
قدمته:            البحث العلمي      فونوروغو ٢بالمدرسة الثانوية الحكومية    ـهااتصالو هجائية ـتحليل األخطاء عن كتابة األحرف ال   ٢١٠٥١٦٠١١  آستي سريواحيوني  :رقم دفتر القيد     ٢٠٢٠  اإلسالمية الحكومية فونوروغوالـجامعة   العلوم التعليميةو كلية التربية   قسم تعليم اللغة العربية   



حتليل األخطاء عن كتابة األحرف اهلجائية . ٢٠٢٠. سريوحيوني، آستي  الملخص    ٢ قسم تعليم اللغة العربية  . البحث العلمى. فونوروغو ٢باملدرسة الثانوية احلكومية واتصاهلا  عليانا  ااملشرفة رزق. مية فونوروغوو اإلسالمية احلك كلية الرتبية والعلوم التعليمية، اجلامعة ، تعلم القواعدهاجيب أن تو . األحروف اهلجائية تلكتاب املمارسة أكثر فيأخذهم . يف اية أو وسط أو بداية األحروف اهلجائيةتغري سّن . يف وسط أو فوق اخلط األحروف اهلجائيةتكتب . الطالب جلميع سهلة ليست األحروف اهلجائية كتابة         .حتليل األخطاء، مهارة الكتابة، األحروف اهلجائية: ةاألساسيّ  اتالكليم  .املاجستري ،مصلحة وجذت بعض الطالب عن املدرسة احلكومية الثاين  .داجيّ  ويفهمها، وحفظها وتطبقها يف  األحرف اهلجائية واتصاهلاملعريفة طريقة حلل املشكالت األخطاء عن كتابة و . اوأسبا األحرف اهلجائية واتصاهلاأهداف البحث هي ملعريفة األخطاء عن كتابة و          . صحيحا األحرف اهلجائية واتصاهلاو لكتابة  يقدر فونوروغو مل حتليل البياتات اما يف . التوثيقو  استحدمت الباحثة بالطريقة املالحضة واملقابلة وجلمع البيانات. وصل من خالل احملادثةحلصول البيانات عن طريق التواصل املفتوح والتالبحث النوعي هو طريقة البحث اليت تركز . استحدمت باملنهج البحث النوعي         .فونوروغو الثاينباملدرسة الثانوية احلكومية الفصل احلادي عشر  بتخفيض البيانات مث عرض البيانات واخذت  وهوبريما ميلساستحدمت طريقة  خطاء أو األ% ٤٠وجدت ) ١: والنتائج من هذا البحث العلمي كما يلى         . اإلستنتاج منها  املطارو  شّبا التذاكرو  هده الّرسالةو  يهبط –هبط و  املغادره قاعةو اشة املعلومات وش تعملو   محودو  دار الـهدىو  اهللا إن شاءوهي  . عشرون أخطاء عن مخشون كلمات



الـهجائية  حلل املشكالت األخطاء الطالب عن كتابة األحروفو  )٣. الـهجائية واتصالـها األحروف لكتابةالقواعد  التعّلم يف احلماسة وعدم مالبيان املعلّ  يعستميال يركزون و  الكسالن: وأسباب عن أخطاء منها) ٢. على احلاسوبو  ابةاحتباراإلجو   عالمة جرّةو  متعّددة من إجاباتو إلطهار الشعودو  دعين أرو  مفتاحو املرافق و اهللا  بشكر رصيفو     ٣ قواعد  وتطبقون يفهمونو  جيتهدونو ة أن تتعلمون الطالب باحلماس ينبغيفهى  واتصالـها                                        .جيدا الـهجائية واتصالـها لكتابة األحروف



