكمية من تلك الفصول. فاختار الباحث فصل الباء كمجموعة 

طالبا وفصل األلف كمجموعة التجريب  25الضابط وعدد طلبة 
 طالبا وطالبة.  24وعدد طلبة 
 

 تغيرات البحث -د

 (Independent Variableالمتغير المستقل ) (أ

                                                             
33 Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab 

(Pasuruan: Hilal Pustaka, 2007), pp. 84-85 
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المتغير المستقل في هذه البحث هو استخدام تطبيقات جوجل 
قاعة الدراسة. ويهدف هذا البحث إلى معرفة مدى تأثير 

 في المتغير التابع. هذا المتغير المستقل

 (Dependent Variableالمتغير التابع ) (ب
المتغير التابع هو نوع الفعل أو السلوك الناتج عن المتغير 
المستقل. أما المتغير التابع في هذا البحث هو كفاءة الطلبة 

 في مهارة الكتابة ودوافعهم في تعّلمها.
 

 أدوات البحث -ه

لمالحظة األدوات المستخدمة لجمع البيانات هي ا
 واالستبانة والمقابلة واالختبار. وفيما يلي الشرحات لتلك األدوات:

 
 

 المالحظة (1

الباحث بالمالحظة المباشرة. هي  استخدملجمع البيانات 
البيانات، ذلك ألنها تسهم إسهاما  لجمعوسيلة هامة من وسائل 

أن  أساسيا في البحث الوصفي. وهناك معلومات يمكن للباحث
الفحص المباشر.  وإن المالحظة كأسلوب للباحث حصل عليها بي
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يجب أن تكون مركزة بعناية وأن تكون موجهة لغرض محدد وأن 
. الحظ الباحث أحوال 34تكون منظمة وأن تسجل بدقة وحرص

بتطبيقات  الطلبة في تنفيذ عملية التعلم والتعليم بمادة مهارة الكتابة
. ومؤاشرات التعليملمعرفة رغبتهم في مشاركة  جوجل قاعة الدراسة

الدوافع خمس، وهي االهتمام في التعلم وجّدية في متابعة التعلم 
ومتحمسة وسعادة خالل التعلم والمنتظم في التعلم ومستخلص 

 الدراسة.
 االستبانة  (2

االستبانة لجمع البيانات المتعلقة برغبة الباحث  استخدم
 فيما يتعلق به. الطلبة نحو الكتابة باللغة العربية، وموقفهم وآراءهم 

 
 

 المقابلة (3

استخدم الباحث المقابلة المفتوحة مع طلبة بطريقة عشوائية 
من المجموعة التجريبية بفحص البيانات عن إجراء التعليم والتعلم 

 .ودوافعهم في مشاركة التعليم

                                                             
)الكويت : جامعة الكويت،  أصول البحث العلمي و مناهجهأحمد بدر،  34

البحث العلمي، مفهومه و . انظر أيضا ذوقان عبيدات واآلخرون، 354(، ص. 1982
 174-173(، ص. 1999)الرياض: دار أسامة،  أدواته و أسالبيه
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  االختبار (4

المجموعة الضابطة لمقياس قدرة  الباحث االختبار استخدم
 لكتابة العربية.والمجموعة التجربية في ا

 أما مؤشرات اختبار الكتابة هي كما في الجدول اآلتي:
 

 : معيار الكفاءة الختبار الكتابة2الجدول 
 القيمة الجوانب الرقم

1 2 3 4 5 
      تعبير األفكار مرتب 1
      لألفكار معنى واضح 2
      للجملة معنى معقول 3
      الجملة صحيحة 4
      الكلمة صحيحة 5
      اإلمالء صحيح 6

 البيانات ومصادرها -و

مصادر البيانات لهذا البحث هي طلبة المستوى الرابع 
بجامعة أنتساري لقسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية بجامعة 

 اإلسالمية الحكومية بنجرماسين.
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n

x
X


 

 
 أسلوب تحليل البيانات -ز

 تحصيل تعلم الطلبة (1
ن معدل نتيجة كفاءة وأما الرموز المستخدمة للبحث ع

 35فهو: الطلبة
 

 حيث:
=X المعدل 
 x = عتتدد النتتتائج المحصتتولة عليهتتا متتن جميتتع
 الطلبة

=n  الطلبةعدد 
 

 وأما النسبة المثالية وتفسيرها هي:
 ممتاز =  111  - 21
 جيد جدا =    22  - 21
 جيد =    02  - 01

                                                             
 35Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu 

Pendekatan Praktek. Edisi Revisi V. (Jakarta:   Rineka Cipta, 2002) 

p. 274 
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 مقبول =    62  - 61
 = ناقص 52 - 51
 ناقص جدا = 42  -  1

تحليل نتيجة المالحظة عن دوافع الطلبة في التعلم  (2
 بالجدول التالي:

 
 تحليل نتيجة المالحظة 5: تحويل مرحلة الوصول بمقياس 3الجدول 

 التصنيفات مقياس التقدير الرقم
 عالية جدا 111% - 25% 1
 عالية 25% > - 05% 2
 كاف 05% > - 65% 3
 ناقص 65% > - 55% 4
 ناقص جدا 55% > - 1% 5

 

البيانات من اختبار التجربة الميدانية من المجموعة الضابطة  (3
 والمجموعة التجربية

  المعدل (أ
من بيانات نتيجة التعلم المحصولة، بحث المعدل منها 

 باستخدام الرمز اآلتي:
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i i

i

f x
x

f




 

 حيث:
x  نتيجة المعدل = 

i if x   عدد نتيجة الضرب من البيانات مع =
 تكرُّرها

if 36= عدد البيانات 

 اإلنحراف المعياري (ب
 البحث عن اإلنحراف المعياري باستخدام الرمز:

 
2

1

i if x x
S

n







 

 
 حيث:

S اإلنحراف المعياري = 
x نتيجة المعدل = 
if  عدد تكرر البيانات إلى =i–  لتi-  =1 ،
2 ،3...، 

                                                             
36 Sudjana, Metode Statistika, (Tarsito: Bandung, 2002), p. 
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n عدد البيانات = 
ix  إلى = بياناتi–  لتi-  =1 ،2 ،3...، 

 
 االختبار العادي (ج

معرفة معتدل توزيع اسخدم اختبار العادي ل
 البيانات. والفروض المقدمة هي:

0H  بيانات نتيجة التعلم من عينتين موزعتين غير :
 معتدلين

1H   بيانات نتيجة التعلم من عينتين موزعتين معتدلين : 
 37Wilk-Shapiroاالختبار المستخدام هي اختبار 

 .SPSS 22ت مستعينا ب
طبق هذا االختبار لمتابعة الشروط بأن العينات التي 
أخذت عشوائيا والبيانات بمقياس الفترات. وفي االختبار، المعيار 

 أو قبولها وهو: 1Hلرد 
  إذاValue-P (< أقل من )  1فتH  مردود 

                                                             
37 Stanislaus S.Uyanto. Pedoman Analisis Data dengan 

SPSS. (Jakarta:Graha Ilmu. 2006). Ed-2. P. 36 
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 ا إذValue-P (> أكثر من )  1فتH مقبول 

استخدم مصطالح  SPSS 17: في برنامج ملحوظة
significance  أو(Sig.  لت )مختصاراP-Value  ؛ أوP-Value = 

Sig. 
 االختبار المتجانس للبيانات (د

ثم القيام وبعد حصل على أن توزيع البيانات عاديا، ومن 
 باختبار متجانس البيانات. والفروض بما يأتي:

0H  بيانات نتيجة التعلم من الفصلين غير متجانسين : 
1H  بيانات نتيجة التعلم من الفصلين متجانسين : 

مستعينا بت  Levene 38االختبار المستخدام هي اختبار 

SPSS 17. 
أو قبولها مؤسس  1Hالفروض أن معيار لرد  اختباري ف

 مما يأتي: P-valueعلى 
 

 مردود 1Hفت  ( أقل من >) Value-Pإذا  

  إذاValue-P (> أكثر من )  1فتHمقبول 

                                                             
 171فس المرجع، ص. ن 38
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استخدم مصطالح  SPSS 17: في برنامج ملحوظة

significance  أو(Sig.  لت )مختصاراP-Value  ؛ أوP-Value = 

Sig. 
 " Mann-Whitney U "اختبار "ت" أو  (ه

استخدم هذا االختبار لمقارنة معدل العينتين في 
المجتمع. واالفتراض الستخدام هذا االختبار أن توزيع البيانات عاديا 

 والفروض المقدمة هو: 39متجانسا.و 

0H  نتيجة تعلم فصل التجريبة غير أحسن من نتيجة :
 تعلم فصل الضابط  

1H   نتيجة تعلم فصل التجريبة أحسن من نتيجة تعلم :
 فصل الضابط

أو قبولها مؤسس  1Hالفروض أن معيار رد  اختباروفي 
 وهو: value-Pعلى 

  إذاValue-P (< أقل من )  1فتH  مقبول 

  إذاValue-P (> أكثر من )  1فتH مردود 

                                                             
39 Jonathan Sarwono. Belajar Statistik menjadi Mudah dan 

Cepat. (Yogyakarta:C.V ANDI OFSET, 2010). p.58 
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استخدم مصطالح  SPSS 17ملحوظة: في برنامج 

significance  أو(Sig.  لت )مختصاراP-Value  ؛ أوP-Value = 

Sig. 
من االختبار العادي والمتجانس غير  النتائجوإذا إحدى 

-Mann " عادي أو غير متجانس استخدم الباحث اختبار 

Whitney U  مستعينا باستخدام "SPSS 22 .للمجموعتين 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب الرابع
 عرض البيانات وتحليلها

