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Abstract
Arabic is one element of the success of female students in learning. Therefore, they are
required to learn Arabic as well as possible and with all their efforts. Darussalam Islamic boarding
school for female 1 (GP1) is well-known as the famous institute with Arabic and English learning.
All students who are in it, learn both languages from academic activities in the classroom and outside
the classroom with very complete Arabic material. These materials are very helpful l for them in
mastering Arabic. One of these materials is Mutholaah and Insya’ Tahriri. In this paper, the author
wants to uncover and answer the question, is there a relationship between mastering Mutholaah and
Insya’ Tahriri ?. In order to answer this question, the author uses quantitative methods and makes the
test and writing documentation an instrument in collecting data and the use of formulas related to this
problem in order to arrive at the results and conclusions.
Keywords: Mutholaah, insya’ tahriri, Arabic language teaching, Islamic teaching training college,
Darussalam Islamic boarding school for female.

 املدقممة.أ
 واللغة كأهنا املظهر اخلارج لروح.إن اللغة هي ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدهم
 وال ميكن للمرء أن يتصور عدم تطابقهما بشكل، فلغتهم هي روحهم وروحهم هي لغتهم،الشعوب
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أقل من الالزم 1.إضافة إىل ذلك ،فاللغة هي الوسيلة بني فرد وفرد يف اجملتمع ،وبني جمتمع وجمتمع
جّن" :ابللغة يعرب األفراد عن حاجاهتم" 2.فكانت اللغة من أعظم الوسائل للوصول
العامل .فقال ابن ى
حتقيق تعاون البشر اتصاله أببناء جنسه ال الغاية لذاهتا ،إهنا أداة الفرد يف التفكري ،ووسيلته يف التعبري
عن أفكاره ومشاعره ومشاكله.
وأما اللغة العربية فهي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم 3.ومع نزول القرآن هبذه
اللغة العربية ،ارتفع شأهنا وصارت اللغة السائدة يف بالد العرب واملسلمني ،بل يف العامل وأصبحت
اليوم أكرب لغات العامل انتشارا بعد اإلجنليزية كما أن هلا فضال كبريا على نشر حضارة الفكر
اإلسالمي وعلى تقدم العلوم والفنون واآلداب املختلفة .ومن هنا ،فإهنا من الشهري منذ زمان وويل
أن اللغة العربية هي وسيلة لتعليم الثقافة العربية واإلسالمية وتعلمها.

4

ويتعلمها كثري من والىب العلم الديين يف أحناء األرض وخاصة يف بالد املسلمني .ألهنم يرون،
أهنا مفتاح هذا الدين القيم وأداة وحيدة لفهمه عن وريق فهم القرآن واألحاديث النبوية .ومن هذا
املنطلق ،كان الفهم واالستيعاب هذه اللغة ألمر بدهي جلميع املسليمني يف العامل.

5

وقد قام معهد دار السالم كونتور للبنات األول للرتبية اإلسالمية احلديثة ابستخدام اللغة
العربية وجعلها لغة رمسية وحديثا يوميا جبان

اللغة اإلجنليزية منذ قيامه 6.وهي لغة التعليم يف املواد

1جرهارد هلبش ،اتريخ علم اللغة احلميث( ،القاهرة ،مكتبة زهراء الشرق22،(2003 :
 2أليس كوراين ،اللّغة واجملتمع عنم العرب( ،بريوت :مجيع احلقوق حمفوظة 1434 ،ه)14 ،
3الشيخ مصطفى الغالييين ،جامع المروس العربية اجلزء األول (،القاهرة  :دار التوفيق للرتاث2 ،)2010 :
أتمال ال ال الالالت يف تفعيال ال ال الالل عملي ال ال ال الالة تعلال ال ال الاليم اللغ ال ال ال الالة العربيال ال ال الالة ألبنال ال ال الالاء
حنال ال ال ال الالو مس ال ال ال ال الالتقبل أفض ال ال ال ال الالل ى

"

Dihyatun.

4

Masqon,

" LISANUDHAD[Online], Volume 1 Number 1 (8 June 2014), 3إندونيسيا

".التال ال ال الالدريبات اللغوي ال ال الالة املش ال ال الالوقات يف تعلال ال ال الاليم اللغ ال ال الالة العربي ال ال الالة علال ال ال الالى ض ال ال الالوء امله ال ال الالارة
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Yoke.

