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  )بالعربية لطالب اجلامعةمادة الكتابة (مهارة الكتابة األوىل تعليم 

  م2014عام

  

  

  أمحد مرادي. د:   إعداد

أستاذ اللغة العربية جبامعة موالنا (احلاج شهداء صاحل، املاجستري . د: مراجعة

  )إبراهيم ماالنقمالك 

أستاذ اللغة العربية جبامعة سونان (احلاج نصر الدين، املاجستري . د

  )أمبيل سورابايا

أستاذ اللغة العربية جبامعة موالنا مالك (احلاج قريب اهللا بابكر . د

  )السودان-إبراهيم ماالنق مبعوث جامعة أم درمان اإلسالمية 

  

  ..... : ..............................ردمك

  :طبعه

  

  ......مطبعة 
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والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني . احلمد هللا رّب العاملني

  .سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني

الشكر والتقدير بصفيت أنا كعميد كلية الرتبية والتعليم قدم أأن ينيسر 

: مبعنوانهذه املادةلذي كتب لمؤلف الجبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 

وتكون  ")بالعربية لطالب اجلامعةمادة الكتابة (مهارة الكتابة األوىل تعليم "

وبّني . كتابا مدروسا لطلبة قسم تعليم اللغة العربية مبادة مهارة الكتابة األوىل

حلل بعض املشكالت اليت يواجهها الطلبة يف  املؤلف أن هذه املادة استجابة 

خدمًة لدى املؤلف لتعليم مهارة من مهارات اللغة و . انشاء وتعّلمهكتابة اإل

مساعدًة . ويعرتف اجلميع أن العربية لغة القرآن واألحاديث النبوية. العربية األربع

  .بكل جهوداوميارسو مهارة الكتابةجلميع الطلبة الذين يتعلمون 

ا بالعلم وأشكر اهللا على إصدار هذا الكتاب، ونسأل اهللا أن يوّفقن

  .والقارئني آمني يا رّب العاملنيللمؤلفالصاحل والعمل الصاحل وأن ينفعنا به 

  

  م2014بنجرماسني، مارس 

  عميد كلية الرتبية والتعليم،

  

  هدايات معروف، املاجستري. د
  196907301995031004: رقم التوظيف

كلمة العميد
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اعد النحوية يرتكز يف تعليم تطبيق القو الكتابةوباملعروف أن أكثر تعليم 

العربية وأمناطها وأساليبها حىت يواجه الطلبة املشكلة اليت تؤدي إىل القلق وامللل 

  . حيث إن يف التعليم تكرارا مما يتعلم الطلبة يف مادة القواعد النحوية

كتابة ه يف تعليم الة منستفادالفيقدم املؤلف املدخل اآلخر الذي ميكن ا

لى قدرة الطلبة يف توصيل الرسالة عخل يرتكز وهذا املد. هو املدخل االتصايلو 

ويعطى الطلبة العديد من املواد اليت تتعلق مبهارة . اليت تتضمنها الكتابة واإلنشاء

ويدعمها كثري من األمثلة اليت ميكن للطلبة أن يطوروها . الكتابة ابداعيا وتوظيفيا

لى القواعد عكز ومهما كان املدخل االتصايل ال يرت . هبتعبريبالفيما يرغبون 

ا ملالنحوية وإمنا هو يتصل هلا، ولذلك يعرض املؤلف القواعد النحوية تدعيما 

  .حيتاج إليها الطلبة

لدى الطلبة العربيةكتابة الولعل هذه احملاولة تعطي اخليارات يف تسهيل 

ذه . فسهم وأفكارهم وأحاسيسهممجيعا حىت يسهل هلم أن يعربوا عما يف أن و

هدايات معروف، . دشكرا كثريا لعميد كلية الرتبية والتعليم وهو لأقو املناسبة 

  .إلصدار هذا الكتابومبلغا الذي أعطى كلمة املاجستري

  م2014بنجرماسني، مارس 

  املؤلف،

  أمحد مرادي، املاجستري. د
  197808082005011006:رقم التوظيف

كلمة المؤلف
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ويعترب . ترتيبهامن املعروف، أن مهارة الكتابة مهارة أخرية على حسب

ائية من تعليم اللغة؛ ألن القدرة على مهارة الكتابة تتمثل فيها  ا حصيلة  أ

ففي الكتابة يصب الكاتب أفكاره على حسب معرفته . مهارات أخرى

فيمكن . بالكلمات وهجائها وتتابعها اليت تصدر من نتيجة استماعه وقراءته

قرات بطريقة جيدة، إذا كان له للكاتب أن يكتب مجلة من مجل أو فقرة من ف

معلومات و معارف من ناحية الكلمات وهجائها وتتابعها أو من ناحية قدرته 

  .يف صب األفكار وتوسيعها

Flowerوهناك النموذج املعريف يف مهارة الكتابة الذي يعرضه فلوِير

مرحلة ) 1: ، وهذا النموذج يتكون من ثالثة أسس، وهي)مHayes)1981وهاِيس

مرحلة ) 2تخطيط، تشمل عرض األفكار، وتنظيمها وإثبات هدف الكتابة، ال

مقدمة

الكتابةمالمح- أ
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) 3الصّب، حيث إن الكاتب يصّب ويكتب أفكاره كما يف املرحلة األوىل، و 

  .مرحلة املراجعة، حيث إن الكاتب يقوم بتقومي كتابته وينقح نصوصها

ية فمن املراحل اليت شرحها النموذج املعريف يف السابق تعرض لنا النظر 

ومن ّمث يقرتح الباحثون أن الرتكيز يف نشاط . عن كيفية تعليم مهارة الكتابة

وال يرتكز أيضا على الرتاكيب اللغوية و أساليبها . الكتابة هو العملية ال اإلنتاج

  .وأمناطها

  
  
  

  
  

ا وسيلة اتصال من جانب واحد يف أول األمر  يد أ وقال صالح عبد ا

وأما عند . 1...على أداء الكاتب بعد فرتة زمانيةحيت يعّلق قارئ أو مدرس 

ا وسيلة  االتصال  اإلنساين،  ويتم  عن  طريقها  التعرف   أمحد منصور فإ

على  أفكار  الغري  والتعبري عما لدى الفرد من معان ومفاهيم ومشاعر 

                                                
يد العريب، 1 مكتبة لبنان، : وتبري (تعلم اللغات احلّية وتعليمها بني النظرية والتطبيقصالح عبد ا

179. ، ص)1981

تعريف الكتابة-ب
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ا نشاط اتصايل ينتمي إىل و عند طعيمة2.وتسجيل احلوادث والوقائع والناقة أ

وهي عملية يقوم الفرد فيها بتحويل الرموز من خطاب . هارات اإلنتاجيةامل

ا تركيب للرموز. شفوي إىل نص مطبوع دف توصيل رسالة إىل encodingإ

3.قارئ يبعد عن الكاتب مكاناً وزماناً 

ومجيعها . تلك هي تعريفات الكتابة املتعددة لدي علماء اللغة العربية

تعبري أفكاره ومشاعره و عما يف نفسه كتابة بلغة سليمة مبعىن قدرة الطالب على

  .بوضوح وفعالة) معرفة(وتكامل املعىن واملبىن ) لغويا(

  
  

  
  

رغم أن مهارة الكتابة تأيت متأخرة على حسب ترتيبها بعد االستماع 

ائية يف تعليم اللغة ا حصيلة  ا اهلدف وكيف ال، . والكالم والقراءة إال أ أ

وقال عمر . لشامل لتعليم اللغة، فكل فنون اللغة وفروعها تصب فيهاالنهائي ا

                                                
يد سيد أمحد منصور، 2 دار (سيكولوجية الوسائل التدريسية ووسائل تدريس اللغة العربيةعبد ا

109. ، ص)1983املعارف، 
: الرباط(تعليم اللغة اتصاليا بني املناهج و اإلسرتاتيجياترشدي أمحد طعيمة و حممود كامل الناقة، 3

66.، ص)م2006\هـ1427إيسيسكو، -سالمية للرتبية والعلوم والثقاقةمنشورات املنظمة اإل

أهمية الكتابة-ج
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الصديق أن هذه املهارة حتتاج إىل عمليات ذهنية وتناسق حسي حركي يشبهان 

وتعّد مهارة الكتابة مهارة إنتاجية ... إىل حد كبري ما حيتاج إليه النطق واحلديث

فردات وسيطرة تامة على تتطلب فيمن يزاوهلا معرفة بعناصر اللغة من قواعد وم

  4.حسن اختيار ما يتناسب منها مع األفكار اليت يريد الكاتب التعبري عنها

  
  
  
  

فاألول هو حيقق . وظيفي وإبداعي: إن الكتابة تنقسم إىل قسمني، مها

م، مثل كتابة  م وقضاء حاجا اتصال الناس بعضهم ببعض؛ لتنظيم حيا

لء االستمارات وكتابة املذكرات والنشرات الرسائل والرب وحماضر االجتماعات وم

والثاين هو ينقل املشاعر واألحاسيس واخلواطر النفسية إىل . والتقارير واملقاالت

اآلخرين بأسلوب أديب مشوق ومثري، مثل كتابة الشعر والرتاجم التمثيليات 

  .والقصص األديب

  
  

                                                
. ، ص)م2008الدار العاملية، : اخلرطوم(تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاعمر الصديق عبد اهللا، 4

115  

أنواع الكتابة- د
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اختيار طرق يف احلقيقة، أنه ليس لتعليم الكتابة طرق معينة، إال يف

ويراعي مدخلي تعليم الكتابة، مها . يراعي ما يستهدف إىل التعبري  الكتايب

  . واحلرهاملوجّ 

  
  
  
    

  

وعّرف نايف حممود معروف أن الوسائل التعليمية هي أداة و وسيلة 

  :وهلا أنواع ومنها  5.للمدرس والدارسني لتسهيل عملية تعليميهم

ائنات الطبيعية، واألشخاص واألحداث اليت تشمل الك: الوسائل البصرية)1

بطاقة الرسالة،) 1:مثال. والصور الطبيعية من الناس واألشياء واألحداث

.صورة البطاقة) 4بطاقات اخلط، و) 3بطاقات كلمة،) 2

                                                
، )1998دار النفائس، : لبنان-بريوت(اخلصائص العربية و طرائق تدريسهانايف حممود معروف، 5

  243. ص

طرق تعليم الكتابة- ه

الكتابةوسائل تعليم- و
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ويسمى أيضا وسائل الصوت مثل الراديو واملسجل، : الوسائل السمعية)2

).بسيطة(وخمتربات اللغة 

ا قد مسعت : لبصريةالوسائل السمعية ا)3 هي الوسائل اللغوية الكاملة أل

هذا حيدث يف عملية املساعدة املتبادلة بني احلواس مع احلواس من 

واليت تشمل الوسائل السمعية البصرية هو نوع من التلفزيون، . العرض

  6.وأقراص الفيديو املدجمة وأجهزة الكمبيوتر وخمتربات متطورة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
6 H. Abdul Hamid dkk., Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Materi dan 

Media (Malang: UIN Press, 2010), hlm. 177-178
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ذا الكتاب لتعليم مهارة الكتابة األوىل، ويهدف إىل تيسري للمعلم ه

  .الكتابة بطريقة بسيطة وسهلةيطبقون تعليم وتعّلمالذينالبوالط

  

  

  

  

مدخل هذا الكتاب هو مدخل االتصال حيث إنه مؤسس على 

النصوص، وهذه النصوص تكون منوذجا للطلبة يف تعبري األفكار واآلراء عن 

ااملوضوعات ا وهذا . ومن مث يطلب من الطلبة أن يقوموا بالكتابة. ليت خيتارو

  .املدخل يرتكز على قدرة الطلبة يف توصيل الرسالة اليت تتضمنها الكتابة

  

  

  

تعريف الكتاب

أهداف الكتاب- أ

مدخل الكتاب-ب
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التعبري املصور الوحدة األويل تقدم . ويتناول هذا الكتاب مخس وحدات

الثالثة تقدم كتابة ؛ والوحدة ألنشطةكتابة ا  والوحدة الثاين تبحث عن؛ الكتايب

كتابة التقارير؛ والوحدة اخلامسة تبحث تبحث عنالرغبات؛ والوحدة الرابعة 

) ب(األغراض، ) أ(ومجيع الوحدات تتكون من أربعة أجزاء وهي . عن الرتمجة

  . التدريبات) د(النماذج، و) ج(الوصف، 

يسري وهذا الكتاب األول تدعمه املواد اإلضافية اليت تساعد الطلبة يف ت

الكتابة، وهي تتكون من قائمة املفردات، القواعد األساسية للعربية، وقواعد 

  .وأمثلة أخرى،اإلمالء العريب، وعالمة الرتقيم

  

  

  

  

  

محتوى الكتاب-ج
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تضّمن هذا الكتاب التدريبات لكل وحدات اليت متثل فيها االختبارات 

. األوىلخيتارها ويصنعها املدرس ملعرفة مدى قدرة الطلبة على مهارة الكتابة

  .درسه الطالب فعالوهذه التدريبات موّجهة إىل ما

  

  صفحات

  

  

يف هذا الكتاب يعرض املؤلف العديد من املواد اليت تناسب مرحلة 

املتوسط أو للمستوى اجلامعي لغري الناطقني بالعربية للمرحلة اخلامسة يف قسم 

ابة ومناذجها وهي تعرض أنواع األنشطة يف مهارة الكت. تعليم اللغة العربية

ا   .ويعترب مادة لتواجه مستخدميها بأسهل طريقة. وتدريبا

  

  

  

  

مستخدم الكتاب - ه

التدريبات واالختبارات - د
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جامعة أنتسارى اإلسالمية الحكوميةوالتعليمكلية التربية

قسم تعليم اللغة العربية

PBA 5325   /مهارة الكتابة األوىل :     املـــادة والرمز. 1

  معامالن:     املعامل . 2

  لغة العربيةتعليم ال:     القسم. 3

تعبــري أفكــاره ومشــاعره و عمــا يف نفســه بلغــة متكــني الطلبــة يف : أهــداف املــــادة      . 4

كتابـــة بوضـــوح ) معرفـــة(وتكامـــل املعـــىن واملبـــىن ) لغويـــا(ســـليمة 

  وفعال يف اللغة العربية

    :  املهارة العامــة. 5

  تكينهم يف كتابة األفكار   -أ

  التقاريرمتكينهم يف كتابة - ب

  متكينهم يف كتابة اخلربات- ج

  :  خمطط احملاضرة. 6

المؤشر فى الحصولالمواد األساسيةالمهارة األساسيةاللقاءالرقم

12345

يعـــــرف الطالـــــب املـــــواد   األول1

الدراسـية وأهـدافها ومــا 

  .يتطلب منها

احملاضرة التمهيدية و 

  التعاقد

ــــــــب يف كتابـــــــــة  يـــــــــتمكن الطالـ

ــــــــــــــات  ــــــــــــــار واملعلومــ األفكــ

  اتواخلرب 

يـــــــــتمكن يف كتابـــــــــة الوصـــــــــف التعبري املصور الكتايب أن جييــد الطالــب كتابــة   الثاىن2

  المنهج المؤسس على 

المدخل االتصالي



16

ــــــــــــف مســـــــــــــــتعينا  الوصـــ

  بالصور

  مستعينا بالصور  )1(

أن جييــد الطالــب كتابــة   الثالث3

ــــــــــــف مســـــــــــــــتعينا  الوصـــ

  بالصور

التعبري املصور الكتايب 

)2(  

يـــــــــتمكن يف كتابـــــــــة الوصـــــــــف 

  مستعينا بالصور

ب كتابــة أن جييــد الطالــ  الرابع4

الوصـــــف مبوضـــــوع مـــــا 

ـــــــــــــال  ـــــــــق باألعمــــ يتعلــــــــ

  اليومية

كتابة عن األنشطة 

  )1(اليومية

يـتمكن يف كتابــة الوصــف عــن 

  اليوميةاألنشطة

أن جييــد الطالــب كتابــة   اخلامس5

الوصـــــف مبوضـــــوع مـــــا 

ـــــــــــــال  ـــــــــق باألعمــــ يتعلــــــــ

  اليومية

كتابة عن األنشطة 

  )2(اليومية

يـتمكن يف كتابــة الوصــف عــن 

  اليوميةاألنشطة

أن يقـــــــدر الطالـــــــب يف   السادس6

تعبــــــري األفكــــــار جيــــــدا 

عــــــــن موضــــــــوع معــــــــني 

ـــــــــــــال  ـــــــــق باألعمــــ يتعلــــــــ

  اليومية

كتابة عن األنشطة 

  )3(اليومية

يـتمكن يف كتابــة الوصــف عــن 

  اليوميةاألنشطة

أن جييــد الطالــب كتابــة   السابع7

ــــــــــــف مســـــــــــــــتعينا  الوصـــ

  )1(برغبته يف شيئ 

يـتمكن يف كتابــة الوصــف عــن  )1(كتابة الرغبات 

  )1(رغبته 

أن جييــد الطالــب كتابــة   الثامن8

  الوصف بشكل جيدٍ 

يــتمكن يف املــواد الدراســية مــن   امتحان نصفي

  قبل

أن جييــد الطالــب كتابــة   التاسع9

ــــــــــــف مســـــــــــــــتعينا  الوصـــ

  )2(برغبته يف شيئ 

يـتمكن يف كتابــة الوصــف عــن   )2(كتابة الرغبات 

  )2(رغبته 
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أن جييــد الطالــب كتابــة   العاشر10

ـــــــــــف م ســـــــــــــــتعينا الوصــــ

  )3(برغبته يف شيئ 

يـتمكن يف كتابــة الوصــف عــن   )3(كتابة الرغبات 

  )3(رغبته 

احلادى 11

  عشر

أن جييــد الطالــب كتابــة 

مـــــن املصـــــادر التقـــــارير

  املختلفة

يــــتمكن يف كتابــــة القصــــة عــــن   )1(كتابة التقارير 

  )1(املعينة التقارير

الثاىن 12

  عشر

أن جييــد الطالــب كتابــة 

ربامج الـــــــمـــــــن التقـــــــارير

  املعينة

يــــتمكن يف كتابــــة القصــــة عــــن   )2(كتابة التقارير 

  )2(املعينة التقارير

الثالث 13

  عشر

أن جييــد الطالــب كتابــة 

مــــــــن شــــــــبكة التقــــــــارير

  اإلنرتنيت

يــــتمكن يف كتابــــة القصــــة عــــن   )3(كتابة التقارير 

  )3(املعينة التقارير

الرابع 14

  عشر

أن جييــد الطالــب كتابــة 

  ترمجته

يــــــــــــتمكن يف كتابــــــــــــة ترمجتــــــــــــه   )1(رتمجة كتابة ال

  بالتنظيم

اخلامس 15

  عشر

أن جييــد الطالــب كتابــة 

  ترمجته

يــــــــــــتمكن يف كتابــــــــــــة ترمجتــــــــــــه   )2(كتابة الرتمجة 

  بالفقرات

السادس 16

  عشر

أن جييــد الطالــب مجيــع 

املواد الدراسـية السـابقة 

  بعد امتحان نصفي

ائي يتمكن يف ميع املـواد الدراسـية   امتحان 

  ة بعد امتحان نصفيالسابق
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  البيانات  األهداف  الموضوعات  اللقاء  الرقم