باملدرسة  ـهااتصالو اهلجائية  األحرف  كتابةحتليل األخطاء عن    :  املوضوع        تعليم اللغة العربية  :القسم            لتعليميةالعلوم او الرتبية   :  الكلية             ٢١٠٥١٦٠١١  :  رقم دفرت القيد   آسيت سريواحيوين  :اإلسم                 :الطالبة  هاالبحث العلمى اليت كتبت  الموافقة على المناقشة    ٤          ٢٠٢٩٠٤٩٠٠١. رقم التوظيف  الماجستير ،رزقا عليانا مصلحة          المشرفة  ٢٠٢٠أبريل  ٢٤، ونوروغوف    .تقدميه للمناقشةو املشرفة  تالتعديالت وافقو فية من اإلصالحات  خال مادفبعد اإلطالع على هذا البحث وا       فونوروغو ٢الثانوية احلكومية 
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ملته الطالب وملساعدة املعلم على تطوير اسرتاجتيات التعليم األخطاء اليت عاألخطاء يستخدامها املدرس لتحسني عملية تعليم اللغة، وكذالك لتصحيح الدراسة ليست الواقعة اجلديدة ملدرس اللغة، ألن نتائج التطبيق يف حتليل وهذه . حتليل األخطاء هوحقل الدراسة  اليت تقع يف اللغويات التطبقّية البحث خلفية﴿ أ ﴾      مقّدمةالـ  الباب األول    ٩ يضًا يف االتصال أ والتفاهم، واستخدموه واستخدموه يف التفكري والتعبريالعربية هي النظام الرمزي الصويت الذي اتفق عليه منذ القدمي، اللغة و           ٣.من ذلكيف نقل املوضع أوالتبديل أوإضافة الصوت أوالكلمة أوالتعبري أوبوصفها خليطا وهذه األخطاء ميكن تصنيفها بوصفها كأخطاء  ٢.األسباب املفروضة مث تقوميها املوجودة يف هذه البيانات مث عرضها  ووصفها، مث تصنيفيها على أساساملشتملة على مجيع البيانات اللغوية لدى الطالب والتعريف على األخطاء حتليل األخطاء هوالطريقة اليت استخدمها الباحثون واملدرسون، و  ١.املناسب حتليل األخطاء يف مهارة الكتابة لدى التالميذ يف مدرسة مفتاح العلوم املتوسطة سيت مشفعة الزهرة،  ١                                                           واللغة العربية يف لغة القرآن الكرمي، ألنه أنزل باللغة العربية،  ٤.والتواصل اجلامعة : الرياص((التقابل اللغوي و حتليل األخطاء، حممود امساعيل حيين و إسحاق حممد األمني،  ٣ ١٥٢، )١٩٤٨اعكاسا، : بندوج( Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa.هنري كونتور تاريكان و جاكو تاريكان٢     )٢٠١٨اجلامعة يودارتا فاسوروهان، : الرياص(اإلسالمية كندانج،  : الرياص(اللغة العربية مناهجها وطرائق تدرسها،. طه على حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي الوائلي ٤  ١٤٠) ٢٠١٤اململكة السعودية،   .٥٩)٢٠٠٣شري والتوزيع، دار الشروق للن



ومن . اللغوية وهي مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابةتعليم اللغة العربية علي أربع املهارات األساسية أي مسى باملهارة  تملواش .املهمة يف حتقيق وظائف املدرسة املتعددةألّا من الّلغة املستخدمة يف كتاب اهللا، وأصبحت اللغة العربية إحدى الوسائل واليوم، نفذ املدرسة اإلسالمية علي تعليم الّلغة العربية  ٥.استخدمها ىف املواصلةة شيأ مهّما حلياة اإلنسان حىت إجتهد اإلنسان ىف تعليمها ألجل وتكون اللغكتاب آخر  أّن اللغة العربية هي أفضل الوسائل لتعبري األفكار واإلرادة، يف   وكتب. وهوحمتاجة الملسلمون واملسلمات لفهمه وألخذ املعلومات منه    ١٠ ألن الكتابة هي . املهارات األربعة، تكون مهارة الكتابة أعلى املهارات اللغوية املهارة : معًا تكونان املهارة الكلية للكتابة الىت تنقسم بدورها إىل مهارتني نشاطة حركية ونشاطة فكرية ومها  بةفالكتا ٦.النتيجة وحصيلة العقل اإلنساين راجاوايل : جاكرتا(Tekhnik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif ، ذوا احلنان٥                                                           وسببا ىف حكم , أفكاره ومشاعره احملبوسة من نفسه، وتكون دليال وجهة نظرهإصطالحا، فريى عليان أن الكتابة هي أداء منظم وحمكم يعرب به اإلنسان عن وأما . مع والشّد والتنظيمتعىن اجل) ك ت ب(الكتابة لغة من األحروف و    ٨.قلب املعين وعدم وضوح األفكاروكثريا ما يكون اخلطاء يف الرسم الكتايب سببا يف  ٧.احلركية مث املهارة الفكرية ، Misykat: مالج(،  Metodologi pengajaran Bahasa Arabأمحد فؤاد أفندي، ٦ .٣، )٢٠١٤٣فريس،  حقوق : اململكة العربية السعودية( تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىحممد كامل الناقة،  ٧ ٦١، )٢٠٠٤  .  ٢٧٥،)١٩٩١دار الشواف للنشر والتوزيع، : مصر العربية(فنون اللغة العربية، على أمحد مذكور،  ٨ .٢٣٤،) ١٩٨٥, الطبع وإعادته حمفوظة جلامعة أم القرى