نبذة عن ميدان الدراسة و  ضر ع الفصلهذا  يتضمن
 القيام بخطوات بعد ،اإليه التوصل تم التي البحث لنتائج البيانات
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تحليل  باإلضافة إلى، البحث أسئلة عن اإلجابة من خالل البحث،
 .النتائج

 المبحث األول عن نبذة قسم تعليم اللغة العربية

 تأسيس قسم تعليم اللغة العربية  -أ

تحاد الجيش الوطني اإلندونيسي قسم بداية من اجتماع ا
( في شهر مارس Lambung Mangkuratالمبونج منجكورات )

الذي ولد فيه اتفاق "مجليس المبونج منجكورات" الذي  1250
صمم وظائفه لمشاركة بناء الشعب والبلد فضال في كالمنتان 

 الجنوبية.
وفي مجال التربية والدينية، أّسس جامعَة المبونج 

 1261ومن كلياتها كلية الدراسات اإلسالمية في سنة منجكورات 
التي غيرت اسمها بت الكلية اإلسالمية المؤسسة على خطاب القرار 

وغير الوضع بكلية  1261سنة  22من وزير الشئون الدينية الرقم 
الشريعة ببنجرماسين التابعة لجامعة جوغجاكرتا اإلسالمية الحكومية. 

حاج مقصيد، فطُّورت هذه الكلية في ثم على أمر والي المنطقة ال
مناطق أخرى وهي في أمونتاي وباراباي وكندانجان حتى أسست 

( التي عنيت حكوميا على UNISANجامعة أنتساري اإلسالمية )



 

43 
 

وغير  1264سنة  22خطاب القرار من وزير الشئون الدينية الرقم 
اسمها بجامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية وعين مديرها ظفري 

فتحت كلية التربية على خطاب القرار من  1265زمزم. وفي سنة 
من سبتمبر  22التاريخ  BR /IV / 1265 /14المدير الرقم 

وعين عميدها األول الدكتوراندوس الحاج محمد أشعري.  1265
وفي تلك السنة فتح قسم الدراسات اإلسالمية. وفي شهر أغسطس 

غّير 1225ي منهاج سنة فتح فيها قسم اللغة العربية. ف 1205سنة 
قسم اللغة العربية بقسم تعليم اللغة العربية. وهذا القسم حصل على 

م على رقم خطاب 2112شهادة االعتماد بتقدير "ب" منذ سنة 
-BAN-PT/Ak/013القرار من هيئة االعتماد القومية للجامعات: 

XII/S1/VI/2009.    وعنوان هذا القسم: شارع أحمد ياني كيلومتر
 40بنجرماسين كاليمنتان الجنوبية. 4،5

م حصل القسم على شهادة االعتماد 2114وفي سنة 
بتقدير "ب" على رقم خطاب القرار من هيئة االعتماد القومية 

الذي يعتمد حتى  sk/ban-pt/Akred/XII/2014/478للجامعات: 
 م.2112من ديسمبر  21

 

                                                             
 .2112/2111جامعي ال عام، القسم تعليم اللغة العربية بنجرماسينوثائق  40
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 رؤية القسم ورسالته وهدفه -ب

متفوقا ومتخلقا باألخالق رؤية القسم هي تكوين القسم  -1
الكريمة في الحصول على مدرسي تعليم اللغة العربية في 

 م.2125الدرجة الوطنية في سنة 

 رسالته هي : -2

إقامة التربية والتعليم في اللغة العربية المتجهة إلى  (أ
الطلبة المستقلين في تطوير كفاءتهم لمواجهة 

 متطلبات العمل وتحدياته..

تعليم اللغة العربية من حيث إقامة البحوث في مجال  (ب
إن نتائجها مفيدة لتطوير العلوم في تعليم اللغة العربية 

 وآدبها.

إقامة الخدمات للمجتمع في مجال تعليم اللغة  (ج
 العربية المتجه إلى طاقة المجتمع.

 إقامة الشؤون اإلدارية للقسم فعاال. (د

 إقامة االتفاق التعاون مع اآلخرين تعاونا مفيدا. (ه

 هدفه:  -1
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ج المتخرجين في مرحلة الليسانس في مجال ينت (أ
تعليم اللغة العربية متفوقا ومتدينا ومتخلقا ومستقال 

 وطاقة متطورة مهنية

ينتج المتخرجين في مرحلة الليسانس في مجال  (ب
تعليم اللغة العربية الذين لهم قدرة على حل 
مشكالت تعليم اللغة العربية المؤسس على 

 البحوث.

ي مرحلة الليسانس في مجال ج( ينتج المتخرجين ف
تعليم اللغة العربية الذين مفيدين في إيجاد المجتمع 

 المستقل والمنتج والرفاهية.

د( ينتج وظيفة القسم الفعال والمؤثر لضمان تنمية جودة 
إقامة وظائف التعليم العالي الثالثة المستمرة في مجال 

 تعليم اللغة العربية.

 لكتابة المقيدةالمبحث الثاني عن مادة مهارة ا

 مكانة مادة الكتابة المقيدة -أ

علما، إن الكتابة هي مهارة من مهارت اللغة وهي مهارة 
أخيرة على حسب ترتيبها بعد المهارات الثالث؛ االستماع والكالم 
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والقراءة. ولذلك إن هذه المهارة موضوعة في المستوى العالي وهو 
بع يعد القسم مادة في المستوى الرابع والخامس. وفي المستوى الرا

وفي المستوى الخامس يعد مادة  PBA 4321الكتابة المقيدة برمز 
. وهي يعتبر مادة في العلوم PBA 5330الكتابة الحرة برمز 

 والمهارات في منهج القسم.
  مفهوم الكتابة المقيدة -ب

إن الكتابة المقيدة جزء من عملية التعليم في مهارة الكتابة 
يتعلمونها مؤسس على توجيه المعلم. ويأخذ  للطلبة. حيث إن الطلبة

المعلم هذه الخطوة للطلبة الذين يتعلمونها بداية بعدد من 
المؤشرات. ومن المؤشرات هي أن هناك معايير في بنية الفقرات 

 والنصوص.
وأهداف هذه المادة هي تمكين الطلبة في كتابة مؤسسة 

ألفكار باللغة العربية على أنماط التراكيب العربية وتمكينهم في تعبير ا
السليمة وذو معنى واضح وفعال وتمكينهم في كتابة النصوص بنوع 

 41الوصف والقصة.
 
 

                                                             
 م. 2112البيانات من وثيقة خطة الدراسة لمادة الكتابة المقيدة سنة  41
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 المبحث الثالث عن البيانات وتحليلها

 تعليم مادة الكتابة المقيدة -أ

 التعليم للمجموعة الضابطة -1

قدم الباحث إجراءات للمجموعة الضابطة، لوصف التعليم 
 لمقيدة لها، وهي كما يلي:تعليم مهارة الكتابة ا

 أهداف التعليم:
 يرتب الطالب األفكار المؤسسة على الصور المعدة (أ

 يصف الطالب الصور وصفا سليما باللغة العربية (ب

 يكتب الطالب القصة المؤسسة على الصور المعدة (ج
 وفيما يلي أنشطة التعليم كما في الجدول اآلتي:

 

 ة الضابطة: أنشطة التعليم والتعلم للمجموع1الجدول 

بيان  الزمان التاريخ اللقاءات
 األنشطة

 بيان المادة

اللقاء 
 األول

2/5/2112 111 
 دقيقة

ترتيب 
األفكار 

كتابة 
 الوصف
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المؤسسة 
على 

الصور 
وتقديم  
كتابة 

 الوصف

"وصف 
 الصور"

اللقاء 
 الثاني

2/5/2112 111 
 دقيقة

ترتيب 
األفكار 

المؤسسة 
على 

الصور 
وتقديم  
كتابة 

 الوصف

ة كتاب
 الوصف

"وصف 
 اإلنسان"

اللقاء 
 الثالث

15/5/2112 111 
 دقيقة

ترتيب 
األفكار 

المؤسسة 

 كتابة القصة

الصور 
 المسلسلة
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على 
 الصور 

اللقاء 
 الرابع

22/5/2112 111 
 دقيقة

تقديم  
كتابة 
القصة 

وتصحيح 
 األخطاء

 كتابة القصة

الصور 
 المسلسلة

اللقاء 
 الخامس

20/5/2112 111 
 دقيقة

إجراء 
 ختبار اال

لكل نوع 
الكتابة 
ثالثة 

موضوعات 
وواجب على 
كل طالب 
أن يكتب  

كتابة 
الوصف 
والقصة 
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واختار 
موضوعا من 

 الثالثة

 

 وأما الشرحات من الجدول السابق هي:
في اللقاء األول، يقدم الباحث كمدرس في فصل الضابط 
المادة بموضوع كتابة الوصف. والمراد بكتابة الوصف هو يصف 

فا موؤسسا على الصورة. ويقدم الباحث صورة بيت بنجر الطلبة وص
التقليدي. وتحتها وصفها. وبعد بين الباحث خطوات الكتابة بهذه 
الوسيلة، أمر الباحث الطلبة بمالحظة بعض الصور المعدة في المقرر 
واختار الطلبة صورة من صور. ومن ثم يرتب الطلبة أفكارهم بتلك 

للطلبة في ترتيبها وتعبيرها. ومن أثناء الصورة. وأتاح الباحث الوقت 
الكتابة بعض األحيان، سأل الطلبة عن المفردات المناسبة بالصورة 
وتعبيرها. وبعد ذلك حان وقت التقديم وبعض الطلبة قّدم وقرأ  
كتابتهم أمام الفصل. ثم جرت التساؤالت بين الطلبة والباحث. 

