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 الباب الاالث
 وصف مواد الكتابة 

 

قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية يف  مواد الكتابة      

العربية جبامعة أنتسارى قسم تعليم اللغة هي مواد كتب أحد مدرسني يف  بنجرماسني

لجزء األول لتنقسم على جزئني. مواد الكتابة  . هذه مواد الكتابةاإلسالمية احلكومية

لجزء الثاين لطلبة املستوى اخلامس. رتب املؤلف لستوى الرابع، أما مواد الكتابة لطلبة امل

ألمناط هذه املواد من خالل انجمع بني هنجني يف وقت واحد، ومها النهج البنيوي اب

 شكل الكتابة أو أنواع املقاالت.ب يالعربية والنهج النوع

 لجزء األو لمواد الكتابة  -أ 

واد الكتابة هي نتيجة مسها "الكتابة املقيدة". هذه مالجزء األول لمواد الكتابة 

يف تقدمي مواد الدراسة كتابة للطالب. ميتلك الطالب الذين تحضرون  ؤلفأيمل امل

لعربية حبيث تتطلب اهتماما الدراسة كتابة خلفية غري متجانسة يف إتقان اللغة ا يف 

.                                                                49.لمدرسنيل جدا
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ميكن. هذه مواد الكتابة حتتوى  ما تحاول املؤلف أن يرتب هذه مواد أببسط

يتعلم الطالب أمناط الرتاكيب العربية ونوعان من املقاالن، يعىن وصف وقصة.  على

صنع مناذجهم اخلاصة بناًء على األمناط اليت يأمناط انجمل العربية ويطبقوهنا يف 

. بناًء على هذه القدرات األساسية، مث يصنع الطالب الفقرات من ةسو در امل

عرض تعليم أمناط انجمل العربية يف اللقاء األول حىت امتحان  الوصف والقصة.

عرض بعد امتحان النصف على نوع املقالة )الوصف والقصة( النصف. أما تعليم 

 50حىت امتحان النهائي.

. كتاابت فيها ةوستني صفح كتابة انجزء األول حتتوي على تسعهذه مواد ال

ندونيسية يف شرح املادة. ابإلستخدم تالعربية، هناك بعض قليل  ليست كل ابللغة

على  ين يسيطر. اللون األسودغالف املواد ابللون البين واألسود، لكن اللون الب

. وكذلك على الغالف اخللفي. موضوع فقط انجانبني األمين واأليسر من الغالف

املواد تسعة وعشرون . طول 2020خر طبع يف يناير آاملواد يف منتصف الغالف. 

بعض الصور، لكن الصور بدون اللون، فقط  وعرضها عشرون سنتمرت. فيها سنتمرت

 األبيض واألسود. 
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وجد سرية الكتاب، واملقدمة، والفهرس. تالصفحة األوىل  إىلقبل الدخول 

 ة. يف هذه املواد حتتوي على سبعل الدخول يف املادة، شرح احلروف اهلجائيةقب

تطوير انجمل ابألمناط العربية،  لىتوي عتح. الدرس األول حىت الدرس الرابع دروس

وصف الصور، ووصف  لىتوي عتحالدرس اخلامس حىت الدرس السابع  أما

 املراجع وعن املؤلف.     توجدبة القصة. يف الصفحة األخرية اإلنسان، وكتا

 لجزء الااينلمواد الكتابة  -ب 

مسها "الكتابة احلرية". هذه مواد هي متابعة من ااين مواد الكتابة للجزء الث      

املؤلف نوعني آخرين من املقاالت،  شرحيف هذه املواد مواد الكتابة انجزء األول. 

ومها العرض وانجدل. أما الغرض من تعلم هذه مواد كتابة احلرية فهو أن يتمكن 

تكون املنتجات الطالب من كتابة مقاالت وكتابة من نوع العرض وانجدال. بينما 

قطعة(. يف عملية إعداد املقاالت أو  2-1املنتجة على شكل مقاالت أو كتاابت )

مراحل على األقل، وهي تعيني املوضوع مدعوًما مبراجع مناسبة،  3الكتاابت تنفيذ 

 51والكتابة على املراحل، والتقدمي واملناقشة.
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. ةومخسني صفح مخس هذه مواد الكتابة للجزء الثاين حتتوي على         

إلندونيسية ابستخدم تابللغة العربية، هناك بعض قليل  هاكتاابت فيها ليست كلال

 يف شرح املادة. غالف املواد ابللون األبيض. موضوع املواد يف منتصف الغالف.