كتابة الكلمة ) ١: تعليم الكتابة على ثالثة األشياء، هيوتركز  ٩.الّناس عليه    ١١ القدرة على تعبري األفكار ) ٣، )اخلط العريب(كتابة حتسني ال) ٢الصحيحة،  ولتعليم الكتابة مراحل متدرّج، هي اإلمالء واخلط مث . بوضح وتفصيل مبدينة  البارعةهي إحدى املدرسة فونوروغو  ٢املدرسة الثانوية احلكومية و    ١٠.التعبري ملدرسة والتعليم يف ا.  مطيعة ومنضبطةكل املدارسون والطالب فيها . فونوروغو جرى . العاديوفصول  البارع فصولفونوروغوينقسم إىل  ٢الثانوية احلكومية  يف الصباح إىل املساء، وجرى عملية التعليم  األعلى يبدء لفصعملية التعليم ال وكذلك على املدينة و  وى املقاطعةالذي يبدأ على مست اتقابسباملفونوروغو  ٢املدرسة الثانوية احلكومية يفز  .يف الصباح إىل النهار يبدء عاديالل الفص استخدمت هذه املدرسة املنهج الدرسة من و  .الدويل املستوى الوطين مستوى الواقع، كم من الطالب يشعرون بصعوبة تعّلم اللغة العربية خاصة ولكن         ٢٠١٣.١١السنة  ن وع .اتصاهلاو حرف اهلجائية كتابة األ  لىع مهارة الكتابة، وتشمل الصعوبةيف  احلروف فوق اخلّط ووسط  الطالب ، يكتبحرفكتابة األفونورغويعىن يف   ٢املدرسة الثانوية احلكومية احلادى عشر ب الطالب الفصل كتابةشكالة من  امل . اهلجئية حرفالعربية أى  األ اّتصال احلروف وبعض املشكالت عن. اخلطّ  تكتب "  ر"كمثل كلمة الرصيف، وكلها تكتب فوق اخلط، ولكن حرف  ، )٢٠١٠، UIN MALIKI Press: مالج( تطوير منهج تعليم اللغة العربيةأوريل حبر الدين،  ٩                                                           يف اآلخر الكلمة فوق " ق"مث الكلمة الغرق واملرفق، تكتب حرف  .وسط اخلط ، Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab عبد احلميد و أخرون ،  ١٠ ٦٤-٦٣  ٢٠١٩نوفمبري  ٢حتليل املالحظة، األسبت  ١١ ١٠٤، )٢٠١١اجلامعة اإلسالمية احلكومية مالك فرس، : ماالج(



وكلمة . يف اآلخر الكلمة وسط اخلط" ق"اخلط، والصحيح تكتب حرف     ١٢ " ش"األول تكتب بنربتني، أما تكتب احلرف " ش"شاشه املعلومات يف احلرف  وعملية تعّلم قواعد يف الكتابة األحرف اهلجائية يسمى بتعليم فونوروغ ٢املدرسة الثانوية احلكومية منها نفذت  ١٢.من الطالب والطالبات املشكالتالطريقة حلّل م بعض وباضافة إىل املشكلة السابقة أخد املعلّ          .بالثالثة بنربتني يف  تعليم اخلطولكن هذا تعّلم ليس علم إيل مجيع الطالب، وعلم  .اخلط ب ركزت الباحثة يف حتليل أخطاء نظرا إىل كتب الطال ١٣.الفصل البارع فقط إذن أخد الباحثة املوضوع كما  .اتصاهلاو اهلجائية  فو ر حاألالطالب عن كتابة  باملدرسة  اتصالهاو الهجائية  فو ر حاأل كتابة عنتحليل األخطاء  "يلى كتابة يف   كتابةمهارة العن  حتليل األخطاءأحباثهم على الباحثة  تركز          تحديد البحث﴿ب﴾     "فونوروغو ٢الثانوية احلكومية  عشر  الفصل احلادي الطالب ندع املرافق العامة البابب تصاهلاوااحلرف اهلجائية  لتسهيل قيام . اليت وضعها حتديد البحثو ، يف خلفية البحث املذكور    ﴿ج﴾ أسئلة البحث    .فونوروغو ٢نوية احلكومية ااملدرسة الث ٧ العلوم الطبيعيةيف  البحث ، صاغ فلذلك. عن نتائج الدراسة بالرتتيب واالتساققة لسابالباحثني با   ٢٠٢٠يناير ٢٤اجلمعة،  ،٧ العلوم الطبيعيةلة مع االطالبة الفصل احلادي العشر يف نتائج املقاب  ١٣ ٢٠١٩نوفمبري  ٢٠األربعاء  ،نتائج املقابلة مع املدارس اللغة العربية  ١٢                                                             : التايلو صياغة املشكلة على النح



