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  مستخلص البحث

دف  يف التعليم  مواد تعليمية مهم جدا، وتلك مناسبة حباجة الطلبة والنمهجية   التعلمية املقررة 
دة الرغبة واحلماسة يف العملية التعليمية ا ز ألنشطة واألفكار الفعالة. وتراد  .  سليب ودورهم 

لضوء املعني لدى الطلبة يف جامعة اإلسلمية القرأنية  فلذلك تصمم املواد التعليمية ملهارة الكتابة 
تصميم املواد التعليمية ملهارة الكتابة بنموذج التطوير بقامت الباحثة و .  يف املرحلة الثالثة أمونتاي

)، Exploration)،  واالستكشاف (Identificationبسبع مراحل وهي التعريف (جبويل وبوليتوا 
)، Pedagogical Realisation)، والتحقيق الرتبوي (Contextual Realisationوالتحقيق السياقي (

 ). يف التعريفEvaluation)، والتقومي (Use، واالنتفاع ()Physical Productionاإلنتاج املادي (و 

مالحظة مكتبية وميدانية ملعرفة عن تعليم مهارة الكتابة والنموذج التعليمية ومعرفة االحتياجات 
واملشكالت وحتديدها. يف االستكشاف عملية استمرار حتصيل املشكالت اليت حتتاج حلها وحتديد 

ا أي تع ّد الباحثة تصميم املنتج وهو منوذج التعليم بضوء معني. يف التحقيق السياقي ما يعمل 
ختطيط املنتج املصمم ما توجد يف املواد التعليمية وحتديد املصطلحات من مستوى مهارة الكتابة 

يف اإلنتاج املادي تصميم املنتج األول املنتج . يف التحقيق الرتبوي تصميم املنتج األول االبتدائية
يف  يف االنتفاع التجريبة احملددة  وامليدانية لد الطلبة التنقيح األول ول املستعدة، حتكيم اخلرباءاأل

. وأخريا والتنقيح الثاين ،تقومي املنتج مبعرفة عن فروق حتصيل الدراسي بني قبل التجربة وبعدها التقومي
لضوء املعني وهي اعتماد على املنه ج التعليمية ملهارة الكتابة أن املواد التعليمية املصممة 

قسم تعليم اللغة العربية جامعة ماالنج االسالمية بتجديد الضوء املعني يف املرحلة الثالثة االبتدائية 



ملرحلة الثالثة أيضا ومفاهيم النظرية والنماذج والتدريبات،  ،واسخدام القواعد النحوية املطابقة 
  . موضوعات ومثانية فصول فرعية وتكّون من سبعة

  ابوليتو ويل و املواد التعليمية، الكتابة، منوذج التطوير جب :الكلمة األساسية 
  املقدمة  - أ

ن توافق قول إسكاندار أن متبكرة املعلم يف التعليم منخفضة بعدد    قد رأت 
مليون معلما يف إندونيسيا بسبب مل يتناسب املعلم يف تغيري املنهج  5،6% من 2

ن الرتبية يف البحث أومن  1التعليمي وإتقان التكنولوجية املنخفضة والتعليم غري املتنوعة.
 ، ومثالإندونيسيا يطلب إىل الفرد الذي له القدرة واملهارة املتناسبة مبهنته استقبال

املدرسة الثانوية األهلية أن الطلبة يركزون إىل املواهب املرغوبة املرجوة وجيعلهم إبداعيا 
عميقا شديدا يف املواد التعليمية املتبوعة بتحصيل االنتاج االبداعية ليساعد املعلم طلبة 
ا. وأّكد م فيما حيصلو هلدف هلم الدافعة العالية والثقة العالية على قدرا ا   لوجدا

لضوء املعينة  مث حصل فعالية يف ترقية كفاءة الطلبة يف  ملواد التعليمية  جزيفا وسليفان 
ويف هذا احلال أن املواد التعليمية مهم جدا يف العملية  2تعليم اجلغرافية بتقدير اجليد.