Suryadarma,

5

LISANUDHAD [Online], 3.2 (2016), 53
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املدرسات يف إيصال املواد إىل الطالبات 2.ومع ذلك كانت اللغة
الدراسية اإلسالمية اليت تلقيها ى
العربية أساسا يف تعليم العلوم اللغوية واإلسالمية مبعهد دار السالم كونتور للبنات األول للرتبية
اإلسالمية احلديثة .وقد تعلمتها الطالبات من الفصل األول إىل الفصل السادس.
وإحدى من املواد العربية املدروسة يف هذا املعهد هي املطالعة واإلنشاء العريب .وكانت
املطالعة إحدى املواد اللغوية والدروس املهمة مبعهد دار السالم كونتور للبنات األول للرتبية اإلسالمية
تضمن
احلديثة ،خاصة للفصل اخلامس أل ىن فيها مفردات كثرية يف كل موضوع من املوضوعات وت ى
فيها القصص الطويلة والقصرية .فالفهم والقراءة هلذا الدرس يساعد الطالبات علي فهم الدروس يف
املستقبل ،ابإلضافة إىل احملادثة اليومية والكتابة والقراءة الصحيحة.
وأما اإلنشاء ،فهو فن كتايب كتبها الطال للتعبري عما خطر يف ذهنه ويتعلق كثريا بعلم اللغة
األخري .وهو الطبقة املهمة يف تعليم اللغة العربية يف انحية الكتابة 8.هذه املادة من أهم املادة ملعرفة
مدى استيعاب الطالبات حنو اللغة العربية .ومن مث يقال هذا الدرس ابإلنشاء العريب .قد تعلمن
الطالبات يف هذا املعهد من الفصل الدراسي الثاين إىل السادس.
ويف هذه ملقالة البسيطة أراد الباحث أن يوضح عالقة استيعاب مفردات مادة املطالعة على
اإلنشاء العريب لطالبات الفصل اخلامس هبذا املعهد .ويتم بياهنا املوسع يف الصفحات التالية.
ب.التعريف والتحميم من املطالعة واملفردات
6ملزيالد مالن البيالان إنظالر إىل Masqon, Dihyatun. “Muassasah Dar al-Salam Gontor wa Dauruha fi Ta’liimi al- :
Lughah al-‘Arabiyyah li-al-Natiqin bi Ghairiha bi Ma’hadi Gontor Namudhajan” Tsaqafah Jurnal Peradaban
.Islam.Volume 10 Nomor (1 Mei 2014), 170

 2املقابلة مع الدكتور فريوز سوابكر ،مدير كلية املعلمات اإلسالمية مبعهد دار السالم كونتور البنات احلرم األول ،الرقم \01 :م\2018
8
." LISANUDHAD [Online], 1.2تطبيالق وريقالالة حتليالل األخطالالاء م تعلاليم اإلنشالاء العالالريب التحريالري" Suryadharma, Yoke.
(2014), 93
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املطالعة مصدر ميمي من كلمة والع معناها قرأ وعرض عليه 9.وقال الدكتور داود عبدة،
"قلنا أننا نتعلم القراءة لكى نفهم املادة اللغوية املكتوبة" 10.والغرض من درس املطالعة هو تعويد
كد أو مشقة ،وجودة النطق
التالميذ فهم ما يقرؤون من الكت وغريها فهما جيدا سريعا من غري ى
وحسن اإللقاء حىت يسهل على السامع و فهم اآلراء واملعاين اليت يراد توصلها إليه.

11

ابعتبار إىل دار السالم كونتور للبنات األول للرتبية اإلسالمية احلديثة ،كانت املطالعة إحدى
املواد اللغوية والدروس املهمة مبعهد .إذ أن فيها يتحتاج إىل القراءة العميقة والدقيقة مع فعم املفردات
الكثرية .فمن مث ،يرجى بعد تعلم هذه املادة ،أن يساعد الطالبات على فهم الدروس األخرى يف
املستقبل ،وعلى احملادثة اليومية الصحيحة ،والكتابة اجليدة.
وكل الطالبات يف هذه املعهد يتعلمنا هذه املادة .واستخدمت والبات الفصل اخلامس كتاب
املطالعة اجلزء الرابع أي الكتاب الذي وبىعه املعهد لسري تدريس مادة املطالعة ،حيث فيه املوضوعات
الكثرية على شكل القصة .وقامت ولية الفصل بتدريس هذا الدرس مرتني يف األسبوع.
ويف هذه املادة ،كانت املفردات تعل