ندونيسيا" الذي وهناك النموذج في كتابة الوصف من مجلة "ألو إ
 قدم الباحث أمام الطلبة بموضوع "جامعة مكاسر الحكومية".
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وفي اللقاء الثاني، بنفس المادة ولكن بصور أخرى وهي 
صور اإلنسان. وفي كتابة الوصف موضوعها وهو ينقسم إلى 
القسمين، هما كتابة الوصف بواسطة المنظر أو المشهد كما فعلها 

نيه كتابة الوصف بصورة اإلنسان. فهذه الباحث في اللقاء األول. وثا
الصورة التي قدمها الباحث في اللقاء الثاني. وأما بيانها وخطوات 

 تعليمها كما في اللقاء األول.
وفي اللقاء الثالث، انتقل الباحث من كتابة الوصف إلى  
كتابة القصة. كمثل اللقاءين السابقين، قدم الباحث صورا، ولكن 

متسلسلة. وتضمن قصة من القصص. بعد  صور مختلفة. وهي صور
بين الباحث عن خطوات كتابة القصة مستعينا بالصور المتسلسلة  
كما هي مكتوبة في المقرر فكتب الطلبة قصتهم المناسبة بالصور 
المعدة. وألن الوقت اليتسع لكتابة القصة كلها فأمر الباحث الطلبة 

لنموذج في كتابة بتعبيرها في البيت وهي كوظيفة منزلية. وهناك ا
القصة من مجلة "ألو إندونيسيا" الذي قدم الباحث أمام الطلبة 

 بموضوع "بحيرة سينكاراك".
وفي اللقاء الرابع، وهو تقديم كتابة الطلبة قصتهم أمام 
الفصل وصحح الباحث كتابتهم وجرت التساؤالت وقدم الباحث 

 اإلضافات إلتمام كتابة الطلبة في القصة.
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لخامس، قدم الباحث االختبار النهائي لمعرفة وفي اللقاء ا
قدرة الطلبة على تعبير أفكارهم في كتابة الوصف والقصة. وكتب 
الباحث السؤالين، سؤال في كتابة الوصف وسؤال آخر في كتابة 
القصة. ولكل سؤال ثالثة موضوعات اختارها الطلبة موضوعا واحدا. 

 إذن، كتب الطلبة موضوعين في ذلك االختبار.
 التعليم للمجموعة التجريبية -2

قدم الباحث إجراءات للمجموعة التجريبية، لوصف التعليم 
 تعليم مهارة الكتابة المقيدة لها، وهي كما يلي:

 أهداف التعليم:
 يرتب الطالب األفكار المؤسسة على الصور المعدة (أ

 يصف الطالب الصور وصفا سليما باللغة العربية (ب

 لى الصور المعدةيكتب الطالب القصة المؤسسة ع (ج
 وفيما يلي أنشطة التعليم كما في الجدول اآلتي:

 

 : أنشطة التعليم والتعلم للمجموعة التجريبية2الجدول 

بيان  الزمان التاريخ اللقاءات
 األنشطة

 بيان المادة
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اللقاء 
 األول

2/5/2112 111 
 دقيقة

ترتيب 
األفكار 

المؤسسة 
على 

الصور 
وتقديم  
كتابة 

الوصف. 
ويكتب 

لبة في الط
الحاسوب 

ويرسل 
وظيفتهم 

إلى 
تطبيقات 

جوجل 
قاعة 

 الدراسة

كتابة 
 الوصف

"وصف 
 الصور"
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اللقاء 
 الثاني

13/5/2112 111 
 دقيقة

ترتيب 
األفكار 

المؤسسة 
على 

الصور 
وتقديم  
كتابة 

الوصف. 
ويكتب 

الطلبة في 
الحاسوب 

ويرسل 
وظيفتهم 

إلى 
تطبيقات 

جوجل 
قاعة 

 الدراسة

كتابة 
 الوصف

"وصف 
 إلنسان"ا
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اللقاء 
 الثالث

16/5/2112 111 
 دقيقة

ترتيب 
األفكار 

المؤسسة 
على 

الصور. 
ويكتب 

الطلبة في 
الحاسوب 

ويرسل 
وظيفتهم 

إلى 
تطبيقات 

جوجل 
قاعة 

 الدراسة

 كتابة القصة

الصور 
 المسلسلة

اللقاء 
 الرابع

23/5/2112 111 
 دقيقة

تقديم  
كتابة 
القصة 

 كتابة القصة

 الصور
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وتصحيح 
 األخطاء

 المسلسلة

اللقاء 
 الخامس

20/5/2112 111 
 دقيقة

إجراء 
 االختبار 

لكل نوع 
الكتابة 
ثالثة 

موضوعات 
وواجب على 
كل طالب 
أن يكتب  

كتابة 
الوصف 
والقصة 
واختار 

موضوعا من 
 الثالثة

 
 وأما الشرحات من الجدول السابق هي:
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كما علم الباحث في فصل الضابط، ففي اللقاء األول، 
في فصل التجريب المادة بموضوع كتابة الوصف.  يقدم الباحث

ويقدم الباحث صورة بيت بنجر التقليدي. وتحتها وصفها. وبعد بين 
الباحث خطوات الكتابة بهذه الوسيلة، أمر الباحث الطلبة بمالحظة 
بعض الصور المعدة في المقرر واختار الطلبة صورة من صور. ومن 

. وهناك النموذج في كتابة ثم يرتب الطلبة أفكارهم بتلك الصورة
الوصف من مجلة "ألو إندونيسيا" الذي قدم الباحث أمام الطلبة 
بموضوع " بحيرة سينكاراك". فشرح الباحث مضمون تلك الكتابة 

 بتعمق.
 

 
 : تطبيقات جوجل قاعة الدراسة في اللقاء األول للنموذج1صورة 

 
يرها. وأتاح الباحث الوقت الطويل للطلبة في ترتيبها وتعب

وهي كوظيفة منزلية وأمر الباحث بإرسالها إلى تطبيقات جوجل قاعة 
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الدراسة. والوقت المعد أسبوع واحد من ذلك اليوم إلى يوم اللقاء 
المقبل الذي البد لكل طالب وطالبة كتابتها وإسالها. ولكن قد 
صحح الباحث كتابتهم في تلك التطبيقات وأمر الباحث بتصحيحها 

تاتهم. وفي أثناء التصحيح، قد يسأل الطلبة عن لمن لم يكمل ك
 المشكالت في تعبير أفكارهم وفي استخدام العبارات والمفردات. 

 
 : تطبيقات جوجل قاعة الدراسة في اللقاء األول2صورة 

 

وفي اللقاء الثاني، وقبل أن يأت إلى الموضوع الجديد فتح 
تى عرفوا الباحث تطبيقات جوجل قاعة الدراسة أمام الطلبة ح

المشكالت واألخطاء الشائعة التي يواجهها ويقعها الطلبة وعرفوا  
كيفية تصحيحها. ثم استمر الباحث إلى الموضوع اآلخر وهو صور 
اإلنسان. وأما بيانها وخطوات تعليمها كما في اللقاء األول. وذلك 

 في عملية كتابتها وإرسالها إلى جوجل قاعة الدراسة.
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 وجل قاعة الدراسة في اللقاء الثاني: تطبيقات ج3صورة 

وفي اللقاء الثالث، قدم الباحث كتابة القصة. كمثل 
اللقاءين السابقين، قدم الباحث صورا متسلسلة. وتضمن قصة من 
القصص. بعد بين الباحث عن خطوات كتابة القصة مستعينا بالصور 

ة المتسلسلة كما هي مكتوبة في المقرر فكتب الطلبة قصتهم المناسب
بالصور المعدة. وذلك في عملية كتابتها وإرسالها إلى جوجل قاعة 
الدراسة. وهناك النموذج في كتابة القصة من مجلة "ألو إندونيسيا" 

 الذي قدم الباحث أمام الطلبة بموضوع "جامعة مكاسر الحكومية".
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 : تطبيقات جوجل قاعة الدراسة في اللقاء الثالث4صورة 

 
وهو قدم الباحث تصحيحات كتابتهم من  وفي اللقاء الرابع،

خالل تطبيقات جوجل قاعة الدراسة وجرت التساؤالت وقدم 
 الباحث اإلضافات إلتمام كتابة الطلبة في القصة.

وفي اللقاء الخامس، قدم الباحث االختبار النهائي كما فعله 
 الباحث لفصل الضابط.