ل احلادي يف الفص اتصاهلاو اهلجائية  األحروفكتابة خطاء عن  األ أسبابما  .٢  ؟وفونوروغ ٢احلكومية  الثانوية باملدرسة عشر  يف الفصل احلادي اتصاهلاو اهلجائية  األحروف كتابةعن  ما هي األخطاء  .١    ١٣ اهلجائية  األحروف يف األخطاء عن كتابة طريقة حلل املشكالتالكيف  .٣  ؟وفونوروغ ٢احلكومية  الثانوية باملدرسة عشر  يف الفصل  اتصاهلاو اهلجائية  األحروف كتابةخطاء عن  األ ملعرفة أسباب .٢ .فونوروغو ٢احلكومية  الثانوية باملدرسة عشر  يف الفصل احلادي   اتصاهلاو اهلجائية  األحروفكتابة عن  ملعرفة األخطاء  .١  : هي كما يلي بحثأهداف ال. لديه أهدافه اخلاصة ه، بالطبع الباحثاملشكلة أسئلةيف    أهداف البحث ﴿د﴾     ؟وفونوروغ ٢احلكومية  الثانوية باملدرسة عشر  يف الفصل احلادي اتصاهلاو  اهلجائية  األحروف يف األخطاء عن كتابة طريقة حلل املشكالترفة ملع .٣ .فونوروغو ٢احلكومية  الثانوية باملدرسة عشر  احلادي اكتشاف و حتقيقه هذه الدراسة ه واهلدف الذي يتعني على الباحث  فوائد البحث ﴿ه﴾   .فونوروغو ٢احلكومية  الثانوية باملدرسة عشر  يف الفصل احلادي اتصاهلاو  العربية بشكل عام  كلمة اللغةب الطالبكتابة يف   اءخطواألجابة ملشكلة أاإل   النظرية فوائدال .١  .وعلى وجه التحديد



باملدرسة الثانوية احلكومية  الطالبكتابة يف  حتليل األخطاء من            ١٤ املدرسة  العلوم الطبيعيةاحلادي عشر قسم يف يف الفصل وفونوروغ ٢ حروف  اتصال، كتابة الطالبالدراسة كمرجع يف كيفية تقييم  ، من املتوقع أن يستخدام نتائج هذه بالنسبة للمؤسسات التعليمية.  أ  :، مبا يف ذلكعملية الفائدة البحث، يتوقع الباحث بشأن الفائدة النظريةباإلضافة إىل توقعات           ةالعملي فوائدال .٢  .فونوروغو ٢احلكومية  الثانوية  وميكن . مجلة باللغة العربيةو اهلجائية ووضع حروف اهلجائية يف كلمة أ الطالب واحدة من العوامل يف  نتائج تقوميسات أن جتعل للمؤس ميكن أن يكون . اجلمل العربيةو وكذلك وضعها يف كتابة الكلمات أ كتابة الطالب، كمسامهة يف اإلرشاد والرتبية يف تدريس  للمعلمني. ب  .وضع الطالب يف الفصل كثري ، حبيث حيتوي على اليف التعود على القراءة والكتابة أيًضا عامالً  حروف  ، كوسيلة إلضافة نظرة ثراء وإثراء كتابة رسائلبالنسبة للمؤلف  .ج  .من املفردات باللغة العربية م  يتنظالباحث يف إعداد البحث العلمي، فيعمل الباحث عن  ليسهل  تنظم كتابة تقرير البحث  ﴿و﴾     .دارسسكان املو الطالب أو مع املعلمني أالعربية وميكن أن يكون واحدا من العوامل لزيادة التنشئة االجتماعية إضافة خربة يف التدريس حبيث يصبح حكما يف تعلم اللغة  ،اهلجائية   :   ، كما يلىكتابة تقرير البحث