التعرف على اخلطة   1  1

  الدراسية

يعرف الطالب أهداف تعّلم -

مهارة الكتابة

يعرف الطالب عملية تعّلم مهارة -

الكتابة

يعرف الطالب الوظائف املطلوبة -

  يف تدريس مهارة الكتابة

-  

ر التعبري املصوّ   3و2  2

  الكتايب

قدرة الطالب على تعبري األفكار -

مستعينا بالصور

قدرة الطالب على تسلسل-

القصة يف الصور حىت تكون 

  فقرات

قدرة الطالب على ترتيب -

  الفقرات لتكون قصة مرتبة

  تدّرس املادة لقائني

على أساس أن 

عملية يف ترتيب 

اإلجابة املؤسسة 

على الصور حباجة 

إىل األوقات 

  الكبرية 

قدرة  الطالب على كتابة أنشطته -  كتابة األنشطة  6و 5، 4  3

قدرة  الطالب على  -يف البيت، 

قدرة  -كتابة  أنشطته يف اجلامعة، 

الطالب على كتابة أنشطته يف 

ملادة ثالث تدّرس ا

لقاءات باعتبار أن 

اللقاء األول يعمل 

الطلبة فرقة ويف 

الثاين مرحلة 

التصحيح ويف 

  منهاج مهارة الكتابة 

للكتاب التعليمي
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قدرة  الطالب على  -املكتبة، 

قدرة  -، كتابة أنشطته يف الفصل

الطالب على كتابة أنشطته يف أي 

  مكان و أي زمان

الثالث يكتب 

  الطلبة فرديا

قدرة  الطالب على كتابة -  كتابة الرغبات  7  4

استخالص اآلراء من املقاالت يف 

لة  اجلريدة أو ا

قدرة  الطالب على كتابة قصة -

قصرية 

ابة النظرات قدرة  الطالب على كت-

عن شيء ما 

  هوايتهقدرة  الطالب على كتابة -

تدّرس املادة ثالث 

لقاءات باعتبار أن 

اللقاء األول يشرح 

املدرس املادة ومن 

مث يبحث الطلبة 

املوضوعات 

املناسبة، ويف الثاين 

يقدم الطلبة 

عملهم ويف الثالث 

يكتب الطلبة ما 

  يرغبون فيه

مما تعّلموه يف احملاضرة يتمكن الطلبة  إمتحان نصفي   8  5

  قبل االمتحان

  

  كما يف السابق    كتابة الرغبات  10و9  6

7  11 ،12

  13و

قدرة  الطالب على كتابة التقرير -  كتابة التقارير

عن برنامج ما 

قدرة  الطالب على كتابة -

املعلومات عن التقاليد أو 

جزيرة كاليمنتان العادات يف 

عامة أو يف كاليمنتان اجلنوبية 

  .خاصة

قدرة  الطالب على كتابة -

تدّرس املادة ثالث 

  لقاءات

على أساس أن 

الطلبة حباجة إىل 

املراجع مثل اجلرائد 

الت اليت ميكن  وا

أن تكون معلومات 

  للكتابة
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املعلومات عن األماكن السياحية 

جزيرة كاليمنتان عامة أو يف  يف 

  .كاليمنتان اجلنوبية خاصة

قدرة  الطالب على كتابة سريته -  كتابة الرتمجة  15و 14  8

الذاتية مثل االسم بالكامل 

مولوده وعنواه وخربته التعليمية و 

.وما إىل ذلك من خالل استمارة

قدرة  الطالب على كتابة سريته -

  الذاتية يف فقرات

  تدّرس املادة لقاءان

األول يكتب 

الطلبة ترمجتهم يف 

  االستمارة

والثاين يكتب 

الطلبة ترمجتهم يف 

  راتالفق

ائي  16  9 قياس استيعاب الطلبة مادرسوه يف   امتحان 

  الفصل
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  .............................................  االسم

  .............................................  العنوان

    القياس

املضمون أو 

  احملتوى

جيد   30-27

  جدا

-ابـــة واســـعة وشـــاملة جـــدا الكت-فهـــم الطالـــب جيـــدا -

  الكتابة مناسبة باملوضوع-الكتابة مفصلة جدا 

الكتابـة مناسـبة -الكتابة واسعة شـاملة -فهم الطالب -  جيد  26-22

  باملوضوع إال أنه غري مفصلة

قصـور -قصور تفصـيلية الكتابـة -فهم الطالب حمدود -  مقبول  21-17

  مشولية الكتابة

الـــب نـــاقص مضـــمون الكتابـــة ال يشـــمل علــــى فهـــم الط-  ناقص  16-13

  املوضوع

التنظيم 

  واألسلوب

جيد   20-18

  جدا

اآلراء  -الكتابـــة واضـــحة جـــدا -الكتابـــة منظمـــة جـــدا -

الـــرتابط يف -األســـلوب منطقـــي -كثـــرية وجيـــدة جـــدا 

  التنظيم جيد جدا

-اآلراء جيـــدة -الكتابـــة واضـــحة -الكتابـــة منظمـــة -  جيد  17-14

  لرتابط يف التنظيم جيدا-األسلوب منطقي 

قصـور -قصـور وضـوحها -قصور التنظيم يف الكتابـة -مقبول13-10

  قصور اآلراء-األسلوب املنطقي 

  تصوير تقويم

كفاءة الكتابة
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قصـــور -الكتابــة غـــري واضـــحة -الكتابــة غـــري منظمـــة -ناقص7- 9

  اآلراء

ــــــــــــد   18-20  املفردات جيــــ

  جدا

اسـتخدام املفـردات جيـد جــدا -املفـردات واسـعة جـدا -

  قيق جدااختيارها د-

  اختيارها دقيق-استخدامها فعاال -املفردات واسعة -  جيد  17-14

قصـــور فعاليـــة اســـتخدام املفـــردات -املفـــردات حمـــدودة -  مقبول  13-10

  قصور دقة اختيارها-

عــدم دقــة -اســتخدامها غـري فعــال -املفـردات ناقصــة -  ناقص  7- 9

  اختيارها

جيد   22-25  اللغة وقواعدها

  جدا

قلـة أخطـاء اسـتخدام -للقواعد جيد جدا االستيعاب -

  الكلمة واجلمل وتركيبها

قلـــــة -اســـــتخدام الكلمـــــة واجلمـــــل البســـــيطة وتركيبهـــــا -  جيد  21-18

  األخطاء القواعدية

-صــعوبة اســتخدام الكلمــة واجلمــل البيســطة وتركيبهــا -  مقبول  17-11

  بعض األخطاء القواعدية

يــــة واســــتخدام الكلمــــة عــــدم االســــتيعاب للقواعــــد اللغو -  ناقص  10-5

  واجلمل وتركيبها

اهلجاء (الكتابة 

  وعالمة الرتقيم 

والقواعد 

  )اإلمالئية

جيد   5

  جدا

االستيعاب لقواعـد الكتابـة مـن حيـث اهلجـاء، وعالمـة -

  الرتقيم، والقواعد اإلمالئية

االستيعاب لقواعـد الكتابـة مـن حيـث اهلجـاء، وعالمـة -  جيد  4

  مع قلة األخطاءالرتقيم، والقواعد اإلمالئية 

قصــور االســتيعاب لقواعــد الكتابــة مــن حيــث اهلجــاء، -  مقبول  3

  وعالمة الرتقيم، والقواعد اإلمالئية مع بعض األخطاء

عـــدم االســـتيعاب لقواعـــد الكتابـــة مـــن حيـــث اهلجـــاء، -  ناقص  2

  وعالمة الرتقيم، والقواعد اإلمالئية 

  الكتابة صعبة للقراءة-
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  : املدرس    العدد

  :ملحوظة
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  الصفحة  الموضوع

  4  كلمة العميد

  5  كلمة املؤلف

  6  مقدمة

  12  تعريف الكتاب

  15  املنهج املؤسس على املدخل االتصايل

  18  للكتاب التعليميمنهاج مهارة الكتابة 

  21  تصوير تقومي كفاءة الكتابة

  24  الفهرس

  الوحدة الواحدة
  التعبير المصّور الكتابي

  29  األهداف  -أ

  30  الوصف  -ب

  31  النماذج  -ج

  35  التدريبات  -د

  
  الوحدة الثانية
  كتابة األنشطة

  39  األهداف  -أ

الفهرس
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  40  الوصف  -ب

  40  النماذج  -ج

  43  التدريبات  -د

      

  الوحدة الثالثة
  كتابة الرغبات

  48  األهداف  -أ

  49  الوصف  -ب

  50  النماذج  -ج

  62  التدريبات  -د

      

  ة الرابعةالوحد
  كتابة التقارير

  65  األهداف  -أ

  66  الوصف  -ب

  67  النماذج  -ج

  81  التدريبات  -د

      

  الوحدة الخامسة
  كتابة الترجمة

  85  األهداف  -أ

  86  الوصف  -ب

  86  النماذج  -ج

  92  التدريبات  -د
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  98  املراجع   

    

  100  املواد اإلضافية  

  101  قائمات املفردات-1

  104  يةالقواعد األساس-2

  115  قواعد اإلمالء العريب-3

  142  عالمة الرتقيم-4

  148  أمثلة أخرى-5
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  اإلضاءة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

" ر ون إدراك ا  

ة اإ  ا  ّ و"
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األولى الوحدة

الكتابي المصّور التعبير
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  الكتابيرصوّ متعبير  الال

  

  

  

  

  : هلذه الوحدة هدفان، مها

يعها عن شيء ما مما أن يصّب األفكار وتوس) أ: األهداف العامة-1

تتصف الصور،

أن يصف ما يتعلق بأحوال شيء ما مما ) ب

.تتصف الصور

قدرة الطالب على تعبري األفكار مستعينا    ) أ: األهداف اخلاصة-2

،بالصور

القصة يف الصور قدرة الطالب على تسلسل)ب

  ،حىت تكون فقرات

قدرة الطالب على ترتيب الفقرات لتكون قصة )ج

  .مرتبة

  

الوحدة األولى

أهداف التعليم-أ
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، وهي وسيط من الوسائط التعليمية اليت يستخدمه ور مجع الصورةالص

وميكن القول أن الوسائط هي كل شيئ ميكن . املدرس يف عملية التعليم

لى عحىت يشّجع الطلبة 7غ الرسالة من املرسل إىل املرسل إليهيبلتاستخدامه ل

  .هتمام ويرغبون يف التعلمالا

فهم املفاهيم علىاعد الطلبة ستنافعة لطريقةوالصور أداة مساعدة ب

املعينة اليت يعرضها املدرس، سواء أكانت الصورة عن احلوائج املقّلدة أو األنشطة 

  8.أو األحوال املعينة

  

  

  

  

  

  

  

                                                
7

Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UIN Press, 2009), 

hlm. 27
  43. املرجع نفسه، ص8

الوصف-ب
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  :أوال

  

  
  

  :السابقة هيالصورمن القصة 

لشارع اويف . يام، يركب الرجل درّاجته يف الشارعيوم من األيف 

ن آخر يرى الولد الكيس الذي يسقط من ويف مكا. سقط الكيس منه

. حّقهألن الكيس ليس . وال يفتحهالولد الكيسهجيب الرجل ويأخذ

النماذج-ج
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الكيس الولدويسّلم . إىل مكتب الشرطةالولدومل يفكر طويال يذهب 

  . للضابط

ويف مكان آخر، يعرف الرجل حديثا أن كيسه سقط يف الشارع 

كان الرجل يبحثه بكل جهد ولكن، ولو  . ه الرجل يف الشارععنويبحث

ويف ساعة من . الكيسعنويفكر أين أحبث. حيزنلذلكوال جيد كيسه 

ّمث يذهب . الساعات، يعي وميكن له احملاولة للبحث إىل مكتب الشرطة

  . يف الشارعطسقالرجل إىل مكتب الشرطة ليخرب أن كيسه 

و بعد تسّلم الضابط اخلرب عن َفقِد الكيس مث يتبّسم ويقول 

.إيلّ هن الولد وجد كيسه يف الشارع وسّلمإالضابط للرجل 

ويشكر الرجل الضابط ويفرح أن . سّلم الضابط الكيس للرجل

  .جده الولدو الكيس 
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  :ثانيا

  

  
  

  :القصة من الصور السابقة هي

التلميذيركب و . إىل املدرسةالتلميذيذهب و . يستأذن التلميذ أّمه

  . ته يف الوراءحقيبالتلميذيضع . الّدرّاجة

. مكتبة املدرسةإىل لتلميذيف للمدرسة قبل أن يدق اجلرس يذهب ا

يتعّلم التلميذ مث . الفصلحينما يدق اجلرس يدخل . فيهاويقرأ الكتاب
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املشروباتذهب التلميذ إىل املقصف ليشرب . ويستمع إىل شرح األستاذ

  .يقف التلميذ يف املقصف مع أصدقاءه. املأكوالتويأكل 

يف البيت تنتظر األم و . الدراسة عاد التلميذ إىل البيتانتهاءعد وب

  .هأمم تتبسو وبعد قليل عاد ولدها من املدرسة بالسالمةولدها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ويف النموذجني السابقني، يتضح أن التعبري املصور الكتايب يساعد 

فيكفي . الكاتب يف تنظيم األفكار الذي يتبع التسلسل من الصور

تعبري األفكار : ملراحل املصممة السابقة اليت تتكونللطلبة أن يتبعوا ا

القصة يف الصور حىت تكون فقرات، واألخري مستعينا بالصور، تسلسل

.ترتيب الفقرات لتكون قصة مرتبة
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  !اكتب القصص من خالل الصور اآلتية

1 -  

  

  
2 -  

  

التدريبت-د
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3 -  
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  اإلضاءة

  

  

  

"ا ظ   ا   

ور ام   ا "
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الثانية الوحدة

األنشطة كتابة
  

  

  

  

  

  

  



39

  

  

  ألنشطةكتابة ا

  

  

  

  

  : هلذه الوحدة هدفان، مها

أن يصّب األفكار وتوسيعها عن أعماهلم،) أ: األهداف العامة-1

.أن يطور فقرة من بسيطة إىل فقرة أوسع) ب

قدرة الطالب على كتابة أنشطته يف البيت) أ: األهداف اخلاصة-2

  قدرة الطالب على كتابة أنشطته يف اجلامعة) ب

  ابة أنشطته يف املكتبةقدرة الطالب على كت) ج

  قدرة الطالب على كتابة أنشطته يف الفصل) د

قدرة الطالب على كتابة أنشطته يف أي مكان و ) د

  .أي زمان

أهداف التعليم- أ

الوحدة الثانية
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وال سيما . يسهل للفرد أن يقص أو يصف ما حدث أو حيدث بنفسه

وال ميكن أن يواجه املشكلة يف الوصف إال ما . عما يتعّود الفرد يف حياته اليومية

علق باختيار الكلمة أو العبارة الصحيحة واجليدة حىت يفهم املستمع ما يتصل يت

واملراد بكتابة األنشطة اليومية هذه هي يصّب الطلبة أفكارهم مما يتعلق . إليه

  .بأنشطتهم اليومية حيث يسهل هلم يف التعبري ما يقرب من أنفسهم

  

  

  

  أنشطتي اليومية          :أوال

باكرا، وأذهب إىل احلّمام لالستحمام أستيقظ من النوم صباحا

  .وأخرج من البيت وأذهب إىل املسجد لصالة الفجر مجاعة. والوضوء

. يف الساعة السادسة أرجع إىل البيت وأتناول الفطور مع أسريت

  .وبعد ذلك أعّد الكتب واألدوات التعليمية

الوصف-ب

النماذج-ج
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ويف الساعة السابعة والنصف أذهب إىل اجلامعة ماشيا على 

ويف الطريق أقابل بعض أصدقائي الذين يذهبون إىل اجلامعة .األقدام

  .أيضا

ويف اجلامعة أتعّلم بعض املواد اليت تتعلق باللغة العربية مثل مهارة 

  .الكتابة وطرق تعليم اللغة والنحو وما إىل ذلك

ويف الساعة الرابعة مساء أرجع إىل البيت بعد أن أصلي العصر 

  .مجاعة يف مسجد اجلامعة

  

  يف الفصل          :ياثان

. جامعيت جامعة كبرية امسها جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية

  .ألتحقت بقسم تعليم اللغة العربية. للميالد2010أتعّلم فيها منذ سنة

أعرف . أشارك اليوم حماضرة مهارة الكتابة. اآلن أنا يف الفصل

املدرس عن وأستمع شرح. أن مهارة الكتابة من املهارات اللغوية األربع

مهارة الكتابة شرحا وافيا وأشّجع نفسي على تدريبات الكتابة رويدا 

أحب الكتابة، ولذلك أهتّم اهتماما كبريا . رويدا حىت أتعّود عليها
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وأريد أن أكون كاتبا ماهرا يف . بشرح املدرس وأراجع مما أتعّلم به

  .املستقبل، إن شاء اهللا

  يف املطعم          :ثالثا

  )مع التصرف1101231366/ اج فخري عليكتابة احلمن  (

عة العاشرة صباحا، أذهب إىل املطعم لألكل؛ ألين منذ االسيف

عادة يف الفطور آكل الرّز والسمك. الصباح الباكر مل أتناول الفطور

وأجد يف املطعم أنواع املاكوالت واملشروبات . والدجاج واخلبز واألقط

  .وأمريكامن قارة آسيا والشرق األوسط وأروبا 

وبعد ذلك آكل فيه حىت أشبع وأجّرب بإحدى املأكوالت من 

طعمه لذيذ جّدا حىت " اللحم املشوي مع الرزّ "امسها الشرق األوسط

  .يتساقط ريقي بسبب لّذاته وطيب رحيه ال حامض فيه

ولذلك مرّات أذهب إىل املطعم إستلذاذا بأنواع املطعومات اليت 

ّدا حىت ال أستطيع أن آكل فيه خصوصا ولكن مثنها غايل ج. تطبخ فيه

  .يف األيام التالية ألن جييب فارغ من الفلوس
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فاألحسن يل، آكل يف البيت فقط وأفّكر حلظة أن طعام البيت 