. طول املواد تسعة وعشرون سنتمرت وعرضها 2020طبعت هذه املواد يف عام 

 فيها.عشرون سنتمرت. ال توجد الصور 

واملقدمة. توجد يف  كتابسرية ال وجدتقبل الدخول يف الصفحة األوىل       

لفهرس يف الصفحة التالية. يف هذه املواد ا مث ،املقدمة مراحل لعرض املواد وتسليمها

مواد  7 من الدرس األوليتكون  تابة العرض،تكون من  درسني. الدرس األول عن كت

بينما يتكون  العرض التعييين، املقارنة، التوضيحي، التحليلي، التصنيفي، والتعريفي. منهم

مثال من  واد هناك امللحق. بعد املانجدل كتابة  عن من مادة واحدة فقط، وهي 2درس ال

 لة. يف الصفحة األخرية توجد املراجع وعن املؤلف. اجمل
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   مواد الكتابة مؤلف-ج 

أمحد مرادي: هو مدرس قسم تعليم اللغة     

بية والتعليم نجامعة أنتساري العربية يف كلية الرت 

مية احلكومية بنجرماسني. ولد ببابرييهك هولو السإلا

أغسطس  8اتريخ    سوجناي أواترا بكاليمنتان انجنوبية

 وقد   م. 1978

اتبورا، من معهد هداية م مبر 1990خترج من املدرسة البتدائية احلكومية العامة سنة 

 م مبراتبورا. 1996هللا للمرحلة املتوسطة والثانوية 

مث هاجر إىل بنجرماسني ملواصلة دراسته يف كلية الرتبية والتعليم بقسم تعليم      

م. ويف سنة 2000اللغة العربية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية وخترج سنة 

اجستري( يف نفس انجامعة يف قسم الفلسفة م التحق ابلدراسات العليا )امل2001

 م.2003اإلسالمية وخترج منها سنة 

لتعمق تعليم اللغة العربية يف معهد العلوم اإلسالمية  اتمث هاجر إىل جاكر       

والعربية، وحصل منه على شهادة الدبلوم العام يف املؤهلني ملدرسي اللغة العربية سنة 
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يف تعليم اللغة العربية يف جامعة موالان مالك  م. وحصل على درجة الدكتوراه2004

 م.2013إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج سنة 

عم   ل يف جامع   ة أنتس   اري، حي   ث ع   ني مدرس   ا للفلس   فة الرتبوي   ة اإلس   المية       
-2011واللغ    ة العربي    ة ومه    ارة الكتاب    ة، وس    كرتريا لقس    م تعل    يم اللغ    ة العربي    ة س    نة 

م. وع ني رئيس ا 2016-2012م. وعني رئيسا لقسم تعليم اللغة العربية س نة 2012
م. ل  ه أحب  اث يف املي  دان الرتب  وي وش  ارك يف ع  دد م  ن 2020-2016مل  رة اثني  ة س  نة 

 امل ؤمترات والن دوات بقض ااي الرتبي ة واللغ ة العربي ة وعلومه ا. وكت ب العدي د م ن كت ب 
 Bahasa Arab danم، 2008منه     ا: كت     اب اللغ     ة العربي     ة للجمي     ع س     نة 

Pembelajarannya Ditinjau dari Berbagai Aspek،  م وتعل  يم مه  ارة 2011س  نة
م. وكت     اب املعل     م لتعل     يم مه     ارة الكتاب     ة س     نة 2012الكتاب     ة )الع     دد األول( س     نة 

 Pembelajaranم، كت اب 2014م، وتعليم مهارة الكتابة )العدد الثاين( س نة 2013

Menulis Bahasa Arab dalam Perspektif Komunikatif  وكت  اب م2015س  نه ،
م، ومق     رر اإلنش     اء املوج     ه س     نة 2016رة الكتاب     ة )انج     زء الث     اين( س     نة م     واد مه     ا

 -انجزء الثاين–م، ومواد الكتابة 2017سنة  -انجزء األول–م، ومواد الكتابة 2016
يف ال        رابط  أم        ا ع        ن كتب        ه األخ        رى ف        يمكن مش        اهد 52م.2020س        نة 
 https://scholar.google.co.id/citations?user=g3UE8QsAAAAJ&hl=enالتايل:

https://www.researchgate.net/publication/349519940_Pengembangan_Kurikulu

m_Pembelajaran_Bahasa_Arab 
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