تعريف و  حتليل األخطاء فيه اإلطار النظرى وهوالنظرى:   لباب الثاىن ا   .   تنظم كتابة تقرير البحثوأهداف البحث وفوائد البحث و البحث وحتديد البحث وأسئلة البحث حتتوى على خلفية   املقدمة:   الباب األول      ١٥ اللغة  ،مراحل دراسة األخطاءو  دراسة األخطاء أمهيةو  األخطاء مهارة ، طريقة تعلم اللغة العربية و  اللغة العربية وتعلم  العربية أنواع و  أمهية الكتابةو  منزلة الكتابةو  تعريف الكتابةو  الكتابة خظوات تدريس و  اف تدريس مهارة الكتابةأهدو  الكتابة صحة البيانات وخطواة وأسلوب حتليل البيانات وفحص ومكان البحث ومصادر البحث وأسلوب مجع البيانات منهجية البحث وحيتوي على نوع البحث وحضور الباحثة، :   الباب الثالث  .ااّتصاهلو  األحروف هلجائيةو  مراحل عملية الكتابةو  اسرتاتيجيات تعليم الكتابةو  الكتابة حتليل األخطاء عن عرض البيانات وهوحيتوى على البيانات :   الباب الرابع  . البحث قسم يف  لطالباكتابة  عن طريقة حلل املشكالتهى ال:   الباب اخلامس     .٧ العلوم الطبيعيةاحلادي عشر قسم يف وعن الفصل فونوروغ ٢باملدرسة الثانوية احلكومية  ااّتصاهلو  األحرف  اهلجائية اإلختتام، فيها اخلالصة من هذا البحث واإلقرتاحات :   الباب السادس  .فونوروغو ٢احلكومية  الثانوية باملدرسة عشر  الفصل احلادي     ٧ العلوم الطبيعية   لإلصالح بعدها



، بعض الرساالت لتكون الدراسات املوضوع بقةالبحثة الساأخذت  السابقة دراساتال﴿ أ ﴾     ار النظرياإلطو  السابقة دراساتال  انىالباب لثّ     ١٦ ومن ". املستوى الرابع بقسم اللغة العربية باجلامعة احلكومية فونوروغوطاء عن كتابة اهلمزة لطلبة حتليل األخ" ) ٢.١٣(كتبته ألباء احلسىن،الذي   .١  :وهي فونوروغو،  ٢احلكومية يف الفصل الدراسي احلادي عشر يف قسم العلوم الطبيعية باملدرسة الثانوية   األخطاء عن كتابة االألحروف اهلجائية واتصاهلاتعّلقة بتحليل  واختارت الباحثة هلمزة الوصل % ١٢,٣% (٩٤,٣كتابة اهلمزة يف أول الكلمة وهي معروف بأن معظم الطلبة خمطئون يف  . البيانات اليت حصلت عليها الباحثة واهلمزة يف أخر % ٤,٣واهلمزة يف وسط الكلمة ). هلمزة القطع% ٨٢و , وحلل هذه املشكالت. وعدم الفهم اجليد من املدرس حنوكيفية كتابة الطلبةالصحيحة وعدم الفهم الطلبة حنوقواعد كتابة اهلمزة جيدا واملمارسة القلياة ومن أسباا هي التسيان على قواعد كتابة اهلمزة % . ١,٤الكلمة  لطلبة باملستوى با البحث حتديدذكرت يف الدراسة السابقة أّن حتليل يف  هو من ألباء احلسىن بحث السابقأوجوه اإلختالف بني هذا البحث وال ١٤.كتابتها صحيحة وللمدرس أن يهتم كثريا بكيفية كتابة الطلبة الصحيحةلكثريةويفهموا قواعدها حىت يستطيعوا  على الطلبة أن ميارسوا كتابة اهلمزة ا حتليل األخطاء عن كتابة اهلمزة لطلبة املستوى الرابع بقسم اللغة العربية باجلامعة ألباء احلسىن،   ١٤                                                           وكذلك يف أسئلة البحث وأهداف البحث ، لعربيةالرابعة بقسم تعليم اللغة ا   )٢٠١٣ ،STAIN PO Press:فونوروغو(، احلكومية فونوروغو



وأوجه التشابة هي قيام الباحثة بتحليل . اإلطار النظرىوفوائد البحث و     ١٧ حتليل : باملوضوع)" ٢٠١٧(لفيفة السعدة،"الذى كتبته  الثاينالبحث  .٢      .الوصفي الكيفيب اتصاهلاو ف اهلجائية و حر أكتابة يف   األخطاء يف مادة القرئة والكتابة لطالبات الصف األول  األخطاء عن كتابة املهارة AG  مشكالة البحث معظم الطالبات مل يستطعن يفرق كتابة . ٢٠١٦/٢٠١٧باملدرسة الدينية مفتاح اهلدى ماياك طاناتان فونورغوالسنة الدرسة وجد الباحثة ) ١: (ونتائج البحث . اهلجائية خاصة يف كتابة اهلمزه فو حر أ خطاء  ٩٧كتابة اهلمزه يف أول الكلمة : من أول خطاء اليت تتكون ٢٩٥ : ثانيا. خطاء ٣٩خطاء ومهزة القطع  ٤٨اليت تتكون من مهزة الوصل  خطاء وهي أكرب األخطاء عند  ١٣٨كتابة اهلمزه يف وسط الكلمة  خطاء وهي أقل األخطاء   ٥٠كتابة اهلمزه يف  آخر الكلمة : ثالثا. الطالبات أخطاء كتابة  اهلمزة الطالبات الصف األول أسباب ) ٢. (عند الطالبات AG كتابة اهلمزه هي الطريقة حلل املشكالت يف) ٣. (كتابة اهلمزه الصححة يفعدم فهم الطالبات حنن قواعد كتابة اهلمزة  ونقصان املمارسة :هي : وخيفظن قوعد  . قواعد كتابة اهلمزة جيداينبغي على الطالبات أن يفهمن  كتابة اهلمزه الصححة داخل الفصل أم  على الطالبات أن ميارسن يفعلى الطالبات أن جيتهدن يف تعليم كتابة اهلمزه وينبغي كتابة اهلمزة، وجتب  من  بحث السابقالبحث وال افلذلك، أوجوه اإلختالف بني هذ ١٥.خارجه لطالبات الصف األول ا البحث حتديدو موضوع البحث  لفيفة السعدة هويف AG ،كتابة املهارة يف مادة القرئة و الكتابة لطالبات الصف األول   حتليل األخطاء عنلفيفة سعادة،  ١٥                                                           . اإلطار النظرىداف البحث وفوائد البحث و وأسئلة البحث وأه
AG  فونوروغو٢٠١٦/٢٠١٧باملدرسة الدينية مفتاح اهلدى ماياك طاناتان فونورغو السنة الدرسة، :STAIN Po.Press. ٢٠١٧ 