ألّذ وأطيب من طعام املطعم، وطبخ أّمي أحسن من طبخ خادم 

  .املطعم

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

ميكنك . شاهدهاذكر ما تفعله وما ت. اكتب عن يوم من أيام رمضان-1

  :االستفادة من هذه األسئلة

التدريبات- د

ويف ، وصف األنشطة يف البيت ويف اجلامعةةذج السابقاويف النم

مث ويف البيت وصف من بداية القيام عن النوم وما بعده،. املطعم

الذهاب إىل اجلامعة والتعلم فيها، وبعد ذلك وصف عن الرجوع إىل 

ويف اجلامعة، يبدأ الوصف من اسم اجلامعة، ومن مث يصف . البيت

ويف الطعم، وصف .أنشطة املشاركة يف احملاضرة وانطباعه على التعليم

عن الفطور يف املطعم وجيّرب أنواع املاكوالت واملشروبات من قارة أخرى 

.ل أن أن طعام البيت ألّذ وأطيب من طعام املطعموقا
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  مىت تستيقظ يف الصباح؟-)أ

  مىت تتناول السحور؟   -)ب

  أين تصلِّى صالة الفجر؟-)ج

    إىل أين تذهب بعد صالة الفجر؟-)د

  ماذا تشاهد يف الطريق؟ -)ه

      ماذا تقول لصديقك عند اللقاء؟-)و

    مىت ترجع إىل بيتك؟-)ز

    ُدك يف رمضان عادة؟ماذا يشرتي وال-)ح

    من تُِعدُّ اإلفطار؟-)ط

    كيف يتناول أفراد أسرِتك إفطارهم؟  -)ي

       ماذا تتناول يف اإلفطار عادة؟-)ك

      إىل أين تذهب يف العشاء؟ وملاذا؟-)ل

       كيف حيتفل الناس يف لياىل رمضان؟-)م

  :ميكن لك أن تصف خرباتك يف مكان ما، مثل-2
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يف اجلامعة-أ

تبةيف املك-ب

  يف شاطئ البحر   -ج

  يف اجلبل   -د

  يف املطار-ه

  !كلمة يف دفرتك  70اكتب فقرة عن أنشطتك اليومية ال تقّل عن -3
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  اإلضاءة

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"ط  وط ل: ان  ن"
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الثالثة الوحدة

الرغبات   كتابة
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  كتابة الرغبات

  

  

  

  : هلذه الوحدة هدفان، مها

أن يصّب األفكار وتوسيعها عن شيء ما )  أ: ةاألهداف العام-1

الطلبة، مما يرغب فيه

وال شيء ما مما ن يصف ما يتعلق بأحأ)ب

.يرغب فيه الطلبة

آلراء اصخالستكتابة اقدرة الطالب على  ) أ: األهداف اخلاصة-2

لةمن املقاالت يف اجلريدة أو ،ا

  ،قصة قصريةكتابة قدرة الطالب على  ) ب

الوحدة الثالثة

أهداف التعليم-أ
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النظرات عن شيء كتابة على  قدرة الطالب ) ج

  ،ما

  .هوايتهكتابة قدرة الطالب على  ) د

  

  

  

التعبري : كان تعليم الكتابة من حيث املدخل ينقسم إىل قسمني، مها

وهذه األنشطة فرصة . ويعترب كتابة الرغبات من التعبري احلر. املوجه والتعبري احلر

كن للطلبة أن يكتبوا عما مسعوا ومي. للطلبة الذين يريدون الكتابة مما يرغبون فيها

  .وشاهدوا وال حدود فيها

ءته يف بعض الكتب اأو عن نتيجة قر مالهأعنفيمكن أن منهم يكتب

  .أو عن نتيجة مالحظته يف شيئ ما

  

  

  

  

  

لوصفا-ب
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  كتابة التلخيص: أوال

          

  !علي الهامش..اللغة العربية في الثانوية العامة

ونها للحصول علي وظيفة أو عمل ألن الشرط الطلبة اليحتاج:المعلمون

  !إتقان اللغة األجنبية

  وجيه الصقار:تحقيق

حول أبعاد هذه املشكلة القومية يؤكد أشرف جاب اهللا مدرس أول اللغة 

ذه اللغة تدفع الطالب ؛العربية بالثانوي العام أن كل الظروف اليت حتيط 

وليس ،ويهيئ نفسه ألحد األعمالذلك أن الطالب ينظر ملستقبله،لنبذها

ألن أي وظيفة ترتبط باتقان اللغة ،هناك أية وظيفة تدفعه ألن يتقن اللغة العربية

أو أجنبية أخري واجادة الكمبيوتر وهذا اآلمر يشجع علي اتقان لغة ،االجنليزية

يد أجنبية أيضا أي أن فكر العصر أو املستقبل اليضع العربية يف أي ميزان مف

يف الوقت الذي اليفيد الطالب رفع مستواه يف هذه اللغة اليت التؤهل ،للطالب

النماذج-ج
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وحيت قسم اللغة العربية بأي كلية اليشرتط اجتياز ،لاللتحاق بأي كلية متميزة

إن عدم اهتمام اآلباء باللغة العربية جعل هناك نفورا عاما :وقال. املستوي الرفيع

ا اصعب من اللغات األجنبيةمما جعل هناك ا،منها فالطالب ،نطباعا بأ

ا أسئلة إبداعية وتعتمد علي الفهم يف  الحيبون البالغة والنصوص وال النحو أل

الوقت الذي يتجهون فيه للحفظ وتفضيل مواد أخري ميكن حفظها مثل 

ا وليس حبا يف التعليم وحيت اللغة العربية يف ،اجلغرافيا للحصول علي درجا

وهذا  ،املنهج يفضل الطالب احلفظ فيها برغم أن هناك نصوصا وقواعد سهلة

ا اللغة ،كله يدع الطالب للدروس اخلصوصية وتبدأ الدراسة احلقيقية هلا برغم أ

والننا يف حالة ،واليت حتمل القيمة والرتاث والشخصية هلذه األمة،القومية

ة أن مدرس املادة يشرحها بالعامية اغرتاب أصبحت اللغة مرحلة دراسة لدرج

وأضاف أن املشكلة الثانية تتمثل يف أن مدرس اللغة ،حيت النص الفصيح

وال ميلك موهبة ،فليس هو صاحب خط مجيل،العربية غالبا اليتقن فنون اللغة

ويفضل دائما أن ،أسلوبا لغويا جذابا واليتقن قواعد اللغةوال،اإللقاء اجلميل

ديه األوالد بلقب مسرت وليس املدرس كما لو أنه حريص علي تدمري قيمة ينا
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ريدة األهرام املصرية شبكة اإلنرتنيت جلجزء من النظرات املأخوذة من . (اللغة

  )م2008سنة

  :وتلخيصها مثال مما يلي

املشكلة القومية اليت يواجهها تعليم العربية وتعلمها كما يؤكدها أشرف 

:اض دوافع الطلبة يف تعّلم العربية باألسباب التاليةجاب اهللا هي اخنف

 الوظيفة يف األعمال أن يتقن اللغة اإلجنليزية واألجنبية األخرى وليست

أنا سأصبح مهندسا أو طبيبا وسأدرس باالجنليزية فلماذا : "ويقول. العربية

".أدرس العربية وهي لن تفيدين يف اجلامعة أو العمل

ربية أصعب من اللغة األجنبيةهناك انطباعة بأن الع

فليس هو صاحب خط ،أن مدرس اللغة العربية غالبا اليتقن فنون اللغة

وال أسلوبا لغويا جذابا واليتقن ،وال ميلك موهبة اإللقاء اجلميل،مجيل

ويفضل دائما أن يناديه األوالد بلقب مسرت وليس املدرس كما ،قواعد اللغة

. قيمة اللغةلو أنه حريص علي تدمري
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وهناك من اآلباء من جعلوا أبناءهم . عدم اهتمام اآلباء باللغة العربية

م اليستطيعون قراءة صحيفة عربية واليعرفون معاين العربية  أجانب حيت ا

.من اللغاتيف حني يتقنون غريها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

والتلخيص . ثاال عن كتابة التلخيصويف النموذج السابق، توجد م

وعبارة أخرى أنه شكل العرض . هو عرض الكتابة الطويلة بشكل قصري

  .القصري من الكتابة األصلية

وكاتب التلخيص . ويف صناعه، ينبغي لك أن تراعي ترتيب احملتوى

ولذلك ال جيوز أن تبدأ التلخيص . يتحّدث يف حديث الكاتب األصلي

إذن، أنت تكتب . وحنوه..." بة يقول الكاتب أنيف هذه الكتا: "بقول

  .تلخيصه مباشرة

لكتابة . وأهداف كتابة التلخيص هي فهم ومعرفة حمتوى كتابة

  .التلخيص، ينبغي أن تقرأ الكتابة قراءة دقيقة
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  قصة قصيرة: ثانيا

  ينحكاية مضحكة من الصالح

وهلم . كان ثالثة رجال صاحلني جيتمعون بعد صالة العشاء يف احلجرة

كيف حنن نسابق مسابقة؛ عندي فكرٌة، : وقال أحدهم. قطعات من حلم الغنم

  :وكيفية كتابة التلخيص هي

.قراءة الكتابة األصلية تكرارا-أ

.سيةكتابة األفكار واآلراء األسا-ب

.ترّتب التلخيص املؤسس على األفكار واآلراء األساسية-ج

:تراعي كيفيات إضافية تالية-د

.ينبغي أن ترتب الكلمات الفردية وتبتعد عن الكلمات املركّبة-1

).إن أمكن(ذب مجيع الكتابة -2

.تراعي ترتيب األفكار واآلراء األصلية-3
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حنن : فقال صديقاه! َمن أحسن منا يف املنام رؤية صاحلة فله هذا اللحم

  . متفقان

الرجالن وبعد حلظة، ينام . وذهب مجيعهم إىل فراشهم و يضطجعون

  . وغّمضا عينيهما إال أحد منهم، إنه ال يستطيع أن يغمض عينيه

ويف ساعة بعد ساعات، الرجالن اللذان ينامان، فأحدمها يف منامه يسافر 

وأما اآلخر فهو يف منامه يسافر . هو إىل مكة املكرمة ويرى الكعبة املشرفة فيها

فإنه ال ينام وكيف وكيف ثالثهم، . إىل فلسطني ويشاهد فيه مسجد األقصى

حيسن يل أن آكل ذلك اللحم، : يرى رؤية أحسن؟ وخيطر يف ذهنه فكر، فقال

  . فال يعرف أحد منهما، فيأكل

ملاذا أكلت اللحم، : وقال. مث قام أحدمها من النوم ويرى أن صديقه أكل اللحم

ر ألسنا متفقون، َمن أحسن منا يف املنام رؤية صاحلة فله هذا اللحم؟ وقام اآلخ

أنا الذي أستحق هذا اللحم؛ ألين أرى يف املنام الكعبة : من النوم أيضا وقال

أنا الذي أستحق هذا : وقال الذي قام من النوم أوال. املشرفة يف مكة املكرمة

: ويف نفس الوقت قاال. اللحم؛ ألين أرى يف املنام مسجد األقصى يف فلسطني
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فكيف أدعوكما وأنتما : ينا؟ فقالملاذا أنت أكلت اللحم وال تدعونا و خترب إل

  ...ها ها ها. بعيد مين، أنت يف مكة، وأنت يف فلسطني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

القصة هي جمموعة من األحداث يرويها الكاتب، وهي تتناول حادثة 

ية خمتلفة تتباين أساليب واحدة أو حوادث عدة تتعلق بشخصيات إنسان

. عيشها وتصرفها يف احلياة على غرار ما تتباين حياة الناس على وجه األرض

ويكون نصيبها يف القصة متفاوتا من حيث التأثر باألحداث، والتأثري فيها، 

نور جنة ... (وتصور فرتة كاملة من حياة خاصة، أو جمموعة من احليوات

  )م2011:حممد علي و صويف مان األمة
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  :خطوات كتابة القصة اجليدة كما يلي

تعيني الفكرة-أ

و الفكرة تتعلق بأنواع خربة . أساس القصةالفكرة هي اليت تكون 

ويف بعض األحيان، . عن احلب، واخلوف واملوت والدين: احلياة، منها

  .أن الفكرة مرتادفة بأفكار أو هدف أساسي للقصة

صناع إطار القصة-ب

  .إطار القصة هو اخلطوط التقريبّية للقصة اليت ستكتب

  :وفوائد إطار القصة هي

حىت تكون منتظمة ومرتتبةتسهيل على ترتيب القصة -أ

تسهيل على وضع جزء القصة املهم وجزء أخر  غري مهم-ب

  ابتعاد عن تكرير اللغة-ج

إليهاعلى مجع البيانات واملصادر احملتاجةمساعد-د



58

  النظرات: ثالثا

  الحرية

صنع اإلنسان القوي لإلنسان الضعيف سالسل واغالال، ومساها تارة 

منه جوهرة حريته باسم ناموسا وأخرى قانونا، ليظلمه باسم العدل، ويسلب 

  .الناموس والنظام

صنع له هذه اآللة املخيفة، وتركه قلقا حذرا، مروع القلب، ومرتعد 

الفرائص يقيم من نفسه على نفسه حراسا تراقب حركات يديه وخطوات رجليه 

وحركات لسانه وخطرات ومهه وخياله، لينجو من عقاب املستبد ويتلخص من 

وويح له ما أشد محقه؟ وهل يوجد يف الدنيا ! هلهتعذيبه، فويل له ما أكثر ج

عذاب أكرب من العذاب الذي يعاجله؟ أو سجن أضيق من السجن الذي هو 

  فيه؟

ليست جناية املستبد على اسريه أنه سلبه حريته، بل جنايته الكربى عليه 

فسد عليه وجدانه، فأصبح ال حيزن لفقد تلك احلرية، وال يذرف دمعة أأنه 

  .اواحدة عليه
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لو عرف اإلنسان قيمة حريته املسلوبة منه وأدرك حقيقة ما حييط جبسمه 

وعقله من القيود، النتحر كما ينتحر البلبل إذا حبسه الصياد يف القفص، وكان 

ص إليه لذلك خريا له من حياة ال يرى فيها شعاعا من اشعة احلرية، وال خت

ا   .نسمة من نسما

إال إذا عاش اإلنسان فيها حراً مطلقا، ال ال سبيل إىل السعادة يف احلياة، 

  .يسيطر على جسمه وعقله ونفسه ووجدانه وفكره مسيطر إال أدب النفس

احلرية مشس جيب أن تشرق يف كل نفس، فمن عاش حمروما منها عاش 

  .يف ظلمة حالكة، يتصل أوهلا بظلمة الرحم، وآخرها بظلمة القرب

اإلنسان أشبه شيئ حبياة اللعب احلرية هي احلياة، ولوالها لكانت حياة 

  .املتحركة يف أيدي األطفال حبركة صناعية

ا غريبا؛ وإمنا هي ئليست احلرية يف تاريخ اإلنسان حادثا جديدا، أو طار 

فطرته اليت فطر عليها مذ كان وحشا يتسلق الصخور، ويتعلق بأغصان 

  .األشجار



60

ال مستجّد؛ وإمنا إن اإلنسان الذي ميّد يديه لطلب احلرية ليس مبتسّول و 

ا فال  هو يطلب حقا من حقوقه اليت سلبته إياها املطامع البشرية، فإن ظفر 

    9.وال يد الحد عنده. منة ملخلوق عليه

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

      عن هوايةكتابة  :رابعا

  هوايات

  )م2011نوفمرب 9، يوم األربعاء 0901230303/ نور العينون: الطالبة(

أنواع اهلوايات كثرية . األقل له هواية واحدةلكّل شخص هواية، على 

  .والرحلة وغريهاواملراسلة واللعبة والرياضةجدا مبناسبة شخصه، منها الكتابة

                                                
دار الثقافة : ، اجلزء األول، بريوتالنظراتمصطفى لطفي املنفلوطي، اإلجياز من هذا النص مقتبس ب9

  )126-123: مبصر، ص

وهي حتتوي على آراء أحد عن . والنظرات من الكتابة العلمية الشائعة

وفيها أفكار وعناصرها املشّددة والحتدد . املشاكل والقنون السببية وحلها املقرتحة

)  نقل املؤلف من أغوك إيراوان. (عنصور الذيت فيها
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وأحيانا كل شخص يشعر بامللل لكثرة الوظيفة مثال أو لطول املكث ىف 

العطلة فيحتاج إىل الرتويح بفعل ما حيب فعله، مثل اللعبة باحلاسوب فيه ألعاب  

  .حىت صار قلبه مسرورا بذلكريةكث

للهوايات منافع كثرية ألن كل أحد أن يفعل مايريده نفسه، مثل الكتابة 

فمنفعتها لنفسه لتسهيل املطالعة أو لرفع األفكار ىف جدول أعمال بلغة حرية، 

  .ومنفعتها لغريه كل الناس وجد بكتابته علوما كثرية

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ويف النماذج السابقة، توجد كثريا من أنواع كتابة الرغبات، مهما  

وتلك النماذج اليت ميكن عرضها يف هذه الفرصة . كانت هناك أنواع أخرى

. وهي كتابة التلخيص، والقصة القصرية، والنظرات، واهلواية
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الت مث استخلص منها فقرتني أو ثالث احبث مقالة يف اجلر -1 ائد أو ا

!فقرات

اكتب فقرتني أو أكثر كتابة عن شيء ما بشكل اآلراء أو النظرات من -2

!لديك

  !عّرب عن هوايتك-3

  

  

  

  

  

  

  

التدريبات- د



63

  

  

  

  

  

  إضاءة

  

  

" ا إن اا   ؛ إذاا 

 د أن   ما ؛ وا ن إ ل

ا".
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الرابعة الوحدة

التقارير   كتابة
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  كتابة التقارير

  

  

  

  

  : هلذه الوحدة هدفان، مها

ماأن يصّب األفكار وتوسيعها عن معلومات: امةاألهداف الع-1

التقرير عن برنامج ما كتابةقدرة الطالب على  ) أ: األهداف اخلاصة-2

التقاليد املعلومات عن كتابة قدرة الطالب على  )ب

جزيرة كاليمنتان عامة أو يف  أو العادات يف 

  .كاليمنتان اجلنوبية خاصة

املعلومات عنكتابة قدرة الطالب على  ) ج

جزيرة كاليمنتان عامة أو ألماكن السياحية يف ا

  .يف كاليمنتان اجلنوبية خاصة

الوحدة الرابعة

أهداف التعليم-أ
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ا الميكن أن نفعل شيئا وأإن األخبار  الّنباء شيء مهم حلياتنا، وبدو

ا الذي ميكن متعلق بدراستنا ومثال ذلك، يعقد الربنامج الذي . وال نستفيد 

ة يف جامعتنا، ولكن النعرف به ولو يتعلق مبجال الرتبية اإلسالمية واللغة العربي

ا استفادا ولذلك، . ندرس فيها ال ميكن أن نشارك بالربنامج حىت ال نستفيد 

  .مباشرا

األخبار والسيما حينما نريد أن نسافر إىل أي قرية أو مدينة، فنبحث 

وذلك األخبار والنّباء ميكن . أو الّنباء الذي يرتبط بقرية أو مدينة نسافر إليها

الت حن صل عليه بطريقة السؤال إىل شخص يعرف به؛ أو بقراءة اجلرائد أو ا

الت أو . راتو نشأو امل األخبار أو الّنباء الذي يكتب يف اجلرائد أو ا

  .رات نسمى باملعلوماتو نشامل

  

