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  ملخص البحث

الحكومية األولى  بمدرسة الثانوية ” أ“ الثامناللغة العربية لدى التالميذ في الصف الكتابة  مهارات تعلوم عوامل

 م۲۰۱٧/۲۰۱٦الدراسي  للعامالجنوب  كاليندا المبونج

  ة حسنة أسو  ادإي إعداد:

 منخفضة تزال ال التالميذ لدى الكتابة مهارات إىل ينظر أن ميكن فإنه ، البيانات إىل احلصول واستنادا  

 املنخفضة التالميذ الكفاءة تسبب اليت العوامل أي عن والبحث الدراسة من مزيد إىل حيتاج هذا فإن ولذلك نسبيا،

 تزال ال كانت اليت مبدرسة الثانوية احلكومية األوىل كاليندا المبونج اجلنوب” أ“التالميذ يف الصف الثامن  الكتابة 

 حبث وصفي النوعي البحث هو البحث هذا .اللغوية غري أو اللغوية العوامل من أكثر هو ما املتوقع، عن بعيدة

 والوثائق واختبار واملقابلة واملالحظة البيانات مجع طريقة. وصفيا تقدميها يتم اليت البيانات تنتج اليت اإلجراءات

 البيانات، عرض أو العرض أو البيانات تقليل وهي: البيانات حتليل طريقة بواسطة وحتليلها مجعها مت اليت والبيانات

  . البيانات من والتحقق

 إىل اخلاصة الطبيعة ختام من غادر الذي التفكري من االستقرائية الطريقة باستخدام هنا البيانات حتليل  

وبناء على حتليل بيانات من نتائج البحث من قبل املؤلف، ميكن استنتاج أن كال من أسباب  .عامة استنتاجات

  اخنفاض النشاط الدراسة أنه ميكن استنتاج أن العامل املهيمن جدا هو "العوامل اللغوية"، وهي :

نج اجلنوب ال مبدرسة الثانوية احلكومية األوىل كاليندا المبو ” أ“مشكلة الصوت  اللغة يف الصف الثامن   

مما  اهلجئية  تزال أقل السيطرة ألن معظم املتعلمني هم من خرجيي املدرسة االبتدائية حىت ال جييد نطق أصوات احلروف

مشكلة املفردات، واللغة العربية هي اللغة اليت قال تشكيل منط متنوع ومرن  ,تسبب يف الفرق بني الصوت والكتابة

مع تأسيس هذه الكلمة، أصبحت اللغة العربية , أو عن طريق التصريف اإلعراب للغاية، سواء عن طريق االشتقاق 

مفردات غنية جدا. مع إنشاء األحرف العربية متنوعة ومرنة مشكلة تعليم مفردات اللغة العربية تكمن يف تنوع شكل 

التغيريات يف انعطاف، الصرفية (وزان)، واملعىن اليت حيتوي عليها، وسوف ترتافق مع مفاهيم التغيري االشتقاق، 

 تعليمهم ليتم جيدة كانت املفردات ,يف التعليماملذكر، فضال عن املعىن اجلذري والوظيفية, اجلمع،املؤنث,الفعل،املفرد

 أن يعين مجلة , املشكلة)اإلنشأ املواجهة( التعليم يف للمتعلمني قليال أن أسهل االجتماع وقت يف املفردات حفظ على

 بناء من وكجزء األفكار وبيان اآلخرين إىل الكلمة عالقة من بالقواعد يتعلق فيما التالميذ يواجهها اليت الصعوبات

 مدرسة من له ليس أساسية أكثر من إىل باإلضافة ألنه القواعد املشكلة تفتقر تزال الثامن ال التالميذ الصف . اجلملة



 

 دراسة يف كبرية تزال ال صعوبة تكون القواعد حبيث أو املفردات حيث العربية من درس اللغة قد كان الذي اسالمية

ألن ) اإلنشأ املواجهة( الكتابة مهارات يف منخفضة تزال ال أ�ا حبيث العربية خاصة قواعد زواج اللغة دروس وفهم

 دراسة. الكتابة يف النجاح على ومؤشرا الطالب قبل من للرقابة يكون أن ينبغي مهمة نقطة القواعد

  إهداء

  احلمداهللا رب العاملني, شكري إىل اهللا  أقّدم هذا البحث العلمّي إىل :  

هذباين كبريا  الذان ربياين صغريا ومخسية أمي   صافندي يبوالدي احملبوبان أ .١

 شابة نافعة بإرشاد�ما اخلالصة كما وجهاين للّتعلم يف هذه اجلامعة 

 اجلميلة.الذين الفرح يف أيامي ان احملبوبأخي و أخيت  إىل و .٢

أشكركم جزيل الشكر  ۲٠۱۲ وإىل زمالئي األعزاء يف قسم اللغة العربية ملرحلة .٣

 .على ذكركم واهتمامكم. جزاكم اهللا خريا كثريا
 جامعيت ردين إنتان اإلسالمية احلكومية  النبونج و .٤

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  رجمة الباحثةت

م, يف قرية كاليندا من ١٩٩٣ أغسطس ٤ايدا أسوة حسنة , ولدت  يف التاريخ 

األخوان. مث الباحثة دراستها سبعة  من السادسالبنت  ةخمسيوسيدة  صافندىاملتزوج سيد 

أمبول باندونج و إنتهى ىف السنة  YPIباملدرسة اإلبتدائية احلكومية  ٢٠٠٠يف السنة 

أمبول باندونج و  املتوسطة اإلسالمية YPI . ّمث إلتحقت الباحثة دراستها مبدرسة٢٠٠٦

احلكومية  الثانوية املدرسة يف. ّمث إلتحقت الباحثة دراستها العالية يف ٢٠٠٩إنتهى ىف السنة 

  . ٢٠١٢بندار المبونج و إنتهى ىف السنة 

. لدرجة األوىل بكلّية الرتبية و التعليم جامعة ٢٠١٢و إلتحقت الباحثة ىف السنة 

  ىف قسم اللغة العربية. رادين إنتان اإلسالمية احلكومية النبونج

  

  

  

  



 

  شعار

            

Artinya: 

“Demi pena dan apa yang mereka tuliskan”. (Q.S. al-Qalam: ١)١ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
١ Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan terjamahan,  (Surabaya : Mekar Surabaya, ٢٠٠٢), h. 

٨٢٦. 



 

 كلمة شكر و تقدير

احلمد هللا الذى جعل الّلغة العربية أفضل اللغات والصالة والسالم على سيدنا حممد 

يوم امليعاد. أما بعد، فقد إنتهت الكاتبة من كتابة   فضيلةسيد السادات وعلى اله وصحبه 

رسالة العلمية شرطا من شروط الناجح من الدراسة بالدرجة اجلامعة األوىل لقسم تعليم الّلغة 

  لية الرتبية جامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية النبونج.العربية بك

جزيل الشكر و التقدير على مجيع جهة الذين شجعوا و ساعدوا الباحثة  ةقدم الباحث

  :فضيلةلكتابة حبثها و باخلصوص 

جامعة رادين انتان اإلسالمية ، كمدير املاجستريحممد موْكري،  األستاذ الدكتور احلاج .١

معي األخضر رسم العلم يف هذا احلرم اجلا لباحثةفرصة ل قد أعطى الذي ملفونجاحلكومية 

  .كلّية الّرتبية والتعليماحلبيب، خاّصة يف  

األستاذ الدكتور احلاج خري األنوار، املاجستري كعميد كلية الرتبية و التعليم جبامعة .٢

 رادين انتان اإلسالمية احلكومية النبونج.

مجيع املدرسات واملدرسني بقسم تعليم الّلغة العربية بكلية الرتبية رئيسة و سكريترية و .٣

 والتعليم جامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية النبونج لعلمهم و تربيتهم.

األستاذ , . املشريف األول: األستاذ الدكتور شريف الدين بشار, املاجستري٤

ن يشرفان الباحثة على اإلنتهاء كمشرف الثاين الذا  دكتوراندوس موكيت س.ي املاجستريال

 .من الكتابة هذه الرسالة العلمية



 

البيانات إلنتهاء  الذى أعطىن الجنوب المبونجالحكومية األولى كاليندا الثانوية .مدير املدرسة ٥

 الكتابة هذه الرسالة العلمية.

 المبونجالحكومية األولى كاليندا الثانوية كمدرسة اللغة االلعربية بااملدرسة املدرس راتنا  .٦

 اىل  التسجيع واألنسطة يف اإلنتهاء الكتابة هذه الرسالة العلمية. وىنالىت قد أعط الجنوب

  الجنوب المبونجالحكومية األولى كاليندا بمدرسة الثانوية ” أ“ الثامنفي الصف مجيع هأالء التالميذ 

 كاّفة احملاضرين واحملاضرات جبامعة اإلسالميّة رادين انتان اإلسالمية احلكوميّة النبونج.  .٧   

 .سائر موّظفي املكتبة جبامعة رادين انتان اإلسالمّية احلكومّية النبونج.٨

أشكركم جزيل الشكر على ذكركم ۲٠١۲. زمالئي األعزاء يف قسم اللغة العربية ملرحلة ٩

  خريا كثريا.واهتمامكم. جزاكم اهللا

كل من سعدين وجزاء و لعلى هذه البحث   فضيلةوأخري أقول شكرا جزيال  .١٠

  ولقارئني أمني يارب العاملني. فضيلةنافع

م ٢٠١٧يوىل   ١٣بندار النبونج،    

 الباحثة                

            

 إيد أسواة حسنة 

۱۲۱۱٠۲٠٠٧٣رقم القيد :        
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 الباب االول

 المقدمة

  الموضوع توضيح  .أ 

اللغة العربية لدى كتابة ة  مهار  تعلوم عوامل " لموضوعبالرسالة العلمية مناقشة   

 " اجلنوب احلكومية األوىل كاليندا المبونجدرسة الثانوية املب” أ“ الثامنتالميذ يف الصف 

  يعين:  مع األمل وميكن القراء سهولة فهم شروط، موضوعوتأكيدا لل لتفسريها الباحث تاجحي

  األسبابعوامل  .١

 أصبحت اليت األحداث أو شيء حبدوث يف يسهم ما كل" هو تسبب اليت العوامل    

 ٢.الفعاليات/  احلدث بداية

الكتابة  مهارات تعلوم عوامل األسباب ما كل هو البحث هذا يف املسامهة العوامل  

كاليندا احلكومية األوىل  درسة الثانوية املب” أ“ الثامناللغة العربية لدى التالميذ يف الصف 

  .اجلنوب المبونج

   

                                                             
 ٢ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : 
Balai Pustaka, ١٩٩٤), hlm. ٢٣٤. 



 

  مهارات الكتابة.  ٢

Kemahiran menulis adalah kemampuan dalam mendeskripsikan atau 

mengungkapkan isi pikiran, mulai dari aspek yang sederhana seperti menulis kata-

kata sampai kepada aspek yang kompleks yaitu mengarang. 

أو الكشف عن حمتويات العقل، بدءا من  القدرة على الوصفمهارات الكتابة هي   

كتابة وسائل  ٤إنشاء. املعقدة يعىن  إىل اجلوانبالكلمات  تكتببسيطة مثل  اجلوانب

   ٥إنشاء الرموز الرسومية يصف لغة مفهومة يف الشخص قراءة اآلخرين.

رجة أو يرتقع تعزيز قدرة الفرد على يرتقع مهارات الكتابة يعين أن اجلهود رفع د لذا  

أداء جهدا خاصا يف إكمال املهمة الرموز الرسومية يصف لغة مفهومة يف الشخص الفهم 

  . اآلخرين

 ختيار الموضوعأسباب إ  . ب

 نفسها الباحثة جيعل الذيالعلمية    الرسالة املوضوع هذا واختار فيها الباحثة  للنظر    

 :أخرى بني اخللفية، البحوث اليت األشياء بعض هناك مث التحقيق، من ملزيد مضطرة

                                                             
٤ Acep Hermawan,Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: RosdaKarya. ٢٠١١) 

hlm. ١٥١ 
٥ . Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyuddin, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: 

ustaka Cendekia Utama, ٢٠١١), hlm.١٤٤ 
  



 

 اللغة مع التواصل منه يطلب أن عن النظر وبصرف ميذالتال العربية اللغة تعلم يف .١

  .أيضا الكتابة يف مهارات لديهم تكون أن جيب ولكن. فقط الشفهية

اإلنشأ   املواد يف خصوصا الكتابة مهارات يف املنخفضة تتسبب اليت العوامل لتحديد  .٢

 .املتعلمني ولغة اللغويات كعامل

 ج. خلفية البحث 

 ولذلك،. الدويل االتصال وسائل من واحدة وأصبحت القرآن لغة هي العربية اللغة 

 ٣.املسلمني وخاصة اجلميع، احتياجات إىل العربية اللغة دراسة فإن

 كالمها. واحلديث القرآن فهم على قادرة تكون وسوف العربية اللغة اتقان كنا إذا 

  ٤:قال ر.ض اخلطاب بن عمر عن.  اإلسالمية للتعاليم الرئيسي املصدر لدينا

  " تعلموا العربية فإنها حزء من دينكم"

