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 الثامن المدرسة الثانوية المتكاملة الصف تالميذم اإلنشاء لدى في تعل  المشكالت 
السنة الدراسية  ةمعهد المجتمع اإلسالمي كارانج أنيار المبونج الجنوبي في

5102/5102 
 حبث علمي

كلّية الّّتبية  مقدـ لتكملة الشركط الالزمة للحصوؿ على الدرجة اجلامعّية األكذل يف
 امعة رادين انتاف اإلسالمية احلكومية المبونجكالتعليم جب
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  قسم تعليم اللغة العربية
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 كلّية الّّتبية كالتعليم 
 المية احلكومية المبونججبامعة رادين انتاف اإلس
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 مقدمة

 توضيح الموضوع .أ 

قبػػأ أف يشػػرح الباضػػث مذػػموف ىػػقا البحػػث يقػػّدـ الباضػػث بعػػ  ادلصػػ لحات 

الشػػاةعة ادلوجػػودة الّػػ  البػػػّد مػػن معر تلػػا ليسػػّلأ القػػػارئ يف معر ػػة معانيلػػا كاإلبتعػػاد عػػػن 

تعل ػػػم اإلنشػػػاء لػػػدى  فػػػي المشػػػكالتاخل ػػػ  يف  لملػػػا. كادلواػػػوع ذلػػػقا البحػػػث ىػػػو  

التالميػذ الصصػا الثػامن بالمدرسػة الثانويػػة ال كوميػة  فػي معهػد المجتمػع اإلسػػالمي  

 كارانج آنيار المبونج الجنوبي ة.

 كادلص لحات الشاةعة ادلوجودة يف ىقا البحث ىي :

 المشكالت.١

، األشياء ال  دبعىن ادلساةأ ”problematic“ادلشكالت من اللغة اإلصلليزية  

 1تسبب إذل ادلساةأ،  البد معر ة إجابتلا كينبغي بتحليللا.

 

 

                                                 
1
 Zulhannan, Paradigma Baru Pembelajaran Bahasa Arab, An Nur : Bandar Lampung 

2004, hlm.83 
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 التعل م .٢

إّف التعّلم عامأ من عوامأ الّتبّية كينحصر على إيصاؿ ادلعلومات إذل الّقىن 

. كعواملو الثالثة: ىي ادلعلم كادلتعلم  كصّك ضوا ظ النشء دبساةأ الفنوف كالعلـو

 كادلعلومات.

ٌن اآلخرين كىو القم خيتار من ادلعلومات ادلقدار ادلعلم ىو الوسط بٌن العامل

الالـز ادلالةم للمتعلم.  عملو يتذّمن دراسة ادلتعلم كالعلم التاـ بادلعلومات الدراسية 

كخباصة مايلقى منلا على ادلتعلم ضىت يسلأ عليو إيصاذلا لو مرتبة ترتيبا من قيا كمرتب ا 

   2بعذلا ببع .

 اإلنشاء. ٣

رسي ادلنلجي القم يسًن ك ق خ ة متكاملة للوصوؿ بال الب ىو العمأ ادلد 

إذل مستول ديكنو من ترمجة أ كاره كمشاعره كأضاسيسو ك مشاىدتو كخرباتو احلياتية بلغة 

  3سليمة ك ق نسق  كرم معٌن. 

                                                 
، دار السالـ الّتبية كالتعليم اجلزء األكدلقرر ل الب كلية ادلعلمٌن اإلسالمية كونتورزلمود يونس كزلمد قاسم بكر، 2

 3لل باعة كالنشر، ص : 
 197(، ص: 1985نايف زلمود معركؼ، خصاةص العربية كطراةق تدريسلا، )بًنكت : دار النفاةس،    3 
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 الثانوية ال كومية معهد المجتمع اإلسالمي كارانج آنيار المبونج المدرسة . 4

. كارانج أنيار جايت أغونج المبونج اجلنوبيةيف قرية   يقعاإلسالمي  معلد اجملتمع        

ى ت سيسو احلاج خبارم عبد الصمد كالشيخ طالؿ ضسن  الؿ يف التاريخ عل يقـو

ادلوقو ة باسم ناظر خبارم عبد الصمد  رضاأل أسس ىقا ادلعلد على .22/5/2227

 احلاجستاذ د. أ عن طريقرم عاةلة السيد البصمن  اكقف ات تقريبا،ىكتار  2،3دبساضة 

كزيادة األرض من أضد احملسنٌن ضفظو اهلل تعاذل  لياس كيالنا جايا.إ، ك كوسنوأيب  

رةيس  ىقا ادلعلد رمسياكقد  تح  ىكتارات. 3كيكوف إمجاؿ األرض   مّتا مربع، 7222

 .25/5/2228شلر الدين كذلك بالتاريخ  المبونج  زلا ظة

ربت إشراؼ مدير ادلعلد  العاـ الدراسي اجلديديف  ىقا ادلعلد رمسيا ا تتحك 

 .14/7/2228 احلاج خبارم عبد الصمد كذلك بالتاريخ

 أسباب إختيار الموضوع .ب 

يف تعليم اللغة العربية، ادل لوب للتالميق ليس أف يتحدث باللغة العربية   .1

 حسب، كلكن البد للتالميق أف يقدر ادللارة الكتابة أيذا.  الواقع، ىناؾ 

ت الكثًنة يف التعليم اإلنشاء خصوصا كالعوامأ اللغوية كلغة ادلشكال
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التالميق. ادلعر ة ك التعمق أشتات الكشالت لدل التالميق أشياء ملمة للبحث 

 العلمي دبعر ة كيف احللوؿ اجليدة يف تلك ادلشكالت.

كالثانوم موجودة. كجبانب  بتداةي العنواف ادلقكور رغبة يف البحث ك ادلصادر اإل .2
 أف ىقا العنواف مالةمة بقسم الباضث كىو اللغة العربية. ذلك

 خلصية الب ثج. 

إف ادللارات اللغوية تتنوع إذل أربع ملارات الرةيسية،  لي ملارة اإلستماع، ملارة   

خيصص الباضث على ملارة  ،كمن ىقه األربعة 4الكالـ، ملارة القراءة ك ملارة الكتابة.

 الكتابة. 

القدرة على تعبًن دبا خي ر يف األذىاف ك األ كار، من ناضية  ملارة الكتابة ىي  

5البسي ة ككتابة الكلمات كغًنىا ضىت يكوف انشاةيا جيدا كمفلوما.
 

كأما ملارة الكتابة يف ىقا الزماف احلاار نقصاف اإلىتماـ اخلاصة يف تعليم اللغة 

 ة الكالـ على األكثر.العربية. ألف التالميق يرغبوف يف تعليم اللغة العربية من ناضي

                                                 
٤
ص،  ١٠٠7تان اإلسالمية انحكىمية. الوبىوج : ، كهية انتربية راديه إوطرائق تدريس انهغة انعربيةسهطان شهريم،  

16 
5
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, ( Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), hlm. 129. 
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مث تنقسم ملارات الكتابة إذل ثالثة أقساـ كىي اإلمالء، اخلط العريب، ك  

 اإلنشاء.   يخصص الباضث دبلارة الكتابة خاصة يف تعليم اإلنشاء.

تدرسلا يف   ال  ىو كاضد من ادلواوعات يف رلاؿ اللغة العربيةإف اإلنشاء  

لة يف معلد اجملتمع اإلسالمي.  يخصص ىقا ادلعلد يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلتكام

التعليم اللغة األجنبية كىي اللغة العربية كاإلصلليزية. ك منلج ذلقا ادلعلد سلتلط دبنلج 

معلد دار السالـ كونتور ضىت يكوف سلتلفا يف ت بيق منلاجو من ادلؤسسة التعليمية 

معلد تكوف كاضدا يعين مادة اللغة اآلخرين.  مثال، أف مادة اللغة يف ادلؤسسات غًن 

العربية، كاإلصلليزية. كلكن يفرؽ ىقه ادلدرسة بٌن مادة اللغة ك ركعلا. مثأ مادة اللغة 

العربية ىناؾ مادة النحو، الصرؼ، ادل العة، اإلمالء، اإلنشاء، كاحملفوظات.  كبعبارة 

 غة.أخرل أف ىقا ادلعلد ينفق النظاـ للنظرية الفركعية يف تعليم الل

كأما أىداؼ تعليم اإلنشاء يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية ادلتكاملة يف معلد  

اجملتمع اإلسالمي ليكوف التالميق قادرا على جعأ الكلمة أك اجلملة البسي ة ادلفلومة 

.كالصحيحة
6 

                                                 
6
I’dad Al Mudarris Fi Ta’limi Al-Insya’   
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 ادلتكاملة اإلسالمية مث دلعر ة ملارات التالميق يف كتابة اإلنشاء بادلدرسة الثانوية 

اإلسالمي كاراف أنيار المبونج اجلنوبية، أدل الباضث اإلختبار الكتايب  اجملتمع معلد

دللارة كتابة اإلنشاء كخ وة األكذل.  وجد الباضث ادلشكالت الكثًنة ال  تتعلق يف تعّلم 

اإلنشاء خاصة للتالميق منلا اعف التالميق على إستيعاب أك التمكن ادلفردات مث 

قواعد النحوية يف كاع اجلملة ادلفيدة ك اعف التالميق على اعف التالميق على  لم ال

  لملم عن القواعد اإلمالةية.  

كبعد ادلقابلة مع مدرس اإلنشاء يف تلك ادلدرسة، معركؼ أف مدرس اإلنشاء   

يتبع خب وات تعليم اإلنشاء م ابقا بالنظرية كيقاؿ أيذا أف ادلدرس قد نفق تعليم اإلنشاء 

الصورة ال إال قليال، نظرا إذل نقصاف الوساةأ التعليمية كاإلستعاؿ حبقيقة خ واتو كام

 .يف ت بيقو ك شاشة العرض اإلعالمية

 كلقد أدل ادلدرس يف تلك ادلدرسة خب وات تعليم اإلنشاء ياليلا:  

 بدأ ادلدرس تعليم اإلنشاء بالسالـ ك السؤاؿ عن ادلادة اآلف. .1
 ادلدرس عن بع  ادلفردات ادللمة طلب ادلدرس لتالميقه ب ف يلتم الشرح من  .2
 مث كتب ادلدرس العنواف دلادة اإلنشاء على السبورة  احلديقة  .3
 أمر ادلدرس التالميق بكتابة اإلنشاء.  .4
 أمر ادلدرس جبمع كتابة اإلنشاء .5
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  تش ادلدرس كتابة اإلنشاء للتالميق يف الفصأ مع حبثلا  .6
 7س.إختتم مدرس اإلنشاء بالسالـ ك الدعاء كفارة اجملل .7

 0دفتر القائمة 

نتائج االختبار لكتابة اإلنشاء التالميذ المدرسة الثانوية ال كومية المتكاملة معهد 
ه .0411م/51102المجتمع اإلسالمي كارانج آنيار النبونج لعام الدراسي   

 الرقم اسماء الطلبة إستيعاب المصردات القواعد الن وية الكتابة مجموع النتائج البيان
 Fahmi Alamsyah 0 51 52 51 86 ناجح
 M. Fahim Ridho 5 11 52 51 57 ناجح