لضوء املعني املناسبة حباجة الطلبة يف املدرسة أو اجلامعة.     التعليمية، وميكن تطويرها 
ا تغيرية دور املعّلم كمعّلما ميسرا، وحتسني  التعليميةاملواد    للمعلم والطلبة.  أ

عملية التعليم تصبح أكثر فعاليا وتفاعال. والطلبة بـها يستطيعون أن يفهموا التعليم 
ا ومباشرة، فردهم ب دون معّلم أو زمالئهم، وميكن الطلبة تعلم يف أي املكان أو الوقت 

ويف العملية التعليمية،  فوجدت أن بعض الطلبة .  لبة أن يكونوا مستقلنيومساعدة الط
جيب للطلبة مجيع هلم رغبة كبرية يف تعلم اللغة العربية، وبعضهم متوّسط يف هذا التعليم. 

املواد التعليمية هلم  تصميمللمعّلم أيضا. حيتاج يف اجلامعة. هذه مشكلة للطلبة و  أقسام
.  وحقيقا، يف تعليم الكتابة كتب كثرية يستخدمها  احملاضر والطلبة يف ا حبالتهمومناسب

                                                 
1  Nur khatyati, Efikasi diri dan Kreativitas Menciptakan Inovasi Guru, Jurnal Pendidikan dan 

Kebudayaan, Vol 21 No 3 (2015)  Hlm 243-261 

2 Sugeng Widodo, Pengembangan Bahan Ajar Geografi SMA Berorientasi Berpikir Kreatif, 
Disertasi (Malang: Program Studi Pendidikan Geografi Pascasarjana. Universitas 
Malang,2008) Hlm. 119-120 



صمم الباحثة تلذلك ف .اجلامعة، وميكن مناسبة حبجاة الطلبة واملنهجية التعليمية املوجودة
لضوء املعني لداملواد التعليمية مل نية آمية القر امعة اإلسالاجلى الطلبة يف هارة الكتابة 

وهذا التصميم يستند على مالحظة العملية التعليمية يف  الثالثة، يف املرحلة أمونتاي
  اجلامعة ماالنج احلكومية.       

  النظرية   - ب

  تصميم املواد التعليمية
الذي جزء مهم يف عملية التعليم   learning materialsاملواد يف اللغة االجنليزية يسمى بـ   
 الواحدة لتحقيق أهداف معينةبطريقة هي مصممة و  3.صميم أنشطة التعلوهو يف ت

يف  جة إىل معلمني لتخطيط وتنفيذ التعّلمومعلومات عن الدروس إىل الطلبة مناسبة حبا
املؤلف  ايقوم  ماا يقصد . س إعداد املواد التعليميةأسكانت و  . عملية التعليم املعينة

ا  ملواد سواء كانت حبو أجراها أومن عمليات الزمة إلعداد ا رجع اليها أو جتريبا أدوا
قام به. يعترب اعداد املواد التعليمية واختارها من أصعب األمور اليت تواجه املسئولني عن 

اجلانب النفسي واجلانب الثقايف واجلانب الرتبوي  هي. ومن أسسها الربامج التعليمية
  4.واجلانب  اللغوي

حلالة النفسية الطلبة مثلهو  اجلانب النفسي   يقدم الطلبة لغري  أساس متعلق 
الناطقني أو الناطقني، للصغار أوما للكبار، وحتدد أو تعّني عن املهارة املقدمة، وإىل 

عتبارها طرائق حياة الشعوب وأنظمتها هو  اجلانب الثقايفر.  و آخ أساس متعلق 
السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والرتبوية يف هذا امليدان أو البالد مثل أن الثقافة 
العربية واإلسالمية أو احلياة العامة واملشرتك بني الثقافات حىت يستطيع أن يدفع الطلبة 

أساس متعلق بعادة ما تعترب املبادىء الرتبوية عن هو  اجلانب الرتبوي. و إىل تعليم اللغة
النظرة التطبيقية يف عملية التعلم لتساعد املسؤلني عن وضع املواد التعليمية واختيارها على 