                                                             
٣ Imaduddin Sukamto, Ahmad Munawari. Tata Bahasa Arab Sistematis.  ( Jogjakarta: Nurma 

Media Idea. ٢٠٠٨), hlm. v 
 

٤ Bisri Mustofa, Abdul Hamid, Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UIN-
Maliki Press, ٢٠١١), hlm. ٨ 
 



 

 أو التالميذ قبل من حتقيقها ينبغي اليت املهارات بعض توجد العربية اللغة دراسة يف  

  Henry Guntur Tarigan لقما ك اليت العربية اللغة وفهم يتعلموا ان يريدون الذين ألولئك

   :التحكم تريد اليت املهارات أربعة هناك) العربية( أجنبية لغة دراسة يف

 االستماع املهرة  . أ

 الكالم املهرة  . ب

 القراءة املهرة  . ج

 ٥.الكتابة املهرة  . د

  الكتابة مهارات جوانب دراسة يف مهتم الكاتب أعاله، اللغوية املهارات على وبناء    

 تكون أن أيضا علينا جيب لفظيا التواصل على قادرة تكون أن جيب أن إىل باإلضافة ألنه

 واملشاعر والعقل، األفكار، على قادر شخص يكتب أن كما الكتابة يف التواصل على قادرة

  .الكتابة يف

 شكل يف مبني هو كما ومشاعرهم أفكارهم عن للتعبري نشاط هو نفسها الكتابة

 للتعبري املكتوبة اللغة يف األمناط استخدام على القدرة هي الكتابة Rusyana وفقا ٦.مكتوب

                                                             
٥ Henry Guntur Tarigan, Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa, Angkasa, 

Bandung, ١٩٩١, hlm.١٩١ 
 



 

 أن ميكن حبيث لغة عملية يصف كما الكتابة Tarigan يعريف حني يف ٧.رسالة أو فكرة عن

  ٨.القارئ الرسالة الكاتب لدى يفهم

Sementara menurut Aziz Fahrurozi keterampilan menulis adalah melukiskan 

lambang-lambang grafis yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami 

seseorang untuk dibaca orang lain.٩  

 والرموز الرسوم وصف هو Aziz Fahrurozi  الكتابة ملهارات وفقا نفسه، الوقت ويف

  .اآلخرين لقراءة ما لشخص مفهومة بلغة تصور اليت

Sementara Ahmad Fuad Efenddy mengemukakan bahwa dalam kegiatan menulis ada 

dua kemahiran yang harus  dikuasai, yaitu pertama kemahiran membentuk huruf dan 

menguasai ejaan, kedua kemahiran melahirkan fikiran dan perasaan dengan tulisan.١٠  

 اليت املهارات من نوعان هناك الكتابة أنشطة أن  Ahmad Fuad Efenddy قال بينما

 املهارة من كل وقدم اإلمالء، وإتقان احلروف تشكيل األوىل إتقان وهو يلم، أن جيب

 .الكتابة يف واملشاعر األفكار

                                                                                                                                                                              
٦  Zulhannan, Paradigma Baru Pembelajaran Bahasa Arab, An-Nur Press, 

Bandarlampung, ٢٠٠٤, hlm.٨ 
 
 ٧ Wahab Rosyidi, Mamlu’atul Ni’mah, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN 
Maliki Press, ٢٠١٢), Cet. II, hlm. ٩٧. 
 ٨ Ibid, h. ٩٧. 
 ٩ Aziz Fahrurozi dan Erta Wahyudi, Pembelajaran Bahasa Arab, (Jakarta: Direktorat Jendral 
Pendidikan Islam Departemen Pendidikan Agama RI, ٢٠٠٩), hlm. ٣٠٨. 
 ١٠ Ahmad Fuad Efenddy, Op. Cit. hlm. ١٣٧. 



 

 لتعبري هو قدرة الشحص الكتابة مهارة تعريف أن االستنتاج ميكن سبق، ما على بناء

 قبل من فهمها أو الرسالة تسليم يتم أن ميكن حبيث الكتابة، يف خلد يف يدور كان ما عن

 .القارئ

 يف والرموز الرسوم معاجلة على القدرة هي الكتابة مهارات أن نفهم ملؤلفنيا ميكن    

 وإبالغ لتقدمي اللغة، �ا املعمول للقواعد وفقا فعالة هي اجلمل يف والكلمات كلمات

  .اآلخرين إىل به والعواطف واملشاعر املواقف واخلربات، اآلراء األفكار، األفكار،

. الكتابة تدريس يف املهارات مستوى وتبني مرتابطة فصول أربعة Ali Al-Khuly إىل وفقا

  :يلي كما هي أربعة شروط وأوضح

 كتابة التالميذ تدريب من النوع هذا كتابة. األوىل املرحلة يف الكتابة تعليم هو طاخل .١

 أسلوب يف. والقواعد الكتابة تقنيات تعليمهم املرحلة هذه يف. صحيح بشكل الرسائل

 نقطة اىل كيف الصحيح، الوجه على بالقلم اإلمساك كيفية: تغطي أ�ا يف الكتابة

 .هلا حد ووضع الكتابة يف البدء وكيفية الصفر،

 أن ومبجرد. النص قراءة أو كتابة مهارات نسخة الكتابة أشكال من شكل هو) نسخ( .٢

 يطلب أن ينبغي وأ�ا ومنفصلة، التسلسلية سواء الكتابة، ممارسة رسائل كاملة التالميذ

 .تعلموه قراءة الدرس نسخ إىل



 

 من يكفي ما مع النص لنسخ التالميذ تدريب ويتم واحدة مرة) االمالء( االمالء ، .٣

 على قدر�م الختبار التمرين هذا ويتم). االمالء( االمالء تدريب يف وشرعوا الوقت،

 املنسوخ ممارسة عن تتوقف أ�ا يعين ال ممارسا�ا االمالء بداية مع. يسمعونه ما كتابة

 ).نسخة(

 االمالء تدريبهم ويتم والنسخ، الرسائل، لكتابة املتعلمون يتعلم بعد) الكتابة( إنشاء ، .٤

 تدريس يتم مرة أول. مرحلتني املهارات تنمية تشمل وسوف). إنشاء( كتابة يف بدء

 الكتابة من النوع هلذا ونظرا. املوجهه على إنشاء أيضا وتسمى) تنظيما كتابة( التالميذ

 ١١.)ةياحلر  الكتابة( قبل

 عملية هو طاخل أن نفهم الكتاب يكون أن ميكن أعاله املهارات من أنواع أربعة من    

 إلغاء صحيح، بشكل تقنية - والتقنية الرسائل كتابة كيفية التالميذ تعليم يتم حيث

 اختبار ل يتم  واإلمالء النصوص، قراءة أو كتابة نسخ مثل الكتابة مهارات هي) النسخ(

 متقدمة الكتابة نشاط أن) اختلقت"( شاء إن مسعت، ما من الكتابة على التالميذ قدرة

   .)ةباحلر  الكتابة( تدرس مث املوجهة شاءإن أيضا وتسمى) تنظيما كتابة( ومها مرحلتني،

                                                             
 ١١ Muhammad Ali Khuly, Asalib - Tadrisil- Lughah al-’Arabiyyah, ( ١٩٨٦ ) Al-Mamlakah al-
’Arabiyyah as-Sa’udiyyah, hlm.١٣٥-١٣٢ 



 

 خصوصا شاءإنهو  عليه أركز سوف املذكورة الكتابة من أنواع أربعة بالنسبة أما    

  . الثانوية املدارس مستوى صغار يف ةاملوجه إنشاء

فعند دراسة اللغة العربية ليست الشيء الكثري من اخلربة من املشاكل اليت ميكن أن     

ينظر إليها يف أشكال خمتلفة من األخطاء سواء من حيث نظام الصوت، واستخدام 

  .يزال لديه العديد من أوجه القصور ، أو من اجلوانب األخرى اليت الالقواعيداملفردات، و 

مشاكل تعلم اللغة العربية بشكل عام، ونظريا هناك نوعان، مها مشكلة غطاء   

اللغوي. مشكلة الصوت (أصوات عربية)، مشكلة املفردات ، مشكلة اجلملة (الرتكيب، 

  القواعيد، واإلعراب) واملشاكل غري اللغوية،

ية هي من القضايا اليت ال ترتبط بشكل مباشر ما هو املقصود من املشاكل غري اللغو   

درس اللغة ولكن للمشاركة (حىت املهيمنة) تؤثر على مستوى النجاح والفشل يف  للتالميذ

  تعلم اللغة. املشكلة من غري اللغوية يف تعلم اللغة، من بني أمور أخرى، على النحو التايل:

 النحو على أخرى، مورأ بني من اللغة، تعلم يف اللغوية غري من املشكلة    

  :التايل

 . والفوائد الدافع مثل النفسية العوامل املتعلقة املشاكل. ١

 القدرة حيث من سواء الواحد، الصف يف  للتالميذ الفردية الفروق مشاكل. ٢

 .التعلم والتوجه



 

 الكتب مثل التعلم ومصادر العربية واللغة واإلعالم التحتية والبنية املرافق. ٣

 .الداعمة الكتب من وغريها املدرسية

 واالجتماعية والشخصية، والرتبوية األكادميية سواء ،املدارس كفاءة. ٤

 الغرض هلذا املناسب اختيار جيب املستخدمة، التعلم أسلوب. ٥

 املتاحة الوقت. ٦

  ١٢.اللغوية البيئة. ٧

مناقشة  من وصف املشاكل املذكورة أعاله من تعلم اللغة العربية الكاتب ترغب يف   

كذلك البحث يف املشكالت أو الصعوبات اليت تواجه التالميذ من واحدة من املهارات 

  اللغوية األربع املهارات اللغوية القائمة.

 يف العربيةاللغة كمدارسات  ليستاري راتنا السيدة أن الدراسة، قبل ما إىل واستنادا  

 بالفعل ونفذ اجلنوب ندا المبونجاحلكومية األوىل كاليمبدرسة الثانوية ” أ“ الثامنالصف 

  .الكتابة التعلم على تطبيقه يف الكفاية فيه مبا جيدة تعلم تدابري

  :يلي كما هي التعلم اخلطوات  

  املقدمة   . أ

  السالم ليبدأ الدراسة املدرس. يقول ۱

  معايري الكفاءة اليت سيتم حتقيقها املدرس. وضح ۲
                                                             

١٢  Aziz Fahrurrozi dan Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Arab, Dirjen 
Pend.Islam DEPAG RI, Jakarta, ٢٠٠٩, hlm. ٣ 



 

على التالميذ  بتحقق من احلضور وتأكد التالميذ على استعداد  املدرسإعداد . ۳

  .الدرس  يقبل 

 ب. األنشطة األساسية

  اجلديد  وادامل املدرس.يعطى ۱

  على مواد اليت مت إعدادها، مث التالميذ متابعة  املدرس. يقرأ ٢

  إىل التالمذ ليفهم القرأة الذي قد يقرأون معه. املدرسيأمر  .۳

 التالميذ.   ٥او ٤فروق كل الفقرة  ٥التالميذ يكون  . يقسم املدرس  ٤

 ٥. البطاقات يف شكل املفردات املدرسيعطي 

  استخدم املفردات الذي قد يعطىه  جلعل بضع اجلملة التالميذ املدرس على أمرت.٦        

 للكتابة مرة أخرى اجلمل اليت قد كتبه التالمذعدة  تعني املدرس.٧

، ملعرفة مدى قدرة على الكتابة التالميذمن قبل  قد يكتب املدرس كتابة  تصحح.٨   

    .العربيته اللغة 

     . اإلختتامج    

  مت القيام به قد سلسلة التعلم اليت جعل إلختتام من التالميذو  املدرس. ۱



 

  ١٣.تصحيحها قد متللكتابة مرة أخرى  التالميذإىل  املدرس يطلب .٢

لدى التالميذ يف  الكتابة تدريس تنفيذ تطبيقها يتم اليت أعاله املتصور املالحظة من  

. جيدة اجلنوب كانت احلكومية األوىل كاليندا المبونجدرسة الثانوية املب” أ“ الثامنالصف 

” أ“ الثامن الصف تالميذ على املالحظة من جمموعة الباحثة جعلت عندما الواقع يف ولكن

 وتقدير تقييم على البيانات اجلنوب وعرض ة األوىل كاليندا المبونجاحلكوميدرسة الثانوية املب

 تزال ال الكتابة مهارات اإلنشأ يتحول خاصة له املواد يف العربية اللغة ومدرسي نقلته الذي

  .منخفضة

  ١الجدوال 

الحكومية مدرسة الثانوية الب” أ“ الثامنلدى التالميذ في الصف ختبار مهارة الكتابة إنتائج 

 م۲۰۱٧/۲۰۱٦الدراسي  للعامالجنوب  األولى كاليندا المبونج

إتقان   اسم  رقم

  التعليم

  الوصف  نتيجة

١   Agistia riskina غري كامل  ٤٥ ٧٥  

٢  Ahmad farhan كامل   ٧٥ ٧٥  

٣  Ahmad sofiyan غري كامل ٦٣ ٧٥  

٤  Amelia Winda putrid غري كامل ٥١ ٧٥  

٥  Desi komalasari غري كامل ٥١ ٧٥  

٦  Dio hidayatul amri غري كامل ٦٣ ٧٥  

                                                             
١٣ Observasi, yang dilakukan pada tanggal ٠٨ Desember ٢٠١٦, MTs. Negeri I 

Lampung Selatan 



 