12

دورا هاما .إذ أهنا موجودة يف كل موضوع من

املدرسة تستخدمها لبيان عن مضمون املادة بستخدام الطريقة املباشرة .دون
موضوعات هذه املادة .و ى

9أبولويس معلوف ،املنجم يف اللغة واألعالم ،بريوت :دار املشرق2910 .)1923 ،
10داود عبده ،حنو تعليم اللغة العربية وظيفيا ،كويت :مؤسسة دار العلوم ،الطبعة األوىل 16 ،)1929
11حممود يونس ،الرتبية والتعليم اجلزء الثالث (فونوروكو :دار السالم10 ,)2011 ،
 12املقابلة مع الدكتور فريوز سوابك ر ،مدير كلية املعلمات اإلسالمية مبعهد دار السالم كونتور البنات احلرم األول ،الرقم \01 :م\2018
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الرتمجة،

13

فلذلك ،إهنا هلا مكانة هامة يف هذه املادة ملا كانت الطالبات البد هلن أن يستوعبنها

استيعااب اتما لفهم هذه املادة.
واملفردات هي األلفاظ املفردة الدالة على شئ واحد ابعتبار واحد 14.إن عامل اللغة الوصفي
يهتم مبفردات اللغة من جانبها الوظيفي ،ال من جانبها اإلشتقاقي التاريخي ،وال من جانبها الدال.ي.
فكال النوعني األخريين يقع يف منطقة اهتمام عامل اللغة التاريخي .ومن مث ،فإننا جند أن تصور معّن
الكلمة – من وجهة نظر علم اللغة الوصفي – يرتبط ارتباواً وثيقاً مبا مسيناه من قبل ابملورفيم.
فمفردات أي لغة  lexicologyتعرف إذن أبهنا "جمموع رصيد املورفيمات جتمعاهتا".

15

واملفردات تسمى أيضا ابلكلمة .والكلمة هي أصغر وحدة لغوية حرة .وكانت الكلمة قد
تكون جمردة وقد تكون مزيدة .وكذلك أن للكلمة معّن وصيغة .فإذا قدمنا كلمة جديدة للطال
فالبد من تعليمه معناها وصيغتها واستعماهلا.
ج .اإلنشاء العريب
اإلنشاء ،مصدر أنشا ،وأنشأ مزيد نشأ ابلتعدية .جاء يف القاموس  :نشأ نشوءاً...حيب وراب
وش َّ  ،و(أنشأت) السحابة ارتفعت ...وأنشأت هللا السحاب رفعه ،واحلديث وضعه16.)...وعند
حسن سحاتة ،اإلنشاء فرع مهم من فروع اللغة العربية ،وهو من األسس املهمة يف التعبري الكتايب

13

ومسيت الطريقة املباشرة ،ألن هذه املادة تستعمل اللغة األجنبية (العربية) مباشرة يف تعليمها من غري واسطة اللغة األصلية (اإلندونيسية).

ملزيد من البيان انظر إىل حممود يونس ،الرتبية والتعليم  ،اجلزء الثالث( ،فونوروكو  :دار السالم للطباعة والنشر ،دس)42 ،

14حممد علىي اخلو.ي ،أساليب تمريس اللغة العربية مجع احلدقوق حمفوظات( ،مصر :مكتبة النهضة املصرية ،دزس)89 ،
15أمحد خمتار عمر ،ماريو ابي ،أسس علم اللغة ،القاهرة :علم الكتاب110 ،)1998 ،
16عمر الفارق الطباع ،الوسيط يف قوائم اإلنشاء واإلمالء143 ،.....
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والكالمي 12.وا إلنشاء هو تعبري يف قال
وحقيقته.

لفظي يوحي أبغراض املتكلم .فالتعبري هو جوهر اإلنشاء

18

إن التعبري الذي جتري صياغته بصورة جيدة يكون الغرض منه تثقيف القراء من خالل
معاجلة املوضوع من خمتلف جوانبه مثل مقاالت الصحف ،والدورايت ،واملوسوعات ،واألوراق
العلمية ،ومشاريع العمل ،والتقارير ،كذا أنواع الكتابة املعلوماتيه ،والبحوث ،والدراسات ،والرسائل
اجلامعية ،وما إليها.