  

الوصف-ب
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  يقوم بورشة عملقسم تعليم اللغة العربية             :أوال

غة العربية بورشة عمل عن دليليقوم قسم تعليم اللم2012أول سنة

  .كتابة البحث العلمي للطلبةلإجرائي

قررت كلية الرتبية على واجبة كتابة البحث العلمي م2007منذ سنة

وهذه احلالة، يواجه املدرس املشرف . بالعربية لطلبة قسم تعليم اللغة العربية

م اتفاق بني واملشكلة املوجودة هي عد. والطلبة مشكلة يف تطبيق ذلك القرار

وهذه .للبحث العلمي بالعربيةاملدرسني يف استخدام املصطالحات واألساليب 

املشكلة حتدث طويال حىت يتكّيف من املصادر املختلفة مهما هذا العمل مل 

  .يبتعد من املشكلة

النماذج-ج
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هي م2011حىتم2009ومن احملاوالت اليت يفعلها القسم من سنة

ندوة "يالقسم ها فعلهيتالنشطةواأل. قررتشخيص املفاهيم عن دليل كتابة امل

  ."عن إثبات مصطلحات البحث العلمي بالعربية وهيكل كتابتها

اليت م2012فرباير23ومن مث يقوم القسم بورشة عمل يف اخلميس من

: ويف ورشة عمل برناجمان أساسيان، مها. عميد كلية الرتبية افتتاحا رمسياهايفتتح

املصطلحات وهيكل الكتابة العلمي واستخدام بحث عن أنواع البحثامل

  .وأسالبيها

فتح اخليارات فتحا واسعا للطلبة يف اختيار وهدف الربنامج األول هو 

م، وهو الدراسة املكتبية، البحث  نوع البحث الذي يرغبونه مالئم بقدر

. التجرييب، الدراسة الوصفية، والبحث اإلجرائي الصفي، والبحث التطويري

ربنامج الثاين هو حبث اتفاق بني املدرسني يف استخدام مصطلحات وهدف ال

البحث العلمي بالعربية الذي سيستخدم يف دليل إجرائي لكتابة البحث العلمي 

  .للطلبة
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فيها ونّضر املتحدث، ولكن املشاكرون املدعو حتة عمل، الشويف تلك ور 

  .ةهم املدرسون واخلرباء من األقسام املختلفة يف كلية الرتبي

واستخدام عن أنواع البحوثنيفمن نتائجها، حصل اتفاق بني املدرس

وقال عاشقني املاجستري رئيسا لقسم . مصطلحات البحث العلمي بالعربية

أن هذه ورشة عمل هي أنشطة حتصل منها : "تعليم اللغة العربية ورئيس اللجنة

على وجه ربيةاتفاق ووسيلة على اختالف آراء املدرسني لقسم تعليم اللغة الع

على وجه العلميمللمدرس املشرف والطلبة الذي يكتبون حبثهو العموم

  .اخلصوص

  

  

  

  

  

  

  

ذي من نتيجة املالحظة على الربنامج والنموذج السابق هو من التقرير ال

ا اللجنة ويعترب أنه معلومات خترب إىل الناس عن الربنامج . أو األنشطة اليت عقد

  .من خلفيته، وهدفه، وجلنته، ومشاركه، وحتصيله
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  كاليمنتان الجنوبية      :ثانيا

ر   روعة املائة 

كاليمنتان ثالث أكرب جزيرة يف العامل بعد جزيرة جرينالند وجزيرة 

افظات  تشمل أربع حمهذه اجلزيرة . أيضا يف إندونيسياةبابوا املوجود

كاليمنتان الشرقية، وكاليمنتان الغربية وكاليمنتان الوسطى وكاليمنتان 

ار الكبرية والطويلة تشق . اجلنوبية أحناء كاليمنتان حيث يوجد بعض األ

Sungaiر كابواس: ذه اجلزيرة Kapuas)1134ر باريتو) كلمSungai Barito

ام) كلم880( ا ما ر ا بالنسبة و . Sungai Mahakamو من احملافظات لزيار

للسياح حمافظة كاليمنتان اجلنوبية مبا متتع به من األماكن اجلذابة للسياحة 

  .مبناظرها اخلالبة والعادات والتقاليد الغربية

  مدينة المائة نهر... بنجرماسين 

  
  صورة مدينة بنجرماسني
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باسم تشتهر مدينة بنجرماسني عاصمة حمافظة كاليمنتان اجلنوبية 

ر ر بريتوا الشهريمدينة املائة  ار اليت تنتهي إىل  ا األ . حيث جتري 

وبالنسبة لسكان املدينة أن النهر هو مركز لنشاطات احلياة تقام البيوت

على شاطئه كما أن السوق أيضا على النهر كما أن بنجرماسني من قدمي 

  .التمساحالزمان تشتهر مبنتجات من جلد األفعى ومنتجات من جلد

يف وسط املدينة )ميرتابالزا(ميكن للسياح الذهاب ميرتامول 

وهو جممع التسوق املشهور يف هذه املدينة )Pangeran Antasariشارع (

  .السياح يف بلد غريبوميكن احلصول على أي شيء تقريبا مما حيتاجه

  

  

  السوق العائم في موارا كوين

  

  
  صورة السوق العائم يف موارا كوين
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هذا النوع الغريب من األسواق هو السوق التقليدي الكامل 

ر كوين بنجرماسني كاليمنتان اجلنوبية باريتوولكنه عائم بنهر  مبصب 

د البائعون واملشرتون يف املراكب العائمة على سطح النهر وجوكونج فتواي

مة على النهر أثناء إجراء عملية ئالعا. هو اسم للمركب باللغة البنجرية

اية ال بيع والشراء تبدأ نشاطات هذا السوق يوميا من بعد الفجر حىت 

عم اخلضروات والفواكه يالسابعة صباحا منذ شروق الشمس سرتى ضوءها 

ر    .باريتواملعروضة للبيع على املراكب املمتدة على طول 

ومبجرد النظر إىل البانوراما اخلالبة أثناء التسوق سيشعر السياح  

م يف رحلة  تلك املراكب املنتشرة على طول النهر تعرض ... . تنـزه كأ

اخلضروات والفواكة بأنواعها املختلفة واألمساك املتنوعة للبيع باإلضافة إىل 

سياحيا له قوة ... هذا السوق الغريب كثريا ما يكون . األدوات املنزلية

ع واحدة مبنجرماسني يف درجةيفجاذبية وهذا ماجيعل الكثري من السياح 

  .املدينة اإليطالية
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األماكن السياحية اجلذابة وعلى امتداد النهر مبنطقة كوين تنتشر 

أن حياة سكان كوين هلا . سواء سياحة املعامل الطبيعية أم السياحة الثقافية

العائم واحلارة اليت . وذلك مثل هذا السوق. عالقة وثيقة باحلياة يف النهر

ا نيها بالطراز املعماري الشعيب أن حركات ومباتقع على امتداد النهر ببيو

املراكب من هنا وهنالك مبا حتمله من شحنات وبضائع كثريا جتذب أنظار 

  .السياح األجانب

يف نفس املنطقة بإمكان السياح أيضا زيارة مسجد السلطان 

جمموعة املقابر املسماه باسم مقربة السلطان Suriyansyahسوريانشاه

وجزيرة كاجيتKembangزهة إىل جزيرة كيمبانجوكذلك الن.سوريانشاه

Kagetوجزيرة باكوتBakut . ويف كوين أيضا سنشاهد العديد من األعمال

  .الشعبية... الفنية من املنقوشات املستخدمة لتزيني البيوت 

  
  صورة جسر باريتو
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ر باريتو تقع جزيرة كيمبانج اليت تسكنها فصيلة نادرة  اية  ويف 

وأجناس عديدة من الطيور خصص قسطا من أوقات إجازتك من القرود

ومن األفضل . ومتتع مبا توفره اجلزيرةيف كاليمنتان اجلنوبية لزيارة اجلزيرة 

  .الزيارة صباحا أو مساء

منتجات األثاث ملشاهدةTapinتافنيمن احلكمة زيارة منطقة

 Hulu Sungaiيةهولو سوجناي اجلنوبوزيارة. املنزيل املصنوعة من اخليزران

Selatan الفضة لشراء احللي من الذهب واألدوات املنزلية املصنوعة من

فهي مركز األقمشة Sasiranganساسيسراجنانأما. واحلديدوالنحاس

واملالبس اجلاهزة اجلميلة وخاصة من النسيج اليدوي من إبداع سكان 

  .بنجرماسني

  
  ساسيسراجنانصورة من أشكال وألوان  
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Nokanayanنوكانايانبالنزهة إىلغتنم إجازتك يف كاليمنتان اجلنوبية وا

يف قلب اجلزيرة ملشاهدة الشالل الرائع يصل ارتفاع Jengonioجينجونيوو 

  .ومتتع اهلواء املنعش والبيئة اخلالية من التلوث. مرت200مهبط املياه إىل

ص من عادات سكان املدينة استعمال القناع من الدقيق اخلا

  .حلماية الوجه من حرارة الشمس والغبار والتلوث

  

  جزيرة األحجار الكريمة

  
  صورة من األحجار الكرمية

  

ا الطبيعية يف أنواع النباتات واحليونات تكثر يف هذه  جبانب ثرو

اجلزيرة أيضا األحجار الكرمية وهذه حقيقة وبشكل أخص فإن األحجار

لذلك فإن . ابورا بكاليمنتان اجلنوبيةالكرمية واجلوهرات توجد بكثرة يف مرت
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الكرميةمرتابورا مؤخرا تعرف بعنوان السياحة لشراء اجلوهرات واألحجار

  .من إندونيسيا

الكرمية من هذه املدينة بأسعارها الرخيصة تتميز األحجار

خذ مثال حمالت سارينا جباكرتا قطعة من . بالنسبة إىل املناطق األخرى

أما يف مدينة . ألف روبية150قد يصل سعرهاالكرمية هناكاألحجار

ألف روبية 40مرتابورا نفس القطعة من نفس املوديل ال يتجاوز سعرها

الكرمية يف مرتابورا تكون أنظف وأنقى أضف إىل ذلك أن األحجار. فقط

  .وأملع بكثري من املوجودة جباكرتا

  داياك

ة هذه قبيلة داياك هي أصل سكان جزيرة كاليمنتان ومن عاد

القبيلة أن تسكن يف منزل كبري تقليدي يستوعب عائالت كثرية ولقبيلة 

دائما وهذا السالح Mandauمانداوداياك سالح خاص معروف باسم

حيمله أهايل داياك يف سفرهم مبقدور السائح مشاهدة صناعة هذا 

ريه من أنواع منتجات أهايل داياك غو عادة أن هذه السالح. السالح
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السنوي الذي يقام خالل شهر Erauإيراورض للبيع يف مهرجانالفنية تع

تقدم فيه أيضا رقصات داياك وموسيقي داياك التقليدي سبتمرب واملهرجان

لة –آماين لوبيس واآلخرون، ألو إندونيسيا (.وسباق زوارق كانو ا

  )5-4. صم،2009السنة، 10والرقم8، العددالعربية

  

  )خجول من كاليمنتانقرد(بيكنتان     :لثاثا

  

  
  بيكنتانصورة 

  

اليت أصبحت موطنا تتميز إندونيسيا بالغابات االستوائية الشاسعة

ألنواع كثرية من احليوانات الربية بينها قرد بيكنتان الشهري بأنفه الطويل 

املعروف أيضا باسم القرد اهلولندي يف لغة املاليو نظرا ألن لونه بين مائل 

  .تواجده يف جنوب شرق آسيا خاصة يف جزيرة كاليمنتانإىل احلمرة يكثر 
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يعتقد أن . والسمة املميزة هلذا القرد وهو الربوز الشديد لألنف

ويعترب مسة من الذكور حيث يصل . أنفه الكبري يستخدم جلذب اإلناث إليه

وأما اإلناث فلها أيضا أنوف الذكور إىل جانب . بوصات7طوله أنفه إىل

. ثابة املساعد لتضخيم دعوات التحذيرألنف كذلك مباف. جذب الزوجات

مما يريد دعوة التحذير . فعندما يكون بيكانتان يف حالة خطرية تتضخم أنفه

  .أكثر كثافة وأعلى صوتا

مبا لديه من . ضمن احليوان الشجري والربمائيةيدخل بيكانتان 

واألراضي قدرة احلياة يف غابات املانغروف والبيئة النهرية داخل الغابات 

وبالسباحة يف املياه كما أنه قادر على اخلوض يف املياه الضحلة . اجلافة

التقاطها من قبل العميقة وأحيانا السباحة من جزيرة إىل أخرى وقد مت 

  .يف احمليطات املفتوحة حوايل ميل من الشاطئقوارب الصيد 

من كاليمنتان مثل ... تعيش هذه القردة يف الغابات واملناطق 

يف هذا . شرق كاليمنتانBerauيف منطقة برياوLessanابة احلمية لسانالغ

املكان اليزال هناك العديد من قرود بيكانتان يعيشون على حافة منابع 
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ار وللوصول إىل هذا املكان ميكن للسياح ركوب السيارة من مدينة  األ

ون مث بعد ذلك يك. عاصمة منطقة برياوTanjung Redebتاجنونج ريدب

. )وهو قارب خاص من كاليمنتان(Ketingtingالسفر بالركوب على كيتينتيج

ويستغرق السفر ست ساعات وسيشهد السياح من خالل السفر املناظر 

ر إىل ونقاء املياه عندما يقرب القاربLessanلساناخلالبة على حافة 

نطقة املنبع باإلضافة إىل أن النظام االيكولوجي للغابات يف هذه امل

النادرة Ulinلكاليمنتان اليت بلغ عمرها مئات السنني مثل أشجار أولني

مشاهدة بيكانتان  باستخدام القارب املعروفة باسم خشب احلديد وميكن

وينبغي أن يكون حمرك القارب مطفأ حىت ال تفر . بالقرب من ضفة النهر

ا ا أل ان طبيعيا يف يخرج بيكانتفةجولاخلاتيواناحلمن القرود من صو

وكذلك يف املساء حيث تتوفر يف هذه . الصباح عندما يبحث عن الطعام

الغابة املصادر الغذائية األساسية من الفواكه مثل جامبو يعترب بيكانتان من 

  .احليوانات االجتماعية فتعيش عادة يف جمموعات من ثالثة إىل عشرة قردة
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يف بعض املناطق والصيد املستمر . بسبب استمرار فقدان املوطن

بيكانتان ضمن القائمة دخل قرد . 1000مل يعد يتبقى يف الغابات إال حوايل

احلمراء لألنواع املهددة باالنقراض اليت يصدرها احتاد احلماية العاملي وهو 

السلطة الرمسية القائمة على حفظ األنواع يف العامل كما اختذته حكومة 

حافظة نظرا لوجود غابة بوالو كاجيتحمافظة كاليمنتان اجلنوبية كرمز للم

Pulau Kagetمية يف هذه احملافظة وهي إحدى املواطن األصلية هلذا القرد احمل

لة العربية–آماين لوبيس واآلخرون، ألو إندونيسيا (.اخلجول اجلميل ، ا

)59. صم،2009، السنة 10والرقم8العدد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 يعرف الناس مميزات جزيرة ما إال بعد ومل. أن لكل جزيرة مميزات

. القراءة عنها أو حيصل عليها من خالل املعلومات اليت خيرب عنها املواطن

ولذلك تكون املعلومات مهمة ويبحث عنها السياح عندما يريد التنـزة يف 

املكان اجلميل، وال سيما يف جزيرة كاليمنتان عامة و كاليمنتان اجلنوبية 

  .خاصة

بالرغم . لبية، تكتب املعلومات باللغة اإلندونيسية واإلجنليزيةوعلى األغ

ا  أن اللغة اليت كثر استخدامها يف العامل هي اإلجنليزية حىت العرب يستخدمو

إال أن اللغة العربية كانت لغة العامل أيضا، ولذلك يهمنا أن نكتب املعلومات 

.باللغة العربية
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لكل تقرير ! علمية اليت قمت بيها مع زميلكاكتب التقرير عن الرحلة ال-1

:ميكنك االستفادة من هذه األسئلة. طالبان

من يشارك يف الرحلة العلمية؟)أ

ما اسم املكان الذي زرت؟)ب

  أين يقع ذلك املكان؟)  ج

  مىت قمت تلك الرحلة العلمية؟)  د

  ما خربتك فيه؟) و

!مث اكتب مجيع األجوبة يف فقرات

ا ! يمنتان أو مناطقهااكتب ما عرفت عن كال-2 !وصف مميزا

التقاليد أو العادات اخلاصة يف كاليمنتان عامة أو يف كاليمنتان اكتب-3

!اجلنوبية خاصة

!أحد أماكن سياحية يف جزيرة كاليمنتان اليت عرفتهااكتب- 4

التدريبت- د
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الت عن جزيرة كاليمنتانعن احبث -5 مث انقلها ! معلومات يف اجلرائد أو ا

!يةها باللغة العربصّ خل
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  إضاءة

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

"اا  اويا  اض   

 ّ  كا"
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الخامسة الوحدة

الترجمة   كتابة
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  كتابة الترجمة

  

  

  

  

  

  : هلذه الوحدة هدفان، مها

وصف أسلوب أن يصف السرية الذاتية لدى الطلبة ب: األهداف العامة-1

.جيد ووضوح

سريته الذاتية مثل االسمةكتابقدرة الطالب على  )  أ: األهداف اخلاصة-2

مولوده وعنواه وخربته التعليمية وما مكان و بالكامل

  .من خالل استمارةإىل ذلك

سريته الذاتية يف فقراتكتابة قدرة الطالب على  ) ب

  

  

الوحدة الخامسة

أهداف التعليم-أ
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ذ.  لكل منا سرية حتدث حىت اليوم السرية ةباكت  وها التعبرياملراد 

وبعد ذلك . ولدت ونشأتمكانيف أي تشمل تاريخ ميالدك ومكانه و . الذاتية

مث تكتب . يف أية مدرسة أو معهد خترجت: تكتب عنوانك وخرباتك الرتبوية

  .مالك يف املستقبلأو . عملك اآلن

  

  

  