٧  Endri susanto كامل ٧٥ ٧٥  

٨  Faqih mudofar غري كامل ٥٥ ٧٥  

٩  Firman ramadhani غري كامل ٤١ ٧٥  

١٠  Fitri yunisa كامل   ٧٨ ٧٥  

١١  Irfan erlangga كامل   ٧٥ ٧٥  

١٢  Lilis rahma wati كامل   ٧٦ ٧٥  

١٣  M. Alfaujan غري كامل ٤٥ ٧٥  

١٤  M. Fahri al khusen غري كامل ٥٠ ٧٥  

١٥  M. Febri andhika غري كامل ٥١ ٧٥  

١٦  M. Ibnu sina كامل   ٧٥ ٧٥  

١٧  Muhammad nizar غري كامل ٥٠ ٧٥  

١٨  M. Sepiadana غري كامل ٦٥ ٧٥  

١٩  Nur khotimah  كامل ٨٠ ٧٥  

٢٠  Rana fadhilah غري كامل ٥٣ ٧٥  

٢١  Ratna juita كامل ٧٥ ٧٥  

٢٢  Riski Amanda كامل   ٨٠ ٧٥  

٢٣  Rizaldi saifulloh  غري كامل ٦٨ ٧٥  

٢٤  Syifa salsa billa غري كامل ٥١ ٧٥  

٢٥  Tomi trian saputra غري كامل ٥٥ ٧٥  

٢٦  Tuti alfiyah غري كامل ٥٣ ٧٥  

٢٧  Wina mariska كامل   ٧٥ ٧٥  

٢٨  Yulita ningsih كامل   ٧٥ ٧٥  

    



 

مبدرسة الثانوية احلكومية األوىل كاليندا ” أ“املصدر: نتائج االختبار مهارة الكتابة التالميذ يف الصف الثامن   

 .م۲۰۱٧/۲۰۱٦الدراسي  للعامالمبونج اجلنوب 

لنتجئج االختبار مهارات الكتابة التالميذ  أعاله املذكورة البيانات إىل واستنادا    

  الثانوية احلكومية األوىل كاليندا المبونج اجلنوب, منمبدرسة ” أ“الصف الصف الثامن 

و الذين غري الناجحون  %) ٣٩,٢٨(التالميذ  ١١ميذ, وكان منهم الناجحون يبلغ تال ۲٨

 تزال ال التالميذ لدى الكتابة مهارات أن إىل ينظر أن ميكن فإنه ،. %) ٦٠,٧١ (التالميذ ١٧

 اليت العوامل أي عن والبحث الدراسة من مزيد إىل حيتاج هذا فإن ولذلك نسبيا، منخفضة

درسة الثانوية املب” أ“التالميذ يف الصف الثامن  الكتابة  املنخفضة التالميذ الكفاءة تسبب

 أكثر هو ما املتوقع، عن بعيدة تزال ال كانت اليت احلكومية األوىل كاليندا المبونج اجلنوب

  .اللغوية غري أو اللغوية العوامل من

   مشكلة البحثد. 

 يثبت مل اليت) اخلصائص( العشوائي الوضع" هو املشكلة معىن يؤكد كارتونو كرتيين

  ١٤معروف. غري أو حتل أن يعرف ال أو

                                                             
١٤ Kartini Kartono, Pengantar Methodologi Research Sosial, Madar Maju, Bandung 

١٩٩٠, hlm. ١٨.   



 

 حيدث أن املفرتض من بني حتدث اليت الفجوة هي املشكلة أن املفهوم فإنه وبالتايل

  .البحوث خالل من وحلول إجابات عن للبحث واقع مع

 تصاغ أن إىل البحث هذا دراسة حتتاج لتسهيل البحث أعاله، خلفية اىل باإلشارة

اللغة العربية لدى التالميذ يف الصف الكتابة  مهارات تعلوم وهي " عوامل حمددة، مشكلة

الدراسي  للعاماجلنوب  احلكومية األوىل كاليندا المبونجدرسة الثانوية املب” أ“ الثامن

  م"۲۰۱٦/۲۰۱٧

  هأغراض البحث ومنافع .ه

   ثأغراض البح .ا

 ,البحث تريد ان عواملاملغادرين من اخللفية واخلطوط العريضة للمشاكل املذكورة  

درسة الثانوية املب” أ“ الثامناللغة العربية لدى التالميذ يف الصف الكتابة  مهارات تعلوم

 م۲۰۱٧/۲۰۱٦الدراسي  للعاماجلنوب  احلكومية األوىل كاليندا المبونج

 البحثمنافغ .٢

 يف توجيه التالميذ املهمةلتنفيذ يف هذا البحث,   عتبارأن تؤخذ إل للمدارس,    

  مهارات الكتابة . يف التالميذ أن نتائج  حىت  ,باستخدام طريقة أو اسرتاتيجية املناسب



 

تكون دافعا لرتقية اإلنشاء وتدريب  هذا البحث املتوقع ان إسرتاتيجية يفلتالميذ , ل  

  التالميذ للتعلم النشط والتفكري اإلبداعي.

للباحثة: يرجي أن توافري النظرية الثاقبة واملعارف املفيدة وذو القيمة املرسخي   

  املعلمني.

   



 

  الباب الثانىا

  أساس النظري 

  أ.  العوامل صعوبة في الكتابة   

يف الكتابة هناك نوعان من العوامل اليت تؤثر على صعوبات يف الكتابة يعين العوامل         

    اللغوية وغري اللغوية. 

  العوامل غير اللغوية. . العوامل اللغوية و١        

  . عامل اللغوية  أ         

يتم وهي مشاكل من التالميذ أو املتعلمني واجه الذين ترتبط مباشرة إىل اللغة   

  تعلمها. أما بالنسبة ذلك مشكلة اللغة هي كما يلي:

  . مشكلة الصوت (أصوات عربية))أ       

يتم إجراء اللغة من وحدات من صوت معني، عن طريق ترتيب وحدات الصوت   

شكلت املاليني من الكلمات يف حاالت متنوعة. كل لغة هلا اخلزانة (اجلرد) اختيار الصوت 



 

تلفظ صوت منحازة، وخمتلفة (أو رمبا خمتلفة) مع الصوت اخلزانة  من مجيع البشرية املمكن

لغات أخرى. األصوات العربية اليت ميثلها "ض" على سبيل املثال، ال وجدت يف لغات 

أخرى. األمناط يف املنظمة هي خمتلفة أيضا بني مادة لغة لغة أخرى. األحيان _ كل لغة 

ات أخرى، االختالفات اليت أصبحت بداية لديها نظام الصوت اليت ختتلف يف بعض من لغ

  املشكلة التدريس الصوت.

  املشاكل املرتبطة أصوات اللغة العربية هي:  

 . وجود حرف ساكن العربية املختلفة مع اللغة  اإلندونيسية١  

 . حرف علة طويل العربية: ا (أ)، ي (ط)، و (ش)٢  

. معطف من الصوت / الرسالة باللغة العربية التنوعة، أي صوت ولكن مل أحرف ٣  

(مثل األصوات ْن على كلمة ِكَتاٌب) ويوجد احلرف ولكنال يبدو الصوت (مثل أليف يف  

  كلمة دهبوا)  

  

  



 

  . مشكلة املفردات (مفرداة)ب)      

سواء عن طريق  اللغة العربية هي لغة اليت أمناط تشكيل كلمته ومرنة متنوعة ،  

التصريف االشتقاقى أو عن طريق التصريف اإلعراب. �اتني الطريقتني من تشكيل   هذه  

كلمة، لذلك لغة العربية الغنية جدا يف املفرداته. وبالتايل فإن مشكلة تعليم مفردات اللغة 

هيم العربية سوف تكمن يف تنوع شكل الصريف (وزان)، ومعىن الواردة فيه، وسترتافق مع مفا

التغيريات االشتقاق، والتغريات يف انعطاف، الفعل  / فعل)، (املفرد)،  (مثىن)، (اجلمع)، 

  (املؤنث)، (املذكر)، و معىن املعجمية و الوظيفية.

  مشكلة تركيب (القواعذ, اإلعراب)  .)ج     

املشكلة يعين أن الصعوبات اليت يواجهها الطالب فيما يتعلق بالقواعد  من عالقة   

  لمة إىل اآلخرين وبيان األفكار وكجزء من بناء اجلملة.الك

  ومن بني املشاكلة تركيب اليت تعيق  تعلم اللغة العربية، يعىن:   

اإلعراب هو تغيري يف النهاية للكلمة، إما حركة (رفع،نصب،جر,) أو   . أ

 يف شكل الكلمة، وفقا للموقف من كلمة يف اجلملة.



 

  ترتيب الكلمات يف اجلملة  . ب

 تقارب  بني أجزاء الكلمات يف اجلملة, ضرورة وجود  . ت

  استخدام أمناط الذي لغة معقدة.      د.

كشف أن العوامل صعوبة يف الكتابة (اإلنشاأ ) يف علم  Dedeng Rosyidinووفقا      

  اللغة، ومها:

  الفرق بني الكتابة مع القراءة أو غري متكافئة ما كتبه مع ملفوظ )١

 ألف, ومحزة "صعوبة يف كتابة حرف "و،ي، ة " ،  )٢

فهم أقل والصعوبات استخدام اللغة بشكل صحيح، والذي يتضمن  )٣

  ١٥استخدام.(املفردات, النحو, الرتكيب.

من هذا التأكيد ميكن أن يفهم أن الصعوبة يف الكتابة على استعداد خصوصا "يف    

حىت يتمكن اللغة ميكن أن تسببها العديد من العوامل مبا يف ذلك؛ الفرق بني النطق والكتابة 

                                                             
١٥  Dedeng Rosyidin, Metodik Khusus Pengajaran Bahasa Arab, P٣I Bidang 

Tarbiyah, Bandung, hlm. ٣٩ 



 

الطالب جيدون صعوبة، ولكن هذا ليس فقط العربية طبعا صعوبات مماثلة اجه كثري من 

  األحيان يف لغات أجنبية أخرى.

مث صعوبة يف كتابة حرف "و،ي، ة " ، ألف, ومحزة " فهم أقل والصعوبات ستخدام     

لطبع هذا اللغة بشكل صحيح، والذي يتضمن استخدام.(املفردات, النحو, الرتكيب.  با

  يتطلب معاجلة جدية.

 مل غير اللغويةاالع. ب 

مشاكل غري اللغوية هي املشكالت اليت ال ترتبط مباشرة للطالب درس اللغة ولكن     

للمشاركة (حىت املهيمنة) تؤثر على مستوى النجاح والفشل يف تعلم اللغة. املشكلة من غري 

  النحو التايل:اللغوية يف تعلم اللغة، من بني أمور أخرى، على 

 . املشاكل املتعلقة العوامل النفسية مثل الدافع والفوائد . ١

. مشاكل الفروق الفردية طالب  يف الصف الواحد، سواء من حيث القدرة والتوجه ٢

 التعلم.

. املرافق والبنية التحتية واإلعالم واللغة العربية ومصادر التعلم مثل الكتب املدرسية ٣

 داعمة.وغريها من الكتب ال

 . كفاءة للمدرسني، سواء األكادميية والرتبوية والشخصية، واالجتماعية٤



 

 . أسلوب التعلم املستخدمة، جيب اختيار املناسب هلذا الغرض٥

 . الوقت املتاحة٦

  . البيئة اللغوية.٧

 العوامل صعوبة يف كتابة إن شاء "يف غري اللغوية أو غري اللغوية هي:    

 التعلم . الدافع واالهتمام يف١

 . وسائل أداة التعلم٢

 . اختصاص كل من املعلمني األكادميي والرتبوي، والشخصية االجتماعية.٣

 . طريقة التعلم اليت يستخدمها املدرس٤

  ١٦. الوقت املتاح.٥

من الناحية النظرية املذكورة أعاله ميكن أن يفهم أن مهارات الكتابة / تتأثر بعوامل     

غري لغوية أو غري لغوية، تشمل؛ الدافع للتعلم املتاحةتفتقر إىل  أخرى غري اللغة تأثر أيضا

واملرافق وعدم كفاية املرافق قبل، وكفاءة املعلمني الذين ال تتوفر فيهم املؤهالت، وأساليب 

التعلم املستخدمة، وضيق الوقت، فمن املؤكد أ�ا ميكن أن تؤثر على املتعلمني الفقراء 

  مهارات الكتابة.
                                                             

١٦  Kasmawati, Metode dan Tekhnik pembelajaran Bahasa Arab, Jogjakarta, Nusa 
Indah, ١٩٩٩. hlm. ٣٥ 



 

  مهاراة الكتابةتعريف  ب.

  مهاراة الكتابة. )أ  

مهارة الكتابة هو القدرة على وصف أو كشف عن حمتويات العقل , بدءا من جوانب 

الكتابة هي واحدة من  ٣بسيطة مثل كتابة الكلمات حت على جوانب معقدة يعين اإلنشأ.

   ٤مان.لغة اىل الشخص   اآلخر الذي ال تقتصر من قبل املكان والز  باوسائل التواصل 

وكتابة يف  نظرية املعرفة انتظاما. جمموعة من معين با ترتب و تعريف الكتابة يف اللغة هو 

وجود  باألنه مل تشكيل إال املعىن. وتشكيل هو عبارة جمموعة من الكلمات الذي  ترتيب 

الكلمات الذي املنظمة. كتابة وسائل إنشاء الرسم الرموز اليت تصف لغة أن من املفهوم أن 

  ٥يكون شخص قراءة اآلخرين.