                                                 
3  Wina Sanjaya. Perencanaan dan Desain System Pembelajaran. (Jakarta: Kencana, 2008) P. 141 

مكة ( ىالكتاب األساس لتعليم اللغة العربية لناطقني بلغات أخر محد طعيمة، أحممود كامل الناقة ورشدى    4
 27) ص.  1983 .املكرمة :جامعة أم القرى



مج الذي يقومون على ختطيطه وتنفيذه. حت ليل هذه املواد وحتديد أيها يصلح للرب
خيار اللغات املستعملة يف إعداد املواد  التعليمية. هو  اجلانب اللغويو  أساس متعلق 

لقواعد  ألنه التعليم اللغة العربية لغري الناطقني  فاملادة تعتمد اللغة العربية الفصحى 
  .اللغوية املعّينة

أن املواد التعليمية مواد يدرسها احملاضر للطلبة وأحيا يصنّفها ويكتبها يف شكل   
الكتاب الدراسي ّمث يوزعها إىل الطلبة. وهي حتتوي على الوحدات والفصول الفرعية 

ستثناء الغالفني. 49ومطبوعة غري دورية على األقل على  وهي تشتمل على  5صفحة 
ستخدام الرتاكيب اللغوية  النصوص املتدرجة اليت فيها معلومات وحقائق وأفكار مفاهيم 

دف تصميم املواد. ) 1قال اخلوالدة أن املواد التعليمية معايري ومنها: ( 6السليمة مناسبة 
ت واملمارسات العملية حبيث تيسري على  الطلبة  استدعاء   تعرض بصورة مجع النظر

للغة  العربية  الفصيحة) تكت2الفكر  النظري  وتطبيقه؛  ( والواضحة وتشتمل  ب  
)  يستخدم 3على شروح ملا يرد فيها من مصطلحات علمية أو فنية غري شائعة؛ (

ة املثريات  للجوء إىل مشا الكاتب يف عرضها استثمار مبدأ انتقال أثر التعلم 
ت فضال عن التكرارات امل ) وتربط 4الئمة وتقوميه الدوافع لعملية التعليم؛ (واالستجا

) تشتمل على الرسومات 5ملعلومات السابقة هلا لتحقيق التكامل املعريف عن الطلبة؛ (
  7) توثق مضامينها بثبت املراجع واملصادر.6واألشكال التوضيح؛ (
   يف اجلامعة تعليم مهارة الكتابة

الذي  الكتابة أنه ذكر قسم  نور املرتضى Professorتوكيد ليف كتابة اخلطبة   
الكتابة حيتوي  تعليموهو اتفق أن    ACTFL Proficiency Guidelines 2012يستند إىل 

                                                 

)، 5198(مكة: جامعة أم القرى،  دليل عمل يف إعداد املوادالتعليمية لرباميج تعليم العربيةرشدي أحد طعيمة،  5
  34ص. 

  73ص.  .دليل عمل يف إعداد املوادالتعليمية لرباميج تعليم العربيةرشدي أحد طعيمة،  6
(عمان: دار املسرية للنشر  أسس بناء املناهج الرتبوية وتصميم الكتاب التعليميحممد حممود اخلوالدة،  7

  320- 317 . ص) 2011والتوزيع، 



ت وهي املستوى املبتدئ  واملستوى  Novice Levelعلى مخس املستو
واملستوى  Superior Levelواملستوى املتقّدم   Intermediate Levelاملتوسط
    Distinguished Level.8واملستوى املتفّوق  perior LevelSu املتمّيز

قادر على إنتاج قوائم ومالحظات مكونة أن الفرد  املستوى املبتدئيف هذا   
إمكانه نسخ حروف األجبدية وكلمات وعبارات مألوفة ، و أساسًا من كلمات وعبارات

لقدرة علىياملستوى املتوسط يف هذا  . ببعض الدقة تلبية احلاجات  صف الكاتب 
 الكتابية العملية كالرسائل البسيطة، واالستفهام حول معلومات، وكتابة املالحظات

يستخدم مفردات وتراكيب أساسية للتعبري عن معان يفهمها القارئ املعتاد على كتابة و 
رمسية وغري  الرسائلعلى كتابة  الفرد قادر أن املستوى املتقّدميف هذا . غري أبناء اللغة