 Ghulam Nafi Dani 1 02 02 51 75 غير ناجح
 Roudhatul Ahkam 4 11 52 51 57 ناجح

 Wipa Raziq Shihab 2 01 51 51 75 غير ناجح
 M. Rifki Rifa’i 2 52 52 52 57 ناجح

 Rido Radisco 1 02 01 2 ٣3 غير ناجح
ناجحغير   ٣7 04 01 02 M. Ali Al-Hasyir 8 

 Bagas Andriansyah 9 01 01 3 ٣7 غير ناجح

 ١1 Rhido Andika Jaya 01 1 2 86 غير ناجح

 ١١ Khotibul Umam 51 01 01 05 غير ناجح

 ١٢ M. Rafi Akbar 02 02 3 ٣7 غير ناجح

 Ahmad Dimas 01 00 01 ٣3 غير ناجح
Maulana 

١٣ 

 ١٤ M. Akbar Susjati 05 2 2 86 غير ناجح

 Imannuddin Ahmad 05 01 3 ٣3 غير ناجح
Jaya 

١٥ 

 ١٦ Wendy 00 04 01 ٣7 غير ناجح

 Fauzan Tasyriki 00 3 2 86 غير ناجح
Amin 

١1 

 ١8 M. Alif Bintang 52 52 02 87 ناجح

 ١9 M. Lutfi Mubarak 01 1 01 85 غير ناجح

 M. Abdurrahman 05 2 05 ٣6 غير ناجح
Khudari 

٢1 

 ٢١ Rizki Kurniawan 05 2 02 ٣6 غير ناجح

                                                 
7
Wawancara, dengan Iwan setiawan, tanggal 10 Desember  2015.  
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 ٢٢  Mahatma 01 1 2 87 غير ناجح

 ٢٣ Habib Ar-Rasyid 01 2 2 85 غير ناجح

 ٢٤ Ahmad Hardeka 01 01 00 ٣3 غير ناجح

 ٢٥ Bima Sumbika 2 1 2 85 غير ناجح

 ٢٦ M. Awi Tabayan 00 01 01 ٣3 غير ناجح

 ٢1 Ilyas Fredinan 05 02 1 ٣5 غير ناجح

 ٢8 Yudiz Ramanda 2 2 04 ٣5 غير ناجح

 ٢9 Yoga Pangestu 2 05 00 ٣3 غير ناجح

 ٣1  Pramuja 05 01 01 ٣8 غير ناجح

تلميذا 52تالميذ  وغير النج ين:  2الناج ين:   10مجموع التالميذ: الم صول البيانات:       

اللفصأ الثامن بادلدرسة الثانوية احلكومية كارنج  تالميقإلنشاء يف الدرس اللغة العربية لدل ال: التوثيق من النتاةج لكتابة المصادر ا
مبونج.آنيار ال  

 من د ّت القاةمة السابقة، معركؼ أف إكتساب النتاةج دللارة الكتابة يف ادلادة 

 لدمع ادلتكاملة يف الثانوية احلكومية بادلدرسة اإلنشاء لدل التالميق الصف الثامن 

المبونج منخفذة. نرل من ثالثٌن تلميقا،  قط مخسة  آنيار كارانج اإلسالمي اجملتمع

% دل 83,33% كأما مخسة كالعشرين 16,67التالميق يكتسبوف بالنتاةج اجليدة أم 

 ينجحوا،  لقا دليأ على أف ىناؾ ادلشكالت كاألخ اء يف تعّلم اإلنشاء ككتابتلا.

 قد ال  ادلشكالت كاألخ اء اللغوية أف على يتفقوف اللغة كمعلمي اللغويٌن

 أف ينبغي التالميق ال ارتكبت ال  األخ اء اللغة. كلكن تعليم أىداؼ ربقيق مع تتداخأ

 التقييم أم معركؼ بالتحليأ ىناؾ يكوف أف يسمح بالعودة دلرة العديدة.  لقلك جيب

ء.  ك ىنا معركؼ أف األخ اء اللغوية دلعر ة ادلشكالت ال  تتعلق بسبب تلك األخ ا

 اللغة ملمة جدا. ربليأ أمهية
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كمن األكصاؼ كاحلقاةق السابقة،  اىتّم الباضث لتنفيق البحث ربت  

تعل م اإلنشاء لدى التالميذ الصصا الثامن بالمدرسة  في المشكالت ادلواوع  : 

 الثانوية ال كومية المتكاملة في معهد المجتمع اإلسالمي كارانج آنيار المبونج

  الجنوبي ة. 

 مشكالت الب ث . د

 : اذلالبحث على ضلو التّ  الباضث مشكلةصرح الّسابقة، البحث  ةخلفيكمن 

ما ىي ادلشكالت تعّلم اإلنشاء تالميق الفصأ الثامن بادلدرسة الثانوية احلكومية 

 يف معلد اجملتمع اإلسالمي ك ما احللوؿ ؟

 ه. أىداؼ الب ث وفوائده 

لدل التالميق يف تعّلم اإلنشاء  ي دلعر ة ادلشكالتأما األىداؼ ىقا البحث ى
الفصأ الثامن بادلدرسة الثانوية احلكومية يف معلد اجملتمع اإلسالمي كارانج آنيار المبونج 

 اجلنوبّية كضلوذلا.

 أما  واةده  لي:  

 ليكوف ىقا البحث مرجعا  كريا جلميع ادلدرسٌن خصوصا يف تعّلم اإلنشاء  .1

 ليما الباضث ك مدرس اللغة العربية يف مادة اإلنشاءلزيادة معلومات كتف .2
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 اإلنشاء. إصدارا اإلقّتاضات الّتبوية يف تعّلم مادة .3
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 مهارة الكتابة .أ 
 مصهوم مهارة الكتابة .0

 هبا يتمكن أف جيب ال  اللغوية ادللارات من كاضد نوع ملارة الكتابة ىي

ثًنة عن ادللارة الكتابة منلا عند أكؿ النلى يقوؿ أف ملارة التالميق، كىناؾ اآلراء الك

 جوانب من بدءا العقأ، زلتويات عن الكشف أك وصفالكتابة ىي القدرة على ال

 ىي الكتابة ملارة ضىت جوانب الكاملة كىي اإلنشاء. الكلمات كتابة مثأ بسي ة

 األ كار عن للتعبًن اضدةك  طريقة ادللارة ىقه تصبح. احلاار الوقت يف  الالزمة ادللارة

.البشرية كالشعور التفكًن من شيء أم أك كادلثأ، كاآلماؿ كادلشاعر
8 

 يتم كال  ادلتكاملة، اللغوية ادللارات ىي الكتابة ملاراتكعند سيف ادلص فى 

 كتابة يف أدرجت األقأ على مكونات ثالثة كذلا بالكتابة. يسمى ما انتاج على عرالا

 :كىي األنش ة،

                                                 
8
 Ulin Nuha, Ragam Metodologi Dan Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: 

DIVA press,2016), Hlm 115. 
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 كاذلجاء، الفقرة، اجلملة، كبناء ادلفردات، زلتويات من ادلكتوبة، اللغة من كنالتم (1

 كغًن ذلك. كالواقعية،

 سيكتب هبا. لكتابةا دلواوع ك قااإلنشاء  حتوياتالتمكن دب (2

 لغةال باستخداـ النص زلتويات ذبميع كيفية كىي الكتابة، أنواع على التمكن (3

 قصًنة، كقصص كمقاالت ادلقاالت مثأ ادل لوب، تركيبة لتشكيأ كذلك كتوبةادل

 9كغًن ذلك. كالكتب،

 كاللغة اإلنتاجية ادللارات كاضدة الكتابة ملاراتىنرم كونتور تاريكاف  كأما عند

 .1٠اآلخرين مع لوجو كجلا كليس مباشر غًن لالتصاؿ ادلستخدمة التعبًنية

 شكاؿأ من شكأ ىي الكتابة كمن التعريفات السابقة نستنبط على أف ملارة

 كتابة مثأ بسي ةال الناضية من العقأ، زلتول عن الكشف يف للتالميق اللغوية ادللارات

 .كىي اإلنشاء كاملةال جانب إذل الكلمات

 أنواع مهارة الكتابة .2

 Acep Hermawanأنواع ملارة الكتابة ادلختلفة يف درس اللغة العربية  ضسب 

 عموما ديكن تقسيملا إذل ثالثة أقساـ، ىي:

                                                 
9
 Syaiful Mustafa, Strategi Pembelajaran Bahasa  Arab Inovatif, Uin malik press, 2011,  

hlm 180. 
10

Henry Guntur Tarigan, Menulis Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung: 

Angkasa,2008), hlm 3.   



1٤ 

 

1٤ 

 

 رة اإلمالءملا (أ 

اإلمالء ىو نوع من الكتابة ال  تشدد على طريق أك موقف رسالة يف شكأ 

الكلمات كاجلمأ. بشكأ عاـ، ىناؾ ثالثة من ادللارات األساسية ال  يتم 

ت ويرىا يف تعليم ملارة اإلمالء معقدة النظر، كاالستماع، كليونة اليدين يف 

 الكتابة.

 ملارة اخلط العريب  (ب 

من الكتابة ال  ال تشدد على اجلسد أك موقف رسالة يف اخلط ىو نوع 

شكأ الكلمات كاجلمأ  حسب، بأ يتناكؿ أيذا اجلوانب اجلمالية 

)اجلمأ(. مث أف غرض التعليم من اخلط ىو جعأ التالميق ماىرا يف الكتابة 

 صحيحا كمجيال.

 ملارة اإلنشاء (ج 

بًن عن األراء يف ىو  نوع كتابة القم لو التوجو الرةيسي يف التع اإلنشاء

شكأ أ كار، رساةأ، مشاعر، إخل يف الكتابة، ال شكأ التصور أك زلرؼ أك 

 11 الكلمة أك اجلملة  قط.

                                                 
11

 Acep Hermawan, Op. Cit; h. 151-163. 



15 

 

15 

 

 ىو ىقا. ىقا البحث العلمي ىو اإلنشاء يف حبثلا سيتم ال  الكتابة  نوع

 الكلمات شكأ يف رسالة طريق أك موقف على تشدد ال  الكتابة نوع من

 1١.كاجلمأ

 رة الكتابةأىداؼ مها .1
 عند عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاف أف ملارة الكتابة هتدؼ على ما يلى: 

 .كأصواهتا كشكأ ضرؼ كأ بٌن كتابة أشكاؿ احلركؼ كمعر ة الركابط (أ 
 .متصلة منفصلة ك العربية احلركؼ باستخداـ اجلمأ تكوين على القدرة  (ب 
 القدرة على كتابة اللغة العربية اجليدة كالصحيحة. (ج 
 .كاليسار اليمٌن من بدءا الكتابة عادة بتدري (د 
 .الكتابة يف جيد بشكأ الّتقيم عالمات استخداـ على القدرة  (ق 
 العربية باللغة الكتابة يف األساسية النظريات معر ة على القدرة  (ك 

 .ختلفةادل شاكأادلك 
 قواعدالك  فرداتادل باستخداـ فقرةال يف الكلمات التوتًن على القدرة (ز 

 .الصحيحة اللغة
 1١.جيد شكأ مع سرعةال الكتابة يف الكتابة على القدرة  (ح 

 كأما عند إزف أف أىداؼ من ادللارة الكتابة ىي: 

                                                 
12

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya,2011), Hlm 151. 
13

Abdurrahman Bin Ibrahin Al-Fauzan, I’dad Mawad Ta’lim Al Lugho Al Arobiyyah 

Lighoiri Al Nathiqin Biha, Hlm 45.  