 لهابيانات دافعية التعلم للطلبة في فصل التجريب وتحلي -ب

 بيانات المالحظة وتحليلها -1

ولمعرفة دوافع الطلبة في مشاركة التعليم عرض الباحث 
خمس مؤاشرات وهي االهتمام في التعلم والجّدية في متابعة التعلم 
والحماس والسعادة خالل التعلم واالنتظام في التعلم ومستخلص 

 ي:الدراسة. وفيما يلي البيانات عن دوافع الطلبة في الجدول التال
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 : بيانات نتيجة المالحظة عن دوافع الطلبة في مشاركة التعليم3الجدول 

 مئوية عدد المؤاشرات الرقم
 26،0 114 االهتمام في التعلم 1
 21،2 112 الجّدية في متابعة التعلم 2
 25 112 الحماس والسعادة خالل التعلم 3
 22،5 22 االنتظام في التعلم 4
 05 21 مستخلص الدراسة 5

 24 514 121المائة : × المجموع 
 

من الجدول السابق أشار إلى أن اهتمام الطلبة في التعلم 
، %21،2، وجّدية الطلبة في متابعة التعلم بلغ %26،0بلغ 

، وانتظام الطلبة في %25وحماس وسعادة الطلبة خالل التعلم بلغ 
، ومشاركة الطلبة في استخالص الدراسة بلغت %22،5التعلم بلغ 

. ويعتبر أن دوافع الطلبة في مشاركة %24. فمجموع كله 05%
التعليم باستخدام تطبيقات جوجل قاعة الدراسة في تعليم مهارة 

 (.%24الكتابة المقيدة عالية )
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إضافة من بيان دوافع التعلم لدى الطلبة في تعليم مهارة 
الكتابة، فعرض الباحث بيانات من نتيجة االستبانة والمقابلة التي 

ين عن آراء الطلبة في استخدام تطبيقات جوجل قاعة الدراسة. تب
 وهي مما يلي: 

 بيانات االستبانة والمقابلة وتحليلها -2

وفي هذا البحث، عمل الباحث أيضا بتوزيع االستبانة 
للطلبة في فصل التجريب. قد كتب الباحث االستبانة بعشرة أسئلة. 

 لى األسئلة.وفيما يلي استجابات الطلبة في فصل التجريب ع
السؤال األول: هل تواجه المشكالت في تعلم مهارة  (أ

 الكتابة؟
 

 والجواب: كما في الجدول اآلتي:
 : إجابات الطلبة لفصل التجريب للسؤال األول4الجدول 

 المئوية عدد الجواب الرقم
 4،10 1 ما في مشكالت أ

 25،2 23 مشكالت قليلة ب
 - - مشكالت كثيرة ج

 %111 24 العدد
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السابق أن معظم الطلبة ال  4كما يتضح في الجدول 

يواجهون مشكالت في تعلم مهارة الكتابة إال قليال. وهناك طالب 
طالبا  23أجاب أنه اليواجه المشكالت و  %4،10واحد أو 

. ومعنى المشكالت %25،2وطالبة يواجهون مشكالت قليلة أو 
بالعربية. وهناك  في الكتابة يستصعبونهنا هي أشياء تجعل الطلبة 

عناصر تجعل الصعوبة للطلبة كما سيتضح في السؤال الثاني. وال 
 أحد أن أجاب أنه يصعب كثيرة.

 وأما نتيجة المقابلة عن هذا السؤال فهي:
وقال طالب أول: "الحمد لله ما عندي مشكالت في أثناء 

وقال طالب آخر: " عندي مشكالت قليلة، مهما تعلمت  42التعلم.
وكذلك أجاب الطلبة  43لتحاق بهذه الجامعة"االدة قبل هذه الما
أنهم يواجهون مشكالت قليلة عن مواد إضافية في تعليم  اآلخرون

 مهارة الكتابة.
ومالحظة من نتيجة االستبانة والمقابلة، هناك بيانات 
متساوية بينهما التي تدل على أن معظم الطلبة يواجهون المشكالت 
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أن المشكلة في تعلم اللغة العربية عامة  وفي الحقيقة  في التعليم.
وتعلم الكتابة خاصة تجري لكل طالب وطالبة قليلة أو كثيرة. وهذه 
التي بّينها أوريل بحر الدين أن الصعوبات )المشكالت( التي يوجهها 
الطلبة بسبب الخلفية اللغوية. وقال: "الصعوبات الناتجة عن الخلفية 

يز بالتعددية اللغوية، وأن الطالب اللغوية، حيث إن أندونيسيا تتم
اإلندونيسي الذي يدرس اللغة العربية يتحدث في الغالب لغتين أو 
ثالث لغات، فضال عن لغة أجنبية أخرى قد تعلمها في المرحلة 
الثانوية، وبالتالي نظم وتراكيب هذه اللغات جميعا تؤثر سلبا أو 

 44إيجابا على مسار تعلمه للغة العربية".
 

 الثاني: ما العناصر التي تكون مشكالت لك؟السؤال  (ب

 والجواب: كما في الجدول اآلتي:
 

 : إجابات الطلبة لفصل التجريب للسؤال الثاني5الجدول 
 المئوية عدد الجواب الرقم
 - 2 تطوير األفكار أ

 - 6 جعل الفقرات المتماسكة ب
                                                             

)ماالنق: جامعة مالكي تطوير منهج تعليم اللغة العربية أوريل بحر الدين،  44
 .16م(، ص. 2111فريس، 
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جعل الجمل المناسبة بأنماط  ج
 التراكيب

14 - 

 - 11 المفردات  ال يسيطر على  د
 - 0 اإلمالء ه

 
السابق أن هناك خمسة عناصر  5كما يتضح في الجدول 

تجعل الطلبة صعوبة في تعلم الكتابة وهي تطوير األفكار وجعل 
الفقرات المتماسكة، وجعل الجمل المناسبة بأنماط التراكيب، 
والسيطرة على المفردات واإلمالء. ومن خالل هذه االختيارات، 

لطلبة أن يختاروا أكثر من عنصر واحد أو عنصرين أو ثالثة يمكن ل
عناصر.  وأما إجابة الطلبة عنها مما يلي: الذي يصعب في تطوير 

 6طلبة، والذي يصعب في جعل الفقرات المتماسكة  2األفكار 
طلبة، والذي يصعب في جعل الجمل المناسبة بأنماط التراكيب 

طلبة،  11المفردات  طلبة، والذي يصعب في السيطرة على 14
 طلبة. 0والذي يصعب في اإلمالء 

ومن إجابة الطلبة أن معظم الطلبة يصعبون في جعل الجمل 
المناسبة بأنماط التراكيب. وهذه من المعقول، بأن في تعبير الجمل 
وال سيما في اللغة العربية البد مناسبة بالتراكيب العربية. ألن في 
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قفها. على سبيل المثال: "الدرس العربية إن لكل كلمة في جمل مو 
مفيد" و"تعلم الطالب الدرس". فكلمة الدرس في جملة أولى موقفها 
مبتدأ وهي مرفوع. وأما كلمة الدرس في جملة ثانية موقفها مفعول به 

 وهي منصوب.
ومن إجابة الطلبة إن السيطرة على المفردات وتطوير 

ن يضيفوا كفاءتهم األفكار هما صعبتان للطلبة. لذلك يهم للطلبة أ
 فيهما. ولذلك في اإلمالء وجعل الفقرات المتماسكة.

وفي إجابة الطلبة في المقابلة معهم، وجد الباحث أن منهم 
ال يشعر بالمشكلة إال في سرعة الكتابة. وقال: "ما عندي 
مشكالت، وأحيانا حينما أكتب بسرعة حتى استخدمت المفردات 

الوقت غير متسع. وأما خارج  الغريبة. وهذه حدث في الفصل ألن
. فطبعا، إن 45الفصل أو الوظيفة المنزلية أحقق مما أكتب فيها."

الكتابة بحاجة إلى الدقة خاصة في كتابة المصطلح أو العبارة 
المناسبة بالسياق حتى اليقع في الخطأ. ألن استخدام المفردات 

وقال المناسبة بسياق الجملة مهمة حيث تتمثل فيها معنى الجملة. 
ممدوح نور الدين في أوريل بحر الدين "إن الطالب عندما ينتقل إلى 
مرحلة إنتاج الجمل عند التعبير عما يجول في خاطره فإنه يتردد عدة 
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مرات باستخدام المفردات ألنه يبحث في ذاكرته عن الكلمة 
المناسبة للموقف، وألنه يحتاج إلى استخدام المفردات اإليجابية 

 46ا."واالختيار منه
وهناك من الطلبة الذين يصعبون في تماسك الجمل 
والمفردات. وقال:"عندي مشكلة في تماسك الجمل والمفردات 
قليلة، وأحيانا مشكلة في اإلمالء. وأنا في حيرة حينما أكتب الجمل 
في الفقرات. وفي المفردات، ما عرفت استخدامها المناسب في 

لبة اآلخرون يصعبون في وكذلك لطالب آخر. وأما الط 47الفقرات".
استخدام أنماط التراكيب واإلمالء وفي ترجمة الجمل من 
اإلندونيسية إلى العربية. وهذه من الطبيعي، أن الطلبة اإلندونيسية 
يشعرون بالصعوبة بالمشكالت المتعددة، منها مشكالت لغوية 
حيث أنها تبرز من خصائص اللغة العربية التي ال يوجد مرادف 

وقال علي  48في لغة الطالب يعني في اللغة اإلندونيسية.المفردات 

                                                             
 12أوريل بحر الدين، المرجع السابق، ص.  46
 م.2112من مايو  27مع الطالب الثاني في يوم اإلثنين  مقابلة 47
مجلة أحمد مرادي، واقع تعليم مهارة الكتابة بإندونيسيا مشكلة وحلوال،  48

ية الله ، قسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم التربية والتعليم، جامعة شريف هداعلمية: عربيات
  152م، ص. 2112بجاكرتا، 
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الحديدي، إن من المشكالت اللغوية لغير الناطقين بها هي 
  49المفردات.