ية، وعلى السرد والوصف وكتابة ملخصات لنصوص حتوي حقائق، ويستطيع أن رمس
يصف ويسرد يف املاضي واحلاضر واملستقبل مستخدماً إعادة الصياغة واإلطناب لتحقيق 

صياغة معظم أنواع  الفرد قادر ألن يتمكنأن    املستوى املتمّيزيف هذا . الوضوح
قة امللخصاو الرمسية وغري الرمسية، و  الرسائل ت املتعمقة والتقارير واملقاالت البحثية يف 

شرح أمور معقدة وأن ي أيضا وهو يستطيع أن  .من املواضيع االجتماعية والعلمية واملهنية
أن  املتفّوقاملستوى يف هذا يطرح آراء ويؤيدها من خالل افرتاضات ومناقشة مقنعة. 

مهام كتابية رمسية مثل املراسالت الرمسية، ومقاالت الرأي واملقاالت  تنفيذالفرد قادر ل
 9.الصحفية
ندونيسة قسمت خصوصا يف اجلامعة يف اجلامعةو    تعليم  ماالنج احلكومية 
ت وهي الكتابة ، اخلط واإلمالء، و ثانويةالكثفة امل، و يةئبتدااالكثّفة امل إىل ستة املستو

 اختيارعن تععليم ية ئبتدااالكّثفة املوالكتابة املقالة. ثانوية الكتابة ال، و ئيةبتدااالكتابة الو 
، املفهوم بضوء، وكتابة اجلمل الصحيحة ملاجلوكتابتها يف  عنياملوضوع املاملفردات يف 

                                                 
8  Nurul Murtadho, ACTFL Proficiency Guidelines 2012, pada Naskah Pidato Pengukuhan Jabatan 

Guru Besar dalam Bidang ILmu Linguistik Terapan “Mimpi Indah Untuk Pembelajaran 
Bahasa Arab di Indonesia” Pada Fakultas Sastra Universitas Malang Tanggal 10 Desember 
2015 

9 American Council on the Teaching  of Foreign Language. www.actfl.org/publication/guides/. 
diakses 15 Maret 2017  



لعناصرإىل وترتيبها   )2؛ (األخرىالصور بضوء املهارات اللغوية  الفقرة،  وكتابة القطع 
م تعليم عن تعريف نثانوية الكثفة امل ا واكتسا ا وعمليا ت الكتابة وتقنيا ظر

للغة العربية صحيحة   عن تعليماخلط واإلمالء ) 3؛ (ملوضوعات املختلفة كتابة 
مبادئ الكتابة عن تعليم بتدائية  االكتابة ) ال4؛ (تناسب بقواعد اخلط العريب واإلمالء

م  ا واكتسا ا وتقنيا عن ثانوية الكتابة ) ال5؛ (ابة الفقرة وتطويرههارة كتملوعمليا
ا  كيفية كتابة عن   قالة املكتابة ) ال6( ؛هارة الكتابة العلميةملمبادئ الكتابة وعمليا

  10 .السليمة املقالة الرمسية
  منهجية البحث -ج

 البحث هي بنوعالبحث الكيفي البحث الكميف منهجية البحث  استخدام   
ة يمية ملهار تصميم املواد التعلبقامت الباحثة . )Research and Development(التطويري 

.  دائيةكتابة االبتيف ال ّورةليتوا للمواد التعليمية املطالكتابة بنموذج التطوير جبويل وبو 
وهي  سبع املراحلبملعني تج االنماذج اإلجرائية اليت تصّورها املراحل املتّبعة لتحصيل املن

ي السياق)، والتحقيق Exploration( شافستكاالو  )، Identification( عريفتال
)Contextual Realisation) والتحقيق الرتبوي ،(Pedagogical Realisation اإلنتاج)، و 

  ). Evaluation( التقوميو  )،Use( نتفاعاال، و )Physical Productionاملادي (
ملنتج. التعريف هو معرفة االحتياجات وحتديد املشكالت قبل تصميم ا إن  