19

فاإلنشاء علم قائم على هذه املشاركة ،بني املتكلم واملخاو  ،بني الكات
يفيد أمرين ،مها :حرص على تفهيم املوضوع الذي يكت
وتفاصيلها ،وحرص الكات

والقارئ .وهذه

فيه ،وأغراض هذا املوضوع ،يف أجزائها

ابلتا.ي على تبيان ذلك كله ،وإيضاحة يف الذهن املنقول إليه 20.فمن

هنا ،لقد فرق أهل اللغة اإلنشاء من حيث الشكل إ.ي اإلنشاء الشفوي واإلنشاء التحريري.
فاإلنشاء التحريري هو ما يدونه التال ميذ يف كراسات اإلنشاء من موضوعات .وأيتى تعليمه بعد
تعليم اإلنشاء الشفوي.

21

12حسن شحاتة ،تعليم اإلمالء ىف الوطن العرىب اسسه وتدقوميه وتطويره( ،القاهرة :الدار املصرية اللبنانية12 ،)1992،
18نفس املرجع ،ص145 .
 19عبد اللطيف املويف ،فن الكتابة أنواعها مهاراهتا أوول تعليمها (دمشق :دار الفكر25 ,)2002 ،
20عمر الفارق الطباع ،الوسيط يف قوائم اإلنشاء واإلمالء140 ،
 21علي أمحد مدكور ،تمريس فنون اللغة العربية( ،القاهرة :دار الشواف812 ،)1991 ،
120
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ومن هذه التعريفات ظهر بعض األشياء املتعلقة ابإلنشاء .وعلى رأس القول ،إن اإلنشاء فن
كتايب كتبها الطلبة للتعبري عما خطر يف ذهنه ويتعلق كثريا بعلم اللغة األخري .وهو من الطبقة املهمة
يف تعليم اللغة العربية يف انحية الكتابة.

22

ولإلنشاء أهداف ،وبعضها هي :أن يعتاد الطالب الكتابة ابللغة الصحيحة ،وهذا التعود
يساعد يف تعليم منت اللغة وقواعها ،وأن يتقن الطالب املالحظة السليمة عند وصف األشياء
واألحداث وتنوعها وتنسيقها ،وأن يرتىب عند الطالب االستقالل يف الفكر ،وأن ينتقي األلفاظ
املناسبة للمعاين ،وكذا الرتاكي والتعبريات ويتزود هبا ،ألنه سيحتاج إليها يف حياته اللغوية.

23

د .منهج البحث
 .1نوعية المراسة
إن هذا البحث حبث ميداين ،وأما نوع الدراسة يف هذا القضية فهي دراسة على شكل
الدراسة الكمية

)(Quantitative Descriptive Research

ألن البياانت املبحوثة يف شكل األرقام

والتحليل ابستحدام إحصائ .واستخدم الباحث نوع الدراسة وأخذ حتليل االرتباط
).Correlation

(Analysis

إذا كانت املشكلة هي االجناز بني املفرتض والواقع ،بني التشريع والتنفيذ ،بني

النظرية والتطبيق ،بني اخلطة والتنفيذ.

24

 .2جمتمع المراسة والعينة
." LISANUDHAD [Online], 1.2 (2014),تطبيالق وريقالة حتليالل األخطالاء م تعلاليم اإلنشالاء العالريب التحريالري" Suryadharma, Yoke.

22

93

23شحاتة ،حسن ،تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق ،الطبعة الثانية( ،القاهرة :الدار املصرية اللبنانية ،)2002 ،ص.242 .
Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, cetakan ke-21 (Bandung: Alfabeta,

24

2014), 23
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جمتمع الدراسة هو مجيع الناحية من حالة فيها كمية وعلى حنو مميز صممها الباحث
لتنظيمه وأخذ استنباط منه 25.كان جمتمع الدراسة من هذا البحث هو والبات السنة اخلامسة
مبعهد دار السالم كونتور للبنات احلرم األول كلية املعلمات اإلسالمية العام الدراسي -1439
1438ه .مقسما إىل  12فصال ،ابجملموع  668والبة.
والعينة هي جزء من جمتمع األصلى ،حييتارها الباحث أبسالي

املختلفة ،يضم عددا من

األفراد من اجملتمع 26.وال أيخذ الباحث مجيع جمتمع الدراسة من والبات السنة اخلامسة مبعهد دار
السالم كونتور للبنات احلرم األول كلية املعلمات اإلسالمية العام الدراسي 1438-1439ه بل
أخذ الباحث من كل فصل قدر  10والبة على  12فصول ،بطريقة العشوائية الطبقية من
الطالبات ) (Stratified Random Samplingألن عدد جمتمع الدراسة أكثر من  100فيجوز الباحث
أن أيخذ من  %10إىل  %15أو من  %20إىل  %25أو أكثر.