16 

 

16 

 

 كبشكأ برباعة العربية اللغة يف كاجلمأ الكلمات كتابةلقدرة التالميق يف   (أ 
 .صحيح

 خالؿ من إما العربية، يف نش ة تكوف  فب التالميق من احلواس تدريب  (ب 
 كالكتابة كالكالـ ؤيةكالر  كالسمع االىتماـ،

 .اكنظيف مجيال العربية كتابةتنمية يف    (ج 
 .دراستلا مت ال  كتابةال ضوؿ التالميق معر ة اختبار  (د 
.اخلاصة اللغة أسلوبو باستخداـ العربية باللغة اإلنشاء التالميق تدريب  (ق 

1٤ 

 يكتب أف ديكن التالميق كأما عند شكر الغزارل أف أىداؼ من الكتابة ىي جعأ

 15.الكتابة القواعد كربقيق التواصأالقم سيكوف  كامال النص

 تدريبكمن اآلراء السابقة نستنبط على أف أىداؼ من ادللارة الكتابة ىي 

 صحيح، بشكأ العربية اللغة يف كاجلمأ الكلمات كتابة على قادرأ كوفب ف ي التالميق

 كوفضىت ي  ،الكتابة .خاصة يفلغةال يف نش ة كوفي أف على التالميق تدريب كديكن

 .تلم اخلاصةلغ أسلوبمع  العربية باللغة ابسي  إنشاء تقدًن على قادرا

 تعليم اإلنشاء  .ب 

 مصهوم اإلنشاء .0

                                                 
14

 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, ( Tiara Wacana: Jakarta, 2009), 

hlm 125-126. 
15

Syukur Ghazali, Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Dengan Pendekatan 

Komunikatif-Interaktif, (Malang: PT Refika Aditama,2010), hlm 295.  
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17 

 

 منظمةاإلنشاء ىو التعبًن بالكتابة، ك بياف بالكتابة شلا خي ر يف القلب بكالـ 

 16.للغرض ك قا جيدا تنظيما

بة إذل ت ليف الكالـ تا ادلراد هبا كأ ما رجع من صناعة الك ،كتابة اإلنشاء

ين من الكتابات كالواليات كادلسازلات كاإلطالقات كمناشًن اإلق اعات اكترتيب ادلع

 كاألمانات كاألدياف كما يف معىن ذلك ككتابة احلكم كضلوىا. 

ما مدكور إنو عمأ لغوم دقيق بالكتابة مراع للمقاـ كمناسب دلقتذي  كعند

القدرة على السي رة على اللغة كوسيلة للتفكًن كالتعبًن كديكن تعريفو إجراةيا ب نو  احلاؿ.

 كالتصاؿ كىقا ما يتذمن ما يلي : 

 إدراؾ نوعية ادلواوع كضدكده كسبييز ما ىو مناسب أك غًن مناسب لو (1
 ملارات التحرير العريب يف التعبًن الكتايب (2
 سالمة األسلوب صر يا ك ضلويا (3
 سالمة ادلعاين كاحلقاةق كادلعلومات (4
 ادلعاينتكامأ  (5
 مجاؿ ادلبين كادلعىن (6

نشاء ىو العمأ ادلدرسي ادلنلجي القم يسًن ك ق خ ة يرل معركؼ أف إل

تكاملة للوصوؿ بال لب إذل مستول ديكنو من ترمجة أ كاره كمشاعره كأضاسيسو ادل

 01.كمشاىدتو كخرباتو احلياتية بلغة سليمة ك ق نسق معٌن
                                                 

16
Dedeng Rosyidin, Metodik Khusus Pengajaran Bahasa Arab, Jakarta: PT Hida Karya 

Agung, 2007, Hlm 72-73.  
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 أنواع إلنشاء .5

نشاء بقسمٌن، اإلنشاء ادلوجو كاإلنشاء ينقسم اإل Acep hermawanعند 

 .احلر

 اإلنشاء ادلوجو (1

شبو  ادلثاؿ، توجيلات،ال ددةاحمل مع الفقرة البسي ة أك ةملاجل جعأ ىو

كاإلنشاء ادلوجو ديكن أيذا يسمى باإلنشاء  .كغًن ذلك ،اجلملة

إنشاء التالميق زلدكدة بادلقياس الساةأ  البد للتالميق أف احملدكدة، ألف 

 ركف أ كارىم باحلرية. يت و 

 اإلنشاء احلرّ  (2

 كاملة، ليست كاجلملة ادلثاؿ، تعليمات، دكف الفقرات أك ةاجلمل جعأىو 

 األ كار عن للتعبًن احلرية التالميق إع اء احلالة ىقه يف ك. كغًن ذلك

 .عينةعن األشياء ادل  كادلشاعر

                                                                                                                                      
17

 ١6-١5،  صتعهيم اإلوشاء انمشكالت وانحهىلزكية عارفة،    



19 

 

19 

 

ع من األنش ة بالنسبة اإلنشاء ادلوجو، ألنو نو  أعلى مستولكاإلنشاء احلّر 

 األهن، ادلوجلة الكتابةيف الكتابة احلر مفارقة ب القدرةاإلنشاء ادلوجو. كلكن 

 18ا.أعمق ت ويره مت إذا نفسلا كادلراضأ كاإلجراءات، ،ةال ريق على تومرب

 أىداؼ تعل م اإلنشاء .1

 كأىداؼ من تعّلم اإلنشاء عند دادينج رشدين ىي:

 جلملة اجليدةليحقر يف اإلختيار الكلمات ك ترتيب ا (1

كالفنوف يف  احلساسةب ادلشاعر ألضساف يف ترتيب الكلمات يف اإلنشاء ك (2

 ترتيب الكلمات

 19الصحيح احلقيقي العقأ ك اآلراء أيتشك لميمكنل  التالميق تعويد (3

 األمور اآلتية منلا :ب يلدؼاإلنشاء  تعليمكأما عند زكية عريفة أف 

ألسلوب اات ادلناسبة ك القدرة على توايح األ كار باستخداـ الكلم (1
 ادلناسب.

 القدرة على تنسيق عناصر الفكرة ادلعرب عنلا دبا يصف عليلا  (2
إلبانة بنفسو اقدرة الفرد على نقأ كجلة النظر إذل غًنه من الناس ك  (3

 ب ريقة الكتابة 
إكتساب ال لبة القدرة على التعبًن عن ادلعاين كاأل كار ب لفاظ  صيحة  (4

 كتراكيب سليمة
                                                 

18
Acep Hermawan, Op.Cit Hlm 164.   

19
 Dedeng Rosyidin,Op.Cit Hlm 71. 



١٠ 

 

١٠ 

 

ادرا على إستخداـ الثركة اللغوية ال  يكتسبلا يف دراستو أف يصبح ق (5
 للمواد ال  يتعلملا باللغة العربية. 

 كنلخص أف أىداؼ تعليم اإلنشاء اذلامة ىي قدرة، كمن مجيع اآلراء السابقة

على تعبًنعما يف نفوسلم من ضيث األ كار كادلشاعر باللغة الصحيحة  تالميقال

22.مةظالوااحة ادلنت
 

 م اإلنشاءات في تعل  الخطو  .4

 اإلنشاء ادلوجو  (1

 لإلنشاء ادلوجو خ وات عديدة لت وير التمارين كىي:

  التبديأ (أ 

تبديأ كاضدة من عناصر اجلملة، كتغًنىا إذل الفعأ اجمللوؿ كادلعلـو كعكس 

 .ذلك، كأيذا اجلملة يف ادلذارع إذل ادلذي كعكس ذلك

 إمالء الفراغ  (ب 

 .لة، ضىت أف تكوف اجلملة مجلة مفيدةأف ديلئ ال الب الفراغات يف اجلم

  الّتتيب (ج 

 .أف يرتب ال الب الكلمات يف اجلملة ضىت أف تكوف اجلملة مرتبة ك مفلوما
                                                 

١٠
 ١7اجع انسابق، زكية عارفة،ص مر 



١1 

 

١1 

 

 تكوين اجلمأ (د 

 .أف يكّوف ال الب مجلة مفيدة ب مر خاص

 اإلجابة (ق 

 .أف جييب مجيع ال الب ادلساةأ عن القراةة يف كتابة اإلنشاء

 

 : كىي التمارين  ويرلت عديدة خ وات إلنشاء احلرّ كل
 التخليص (أ 

أف خيلص مجيع ال الب خالصة من احلكاية باللغة العربية بإرشاد ادلعلم 

  .اإلنشاء

 القصة  (ب 

 .أف حيكي ال الب بعد مشاىدة من الصور ادلنتظمة ال  يودةلا معلم اإلنشاء

 اإليذاح (ج 

 .أف يواح ال الب ب نش ة منتظمة كحياهتم اليومية أل األعماؿ اليومية

 :كىي احلر اإلنشاء تعليم يف مراعاهتا جيب ال  اذلامة األشياء بع  ىناؾ ذلك، عكم



١١ 

 

١١ 

 

 اللغة متعلمي مستول مع الةمام يكوف أف جيب اختياره مت القم ادلواوع إف  (أ 

 .ضياتو كن اؽ

، ذلا تقصد كدلن كتابة،ال من الغرض تحديدب ينبغي يكتب اإلنشاء أف قبأ   (ب 

 ادلن قة إذل يقدموا أف جيب التالميق سليلة لكنملما كاف الفصأ غًن موسع، ك 

 .الن اؽ أكسع على

 .(outline) العريذة اخل وط من ألضسن أف حيدد  ،اإلنشاء كصف لسلولة يف (ج 

لكتابة اإلنشاء على القرطاس،  البد باخل وات التالية: أكال، النظرم اإلبتدائ  (د 

تيب على ليكتب مرة أخرل بالّت  مث خاطئة، أشياء ىناؾ ردبامع اإلصالح 

 ١1.القرطاس

 خالؿ من يتم أف ديكنكأما عند ذكاحلناف أف اخل وات لتعليم اإلنشاء ادلوجو 

 :التالية اخل وات

 أف دكف كااح، بشكأ ادلوجلو اإلنشاء على اإلجابة كيفيةادلعلم على التالميق   (أ 

 كعكس ذلك مع ادلثاؿ كيفية كتابتلا.. شكال أك فلمال سوء  تسبب

 الفصأ أم إذا كاف الوقت غًن موسع ديكنلم ب عماذلا يف أف يكتب التالميق يف  (ب 

 (ادلنزرل الواجببيوهتم )
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 Acep Hermawan, Op.Cit Hlm 166.  



١١ 

 

١١ 

 

 تصحيح كتابة اإلنشاء للتالميق بال ريقة ادل ابقة شلا يلي:  (ج 

 أشارك  .مباشرة تصحيح كتابة اإلنشاء للتالميق مع ادلعلم يف الفصأ  (1

 .كضلوذلا الصحيحة اإلجابةي يت بك  ، األخ اء كأ التالميق ادلعلم

إذا كاف عدد  الفصأ خارج ادلعلم مع للتالميق اإلنشاء كتابة تصحيح (2

التالميق أكثر. كيع ي العالمة على الكتابة أك الكلمات أك اجلملة 

اخلاطئة، ليغًن التالميق الكتابة اخلاطئة إذل الصحيحة ب نفسلم كيصحح 

 مع ادلعلم مباشرة إذدل يقدركا على اإلجابة.

ظات على مجيع األخ اء التالميق. ىناؾ للمعلم أف يستحق ادلالض (3

األخ اء الفردية ك األخ اء العامية. كبٌن ادلعلم األخ اء الفردية  رديا ك 

 العمومية مع التالميق يف الفصأ.  األخ اءبياف 

 أخرل مرة كتابةال التالميق كأكبعد التصحيح،  كتب   (4

 يف مادلعل توجيلاتب ك قا خ اءاأل كجود عدـ مع ،إلجابةالصحيحةاب

 .سابقال وقتال

 :التارل النحو على خ وات خالؿ منالتعليم اإلنشاء ب القياـادلعلم  ديكن

إختيار التالميق مواوع القم سيكتبو، ك قا دبلاراهتم اللغوية، من  (1

 النحاية ادلفردات، الّتتيب، كالقواعد.



١٤ 

 

١٤ 

 

يكتب ك  شرحي فكرة،ال تلك ربطكي األ كار ،تعبًن  يف التالميق تدريب (2

 كبالتارل مكتوبة تكوف أف ش هنا من ال القم يتعلق باألضداث اإلنشاء 

 .لدراستلا وااحةال ادةادل ربقيق

 :العملية ىقه خالؿ من يتم أف ديكنتصحيح كتابة اإلنشاء  (3

صحح ادلدرس كتابة اإلنشاء التالميق يف الفصأ مباشرة. كيقرأ  (أ 

ادلعلم النص بالعرض الكاتب. مث بٌن األخ اء كي مرالتالميق 

 يصحح أنفسلم.ل

صحح ادلدرس كتابة اإلنشاء للتالميق خارج الفصأ، إف كاف    (ب 

عدد التالميق أكثر، كإع اء العالمات ربت الكلمات اخلاطئة 

ليصحح التالميق ب نفسلم، إذ يقدركا كإف كانوا دل يقدركا على 

 التصحيح  يصح ادلعلم مباشرة.