كتابة يعىن يف   ولكن، أوجه التشابة هي سواء باستخدام حتليل األخطاء    ١٨ حتليل :  باملوضوع)" ٢٠١٧(،سيت مغفرة فطر"الذى كتبته  لثالثاالبحث  .٣ .لوصفي الكيفيبا تصاهلاوااحلرف اهلجائية  باب الرمحة  قرآنة البيّ يف خمارج احلروف لدى التالميذ بالروضة الرت  األخطاء التعريف علي : أهداف البحث هلذه الرسالة فمنها. المتيمييون الشرقية األستاذ إلصالح األخطاء يف خمارج  األخطاء الّشائعة وعواملها وحماوالت . باب الرمحة المتيمييون الشرقية قرآنة البالروضة الرتبيّ احلروف لدى التالميذ  وهذا األخطاء تتكون من األخطاء اخلفيفة  .وناحية خمالفة احلروف املتقاربةاحلروف العربية تّدل على ناحية فصاحة وناحية معريفة احلروف العربية خطاء الشائعة عند التالميذ يف خمارج وأما نتيجة هذا البحث فهي األ وأما العوامل اليت تسّبب إىل األخطاء  .الثقيلة واألخطاء املتوسطة واألخطاء فهي إيتاء  األخطاءالنطق ودافع التالميذ يف التعلم وأما حملوالت إلصالح وف فهي حالة اللغة األم وحالة االستماع وحالة ضعف أعضاء يف خمارج احلر  هداف البحث وفوائد البحث وكذلك يف أسئلة البحث وأ، املوضوعيف  هو سيت مغفرة فطرمن  بحث السابقأوجوه اإلختالف بني هذا البحث وال  .مثيل احلروف العربّية باللغة األم كتابة يف   هي سواء باستخدام حتليل األخطاءوأوجه التشابة . اإلطار النظرىو  ليل حت:  باملوضوع)" ٢٠١٩( ،فطري ليلي "الذى كتبته  لثالثاالبحث  .٤  .واملنهج البحث النوعي ف اهلجائيةو حر أ البحث الكشف عن  الغرضب .املتوسطة اإلساملية بتاجنريانج اجلنوبية لصف الثامن مدرسة احلكمة الكرميةباالطالب  اأخلطاء اإملالئية لدى اليت حتدث لدى الطالب ووصف أنواع ) اإملالء(أخطاء الكتابة العربية     .اأخلطاء اليت تتم يف الغالب