22

فأخذ الباحث  %20من جمتمع الدراسة لقلة قدرة الباحث ولكثرة عدد والبات السنة
اخلامسة ال ميكن أخذت الباحث مجيع والبات الفصل اخلامس ولسهولة الباحث يف أخذ العينة.
 .3أساليب مجع البياانت
إن املنه الذي استخدمه الباحث جلمع البياانت وللوصول إىل األهداف ،كما يلي
أ.

:

االختبار )(Test Method

 25املرجع نفسه81 ،
 26املرجع نفسه81 ،
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,

27

2006), 134
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هو جمموعة من املرياث أو األسئلة أو التمرينات أو غريها من اآلالت املستخدمة لتقدير
املهارات أو املعلومات واملستوى العلمية وقدرة أو مواهي املستحق لدى فرد أو فئة 28.هي جمموعة
من األسئلة أو التمرينات أو غريها من اآلالت املستخدمة لتقدير املهارة واملعلومات.

29

قام الباحث هبذا املنه على شكل االختبار التحريرى ووضع األسئلة .واستخدم الباحث
هذه الطريقة ملعرفة استيعاب مفردات مادة املطالعة على اإلنشاء العريب لطالبات الفصل اخلامس
بكلية املعلمات اإلسالمية مبعهد دار السالم كونتور للبنات احلرم األول للرتبية اإلسالمية احلديثة العام
الدراسي 1438-1439 :ه.
استخدم الباحث اإلحصائي لكشف عن عالقة استيعاب مفردات مادة املطالعة على
اإلنشاء العريب لطالبات الفصل اخلامس بكلية املعلمات اإلسالمية مبعهد دار السالم كونتور للبنات
احلرم األول للرتبية اإلسالمية احلديثة العام الدراسي 1438-1439 :ه.
ب .الواثئق املكتوبة

)(Written Method

هذا املنه هو منه مجيع البياانت املوجودة ابلنظر إىل الواثئق املتنوعة كالكتاابت التاريخية
وتقريرات املشاورة والذكرايت وغريها 30.واسخدم الباحث هذا املنه للحصول على معرفة صورة
عامة عن اتريخ معهد دار السالم كونتور للبنات األول ،وأحوال عدد والبات الفصل اخلامس.
ه .البحث

Margono, Metode Penelitian Pendidikan. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), 170
Nana Sudjana, Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT, Remaja Rosdakarya,

28
29

2002), 35
Margono, Metode Penelitian Pendidikan...., 181
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حملة البصر عن املعهم وأحواله
كان موقع معهد دار السالم كونتور للبنات احلرم األول للرتبية اإلسالمية احلديثة يف قرية
سامبريجو مانتنجان جاوى الشرقية إندونيسيا 31.أو  100كيلو مرتا من معهد دار السالم كونتور
فونوروكو أو  32كيلو مرتا يف اجلهة الغربية مدينة جناوي .وبدأ أتسيس هذا املعهد يف التاريخ 31
مايو  1990م املوافق ابلتاريخ  6ذو القعدة  1410ه.
ولقد أسس هذا املعهد من األرض الوقف عرضه  182هيكتار تقريبا 32.فبين على هذه
األرض مباين كثرية منها مساكن الطالبات واملسجد والفصول واملطعم وديوان اإلدارة ومقصف الطالبة
واملكتبة ومكت

االتصال وغريها .وهبذا كله نتحد أنواع الرتبية املدرسية واالجتماعية .وكانت كلية

املعلمات اإلسالمية هي إحدى املؤسسات اليت تنفد هيئة التعلم املتوسطي يف معهد دار السالم
كونتور احلديث للبنات األول اليت هتتم كثريا ابلرتبية والتعليم .وقد أتسست كلية املعلمات اإلسالمية
من أتسيس كلية املعلمني اإلسالمية.
وكان منه التعليم يف كلية املعلمات اإلسالمية معهد دار السالم كونتور للبنات احلرم األول
مييل إىل كلية املعلمني اإلسالمية معهد دار السالم كونتور فونوروكو ،إما من التعليم واملنه الدراسي،