العامية  البد للمدرس أف يستحق ادلالضظات دلعر ة األخ اء  (ج 

 بياف ك  رديا الفردية األخ اء ادلعلم كبٌنكاألخ اء الفردية. 

 .الفصأ يف التالميق مع العمومية األخ اء



١5 

 

١5 

 

كبعد التصحيح أمرادلدرس جلميع التالميق ب ف يكتبوا مرة أخرل  (د 

.على توجيو كإرشاد ادلعلم.
١١ 

 الؿخ من تتحقق أف ديكنكأما عند شكر الغزارل أف ال ريقة لتعليم اإلنشاء 

 يف ت ورت حبيث التوجيو، تدرجال عقدلي مث ،(ادلوجلو اإلنشاء) دبرشدين ادلصحوبة تكوين

اإلنشاء احلر. كعلى سبيأ ادلثاؿ، لإلنشاء ادلوجو ىو أمر ادلعلم التالميق  إذل ادل اؼ هناية

 لينقأ الكلمات، كليحقق الكلمات، كيبدؿ الكلمات من العاصر، كغًن ذلك.

ىو إع اء التالميق احلرية لكتابة اإلنشاء بادلفردات ك كأما لإلنشاء احلر 

 ،للتالميق عرك ةادل األمور إذل ىقه كللا كيرتبطاجلملة اخلالية )من غًن توجيو ادلعلم(. 

.كغًن ذلك كادلراسالت، السوؽ، إذل القىاب ،ياة اليوميةاحل عن الكتابة: مثأ
١١ 

 

 

 

 م اإلنشاءالمشكالت في تعل   .ج 

                                                 
22

 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Interaktif, PT Rajagrafindo Persada : Jakarta, 

2011,Hlm 107-108. 
23

Syukur Ghazali, Pembelajaran Keterampilan Berbahasa, Refika Aditama: Malang, 

2010, Hlm 293. 



١6 

 

١6 

 

 تسبب ال  األشياء ادلس لة، يعين  problematic   اإلصلليزية اللغة من ادلشكالت

 عليلا التغلب جيب اجلواب تعرؼ أف جيب ضللا، ديكن ال  ادلشاكأ ك شاكأ،إذل ادل

.أيذا
١٤ 

 :التارل النحو علىعند زلمد اخلورل أف مشكالت اإلنشاء   أما

 إستيعاب بادلفردات (1

 جنبيةاأل لغةال تعلم هبا يستعيب فأ جيب ال  اللغة من كاضد عنصر ىي ادلفردات
 Muhammad Ali ك قػا لػرأم .لػامع للتواصػأ اللغويػة ادللػارات اكتسػاب أجأ من

Al-Khuli ،:ادلؤشرات إلتقاف ادلفردات ىي 
 ىػػػػقه قػػػػراءة أك مسػػػػاع عنػػػػد الكلمػػػػات معػػػػىن  لػػػػم علػػػػى قػػػػادران  كػػػػوف التلميػػػػق (أ 

 .الكلمات
 يف اسػػػتخدامو نػػػدع صػػػحيح بشػػػكأ الكلمػػػة ن ػػػق علػػػى قػػػادران  كػػػوف التلميػػػق (ب 

 .احملادثة
 . صحيح بشكأ الكلمات ىقه كتابة على قادران  كوف التلميق (ج 
 يف الكاملػػػػة اجلملػػػػة يف الكلمػػػػات ىػػػػقه اسػػػػتخداـ علػػػػى قػػػػادران  كػػػػوف التلميػػػػق (د 

 .احملادثة أك الكتابة
 سػواء الكتابػة، يف تػرل أهنػا إذا الكلمػات ىػقه قػراءة علػى قػادران  كوف التلميق (ق 

 كضدة. يقف عندما كككقل ادلثالية اجلمأ يف
١5 
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الصعوبة،  لقلك البد للمعلم أف  من مستويات لديلم كادلفردات للتالميق 1

يفلم العوامأ ال  تؤثر إذل األخ اء يف إستعماؿ ك إختيار ادلفردات لكتابة اإلنشاء. 

 كىي: 

 الكلمات عدد (أ 

أصعب من  اضطربادلثاؿ:الكلمة  .الصعوبة مستول زيادة  كلمة،ال وتعدل

 .ضربالكلمة 

 مستول جملرد الكلمات   (ب 

 أكثر األضياف بع  يف اجملرد ادلعىنال  تدؿ على  كلمةال

: مثأ .ملموسا معىن على تدؿ ال  الكلمات من صعوبةال

 .سيارةالبالنسبة   كلمةال من لشرح صعوبةال أكثر السعادة

 .كالن ق احلركؼ تشابو  (ج 

لمة األكذل ألف الك الولدأصعب من الكلمة  الرجامثأ: الكلمة 

 على بينما  ر ، اذل مباشرة  قراءهتا   اؿ  ذلا كجود ال ال 

  .احلركؼ كأ ين ق أف ديكن الثانية الكلمة

 شخصية األصوات الكلمة (د 
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 غًن األهن التالميق عند اأجنبي ال  األصوات ذلا الكلمات بع 
األمي.  من األصوات الصعوبة منلا الكلمة  اللغة من ة ك عر م

احلرؼ خ يساكم أضيانا حبرؼ غ، كضرؼ ق صوت  المصخمة
 حبرؼ ح، كضرؼ ء حبرؼ ع مثأ الكلمات اآلتية: 

    مفخمة ..... مفغمة . 1

   خليأ ..... غليأ . 2

 مفتوح ..... مفتوه. 3
 الضعف في التراكيب الن وية (5

يف اللغة العربية ىناؾ علم النحو، كىقا العلم ليس إال لتعليم اإلعراب كالبناء 

 .الكلمات إعداد كترتيب كيفية دلراجعة أيذا كن حسب، كل

مثأ: ادل ابقة  أخرل أشياء أيذا القواعد بع  يتذمن كلقلك، 

 الكلمات(. ادلثاؿ:  )ادلؤنث،ادلقكر،ادلفرد،التثنية، كمجعلا(، ك ادلوقعية )ترتيب

 .و  اة  ق  د  أص   ع  م   س  ر  د  ا ي  ل  يػ     ، ك  ة  س  ر  د  م   ال  ذل  إ   ب  ى  ق  ي   ق  ي  م  ل  التػ  

تن بق هبا،  اخلرب البد أف ي ابق بادلبتدأ،  ال  القواعد ىناؾ ادلثاؿ السابق، من

إذا كاف ادلبتدأ مفرادا كينبغي للخرب مفردا أيذا، كإذا ادلبتدأ مقكر  ينبغي للخرب مقكر 

 أيذا،  لقه ىي ما يسمى بادل ابقة.
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ة البد ي ابقو كيف اجلملة العربية أيذا ىناؾ القاعدة الصفة كادلوصوؼ،  الصف

 ادلوصوؼ إما من ناضية ادلفرد كالتثنية كاجلمع.

 يده د  ج   ابه ت  ا ك  ىق  . 1ادلثاؿ:  
 2 ٰٰ د  اجل م ي أ  . ٰق  س ج 

 ذ ا ادل
ا ك ل ده ص ال حه . ىٰ 3   ق 

 منلا:  مراعاهتا جيب قواعدال ىناؾكمن الناضية ادلوقعية 

جيوز للخرب ادلقدـ  لما كاف إذا كانت اجلملة اإلمسية  ادلبتدأ مكتوبة قبأ اخلرب، م

 يف الواردة أضيانا. كجبانب ذلك، أف الفعأ البد قبأ الفاعأ يف اجلملة الفعلية. كالقواعد

 أف جيب ال  يف اللغة اإلندكنيسية، ىقه ىي من التحديات مصاد ة ليست العربية اللغة

 العربية. اللغة تعلم يف يرغب شخص القم أم هبا يستعيب

 ة العربيةالكتابة في اللغ (1
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الكتابة الالتينية أم الإلندكنيسية، كىقه تكوف  عن سباما سلتلفة العربية الكتابة

 مشكلة لغًن الناطقٌن هبا، ك باخلصوص التالميق الإلندكنيسي، الكتابة الإلندكنيسية بدءا

 اليمٌن. إذل اليسار من العربية الكتابة أف ضٌن يف اليسار، إذل اليمٌن من

 كالصغًنة، احلركؼ الكبًنة األضرؼ كىي شكلٌن،  قط تينيةالال باألضرؼ تكوف

 كالنلاية. كالوسط البداية بقاهتا، تشكأ األشكاؿ، من متنوعة ذلا رلموعة  العربية

الالتينية، /  كاالندكنيسية العربية الكتابة بٌن االختال ات من عدد ىقه كمع

لصناعة اإلنشاء ال ويأ كليس من السلولة للتالميق اإلندكنيسي لكتابتلا كالسيما 

 ١6كالعادية ألجللا. قد تعلموا طويال القين التالميق اجلميأ، إال

 كأما ادلشكالت يف تعّلم اإلنشاء عند أكذل النلى كما يلي:

 المصردات إستيعاب .0

 االندكنيسي تكوف قيمة جلميع التالميق االندكنيسية اللغة اعتمدت ادلفردات ال 

 اللغة يف ادلستخدمة العربية ادلفردات من ادلزيد سلولة، كمابال العربية اللغة دراسة يف

  ك ادلفردات، لملا، لبناء التالميق اإلندكنيسي على السلولة اندكنيسيا،  من يف الوطنية
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 أف ديكن العربية اللغة إذل األجنبية اللغة نقأ الكلمات من ذلك، كمع .القاكرة يف يتقكر

 :اآلتية رأمو  بٌن من ادلختلفة، ادلشاكأ يسبب

 التحوؿ من ادلعاين (1

  شاركة،أصأ الكلمة من ادلشاركة يف اللغة العربية دبعىن ادل Masyarakatمثأ الكلمة 

 االندكنيسية ،  كجبانب ذلك تغًنت تلك الكلمة يف اللغةعياجلم العمأ أك ،كمتابعة

لمة أصأ الك Dewanتكوف ادلشاركة كنقوؿ يف اللغة العربية باجملتمع. كأيذا الكلمة 

Diwan ( دبعىن الديوافOffice.) 

 أصللا صوت من لفظلا تغًنت (2

أصللا من الكلمة  Kabarأصللا من الكلمة الربكة، كالكلمة  Berkatمثأ الكلمة 

أصللا من  Mufakatأصللا من الكلمة ادلمكن ك أيذا الكلمة  Mungkinاخلرب، كالكلمة 

 الكلمة ادلوا قة.

 اللفظ الثابت كتغًنت معناىا  (3

التعريف، كأصللا من  تع ي أف ديكن ال  دبعىن الصيغة Kalimatالكلمة  مثأ

 .kata-kataالكلمة العربية الكلمات دبعىن 

 الن وية القواعد .5
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 سوؼ ال ريقة كهبقه. أكال دلعانيلا ما  لما التالميق على جيب العريب، النص يف

م علم النحو كىي كىقه كللا من أمهية  ل .بالصحيح كنقللا القراءة على قادرا يكوف

 .العربية للقواعد ك قا الصحيح با قراءة  كيفية الفلم لتقدًن

كباحلقيقة أف علم النحو ال يتعلق باإلعراب كالبناء  حسب، كلكن ترتيب  

 اجلمأ أيذا، ضىت تكوف القواعد تشتمأ على ادل ابقة ك ادلوقيعية. 