وكانت النتيجة اإالية اخلتبار الطالب يف  .٧٨ الصف الثامن بقيمةيف فحص إجاابت الطالب ابستخدام معيار معايري احلد األدºن يف للطالب استخدمت الباحثة حتليل اأخلطاء وملعرفة القدرة الشخصية . كلهمحتدد الباحثة القيمة املتوسطة ابستخدام املعادلة املتوسطة لتحديد القدرة      ١٩ واأخلطاء اإملالئية يف كتابة مهزة القطع والوصل  .٧٥,٦ الصف الثامن ويف كتابة  %.٥٠,٨٣ ة حوايلويف كتابة ألف اللين %.٣٦,٣٠ حوايل ويف كتابة أل الشمسية والقمرية %. ١٢,٥التاء يف آخر الكلمة حوايل  هذا يدل على أن قدرات الطالب بشكل عام يف مستوى %. ١٤,٩٣ ويف كتابة احلرف متشابه يف الصوت حوايل %.١٥,٨٣ حوايل ومع ذلك، إذا مت قياسها بواسطة معيار معايري احلد األدºن . جيد . طالبا سيكونون حتت الشرط ١٦طالب و  ٨يكون الطالب املتخرجين س فقط من الطالب لديهم القدرة على كتابة %. ٣٣,٣هذا يدل على أن  لصف الثامن مدرسة احلكمة باالطالب حتديد البحث و موضوع البحث  يف هو فطري ليليالبحث والبحث السابق من  اأوجوه اإلختالف بني هذو   ١٦.اإملالئية وأسئلة البحث وأهداف ، ية املتوسطة اإلساملية بتاجنريانج اجلنوبيةالكرم ولكن، أوجه التشابة هي سواء . اإلطار النظرىالبحث وفوائد البحث و  سطة لصف الثامن مدرسة احلكمة الكرمية املتو باالطالب  حتليل اأخلطاء اإملالئية لدى ،فطري ليلي ١٧                                                                 .واملنهج البحث النوعي باستخدام حتليل األخطاء   )٢٠١٩ ،اإلساملية احلكومية هللا شريف هداية: جاكرتا(. اإلساملية بتاجنريانج اجلنوبية



بني زلة الّلسان، واألغالط، أوضح يف متابة الفرق : تعريف كوردور  أ تعريف األخطاء  تحليل األخطاء ١  ار النظري ﴿ب﴾ اإلط     ٢٠ فزالة الّلسان معناها األخطاء يف النتيجة من تردد املتكلم، وما . واألخطاء أوسوء استخدام . هوأي استعمال خاطاء القواعد: تعريف من سريفت  ١٧.أوالكاتب يف قواعد اللغةاليت خيالف فيها املتحدث للموقف، أما اخلطأ باملعىن الذي الغلطات فهويف شئ ما نواع من األخطاء أما األغالط فهي النتيجة عن اتيان املتكلم بكالم غري مناسب . أشبه ذلك من القواعد يعرفه عبد ) االستثناءات(القواعد الصحيحة، أواجلهل بالشواذ  اليت يتبعها الناطقون بالعربية  هومقبول يف اللغة العربية حسب املقاييساألخطاء اللغوية أي االحنراف عما  -األخطاء يقصد ا : العزيز العصيلي ومن هذه التعريفات تتضح لنا عدة مواصفات لالستجابة  .بالعربية الفصحىاالحنراف عما هومقبول يف اللغة العربية حسب املقايس اليت يتبعها الناطقون األخطاء اللغوية أي -األخطاء يقصد ا: ويعرفه عبد العزيز العصيلي  ١٨. الفصحى , دار الفكر العرىب: القاهرة(,املهارات اللغوية مستويات تدريسها صعوبتهارشدى أمحد طعيمة، ١٧                                                            .عدم مناسبة هذه االستجابة يف بعض املوافق )٢ .هذه االستجابةخمالفة االستجابة اللغوية الصادرة من الطالب ملا ينبغي أن تكون عليه  )١  :رب خطأ منهااللغوية حىت تعت  ٣٠٧, نفس املرجع١٨ ۳٠٦, )٢٠٠٩



ومن . مهية كبرية يف برامج تعليم اللغات األجنبيةلتحليل األخطاء أ  دراسة األخطاء أهمية .ب   ١٩.وإمنا يعترب زلة أوهفوةتكرار صدور هذه االستجابات فما يصدر مرة واحدة ال يعترب خطأ،  )٣    ٢١  ٣٠٨–٣٠٧, نفس املرجع ٢٠ ٣٠٧,...,تهااملهارات اللغوية مستويات تدريسها صعوب, رشدى أمحد طعيمة ١٩                                                                 ٢٠.العالج املناسبةأسباب ضعف الدرسني يف برامج تعليم اللغة الثانية، واقرتاح أساليب دراسة األخطاء تفتح الباب لدراسة أخرى تستكشف من حالهلا إن  )٤ .التقوميحيث حتديد األهداف أواختيار احملتوى أوطرق التدريس أوأساليب إن دراسة األخطاء تساعد يف وضع املناهج املناسبة لدرسني سواء من  )٣ .األخطاء اخلاصة مالتعليمية املناسبة للناطقني بكل لغة يف ضوء ما تنتهي إليه دراسات املواد التعليمية، إذ ميكن تصميم املواد  إن دراسة األخطاء تفيد يف إعداد )٢ .اللغةوكذلك االسرتاتيجيات واألساليب اليت يستخدمها الفرد الكتساب إن دراسة األخطاء تزود الباحث بأدلة عن كيفية تعليم اللغة أواكتساا،  )١  :أبرز جمالت االستفادة من حتليل األخطاء ما يلي