  المؤلف في سطور\ترجمة الكاتب    :أوال

  )أ(

م 1921ولد كمال حممد بشر يف احلادي والعشرين من سبتمرب عام

افظة كفر الشيخ، وحصل على ليسانس ببلدة حملة دياى مركز دسوق حم

من كلية دار العلوم جامعة م 1946اللغة العربية والدراسات اإلسالمية عام

القاهرة، مث دبلوم املعهد العايل للمعلمني يف الرتبية وعلم النفس التابع 

الوصف-ب

النماذج- ج
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وعمل مدرسًا للغة العربية والرتبية اإلسالمية من م؛ 1948املعارف عاملوزارة

حيث سافر يف بعثة جلامعة لندن بإجنلرتا للحصول 1949وحىتم1948أكتوبر

يف علم م 1953على درجيت املاجستري والدكتوراه، فحصل على األوىل عام

يف م 1956اللغة املقارن، وأما الدرجة العلمية الثانية فقد حصل عليها عام

علم اللغة واألصوات؛ وعقب عودته ملصر عني مدرًسا بقسم علم اللغة 

أصبح م 1963وىف عامم، 1962وحىت عام1956ية دار العلوم من عامبكل

أستاذاً مساعداً مث رئيسا لقسم علم اللغة والدراسات السامية والشرقية من 

حصل خالل هذه الفرتة على األستاذية م، 1987وحىت سبتمرب1969عام

وعميدها حىت عامم 1972وقد شغل منصب وكيل الكلية عامم، 1970عام

. أصبح أستاذاً متفرغًا بكليته مث أستاذًا غري متفرغم 1987ومنذ عام. م1975

اآلداب واإلعالم والبنات ومعهد : عمل يف كليات اجلامعات املصرية اآلتية

الدراسات والبحوث اإلفريقية وأكادميية الفنون؛ كما عمل يف جامعات 

وكلية الرتبية وكلية الرياض واإلمام حممد بن سعود باململكة العربية السعودية 

اإلنسانيات والعلوم االجتماعية بقطر وعمل أيضا بكلية اآلداب جبامعة 
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. الكويت، وكلية اآلداب جبامعة العني بدولة اإلمارات العربية املتحدة

أشرف على جمموعة كبرية من رسائل املاجستري والدكتوراه يف مصر والوطن 

وعضو م 1985قاهرة منذ عاموهو عضو مبجمع اللغة العربية بال. العريب

مع العلمي املصري، وعضو جلان الثقافة  مبجمع اللغة العربية بدمشق، وا

الس القومية املتخصصة ومقرر  واآلداب والتعليم األزهري والتعليم العام با

جلنة األدب واللغة به، وعضو يف جلنة تطوير مناهج التعليم بوزارة الرتبية 

مع والتعليم ورئيس مجعية مح اة اللغة العربية، وهو حاليا اآلمني العام 

  .م2001اللغة العربية بالقاهرة منذ عام

  

  )ب(          : ثانيا

مهيبان من مواليد قرية صغرية امسها مجبري صايف يف مقاطعة 

وتعّلم يف املدرسة االبتدائية . م1952ماجالنجكا جباوى الوسطى عام 

ك املدرسة أخذ علوم اللغة العربية من وخالل تعّلمه يف تل. احلكومية بقريته

ورحل يف نشأته إىل مدينة مونطالن حيث تعّمق فيها اللغة العربية . والده

وبعدئذ التحق بكلية . اإلسالمية مدة مخس سنوات" اإلميان"يف مدرسة 
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ويف عام . اآلداب جبامعة سونان كاليجاغا اإلسالمية احلكومية جبوكجاكرتا

ماالنج جباوى الشرقية وعمل مدرسا بقسم اللغة هاجر إىل مدينة م 1979

العربية بكلية الرتبية للغات والفنون اجلميلة التابعة للمعهد العايل لفنون 

واشرتك يف ). وامسها اليوم جامعة ماالنج احلكومية(التدريس وعلوم الرتبية 

كما اشرتك يف م، 1981العربية يف نفس املدينة عام" لسان"إصدار جملة 

يف مدينة ماالنج كذلك، م 1999احتاد املدرسني للغة العربية سنةتأسيس 

ويف خالل نشاطاته . م2003حيث صار األمني العام له حىت سنة

دروس اللغة العربية لتالميذ : التدريسية، كتب بعض الكتب العربية مثل

املدارس الثانوية العامة، اللغة العربية لتالميذ املدارس املتوسطة الدينية، 

، وجمموعة األناشيد العربية "احلب املكتوم"موعة القصص القصرية العربية جم

ومازال هو اآلن يدّرس اللغة العربية  يف تلك ". ترنيمة األطفال"لألطفال 

  .اجلامعة وميارس هوايته التحريرية مع طالبه
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  )ج(          :ثالثا

  أمحد مرادي:     الكاملباالسم 

  1978من أغسطس8،أمونتاي:   دو ولاملكان وتاريخ امل

  اإلندونيسية:       الشعبية

كرتاك حانيار  مبنطفة   7شارع أمحد ياين كيلومرت :   العنوان

  بنجر

  :  اخلربات العلمية

يف املدرسة االبتدائية العامة حصل على شهادة التعليم االبتدائي-1

  1990مرتافورا كاملنتان اجلنوبية عام

داية اهللا اإلسالمي يف معهد هحصل على شهادة التعليم الوسطى-2

  .1993مرتافورا كاملنتان اجلنوبية عام

يف يف معهد هداية اهللا اإلسالمي حصل على شهادة التعليم الثانوي-3

  .1996مرتافورا كاملنتان اجلنوبية عام

بكالريوس بقسم تعليم اللغة العربية الحصل على شهادة التعليم لدرجة -4

. 2000جرماسني عاميف جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بن

حصل على شهادة التعليم لدرجة املاجستري بقسم الفلسفة اإلسالمية -5

.2003يف جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني عام

حصل على شهادة التعليم لدرجة الدبلوم العام يف تعليم اللغة العربية -6

.2004اميف معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف إندونيسيا جاكرتا ع

بقسم تعليم اللغة العربية الدكتوراه حصل على شهادة التعليم لدرجة-7

  .2013جامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج عاميف
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  :  اخلربة املهنية

حىت2000عمل معلما يف املدرسة االبتدائية العامة بنجرماسني عام-1

2001.

عة أنتساري عمل حماضرا للغة العربية يف املركز للخدمة اللغوية جبام-2

.2008حىت2001اإلسالمية احلكومية بنجرماسني منذ عام 

عمل حماضرا يف علوم الرتبية اإلسالمية يف اجلامعات األهلية -3

.2008حىت 2006بنجرماسني عام

عمل حماضرا للغة العربية والفلسفة الرتبوية اإلسالمية جبامعة أنتساري -4

. اآلنحىت2005اإلسالمية احلكومية بنجرماسني منذ

  :  اخلربة الوظيفية

عمل موظفا حكوميا جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني -1

.حىت اآلن2005منذ

عمل موظفا لقسم تعليم اللغة العربية يف املركز للخدمة اللغوية جبامعة -2

.2008حىت2005أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني منذ عام

لغة العربية يف املركز للخدمة اللغوية جبامعة عمل رئيسا لقسم تعليم ال-3

.2009حىت2008أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني منذ عام

عمل سكرتريا لقسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية جبامعة أنتساري -4

.2012حىت2011اإلسالمية احلكومية بنجرماسني منذ عام

بكلية الرتبية جبامعة أنتساري عمل رئيسا لقسم تعليم اللغة العربية-5

.حىت اآلن2013اإلسالمية احلكومية بنجرماسني منذ عام
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  :  اخلربة املنظمة

كاملنتان اجلنوبية منذعضو احتاد احملاضرين للرتبية الدينية اإلسالمية ناحية  
  .حىت اآلن2007

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

!امالء الفراغ من السرية الذاتية اآلتية-1

....................................: .....  االسم الكامل)أ

يفصل الكاتب ترمجته من امسه واسم مكان ) ب(و ) أ(يف النموذج 

ذكر معلومات شخصيته عن خربات علمية من درجة االبتدئي والدته، مث ي

ويف . إىل العايل وفيها يذكر اسم املدرسة أو املعهد ويف أية سنة خترج منها

) ج(ويف النموذج .  تلك املعلومات يعرف كفاءة الكاتب من أية مهنة يعمل

  .تفصيليا على ترتيب الرقم والتتابع) ب(و ) أ(يفصل الكاتب كما يف 

النماذج السابقة، يتضح أن كتابة الرتمجة أو السرية الذتية تشكل ومن 

.مها، بشكل الفقرات وبشكل التفصيل والرقم والتتابع: بشكلني

التدريبات- د
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.....................: ...............دو ولاملكان وتاريخ امل)ب
  .......................: ..................    الشعبية)  ج

  ..........................: ...............    العنوان)  د
  :   اخلربات العلمية)  ه

عام ............. يف صل على شهادة التعليم االبتدائيح)1
............

يف حصل على شهادة التعليم الوسطى)2
...............عام .................... 

يف  حصل على شهادة التعليم الثانوي)3
  ..............عام ......... ............

  :خربات املنظمة) و
1 (

......................................................  
2 (

......................................................  
3 (

......................................................  
  :الوالدان) ز

  :األب) 1
  .....................................:   امسه) أ(
  .....................: ................  مهنته) ب(
  .....................: ................عنوانه) ج(

  :األم) 2
  .....................................:   امسها) أ(
  ...............: ................  مهنتها) ب(
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ا) ج(   .......: ..............................  عنوا
  : اإلخوة) ح

1.................. (................................  
2...................... (............................  
3....................... (...........................  

  
  م2014..............بنجرماسني، 

  اإلمضــاء
  الكاتبة\الكاتب

  

  

  !امالء الفراغ من االستمارة اآلتية-ب
  

  اجلمهورية التونسية

  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي والتكنولوجيا

  اإلدارة العامة للتعاون الدويل

  مطلب ترّشح طالب أجنيب للرتسيم باملرحلة األوىل

  .......:.................اللقب  :.............................االسم

  .................:......مكانه ..  :......................تاريخ الوالدة 

  أنثى      ذكر  :اجلنس

  صورة

حديثة
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  ..........:..............................................البلد األصلي 

  ......:.......................................................اجلنسية 

  ...............:اإلصدارمكانو تاريخ:................. رقم جواز السفر 

  ....:...............دراسة مبرحلة التعليم الثانوي بالبلد املوفد مّدة سنوات ال

  .......................................................:ا ينوع البكالور 

  ......................................:املؤسسة اجلامعية التونسية املختارة

  ........................:..........................االختصاص املطلوب 

  

  ............يف..................

  اإلمضــاء

  

  

  !كاملفقرات بشكل  اكتب سريتك الذاتية ب-ج
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  إضاءة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ََّ ءدة ا ن  ا   

وا"
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المراجع
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مركز اللغات جامعة أنتساري : بنجرماسني(قواعد العربية البسيطةأمحد ديرايب واآلخرون، 

  )م2005سالمية احلكومية، اإل

اململكة العربية : الرياض(، اجلزء الرابع العربية للناشئنيأمساعيل صيين واآلخرون، 

  )م1983السعودية، 

لة العربية، العدد –آماين لوبيس واآلخرون، ألو إندونيسيا    م2009، السنة 10والرقم 8ا

تصاليا بني املناهج تعليم اللغة ارشدي أمحد طعيمة و حممود كامل الناقة، 

- منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقاقة: الرباط(واإلسرتاتيجيات

)م2006\هـ1427إيسيسكو، 

  )م2011جامعة مالكي ماالنج، : ماالنج(اإلمالء رضوان، 

يد العريب،  : بريوت(تعلم اللغات احلّية وتعليمها بني النظرية والتطبيقصالح عبد ا

  ) م1981لبنان، مكتبة 

يد سيد أمحد منصور،  سيكولوجية الوسائل التدريسية ووسائل تدريس اللغة العربيةعبد ا

  )م1983دار املعارف، (

، "تدريس القصة وأمهيتها ملمارسة اللغة العربية"نور جنة حممد علي و صويف مان األمة، 

ة يف إندونيسيا اليت قدمت يف الندوة الدولية حول جتربة تعليم اللغة العربيمقالة

اخلاص لتعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم ماالنج، أقامه الربنامج

18-16إندونيسيا بالتعاون مع مجعية الدعوة والتعليم يف جنوب شرق آىسيا يف 

.م2011ديسمرب 

  )دار الثقافة، دون سنة: بريوت(، اجلزء األول النظراتمصطفى لطفي املنفلوطي، 

المراجع
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  )م2011مشكاة، : ماالنج(الكتابة امليسرةينب، مه

الدار العاملية، : رطوماخل(تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاعمر الصديق عبد اهللا، 

  )م2008

دار النفائس، : لبنان- بريوت(اخلصائص العربية و طرائق تدريسهانايف حممود معروف، 

  )م1998

Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UIN Press, 
2009)

Aguk Irawan, Cara Asyik Menjadi Penulis Beken (Jogjakarta: Arti Bumi Intara, 
2008)

H. Abdul Hamid dkk., Pembelajaran Bahasa Arab: Pendekatan, Metode, Materi 
dan Media (Malang: UIN Press, 2010)
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قائمات المفردات-

القواعد األساسية-

قواعد اإلمالء العربي-

عالمة الترقيم-

أمثلة أخرى-

  
  

  

  

  

  

  

  

المواد اإلضافية
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Jalan-jalan  التنـزّهBatu Mulia  األحجار الكرمية

/ جّذابBangun  استيقظ

  جّذابة

Menarik

Pulau  جزيرةCahaya  أِشّعة

Kulit Ular  جلد األفعى Ide  أفكار م فكر

Kulit Buaya  جلد التمساحCita-cita  أمل

Usaha  جهودKesan  انطباع

Kebebasan  احلريةPanorama  البانوراما

–حبث عن

  يبحث عن

Mencariحيزن-حزن  Sedih

 Barang-barang  احلوائج املقّلدةAmphibi  برمائية
imitasi

Pemalu  خجولSangat Mancung  الربوز الشديد

Dayak  داياكInchi  ةبوصات م بوص

 ,Memperhatikan  يراعي-راعى Bekantan  بيكانتان
Memelihara

 Mempererat  تأكيد صداقة
Persahabatan يرجع–رجع-

  رجوع

Pulang, Kembali

Surat Pribadiالرسالة Masuk, mendaftar  التحق

قائمة المفردات
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  الشخصية 

Ingin, berminat  رغب يفMenerima  يتسّلم–تسّلم 

–سقط Mengusap  يتمّسح-ح متسّ 

  يسقط

Jatuh

رMerampas  يسلب-سلب   Pesona Seratus  روعة املائة 
Sungai

 Haus  ظمآنةMenyerahkan  يسّلم-سّلم 

 ,Menghadap  يقابل-قابل Menerima  يتسّلم-تسّلم 
Menemui

Aturan  القانونMudah  يسهل-سهل

Sampan, perahu  قواربPasar Tradisional  السوق التقليدي

الكتابة العلمية Pasar Terapung  السوق العائم

  الشائعة

Tulisan Ilmiah 
Populer

Minuman  املشروبات Pengunjung  السياح

Informasi  املعلوماتBiografi  سرية

 Keterampilan  مهارة الكتابة Ikut Serta  يشارك-شارك 
Menulis

Bakat, Anugerah  موهبةMemotivasi  يشّجع–شّجع 

Aturan  الناموسPribadi  الشخصية

 Air Terjun yang  الشّالل الرائع
Indahالنسيج اليدوي  Tenunan tangan

Opini  النظراتDangkal  الضحلة

-هّذب Kecil, Lemah  الضئيل

  يهّذب

Memperbaiki

 Menghadapi  يواجه-واجهLiar  طارِء
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سائط الو Asing  طارئا غريبا

  التعليمية

Media 
Pembelajaran

الطراز املِعماري 

  الشعيب

Motif Arsitek Rakyat يقف-وقف  Berhenti

 Metode Pembelajaran  طرق تعليم اللغة
Bahasaيذرف  Bercucuran

Gelap Gulita  ظلمة حالكة
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  الكلمة وأنواعها-أ

–أمحـد –أسـتيقظ : عض حـروف اهلجـاء، مثـلالكلمة لفظ يتأّلف من ب-1

  .يف

  .اسم وفعل وحرف: الكلمة ثالثة أنواع-2

ــــا شــــخص أو شـــيء آخــــر، مثــــل  االســــم- –أمحــــد: كلمـــة يســــمّى  

  فصل–جامعة 

كلمة تدل على عمل حدث يف الزمن املاضـي أو احلاضـر أو الفعل -

  .يتعّلم–ذهب –خرج : املستقبل، مثل

–إىل : هـا مـن الكلمـات، مثـلكلمـة يظهـر معناهـا مـع غري الحرف -

.يف–و 

  

القواعد األساسية
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  تعريف الفعل وأنواعه-ب

  :الفعل ثالثة أنواع

: وهو الفعل الذي يدّل على عمل يف الزمن املاضـي مثـل: الفعل املاضي-1

  .شارك، التحق

وهو الفعل الذي يدّل على عمل يف الزمن احلاضر : الفعل املضارع-2

ع يكون مبدوءا باهلمزة، والفعل املضار . أستمع، أدرس: أواملستقبل، مثل

. أدرس، ندرس،  يدرس، تدرس: أو بالنون، أو بالياء، أو بالتاء، مثل

هو الفعل الذي يدّل على عمل يطلبه املتكّلم من : فعل األمر-3

  .اكتب:  املخاطب، مثل

  اجلملة العربية-ج

  :اجلملة نوعان

التلميذ يف مكتب : وهي  اجلملة املبدوءة باسم، مثل: مجلة امسية-1

. الشرطة، كاليمنتان ثالث أكرب جزيرة يف العامل
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يركب الرجل درّاجته يف : وهي اجلملة املبدوءة بفعل، مثل: مجلة فعلية-2

  .صنع اإلنسان القوي لإلنسان الضعيف سالسل واغالالالشارع،

  أنواع االسم-د

  :االسم نوعان

:إنسان أو غري إنسـان، مثـل: وهو االسم اّلذي يدّل على ذكر: مذّكر-1

.طالب، متساح

: مثل .إنسان أو غري إنسان: وهو االسم اّلذي يدّل على أنثى: مؤّنث-2

التاء : فاطمة، جزيرة، سوداء، وكربى، ويد، وعالمات الّتأنيث هي 

املربوطة، واأللف املمدودة، واأللف املقصورة، وبعض األمساء املؤنّثة ال 

  .يد: عالمة هلا مثل 

  االسم باعتبار عدده-ه

  :ثالثة أنواعاالسم -1

عمـــر، أو : وهـــو االســم الـــّذي يـــدّل علــى واحـــد، مثـــل: االســم املفـــرد-أ

  .نافذة: واحدة، مثل
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وهو اسم يدّل على اثنني أو اثنتني بزيادة ألف ونون أو ياء : املثىنّ -ب