واالستكشاف هو حتليل حتصيل التعريف من أوجه ما مثل من الكتاب الدراسي 
املستخدمة واملنهج الدراسي املوجودة وخطة الدرس املستعدة. والتحقيق السياقي هو 
ختطيط املنتج اجلديد املرجو. والتقيق الرتبوي هو إعداد املنتج املرجو. واإلنتاج املادي هو 

رباء عليه. واالنتفاع هو تطبيق املنتج األول لدى الطلبة املعّينني. منتج أّول وحتسني اخل
والتقومي هو تقدير املنتج املصمم وحتسينه األخري. وهذا النموذج مناسبة بتصميم املنتج 

  11الرتبوي كتصميم املواد التعليمية، والكتاب الدراسي، واألفالم وغري ذالك.
                                                 

10  Kurikulum  Maharatul Kitabah Prodi PBA Jurusan Sastra Arab Fakultas Satra Universitas 
Negeri Malang Tahun 2016-2017  

11  Jolly, D & Bolitho, R. A Framework of Materials Writing. In Tomlinson, Brian (Ed). Material 
Development in Language Teaching (Cambridge: Cambridge University Press. 1998) Hlm. 90-



  ): مراحل إجراءات التطوير بنموذج لـجويل وبوليتو1(جلدولا

  ومناقشتها نتائج البحث -د
جراءات التطوير تعليم مهارة الكتابة نموذج ل املواد التعليميةتصميم  إن     املناسبة 

   :يف اجلدولكما   مراحلبتلك سبع  منوذج تطوير لـجويل وبوليتو وجرتجلويل بوليتوا 
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

 
 

                                                                                                                                      
115; Emzir, Metodelogi penelitian dan pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif, Hlm 277-278; 
Roselina, Pengembangan Modul Pembelajaran Menulis Puisi Berdasarkan Pendekatan 
Stalistik untuk Siswa SMA. Lingua. Jurnal Bahasa dan Sastra. Vol 1 No 1 2014, Hlm. 44-53 

 االحتياجات ومعرفة ملعرفة عن تعليم مهارة الكتابة والنموذج التعليميةاملكتبية وامليدانيةاملالحظة 
  واملشكالت وحتديدها

 ا أي تصميم املنتج  تعّد الباحثة عملية استمرار حتصيل املشكالت اليت حتتاج حلها وحتديد ما يعمل 
  معنيوهو منوذج التعليم بضوء 

 من مستوى مهارة الكتابة وتحديد المصطلحات املواد التعليمية  املصمم ما توجد يفاملنتج  طيطخت
 االبتدائية

 املنتج األول تصميم 

 املنتج األول املستعدة 
 حتكيم اخلرباء  
 التنقيح األول  

 لد الطلبة التجريبة احملددة  وامليدانية 

 والتنقيح الثاينتقومي املنتج مبعرفة عن فروق حتصيل الدراسي بني قبل التجربة وبعدها . 

 التعريف

 شافاالستك

 التحقيق السياقي

 التحقيق الرتبوي

اإلنتاج املادي

 االنتفاع

 التقومي



 Identification املرحلة األوىل: التعريف  - أ
طلبة شعبة تعليم اللغة لدى لتعليم مهارة الكتابة يف تصميم املواد التعليمية 

ن حتتاج الباحثة  العربية قسم األدب العريب كلية اآلداب جامعة ماالنج احلكومية
الباحثة حالة امليدان من الفصول وهي يف الفصل الكتابة االبتدائية وقابلت  تشهد

ومن هذه وجدت الباحثة معلومة أن مناذج التعليم. الباحثة مع معلم ملهارة الكتابة و 
           .جامعة ماالنج احلكوميةهذه حظة فهمت الباحثة أن تعليم الكتابة يف املال

 Exploration املرحلة الثانية: االستكشاف  -ب
ما يعمل عن بّتت الباحثة  ثتصميم خطة الدرس اليومية بناء على
ملنهج الدراسي األنشطة بعد الت شعبة يف عريف، وحالظت مطابقة املواد التعليمية 