 السؤال الثالث: ما رأيك عن تعليم مهارة الكتابة المقيدة؟ (ج

 والجواب: كما في الجدول اآلتي:
 

 : إجابات الطلبة لفصل التجريب للسؤال الثالث6الجدول 
 المئوية عدد الجواب قمالر 
 20،5 21 مريح جدا أ

 2،3 2 حسب العادة ب
 - - غير مريح ج

 %25،2 23 العدد

السابق عن رأي الطلبة في تعليم  6كما يتضح في الجدول 
طالبا  21مهارة الكتابة المقيدة أن معظمهم يجيبون مريح جد بتت 

تان أو . والذي يجيب حسب العادة طالبان/طالب%20،5وطالبة أو 
. فمن هذه %4،16. وهناك طالب/طالبة اليجيب أو 2،3%

                                                             
)القاهرة: دار  مشكالت تعليم اللغة العربية لغير العربعلى الحديدي،  49

 72الكاتب العربي، دون سنة(، ص. 
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االستجابة يمكن القول أن معظم الطلبة مسرورون في مشاركة تعليم 
 مهارة الكتابة. وال أحد أن أجاب أن تعليم مهارة الكتابة غير مريح. 

ومن نتيجة االستبانة السابقة ال تتفاوت بنتيجة المقابلة مع 
ن في تعليم مهارة الكتابة المقيدة، ومما يلي الطلبة الذين يشاركو 

 إجابة من الطلبة:
"وقال طالب واحد: في تعليم مادة مهارة الكتابة مريح جدا. 

وقال آخر:" مريح  50وعند رأي أن تعليم مهارة الكتابة جيد جدا".
جدا. وقبله ما أرغب في الكتابة، ولكن بعد تعلمت هذه المادة أريد 

جيد". ثم قال طالب ثالث: "مريح جدا، أن أسيطر هذه المادة 
  51خصوصا باستخدام التطبيقات. وأرغب في استخدام تطبيقات".

وفي تعليم مهارة الكتابة، البد للمدرس أن يهتم باألمور 
المهمة وهي مدخل التعليم ومواده وطريقته وأستراتيجيته ووسيلته. 

التعليم  وتلك عناصر تجعل الطلبة أن يتعلموا تعلما مريحا. ومدخل
المقصود هو المسّلمات التي يفهمها ويستخدمها المدرس في 
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ومواد التعليم هي األشياء المرتبة  52التعليم وما رأيه عن تعليم اللغة.
ومن خاللها يعرف  53التي تعد لتحقيق األهداف التي يتعلمها الطلبة

ويقدر الطلبة على ترقية مهارتهم في شيء ما. وأما الطريقة 
ية هي كيفيات المدرس في التعامل مع الطلبة في التعليم، واإلستراتيج

واألخير  54ويمكن بها تنمي تشخيص الطلبة وتشجيعهم في التعليم.
هو وسيلة التعليم هي وسيطة لتوصيل الرسالة من المعلم إلى الطلبة. 

ومن البيان السالف ذكره، إذا   55ولها دور مهم في عملية تعليمية.
باالستعداد الجيد مع مراعاة المدخل  كان المدرس يعلم المواد

والطرق واإلستراتيجيات والوسيلة، فيتعلم الطلبة تعلما جيدا. حتى 
قال طالب: "مريح جدا، أظن أحسن تعليم الكتابة في الجامعة مع 
مقارنة تعليم الكتابة في المدرسة. وفي المدرسة يحضر المدرس في 

عة كأن أدرس الكتابة من التعليم ولكن يقص كثيرا فيه. وأما في الجام
 56البداية".

                                                             
52 H. M. Abdul Hamid dkk., Pembelajaran Bahasa Arab 

(Malang: UIN Malang Press, 2008), p. 2 
 71نفس المرجع، ص.  53
 17نفس المرجع، ص.  54
 171نفس المرجع، ص.  55
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السؤال الرابع: هل يستخدم المدرس الوسائل التعليمية في  (د
 تعليم مهارة الكتابة المقيدة؟

 والجواب: كما في الجدول اآلتي:
 

 : إجابات الطلبة لفصل التجريب للسؤال الرابع7الجدول 
 المئوية عدد الجواب الرقم
 25،2 23 نعم، يستخدمها كل اللقاء دائما أ

 4،10 1 نعم، أحيانا ب
 - - ال يستخدمها  ج

 %111 24 العدد

السابق عن استجابة الطلبة في  0كما يتضح في الجدول 
استخدام الوسائل التعليمية للمدرس في تعليم مهارة الكتابة. فأجاب 

طالبا  23الطلبة أن المدرس يستخدم الوسائل التعليمية دائما، 
اب طالب واحد أو طالبة واحدة أن . وأج%25،2وطالبة أو 

. وال أحد %4،10المدرس يستخدم الوسائل التعليمية أحيانا أو 
 أن أجاب أن المدرس ال يستخدم الوسائل التعليمية.
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ومن البيانات السابقة تدل على أن المدرس يستخدم 
الوسيلة في التعليم وال سيما عن استخدام تطبيقات جوجل قاعة 

بة من إجابة الطلبة من نتيجة المقابلة معهم، الدراسة. وهذه مناس
ومنها: قال طالب، "كل لقاء يستخدم الوسيلة التعليمية مثال بنموذج 

 57الكتابة والصور وفوير فوين وما إلى ذلك."
السؤال الخامس: حينما يستخدم المدرس تطبيقات جوجل  (ه

 قاعة الدراسة في تعليم مهارة الكتابة المقيدة، ما رأيك؟

 : كما في الجدول اآلتي:والجواب
 

 : إجابات الطلبة لفصل التجريب للسؤال الخامس8الجدول 
 المئوية عدد الجواب الرقم
 41،0 11 أنا مسرور جدا أ

 41،0 11 أنا مسرور بقليل ب
 16،6 4 حسب العادة ج

 %111 24 العدد

السابق عن استجابة الطلبة في  2كما يتضح في الجدول 
يستخدم المدرس تطبيقات جوجل قاعة الدراسة  حالة تعليمية حينما
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طلبة  %41،0أو  11في تعليم مهارة الكتابة المقيدة. أن هناك 
الذين يقولون أنهم مسرورون جدا في استخدام تطبيقات جوجل قاعة 

أيضا طلبة الذين يقولون أنهم  %41،0أو  11الدراسة. و 
ن يقولون طلبة الذي 16،6أو  4مسرورون بقليل في استخدامها. و

 أنهم يشعرون بأن استخدام هذه التطبيقات شيء عادي أو طبيعي.

وأما إجابة الطلبة من المقابلة معهم إنهم مسرورن باستخدام 
هذه التطبيقات حيث قالوا" نحن مسرورون. ونحن موافقون بأن 
المدرس يستخدم تلك التطبيقات". وقال أحدهم " وهذه التطبيقات 

رات ويسهل لي أن أصحح الخطأ فيها." تساعدني في كتابة الفق
وقال آخر: "ولها مزية في التعامل بين الطالبة مع المدرس ويمكن 
للمدرس أن يواصل التصحيح لكل كتابة طالب/طالبة. حتى يعرف 

 58الطلبة في تنقيح وظيفتهم".

كما عرفنا أن هذه التطبيقات لتواصل بين المعلم والمتعلم 
من خالل اإلنترنت والجو وليس في  مهما كانا في مكان بعيد وهي

الفصل واحد بينهما. ويمكن من خاللها أن يرسل الطلبة وظائفهم 
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مباشرة بدون الورقة وإنما باألونلين. وهي تسهيل للمدرس أن يتعامل 
 59مع طلبته.

السؤال السادس: ما رأيك عن استخدام تطبيقات جوجل  (و
 قاعة الدراسة في تعليم مهارة الكتابة المقيدة؟

 والجواب: كما في الجدول اآلتي:
 

 : إجابات الطلبة لفصل التجريب للسؤال السادس9الجدول 
 المئوية عدد الجواب الرقم
 62،5 15 يشجعني كثيرا في ترقية كفاءة الكتابة أ

يشجعني قليال في ترقية كفاءة  ب
 الكتابة

2 33،33 

 4،10 1 حسب العادة ج
 %111 24 العدد

السابق عن استجابة الطلبة في  2 كما يتضح في الجدول
الطلبة الذين  %62،5أو  15استخدام هذه التطبيقات. فهناك 

يقولون بأنهم يشعرون بالتشجيع كثيرا في ترقية كفاءة الكتابة 
                                                             

59 Abd. Rozak dan Azkia Muharom Albantani, Desain 

Perkuliahan Bahasa Arab melalui Google Classroom, Jurnal 

Arabiyat, FITK UIN Jakarta, Vol. 5, No. 1, Juni 2018, p. 86 
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الطلبة الذين يقولون بأنهم   %33،33أو  2باستخدامها. وهناك 
وهناك  يشعرون بالتشجيع قليال باستخدامها في ترقية كفاءة الكتابة.