أو -أو الرّاكبني، القدمان -الرّاكبان : مفتوح ما قبله ونون، مثل

. قدميه: لالقدمني، وأحيانا حتذف نون املثّىن، مث

: وهو اسم يدّل على عدد يزيد على اثنني، مثل: اجلمع-ج

  .السياح، املسافرون، املسافرات

  المبتدأ والخبر-و

  .األول املبتدأ، والثّاين اخلرب: حتتاج اجلملة االمسّية إىل ركنني 

. اسم يقع يف أّول اجلملة، وّمسي املبتدأ ألنّـنا نبتدئ به اجلملة  :المبتدأ.1

. اسم يكمل معىن اجلملة مع املبتدأ:الخبر.2

الرجــل نـــائم، :واملبتــدأ مرفــوع بالّضــمة، واخلــرب مرفــوع بالّضــمة أيضــا، مثــل .3

. الطالب ماهر

.الرجالن نائمان: يأيت املبتدأ أحيانا مثّىن ، فيأيت خربه مثّىن ، مثل .4

الــــرجالن : يكــــون اخلــــرب مثــــّىن مــــذّكرا إذا كــــان املبتــــدأ مثــــّىن مــــذّكرا، مثــــل .5

  .ائمانن
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التلميـذتان : مثـّىن مؤنثّـا، مثـل يكون اخلرب مثّىن مؤنثّا إذا كان املبتـدأ.6

  .نشيطتان

  .عالمة رفع املبتدأ الـمثّىن واخلرب الـمثّىن األلف.7

  أنواع الجمع-ز

فنون، أو : عرفنا أّن اجلمع هو اسم يدّل على عدد أكثر من اثنني، مثل 

مجع مذّكر : جلمع ثالثة أنواععلى عدد أكثر من اثنتني، مثل، كليات، وا

  .سامل، مجع املؤّنث الّسامل، مجع التكسري

م مجــع مــذّكر : جمــع المــذّكر الســالم -1 جتمــع أمســاء املــذكّرين وصــفا

مجعــــه " حمّمــــد: "ساملـــــا بزيــــادة واو ونــــون يف أخــــر االســــم املفــــرد، مثــــل 

، أو بزيـــادة يـــاء مكســـور مـــا "وموظّفـــون"مجعـــه " موظّـــف"و" حمّمـــدون"

".موظّفني"و " حمّمدين: "ونون، مثل قبلها

جتمع األمساء و الّصفات املؤنّثة بزيادة ألف :  جمع المؤّنث الّسالم-2

وتاء مفتوحة يف االسم املفرد املؤّنث، بعد حذف تـاء التّأنيث 

. الطّبيبة مجعها الطّبيبـات وواقفة مجعها واقفات: الـمربوطة، مثل 
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رجل : غيري يف صيغة املفرد، مثل هذا اجلمع يأيت بت: جمع التكسير-3

  .مجعه رجال، وطريقة مجعها طرق

  المعرفة والنكرة-ح

  معرفة ونكرة: االسم قسمان

  :اسم يدّل على شيء معّني، ومن املعارف:  املعرفة-1

  بنجرماسني، عثمان:     العلم، مثل-

  هذا،  هذه:   اسم اإلشارة، مثل-

  الكتاب، الرجل:   احملّلى بأل، مثل -

هو، حنن:     الضمري، مثل-

  الذي، اليت، الذين:   االسم املوصول-

  .حمافظة كاليمنتان، بالد اإلندونيسيا: املضاف إىل معرفة، مثل-

كتب، أحجار، : اسم يدّل على شيء ليس معّينا، مثل: النكرة-2

.رجل، مدينة
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  الصفة للمبتدأ واخلرب-ط

ا الصفة تأيت بعد االسم لتوضحه؛ وإذا جاءت الصفة بعد املبتدأ فإ-1

والسمة : تكون مثله يف رفعه وإفراده، ويف تذكريه أو تأنيثه ويف تعريفه، مثل

. املميزة هلذا القرد وهو الربوز الشديد لألنف

ا تكون مثله يف رفعه وإفراده، ويف تذكريه -2 وإذا جاءت الصفة بعد اخلرب فإ

جامعيت جامعة كبرية امسها جامعة أنتساري : أو تأنيثه ويف تنكريه، مثل

  .اإلسالمية احلكومية

  أنواع الخبر-ي

  .املبتدأ اسم مرفوع يقع يف أّول اجلملة االمسية غالبا، وحكمه الرفع-1

  .اخلرب ما يكمل معىن اجلملة االمسية، وحكمه الرفع-2

  .مفرد، ومجلة، وشبه مجلة: خرب املبتدأ ثالثة أنواع -3

مثـىن هو اخلرب الذي ليس مجلة وال شبه مجلة، ولو كـان: اخلرب املفرد-أ

هــذان (، )الغابــة مليئــة باألشــجار(، )اجلــو هــادئ: (أو مجعــا، مثــل 

  ).الصّيادون منتشرون يف الغابة(، )رجالن
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الصديق يساعد : (مجلة فعلية مثل : وهو قسمان : اخلرب اجلملة -ب

وإذا كان اخلرب ). الغابة أشجارها كثيفة(، و مجلة امسية، مثل )صديقه

 يعود على املبتدأ، ويسّمي هذا مجلة فال بّد أن يشتمل على ضمري

. الضمري الرابط

رور، مثل : اخلرب شبه مجلة -ج اهلالك يف : (وهو قسمان اجلارّ وا

  ).احليلة فوق القوة: (والظرف، مثل ). اخلوف

  الفاعل -ك

  .الفاعل اسم يدّل على الذي فعل الفعل، ويكون مرفوعا-1

  :يكون الفاعل مرفوعا بالضّمة-2

  .أمر اإلسالم بالعلم: لإذا كان مفردا، مث-أ

  .إذا كان مجع مؤّنث ساملا، مثل درست املسلمات العلوم-ب

  . كتب العلماء املسلمون آراءهم: إذا كان مجع تكسري، مثل-ج

ويكون الفاعل مرفوعـا بـاأللف، إذا كـان مثـّىن، مثـل وضـع الطبيبـان كتبـا -3

  .يف الطبّ 
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م عليها ويكون مرفوعا بالواو، إذا كان مجع مذّكر ساملا، مثل تعل-4

أو من األمساء اخلمسة مثل حضر أبوك.  األوربّيون

  .درست املسلمات العلوم: يؤّنث الفعل مع الفاعل املؤّنث، مثل-5

      الفاعل الضمير المتصل-ل

يكـون الفاعــل ضــمريا متصــال، و الضــمري املتصــل هــو الضــمري الــذي ال 

ملتصــلة الــيت والضــمائر ا). حضــرتُ (ميكــن أن نبــدأ بــه الكــالم، مثــل التــاء يف 

  :تأيت فاعال هي 

  .حضرُت، حضرَت، حضرمتا، حضرمت، حضرتنَّ :   مثل ) تاء الفاعل(

  .طفنا: مثل   الدالة على مجاعة الفاعلني، ) نا(و 

  .حضرا و حضرتا: مثل       ، )ألف االثنني(و 

  .وقفوا: مثل       ، )واو اجلماعة(و 

  .وقفن: مثل       ، )نون النسوة(و 

  .تطوفين: مثل       ،)ياء المخاطبة(و 

  .يكون الفاعل ضمريا مسترتا
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. والضمري املسترت ال ينطق به، وال يكتب، ولكنه يفهم من معـىن اجلملـة

  .هي–هو –أنت –حنن –أنا   :والضمائر اليت ميكن أن تأيت مسترتة هي 

أحتاج إلى الماء، نعيش بالماء، أنت تحتاج إلى الماء، النبات ينمو : المثال

  .ألرض تحيا بالماءبالماء، ا

  المفعول به-م

املفعــول بــه اســم يــدل علــى شــيء وقــع عليــه الفعــل، ويكــون املفعــول بــه -1

يــــدخل اهلــــواء : مثــــل . منصــــوبا وعالمــــة نصــــبه الفتحــــة إذا كــــان مفــــردا

: مثـــل . وكـــذلك يكـــون منصـــوبا بالفتحـــة إذا كـــان مجـــع تكســـري. األنـــفَ 

  .يُغِرق اهلواء السفنَ 

وإذا  . شيٌء يلمس األُذنـَْنيِ : كان مثىن، مثل ويكون منصوبا بالياء إذا  -2

يساعد اهللا به املوجودين على ظهر : مثل . كان مجع مذكر ساملا

. األرض

مثل يداعب اهلواء . إذا كان مجع مؤنث ساملا. ويكون منصوبا بالكسرة-3

.الزهرات



114

  : تأيت بعد املفعول به أحيانا صفة توضحه، وتتبع الصفة املفعول به يف

  .النصب-

  .العدد-

  .التذكري أو التأنيث-

  .التنكري أو التعريف-

  .أرسلت رسالة مسجلة، وشكرت الموظف النشيط: مثل 
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  التاء املفتوحة والتاء املربوطة–املد : الباب األول

املد-أ

واصطالحا هو إطالة الصوت . املد لغة هو اإلطالة والزيادة يف الصوت

ن إشباع حركة احلرف الذي قبله، فإن كانت احلركة حبرف املد الناتج ع

كان حرف املد إلفا، وإن كانت احلركة كسرة، كان حرف املد ياء، : فتحة

وإن كانت احلركة ضمة كان حرف املد واوا، وجيب أن تكون هذه احلروف 

  ).عارية عن احلركة(ساكنة 

ى وهذا هو املد الطبيعي األصلي، أي الذي اليتوقف على أسباب سو 

وهناك مدود أخرى فرعية هلا أسباب . إشباع احلركة مبقدار اليتجاوز حركتني

سامل–حامد : وأما حروف املد هي املد باأللف. تعرف من علم التجويد

قواعد اإلمالء العربي
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–سعود –حممود –عصفور : واملد بالواو. واصل–قائل –خالد –

  .خايل–كرمي   –أيب –جميد –منري –محيد : واملد بالياء. يونس–مولود 

التاء املفتوحة والتاء املربوطة-ب

التاء املفتوحة.1

ا ) املبسوطة(التاء املفتوحة تسمى أيضا التاء الطويلة  هي اليت ينطق 

أو هاء (تاًء سواء أكانت يف درج الكالم أم يف آخره، خبالف التاء املربوطة 

ا هاًء عند الوقف) التأنيث   .الذي ينطق 

ا هاًء عند الوقف، وجندها تكتب التاء املفتوحة إذا مل  تستطع النطق 

  :يف األماكن التالية

بيت، : االسم الثالثي الساكن الوسط املنتهي بتاء غري زائدة، كثل)أ

.موت، صوت، وقت، صمٌت، قوت، بنت، نبت، أنَت، أنتِ 

.نبات، فُرات، رُفات، ُسبات، ثبات: االسم املذّكر غري الثالثي، مثل)ب

كتبْت، درسْت، أم ضمريا، : لتاء للتأنيث، مثلالفعل، سواء أكانت ا) ج

  .كتبُت، درستُ : مثل
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معّلمات، طاوالت، فاطمات، ناجحات، : مجع املؤنث السامل، مثل) د

  .صفات، مجيالت

  .امللحقة جبمع املؤنث السامل" أوالت"كلمة ) ه

، )وقت(أوقات : مجع تكسري إذا كان مفرده منتهيا بتاء ممدودة، مثل) و

  ).موت(، أموات )بيت(، أبيات )نعت(، نعوت )صوت(أصوات 

عنكبوت، : االسم املنتهي بتاء قبلها واو ساكنة، أو ياء ساكنة، مثل) ز

  .سكوت، جربوت، عفريت، كربيت

  .هاروت، ماروت: اسم العلم األجنيب املنتهي بتاء، مثل) ح

  10".هيهاتَ "اسم الفعل ) ط

، 14، لعّلتَ 13، رُبَّتَ 12، الت11ليت: األحرف اخلمسة التالية) ي

  15.ومثَُّتَ 

                                                
هيهاُت، لكن : هيهاِت، أو الضم: اسم فعل ماض، مبعىن بعد، مبين على الفتح، وقد يبىن على الكسر10

  .الفتح هو أفصح
  .حرف مشبه بالفعل ينصب املبتدأ ويرفع اخلرب11
  .خوات ليسحرف نفي من أ12
  .، وهو حرف مبين على الفتح ال حمل من اإلعراب)تأنيث اللفظ(مرّكب من رّب وتاء التأنيث 13
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)القصرية(التاء املربوطة .2

ا هاء عند الوقف، جندها يف   :التاء املربوطة هي اليت ينطق 

طاولة، : مثل. 16اية االسم املفرد املؤنث غري الثالثي الساكن الوسط)أ

.شجرة، ُحرّية، ِمهة، طفولة، معّلمة

.ة، ظاملةطويلة، خبيلة، مجيلة، عادل: اية الصفة املؤنثة، مثل)ب

معاوية، طلحة، طرفة، : ، مثل17اية اسم العلم املذكر غري األجنيب) ج

  .محزة، ُعتيبة

قضاة : مثل. 18اية مجع التكسري الذي الينتهي مفرده بتاء ممدودة) د

مجع (وإخوة ) مجع غطاء(، أغطية )مجع ساع(، سعاة )مجع قاض(

  ).أخ

                                                                                                                                     
حرف مرّكب من لعّل، وهو حرف مشبه بالفعل، ينصب املبتدأ ويرفع اخلرب، مبين على الفتح ال حمل له 14

  .له من اإلعرابمن اإلعراب، والتاء اليت لتأنيث اللفظ، وهو حرف مبين على الفتح ال حمل 
العاطفة، والتاء اليت لتأنيث اللفظ، وهو حرف مبين على الفتح ال حمل له من " ُمثَّ "حرف مرّكب من 15

  .بالثاء املفتوحة والتاء املربوطة فظرف مبين على الفتح يف حمل نصب مفعول فيه" مثة"اإلعراب، أما 
  ".بنت: "أما إذا كان االسم املؤنث  ثالثيا ساكن الوسط، مثل 16
  .هاروت: أما إذا كان اسم العلم املذكر أجنبيا، فإنه يكتب بالتاء املمدودة، مثل17
) وقت: مجع(أوقات : أما إذا كان مجع التكسري ينتهي مفرده بتاء ممدودة، فإنه يكتب بتاء ممدودة، مثل18

  )صوت: مجع(وأصوات 
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الكثري (، العالّمة )رتحالكثري ال(رّحالة / اية صيغ املبالغة، مثل) ه

، العبوسة )الشديد النبوغ(، النابغة )الكثري الفهم(، الفّهامة )العلم

  ).الشديد العبوس(

  .19))َمثَّةَ ((الظرف ) و

  

  الالم الشمسية والالم القمرية–التنوين : الباب الثاين

التنوين-أ

التنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر االسم املعرب لفظا ال كتابة 

  .وينقسم التنوين الضم وتنوين الفتح وتنوين الكسر

عالمة تنوين الضم هي ضمتان فوق احلرف األخري من الكلمة املعربة، 

ٌ " وترمسان هكذ  حممد –هذه وردٌة مجيلٌة : مثل. فوق احلرف أيًا كان نوعه"

  .القمر منريٌ –الشمس كوكٌب ملتهٌب –تلميٌذ نشيٌط 

                                                
مبين على الفتح يف حمل نصب مفعول وهو) لتأنيث اللفظ(وتاء التأنيث " مثّ "لفظ مرّكب من الظرف 19

  .به
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ن فوق احلرف األخري من الكلمة املعربة، وعالمة تنوين الفتح هي فتحتا

–شربت ماًء بارداً –اشرتيت كرًة مجيلًة : مثل. فوق احلرف"ً " وترمسان هكذا 

  .قرأت قصيدًة مؤثرة

وعالمة تنوين الكسر هي كسرتان حتت احلرف األخري من الكلمة املعربة، 

  .مررُت مبحمدٍ : مثل. حتت احلرف أياً كان نوعه"ٍ  " وترمسان هكذا 

  القمرية) أل(الشمسية و ) أل(-ب

  الشمسية) أل(-1

ا تدغم يف ) أل( الشمسية، هي الم التعريفة، وهي تكتب والتنطق أل

احلرف الذي يقع بعدها، ومسيت مشسية نسبة لوجودها يف كلمة 

ط ث ص ر ت ض ذ ن : ، وحروفها أربع عشر كلمة وهي)الشمس(

  : اآليتس ظ ز ش ل، وهي جمموعة يف أوائل كلمات البيت 

  ِطْب ُمثَّ ِصْل َرْمحاً تـَُفْز ِضْف َذا نَِعمْ       

  دَْع ُسْوَء َظنِّ ُزْر َشرِْيفاً لِلَكَرمْ             
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  :األمثلة

تهدون أمٌل ألمتهمالطالبُ   الطاء   ا

  ال حيبهم الناسالثرثارينإّن   الثاء

    يوثق بكالمهمالصادقون  الصاد

  املتعاون حمرتمالرجل  الراء

  األمنيالتاجرراجت بضاعة   التاء 

  الضغيَنةاِجلدال يورث   الضاد

  عدّو الغنمالذئب  الذال

  واجبة على كل مسلمٍ النصيحة  النون

  ُهْم بالليل وكرب بالنهارالدَّين  الدال

  السَّالماإلسالم دين حيب   السني

  يف مسجد اجلامعةالظهرَ صّلينا   الظاء

  من أركان اإلسالمالزكــــــاة  الزي

  الشمس مصدر احلرارة على األرض  الشني
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  يف النهارالليلتوجل   الالم

  القمرية) أل(-2

التعريفية صاحبة الالم الساكنة واليت يأيت بعدها " ال"القمرية هي ) أل(

حرف متحرك بإحدى احلركات غري السكون من احلروف املذكورة، ومسيت 

 تقع بعدها أربعة عشر احلروف اليت). القمر(قمرية، نسبة لظهورها يف كلمة 

أ ب غ ح ج ك و خ ف ع : حرفا وهي حسب ترتيب احلروف اهلجائية هي

  .اَْبِغ َحجََّك َوَخْف َعِقْيَمه: ق ي م هــ، وهي جمموعة يف قولك

  :األمثلة

  دين العدالةاإلسالم  اهلمزة

  كبري وجديد  الباب  الباء 

  واسعة ومنظمةالغرفة  الغني

  ّنيٌ باحلرامو احلالل  احلاء

  يورث الضغيَنةاِجلدال  اجليم
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  املفيد خري صديقالكتاب  الكاف

  سالح املؤمنالوضوء  الواو

  معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامةاخليل  اخلاء

  خري من الدنيا وما فيهاالفجرركعتا   الفاء

  وسيلة رقي األمم واألفرادالعلم  العني

  هللا من املؤمن الضعيفالقوي خري وأحب إىل ااملؤمن  امليم

  موقعة حربية انتصر فيها املسلمونالريموك  الياء

َع الشمس و {: قال تعاىل  القاف   }القمرُ ومجُِ

  ال  تبصره العنيُ اهلواء  اهلاء

  