قكر كادلؤنث، اجلمع  ادل ابقة ىي كادلبتدأ مع اخلرب، كالصفة مع ادلوصوؼ، ادل

 كادلفرد، ادلعر ة كالناكرة، كاألمثلة التالية: 

  Tunggal Laki-Laki: التلميق ضاار .1

 Dua Laki-Laki:  التلميقاف ضااراف .2

 Tunggal Perempuan:  التلميقة ضاارة .3

 Sifat dan Mausuf:  ىقا قلم صغًن .4

  Sifat dan Mausuf   :  أشّتم قلما صغًنا .5

فاعأ البد كاعو قبأ الفاعأ كاخلرب البد كاعو بعد ادلبتدأ إال  كأما ادلوقعية كال

كاف اخلرب من الظرؼ أك اجملركر،  يجوز أك يكوف مبتدأ بتقدًن اخلرب. إذا القواعد يف اللغة 

 اإلندكنيسي.  التالميق تلك مثأالعربية ليس من السلولة يف  لملا لغًن الناطقٌن هبا، 
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 التغلب بسلولة ديكن حبيث االىتماـ من ادلزيد  اء ينبغي للمعلم اللغة العربية إع

  .العربية اللغة دراسة عند التالميق يواجللا ال  الصعوبات على

  في اللغة العربية الكتابة .1

الالتينية، كىقه تسببب ادلشكالت  الكتابة عن سباما سلتلفة ىي العربية الكتابة

أف كتابة الالتينية بدءامن اليمىن إذل لغًن الناطقٌن هبا خصوص التالميق من اإلندكنيسية. 

صغًنة،   كاحلركؼ أكؿ احلركؼ الكبًنة اثنٌن لديلا شكأ الالتينية اليسر،  احلركؼ

 ك الوسط أألكؿ، يف بقاهتا، تشكأ األشكاؿ، من متنوعة رلموعة لديلا  احلركؼ العربية

عربية كاللغة ادلوجودة بٌن اللغة ال الكتابات االختال ات من عدد مع األخًن، كذلك

اإلندكنيسية كىقه كللا ما يسبب الصعوبة لتالميق اإلندكنيسي لكتابة اإلنشاء ال ويأ 

اآلراء  بع  إذل كاجلميأ، اال من بعذلم ال  قد تعلم من قبأ يف كقت طويأ. كاستنادا

 تصبح أف األقأ على أشياء ثالثة ىناؾ أف يستنتج أف للباضث ديكن السابقة،

اإلنشاء ال  تتعلق بعذلا من بع  كىي ادلفردات، الّتاكيب  متعلي يف ادلشكالت

 النحوية، كالكتابة يف العربية. 

 م اإلنشاء الخطوات لت ليا المشكالت في تعل   .د 
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لتحليأ مجيع ادلشكالت يف تعّلم اإلنشاء ينبغي للمعلم بتنفيق اخل وات التعليمية 

درة اللغوية جلميع التالميق ضىت الصحيحة يف عملية الدراسة. كالـز للمعلم أف يعرؼ الق

 يرجوا. تسًن سًن التعليم جيدا كك قا شلا

كعند سيف ادلص فى أف يف تعّلم اإلنشاء بداية بت وير ادلفردات البسي ة 

 ادلدرسة، كضوؿ ادلنزؿ، أضلاء مجيع يف كالبيئة اجلسم أجزاء كادلفلومة عند التالميق كاألمساء

 كغًن ذلك. ادلثاؿ: 

  م  س  الج   اء  ز  ج  أ   اء  م  س  أ  

ه ع   – ره ع  ش   – سه أ  ر    . أه ج  ر   – ده ي   – فه ن  أ   – فه ذ  أ   – د  خ   – ٌن 

 ة  ئ  ي  ب  ال  

  اءه مس    – ضه ر  أ   – ةه ر  ج  ش   – طه ال  ب   – اره د  ج   – ةه اض  س   – ته ي  بػ  

 ة  س  ر  د  م  ال   ل  و  ح  

 ةه ب  ت  ك  م   – اءه ن  ب   – ابه ب   – ةه م  ل  ق  م   – ةه س  الا ط   – ةه ر  و  بػ  س   – ده ع  ق  م   – به ت  ك  م   – ةه س  ر  د  م  
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 تكوف أف ادلدرس على كينبغياجلملة ادلفيدة،  يف ادلفرداتتلك   استخداـ مث

 ١7.ه من الكتابةلتقليد التالميق من ي لب ككاف ادلتنوعة األمثلة إع اء يف خالقة

أف ينفقىا  كأما عند أجيف ىرمواف من بع  اخل وات األكلية ال  البد للمدرس 

عند تعّلم اإلنشاء تبدأ بالتمرينات اإلنشاء ادلوجو ليكوف التالميق قادرا على ت وير 

ادلفردات ك الّتاكيب النحوية الصحيحة ضىت تكوف إنشاء ضريا ك قا للقاعدة العربية، 

 مفلوما، كمجيلة.

 :ىي وجودلا نشاءإلإ التعليمية اخل وات

  التبديا (0

لة، كتغًنىا إذل الفعأ اجمللوؿ كادلعلـو كعكس ذلك، كأيذا تبديأ كاضدة من عناصر اجلم

 .اجلملة يف ادلذارع إذل ادلذي كعكس ذلك

 ادلثأ:

 إذل ادلدرسة تذىب اطمة  – اطمة إذل ادلدرسة  . ذىبت0
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 الدرس قرئ -ال الب الدرس قرأ .  2   

 إمالء الصراغ (5

 .لة مفيدةأف ديلئ ال الب الفراغات يف اجلملة، ضىت أف تكوف اجلملة مج

 ادلثأ: 

 ....... الولد ال عاـ يف ادل عم. .1
 رجع أمحد ..... ادلدرسة .... الساعة الرابعة مساء. .2
  الترتيب (1

 .أف يرتب ال الب الكلمات يف اجلملة ضىت أف تكوف اجلملة مرتبة ك مفلوما

 ادلثأ: 

 السوؽ.-ذىبت-إذل -األـ .1
 إذل.-الديواف-األب-السيارة-ركب .2
 تكوين الجما (4

 .ال الب مجلة مفيدة ب مر خاص أف يكّوف

 اإلجابة (2

 .أف جييب مجيع ال الب ادلساةأ عن القراةة يف كتابة اإلنشاء
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 أذىب إذل ادلدرسة ين تقىب ؟أإذل 

 أرجع من ادلدرسة بعد الظلر مىت ترجع من ادلدرسة ؟

 28أماـ ادلدرسة ساضة. ما أماـ ادلدرسة ؟

اإلنشاء الـز للمعلم  كتابة ميتعل يف األخ اء لتجنبكأما عند زلمد اخللي،  

كتابة   يف التالميق تدريب أجأ مناإلستعداد باخل وات التمرينات البسي ة يف اإلنشاء، 

  تلك خل وات كما يلي:  .اجلملة ادلفيدة كسلولة للفلم

 

 اجلملة ادل ابقة (1
احملددة، كبعد ذلك كتابة  لجمأم ابقا ل بع  لكتابة أمر ادلعلم التالميق

 سبة لكتابة تلك الكلمات. ادلثاؿ: الكلمات ادلنا
كأما الكلمات ال لوب لتغيًنه بذمًن البنت،  الـز لتالميق أف  و  س  ر  د   د  ل  و  ال   ب  ت  ك  

 .ال  س  ر  د   ت  ن  الب   ت  ب  ت  ك  يكتب  
 الفقرة ادل ابقة (2
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 طريق عن أخرل مرة لنسخالتالميق    لبيك  كتب ادلعلم الفقرات احملددات
ا كانت الفقرة ربكي ضكاية عن اإلسم اذلامت طلب ادلعلم . إذالرةيسية كلمة تغيًن

تالميقه لتغيًن إذل اإلسم ادلرءة مثأ مرًن. كتغيًن ىقا اإلسم يسبب إذل تغيًن 
 كغًن ذلك. الصفات الذماةر،الفعأ، 

 اجلملة إزالة  (3
ك إزالة الكلمات عن  .اجلملة من إزالتلا بكلمة الفراغ دلأء التالميق من كي لب

 كغًن ذلك، ادلثاؿ:  راجل رؼاحل
 ذىب الولد .... ادلدرسة (أ 
 ...... ال الب الكتاب.  (ب 

 ترتيب الكلمات (4
 :ادلثاؿاجلملة ادلفيدة  يف ترتيبلا ليتمكأمرىم  الكلمات التالميق ببع  إع اء

 = أ ك أ  زل  ماده التػ فااض ة   أكأ/ التفاضة/ زلمد/

م  ا درسة/أماـ/  =دلل/ىاشم/اأالربكة/ر  ر س ة  ر أ ل ى اش   د 
ـ  ادل  لرب  ك ة  أ م ا

 تغيًن اجلمأ (5
 اجلملة السلبية، كاجلمأ اإلجيابية اجلمأطلب ادلعلم جلميع التالميق بتغيًن 

 .ذلك كالعكس كاخلرب االستفلاـ،
 توصيأ اجلمأ (6



١9 

 

١9 

 

 مجلةلتوصيأ ب ف تكوف   التالميق إذل و اادلعلم لبيك  مجلتٌن، التالميق إع اء
 ١9ع ف،كغًن ذلك.بزيادة ضرؼ اجلر، كال كاضدة

 كأما ليحأ ادلشكالت  يكتابة اإلنشاء عند دادنج راشدين كما يلي: 

 يعلم بالتالميق الكتابات من األضرؼ ادلقربٌن كمايلي:  (1

  ش  -ؽ  س -ز  ؼ  -ر

 يعلم بالتالميق األضرؼ ادلفارقة كألضرؼ ادلتصلة  (2
 يعلم بالتالميق اجلمأ البسي ة كمفلومة (3
 بة مجيع ادلادة ال  قد مت تدريسلا، يرجى للتالميقأمر ادلعلم تالميقه بكتا (4

 كااح كبشكأ بسرعة لكتابة استخداملا
 حبيث ،الصحيحةك  يدةاجل العربية الكتابة يف القواعد  لم تو ر أف ادلعلم على (5

 ١٠.فلومةادلك  صحيحةال بسيطال اجلمأ أك مأاجل كتابة للتالميق قادرا على ديكن
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 Muhammad Al- Khulli, Op.Cit Hlm 99. 
30

Dedeng Rosyidin, Op.Cit Hlm 25-26  
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 الباب الثالث

 مناىج الب ث

 الذركرم  من البحث، ألغراض ك قا ثالبح نتاةج على احلصوؿ أجأ من

 ،بحثال ىقا يف .ادلتوقعة البيانات مع جيد بشكأ تتوا ق ال  األساليب استخداـ

 :التارل النحو طريقة الباضث استخدـ

 منهج الب ث ونوعو .0

أدات مستخدمة لتسلأ تنفيق البحث. كلقالك إضتاج الباضث إذل ادلناىج  

 منلج العلمي، ألف سيتم الوصوؿ بو على البيانات ادلناسبة ب ىداؼ ادلعينة. إستخداـ

ىي طريقة إستخداملا الباضث يف  أف منا ع البحث Suharsimi Arikuntoكعند رأم  

 31مجع بيانات البحث. 

 ادليداف يف مجعلا مت ال  البيانات ألف. إف ىقا البحث حبث ميداين كصفي

 .ة ادلتكاملة معلد اجملتمع اإلسالمياإلسالمي ويةكىي ادلدرسة الثان مباشرة

ك الكشف عما ال ديكن ضصولو بال ريقة كىو البحث للحصوؿ على النتاةج أ 

لبيانات الوصفية يف شكأ من ااإلضصاةية أك ادلنلج الكمي، ضيث يبدأ الباضث 

  32.الكتابةكلمات أك اليف لشيئ ما يعرب عنو يف شكأ تفسًن  صورةالكلمات أك ال
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  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta : 

Jakarta, 2010, Hlm 160. 
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 تنتج ال  البحوث من نوع ىو كصفي ميداين البحثأف   Sujarweni كعند

 القياس كساةأ من غًنىا أك اإلضصاةية األساليب باستخداـ ذلك ربقيق ديكن ال نتاةجال

 33(.القياس) الكمي

 من شكأ ىو كصفي ميداين البحث أف استنتاج ديكن  إنو ،السابقة آراء من

 من مزيد ككاع قيعمال يف الوصفية البيانات تنتج ل ا العلمية أك طبيعي البحث أشكاؿ

 .ادلعىن على الّتكيز

 المجتمع والعينات  .0

اجملتمع ىو رلموع كأ األشياء أك األشخاص القين لديلم خصاةص معينة، 

كااحة ككاملة للتحقيق معلم. كيسمى اجملموع أك قيمة للتحقيق معلم يف عدد اجملتمع 

كضدة التحليأ يكوف الناس، كالشركات، ككساةأ  كضدة التحليأ أك العنصر. ديكن

 اإلعالـ.