الذي يجيب أن  %4،10طالب واحد أو طالبة واحدة أو 
 استخدامها وال استخدامها متساويا.

وكذلك إجابة الطلبة من المقابلة بأنهم يشعرون أن هذه 
التطبيقات تشجعهم في التعلم. وقال أحدهم "أن هذه التطبيقات 

 60تشجعني في تعلم مهارة الكتابة"
مدرس تطبيقات جوجل السؤال السابع: حينما يستخدم ال (ز

قاعة الدراسة في تعليم مهارة الكتابة المقيدة، هل 
 التصحيحات والمداخالت من المدرس مفهوم؟

 والجواب: كما في الجدول اآلتي:
 : إجابات الطلبة لفصل التجريب للسؤال السابع11الجدول 

 المئوية عدد الجواب الرقم
نعم، فهمت بسهولة  أ

 جدا
15 62،5 

 30،5 2 بقليلنعم، فهمت  ب
 - - ال، ما فهمت ج
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 %111 24 العدد

السابق عن استجابة الطلبة في  11كما يتضح في الجدول 
طالبا 15فهم التصحيحات والمداخالت من المدرس. وأجاب 

طلبة أو  2أنهم فهموا بسهولة جدا. وأجاب  %62،5وطالبة أو 
 أنهم فهموا بقليل، وال أحد أن أجاب ما فهمت.  30،5%

لك إجابة الطلبة من المقابلة بأنهم يشعرون أن من وكذ
خالل هذه التطبيقات يسهل لهم أن يفهموا بكل ما يقترحه ويدخله 
المدرس في كل تصحيحه لوظيفة الطلبة. وقال أحدهم "أن هذه 

 61التطبيقات تسهل لي أن أفهم المواد المدروسة".
السؤال الثامن: هل تشجعك المداخالت في التعلم مما  (ح

 خله المدرس؟يدا

 والجواب: كما في الجدول اآلتي:
 

 : إجابات الطلبة لفصل التجريب للسؤال الثامن11الجدول 
 المئوية عدد الجواب الرقم
 20،5 21 نعم، تشجعني جدا أ
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 12،5 3 نعم، تشجعني قليل ب
 - - ال، حسب العادة ج

 %111 24 العدد
 

لبة في السابق عن استجابة الط 11كما يتضح في الجدول 
طالبا وطالبة أو  21تشجيع المداخالت في التعلم. وأجاب 

أن المداخالت من المدرس تشجعهم كثيرا في التعلم.  20،5%
أن المداخالت من المدرس تشجعهم  %12،5طلبة أو  3وأجاب 

قليل في التعلم. وال أحد أن أجاب أن المداخالت تشجع تعلمهم 
 في مهارة الكتابة.

ة من المقابلة بأنهم يشعرون أن من وكذلك إجابة الطلب
خالل العملية التعليمية بهذه التطبيقات يشجعهم في التعلم. وقال 

 62أحدهم "أن هذه التطبيقات تشحعني في التعلم".

السؤال التاسع: إذا إجابتك في السؤال الثامن نعم )أجوبة أ  (ط
 و ب(، فكيف تعلمها؟

 والجواب: كما في الجدول اآلتي:
 ابات الطلبة لفصل التجريب للسؤال التاسع: إج12الجدول 
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 المئوية عدد الجواب الرقم
 - 2 يطالع الكتب أ

 - 10 يسأل ويناقش مع األصدقاء في الفصل ب
 - 6 يدرس منفردا ج

 - - العدد

وهذا السؤال إجابته مفتوحة حيث يمكن للطلبة أن بجيبوا 
عن   السابق 12أكثر من إجابة واحدة. كما يتضح في الجدول 

كيفية الطلبة في تعلم مهارة الكتابة بعد حصل على المداخالت من 
طلبة الذين يطالعون الكتب بعد حصل على  2المدرس. وأجاب 

طالبا و طالبة الذين يسألون ويناقشون مع  10المداخالت. وأجاب 
 طلبة الذين يدرسون بأنفسهم.  6األصدقاء في الفصل. وأجاب 

ن االستبيان، فيالحظ الباحث ولتعرف صحة إجابة الطلبة م
من إجابة الطلبة من المقابلة معهم. وقال طالب: "أطالع الكتب 
وأفتح القاموس حتى أعرف بما لم أعرف" وقال آخر: "على األغلب 
ما يصحح المدرس في الوظيفة صحيح. وأطالع الكتب وأحيانا 

 63أناقش مع األصدقاء".
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ا يسهل الطلبة السؤال العاشر: اكتب المداخالت التي تراه (ي
 في تعلم مهارة الكتابة المقيدة؟

وهذا السؤال مفتوح الذي بحاجة إلى إجابة من قبل الطلبة. 
لذلك قدم الباحث إجابة الطلبة بتصنيفها مؤسسا على إجابة 

 متساوية منهم. ومما يلي إجابتهم: 

هناك تسعة طلبة أن يجيبوا بأن استخدام تطبيقات جوجل قاعة  (1
كن أن يسهل الطلبة في ترقية كفاءتهم في الدراسة جيد ويم

 الكتابة العربية

هناك طالب أن يجيب أن قبل استخدام تطبيقات جوجل قاعة  (2
الدراسة فالبد للمدرس أن يشرح كيفية إرسال الوظيفة بهذه 

 التطبيقات

هناك خمسة طلبة أن يجيبوا أن يزيد التدريبات في كتابة  (3
 الوظيفة وكتابة القصة مثال.

ثة طلبة أن بجيبوا أن من طريقة سهلة في ترقية كفاءة  هناك ثال (4
 كتابة الطلبة هي استخدام األلعاب.

هناك طالبتان أن تجيبا أن تعلم أنماط التراكيب العربية  (5
 وقواعدها يمكن أن يسهل الطلبة في سيطرة على مهارة الكتابة
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هناك طالبة واحدة تجيب ال بد للمدرس أن يضيف التفاعل مع  (6
 يعرف فهم الطلبة على المواد المدروسة. الطلبة حتى

هناك طالبة واحدة تجيب أن للمدرس أن يعلم مفردات أكثر  (0
 لتعبير األفكار مع تدريباتها واستخدامها.

هناك طالبة واحدة تجيب أن للمدرس أن يسهل بيان مادة  (2
 التعلم

و هناك طالبة واحدة تجيب أن للطلبة أن يتعلموا كثيرا خارج  (2
 الفصل.

للباحث أن تعّلق تعليقا مما أجاب الطلبة عن ويمكن 
السؤال العاشر. وفي الحقيقة أن في ترقية الكفاءة في مهارة الكتابة 
بحاجة إلى العناصر التي ال بد أن يستوليها والعناصر المقصودة هي 
قدرة على تعبير األفكار ومعرفة كافية بأنماط التراكيب العربية، وأن 

المتوفرة، والممارسة الكثيرة في الكتابة. يملك المفردات والعبارت 
فجدير بأن الطلبة يقترحون بما هو مكتوب في السابق. إنهم 
يريدون زيادة المعرفة والسيطرة على المفردات وأنماط التراكيب 
العربية، وكذلك يريدون التدريبات الكثيرة. وفي الحقيقة أن تعليم 

حيث يكتب ويمارس  الكتابة الذي علمه الباحث له تدريبات كثيرة
 3الطلبة في كل موضوع ومادة. وهذه إجابة الستجابة الطلبة برقم 
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. وهذه مناسبة بما قال عنه طالب: " ومن خبراتي أنا، أعط 0و 5و
كثيرا من الوظائف، ألن ال يمكن الطلبة أن يذاكروا الدرس إال 

وهذه بمعنى أن الوظيفة مهمة للطلبة في مذاكرة  64لديهم وظيفة".
 ادة المدروسة وممارستها.الم

وعما يتعلق بالمادة، قد كتب وألف الباحث مواد الكتابة 
الخاصة للطلبة للمستوى الرابع وهي مواد تتعلق بكتابة الوصف 
والقصة كمواد أساسية. وهناك مواد إضافيه في الكتابة وهي ما يتعلق 

ذه بأنماط التراكيب العربية. وأيضا مواد عن اإلمالء والمفردات. وه
هي ال بد للطلبة أن يسيطر العناصر التي تدعم في تعبير أفكارهم 
وترتيبها يالئم بعبارات عربية فصيحة وسليمة. وهذه إجابة 

. وأما اقتراح الطالب بما قال عنه: "يحسن 2الستجابة الطلبة برقم 
للمدرس أن يعلم موادا متدرجا كما في مادة كتابة الوصف. ويصعب 

 65لقصة ألن في تقديمها مباشرة ال متدرجا".لي أن أتبع كتابة ا
وهذه مشكلة في الوقت المعد، ألن تقديم المواد األساسية بعد 
االختبار النصفي. وظن الباحث أن الطلبة قد استعدوا بكتابة القصة 
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مباشرة مستعينا بأنماط التراكيب العربية المدروسة دون توجيه كثبير 
 من المدرس. 