" كان أقل أو شعار يصور رسم بياين يصف إحدى  Henry Guntur Tarigan كتب "

فسها ن-لغات اليت يتم فهمها من قبل شخص ما، حىت أن غريهم ميكن قراءة الرمز املخطط

  لو أ�م يفهمون اللغة والصور امللتقطة من الرسم البياين.

                                                             
٣ . Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Rosda Karya. ٢٠١١) 

hlm. ١٥١  
 ٤  . Bisri Mustofa, Metode & Strategi pembelajaran Bahasa Arab, (Malang:UIN Maliki Pers, 
٢٠١١), hlm. ١٠٤ 
 ٥  . Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyuddin, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: CV 
Cendekia Pratama, ٢٠١٢), hlm. ١٤٤ 



 

على املقالة. الكتابة هو املهارات اللغوية متكاملة , الذي يهدف إلنتاج ما يسمى 

املفردات،  مبا، باللغة املكتوبةالتمكن   :كتابة األنشطة هو  إدراجها يفاألقل هناك ثالثة 

من املواضوع  الذي املكتوبة، التمكن من  توياتاحملالتمكن وغريه, ، واجلملة، رتكيبوال

   ٦األنواع املاقالة.

الكتابة هو نشاط يقوم به اإلنسان يف التعبري عن ميكن  خنلص أن من الرأي السابق   

قد تكون األفكار, املعرفة، واخلربات، األفكار الرأي.,  أو العقل من خالل الكتابة, 

  الكتابة.والرغبات، واملشاعر لشخص وشكلت يف 

  . غرض مهارات الكتابةب)

و األهداف الرئيسية  يف تعليم الكتابة هو التمكن مهارات الفهم. والغرض من   

  ٧املنشود.أو شفويا وفقا للغرض إما كتابا الكتابة للتعبري عن األفكار 

  مهارات كتابة أهداف التعلم يف كما يلي:  

  ان يكون قادرة على فهم اخلطاب متنوعة من كتابات.  . أ

                                                             
 ٦  . Syaiful Musthafa, Srategi Pembelajaran Inovatif, (Malang:UIN Maliki Pers, ٢٠١١), hlm. 
١٨١ 

٧ . Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: Rajawali Pers, ٢٠١٤), 
hlm. ١٠٦ 



 

قادرة على التعبري عن جمموعة متنوعة من األفكار، واألفكار واآلراء واملشاعر يف   . ب

 ٨جمموعة متنوعة من الكتابة.

  مث أن هناك هدف تعلم مهارة الكتابة استناداً إىل مستوى أعلى:   

  أ). مستوى املبتدئني. 

  (أ).  نسخ وحدات لغة بسيطة

  (ب).كتابة وحدة لغة بسيطة 

  (ج). كتابة بيانات بسيطة وأسئلة 

  (د). اكتب فقرة قصرية

  الوسيطةب). املستوى 

  (أ).   كتابة األسئلة والبيانات

  (ب).  اكتب فقرة

  (ج). كتابة رسالة

  (د). كتابة مقال قصري 

                                                             
 ٨  . Aziz Fachrurrozi, dan Erta Mahyuddin Op.Cit, hlm. ١٨٣ 



 

  (ه). كتابة التقارير 

  ج). متقدم 

  (أ).  اكتب فقرة 

  (ب). كتابة حرف

  (ج). كتابة أنواع خمتلفة من اإلنشأ

  ٩(د). كتابة تقرير.

  دف عملية تعليم الكتابة باللغة العربية إىل متكني الدارس من :�  

   كتابة احلروف العربية وإدراك العالقة بني شكل احلروف وصوته   .۱ 

. كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة وحبروف متصلة مع متييز شكل  ٢

  احلروف يف أول الكلمة ووسطها واخرها

 .  إتقان طريقة كتابة الغة العربية خبط واضح وسليم ٣  

 إتقان الكتابة باخلط النسخ أو الرقعة أيهما أسهل على الدارس   .٤

                                                             
 ٩  . Iskandarwassid, Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa.(Bandung: UPI & 
Rosda Karya. ٢٠٠٨) , hlm. ٢٩٣-٢٩٢ 



 

 إتقان الكتابة من اليمني إىل اليسار  .٥

 معرفة عالمة الرتقيم ودالال�ا وكيفية استخدامها   .٦

من بعض االختالف  معرفة مبادئ اإلمالء وإدراك ما ىف الغة العربية  .٧

بني النطق والكتابة والعكس, ومن خصائص ينبغي العناية �ا ىف 

 الكتابة كالتنوين مثال والتاء املفتوحة واملربوطة, واهلمزات...اخل.

  ترمجة أفكاره كتابة يف مجل مستخدما الرتتيب العريب املناسب للكلمات   .٨

صحيحة ىف سياقها من ترمجة أفكاره كتابة يف مجل مستخدما الكلمات   .۹

 حيث  تغيري شكل الكلمة وبنائها بتغري املعىن.

  ترمجة افكاره كتابة مستخدما الصيغ النحوية املناسبة   .۱۰

  استخدام األسلوب املناسب للموضوع أوالفكرة املعرب عنها   .۱۱

  ١٠.  سرعة الكتابة معربا عن نفسه يف لغة صحيحة سليمة واضحة معربة.۱۲

  

 

                                                             
۲٣٧صفحة.  هد العربية, مكة املكرمةحممود كامل الناقة, تعليم اللغة العربية, , جامعة ام القرى مع .١٠   



 

 أنواع الكتابة ج. 

كتابة املهارات واحدة من مهارات حديثة، فمن الضروري جدًا أن تعرف نوع   

خمتلف، وهنا املؤلف حماولة لوصف نوعا من إجادة كتابة وفقا للغويني مثل, وعند عزيز 

 فخروراجى قال:

   مهارات الكتابة الميكانيكية والقدرة على زراعة السبب  .أ 

القدرة امليكانيكية يف الكتابة هو مهارة اليت تتصل بشكل خام للكتابة، مثل عالمات  

الرتقيم، وكتابة كتابة منوذج رسالة. بينما القدرة على السبب هو القدرة املرتبطة باستخدام 

  اللغة، واحملتوى من القراءات، واألساليب، والتقييم التنظيمي والكتابة

 لة، الفقرة، والخطابكتابة الحروف، كلمة، الجم  .ب 

انطالقا من كتابات قائما من ولدوا من عملية أكثر من موداهسامباي األكثر  

  .صعوبة: كتابة رسالة، مث كلمة، اجلملة، الفقرة، واخلطاب

 كتابة اإلنجابية، إنتاجاً وتقبال اإلنتاجية  .ج 



 

مهارة تقبال  .القدرة اإلجنابية تعين القدرة على إعادة إنشاء كتابات دار لغة أجنبية    

اإلنتاجية هو قراءة دبريدينجاركان مينيماك األنشطة من خالل األشرطة، مث قل أو مرييسومي 

مرة أخرى. هو القدرة اإلنتاجية الكتابة حبرية مع املواضيع اليت أعطيت مع حتديد عدد قليل 

  من الكلمات الرئيسية.

 نسخة، واإلمالء، ويصعب السلكية واختالق ملفقة غير  .د 

من هذا يعترب من مستوى كفاءة صعوبة يف هذه الطريقة ميكننا فرز إلتقان بعض     

الكتابة من األكثر بسيطة إىل أكثرها تعقيداً، أي أنه يبدأ يف كتابة احلروف، مث نسخ، 

  ١١اإلمالء، السلكية واختالق ملفقة غري.

  اإلجراء التدريس  مهارات الكتابة.  .ه  

 الجيوج نتجاهليف التعليمية جيب أن تبدأ من املواد األسهل اىل األصعب , و  مرحلة 

اإلنشأ املوجهة واإلنشأ احلرية . جيب أن يرتكز    ,مهارات الكتابة األخرى مثل اخلط والنسخ

   .كل مهارة جديدة يف مهارات يتقن سابقا

  رفاحل مهارة يف كتابة. ۱

                                                             
 ١١  . Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyuddin, Op.Cit, hlm. ٣٠٤ 



 

لى اإلمساك بالقلم ووضع الكتاب يف يف هذه املرحلة، ويتم تدريب التالميذ ع

   .، وكيفية بدء و وضع حد هلا .هذا املهم  قبل أن يتعلم الكتابةخدشتعلم أن يكون أمامه, 

  رف احل يف كتابةتدريس  .. ۲

بدأوا يف تعلم كيفية كتابة احلرف,  املمارسة كتابة حرف املنفصلة قبل يربط بعده,     

  أو املدرس بدأ يعطي مثاال على ذلك، مث التالميذ بدء الكتابة كتا�ما. الكتابة 

  تدريس النسخ. ٣

  بعده, جيب أن يدرس لنسخ الدرس يف الكتاب.     

  تدريس اإلمالء. ٤

  هذا التمرين الختبار قدرة الكتابة هلم على ما يسمعون.   

  تدريس اإلنشأ املوجهه. .٥

  قبل كتابة احلرية. هذا النوع من الكتابة أوالً     

  تدريس اإلنشأ احلرية.. ٦



 

الكتابة احلرية هو املرحلة األخرية من تطوير مهارات الكتابة. وينبغي تعليم اىل      

  ١٢التالميذ مهارات الكتابة احلرية.

ست خطوات  توجد  يف تعلم الكتابة من بعض اإلجراءات املذكورة ميكن أن يفهم  

جيب على    .اليت جيب القيام به يتكون من املرحلة الدنيا أوال مث االستمرار يف املرحلة املقبلة

تدريس النسخ,  تدريس كتابة احلروف, تدريسمهارات الكتابة احلرف مث,   تفهمالتالميذ 

جيب أن يف تعليم الكتابة  بذلك ,تدريس اإلنشأ احلرية اإلمالء, تدريس اإلنشأ املوجهه, و

  خمرجات التعلم القصوى. لتحقيق تدرجييتعيلم ب يفاملعلم  توفر

  وهناك بعض املبادئ التوجيهية العامة املتعلقة باجادة  التعلم مهارة الكتابة يعين: 

توضيح املواد الذي دراسة التالميذ, أن القصد ال أطلب كتابة التالميذ  قبل .  ) أ

 استمع إىل شرح أما عن طريق.

 أهداف التعلم للطالب.. إبالغ   ) ب

  .ج).  توفري ما يكفي من الوقت لتعلم الكتابة

  ١٣د).   ينبغي تطبيق مبدأ التدرج من البسيط إىل املعقد، من السهل لصعوبة.

                                                             
 ١٢  . Ibid., hlm. ١٥٣-١٤٨ 



 

وهكذا يف التدريس مهارات الكتابة  جيب أن املدرس االنتباه إىل تقنيات أو 

تابة التالميذ  قبل استمع إىل شرح تعليمات للتعلم  على مهارات الكتابة  يعين: ال أطلب ك

توفري ما يكفي من الوقت لتعلم الكتابة, إبالغ أهداف التعلم للطالب, أما عن طريق, 

  ينبغي تطبيق مبدأ التدرج من البسيط إىل املعقد، من السهل لصعوبة. 

  . اإلنشأ الموجهه ج

  اإلنشأ الموجهه أ. تعريف 

 مثل الكتابة باستخدام دليل أو التحفيز معني،من اختصاص الكتابة املوجهه  هو   

  ١٤.يف شكل صور، واألسئلة، واملفردات أو دليل اجلملة

يف هذا املستوى الطالب ان يعرف اإلمالئي مع مئات من الكلمات وتتقن الكثري    

مفاهيم اللغة , إعطاء احلرية لطالب باإختيار الكلمات, تاركيب،  تطورتو املفردات 

   .يف الكتابة التدريبات, ولكن ال يسمح للكتابة على املستوى اللغويواألشكال اللغوية, 

                                                                                                                                                                              
 ١٣ . Wahab Rosyidi, Mamlu,atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 
Arab, (Malang: UIN Maliki Press, ٢٠١٢) hlm. ٧٥ 
 ١٤ . Imam Asrori, dkk, Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: MISYKAT, 
٢٠١٢), Hlm. ١٣٦ 



 

التعلم يف هذا املستوى جيب على مراحل بدءا من كتابة بسيطة لكتابة مجلة واحدة  

ألنه يف هذا املستوى مث تطورت لتصبح بعض اجلمل وتواصل الحقا فقرة واحدة , فقرتني, 

   :ميكن استخدامها للتعلم هي أن بعض التمارين اليت

كلمات املختلفة   تكميليف هذا التمرين ميكن أن  بدءا من متارين لتكميل الكلمة ،  . أ

  مع التالميذ اآلخرين. 

مث ممارسة التحليل ، يعىن با استبدال أجزاء من اجلمال اىل العبارات اليت ميكن أن    . ب

 تعطي معىن آخر يف اجلملة.