كأخق الباضث البيانات  34ادلراد من منبع البيانات ىي من أين تناكؿ البياتات.

باإلستفادة البحث اجملتمع، كىقا البحث يبحث عن مجيع رعية البحث. اجملتمع يف ىقا 

كعند رأم  بونج.سالمي النالبحث من الصف الثامن بادلدرسة الثانوية معلد اجملتمع اإل
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 Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan, Bumi Aksara,2003, Hlm 159. 
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Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian, PT Pustaka Baru: Yogyakarta 2014, Hlm 19.  
34

Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia, 

Jakarta 2002, Hal 58.  
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Suharsimi Arikunto  ف ت خق  أقأ من ماةة الناس،  من األضسن بإذا كاف البحث

نظرا من ذلك الرأم،   خق الباضث مجيع ك  مجيعلم  يسمى ىقا البحث حبث رلتمعي،

  حسب. 32اجملتمع ألف رلموعلم 

 مصادر البيانات  .5

ن ضيث يتم احلصوؿ على البيانات ككانت مصادر البيانات يف دراسة ىقا ادلواوع م

 ىم األستاذ أم معلم اإلنشاء ك التالميق.

كمن غًن ذلك ي خق الباضث مصدر البيانات ادلكتوب من الوثاةق، كأكراؽ إنشاء  

 التالميق. 

 طريقة جمع البيانات .1

حيتاج الباضث إذل طريقة مجع البيانات للوصوؿ إذل البيانات احملتاجةيف ىقا 

، كال ريقة الشخصية بع  ال رؽ العلمية كىي ادلالضظة، كادلقابلة البحث كاستخداـ

 الوثاةقية.

 ادلالضظة .1
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ىي من ادلراقبة ادلنتظمة كتسجيأ األغراض عندرأم ىادم نواكم  إف ادلالضظة 

ادلراقبة ىي دراسة مت نية ك منلجية  رأم آخر أف لظواىر ال  تظلر يف البحث. كعندأك ا

 35فسية عن طريق ادلالضظة كالتسجيأ.راض النللظواىر اإلجتماعية كاألغ

إستنادا إذل الرأيٌن السابقٌن  استنبط الباضث أف ادلالضظة ىي طريقة مجع  

 احلقاةق على سبيأ ادلالضظة أك ادلراقبة ادلباشرة عن أضواؿ شيء القم يراد حبثلا.

 كادلالضظة زلتوية إذل ثالثة أنواع : 

 ادلالضظة ادلنظمة كغًن ادلنظمة  . أ

 الضظة ادلشّتكة ك غًن ادلشّتكةادل . ب

 36ادلالضظة التجريبية ك غًن التجريبية . ت

أما ادلالضظة ال  يستخدملا الباضث يف ىقا البحث ىي ادلالضظة غًن ادلشّتكة 

 كذلك على سبيأ ادلالضظة معلم دلادة اإلنشاء عند تعليم درس اإلنشاء.

 ادلقابلة الشخصية .2

ك ًن األسئلة شفويا إلجابتلا شفويا كقلك. ادلقابلة ىي أداة مجع ادلعلومات بتقد

ادلنظمة ل لب ادلشكالت، احلقاةق   يف ىقا البحث، استخدـ الباضث ادلقابلة احلرة
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 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research Sosial, Angkasa : Bandung, 1993, 

Hlm 157. 
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كالبيانات ادلتعلقة بادلواد التعليمية لإلنشاء كعملية تقدديلا ككيفية تصحيح أكراؽ اإلنشاء 

 كإصالضتلا.

 ال ريقة الوثاةقية .3

يانات ضوؿ األمور أك ادلتغًنات يف شكأ مقكرات، إف ال ريقة الوثاةقية ىي ب

كنسخة، كالصحف كالكتاب، كاجملالت، كالنقوش، كجدكاؿ األعماؿ، كما أشبلا ذلك 

 37من اإلستبيانات.

 

 

 ت ليا البيانات  .4

كيف ربليأ احلقاةق كالبيانات ادلوجودة ببحث ميداين كصفي  يتبع الباضث 

 كىي : (Miles & Huberman)خ وات ربليأ البيانات عند ميلس كىربمن 

 (Reduksi Data)زبفي  البيانات أم  (1

كىػػػػػو مجػػػػػع احلقػػػػػاةق كالبيانػػػػػات ضيػػػػػث أف الباضػػػػػث يقػػػػػـو جبميػػػػػع سػػػػػاةر احلقػػػػػاةق 

كالبيانات ادلوجودة مثّ أخق اإلستنباط مثّ اإلختيػار احلقػاةق كالبيانػات الرةيسػية كأخػًنا تركيػز 

أمهيػػة احلقػػاةق كالبيانػػات يف  مػػن مػػا لػػيس ذلػػااألعمػػاؿ إذل احلقػػاةق كالبيانػػات ادللمػػة كإلغػػاء 
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البحث. كالبيانات ال  مجعلا الباضػث يف ىػقا البحػث ىػي البيانػات ادلتعلقػة بادلشػكالت 

معلػد اجملتمػع يف لدل ال الب الفصأ الثامن بادلدرسة الثانويػة احلكوميػة يف تعّلم اإلنشاء 

 اإلسالمي كارانج آنيار المبونج اجلنوبّية.

 (Penyajian Data)ت أم عرض البيانا (2

قػاةق كالبيانػات مثّ خي ػو الباضػث إذل تقػدًن احلقػاةق كالبيانػات بعد القياـ جبمع احل

ضػػػىت  مػػػن البيانػػػات الػػػ  مجعلػػػا الباضػػػث يف البحػػػث ادلوجػػػودة بشػػػكأ الػػػنص أك التصػػػوير

 أصبحت البيانات قدرة على إجابة األسئلة ادلوجودة يف البحث. 

 (Verivikasi)ربقيق البيانات  (3

بعد القياـ جبمع البيانات مث تقدديلا كأخًنا خي و الباضث إذل أخق اإلستنباط. 

كبعد مالضظة البيانات ال  يتناكذلا الباضث عند البحث  استنتج الباضث على 

أف ادلدرس عند عملية تعليم اإلنشاء اليلتم دبلارة لغة تالميقه معركؼ أنو ي مر 

من اإلنشاء ادلوجو، كال يستخدـ ضقيقة  التالميق بكتابة اإلنشاء احلر أكثر

 خ وات  عند تفتيش كتابة اإلنشاء للتالميق. 
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 رابعالباب ال

 وت ليا البيانات الب ث نتائج

 المجتمع المتكاملة في معهد اإلسالمية ويةناالثالمدرسة  الوصف العام .أ 
 كارانج أنيار المبونج الجنوبية اإلسالمي

 اإلسالمي المجتمع المتكاملة في معهد ميةاإلسال ويةثانالمدرسة الذاتية  .0
 كارانج أنيار المبونج الجنوبي

 اجملتمعيف معلد  ادلتكاملة الثناكية اإلسالمية : ادلدرسة إسم ادلدرسة (أ 
 اإلسالمي.

 : المبونج  من قة  (ب 
 : المبونج اجلنويب  ادلقاقعة (ج 
 أنيار : كارانج ادلقاقعة الفرعية (د 
المتكاملة في  اإلسالمية ويةثانللمدرسة ال التأسيسي مختصر التاريخ .5

 كارانج أنيار المبونج الجنوبي اإلسالمي المجتمعمعهد
قرية كارانج أنيار دلقاطعة الفرعية جايت أغونج  يف يقع اإلسالمي اجملتمع يف معلد

 من األكقاؼ ىكتار 3 األرض قدر على كقع في معلدىقا ال. المبونج اجلنويب

 Ilyasك  Prof. DR. H. Abi Kusno, MSPD طريق عن البصرم يوف السيد أسرة

Kelana Jaya .الشيخ إندكنيسيا ادلكرمة مكة من بادلدير في معلدىقا ال أنش ت 

Thalal Hasan Filal  كالسيدDrs. Sjachroedin, ZP., SH,  احملا ظ دلن قة 

 .2228 مايو 25التاريخ  يف المبونج،
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 اجلديد الدراسي للعاـ رمسيا ا تتاح في معلدال ىقا 2228 يوليو 14 يف التاريخ

 8 كالنساء الرجاؿ من 13 من تت لف تلميقا، 21 قدر التالميق كتثقيف استالـ مت كقد

 باليمبانج، الشمالية، المبونغ بيكاسي، جاكرتا،) ادلناطق سلتلف من التالميق كي يت

 (.المبونج كبندار بيساكاراف، توالنج باكانج، المبونغ اجلنويب،

 أف جيعأ التالميق يريد اإلسالمي اجملتمع في معلدكاف ال ر الزمافت وي مع ماشيا

 ضاليا من العلم العنصرين ألف جيدة سواء ضد على كالعامة الدينية العلـو ضفز تواصأ

 سرعة. ال  كانت أكثر احلياة خوض يف جدان  كانا داعمتٌن

 اإلسالمي اجملتمع يف معلد التنفيقم رللس االعتالء ك ادلؤسس ىقا، جانب كإذل

 ىقا حيدث .يةتعلمال ادلؤسسات من غًنىا مع التنا س أجأ من أنفسلم يف ترقية زاؿ ما

 إذل السعي تواصأ اإلسالمي اجملتمع يف معلد قسم رعاية ادلؤسسات، انتشار بسبب

 الدينية، العلـو اجملاؿ يف جيدة مؤسسة تكوف كي ادلؤسسة ىقه إمكانات ت وير

 للحفاظ اإلسالمي يشجع اجملتمع داةمان  ىقا احلاؿ القم. امةالع أك الت بيقية كادلعارؼ

 .تعلمال كنوعية جودة على داةمان 

 

 اجملتمع يف معلد كالتكنولوجيا، العلـو على للسي رة التالميق توجيو أجأ من

 كاحملادثة كاللغة يف احلوار( كاإلصلليزية العربية) لغتٌن مع تالميقه قاـ بتو ًن اإلسالمي
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 إذل باإلاا ة. اإلسالمي اجملتمع في معلدلتالميق ال ادلميزة السمة أصبحت ال  اليومية

 عن  ذال اال ّتااية، كالعلـو كالتكنولوجيا الكمبيوتر اتقاف مثأ الت بيقية العلـو إتقاف

 ت وير بغية التالميق يتبعو أف أيذا ينبغي الريااية األلعاب عن  ذال كالفنوف، ادللارات

 كإمكانات.