لذي سلكه الباحث كمدرس مادة ومن خالل عرض المواد ا
مهارة الكتابة، فقدم الباحث خطوات التعلم بتعبير األفكار مستعينا 
بالصورة، إما صورة واحدة وإما صور مسلسلة. ومن خالل هذه 
الخطوات، يمكن للطلبة أن يطور الفقرات حيث إن األفكار قد 

ارتهم أتاحتها الصورة أو الصور ومن ثم عبر الطلبة تلك األفكار بعب
ومفرداتها. وهذه طريقة من الطرق ولعبة من األلعاب التي عرضها 

 . 4الباحث أمام الطلبة. وهذه إجابة الستجابة الطلبة برقم 
. فالحقيقة 2، و6، 2، 1وإلجابة استجابة الطلبة برقم 

سلكها الباحث وعملها من خالل استخدام تطبيقات جوجل قاعة 
يقات، قد أتاح الباحث الملف الدراسة. فقبل استخدام هذه التطب

عن كيفية استخدامها وشرحها الباحث قبله. وفي إرسال الوظيفة، 
قد أعطى المدرس الطلبة وقتا طويال وهو أسبوع واحد لكل وظيفة. 
وفي أثناء استخدامها بعد استلم الباحث وظائف الطلبة في 
التطبيقات ثم الحظها الباحث وصححها وعلق عنها تعليقا لكل 

ة الطلبة حتى عرف الطلبة جودة كتابتهم وسبب أخطاءهم في وظيف
الكتابة ويمكن للطلبة أن يسأل ويتسأل عما علق عنه الباحث. 
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وهذه عملية تواصلية وتفاعلية بين المدرس والطلبة. لذلك يستفيد 
الطلبة بهذه العملية. أليست هذه العملية في التدريبات والتواصل 

هذه تتعلق بوعي الطلبة في إفادتها والتفاعل حدث خارج الفصل. و 
 واستفادتها.

وأما أجابة طالب لهذه القضية بما قال:"على األحسان أن 
يصحح وظيفة الطلبة تفصيليا باللغة اإلندونيسية، ويعّلم الطلبة 
أنماط التراكيب العربية بكثير. ويضع المدرس عالمات الخطأ في 

كتابة بكثير مؤسس على وبنسبة إلى تعليم مهارة ال 66وظيفة الطلبة".
أنماط التراكيب العربية، فهذه ال يمكن، ألن تعليم مهارة الكتابة 
المؤسس بها ليس بما يستخدمه الباحث، وهي مدخل التركيب 
وإنما يستخدم الباحث بمدخل االتصال مهما مستعينا بأنماط 
التراكيب العربية. وأما التصحيح على وظيفة الطلبة باللغة 

وهذه على حسب الحاجة. يعني أحيانا استخدم اإلندونيسية 
الباحث العربية إذا كان الطالب أو الطالبة يسيطر على العربية ولكن 
إذا كان هو اليعرف كثيرا بالعربية فالباحث يستخدم اللغة 

 اإلندونيسية. 
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 نتائج التعليم للمجموعتين وتحليلها-ج

 نتيجة التعليم للمجموعة الضابطة -1

لتي حصلتها المجموعة الضابطة في نتيجة التعلم ا
 االختبار وهي الجدول اآلتي:

 : توزيع تكرر نتيجة التعلم للمجموعة الضابطة13الجدول 

 النتيجة التكرارية المئوية )%( التقدير

 111 – 21 5 21 ممتاز

 22 – 21 5 21 جيد جدا

 02 – 01 6 24 جيد

 62 – 61 5 21 مقبول

 52 – 51 1 4 ناقص

 42 - 1 3 12 ناقص جدا

 العدد 25 111 

 

طالبا في المجموعة  25من الجدول السابق يتضح أن 
في تقدير ناقص وناقص جدا. وفي  %16منهم أو  4 الضابطة

 .%24طالبا أو  21تقدير مقبول إلى ممتاز حصل عليه 
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حصل نتائج تركيز بيانات  SPSS 22وبالجانب مستعينا بت 
التي أشار إليها  الضابطةوعة نتيجة االختبار وانتشارها للمجم

 الجدول التالي:

 : قياس تركيز البيانات من نتيجة االختبار 14الجدول 
 وانتشارها للمجموعة الضابطة

 الرقم تركيز البيانات وانتشارها النتيجة

 1 المعدل 03،56

 2 الوسط الحسابي 03

 3 (Modusأكثر نتيجة ) 03

 4 االنحراف المعياري 16،06

 

ول السابق يتضح أن المعدل واالنحراف المعياري من الجد
. 06و16و  03،56من نتيجة التعلم للمجموعة الضابطة هما 

من تلك المجموعة هما  (Modusأكثر نتيجة ) والوسط الحسابي و
 .03و 03

 نتيجة االختبار للمجموعة التجريبية -2
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نتيجة التعلم التي حصلتها المجموعة التجريبية في 
 تي:االختبار وهي اآل

 : توزيع تكرر نتيجة التعلم للمجموعة التجريبية15الجدول 
 النتيجة التكرارية المئوية )%( التقدير

 111 – 21 2 33،33 ممتاز

 22 – 21 2 33،33 جيد جدا

 02 – 01 1 4،10 جيد

 62 – 61 4 16،60 مقبول

 52 – 51 3 12،5 ناقص

 42 – 1 - - ناقص جدا

 العدد 24 111 

 

طالبا في المجموعة  24ل السابق يتضح أن من الجدو 
في تقدير ناقص وناقص جدا ما في.  %12،5منهم أو  3التجريبية 

 .%20،5طالبا أو  21وفي تقدير مقبول إلى ممتاز حصل عليه 
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حصل نتائج تركيز بيانات  SPSS 22وبالجانب مستعينا بت 
يها نتيجة االختبار وانتشارها للمجموعة التجريبية التي أشار إل

 الجدول التالي:

 
 : قياس تركيز البيانات من نتيجة االختبار 16الجدول 

 وانتشارها للمجموعة التجريبية
 الرقم تركيز البيانات وانتشارها النتيجة

 1 المعدل 25

 2 الوسط الحسابي 25

 3 (Modusأكثر نتيجة ) 25

 4 االنحراف المعياري 14،21

 
واالنحراف المعياري  من الجدول السابق يتضح أن المعدل

. والوسط 14،21و  25من نتيجة التعلم للمجموعة التجريبية هما 
 25من تلك المجموعة هما  (Modusأكثر نتيجة ) الحسابي و

 .25و

 
 تحليل نتائج التعليم للمجموعتين  -3
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وقبل اختبار الفروض لهذا البحث، أراد الباحث أن يقارن 
خدموا تطبيقات جوجل قاعة هل نتيجة التعلم لدى الطلبة الذين است

الدراسة أجيد من الذين  ما استخدمواها. فقدم الباحث القيام على 
 اختبار العادي والمتجانس.

 

 االختبار العادي (أ
يهدف هذا االختبار لمعرفة هل البيانات من العينتين 
المستخدمتين موزعتين عاديا أم ال. قام االختبار باستخدام 

Wilk Test-Shapiro ض المقدمة هي:. والفرو 
0H  بيانات نتيجة التعلم من عينتين موزعتين غير :

 معتدلين 
1H  بيانات نتيجة التعلم من عينتين موزعتين معتدلين : 

للمجموعة  SPSS 22اختبار العادي مستعينا بت نتيجة 
 التجريبية كما في الجدول اآلتي:

 : نتيجة اختبار العادي في المجموعتين17الجدول 
KELOMPOK Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. 
Kelompok 

Eksperiment 
.892 24 .015 
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Kelompok Kontrol .929 25 .081 
 

=  = P-value = sigيتضح الجدول السابق أن تقدير 
0,05للمجموعة التجريبية أصغر من  1،115 بيانات نتيجة ، ف

 = P-valueالتعلم للمجموعة التجريبية موزعة غير عادية. وأما تقدير 

sig =  =1،121  للمجموعة الضابطة فأكبر من المستوى
0,05المعنوي=   فبيانات نتيجة التعلم للمجموعة الضابطة ،

 مردود. 1Hمقبول و  0Hموزعة عادية. إذن يمكن الخالصة أن 

 االختبار المتجانس (ب
وبعد حصل على أن توزيع البيانات غير عادي، ومن ثم 
القيام باختبار متجانس البيانات. هذا االختبار يهدف إلى معرفة هل 
نتيجة التعلم للمجموعتين تملك تنوع المتجانس أم ال. والفروض 

 المقدم هو:

0H  بيانات نتيجة التعلم من المجموعتين غير المتجانستين : 

1H  بيانات نتيجة التعلم من المجموعتين المتجانستين : 

، فنتيجة اختبار المتجانس للفصلين  SPSS 22باستخدام 
 كما في الجدول  اآلتي:
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 وعتين: نتيجة اختبار المتجانس في المجم18الجدول 
Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

.148 1 47 .703 

 

=  = P-value = sigيتضح الجدول السابق أن تقدير 
0,05وهو أكبر من المستوى المعنوي  1،013  فالخالصة .

0H 1غير مقبول وH نتيجة التعلم  مقبول. إذن أن بيانات
 للمجموعتين هما متجانستان.

فبسبب أحد النتائج من هاتين المجموعتين، وهي نتيجة 
التعلم للمجموعة التجريبية موزعة غير عادية فاستعمل الباحث في 

 تحليل البيانات لمعرفة ذوي أهميات بين المجموعتين
 " Mann-Whitney U ج( اختبار "

تجانس على المجموعتين، بعد القيام باختبار العادي والم
فيما يلي قام الباحث باختبار الفروض لمعرفة هل نتيجة التعلم 
للمجموعة التجريبية أجود من نتيجة التعلم للمجموعة الضابطة. 