الكلمات اليت  بضعمنه تقدمي إعطاء مث ل قصرية البسيطة اجلما ج. يتم إعطاء التالميذ

حىت جيب أن ال تتكرر لتكوين اجلملة ولكن جيب أن زيادة  بكلمة واحدة أو كلمتني 

  اجلملة الكمالة. أن

 د. اليت تبني اجلمال والتغيري احده  حىت جيب أن تغري كلمة أخرى

  .متخصصة التدريب باستخدام أشكال الوقت كما ميكن أن .ه

  أو يقرأ منه يسمعاألسئلة اليت يتعني اإلجابة التالميذ مع ما  باستخدام .و  

  إىل فعل املضارع تغيريفعل  املاضي  طلب منهمفقرة واحدة، و  يتم إعطاء التالميذ .ز  

  اجلملة مع شرح أو وصف شيء موجود حول التالميذ.كاملة  ح. 



 

........... _ انا أمسع  

 _ انا أرى ...........

  ١٥.مثل بطاقات الصورة الرسوم واللوحاتاستخدام  .ط

الدرجة اليت طلب من اإلنشأ املوجهه هو من الشرح أعاله ميكن أن يفهم أن     

ولكن ال ينبغي أن  لتلفيقويعطىى احلرية املدرس التالميذ للقيام ممارسة الكتابة اليت يسرتشد 

تكون مكتوبة فوق مستوى لغته. يعين أنه يف هذه املرحلة املتعلمني الكتابة مواد بسيطة 

  جمددا. مستوى أكثر صعوبة  تطور اىلمث لديهم القدرة الذي مناسبة ب

  الموجهةب). أشكال التمارين اإلنشأ 

  :ما يليشكال  األ باتباع ميكن أن يتم

 مجلة  املناسبة  . أ

حمددة، مث كتابة الكلمة اليت  جلملةاملناسبة لال بضع اجلملةيطلب التالميذ لكتابة 

على سبيل املثال، يف اجلملة سبيل املثال كتب الولد دراسة يف  .املنسبة   لكتابة اجلملته  

                                                             
 ١٥  . Bisri Musthafa, Abdul Hamid, Op.Cit, hlm. ١١١-١١٠ 



 

حني أن الكلمة اليت تظهر مثل البنت بعد ذلك جيب أن تكون مكتوبة من قبل التالميذ هي  

  .رسهاكتبت البنت د

  الفقرة الذي يناسبة   . ب

بتغيري جعل املعلمني بعض الفقرات ويطلب من التالميذ إىل الكتابة مرة أخرى   

ويطلب من التالميذ لتغيرياسم  إذا فقرات حتكي الرقم املذكر ,صل األ كلمة  من احدا

  .إىل أشكال األفعال، الضمائر، الصفات ستؤدياملوئنث 

  إزالة اجلملة .ج

عادة ما يكون حرف  .الفراغ بكلمة إزالتها من اجلملة لتعبئةويطلب من التالميذ     

  .غري ذلكاجلر، حرف العطف ، حرف االستفهام ، حرف متطلبات  و 

  بناء الكلماة .د

  التالميذ بعض الكلمات عشوائية  لرتتب ان يكون اجلملة الكلمة. يعطى

  اجلملةبناء  .ه

  الكلمة.الفقرة التالميذ بعض اجلملة عشوائية  لرتتب ان يكون يعطى  

  و. تغيري / حتول اجلملة        



 

 السلبية، اجلملة اجلملة اإلجيابية ، اجلملة لتحويل اىل ويطلب التالميذ اجلملةيعطى 

 ، تغيري فعل املاضي اىل فعل املضارع, او فعل األمر.  األخبار مجلةأو   االستفهام

   اجلملة توصيل ز. 

 مثله حرف باضافة يكون مجلة الواحدةلتحويلوه ان  ويطلبالتالميذ مجلتني يعطى    

  .غري ذلكو  العطف، حرف ، اجلر

  ح. يكمل اجلملة

  يكمله. ويطلب اجلملة  قطعةالتالميذ يعطى 

املدرس , مل  اليت ينبغي النظر فيها هناك بعض األشياءيف التعليم إنشأ املوجهه ,  

 نوع اختيار جيب على املدرس ولذلك،السهل.  من التمارين إنشأ املوجهه أنواع يكن كلها

    .طالب القدرة مستوى  ناسبمتارين امل

هيكل يف أنواع  املدرسبعد يشرح  ينبغي إعطاءالتدريبات اإلنشأ موجهة الثاني   

  .أوال اللفظيالتمارين له وتدريب 

  معروفة وتعلمت التالميذ.جيب أن يكون املفردات يف هذه التدريبات  الثالث  



 

مرحلة التصحيح  القيام املدرسبعد يكتب، واإلجابة على ممارسة الرياضة،  الرابع  

على   لمدرسلرؤية أمثلة على إجابات مكتوبة ل بشكل منفرد الطلبةوميكن أن يتم التصحيح 

  الشبورة.

  للحصول ومناقشة األخطاء التالميذ. مع التالميذ مناقشة  املدرس الخامس  

يطلب من التالميذ إىل الكتابة مرة أخرى اإلجابة الصحيحة ككل أو يف السادس   

  ١٦اجلملة خطأ فقط.

مصنوعة من التمارين أسهل إىل الصعب، أن اإلنشأ املوجهة  املفهوممن الشرح أعاله   

يف التعلم الكتابة على النحو  هناك بعض متارين الكتابة اليت جيب أن تكون معروفة للمربيا

مث يف  اللفظيهيكل يف أنواع التمارين له وتدريب  املدرسبعد يشرح  ينبغي إعطاء :التايل

بعد يكتب، واإلجابة  معروفة وتعلمت التالميذ, جيب أن يكون هذه التدريبات املفردات 

األخطاء مرحلة التصحيح وميكن أن يتم التصحيح  القيام املدرسعلى ممارسة الرياضة، 

  يطلب من التالميذ إىل الكتابة مرة أخرى اإلجابة الصحيحة. التالميذ, و األخر 

 

                                                             
 ١٦  Muhammad Ali al-Khuli, Strategi Pembelajaran bahasa Arab, Terjemahan Asalib Tadris 
Al-Lugah Al-Arabiyah., (Yogyakarta: Basan Publishing, ٢٠١٠). hlm. ١٤٠-١٣٨ 



 

يعين بلتحديد أربعة "للكتابة (انشاء)  منوذج تصحيح  Mary Finochiaroوفقا   

   :، وهي تقييمعناصر 

 يحةالكتابة، والربط واستخدام احلروف اهلجائية الصح   . أ

 واملناسبةالرتقيم والتنقيط الصحيحة   . ب

 استخدام املفردات املناسبة ومتنوعةج. 

 ١٧والقاعدة احلقيقية والصحيحة.  . د

  

   

                                                             
١٧ . Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Misykat, Malang, ٢٠٠٥, 

hlm.١٤٧ 



 

الباب الثالث    

  منهاج البحث

 نوع البحث  . أ

يتشكل هذا البحث البحوث امليدانية باستخدام مدخال النوعى, أي 

األولوية جلمع التقنيات من البحوث اليت أجريت لفهم الظواهر االجتماعية وإعطاء 

  خالل مراقبة الظروف حول البيانات.

البحوث امليدانية ويسمى أيضا مسح البحث,  مسح البحث هو البحوث  

اليت أجريت على السكان كبرية أو صغرية. يتم أخذ البيانات من جمتمع البحث. 

اجتماعية أو لذا ميكن العثور عليه نسبيا األحداث، والتوزيع وعالقات بني متغريات 

  ١٧نفسية.

                                                             
١ Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat,Metode Penelitian (Mandar Maju: Bandung, ٢٠٠٢ ), h. ٣٣ 



 

اليت أجريت يف بيئة  األحباثالبحوث امليدانية هي ميكننا أن نعرف أن 

ملعرفة هذه الظاهرة واألعراض اليت حتدث يف البيئات اليت أصبحت هدفا  اجتماعية

  للبحث.

عرض هذا البحث هو دراسة وصفية النوعية. والغرض من هذا الوصف 

يف البيئة حتت املالحظة, ما هو نوع من رأي  ملساعدة القراء على معرفة ما حيدث

وأي نوع من احلدث أو النشاط الذي املشاركني واليت تتواجد يف أحباث أساسية, 

  ١٨أحباث أساسية. حيدث يف

لوصف وحتليل الظروف احمليطة بعملية تعليم  يهدف البجث الوصفي النوعي  

درسة الثانوية املب” أ“ الثامنالعربية لدى التالميذ يف الصف املهارة الكتابة 

  .م۲۰١٧/۲۰۱٦الدراسي  للعاماجلنوب  احلكومية األوىل كاليندا المبونج

  

  

                                                             
٢ Ibid, h. ١٧٤ 



 

  منهاج البحثب. 

العربية لدى املهارة الكتابة تعليم  يستخدم منهج النوعية يف البحث "

 احلكومية األوىل كاليندا المبونجدرسة الثانوية املب” أ“ الثامنالتالميذ يف الصف 

ألن هذا منهج مناسبا ألنه يتم استخدام الطرق النوعية للحصول على  " اجلنوب

بيانات متعمقة، يعين البيانات. املعىن هو البيانات الفعلية والبيانات النهائي الذي 

هو القيمة اليت تظهر وراء البيانات، وأساليب نوعية مل ترفض األرقام واستخدام 

  ١٩ها.األساليب اإلحصائية لعرض البيانات وحتليل

منهج البحث النوعية هو منهج البحث استنادًا إىل فلسفة 

بوستبوسيتيفيسمي، ويستخدم لدراسة أحوال األجسام الطبيعية، حيث تكون 

الباحثني كأداة رئيسية، طبيعة البيانات االستقرائية التحليل/النوعية ونتائج البحوث 

  ٢٠النوعية ومزيد من التشديد على تعميم معىن.

                                                             
٣ Sugiono “memahami penelitian kualitatif”, (Bandung: Alfabeta, ٢٠١٣), hlm.. ٣ 
٤ Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitati, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, ٢٠١٣), hlm. ١٥ 



 

ما سبق متكني ان نفهم أن يستخدم هذا البحث منهج النوعية  اسنتادا إىلو 

اي البحوث اليت �دف إىل معرفة حالة الطبيعة، الباحث هو األداة الرئيسية يف 

هذه الدراسة. ينتج هذا البحث النوعي البيانات الوصفية يف شكل كلمات مكتوبة 

  أو منطوقة من الناس والسلوكيات اليت ميكن مالحظتها.

 البحث الدوات  . ج

  يستخدامت الباحثة بعض طريقة جلمع البيانات هو منا يايل:

 املالحظة .١

يرافقه سجالت املالحظة هي أسلوب مجع البيانات عن طريق املالحظة،     

 من حيث عملية التنفيذ جلمع البيانات ٢١.ضد الدولة أو سلوك الكائن اهلدف

) واملراقبة غري مشارك التالية مالحظة التمييز بني املالحظة باملشاركة (مراقبة املشاركة

من حيث األجهزة يستخدم، فاملراقبة ميكن أن تكون متباينة يف املالحظات منظم 

  ٢٢وغري منظم.

                                                             
٥ Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: Rineka 

Cipta, ٢٠١١), h. ١٠٤ 
٦ Sugiono, Op. Cit, hlm. ٢٠٤ 



 

. يف املالحظة التشاركية أو للمشاركةيف هذا البحث تستخدم الباحثة     

 الباحثة املشاركة يف األنشطة اليومية للناس الذين جيري الحظت املالحظة التشاركية

أو جعل هدفا للبحث. أثناء إجراء املالحظات، تأيت الباحثني على القيام مبا يقوم 

به مصدر البيانات ويشعر. مع هذه املالحظة التشاركية، مث البيانات سيكون أكثر 

اكتماال، حادة، وصلت إىل حد معىن أي السلوك الذي يبدو. واستخدم الباحثون 

. منظم املراقبة هي مالحظة أنه قد مت أيضا مالحظة املهيكلة يف هذه الدراسة

  ٢٣تصميم بشكل منهجي، حول ما سيتبع، مىت وأين مكان.

 املقابلة .٢

املقابلة هي أسلوب مجع البيانات من خالل عملية السؤال و اجلواب     

الشفوية اليت تذهب يف اجتاه واحد, وهذا يعين أن األسئلة جاءت من املقابلة 

  واإلجابات املقدمة بالضيف.

ستحدم املقابلة كأسلوب مجع البيانات, ألن هذا األسلوب إلضافة ي    

املعلومات يف مجع البيانات يف البحوث كما لتصبح مادة التسليح يف نتائج البحوث 
                                                             

٧ Ibid, hlm. ٢٠٥ 



 

يف حبث أكثر تعمقا حيث حصل الباحثون على معىن البحث. يف مقابلة مع 

  الباحثني استخدام املقابالت املنظمة.

العربية لدى التالميذ يف املهارة الكتابة تعليم وتناولت املقابلة إىل املدرس   

 للعاماجلنوب  احلكومية األوىل كاليندا المبونجدرسة الثانوية املب” أ“ الثامنالصف 

  م.۲۰۱٧/۲۰١٦الدراسي 

 لدراستها.

 اإلختبار .٣

تعطي ألفراد للحصول على األجوبة  أدوات القياساإلختبار هو     

يعطى هذا املتوقعة أما عن طريق الفم أو يف الكتابة، واإلجراءات أو أفعال. 