 المجتمع المتكاملة في معهد اإلسالمية ويةثانللمدرسة اللتنطيمي الهيكا ا

 اإلسالمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس المؤسسة

 

 قسم المالية

 

 النائب للمنهج الدراسي

 

 النائب للتالميذ

 

 قسم اإلدارة للمدرسة

 

 ولي الفصل

 المدرس

  المتكاملة اإلسالمية لمدرسة العاليةاتالميذ 
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 اإلسالمية ، واألىداؼ، والمنهج المستخدم بمدرسة الثناويةوالرسالة ،الرؤية .1

 كارانج أنيار المبونج الجنوبي اإلسالمي المجتمع المتكاملة في معهد

  الرؤية (أ 
 .كالثاقبة اجملتمعية ادلمثلة ادلؤسسة ربقيق

  الرسالة (ب 
 القين الدينية الكوادر كبناء للتالميق ادلسابقات كادللارات ادلعارؼ لت وير

 العقيدة إذل استنادان  اجملاالت كا ة يف األمة كر اه كالتميز بالتقدـ التزاـ لديلم

 .(كالسنة القرآف) الصاحل السلف

 األىداؼ (ج 
 عقليان  نذجت النزاىة، قوية، شخصية يلملد القين ادلستقبأ أجياؿ تشكيأ

 كقد مساعدة السبب يف ضادة البيئة، على) االجتماعية احلساسة، كعاطفيا،

 يكوف أف ديكن القم للتغيًن كالعامأ نفسو ككاع البياف يف القات العقلية

 أ ذأ. كجيأ اجملتمع

 ادلنلج (د 
 يف معلدكاملة ادلت اإلسالمية بادلدرسة العالية ادلستخدمة الدراسية ادلناىج

 كادلناىج األكسط الشرؽ مناىج ثالثة من مزيج ىو اإلسالمي اجملتمع

كزارة الشؤكف  من كادلنلج دار السالـ كونتور احلديثة، يف معلد الدراسية
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 العلـو يف ادلستوعب جانب إذل التالميق محأ على قادرة كيعتقد. الّتبوية

 العامة. لـوالع يف االستيعاب على قادران  أيذا كاف الدينية

 1الجدول 
 المتكاملة في معهد دفتر المواد الدراسية لمنهج المدرسة الثناوية اإلسالمية

 كارانج أنيار المبونج الجنوبي اإلسالمي المجتمع
 البيان المواد الرقم
 وزارة الشؤون التربوية من المنهج أ
  الرياايات 1
  الفيزياء 2
  األضياء علم 3
  ةادلواطن تعلمعلم  4
  اإلندكنيسية اللغة 5
  اإلصلليزية اللغة 6
  تاريخ 7
  ادلتكاملة ال بيعية العلـو 8
  ادلتكاملة االجتماعية العلـو 9

  احمللي احملتول 12
 دار السالم كونتور ال ديثة صي معهدل الدراسي المنهج ب
  احملادثة  1
  ادل العة 2
   دركس اللغة العربية 3
  النحو 4
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  لصرؼا 5
  البالغة 6
  اإلنشاء 7
  اإلمالء 8
  أصوؿ الفقو 9

  تعلمالّتبية كال 12
  الّتبية العملية 11
  تاريخ أدب اللغة 12
  الّتمجة 13
 األوسط الشرؽ مناىج ج
  العربية بٌن يديك  1
  الفقو 2
   العقيدة/ التوضيد 3
  ربزيف األخالؽ 4
  التفسًن 5
  احلديث 6
  ـ القرآفعلو  7
  علـو احلديث 8

 
 المجتمع المتكاملة في معهد اإلسالمية ويةلمدرسة الثانأحوال المدرسين ل .4

 كارانج أنيار المبونج الجنوبي اإلسالمي
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 اجملتمع في معلدل ادلتكاملة اإلسالمية الثناكية ادلدرسة يف للمدرسٌن بالنسبة أما

ىم من  العلماء. تعلمكال بيةالّت  بعلـو للمعر ة اإلسالمي ىم احملسنٌن كمع ش

 على البالد كخارج داخأ إما الباقولورية كادلاجستًن كمن سلتلم اخللفية الدراسية

 .سواء ضد

 4 الجدول
 اخلريج دد األمساء الرقم
1 H. Bukhori Abdul Shomad, 

MA 
2 UIN Jakarta 

2 Drs. Zulkifli 1 UIN Jakarta 

3 Iwan Setiawan, S.Pd.I 1 IAIN Lampung 

 

4 Kodirman Wijaya, 

S.Sos.I 
1 IAIN Lampung 

5 M. Yusuf, S.Pd.I 1 IAIN Lampung 

6 Habib A. Mannan, Lc 1 Jawa Tengah 

7 H. Abdullah Mustaqim 1 Robithoh Makkah 

8 Muhammad Bardan SMA Ulul Albab 

9 Imam Budiono 2 Darul Fatah 

12 Nurul Hamidah, S.Pd.I 1 IAIN Lampung 

11 Wiwin Sunita, S.Pd.I 1 IAIN Lampung 

12 Nani Sunani, S.Pd.I 1 UIN Jakarta 

13 Robiah Addawiyah SMA Al-Kirom 

14 Siti Rahmah, S.Pd 1 STKIP B.Lpg 

15 Muhammad Akbar, S.Pd. 1 Al-Mujtama’ 
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 متكاملة في معهدال اإلسالمية المدرسة الثناوية البيانات للبنية الت تية .2
 ةكارانج أنيار المبونج الجنوبي اإلسالمي المجتمع

في ل ادلتكاملة اإلسالمية الثناكية ادلدرسة التحتية يف للتعلم سلسة عملية كدعم

 :التارل النحو على األساسية كالبنية اإلسالمي بادلرا ق اجملتمع معلد

 :بالفعأ بنيت قد القين ( أ

 (طبقتٌن) الرياف جامع مسجد (1
 مكتب (2
 بناء 3ادلتوس ة التكاملية  ادلدرسة  (3
 بناء 8 ب بقتٌن التالميق مسكن (4
 بناء 8 ب بقتٌن التلميقات مسكن (5
 ( الداةم شبو)العاـ  ادل بخ (6
 ( الداةم شبو) في معلدمدير ال منزؿ (7
 (النلاةية ادلرضلة)بناء  8 ب بقتٌن ادلعلم مسكن (8

 بناؤىا سيتم/جيرم ( ب

 ب بقتٌن. ادلكتبة: بناؤىا جيرم (1

 :بناؤىا تمسي ال  (2

 اللغات سلترب .أ 
 ضاسوب سلترب .ب 
 العالية بناء ادلدرسة .ج 
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  بناء اجلامعة  عبد الصمد   .د 
 شركة ال لبة .ق 
  ال الب كاجملتمع صحة  بناء .ك 
 القاعة .ز 
 للمعلم م بخ .ح 

اإلسالمي  اجملتمع في معلدل ادلتكاملة اإلسالمية الثناكية ادلدرسة بناء

 .ملزمة غًن كىي نٌنكاحملس كالصدقة كاإلنفاؽ كالزكاة تربعات من جاءت

 

 

 

 نتائج الب ث .ب 
 بالمدرسة الثامن الصصا التالميذ لدى اإلنشاء تعل م في المشكالت .0

  اإلسالمي المجتمع في معهد اإلسالمية المتكاملة الثانوية
اإلنشاء لدل التالميق الفصأ الثامن من ادلدرسة  تعلمدلعر ة ادلشكالت يف 

اجملتمع اإليالمي إستخدـ الباضث طريقة  لديف يف معالثانوية اإلسالمية ادلتكاملة 

 ادلالضظة، ادلراقبة ك الوثاةق.
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،  اعّتؼ الباضث كيفية اإلنشاء تعّلم يف ادلشكالتمن التحليأ البيانات عن 

ت بيق تعّلم اإلنشاء يف تلك ادلدرسة ك ادلادة ال  أع ى إذل التالميق  استخدـ الباضث 

 طريقة ادلالضظة.

 اإلنشاء ياليلا:  تعّلمتلك ادلدرسة خب وات  كلقد أدل ادلدرس يف

 اإلنشاء بالسالـ ك السؤاؿ عن ادلادة اآلف. تعلمبدأ ادلدرس  .8
 بع  ادلفردات ادللمة ه ب ف يلتم الشرح من ادلدرس عن طلب ادلدرس لتالميق .9

  احلديقة  مث كتب ادلدرس العنواف دلادة اإلنشاء على السبورة .12
 نشاء بكتابة اإل أمر ادلدرس التالميق .11
 أمر ادلدرس جبمع كتابة اإلنشاء .12
  حبثلا مع الفصأ يف للتالميق اإلنشاء كتابة ادلدرس  تش .13
 إختتم مدرس اإلنشاء بالسالـ ك الدعاء كفارة اجمللس. .14

 
ادلدرس يف تعّلم اإلنشاء بادلدرسة الثانوية   أعد القم الدرس خ وات منك   

مي ك قا بالنظرية، ملما كانت من بعذلا ة ادلتكاملة يف يف معلد اجملتمع اإلسالاإلسالمي

 غًن كامال سباما بالنظرية كلكن الغرض م ابقا.

ادلشكالت يف تعّلم  عن الباضث أضص الضظةادل على معتمداك جبانب ذلك،  

 اإلنشاء كيعين عندما عملية تعّلم اإلنشاء ك يرل إذل أضواذلا  استنبط الباضث كمايلي:
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 إذل تذعفوف وفتزال ال لى كتابة اإلنشاء ألهنمالتالميق قادرا ع يكونوا دل  

، كدل يلتموا إذل كتابة يف العربية اللغة يف النحوية القواعد  لم كعدـ ادلفردات، من التمكن

 اللغة العربية الصحيحة. 

 إكتساب أف معركؼ، التالميق اإلنشاء لكتابة االختبارالبيانات عن  منمث  

 الثانوية بادلدرسة  الثامن الصف التالميق لدل اإلنشاء ادلادة يف الكتابة دللارة النتاةج

 من نرل. منخفذة المبونج آنيار كارانج اإلسالمي اجملتمع يف معلد ادلتكاملةاإلسالمية 

 مخسة كأما% 16,67 أم اجليدة بالنتاةج يكتسبوف التالميق مخسة  قط، تلميقا ثالثٌن

 .ينجحوا دل% 83,33 كالعشرين

 

اةج السابقة، يدؿ على أف التالميق دل يكوف قادرا على  كمن  إكتساب النت 

كتابة اإلنشاء الصحيح ألف عدد التالميق الناجح أقأ من غًن الناجحٌن كىقه كللا 

تسبب إذل ادلشكالت ال  يوجللا التالميق يف تعّلم اإلنشاء، كأما ادلشكالت ال  

 يوجللا التالميق كما يلي: 

 إستيعاب بادلفردات (4
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 .ذاهتا ضد يف اللغة كضدة أصغر ىي ادلفردات 
 مصػ لح يف أك ادلفػردات،١8

 اجملموعػػةىػػي  اإلصلليزيػػة لغػػة يف  vocabulary دلصػػ لح أك العربيػػة باللغػػة ادلفػػردات
 يعػػد الػػقم الكيػػاف أك الشػػخص معر ػػة يف لكلمػػة التخػػزين ذاكػػرة أك الكلمػػات مػػن

  .معينة لغة من جزءا
مة جدا على الّتتيب اجلمأ ليكوف يف تعّلم اإلنشاء التمكن بادلفردات مل 

  إنشاء كامال صحيحا، إذا كثر التمكن بادلفردات للتالميق   ضسن الكتابة احلاصلة.

كلكن من البيانات ال  مجع الباضث من ادلالضظة تدؿ على أف من بع   

التالميق س لوا عن ادلفردات ادلتعلقة بادلواوع اإلنشاء القم أع ى ادلدرس اإلنشاء يف 

صأ عند عملية تعلم اإلنشاء، كمن بع  التالميق حيتاركف يف إستعماؿ ادلفردات عند الف

تكوين اجلملة، كىقه كللا تدؿ على اعف التالميق بالتمكن ادلفردات يف كتابة 

 اإلنشاء. 

 الذعف على القواعد النحوية يف كتابة اإلنشاء (5

عن اإلعراب  يف اللغة العربية معركؼ بعلم النحو، أف ىقا العلم ليس يبحث

كالبناء  حسب، كلكن يبحث عن كيفية ترتيب اجلمأ أيذا.  لقلك من بع  

القواعد ال  تشتمأ على ادل ابقة )مقكر، مؤنث،مفرد،تثنية، كمجعلا( كادلوقيعية 

 )ترتيب الكلمات(. 