  اهلمزة بأنواعها املختلفة: الباب الثالث

فاهلمزة حرف يقبل . أن نبني أن هناك فرقا بني اهلمزة واأللفجيدر بنا أوال

واهلمزة ". إجابة"واملكسورة يف " أجاب"ع احلركات، مثل مهزة املفتوحة يف مجي

شاطئ، –ضؤال –أخذ : مثل: تقع يف أول الكلمة ويف وسطها ويف آخرها
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وأما األلف اللينة فهي إمداد صويت ينشأ عن إشباع الفتحة فوق احلروف الذي 

يف آخرها، باب، و –ساعة –قال : قبلها، وهي تقع يف وسط الكلمة، مثل

  .مستشفى–مصطفى –ومى –مثل دعا 

حرف خمصوص يقبل احلركة، : اهلمزة أو األلف اليابسة: وقال عبد السالم

  .خبالف األلف اليت التقبل احلركة

وتكتب . اهلمزة يف أول الكلمة هي اهلمزة اليت وقعت يف أول الكلمة.أ

مضمومة مثل أنت، فوق األلف إذا كانت مفتوحة و ) ء(ألفا هلا عالمة اهلمزة  

وأما جمردا . أمحد، أُمٌّ، ُأحد أو حتت األلف إذا كانت مكسورة مثل إنسان، إبرة

.اِنكسر، اُكتْب، ِاستغفار: مثل) ا(عن عالمة اهلمزة وتكتب ألفا 

تكون مهزة –امساً، أو فعًال، أو حرفًا –وعرفنا أن اهلمزة يف أول الكلمة 

مطلقا ) ألفا(اآلن أن هذه اهلمزة ترسم  وصل أو مهزة قطع، وينبغي أن تعرف 

ويوضع ) ء(مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، ويوضع على مهزة القطع عني برتاء 

  .للفرق بينهما) صـ(رأس صاد صغري : على مهزة الوصل
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. فهي مهزة وصل ومهزة قطع: تنقسم اهلمزة يف أول الكلمة على قسمني

  :وفيها يليه بيان ذلك

مهزة الوصل.1

وصل هَي اليت تقع يف أول الكلمة، وال تنطُق إال إذا وقعْت يف مهزة ال

وقال الدوخي أن مهزة الوصل هي . اْجِلْس وتعاَل واجلسْ : ابتداء الكالم، حنو

ا  ا إىل النطق بالساكن، وينطق  ا يف أول الكلمة ليتوصل  مهزة زائدة يؤتى 

  .ا من اهلمزةعند بدء الكالم وال ينطقها عند وصله وتكتب ألفها جمرد

  :ومواضع مهزة الوصل هي

رد)أ .اشرب، اكتب، اغسل: حنو. فعل األمر من الثالثي ا

اِنـَْتَظَر، اِنـَْتِظْر، انتظاٌر، : حنو. ماضي الفعل اخلماسي وأمره ومصدره)ب

.انصرَف، انصرْف، انصراف

  .استغفَر، استغفْر، استغفارٌ : حنو. ماضي الفعل السداسي وأمره ومصدره) ج

  .الشمس والقمر: التعريف، حنو"ـ ال) د
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اسم، است، اثنان، اثنتان، ابن، ابنة، امرؤ، ابنم، امرأة، : يف هذه األمساء) ه

  .امين

، وتوضع عليها الوصلة )ء(ترسم مهزة الوصل ألفا جمردة من عالمة اهلمزة 

  .ادُخْل، واْجِلْس، الكتاب والسّنة: عند حذفها يف النطق، حنو) صـ(

مهزة القطع.2

ا يف بدء الكالم مه   زة القطع هي اليت تقع يف أول الكلمة، وينطق 

ويف معىن آخر أن مهزة القطع هي . من أين أنت؟. أنا وأنت: ووسطه، حنو

اهلمزة اليت تنطق وتكتب حيثما وقعت يف الكالم وهي قياسية فيما عدا ما يأيت 

د يف األمساء فوق أو حتت األلف، وتوج) ء(يف مهزة الوصل، وترسم عينا برتاء 

  .واألفعال واحلروف

رأس عني (مهزة القطع إذا وقعت يف أول الكالم وترسم عالمة اهلمزة 

وترسم حتت . أحدٌ : فوق األلف إذا كانت مفتوحًة أو مضمومة، حنو) صغرية

  .إنسان، إبرة: األلف إن كانت مكسورة، حنو

  :وأما مواضيع مهزة القطع فيما يلي
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مزة مثل أخذ وأكل، وأكرم يف األفعال املاضية الثال)أ ثية والرباعية املبدوءة 

مزة مثل ومجيع . أْتِقْن وأكرِمْ : وكذلك فعل األمر من الرباعي املبدوءة 

ا مهزة قطع  األفعال املضارعة من الثالثي وغريه، املبدوءة بألف املضارعة مهز

.تثبت أينما وجدت

ا مهزة قطع ما عدا )ب أجل، أو، ) لالستفهامِ (َأ : ، حنو)ال(مجيع احلروف مهز

.اخل... أم، أّن، إنّ 

ويف مجيع اهلمزات يف األمساء مهزات قطع تكتب وتنطق أىن وجدت يف ) ج

اسم، است، اثنان، اثنتان، ابن، : اجلملة ماعدا اهلمزات يف األمساء اآلتية

  .ابنة، امرؤ، ابنم، امرأة، أمين

  تنبيهات

"اسم"و" ابنة"و" ابن"حذف مهزة -أ

ا من مهزة وصل تعين تثبت يف ابتداء " اسم"و" ابنة"و" بنا"كلمة  مهز

وترسم ألفا جمردة من عالمة ) أي اتصاله ووسطه(الكالم وتسقط يف درجه 
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فيما . قواعد خاصة فيها" اسم"و" ابنة"و" ابن"كتابة مهزة كلمة مهزة ). ء(اهلمزة 

  :يلي قواعد منها

بني 20إذا وقعت مفردةً " ابنة"أو كلمة " ابن"حتذف مهزة وصل من كلمة -1

ومل تقع يف أول سطر  22، وكانت نعتا للعلم األوىل21علمني متصلني

" عمر بن أيب ربيعة من الشعراء األموّيني املشهورين: "مثل. 23كتابة

".حضرْت زينُب بنُة زياد"و

ا بعد حرف النداء، مثل-2 : يابن زياد ادرْس جيدا، ومثل: حتذف كذلك مهز

.إىل عملكيابنة عليٍّ انتبهي 

بسم اهللا : من البسملة الكاملة، مثل" اسم"حتذف مهزة الوصل من كلمة -3

: كذلك حتذف إذا دخلت عليها مهزة االستفهام، مثل. الرمحن الرحيم

).أَِئْسُمَك زيد؟: األصل. (َأْمسَُك زيد؟

                                                
ا الحتذف، مثل20 جاء زيد وزياد ابنا علي، مررت مبحمد ومجيل : إذا كانت مثّناة أو جمموعة فإن مهز

  . أمحدأبناءوزيد 
ا الحتذف"ابن"أي ليس بينهما أية كلمة سوى كلمة 21   .، أما إذا كان بينهما كلمة غري علم فإن مهز
ا الحتذف، مثلإذا مل تكن نعت22 " ابن"كلمة " (إّن زيدًا ابن علي: "ا، كأن تكون خربا مثال، فإن مهز

  )خرب مرفوع بالضمة الظاهرة
ا الحتذف ولو كانت بني علمني23   .إذا وقعت يف أول السطر كتابة، فإن مهز
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جاءت : فيقول" بنت"احملذوفة اهلمزة إىل " ابنة"منهم من يوجب حتويل -4

.دعُد بْنُت زياد

باسم اهللا، : مثل. إذا كانت البسملة غري كاملة" اسم"ال حتذف مهزة كلمة -5

.باسم اهللا ذي اجلالل واإلكرام: أو إذا كانت يف غري البسملة، مثل

  

فاء الكلمة مهزة وجاء قبلها حرف من حروف املعاين-ب

حتذف مهزة الوصل إذا كانت فاء الكلمة مهزة وجاء قبلها حرف من 

فأتزر، وأْتزر، مث أْتزر، أو أتزر، : حنو. اء والواو ومث وأو وبلحروف املعاين كالف

: وإذا مل يأت حرف من هذه احلروف فإن مهزة الوصل تثبت مثل. بل أُتزر

  .اْئـَتَـَزر

  اهلمزة املفتوحة املمدودة-ج

آثار، آثام، آدم، آكل، : حنو) آ(اهلمزة املفتوحة املمدودة ترسم هكذا -1

إذا جاء قبل هذه اهلمزة حرف من حروف املعاين آُخُذ، آتاه، كذلك احلال 
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: كهمزة االستفهام والسني والواو والفاء فنكتب الكلمات السابقة كاآليت

.أآدم؟ وآثار؟ سآخذ، فآتاه

آلقلم؟ : مثل) آ(كتبت هكذا ) الْ (إذا دخلت مهزة االستفهام على ما أوله -2

.آلرجل؟ آلبحار؟

  من حروف املعايناهلمزة يف أول الكلمة وسبقها حبرف -د

ا يف أول الكلمة دخول -1 وينبغي أن تعرف أن هذه اهلمزة ال خيرجها عن كو

ا ال تتأثر حبركته، فرتسم دائما على  حرف من حروف املعاين عليها، أل

.ألف إال يف بعض كلمات ومواضع اآلخر

ا إذا دخل عليها حرف من -2 مهزة القطع يف أول الكلمة، ال تتغري صور

أمسكت "أأبوك حيضر املناقشة العلمية اليوم؟ و: مثل. اينحروف املع

".بإبراهيَم صديقي

ا، فتارة حتذف لفظا وخطا كما يف -3 يف ) لَْلولد(مهزة الوصل، تتغري صور

د أحب إليناللولد:املثال ) كاسم(وتارة حتذف لفظا وال خطا كما يف . ا

.أخيكاسماسم أخيك  : يف املثال
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اهلمزة : يقرتب عددها من مثانية عشر حرفا وهيحروف املعاين كثرية،-4

واأللف والباء والتاء والسني والفاء والكاف والالم وامليم والنون واهلاء والواو 

  .24والياء

  اهلمزة يف وسط الكلمة-ب

للهمزة يف . اهلمزة املتوسطة هي اليت وقعت يف وسط الكلمة أو يف طرفها

مهزة على ألف، مهزة : بثالث صوروسط الكلمة قاعدة عامة ترسم فيها اهلمزة 

القاعدة للهمزة يف وسط الكلمة ". نربة"تسمى أيضا . على واو، مهزة على ياء

تنظر إىل حركة اهلمزة وحركة ما قبلها مث تكتبها على حرف يناسب أقوى 

ا ترتب كما يلي. احلركتني   :واحلركات حبسب قو

ــئـ: الكسرة وتناسبها الياء-1

ؤ: والضمة وتناسبها الوا-2

أ: الفتحة وتناسبها األلف-3

                                                
ي، بل، آ، إذ، أل، أم، أن، إن، أو، أي، إ: ومنها ما يكون على حرفني وهي ستة وعشرون حرفا هي24

ومنها ما يكون على ثالثة . عن، يف، قد، كي، ال، مل، لن، لو، ما، مذ، من، ها، هل، وا، يا، والنون الثقيلة

أي، أجل، إذا، إذن، أال، إىل، أما، أّن، إّن، : وهي مخسة وعشرون حرفا هي-خالف يف بعضها-على-أحرف

علأيا، بلى، مث، جلل، جري، خال، ُرّب، سوف، عدا   .ت، ليت، منذ، نعم، هيا، على، ال،
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والسكون أضعف من احلركات كلها: وهكذا-4

حركة "فيما يلي اهلمزة يف وسط الكلمة بصورها الثالث وانتبه إىل احلركات 

  ".اهلمزة وحركة ما قبلها

رََأَب، يْرَأُب، رَْأَب، رََأَب، يرأب، : اهلمزة على األلف-الصورة األوىل

= رْأب. لى األلف ألن األلف تناسب الفتحةاهلمزة هنا مفتوحة فكتبت ع

اهلمزة هنا ساكنة وما قبلها مفتوح والفتح أقوى من السكون فكتبت اهلمزة 

  .على األلف ألن األلف تناسب الفتحة

. حنو ُمْؤمن، لَُؤيٌّ، ُرُؤوس، يلؤُم، لؤم: اهلمزة على الواو-الصورة الثانية

وى من السكون والفتح وقعت بعد ضم وهو أق) مؤمن، لؤي(اهلمزة يف 

) ُرُؤوس، يلؤُم، لؤم(واهلمزة يف . ويناسبه الواو فكتبت اهلمزة على الواو

  .وقعت مضمومة والضم يناسبه الواو فكتبت اهلمزة على الواو

ُيْسِئُم –رَئِيس –ُدِئل -ِمِئني(حنو : اهلمزة على الياء-الصورة الثالثة

. الكلمات األربع األوىل مكسورةاهلمزة يف ) ِمُئون–ِذئًاب –ِذْئُب –

واهلمزة يف الكلمات الثالث . والكسُر يناسبه الياء فتكتب اهلمزة على الياء
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األخري وقعت بعد كسر، والكسر أقوى احلركات كلها ويناسبه الياء فتكتب 

  .اهلمزة على الياء

  اهلمزة يف آخر الكلمة أو اهلمزة املتطرفة-ج

–تباطؤ –ميأل : يف آخر الكلمة، مثل كلمةاهلمزة املتطرفة هي مهزة توجد

يف هذا البحث . وتوضع فوق األلف والواو والياء وعلى السطر. املرء–القارئ 

األوىل قواعد عامة عن اهلمزة يف آخر الكلمة وقواعد : تنقسم على قاعدتني

  .خاصة عن اهلمزة املتطرفة املنونة بتنوين النصب

كلمةقواعد عامة عن اهلمزة يف آخر ال-1

قواعد عام عن اهلمزة يف آخر الكلمة وتنقسم اهلمزة املتطرفة على مهزة 

  :فيما يليه بيان ذلك. متطرفة قبلها ساكن ومهزة متطرفة قبلها متحرك

مهزة متطرفة قبلها ساكن-أ

فإن كان ما قبلها اهلمزة ساكنا وهي مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة 

  .جزٌء، وجزٍء، وجزءَ : غري منونة رمست منفردة على السطر مثل

مهزة متطرفة قبلها متحرك-ب
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ا ترسم على حرف يناسب  أما اهلمزة املتطرفة اليت قبلها متحرك فإ

وبدأ، يبدأُ، –َجُرَؤ، مل جيُرْؤ :حركة احلرف الذي قبلها دون اعتبار حلركتها مثل 

  ".وجيرتُئ، لن جيرتَئ، مل جيرتئْ -مل يبدأ

رفة املنونة بتنوين النصب وهي اهلمزة اليت تقع القواعد اخلاصة عن اهلمزة املتط.2

وهلا حالتان. يف آخر االسم املنون املنصوب

  مهزة قبلها ساكن-أ

  :أما اهلمزة اليت قبلها ساكن على ثالث صور

الدال، (إن كان الساكن الذي قبلها ال يوصل مبا بعده كتابة مثل -)1

لسطر مث يرسم ألف التنوين رمست منفردة على ا) والذال، والراء، والزاي، والواو

  .نـَْوءاً : بعدها مثل

وإن كان الساكن الذي قبلها يوصل مبا بعده رمست على الياء، مث -)2

ا   .مثل ُبْطئاً . يرسم ألف التنوين موصوال 
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وإن كان الساكن الذي قبلها ألفًا يعىن ألف املد رمست منفردة على -)3

مثل غداًء ونساًء . (لتنوين ألفالسطر، ويوضع التنوين فوقها وال يكتب مع ا

  ".غداًء ونساءً : "مثل) وهو خطأ

  مهزة قبلها متحرك. 3

  :وأما اهلمزة اليت قبلها متحرك فعلى ثالث صور أيضا

: إن كان ما قبلها مفتوحًا رمست على ألف، ويوضع التنوين فوقها مثل-أ

.متَكًأ، مبتدأً، ملجأً "

. رسم ألف التنوين بعدهاإن كان ما قبلها مضموما رمست على الواو وت-ب

.تباطؤاً، لؤلؤاً : مثل

إن كان ما قبلها مكسورًا رمست على الياء مث نرسم ألف التنوين موصوال -ج

  .متكافئاً، شاِطئاً . "ا

  األلف اللينة: الباب الرابع

  تعريف األلف اللينة-أ



136

األلف اللينة هي اليت تقع يف آخر الكلمة وتكتب ألفا، أو ياء وتلفظ ألفا 

سمى أيضا حرف املد هي ألف ساكنة تقع وسط الكلمة أو يف آخرها، وت

وقال اآلخر أن . قال، جواٌب، عالَم، دعا، جرى: حنو: ويكون ما قبلها مفتوحا

. األلف اللينة هي ألف ساكنة وغري مهموزة، وتقع يف وسط الكلمة ويف آخرها

  ).قوطةياء غري من(أو مقصورة ) ألف(وهي ترسم يف آخر الكلمة ممدودة 

  أنواع األلف اللينة-ب

األلف اللينة وسط الكلمة-1

  .ترسم وسط الكلمة ألفاً مطلقاَ، سواء أكان توسطها أصلياً، أم عارضاً 

فاملتوسطة أصًال هي اليت يكون بعدها حرف أو أكثر من احلروف )أ

زار طلبة ) 2(قام اجلنود بتنفيذ اهلجوم، ) 1: (األصلية يف الكلمة، حنو

.العميد صاحل هو قائد اللواء السادس) 3(اكش، الدورات مدينة مر 

واملتوسط توسطًا عارضاً، هي األلف اليت كانت آخر الكلمة، مث حلق )ب

بآخر الكلمة شيئ آخر، مثل تاء التأنيث، أو الضمري، أو ما 



137

فّجرت الفتاة نفسها وسط ) 1: (حنو. االستفهامية، سواء يف األمساء

.مبقتضام اختذت هذا القرار) 3(ألق عصاك يا ولد، ) 2(اليهود، 

  .ال ينساك أفراد وحدتك: أو يف األفعال، حنو

  حتام تظل هارباً؟: أو يف احلروف، حنو

األلف اللينة املتطرفة أو يف آخر الكلمة-2

، أو )ى(تكتب األلف اللينة طرف الكلمة أو آخر الكلمة، إما مقصورة 

  .؛ وهي تقع يف األمساء، واألفعال، واحلروف)ا(ممدودة 

األلف اللينة الواقعة طرفاً يف األمساء)أ

  يف آخر االسم الثالثي-)1

 إذا  ) أي طويلة(تكتب األلف اللينة يف آخر االسم الثالثي ممدودة

وكلمات ) 2(تقابل اجليشان يف الضُّحاَ، ) 1: (حنو. كان أصلها واواً 

).العال، القفا، الرّبا(مثل 

أي ياء غري (ي مقصورة تكتب األلف اللينة يف آخر االسم الثالث

دخل اجليش ساحة الوغى، ) 1: (حنو. إذا كان أصلها ياء) منقوطة
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وإن كنت يف الثرى فال تقبل بغري الثريا، ) 3(دارت رحى احلرب، ) 2(

).اهلدى، النوى، اهلوى، السرُّى: (وكلمات مثل) 4(

 تكتب األلف مقصورة يف أغلب األمساء الثالثية املهموزة أو احملتوية

) 3(ال يعقدك األسى، ) 2(حتمل األذى، ) 1: (حنو. لى واوع

).الرؤى، الورى الّطوى(وكلمات مثل 

  يف االسم غري الثالثي-)2

 إذا مل )ى(تكتب األلف اللينة يف آخر االسم غري الثالثي مقصورة ،

زار القائد ) 2(دفنت جثت القتلى، ) 1: (تكن مسبوقة بياء، حنو

وكلمات ) 4(دارت املعركة يف الصحارى، )3(اجلرحى يف املستشفى، 

).قهقرى، صغرى، مبىن، أعلى: (مثل

 إذا كانت ) ا(تكتب األلف اللينة يف آخر االسم فوق الثالثي ممدودة

حاصرنا العدو ) 2(طارت الوحدة بقايا العدو، ) 1: (مسبوقة بياء، حنو

وكلمات ) 4(كشف االستطاع نوايا العدو، ) 3(من ثالث زوايا، 

).خطايا، قضايا، حميا، دنيا، رؤيا: (مثل
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 زار ) 1: (يف األمساء األعجمية، حنو) ا(تكتب األلف اللينة ممدودة

غادرنا ) 3(حيارب الشيشان روسيا، ) 2(طلبة الكلية اسرتاليا صيفاً، 

).أمريكا، إيطاليا، فرنسا: (وكلمات مثل) 4(اجلنود إىل يافا، 

املبنية ممدودة،تكتب األلف اللينة يف آخر األمساء

oمهما تذاكر ) 2(إذا مل تنجز عملك تُعاقب، ) 1: (يف األدوات

.تنجح

oأنتما حترسان الثغور) 2(أنا جندي هلذا الوطن، ) 1: (يف الضمائر.

oهنا دارت املعركة) 2(هذا رمز اجلندية، ) 1: (يف أمساء اإلشارة.