درسة املب” أ“ الثامن, أي لدى التالميذ يف الصف االختبار ملوضوع الدراسة

لتحصيل املعلومات و البيانات عن  اجلنوب احلكومية األوىل كاليندا المبونجالثانوية 

احلكومية درسة الثانوية املب” أ“ الثامنالتالميذ يف الصف املهارة الكتابة تعليم 

  اجلنوب. األوىل كاليندا المبونج



 

 التوثيق .٤

مكملة الستخدام التوثيق هو سجل لألحداث اليت مرت. دراسة الوثيقة 

ج البحث من املراقبة أو أسلوب املالحظة واملقابالت يف البحث النوعي. نتائ

املقابالت ستكون أكثر مصداقية أو أنه ميكن تعزيزها بالوثائق. ولذلك أساليب 

  ٢٤الدراسة. هذه مجع البيانات مع الوثائق املطلوبة يف 

أما بالنسبة للوثيقة املذكورة هنا هو كافة الرسائل أو األدلة اخلطية اليت عثر   

احلكومية األوىل  الثانوية  هي عن تاريخ مبدرسةالوثائق املطلوبة عليها يف املوقع. 

والكتب التسجيل، وحالة من املعلمني والتالميذ، وقائمة , اجلنوب كاليندا المبونج

  .التالميذ واحملفوظات بيانات أخرى

  

  

 

                                                             
 ٨ Ibid. h. ٦٣ 



 

  د. منهاج تحليل البيانات

البيانات اليت مت احلصول  وإعداد منهجيةحتليل البيانات هي عملية إجياد     

من نتائج املقابلة, املالحظة و التوثيق عن طريق تنظيم البيانات يف فئات، عليها 

يضع خارجاً إىل وحدات التوليف، وتنظيم يف منط, اخرت اليت هي هامة، وتلك اليت 

سيتم دراستها، وتقدمي استنتاجات حىت يسهل فهمها من قبل نفسك أو أي 

  شخص آخر.

ذ ما قبل دخول الباحث امليدان، حتليل البيانات يف حبث النوعية فعلت من    

بينما يف امليدان، وبعد االنتهاء من امليدان. يقوم حبث النوعية حتليل البيانات قبل 

الدخول الباحثة امليدان عاى النتائج األولية لدراسة البيانات، أو سكندر البيانات، 

  اليت ستستخدم لتحديد حمور البحث.

يف حتليل بينما يف  Huberman و  Miles تستخدم الباحثة منوذج التحليل     

تشري إىل أن النشاط يف حتليل البيانات النوعية ) ١٩٨٤( Hubermanو  Miles امليدان. 

هو القيام به بشكل تفاعلي واستمرت باستمرار حىت أ�ا قد اكتمل، وبالفعل 



 

مشبعة البيانات. النشاط يف حتليل البيانات، أي احلد من البيانات وعرض البيانات 

  واستنتاج الرسم والتحقق. 

وفيما يلي شرح لكل واحد من ثالثة تدابري حتليل البيانات النوعية منوذج     

Miles  وHuberman .حىت يتسىن لنا حتسني فهم كل خطوة من اخلطوات  

اختيار, واألشياء األساسية، والرتكيز على احلد بيانات هو تلخيص أو  .١

األشياء اليت هي نظرة املهم للمواضيع وأمناط. كما يتم تقليل للبيانات يف 

احلكومية األوىل  مبدرسة الثانوية  هذه الدراسة هو نبذة تارخيية عن تأسيس

, املرافق والبنية التحتية, الدولة من التالميذ و الدولة اجلنوب كاليندا المبونج

  .اجلنوب احلكومية األوىل كاليندا المبونجمن املدرس مبدرسة الثانوية 

وصف قصري,  يعين عرض البيانات ميكن أن يتم يف شكلالعرض البيانات,  .٢

خطة, العالقة بني الفئات وما شابه ذلك. ملعرفة الظروف يف مدرسة الثانوية 

روضة املتعلمني فتستخدم الباحثة العرض عن طريق املالحظة واالختبارات 

واملقابالت والوثائق حيث الطرق املستخدمة للحصول على معلومات حول 



 

كومية األوىل كاليندا احلمبدرسة الثانوية املهارة الكتابة (اإلنشأ املوجهة) تعليم 

االستنتاج بأن االكتشاف اجلديد الذي حتقق بيانات أي , اجلنوب المبونج

. ميكن أن تكون النتائج وصفا للكائن اليت كانت يف السابق مل يكن هناك

قامتة حىت بعد التحقيق اتضح. البيانات اليت مت احلصول عليها يف الكتاب 

بعد حتليلها على قا لنوع من البيانات. قبل التحليل اليت مت مجعها مسبقا وف

, و حتليل البيانات مث ختتتم البيانات من طريقة عرض وتفسري البيانات

  ٢٥استنتاج خاص أصبح الحقا االستنتاجات العامة.

من التوضيح السابق نعرف أن يف هذا البحث تستخدم الباحثة طريقة حتليل 

بيانات. يبدأ التجليل باحلد  البيانات باحلد بيانات, العرض البيانات و حتقق

بيانات, هو تلخص هذه العملية، واختيار األشياء اليت هي موضع، مع الرتكيز على 

األشياء اليت هي مهمة. بعد أن البيانات املقدمة ما يسمى العرض، عرض البيانات 

ميكن أن يتم يف شكل وصفا موجزا، والرسوم البيانية، وعالقة بني فئات وغريهم. 

                                                             
٩ Ibid, h. ٣٣٧ 



 

عرض البيانات سوف جتعل من األسهل لفهم ما حدث, تستند خطة  من خالل

العمل القادمة ملا أنه قد يفهم. اخلطوة األخرية هي التحقق من البيانات أو 

استخالص النتائج. االستنتاجات يف البحث النوعي قد جييب املشاكل صياغة  

  مؤقتة.منذ بداية, ولكن رمبا ليس بسبب صياغة املشكلة واملشكلة ال تزال 
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  ه. إقامة عالقة جيدة مع ا�تمع البيئي املدراسة.

 إستراتيجية

 . تنفيذ صالة الظهر مجاعة كل اليوم يف البيئة املدراسة. ١

 . القيام التدريس اخلصوصي للتالميذ يف الصف التاسع والتدريب الالمنهجية٢
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 األهداف

 الرتبية القائم على اإلميان والتقوى . وضع األساس١

 . حتسني عملية التعلم و التخرج كل عام الدرس٢

  ملهنية. زيادة اجلودة املدرسون يف ا٣

  المدرسة الثانوية الحكومية األولى كاليندا المبونج الجنوب التاريخ التأسيسي ب. 

، ١٩٩٧املدرسة الثانوية احلكومية األوىل كاليندا المبونج اجلنوب تأسست يف عام     

عن افتتاح مجهورية املدارس الدينية  ١٩٩٧يف عام  ١٠٧وفقا لقرار وزير الشؤون الدينية رقم 

  .١٩٩٧مارس  ١٧إندونيسيا. يف تاريخ يف 

يف ذلك الوقت برئاسة الدكاترة. ذو الكفل. املدرسة الثانوية احلكومية األوىل كاليندا     

منطقة كاليندا رجينسي المبونج اجلنوب  Pratus IIsyaالمبونج اجلنوب يقع احلق ىف الشارع. 

. منطقة سيدو ٢  ليندا. منطقة كا١املنطقة:  ٣، ويتألف من KKM ١٩وبصفيت األم من 

. املدرسة الثانوية احلكومية األوىل كاليندا المبونج ٢٠٠٣منطقة ناتار،. يف عام  ٣مليوا،

اجلنوب تغيري العنوان / املوقع يف الشارع سوكارنو هاتا، سيمفور  قرية كيداطن مقاطعة  

تبداله من قبل كاليندا، ويف ذلك الوقت مدير املدرسة مبدأ الدكاترة. ذو الكفل الذي مت اس



 

بقيادة قدمه الدكاترة ه رضوان اهلواري، ا�ستري ٢٠١٥الدكاترة. ه. يوهان نساتر. يف عام  

  حىت اآلن, 

كما المدرسة الثانوية الحكومية األولى كاليندا المبونج الجنوب  أما بالنسبة لرئيس 

  يلي:

  ٢الجدول 

  مدة الوظيفة  األسماء  الرقم

١  

Drs. Zulkifli            من السنة الدراسية

(٢٠٠٣ -١٩٩٧ )  

٢  

Drs. H.Johan Nasatar  من السنة الدراسية  

(٢٠١٥ -٢٠٠٣ )  

٣  

Drs. H. Ridwan Hawari, M.M   من السنة الدراسية  

  اآلن - ٢٠١٥

  



 

  

المدرسة الثانوية الحكومية األولى كاليندا المبونج الهيكل التنظيمي للقيادة مقاطعة    

  الجنوب 

  ٣الجدول 

 

 

 

 

 

  

  الحكومية األولى كاليندا المبونج الجنوبج. الموارد التعليمية المدرسة الثانوية 

  أ). حالة التالميذ من المدرسة الثانوية الحكومية األولى كاليندا المبونج الجنوب

Waka Kesiswaan 
Drajad Kuncoro S.Pd 

Kepala Perpus 
Dra. Upik Rosdiana 

Waka Kurikulum  
Umbaryati S.Pd 

 

GURU SISWA 

Wali Kelas 

Kepala Madrasah 
Drs. H. Ridwan Hawari, M.M 



 

 ٦٦٨عـــدد التالميـــذ مـــن املدرســـة دار اهلـــدى املتوســـطة بنـــدر المبـــونج بلـــغ جمموعهـــا 

  :، للمزيد من التفاصيل٣٧٤من الرجال والنساء  -رجال  ٢٩٤تلميذا تتكون من 

 ٤الجدول 

حالة التالميذ من التالميذ من المدرسة الثانوية الحكومية األولى كاليندا المبونج 

  الجنوب

 الفصل رقم
 عدد التالميذ

 اجلملة
 النساء الرجال

۱ VII ٢٨٣ ١٥٨ ١٢٥ 

٢ VIII ١٩٧ ١١٢ ٨٥ 

٣ IX ١٨٨ ١٠٤ ٨٤ 

 ٦٦٨ ٢٩٤ ٣٧٤ اجلملة

  املدرسة الثانوية احلكومية األوىل كاليندا المبونج اجلنوب املصدر: بيانات             

  

  

  



 

 ب).حالة المدرسين من المدرسة الثانوية الحكومية األولى كاليندا المبونج الجنوب  

  ٥الحدوال 

  حالة المدرسين من المدرسة الثانوية الحكومية األولى كاليندا المبونج الجنوب

No  Nama Jabatan 

١ Drs. H. Ridwan Hawari, M.M Kepala Sekolah 

٢ Khairuddin S.Pd.I Fiqih 

٣ Abdurrahman S.Pd.I Fiqih 

٤ Umbaryati S.Pd Matematika 

٥ Drajat Kuncoro S.Pd Ips terpadu 

٦ Dra. Upik Rosdiana Ips terpadu 

٧ Dra. Rodliyah ummi hanik 

M.Pd.I 

Ips terpadu 

٨ Nursiah S.Pd Ips terpadu 

٩ Rusmani S.Pd Bahasa Indonesia 

١٠ Subaikhah S.Pd Bahasa Inggris 

١١ Sri Wahyuni S.Pd Bahasa Inggris 

١٢ Untung Sunaryo M.Pd Bahasa Inggris 



 

١٣ Ena Julaiha S.Pd Matematika 

١٤ H. Muhammad Haris S.Pd Ipa Terpadu 

١٥ Rustam Habibi S.Pd Ipa Terpadu 

١٦ Heru Kuncara S.Pd Pkn  

١٧ Yusrina S.Pd Bahasa Indonesia 

١٨ Ratna dwi lestari M.Pd.I Bahasa Arab 

١٩ Eka Maherdasari S.Pd BK 

٢٠ Dra Suarni SKI 

٢١ Faudzan S.Ag Penjaskes  

٢٢ Hasan  Basri , A.Md Bahasa Lampung  

٢٣ Zaitun S.Ag Akidah Akhlak 

٢٤ Tri Enggreini S.H Pkn 

٢٥ Drs. Dedi Junaidi Penjaskes  

٢٦ Budi Trianto S.E Tik  

٢٧ Marfuah S.H.I Seni Budaya 

٢٨ Rahmatulloh S.Pd.i Matematika 

٣٠ Sri Wahyuni , S.Pd.i Bahasa Arab 

٣١  Wandri Juniardi S.Si Bahasa Inggris 

٣٢ Suandi S.Pd.i Tahfidz  



 

  املدرسة الثانوية احلكومية األوىل كاليندا المبونج اجلنوب     حالة املدرس من املصدر: بيانات    

 ج) المرافق والبنية التحتية  

  ٦الجدوال 

  الثانوية الحكومية األولى كاليندا المبونج الجنوب      بالمدرسةالمرافق والبنية التحتية 

No  Nama 

Bangunan/Ruang 

UKURAN JUMLAH KONDISI 

BAIK RR RB 

١ Mushola  ١    

٢ Gudang  ١    

٣ Perpustakaan  ١    

٤ Aula   ١    

٥ Lapangan   ١    

٦ LAB Komputer  ١    

٧ Kantin  ١    

٨ 
Lokal Belajar: 

    ١٧ 
   

٩ WC  ٢   

 

 

 

 

 



 

١٠ Kantor   ١    

١١ TU  ١    

١٢ Ruang BK  ١    

 

” أ“مهارات الكتابة اللغة العربية لدى التالميذ في الصف الثامن تعلوم .عوامل ب

  مدرسة الثانوية الحكومية األولى كاليندا المبونج الجنوب.الب

  . البيانات األولية۱

مهارات الكتابة اللغة العربية لدى التالميذ يف الصف الثامن تعلوم ليعرف عوامل     

ليندا المبونج اجلنوب يستخدم البحثة منهاج درسة الثانوية احلكومية األوىل كااملب” أ“

  املالحظة, املقابلة, اإلختبار, التوثيق. 