31معهالالد دار السالالالم كونتالالور ،وردون أخبااار عااا معهاام دار السااالم للرتبيااة اإلسااالمية احلميثااة كونتااور رسااالة خاار الساانة المراسااية،
(فونوروكو :دار السالم للطباعة والنشر19 ،)1998 ،

32

Mardiyah, Kepemimipinan Kiai dalam Memelihara Budaya Organisasi, (Yogyakarta: Aditya Media
Publishing, 2013), 201
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ومجيع األنشطة والربام واملواد الزايدة ىإال يف األنشطة النسائيات 33.وكان مدير املدرسة األول هو
األستاذ كياهي احلاج سواتجي اتج الدين ،M.A ،وانئبه األستاذ عبد الرحيم صاحل.

34

واآلن ،قام األستاذ احلاج أمحد سوهرتو M.Pd.I ،كنائ عميد شؤون الرعاية واإلشراف هلذا
املعهد .وكما قام األستاذ الدكتور احلاج فريوز سوابكر أمحد،

M.A

كنائ

مدير كلية املعلمات

اإلسالمية هلذا املعهد .وهذه الكلية تقوم بتنظيم األنشطة األكادميية لطلبة دار السالم كونتور
احلديث .وهتتم كثريا يف الرتبية والتعليم .وعلى ذلك لقد حدد املعهد أن أهداف الرتبية والتعليم فيه
تتوجه إىل األمور اآلتية ،هي:

35

 )1احلياة االجتماعية
 )2احلياة املقتصدة
 )3عدم االنتماء إىل أي حزب معني
 )4اهلدف الرئيسي هو ول العلم ال ألجل التوظف.
وهذه الكلية تستخدم اللغة العربية واإلجنليزية واإلندونيسية كلغة التدريس .وتدرس اللغة
العربية يف هذه املدرسة بوصفها مادة أساسية للطالبات ،وبذلك حتتل مكان الصدارة يف خطة
الدراسة والتعليم ويبدو هذا واضحا يف عدد املقررات الدراسية أو الساعات املخصصة لتعليم اللغة
العربية .وأما الطريقة املستخدمة لتدريس اللغة العربية مبعهد دار السالم كونتور فهي الطريقة املباشرة.
33

Nur Hadi Ihsan, et all, Profil Pondok Modern Darussalam Gontor, (Ponorogo: Pondok Modern
Darussalam Gontor, 2004), 62

 34معهالالد دار السالالالم كونتالالور ،وردون أخبااار عااا معهاام دار السااالم للرتبيااة اإلسااالمية احلميثااة كونتااور رسااالة خاار الساانة المراسااية،
(فونوروكو :دار السالم للطباعة والنشر45 ،)1993 ،

35

Staf Sekretariat Pondok Modern Darussalam Gontor, Diktat Pekan Perkenalan Pondok Modern
Darussalam Gontor, (Ponorogo: Darussalam Press, 1993), 15
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تعترب الطريقة املباشرة من الطريقة اليت اليذكر منها املعلم معّن الشئ بلغة الدارسني أثناء
التدريس ،بل ابللغة العربية املراد تدريسها .تستخدم هذه الطريقة ،ألهنا تطابق وبيعة اللغة حيث أهنا
عبا رة عن أصوات لغوية مسموعة بعد النطق ،فال بد أن يكون نشاط التعليم اللغوي مرتبا لكس
مهارة االستماع واحملادثة والقراءة والكتابة.

36

فاعتربت الطريقة املباشرة هي أنس

الطرق لتعليم

العربية يف هذا املعهد احلديث.
مث ابعتبار إىل عدد املدرسني واملدرسات ،وقد بلغ عدد املدرسني واملدرسات بكلية املعلمات
اإلسالمية يف العام  1439-1438ه على  438أنفار املدرسني من املدرسني و 3423والبة من
الطالبات مقسمة إىل  89فصال من الفصل األول إىل الفصل السادس.