                                                 
38

 Muhammad Ali Al-Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Basan 

Pablishing, 2010), h. 87 
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 من سلسلةال إنتاج أجأ من اإلنشاء تعلم يفكأف ترتيب اجلمأ دللمة جدا  

إلنشاء الصحيح،كلكن عند عملية تعلم اإلنشاء من بع  اك  كادلقاالت الفقرات

التالميق دل يلتموا بّتتيب اجلمأ الصحيح بسبب اعفلم على القواعد النحوية 

اللغة العربية، خصوصا يف  لملا على علم النحو. كىقه ىي من بع  يف 

 :اإلنشاء تعّلماألخ اء يف ترتيب اجلمأ الوقع عند عملية 

 الصواب الخطأ
 أمحد يقرأ دعاء قبأ نـو د الدعاء قبأ النـوقرأ أمح

 أناأقـو من النـو يف ساعة الرابعة يف الصبح أقـو من النـو يف الساعة الرابعة صباضا
 أذىب مع األمي إذل احلديقة أذىب إذل احلديقة مع أمي

 يف احلديقة ىناؾ زىرة كثًنة يف احلديقة أزىار كثًنة
 أنظر ضديقة اجلميلة أماـ البيت يتأنظر احلديقة اجلميلة أماـ الب

 أرجع إذل البي  يف ادلساء أرجع إذل بي  مساءن 
 مػػػػن األمثػػػػاؿ السػػػػابقة، نػػػػرل أف كثػػػػرة اخل ػػػػ  عنػػػػد التالميػػػػق يف الّتكيػػػػب النحويػػػػة 

 خصوصا يف الذماةر، كادلبتدأ كاخلرب، ك إستعماؿ اؿ.
 

 اجليػدة الكتابػة لقواعػد تمامػااى وفيزالػ ال أضيانػا نالقي للتالميق العربية اللغةكتابة  (6

 .صحيحةالك 

الالتينيػػة سبامػػا، كتكػػوف مشػػكلة أيذػػا جلميػػع  بالكتابػػة العربيػػة ىػػي سلتلفػػة الكتابػػة

 إذل اليمػٌن مػن تبػدأ الالتينيػة التالميق لغػًن العػريب خصوصػا للتالميػق اإلندكنيسػي، الكتابػة
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لػػديلا  الالتينيػػة ، احلػػركؼاليمػػٌن إذل اليسػػار مػػن بػػدءا العربيػػة الكتابػػة أف ضػػٌن يف اليسػػار،

صػػػغًنة،  اختلفػػػت حبػػػركؼ العػػػريب الػػػ   كأضػػػرؼ أكؿ أضػػػرؼ الكبػػػًنة  قػػػط اثنػػػٌن شػػػكلٌن

لػػػديلا متنوعػػػة األشػػػكاؿ يف األكؿ، الوسػػػط، كاألخػػػًن،  مػػػن مجيػػػع اإلختال ػػػات مػػػن تلػػػك 

الكتابػػػة بػػػٌن اللغػػػة العربيػػػة كاإلندكنيسػػػية تكػػػوف صػػػعوبة للتالميػػػق اإلندكنيسػػػي يف كتابتلػػػا 

سيما لواػعلا يف كتابػة اإلنشػاء ال ويػأ اجلميػأ، إال التالميػق الػقين قػد بػقلوا جلػدىم كال

 ألجأ عملية ال ويلة كادلنتظمة.

 اإلنشاء  تعل ماألومور البالغة ل ا المشكالت في  .ج 

ليحػػػػػػأ ادلشػػػػػػكالت يف تعلّػػػػػػم اإلنشػػػػػػاء البػػػػػػد للمػػػػػػدرس أف يسػػػػػػتحق ال ريقػػػػػػة أم 

راسػػػة. كالـز للمػػػدرس أف يعػػػرؼ قػػػدرة اللغػػػة اخل ػػػوات ادلالةمػػػة كالصػػػحيحة يف عمليػػػة الد

 العربية التالميق ضىت تكوف عملية التعلم تسًن كما تراـ ك ك قا شلا ترجى.

 كعنػػد سػػيف ادلصػػ فى أنػػو يقػػوؿ لت ػػور ادلفػػردات يف تعلّػػم اإلنشػػاء مػػن األضسػػن

 عػػن مثػػأ ،عنػػد التالميػػق ك لملػػا بسػػلولة التعػػرؼ يػػتم الػػ  األساسػػية ادلفػػردات مػػن بػػدءا

 غًن ذلك.ك  درسةادل كضوؿ ادلنزؿ، أضلاء مجيع يف كالبيئة اجلسم أجزاء اءأمس

 المثال:  

م   س  ز اء  الج   أ ج 
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ه ع   – ره ع  ش   – سه أ  ر    أه ج  ر   – ده ي   – فه ن  أ   – فه ذ  أ   – د  خ   – ٌن 

 ل  ز  ن  الم   اء     ن  أ   ال ب يئ ة  

  اءه مس    – ضه ر  أ   – ةه ر  ج  ش   – طه ال  ب   – اره د  ج   – ةه اض  س   – ته ي  بػ  

 ة  س  ر  د  م  ال   ل  و  ح  

 – اءه ن  ب   – به با   – ةه م  ل  ق  م   – ةه س  الا ط   – ةه ر  و  بػ  س   – ده ع  ق  م   – به ت  ك  م   – ةه س  ر  د  م  

 ةه ب  ت  ك  م  

 ادلعلم يكوف أف كينبغي ،ادلفيدة اجلملة بناء تشكيأ يف ادلفردات تلك استخداـ مث

 أف يقلدىا. لب جلميع التالميقكت  زبتلف ال  اجلمأ من األمثلة إع اء يف ادلبدع

 مث ليدبر التالميق يف تركيب اجلملة ادلفيدة كادلفلومة.  اخل وات كما يلي: 

 ادلناسبة اجلملة .1

مث   ددة،احمل للجملة ادلناسبة ةاجلمل بع  لكتابة التالميق من طلب ادلعلم

 كتابة الكلمة ادلناسبة لكتابة تلك اجلملة، ادلثاؿ:

 الب ن ت   ت  ب  ت  ك   نعرض الكلمة  البنت   تكوف اجلملة   و  س  ر  د   د  ل  و  ال   ب  ت  ك  

 ا.ل  س  ر  د  
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 الفقرة ادلناسبة .2

 طريق عن أخرل مرة لنقأ كطلب التالميق الفقرات بع  صنع ادلعلم

إذاكنت الفقرات ربكي  .الكلمة األساسية من تلك الفقرات تغيًن

 اإلسم ادلؤنث، ضكاية عن اذلامت )ادلقكر(، أمر ادلعلم التالميق بتغيًن إذل

ادلثاؿ: ادلرًن. كتغيًن من تلك األمساء ستؤثر إذل تغيًن الفعأ، الذماةر، 

 الصفة، كغًن ذلك.

 اإلزالة اجلملة .3

 أمر ادلعلم التالميق ليملئ بالكلمة اإلزالة من اجلملة. ادلثاؿ:  

  ذىب الولد .... ادلدرسة (1
 ..... ال الب الكتاب  (2
 رجع ..... من ادلزرعة (3
 ماتالكل كاع  .4

إع اء التالميق الكلمات غًن مرتبة، لًنتب أف تكوف اجلملة ادلفيدة. 
 ادلثاؿ: 

 زلمد - التفاضة -أكأ (1
 أماـ – درسةدلا – ىاشم – لأر  – الربكة (١

 قبأ  –اإلمتحاف  –اجلد  –زلمد  –با  –تعلم  (3
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 تغيًن اجلملة .5

 اجلملة اإلجيابية، اجلملة ذلإ بتغيًنىا كطلب ،ملةاجل التالميق إع اء

 ذلك.  كالعكس يةاخلرب اجللة ك  ،يةاالستفلام اجلملة لسلبية،ا

 يةتوصيلال اجلملة  .6

 عن واضدةال ملةاجل يف ذلك بٌن اجلمع إذل كطلب مجلتٌن، التالميق إع اء 

 كغًن ذلك. ،اجلر، ضرؼ الع ف ضرؼ اا ة،اإل زيادة

كأما حلأ ادلشكالت يف كتابة اإلنشاء ليدرب التالميق كتابة جيدة ك 

 كما يلي:  صحيحة

 يعلم بالتالميق كتابة األضرؼ ادلتساكم، كما يلي: (1

 خ -ج  -ش  -ؽ  س -ز  ؼ  -ر

 األضرؼ ادلفارقة، مث األضرؼ ادلتصلة بالتالميق يعلم (2
 يعلم بالتالميق كتابة اجلملة البسي ة كادلفلومة (3
أمر ادلدرس تالميقه بكتابة مجيع ادلادة ال  مت درسلا، كيرجى بالتالميق  (4

 بالسرعة كالوااحة.أف يكتب 
ينبغي للمدرس أف يعرؼ التالميق بالقواعد يف كتابة اللغة العربية  (5

الصحيحة )اإلمالء(، ضىت يكوف التالميق قادرا على كتابة اجلملة 
 البسي ة، الصحيحة، كادلفلومة.
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 الباب الخامس

 الخالصة، اإلقتراحات و اإلختتام

 الخالصة .أ 

 استنبط الباضث أف ىناؾ ن البيانات، بعد أف نبحث التقارير كالتحليأ ع

ادلشكالت يف تعّلم اإلنشاء لدل التالميق الصف الثامن بادلدرسة الثانوية اإلسالمية 

اعف التالميق على إستيعاب ادلتكاملة يف معلد اجملتمع اإلسالمي كىي كما يلي: 

كتابة اللغة ،اعف  لم التالميق على القواعد اللغة العربية، ادلفردات يف اللغة العربية

العربية )الكتابة غًن مرتبة، الكتابة الوساةخ، كالكتابة خارج السّت، كإتصاؿ احلرؼ من 

 عدع القواعد.

اإلنشاء البػد للمعلػم أف يسػتحق ال ريقػة أم اخل ػوات  تعّلمليحأ ادلشكالت يف 

لتالميػق ادلالةمة كالصحيحة يف عملية الدراسة. كالـز للمعلم أف يعرؼ قػدرة اللغػة العربيػة ا

تػػو ًن التالميػػق بالتمرينػػات  مث تسػػًن كمػػا تػػراـ ك ك قػػا شلػػا ترجػػى. تعلمضػػىت تكػػوف عمليػػة الػػ

، اإلزالػػػػة اجلملػػػػة، ادلناسػػػػبة الفقػػػػرة ،ادلناسبة لجملةيف تكوين اجلملة ادلفيدة البسي ة ك

  .التوصيلية اجلملة، اجلملة تغيًن

 

 اإلقتراحات .ب 



6٤ 

 

6٤ 

 

 للمدرس .0

 يدة يف التعلمبإستخداـ ال ريقة اجل ينبغي للمعلم (1

 ينبغي للمعلم أف يليئ الكتاب اخلاص دلادة اإلنشاء (2

الـز للمعلم أف يكثر التمرينات البسي ة للتالميق لييصنع اجلملة  (3

 اجليدة، الصحيحة ك ادلفلومة.

 الـز للمعلم أ ينظم بتنظيم التفتيش كتابة اإلنشاء للتالميق (4

 ديكن ادلدرس أف يكثر بادلشلادة الفلم العربية  (5

 تالميذلل .5

 للتالميق أف ينموا اذلمة العالية يف تعّلم اإلنشاء ينبغي (1

ينبغي للتالميق أف يو ر يف زيادة ادلفردات كأ يـو مع ضفظلا  (2

 كاستعماذلا عند احملادثة اليومية

ينبغي للتالميق أف يقدر  واةد من كساةأ اإليذاح ادلوجودة يف  (3

 تلك ادلدرسة

 اإلختتام .ج 
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ديكن  ضىت كىدايتو كتو يقو اهلل بربكة أنو عاذل،كت سبحانو هلل الشكر لفظ مع

 لديو يزاؿ ىقا البحث العلمي ال أف نعلم. كتابة ىقا البحث العلمي إكماؿ للباضث

 ىو كىقا نظاملا، عن  ذال كادلنلجيتو، بادلواد، يتعلق  يما كالقصور العيوب من الكثًن

 . للباضث كاخلربة العلم ضدكد ببساطة

 ن مأ كاألخًن. من القراء االقّتاضات الفعالة مفتوضا اجاءر  الباضث رجوي كلقلك

 .عامة القراء كإذل اإلاا ية كادلعارؼ للباضثة خاصة نا عا البحث العلمي يكوف ىقا أف

 