كما املدارس األخرى، وخاصة تعلم نظام التنفيذ ملواضيع اللغة العربية يف الصف     

الثانوية احلكومية األوىل كاليندا المبونج اجلنوب ملتابعة األنظمة يعين   باملدرسة” أ“الثامن 

  ساعة من الدروس كل أسبوع. ٢

  أ). العوامل وغير اللغوية.  



 

العوامل وغري اللغوية هي املشكالت اليت ال ترتبط مباشرة للتالميذ درس اللغة ولكن         

للمشاركة (حىت املهيمنة) تؤثر على مستوى النجاح والفشل يف تعلم اللغة. . العوامل من غري 

  اللغوية يف تعلم اللغة، من بني أمور أخرى، على النحو التايل:

  امل النفسية مثل الدافع والفوائد .املشاكل املتعلقة العو ١   

من املقابالت اليت تقرتح ألم راتنا أن "األساس مدرس وحتاول توفري احلافز التالميذ     

درسة الثانوية احلكومية األوىل كاليندا المبونج اجلنوب يف وسيلة املب” أ“يف الصف الثامن 

ارات الكتابة وخاصة (اإلنشاء إلثارة االهتمام لدى املتعلمني حنو تعلم اللغة العربية، ومه

  املوجهة) هكذا بدا االهتمام والتحفيز يف دراسة اإلنشاء املوجهة.

استنادا إىل بيانات من املالحظات املذكورة أعاله ميكن حتليلها بأن املدرس مدرسة     

ىت الثانوية احلكومية األوىل كاليندا المبونج اجلنوب كانت ممتازة يف توفري احلافز للمتعلمني ح

أن االهتمام يف دراسة اللغة العربية، وخاصة مهارات الكتابة (اإلنشاء املوجهة) هي بالفعل 

 واضحة.

ومن املفهوم أن مدرس اللغة العربية قد تنفذ بطرق خمتلفة إىل مصلحة يف تعلم اللغة 

  العربية ميكن حتسينها، واحدة منها أيضا توفري احلافز للمتعلمني يف كل اجتماع. 



 

افق والبنية التحتية واإلعالم ومصادر التعلم مثل الكتب , الكتب اللغة العربية . املر ٢

 الداعمة وغريها من الكتب الداعمة.

استنادا ايل احلصول من املالحظات أظهرت البيانات توفر  وسائل التعلم يف املدرسة   

الم والطرائق الثانوية احلكومية األوىل كاليندا المبونج اجلنوب كافية، نشرت وسائل االع

املستخدمة املدرسني أثناء عملية التعلم خارج أيضا تتنوع، ولكن الوقت يف تعلم سوف تؤثر 

على أنشطة أنشطة التعلم الطالب لساعات الدراسة باملدرسة الذي عقد يف ظهر اليوم , 

بذلك بأن للتلميذ جيدون صعوبة يف الرتكيز يف تلقي الدروس، لذا فإن الوقت املناسب 

  ن له تأثري إجيايب على تعلم الطالب.سيكو 

  . اختصاص املدرسني، سواء األكادميية والرتبوية والشخصية، واالجتماعية ٣   

استنادا إىل بيانات من املالحظات املذكورة أعاله ميكن حتليلها بأن املدرس مدرسة   

د، وإن مل يكن الثانوية احلكومية األوىل كاليندا المبونج اجلنوب قد أقصاها يف تقدمي املوا

نفس النظرية ولكن الغرض منه معا حىت يتمكن الطالب تنشط يف متابعة دروس اللغة 

العربية. القدرة يف تقدمي املواد من املعلمني ومتكني املتعلمني لديهم فهم واضح املواد حددت 

ون إىل فضال عن تعزيز النشاط املتعلمني يف أنشطة التعلم. و من املقابالت اليت يقرتح املؤلف



 

السيدة راتنا أن "األساس مدرس اللغة العربية يف مدرسة الثانوية احلكومية األوىل كاليندا 

المبونج اجلنوب سعيت قدرات التدريس حبيث املتعلمني ينشطون يف الدراسة التالية اليت 

أجريت يف الفصول الدراسية، وذلك باستخدام اخلطوات القصوى ولكن على ما يبدو مل 

  تأثري اهلام.يكن له ال

 . الطريقة التعلم املستخدمة، جيب اختيار املناسب هلذا الغرض٤   

وبناء على مراقبة وأظهرت البيانات أن أنشطة التعلم سوف يقوم به مدرس اللغة   

العربية يف املدراسة الثانوية احلكومية األوىل كاليندا المبونج اجلنوب تستخدم بالفعل جمموعة 

عليم أثناء الدرس، املدرس يف ذلك الوقت لتعليم دون استخدام متنوعة من طرائق الت

األساليب اليت ال ختتلف سيجعل يصبح الطالب بامللل، وسوف ال تويل اهتماما للمدرس 

الذين يقومون بالتدريس. وطرق التدريس املدرس اليت هي أقل جودة تؤثر على عملية التعلم 

لك بأن للتلميذ هم أقل سعادة عن لدى الطالب الذين ليست جيدة على أي حال. ذ

  الدرس واملعلم. ونتيجة لذلك، واملتعلمني ال يرغبون يف متابعة عملية التعلم.

لذلك ميكن االستنتاج بأن العوامل غري اللغوية اليت توجد يف املدراسة الثانوية   

الهتمام احلكومية األوىل كاليندا المبونج اجلنوب هي جيدة مبا فيه الكفاية وكذلك دوافع ا



 

والبنية التحتية وكفاءة املعلم وطريقة استخدامها جيد العوامل غري اللغوية الكافية هي يف 

  الواقع ليست عامال املنخفضة املهارة الكتابة (اإلنشأ املواجهة) 

  . عامل اللغوية  ب)

وهي مشاكل من التالميذ أو املتعلمني واجه الذين ترتبط مباشرة إىل اللغة يتم   

  أما بالنسبة ذلك مشكلة اللغة هي كما يلي:تعلمها. 

  أ. مشكلة الصوت (أصوات عربية)  

يتم إجراء اللغة من وحدات من صوت معني، عن طريق ترتيب وحدات الصوت   

شكلت املاليني من الكلمات يف حاالت متنوعة. كل لغة هلا اخلزانة (اجلرد) اختيار الصوت 

وخمتلفة (أو رمبا خمتلفة) مع الصوت اخلزانة  من مجيع البشرية املمكن تلفظ صوت منحازة،

لغات أخرى. األصوات العربية اليت ميثلها "ض" على سبيل املثال، ال وجدت يف لغات 

أخرى. األمناط يف املنظمة هي خمتلفة أيضا بني مادة لغة لغة أخرى. األحيان _ كل لغة 

ات اليت أصبحت بداية لديها نظام الصوت اليت ختتلف يف بعض من لغات أخرى، االختالف

  املشكلة التدريس الصوت.



 

إستنادا اىل مقابالت مع مدرس اللغة العربية االم راتنا عن مشكلة الصوت  اللغة يف   

الثانوية احلكومية األوىل كاليندا المبونج اجلنوب ال تزال أقل  باملدرسة” أ“الصف الثامن 

بتدائية حىت ال جييد نطق أصوات السيطرة ألن معظم املتعلمني هم من خرجيي املدرسة اال

  مما تسبب يف الفرق بني الصوت والكتابة. اهلجئية  احلروف

  . مشكلة املفردات (مفرداة)٢

اللغة العربية هي لغة اليت أمناط تشكيل كلمته ومرنة متنوعة ، سواء عن طريق   

هذه     التصريف االشتقاقى أو عن طريق التصريف اإلعراب. �اتني الطريقتني من تشكيل

كلمة، لذلك لغة العربية الغنية جدا يف املفرداته. وبالتايل فإن مشكلة تعليم مفردات اللغة 

العربية سوف تكمن يف تنوع شكل الصريف (وزان)، ومعىن الواردة فيه، وسترتافق مع مفاهيم 

)، التغيريات االشتقاق، والتغريات يف انعطاف، الفعل  / فعل)، (املفرد)،  (مثىن)، (اجلمع

  (املؤنث)، (املذكر)، و معىن املعجمية و الوظيفية.

استنادا إىل مقابالت مع األم راتنا يف املفردات قد جيدة مبا فيه الكفاية ليتم تعليمهم   

على حفظ املفردات يف وقت االجتماع حىت أسهل أن قليال للمتعلمني يف التعليم (اإلنشأ 

  املواجهة). 



 

  إلعراب) . مشكلة تركيب (القواعذ, ا٣   

املشكلة يعين أن الصعوبات اليت يواجهها الطالب فيما يتعلق بالقواعد  من عالقة   

  الكلمة إىل اآلخرين وبيان األفكار وكجزء من بناء اجلملة.

التالميذ الصف الثامن ال تزال تفتقر املشكلة القواعد ألنه باإلضافة إىل من أكثر أساسية 

قد درس اللغة العربية من حيث املفردات أو القواعد  ليس له من مدرسة اسالمية الذي كان

حبيث تكون صعوبة ال تزال كبرية يف دراسة وفهم دروس اللغة زواج قواعد خاصة العربية 

حبيث أ�ا ال تزال منخفضة يف مهارات الكتابة (اإلنشأ املواجهة) ألن القواعد نقطة مهمة 

  ى النجاح يف الكتابة دراسة. ينبغي أن يكون للرقابة من قبل الطالب ومؤشرا عل

 . تحليل البياناتب 

يف وصف أدناه سوف يشرح كيف أن البيانات اليت مت احلصول عليها من نتائج   

املالحظات ليتم حتليلها بالقول أو النوعية. بعد حتليل البيانات مث تربم عن طريق التفكري 

حتليل البيانات اليت مت احلصول االستقرائي ينطلق من االستنتاجات اليت هي خاصة لعامة. 

  عليها هي كما يلي:



 

  أ).   العامل وغير اللغوية     

العامل وغري اللغوية هي املشكالت اليت ال ترتبط مباشرة للتالميذ درس اللغة ولكن         

للمشاركة (حىت املهيمنة) تؤثر على مستوى النجاح والفشل يف تعلم اللغة. . العوامل من غري 

  يف تعلم اللغة، من بني أمور أخرى، على النحو التايل: اللغوية

من املقابالت اليت تقرتح ألم راتنا أن   املشاكل املتعلقة العوامل النفسية مثل الدافع والفوائد ,  

الثانوية  باملدرسة” أ“"األساس مدرس وحتاول توفري احلافز التالميذ يف الصف الثامن 

احلكومية األوىل كاليندا المبونج اجلنوب يف وسيلة إلثارة االهتمام لدى املتعلمني حنو تعلم 

اللغة العربية، ومهارات الكتابة وخاصة (اإلنشاء املوجهة) هكذا بدا االهتمام والتحفيز يف 

  دراسة اإلنشاء املوجهة.

كن حتليلها بأن املدرس مدرسة استنادا إىل بيانات من املالحظات املذكورة أعاله مي    

الثانوية احلكومية األوىل كاليندا المبونج اجلنوب كانت ممتازة يف توفري احلافز للمتعلمني حىت 

أن االهتمام يف دراسة اللغة العربية، وخاصة مهارات الكتابة (اإلنشاء املوجهة) هي بالفعل 

 واضحة.



 

خمتلفة إىل مصلحة يف تعلم اللغة  ومن املفهوم أن مدرس اللغة العربية قد تنفذ بطرق

  العربية ميكن حتسينها، واحدة منها أيضا توفري احلافز للمتعلمني يف كل اجتماع. 

املرافق والبنية التحتية واإلعالم ومصادر التعلم مثل الكتب , الكتب اللغة العربية  

  الداعمة وغريها من الكتب الداعمة.

هرت البيانات توفر  وسائل التعلم يف املدرسة استنادا ايل احلصول من املالحظات أظ  

الثانوية احلكومية األوىل كاليندا المبونج اجلنوب كافية، نشرت وسائل االعالم والطرائق 

املستخدمة املدرسني أثناء عملية التعلم خارج أيضا تتنوع، ولكن الوقت يف تعلم سوف تؤثر 

ملدرسة الذي عقد يف ظهر اليوم , على أنشطة أنشطة التعلم الطالب لساعات الدراسة با

بذلك بأن للتلميذ جيدون صعوبة يف الرتكيز يف تلقي الدروس، لذا فإن الوقت املناسب 

  سيكون له تأثري إجيايب على تعلم الطالب.