32

وتصور أسس الرتبية والتعليم بكلية املعلمات اإلسالمية على صورة املبادئ الروحية اخلمسة
ملعهد دار السالم كونتور للرتبية اإلسالمية احلديثة ،وهي :اإلخالص ،البساوة ،االعتماد على
النفس ،األخوة اإلسالمية ،احلرية.
و .نتيجة البحث
وللكشف عن عالقة استيعاب مفردات مادة املطالعة على كتابة اإلنشاء العريب لطالبات
الفصل اخلامس بكلية املعلمات اإلسالمية مبعهد دار السالم كونتور للبنات احلرم األول للرتبية
اإلسالمية احلديثة ،فعقد الباحث االختبار ملادة املطالعة والتعبري العريب وقارن الباحث النتائ من
هذين املتغريين.
أتمالالالت يف تفعيالالل عمليالالة تعلالاليم اللغالالة
" LISANUDHADحنالالو مسالالتقبل أفضالالل ى
 32الواثئق املكتوبة ملكت كلية املعلمات اإلسالمية.
126

العربيالالة ألبنالالاء إندونيسالاليا" Masqon, Dihyatun.
[Online], Volume 1 Number 1 (8 June 2014), 7
36
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من هذا احلساب يتضح أن معدل نتائ والبات الفصل اخلامس بكلية املعلمات اإلسالمية
يف استيعاب مفردات مادة املطالعة ،حصل على معدل  .91،5فذلك إن نتيجتهن حصلت على
درجة جيد جدا .وكان معدل نتائ هلن يف اإلنشاء العريب  .6،06وهذا مبعّن أن نتيجتهن حصلت
على درجة مقبول.
ز .حتليل نتيجة البحث
والرمز الذي استخدمته الباحث يف البحث عن عالقة مفردات مادة املطالعة وكفائة اإلنشاء
العريب لطالبات الفصل اخلامس بكلية املعلمات اإلسالمية كما يلى:

وملعرفة صحة الفرض أو عدم صحته مبعرفة الدرجة احلرية ( )Degree of Freedomابلرمز اآليت:
N - Nr = Df

 = Nعدد املسمتجيبات
Nr

= عدد املتغرية

Df : 126 – 2 = 124

كانت نتيجة  0،0502 = rxyوالدراجة احلرية
 124وهو  ، 125وينال الباحث من جدول

= df

 ،124واستخدم أقرب من

”df 125 = Product Moment “r

بقدر = %5

 07126وذلك أن نتيجة  07126 = rxyأكرب من .)070502 <07126( 07126 = df

127

= df
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فوجد الباحث يف اللوحة ،أن القيمة ” Product Moment “rابملغزي  %5هي =  07126و
 .07230 = %1وإن نتيجة احملصولة ( )07052أصغر من  %5و %1يف اللوحة

Product

”.Moment “r

وبعد أن قام الباحث يف حتليل احلقائق السابق ،وصل على النتيجة .وكانت نتيجة استيعاب
مفردات مادة املطالعة لطالبات الفصل اخلامس بكلية املعلمات اإلسالمية حصلت على درجة
اجليدة ،ذلك ألهنا النتيجة اليت حصلت الطالبات على املعدل  .5،91وكانت النتيجة يف اإلنشاء
العريب لطالبات الفصل اخلامس بكلية املعلمات اإلسالمية حصلت على درجة جيد جدا ،ذلك ألن
النتيجة اليت حصلت عليها الطالبات معدهلا .6،06
وكانت نتائ هذا البحث هي أنه ال توجد عالقة بني استيعاب مفردات مادة املطالعة على
اإلنشاء العريب لطالبات الفصل اخلامس بكلية املعلمات اإلسالمية مبعهد دار السالم كونتور للبنات
احلرم األول للرتبية اإلسالمية احلديثة العام الدراسي 1438-1439 :ه ،ألن النتيجة احملصولة هي
 ،07052وهي أصغر من  %5و %1يف يف اللوحة

”.Product Moment “r

ح .اخلالوة
انطالق من نتيجة البحث السابقة ،لعرف الباحث أهنا ال توجد عالقة بني استيعاب مفردات
املطالعة واإلنشاء العريب .وهذا شيئ غري حمال .إذ أن استيعاب املفردات الأييت ابلنوافع الكثرية إال مع
الفهم الدقيق واملهارة اجليدة يف تركي

اجلملة وتكوينها من املفردات أو الكلمات .فمن مث ،اقرتح

املدرسة ملادة املطالعة أبمر والباهتا على حفظ مفردات املوجودة يف مادة املطالعة
الباحث أن تقوم ى
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املدرسة ملادة اإلنشاء العريب على استخدام املفردات ضمن
ووضعها يف اجلملة .كما اقرتح أن تقوم ى
مادة املطالعة يف هذه املادة مع تكوينها يف اجلملة والفقرات حىت تصبح مقالة.
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