ا ضمري تكتب بامل ا ألف مقصورة اتصل  مدودة واعلم أن كل كلمة 

").هداكم: ("تقول) هدى(ولو كان أصلها ياء حنو 

األلف اللينة الواقعة طرفاً يف األفعال)ب

  يف آخر الفعل الثالثي-)1
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 إذا كان أصلها ) ا(تكتب األلف اللينة يف آخر الفعل الثالثي ممدودة

خطا اإلنسان يف هذه ) 2(بدا لنا اهلدف من بعيد، ) 1: (حنو. واواً 

.ته يف اجلنديةاللحظة أول خطوا

 إذا كان ) ى(تكتب األلف اللينة يف آخر الفعل الثالثي املقصورة

بىن ) 2(رمى األفراد بالنبادق والرشاشات، ) 1: (حنو. أصلها ياء

: وكلمات مثل) 4(أوى األفراد إىل الثكنة، ) 3(املهندسون اجلسر، 

).بكى، عوى، جىن(

  يف آخر الفعل غري الثالثي-)2

إذا كان الفعل غري ) ى(ينة يف آخر الفعل مقصورة تكتب األلف الل

استوىل اجليش على املوقع، ) 1: (ثالثي، ومل تكن مسبوقة بياء، حنو

اهتدى فصيل االستطالع آلثار ) 3(متادى العدو يف عدوانه، ) 2(

اشرتى، ارتقى، تداعى، : (وكلمات مثل) 4(فلول العدو املنسحب، 

).انتمى
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إذا كان الفعل غري ) ا(الفعل ممدودة تكتب األلف اللينة يف آخر

تـََزيَّا اجلاسوس بزِّي ) 2(حييا العلم، ) 1: (الثالثي مسبوقة بياء، حنو

.األصدقاء

  األلف اللينة الواقعة طرفاً يف احلروف) ج

ما الذي ) 1: (حنو) ا(تكتب األلف اللينة يف أواخر احلروف ممدودة -)1

م فسوف تفقد الفرصة، إذا مل حتضر اليو ) 2(وقع من أحداث؟، 

هود الذي بذلته الوحدات الجتاحهم العدو، ) 3( ويف ) 4(لوال ا

  .أما، أال، إال، كذا: األدوات التالية

وقد شذت عن هذه القاعدة أربعة حروف، حيث تكتب مقصورة، -)2

، بـََلى: هي   .إىل، َعَلى، حىتَّ
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املكتوب ليتميز بعضه من الرتقيم هو وضع عالمات بني أجزاء الكالم 

وهو أيضا وضع رموز خمصصة أثناء الكتابة، بغرض تعيني مواضع الفصل . بعض

. والوقف واالبتداء، وأنواع النربات الصوتية، واألغراض الكالمية أثناء القراءة

ال تكتمل عناصر صياغة املادة . يساعد على الفهم، وأدرك املقصود من اللفظ

ا   :مواضع عالمة الرتقيم كما يليوميكننا تبيان. إال 

اية اجلملة التامة املعىن، وعند انقضاء الكالم، ( . ) النقطة -أوال توضع يف 

  :مثل 

  .وإنك لعلى خلق عظيم

  .ومن أحسن فلنفسه، ومن أساء فعليها

  .رأس احلكمة خمافة اهللا

  :وتوضع لتوضيح ما قبلها، وتأيت( : ) النقطتان العموديتان -ثانيا

عالمة الترقيم
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  .أى بني القول وبني املقول–لة القول وبني مجلة املقول بني مج-1

من رأى منكم منكرا فليغري : "قال صلى اهللا عليه وسلم: حنو

  ..."بيده

  .بني الشئ وبني أقسامه-2

اإلدارة، : جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية تتكون من: حنو

  .اخل... والكليات، واملكتبات 

  .اخل... تان الشهاد: أركان اإلسالم مخسة

  .عند التمثيل وقبل األمثلة-3

  .النقطة، والفاصلة، والفاصلة املنقوطة: عالمة الرتقيم كثرية مثل: مثل

تكبرية اإلحرام األوىل، والتشهد : أركان الصالة ثالثة عشر مثل

  .اخل...األخري، والسالم األخري، 

  .األسد: الليث: قبل التفسري، حنو-4

  :ومواضعها هي) ، ( الفاصلة -ثالثا

  يا سارية اجلبل، متهل؟: مثل. بعد لفظ املنادى-1
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.وال تستوى احلسنة، وال السيئة: بني العطف واملعطوف عليه مثل-2

.إن تدرس، تنجح: مثل. بني مجلة الشرط وبني مجلة اجلواب-3

.تاهللا، ألصافحنك: بني القسم واجلواب، مثل-4

لتني الثانية سبب يف األوىل بني مج: وموضوعها) ؛ ( الفاصلة املنقوطة -رابعا

  .لقد يئس من رمحة اهللا؛ ألنه كفور: مثل

اية مجلة االستفهام، مثل)؟ ( عالمة االستفهام -خامسا : ، وموضعها 

  ماامسك؟ كيف حالك؟

اية التعجب، أو احلزن، أو ( ! ) عالمة التعجب أو التأثّر -سادسا وموضعها 

  ! ماُء ما أمجَل الس: مثل . الفرح، أو التأسى

  !ما شاء اهللا

  !جنحت! احلمد هللا

  :وموضعها) -( الشرطة - سابعا

  : مثل. لألمساء الىت تتكر يف احلوار أو يف القصص. بدل التكرار.1

  مىت حضرت؟: قال حممد حملمود
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  .حضرت البارحة-

وماذا أحضرت معك؟-

.أحضرت كل شئ طلبته مّىن -

  : مثل . بني العدد واملعدود إذا كان يف أول السطر.2

  -1    أو    -أوال

  -2        -ثانيا

  -3        -ثالثا

  : مثل. وموضعها قبل وبعد اجلملة االعرتاضية) --( الشرطتان -ثامنا

  .اصرب إن اهللا مع الصابرين-وكان قد استشاره–قال الشيخ للفىت

  :توضع بينهما(   ): القوسان -تاسعا

  .وجد) أْي اجتهد(من جّد : ألفاظ التفسري، حنو. 1

مجع اجلنة، واجلنان ) بالكسر(اجلنان : اظ االحرتاس، حنوألف. 2

  .القلب) بالفتح(
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االسم املرفوع الذي يأيت : العبارات اليت يراد لفت النظر إليها، حنو. 3

  ).فاعال(بعد الفعل يسّمى 

  ).َبِكنيُ (عاصمة الصني : وقد توضع بينهما األعالم األعجمية، حنو. 4

  :حنو. ضع بينهما كل كالم ينقل بنّصهيو (" ") عالمة التنصيص -عاشرا

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال

شهادِة أن ال إله إال اُهللا وأّن حممدا : ُبِين اإلسالم على مخسٍ : "وسّلم

". رسول اهللا، وإقام الصالة وإيتاء الزكاة، وحّج البيت، وصوم رمضان

  .متفق عليه

وهي ثالثة نقط أفقية موضعها احملذوف . ( ... ) احلذفعالمة -حادية عشر

  :من املقتبس، حنو

املؤمن القويُّ خٌري وأحبُّ إىل اهللا : "قال النيب صلى اهللا عليه وسّلم.1

..."من املؤمن الضعيف

وال عجب أن يقتبس املسلمون من ): " ت.د(يقول القرضاوي .2

عدوهم، وما أساليب الفرس أو الروم أو غريهم مما ميتنعون به من
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م،  ميكنهم من النصر عليه، وكل ما يعود عليهم باخلري يف حيا

"...
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من يرصدها؟.. نجاحات الميدان التربوي     : أوال

  )عبد العزيز بن ناصر الرباك(

ا املختلفة إىل حتسني البيئة  تسعى وزارة الرتبية والتعليم من خالل إدار

حية املنهج أو املعلم أو مكان املدرسة، وذلك من خالل التعليمية سواء من نا

التطوير والتحسني ومسابقة الزمن يف استخدام تقنية العصر حتقيقا لتطلعات 

، وملواكبة املتغريات العاملية اليت -حفظهم اهللا–وتوجيهات والة أمر هذه البالد 

د هنا وهلذا جنأصبحت تنظر إىل التعليم كعنصر أساس يف التطور والنماء، 

اية كل  عام دراسي للحصول على أعلى تنافسا شريفا بني الطالب يف 

الدرجات العلمية ولقد صاحب هذا التنافس ومن خالل األنشطة الرتبوية اليت 

بداعات اجلميلة من املعلمني والطالب سواء االبتكارية بعد االتقام يف املدارس

ول إىل مرمى النفايات إن مل أو إعادة تدوير بعض القطع الكهربائية اليت ستؤ 

أمثلة أخرى
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تستخدم ناهيك عن االبداع الفين واألديب والبحوث الرتبوية الرصينة اليت حتتاج 

إىل تفعيل وتطبيق عملي ولكن كل هذه االبداعات واالبتكارات تبقى حبيسة 

جدران املدرسة وال تفعل إعالميا إال النزر اليسري، وهنا أشيد مبجلة أخذ 

عاتقهم ختصيص جزء منها لرصد بعض االبداعات وهي املسئولون فيها على 

جملة اإلشراف الرتبوي اليت تصدرها إدارة اإلشراف الرتبوي باإلدارة العامة للتعليم 

مشولية تعين بامليدان مبحافظة جدة، وبني يدي العدد الرابع منها وهي جملة تربوية 

ىل رصد جيد الرتبوي من حيث البحوث أو التحقيقات والدراسات باإلضافة إ

من إبداع وابتكار من خالل باب من امليدان وهذا هو ملخرجات التعليم 

لة يف كل إدارة مقصدي من حترير تلك الكلمات أذ نفتقد إىل مثل هذه ا

تعليمية حىت لو صدرت يف كل عام مرة واحدة موثقة ما حيصل من جناح تربوي 

ا وا ا أصحا جهات الصحف زاعمني يدحض كثريا من الكتابات اليت سود 

أن هناك حلال من املناهج وهم ال يعرفون التفريق بني منهج ومقرر ناهيك عن 

أن تلك الكتابات تصدر من خالل غرفة الكاتب ومل يكلف نفسه دومًا لزيارة 

كما أنين أتطلع إىل اليوم الذي أرى فيه ..... امليدان الرتبوي ولكن مع اخليل يا 
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لة املقرتحة يف كل إدارة مشاركات الطالب وإبداعا م من خالل تلك ا

تعليمية لتهيئة الناشئة على حب العلم وتنمية الذات وخدمة الوطن من خالل 

  .املشاركة الفعالة يف األيام واملناسبات الوطنية اجلميلة اليت متر علينا سنويا

-وأخريا أقدم شكري وتقديري لإلدارة العامة للتعليم مبنطقة مكة املكرمة

لة النموذجية يف تنوعها -جدة ممثلة باإلشراف الرتبوي على إصدارهم تلك ا

ومشوهلا ملناحي الرتبية يف وطننا الغايل والذي يبذل والة أمره الغايل والنفيس يف 

.ولك أخي القاري كل الشكر والتقدير...سبيل االرتقاء بالتعليم ومسئوليه

  )هذا النص مأخوذ من اجلريدة العربية(

  

  مرتابورا          :ثانيا

  )1001230462/ كتابة صباح حسني بسوين حمسن(

مدينة مرتابورا هي أحدى املدن العريقة واليت هلا تاريخ طويل يف كاملنتان 

وهي مدينة . اجلنوبية، وهي مدينة ذات طابع إسالمي، والفنية بالرتاث اإلسالمي

قطعة من ) Serambi Mekah(وقد عرفت منذ القدمي باسم . العلم والعلماء
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، متخرجية جلنة من ففي هذه املدينة يوجد معهد دار السالم املشهور. مكة

العلماء األفاضل، وبسبب أن الطالب يلبسون الزّي األبيض عند دراستهم 

  .لذلك أطلق على مرتابورا ذلك اللقب

وهي مسقط رأس العالمة الشيخ حممد أرشد البنجري واملعروف بلقب 

Datu Pelampaianسبيل املهتدين"ذي هو مؤلف كتاب ال."  

  .وهي أيضا عاصة سلطنة بنجر والذي كان آخر سالطينها سلطان آدم

زمن مميزات هذه املدينة أيضا أن أراضيها غنية باملعادن واألحجار الكرمية 

فهي مركز . اليت تستخرج من منامجها املنتشرة عليها؛ لذلك لقبت مبدينة األملاس

لذلك يأيت إليها السياح من داخل .  كلمنتان اجلنوبيةجتارة وصقل األملاس يف

  .وخارج إندونيسيا لشراء األحجار الكرمية واالملاس ذات اجلودة العاملية

ر يف هذه املدينة سوق مرتابورا اتز ومن األماكن السياحية اليت تستحق أن 

ففي هذا السوق توجد احملالت التجارية . وهو سوق موجود يف منتصف املدينة

. الكرمية واجلوهرات واحللي النسائيةوهناك سوق خاص لبيع األحجار. ملختلفةا

  .ويوجد فيها أيضا التحف واهلدايا اليت ميكن أن تتخذ كتذكار عن هذه املدينة
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وهو من املعامل اإلسالمية يف  " الكرامة"كما يوجد املسجد العظيم 

جد حكم اثنا عشر كلمنتان اجلنوبية بسبب تارخية القدمي فقد شهد ذلك املس

والتعليم واالحتفال باملناسبات سلطانا من سالطني بنجر، كما مركز لنشر العلم

وكان . الدينية كما كان مركزا للدفاع عن سلطنة بنجر ضد االحتالل اهلولندي

هذا املسجد يدعي قدميا باسم املسجد اجلامع وكان مصنوعا من اخلشب 

إىل هجريا قد تغري امسه 1415 عام وعندما ّمت بناءه وجتديده مرة أخرى يف

  ".الكرامة"املسجد العظيم 

ويف هذه . وهناك يف مرتابورا توجد منطقة تعرف باسم منطقة ساكومفول

املنطقة يوجد مصلى الروضة وقد بناه الشيخ العالمة احلاج حممد زيين عبد الغين 

عام واملتويف يف اخلامس عشر من أغسطس Guru Sekumpulواملعروف بلقب 

وهو يزار يف كل وقت من . ميالديا ومقربته موجود خلف ذلك املصلى2005

والشيخ العالمة حممد زيين عبد الغين . قبل الزوار والسباح والذاهبني إىل مرتابورا

  .من علماء كلمنتان املشهورين املعروفني بالعلم واألدب والتقوى
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سيلونج او املوجود يف تالوج Rumah Adat Banjarكما يوجد أيضا 

ومببنغونان تنجي ) Gajah Baliku(بيت الرتاث البنجري ومها نوعان قاجه باليكو 

)Bambangunan Tinggi(.  

وهناك أيضا األطعمة اخلاصة املوجودة فقط يف مرتابورا مثل الكالالبون 

ومقّللي ولوبيس والفّته واجلارينج والكثري واليت يبلغ جمموعها واحد وأربعون صّفا 

  .وى واملواحلمن احلل

وكل زائر يذهب إىل مرتابورا فإنه سيشعر بالرضا والراحة ليست فقط 

اجلسدية بل النفسية؛ ألن بالذهاب إىل مرتابورا هناك حتما متعة للعني ومتعة 

  .للروح
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SAMPUL BELAKANG

يوّجه هذا الكتاب إىل املدخلني، مها الكتابة املوجهة والكتابة 

فيمكن . ويف احلقيقة، أن عملية الكتابة عملية حرية لكل طالب. احلرة

ولكن هذه عملية . ئا ما على حسب إرادته وحريتهللطالب أن يكتب شي

فتكون الكتابة املوجهة اختيارا من القريب إىل البعيد؛ . معقدة يف تنفيذها

  .من السهولة إىل الصعوبة؛ من املوجهة إىل احلرة

ويعطي هذا الكتاب اخلطوة امليسرة يف عملية الكتابة مع موادها 

ا ويتمثل يف املواد املعدة. امليسرة أيضا املؤسسة على املدخل االتصايل أ

ومن مث . بسيطة من حيث وصفها وشرحها وتتابع النماذج البسيطة أيضا

  .يستعّد الطلبة على إجابة التدريبات املعدة

تأسيسا على أن هذا الكتاب مؤسس على  املدخل االتصايل فال 

يفّضل يعرض املؤلف املفردات العربية املتعلقة مباشرة باملوضوعات، وإمنا 

م  م وقدر املؤلف إىل الطالب أو املستخدمني على حسب مستويا

ا ا وما يتعلق  ولكن هذا الكتاب . ومعرفتهم يف اللغة العربية ومفردا

يتبعها املواد اإلضافية الالئقة تدعيما مبا تعرضه املادة من بدايتها إىل 

  .ايتها

  