استنادا إىل   اختصاص املدرسني، سواء األكادميية والرتبوية والشخصية، واالجتماعية,      

كورة أعاله ميكن حتليلها بأن املدرس مدرسة الثانوية احلكومية بيانات من املالحظات املذ 

األوىل كاليندا المبونج اجلنوب قد أقصاها يف تقدمي املواد، وإن مل يكن نفس النظرية ولكن 

الغرض منه معا حىت يتمكن الطالب تنشط يف متابعة دروس اللغة العربية. القدرة يف تقدمي 



 

علمني لديهم فهم واضح املواد حددت فضال عن تعزيز النشاط املواد من املعلمني ومتكني املت

املتعلمني يف أنشطة التعلم. و من املقابالت اليت يقرتح املؤلفون إىل السيدة راتنا أن "األساس 

مدرس اللغة العربية يف مدرسة الثانوية احلكومية األوىل كاليندا المبونج اجلنوب سعيت 

شطون يف الدراسة التالية اليت أجريت يف الفصول قدرات التدريس حبيث املتعلمني ين

  الدراسية، وذلك باستخدام اخلطوات القصوى ولكن على ما يبدو مل يكن له التأثري اهلام.

وبناء على مراقبة   الطريقة التعلم املستخدمة، جيب اختيار املناسب هلذا الغرض,   

العربية يف املدراسة الثانوية  وأظهرت البيانات أن أنشطة التعلم سوف يقوم به مدرس اللغة

احلكومية األوىل كاليندا المبونج اجلنوب تستخدم بالفعل جمموعة متنوعة من طرائق التعليم 

أثناء الدرس، املدرس يف ذلك الوقت لتعليم دون استخدام األساليب اليت ال ختتلف سيجعل 

بالتدريس. وطرق يصبح الطالب بامللل، وسوف ال تويل اهتماما للمدرس الذين يقومون 

التدريس املدرس اليت هي أقل جودة تؤثر على عملية التعلم لدى الطالب الذين ليست 

جيدة على أي حال. ذلك بأن للتلميذ هم أقل سعادة عن الدرس واملعلم. ونتيجة لذلك، 

  واملتعلمني ال يرغبون يف متابعة عملية التعلم.



 

ة اليت توجد يف املدراسة الثانوية لذلك ميكن االستنتاج بأن العوامل غري اللغوي  

احلكومية األوىل كاليندا المبونج اجلنوب هي جيدة مبا فيه الكفاية وكذلك دوافع االهتمام 

والبنية التحتية وكفاءة املعلم وطريقة استخدامها جيد العوامل غري اللغوية الكافية هي يف 

  واجهة) الواقع ليست عامال املنخفضة املهارة الكتابة (اإلنشأ امل

  ب). عامل اللغوية     

وهي مشاكل من التالميذ أو املتعلمني واجه الذين ترتبط مباشرة إىل اللغة يتم   

يتم   تعلمها. أما بالنسبة ذلك مشكلة اللغة هي كما يلي: مشكلة الصوت (أصوات عربية)

إجراء اللغة من وحدات من صوت معني، عن طريق ترتيب وحدات الصوت شكلت املاليني 

من الكلمات يف حاالت متنوعة. كل لغة هلا اخلزانة (اجلرد) اختيار الصوت من مجيع البشرية 

املمكن تلفظ صوت منحازة، وخمتلفة (أو رمبا خمتلفة) مع الصوت اخلزانة لغات أخرى. 

األصوات العربية اليت ميثلها "ض" على سبيل املثال، ال وجدت يف لغات أخرى. األمناط يف 

تلفة أيضا بني مادة لغة لغة أخرى. األحيان _ كل لغة لديها نظام الصوت املنظمة هي خم

اليت ختتلف يف بعض من لغات أخرى، االختالفات اليت أصبحت بداية املشكلة التدريس 

  الصوت.



 

الثانوية احلكومية األوىل   باملدرسة” أ“مشكلة الصوت  اللغة يف الصف الثامن   

ل السيطرة ألن معظم املتعلمني هم من خرجيي املدرسة كاليندا المبونج اجلنوب ال تزال أق

مما تسبب يف الفرق بني الصوت  اهلجئية  االبتدائية حىت ال جييد نطق أصوات احلروف

  والكتابة.

اللغة العربية هي لغة اليت أمناط تشكيل كلمته ومرنة متنوعة ، سواء عن طريق   

اتني الطريقتني من تشكيل   هذه  التصريف االشتقاقى أو عن طريق التصريف اإلعراب. �

كلمة، لذلك لغة العربية الغنية جدا يف املفرداته. وبالتايل فإن مشكلة تعليم مفردات اللغة 

العربية سوف تكمن يف تنوع شكل الصريف (وزان)، ومعىن الواردة فيه، وسترتافق مع مفاهيم 

املفرد)،  (مثىن)، (اجلمع)، التغيريات االشتقاق، والتغريات يف انعطاف، الفعل  / فعل)، (

(املؤنث)، (املذكر)، و معىن املعجمية و الوظيفية. يف املفردات قد جيدة مبا فيه الكفاية ليتم 

تعليمهم على حفظ املفردات يف وقت االجتماع حىت أسهل أن قليال للمتعلمني يف التعليم 

  (اإلنشأ املواجهة) 

واجهها التالميذ فيما يتعلق بالقواعد من املشكلة القواعيد يعين أن الصعوبات اليت ي  

التالميذ الصف الثامن ال  .عالقة الكلمة إىل اآلخرين وبيان األفكار وكجزء من بناء اجلملة 



 

تزال تفتقر املشكلة القواعد ألنه باإلضافة إىل من أكثر أساسية ليس له من مدرسة اسالمية 

و القواعد حبيث تكون صعوبة ال تزال  الذي كان قد درس اللغة العربية من حيث املفردات أ

كبرية يف دراسة وفهم دروس اللغة زواج قواعد خاصة العربية حبيث أ�ا ال تزال منخفضة يف 

مهارات الكتابة (اإلنشأ املواجهة) ألن القواعد نقطة مهمة ينبغي أن يكون للرقابة من قبل 

  الطالب ومؤشرا على النجاح يف الكتابة دراسة. 

وجود اليت عقدت التخفيض البيانات واستعراض أعلى منه واخلطوات األخرية هي   

التحقق من البيانات اليت خيلص نتائج حتليل البيانات أعاله وهي استخالص   البحثىة من 

نتائج املالحظات واملقابالت، وخلص البحثىة الوثائق اليت املدرسني دراسة اللغة العربية يف 

الثانوية احلكومية األوىل كاليندا المبونج اجلنوب.  درسةبامل” أ“الصف الثامن 

مجيع املقاصد   خمتلفة ولكن  نظريات على الرغم من التعلم النشط  نفذت وقد

يف   يف اخلطوات ال تتفق املدرس لكن يف بعض األحيان  وفقا للنظرية. واألغراضنفسها

  الفصول الدراسية.



 

وبناء على حتليل بيانات من نتائج البحث من قبل املؤلف، ميكن استنتاج أن كال            

من أسباب اخنفاض النشاط الدراسة أنه ميكن استنتاج أن العامل املهيمن جدا هو "العوامل 

  اللغوية"، وهي :

الثانوية احلكومية  باملدرسة” أ“األول: مشكلة الصوت  اللغة يف الصف الثامن   

ألوىل كاليندا المبونج اجلنوب ال تزال أقل السيطرة ألن معظم املتعلمني هم من خرجيي ا

مما تسبب يف الفرق بني  اهلجئية  املدرسة االبتدائية حىت ال جييد نطق أصوات احلروف

  الصوت والكتابة

ثانيا: مشكلة املفردات، واللغة العربية هي اللغة اليت قال تشكيل منط متنوع ومرن   

  ية، سواء عن طريق االشتقاق  أو عن طريق التصريف اإلعراب. للغا

مع تأسيس هذه الكلمة، أصبحت اللغة العربية مفردات غنية جدا. مع إنشاء   

األحرف العربية متنوعة ومرنة مشكلة تعليم مفردات اللغة العربية تكمن يف تنوع شكل 

مع مفاهيم التغيري االشتقاق، الصرفية (وزان)، واملعىن اليت حيتوي عليها، وسوف ترتافق 

التغيريات يف انعطاف، الفعل،املفرد,اجلمع،املؤنث, املذكر، فضال عن املعىن اجلذري 

  والوظيفية.



 

يف التعليم املفردات كانت جيدة ليتم تعليمهم على حفظ املفردات يف وقت   

  االجتماع أسهل أن قليال للمتعلمني يف التعليم (اإلنشأ املواجهة).

: املشكلة مجلة يعين أن الصعوبات اليت يواجهها التالميذ فيما يتعلق بالقواعد الثالثة  

التالميذ الصف الثامن  .من عالقة الكلمة إىل اآلخرين وبيان األفكار وكجزء من بناء اجلملة 

ال تزال تفتقر املشكلة القواعد ألنه باإلضافة إىل من أكثر أساسية ليس له من مدرسة 

قد درس اللغة العربية من حيث املفردات أو القواعد حبيث تكون صعوبة اسالمية الذي كان 

ال تزال كبرية يف دراسة وفهم دروس اللغة زواج قواعد خاصة العربية حبيث أ�ا ال تزال 

 منخفضة يف مهارات الكتابة (اإلنشأ املواجهة). 

 

   



 

  الباب الخامس

 الخالصة , االقتراحات, واالختتام

 الخالصة  .أ 

وبناء على حتليل بيانات من نتائج البحث من قبل املؤلف، ميكن استنتاج أن كال            

من أسباب اخنفاض النشاط الدراسة أنه ميكن استنتاج أن العامل املهيمن جدا هو "العوامل 

 اللغوية"، وهي :

درسة الثانوية احلكومية املب” أ“الصوت  اللغة يف الصف الثامن األول: مشكلة   

األوىل كاليندا المبونج اجلنوب ال تزال أقل السيطرة ألن معظم املتعلمني هم من خرجيي 

مما تسبب يف الفرق بني  اهلجئية  املدرسة االبتدائية حىت ال جييد نطق أصوات احلروف

  الصوت والكتابة

، واللغة العربية هي اللغة اليت قال تشكيل منط متنوع ومرن ثانيا: مشكلة املفردات  

  للغاية، سواء عن طريق االشتقاق  أو عن طريق التصريف اإلعراب. 

مع تأسيس هذه الكلمة، أصبحت اللغة العربية مفردات غنية جدا. مع إنشاء   

تنوع شكل األحرف العربية متنوعة ومرنة مشكلة تعليم مفردات اللغة العربية تكمن يف 

 الصرفية (وزان)، واملعىن اليت حيتوي عليها، وسوف ترتافق مع مفاهيم التغيري االشتقاق،

املذكر، فضال عن املعىن اجلذري , اجلمع،املؤنث,التغيريات يف انعطاف، الفعل،املفرد

  والوظيفية.



 

 وقت يف املفردات حفظ على تعليمهم ليتم جيدة كانت املفردات يف التعليم  

  ).اإلنشأ املواجهة( التعليم يف للمتعلمني قليال أن أسهل االجتماع

 بالقواعد يتعلق فيما التالميذ يواجهها اليت الصعوبات أن يعين مجلة املشكلة :الثالثة  

الثامن  التالميذ الصف . اجلملة بناء من وكجزء األفكار وبيان اآلخرين إىل الكلمة عالقة من

 مدرسة من له ليس أساسية أكثر من إىل باإلضافة ألنه القواعد املشكلة تفتقر تزال ال

 صعوبة تكون حبيثالقواعد  أو املفردات حيث العربية من درس اللغة قد كان الذي اسالمية

 تزال ال أ�ا حبيث العربية خاصة قواعد زواج اللغة دروس وفهم دراسة يف كبرية تزال ال

 يكون أن ينبغي مهمة نقطة قواعدال ألن) اإلنشأ املواجهة( كتابةال مهارات يف منخفضة

  . دراسة الكتابة يف النجاح على ومؤشرا الطالب قبل من للرقابة

 االقتراحات. ب

 استخدامها ميكن اليت األشياء بعض مث واالستنتاجات، البحوث نتائج على وبناء  

  :هي البحث هذا يف واالقرتاحات كمدخل

 يف الطلبة تواجه اليت الصعوبات إىل االهتمام من املزيد املدرسني تويل أن ينبغي.  ١

 .تعلم العربية اللغة تعلم

 التعليم عملية تدعم اليت التحتية والبنية املرافق توفر أن املتوقع من للمدارس بالنسبة. ٢

 .املدرسة وخارج الدراسية الفصول يف والتعلم



 

 دراسة وخاصة التعلم، روح وتعزيز نشاطا أكثر تكون أن املتوقع ومن التالميذ. ٤

  .)الكتابة (اإلنشأ املواجهة مهارات

 اإلختتام  . ج

احلمـــــد اهللا رب العـــــاملني شـــــكر الباحـــــث علـــــى نعمتـــــه وتوجيـــــه ميكـــــن الباحـــــث علـــــى 

اإلنتهائى  هذا البحث يف الوقت املتوقع. يدرك الباحث متاما أن هناك أخطاء وأوجـه القصـور 

لباحـــث مـــن القـــراء علـــى تقـــدمي االقرتاحـــات يف كتابـــة هـــذا البحـــث. يف هـــذا الشـــأن، ويتوقـــع ا

  .والطقطقة جلهود إىل تطوير رؤية الباحث

املغفرة إىل اهللا وإىل مجيع أولئك الذين ساعدوا يف إكمال هذا البحث  ةيطلب الباحث  

أن مقدم البالغ أن يشكر شكرا كثريا. يف اخلتام هذا البحث عسى ان يكون هذا البحث 

 .ةللبحث مفيدة للقراء وخصوصا
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