وجامعة  تعليم اللغة العربية قسم األدب العريب كلية اآلداب جامعة ماالنج احلكومية
وكتاب وقرأت الكتاب الدراسي املستخدم  2017- 2016القرآنية اإلسالمية 

وجرت مطابقة  ملمناسبة بني مستوية الكتابة وتركيب النحو. Catalogفهرس ال
وهي من  ACTFL 2012الكتبة يف دليل  مستوى الكتابة االبتدائية مبطابقة ملهارة

   مستوى املتقدم واملتوسط.
 Contextual Realisationالتحقيق السياقي   - ج

ت وفكرات  كما يف تصميم خطة الدرس اليومية صّنفت الباحثة نظر
لسياق ب ت املناسبة  تعيني املواد املناسبة بتحصيل التعريف، واختارت احملتو

ت املستخدمة  سالتعليمية وخطة الدر  ، الكتابة ستوى مهارةملاليومية والنظر
وحّددت املصطلحات لنموذج التعليم واملهارة الكتابة وللكفاءة الذاتية والتفكري 

  اإلبداعي، واالسرتاتيجية، وخطة الدرس اليومية واملواد التعليمية.
 Pedagogical Realisationاملرحلة الرابعة:التحقيق الرتبوي    - د

السرتاتيجية اليت صنّفت يف خطة      هذا تصميم املواد التعليمية املناسبة 
ملنهج الدراسي  الدرس اليومية. عدد الوحدات يف املواد التعليمية املصممة مناسبة 



بسبعة  املستخدمة يف اجلامعة ماالنج احلكومية. وهذا تصميم املواد التعليمية 
  كما يلي:لوحدة األوىل  وحدات، وشرحت تنفيذ  تصميم املواد يف ا

خدام ست سانيقدر الطلبة على كتابة الفقرة البسيطة عن شخصيات اإلن اهلدف
  الرتكيب النحوي السليم

ات شخصي عن يصب الطلبة أفكارهم وتطويرها يف كتابة الفقرة البسيطة  الكفاءة
ستخدام تركيب اجلملة الفعلية   اإلنسان 

 قدرة الطلبة على تعريف كتابة الفقرة البسيطة  -1  املؤشرات
ن علنص ءة اقدرة الطلبة على تطبيق كتابة الفقرة البسيطة بقرا -2

 شخصيات اإلنسان
جلملة ال -3  ة عنفعليقدرة الطلبة على تعبري الفقرة البسيطة 

  شخصيات اإلنسان
  ار  ومناقشتهاحتليل األفك-2التعليم التعاوين        -1  االسرتاتيجية 

بة       -1  العناصر املرجوة   املرونة - 3      الطالقة     - 2خربات اإل
  تصميم املواد التعليمية ملهارة الكتابة ): 2اجلدول (    

) 1املواد التعليمية املصّممة تشتمل على سبع الوحدات وهي: ( مث    
) 5) املذّكرة؛ (4) العملية؛ (3) وصف اإلنسان؛ (2شخصيات اإلنسان؛ (

) القصة القصرية. ويف كل الوحدة تشتمل على مثانية 7) الرسالة؛ (6البطاقة؛ (
) 4() املفردات؛ 3) املؤشرات؛ (2) األهداف؛ (1الفصول الفرعيية وهي: (

) الوظيفة. وفيها أضافية 8) اخلطوات؛ (7) التطبيقة؛ (6) األمثلة؛ (5الرتكيب؛ (
ت؛ (3) ومتهيد؛ (2) الغالف؛ (1تكاملية وهي: ( ) والدليل 4) واحملتو

  ) والغالف التحددية لكل الوحدة، واملراجع. 5للطالب؛ (
  األضافية التكاملية  الفصول الفرعية  ادةاملموضوع  الوحدة

 األهداف  )أ شخصيات اإلنسان 1
 املؤشرات  )ب
 املفردات  )ج
 الرتكيب  )د
 األمثلة  )ه

  الغالف  )أ
  التمهيد  )ب
ت  )ج   احملتو
  دليل الكتاب للطالب  )د
  الغالف التحددية   )ه