 والفروض المقدمة هي:
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0H  نتيجة تعلم فصل التجريبة غير أحسن من نتيجة تعلم :
 الفصل الضابط  

1H   نتيجة تعلم فصل التجريبة أحسن من نتيجة تعلم :
 الفصل الضابط

" مستعينا باستخدام  Mann-Whitney U ونتيجة اختبار "
SPSS 22 :للمجموعتين كما في الجدول اآلتي 

aTest Statistics 
 NILAI 

Mann-Whitney U 241.000 
Wilcoxon W 566.000 

Z -1.181 
Asymp. Sig. (2-tailed) .238 

a. Grouping Variable: KELOMPOK 
 

من الجدول السابق أشار إلى أن المستوى المعنوي 
0,05أو  25%   حصل تقدير  55بالدرجة المستقلة-P

value = sig. =  =1،232 فهذه النتيجة  أكبر من المستوى .
غير  1Hمقبول و  0H ، فمن المفروض المقدمة أن1،15المعنوي 

مقبول. إذن، أن نتيجة التعلم للمجموعة التجريبية غير أحسن من 
 .نتيجة التعلم للمجموعة الضابطة
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بالرغم أن التعلم باستخدام تطبيقات جوجل قاعة الدراسة 
بمقارنة مع  للمجموعة التجربية غير أحسن أو ليس هناك ذو أهمية

نتيجة التعلم للمجموعة الضابطة إال أن دافعية التعلم للمجموعة 
التجربية عالية وتدعمها بيانات من نتيجة الالستبانة والمقابلة. وإذا 
نالحظ مقارنة نتيجة المعدل من االختبار البعدي للمجموعة 
التجريبية ونتيجة المعدل للمجموعة الضابطة فنتيجة المعدل من 

عة التجريبية أعلى من المجموعة الضابطة. وهذه تدل على للمجمو 
أن استخدام هذه التطبيقات تؤثر على ترقية نتيجة التعلم للطلبة. 
فيمكن أن تستخدم هذه التطبيقات للمدرس في تعليم مهارة الكتابة 

 في الفرصة األخرى.  
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 الباب الخامس
 االختتام

 
 نتيجة البحث -أ

يل البيانات التي عرضها الباحث في بناء على نتيجة تحل
 الباب الرابع فيمكن أن يقدم الباحث نتيجة البحث مما يلي:

إن دافعية تعلم الطلبة في مشاركة تعلم مهارة الكتابة 
(. وأما %24)عالية وهي  جوجل قاعة الدراسةباستخدام تطبيقات 

المؤشرات التي تدعم على تلك النتيجة وهي اهتمام الطلبة في 
لم، وجّدية الطلبة في متابعة التعلم وحماس وسعادة الطلبة، التع

وانتظام الطلبة في التعلم ومشاركة الطلبة في استخالص الدراسة. 
 وهذه تدعمها نتيجة االستبيان والمقابلة.

وأما التحصيل الدراسي للطلبة في تعلم مهارة الكتابة 
علم أن نتيجة التهو  جوجل قاعة الدراسةباستخدام تطبيقات  
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للمجموعة التجريبية غير أحسن من نتيجة التعلم للمجموعة 
بالرغم أن التعلم باستخدام تطبيقات جوجل قاعة الدراسة  .الضابطة

للمجموعة التجربية غير أحسن أو ليس هناك ذو أهمية بمقارنة مع 
نتيجة التعلم للمجموعة الضابطة إال أن مقارنة نتيجة المعدل من 

جموعة التجريبية ونتيجة المعدل للمجموعة االختبار البعدي للم
الضابطة فنتيجة المعدل من للمجموعة التجريبية أعلى من المجموعة 
الضابطة. وهذه تدل على أن استخدام هذه التطبيقات تؤثر على 
ترقية نتيجة التعلم للطلبة. فيمكن أن تستخدم هذه التطبيقات 

 خرى.للمدرس في تعليم مهارة الكتابة في الفرصة األ

 

 التوصيات -ب

بناء على أهمية استخدام الوسيلة التعليمية في تعليم مهارة 
 الكتابة، فيقدم الباحث التوصيات مما يلي:

أن للمدرس يلعب دورا كبيرا في تحقيقها. ويطلب من  -1
المدرس ال يزال أن يجدد تصميم الدراسة بشيء جديد حتى 

 يشعر الطلبة بالمريح.
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ة التعليم يؤثر على ترقية دافعية تعلم استخدام الوسيلة في عملي -2
الطلبة في مشاركتها. فعلى المدرس أال يمل باستخدامها في 

 التعليم. 

وال شك فيه أن عامل الدافعية والرغبة عامالن مهمان للطلبة  -3
في التعلم فاستخدام الوسيلة تؤدي الطلبة إلى الدافعية والرغبة 

 في تعلم اللغة العربية أكثر.
 جع قائمة المرا

 

 
 م(1202)القاهرة: ...،  المعجم الوسيطإبراهيم أنيس واآلخرون، 

(، 1222)بيروت: دار الكتب العلمية،  لسان العربابن منظور، 
 المجلد األول

)الكويت : جامعة  أصول البحث العلمي و مناهجهأحمد بدر، 
 (1222الكويت، 

: جامعة )ماالنقتطوير منهج تعليم اللغة العربية أوريل بحر الدين، 
 م(2111مالكي فريس، 

البحث العلمي، مفهومه و أدواته و ذوقان عبيدات واآلخرون، 
 (1222)الرياض: دار أسامة،  أسالبيه
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أحمد حسيني واآلخرون، "فعالية استخدام المدخل االتصالي في 
ترقية مهارة الكتابة ودوافع الطلبة في تعلمها )بالتطبيق على 

لية التربية والتعليم بجامعة أنتساري قسم تعليم اللغة العربية بك
، مركز للبحوث البحثاإلسالمية الحكومية بنجرماسين("، 

والطباعة بجامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين، 
 م2113

، "واقع تعليم مهارة الكتابة بإندونيسيا مشكلة وحلوال"أحمد مرادي، 
تعليم اللغة ، قسم العلمية المعتمدة الوطنية عربياتفي مجلة 

شريف هداية الله بجاكرتا، المجلد الخامس  جامعةبالعربية 
 م2112الرقم األول يونيو 

، )يوكياكرتا: عربي-المنور، قاموس إندونيسيأحمد ورسون منور، 
 م(1220فوستاكا فروغرسيف، 

تطوير المنهج تعليم اللغة العربية وتطبيقه على مهارة أوريل بحرالدين، 
 (2111مطبعة جامعة مالكي،  )ماالنق: الكتابة

دراسات تحليلية ومواقف تطبيقية لتعليم اللغة حسين سليمان قورة، 
 (1221)القاهرة:دار المعارف،  العربيةو الدين اإلسالمى

 )... : مكتبة الشعباء، دون السنة( تيسير اإلنشاءخليل الهندوي، 
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: )الرباطتعليم العربية لغير الناطقين بها رشدي أحمد طعيمة، 
 م(1222إيسيسكو، 

رضا درماواتي، "تطوير مواد مهارة القراءة ألغراض أكاديمية خاصة 
لقسم التربية اإلسالمية عبر تطبيقات جوجل التربوية 

(Google Apps for Education لترقية دافعية التعلم )
والتحصيل الدراسي )بالتطبيق على جامعة أنتساري 

موجز ، ”وبية إندونيسيا(اإلسالمية الحكومية بكاليمنتان الجن
، كلية الدراسات اإلسالمية بجامعة موالنا رسالة الدكتوراه

 م2115مالك إبراهيم ماالنق، 

الطرائق العميلة طه علي حسين الدليمي و سعاد عبد الكريم الوائلي، 
األردن: دار الشروق، -)عمان في تدريس اللغة العربية

2113) 

 لدورة تدريبيةمتخصصا، مقرر  الرحمن بن إبراهيم الفوزان، كن عبد
لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها بالبرنامج الخاص في 
تعليم اللغة العربية التي عقدتها جامعة مالكي ماالنق 

أكتوبر  21 – 13بالتعاون مع العربية للجميع بالرياض، 
 م2112
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)القاهرة: دارالفكر  ، تدريس فنون اللغة العربيةعلي أحمد مدكور
 (1220عربي، ال

)القاهرة:  مشكالت تعليم اللغة العربية لغير العربعلي الحديدي، 
 دار الكاتب العربي، دون السنة(

)الهرم:  تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، عمر الصديق عبد الله
 م(2112الدار العالمية، 

)القاهرة: مكتبة  طرق تعليم اللغة العربيةمحمد عبد القادر أحمد، 
 (1202هضة المصرية، الن

)جاكرتا: مويو  دليل الكاتب والمترجممحمد منصور و كوستياوان، 
 (2112سغورو أغونج، 

، في الموجه تعليم مهارة الكتابةممدوح نور الدين بن عبد رب النبي، 
في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، جاكرتا، معهد 

العدد الثالث، العلوم اإلسالمية والعربية في إندونيسيا، 
 هت1411
)بيروت: دار العلم  عربي( –المورد )قاموس إنكليزي منير البعلبكي، 

 م(1225للماليين، 
)بيروت:  خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف محمود معروف، 

 م(1222دار النفائس، 
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 الموجه لتعليم المهارات اللغوية لغير الناطقين بها، نور هادي
 م(2111اإلسالمية الحكومية، )ماالنق: جامعة مالكي 
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