 وصف اإلنسان 2
  األعمال االبتداعية   3
  املذّكرة  4
  البطاقة   5



  املراجع.-  )و  التطبيقة  )و الرسالة 6
 القصة القصرية 7

  ةاملصمماملواد التعليمية ): حمتوى 3اجلدول (
  الغالف: ظهر فيه املوضوع واسم الباحثة حتته.  - 1
نيل املعرفة عن الكتابة وأنواعه وخاصة الكتابة كان القارء فيه :  التمهيد - 2

 . املواد التعليمية عامةاملستخدمة يف هذه 
ت - 3  لعرض املواد التعليميةرقم الصفحة  طلب: فهرس لتيسري احملتو
هداف واملعايري األ: حيتوي على املقدمة تشرح عن للطالبالدليل  - 4

 .    املعلمإرشادات العلية التعليمية لدليل و 
بني الوحدة والوحدة األخرى. وهو  ـلتحديدل الغالف احملدد: يستخدم - 5

 ةاملستخدم املادةحيتوي على احملفوظة واخلريطة الفكرية من التلخيص عن 
  فهم الطلبة.    يف الوحدة للجذب والتأكيد وتيسري

: وهي حتتوي على األهداف واملؤشرات واملفردات الفصول الفرعية - 6
 والرتكيب واألمثلة والتطبيقة واخلطوات والوظيفة. 

 األهداف تشرح عن هدف التعليم املوّجه،   )أ
ألهداف اليت   )ب املؤشرات تشرح عن الكفاءات املوجهة املناسبة 

 جيب عليها أن حيّقق الطلبة. 
املفردات حتتوي على الكلمات اجلديدة املشتملة على كل الوحدة   )ج

 تساعد الطلبة يف فهم حمتوى دروس التعليم. 
الرتكيب يتضّمن على القواعد النحوية تستخدم يف كل الوحدة   )د

 وهي يطّبقها الطلبة يف الكتابة. 
األمثلة والتطبيقة تشتمل على نظرية ومفهوم عن موضوع الوحدة   )ه

كي  ده. ومناذجه و
اخلطوات تتضّمن على خمتصر نظرية موضوع الوحدة يف األمثلة   )و

 والتطبيقية. 



  الوظيفة حتتوي على الواجبات يدرّبـها الطلبة جهدا جّيدا.   )ز
املراجع : حتتوي على مصادر الكتب واجملالت واملواقع تستخدمها  19
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  مثال عرض املراجع  ):4اجلدول (
  الصةاخل -ه

اإلجرائية اليت تصّورها املراحل املتّبعة لتحصيل املنتج املعني بسبع املراحل  النماذج  
ي السياق)، والتحقيق Exploration( شافستكاالو  )، Identification( عريفتوهي ال

)Contextual Realisation) والتحقيق الرتبوي ،(Pedagogical Realisation اإلنتاج )، و
أن املواد  ).Evaluation( التقوميو  )،Use( نتفاعاال، و )Physical Productionاملادي (

املنهج التعليمية ملهارة الكتابة وهي اعتماد على  لضوء املعنيالتعليمية املصممة 
الضوء املعني االبتدائية قسم تعليم اللغة العربية جامعة ماالنج االسالمية بتجديد 

ملرحلة الثالواسخدام القواعد النحوية  ومفاهيم النظرية والنماذج ثة أيضا املطابقة 
وتكّون من سبعة موضوعات ومثانية فصول فرعية. واملوضوعات تتعلق ، والتدريبات

القصة ، الرسالة، و البطاقة، و املذّكرة، والعملية، و وصف اإلنسان، و شخصيات اإلنسانب
، رداتاملف، و املؤشراتو  ،األهداف . والفصول الفرعية يف كل الوحدة حتتوي علىالقصرية

ملواد التعليمية ذه اوترجو الباحثة  هل .الوظيفة، و اخلطوات، و التطبيقة، و األمثلة، و الرتكيبو 
ا حىت تعرف الباحثة فعال يتها يف تستفيد لدى اجلامعة واحملاضر والطلبة، ويستخدمو

ا يف التصميم.       العملية التعليمية ونقصا
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