املراحل الثالثة مبرحلة مجع وتسبق هذه . تعتمد منطيقيا على بعضها بعضلتحليل األخطاء ثالث مراحل، هي التعريف والوصف والتفسري اليت   مراحل دراسة األخطاء .ج     ٢٢ ويقصد به بيان أوجه االحنراف عن القواعد، وتصنيف : توصيف اخلطأ )٢ .الطالب عن مقاييس االستخدام اللغوي الصحيحويقصد به حتديد املواطن اليت تنحرف فيها استجابات : تعريف اخلطأ  )١  :ومتر دراسة األخطاء بثالثة مراحل وهي .العينات من دراسة اللغة فإن مجيع  العربية يف إندونيسيا، حىت اآلتطورت اللغة  ملاّ          تعليم اللغة العربية  .أ   اللغة العربية. ٢   ٢١.اليت يعزى إليهاويقصد به بيان العوامل اليت أدت إىل هذا اخلطأ واملصادر : تفسري اخلطأ  )٣ .ة اليت ينتمي إليها حتديد موقع األخطاء من املباحث اللغويةللفئ العربية املدارس جتعل اللغة و لتعليمية تقريًبا كل من املدارس أاملؤسسات ا ، هناك مؤسسات غري رمسية تقدم دورات يف الواقع. موضوًعا فيها للغة العربية، هناك ثالثة م اييف تعل. م اللغة العربيةيدروس خاصة يف تعلو أ ، أوًال يقوم املعلم ة تعليم اللغة العربيةعمليالتخطيط قبل تنفيذ         . ، هي التخطيط والتنفيذ والتقييممبادئ ، وجيب أن واملواد اليت سيتم تسليمها للطالببإعداد املواد التعليمية أ , تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا النظرية و التطبيق, على أمحد مدكور و إميان أمحد هريدى ٢١                                                           التنفيذ يف تنفيذ التعلم باإلضافة إىل توفري املواد . تكون األهداف واضحة   ٣٠١, )٢٠٠٦, دار الفكر العرىب: القاهرة (



م هي طريقة لتنفيذ عملية طريقة التعل سوريوسوبروطا،يف كتابه          طريقة تعلم اللغة العربية  .ب    ٢٢.حتقيقه من عملية التعلميتم إجراء التقييم لتحديد مدى النجاح الذي مت . لماحلماس يف التعالدراسية يوفر أيًضا الدافع والثناء للطالب ليصبح لديهم املزيد من     ٢٣ يف تدريس  ٢٣.كيف يتم تقدمي شيء تقين للطالب يف املدرسةو ، أالتدريس ت فكلما كان. يلة لتحقيق أهداف التعلم، الطريقة هي وساللغة العربية لطيار وفًقا ل. ، سيكون حتقيق أهداف التعلم أفضلالطريقة املستخدامة اك ، هنة اللغة العربية يف تدريس الدينمنهجييوسف وسوار أنور يف كتابه  عليمية العربية من املواد الت طريقة لتقدمي هي احملادثة طرق         احملادثة طرق). أ  :، وهيعدة الطرق لتدريس اللغة العربية والطالب  تحدث بني املعلمي، يف احملادثة ميكن أن خالل احملادثة عند  ٢٤.، حىت يتمكنوا من إثراء املفرداتأوبني الطّالب والطّالب باللغة  لكالماو يف التحدث أ دريب لسان الطالب على التعودت). ١  :هي كما يلي ،والطالقة احملادثةاألهداف يف تدريس      .جيب أن تبدأ مبحادثة بسيطة ،احملادثةاستخدام طريقة      ٥٦-٥٥، ...نفس املرجع، أمحد حمتد األنصار  ٢٠   ٥٥ )٢٠٠٩ ,تراس :جوكجاكرتا ( ,Metode Pengajaran Bahasa Arab  ,تد األنصارأمحد حم  ١٩  ١١-٧)٢٠١١ ,تراس :جوكجاكرتا ( ,Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ,و منا ١٨                                                             .العربية



، ة لتقدمي الدروس من خالل القراءةهي طريقة عاملطالطريقة          )ةعاملطال(طريقة القراءة ). ب  .التلفزيونو أو قادر على فهم وترمجة حمادثات اآلخرين عرب الرادي). ٣   .ماهر يف اللغة العربية). ٢    ٢٤ ما  ةعاملطال م اللغة العربية باستخدام طريقةيتشمل أهداف تعل         .وتتطلب ممارسة وتوجيًهااليت تضم خمتلف الفنون اليت تتطلب التحسني حىت تصبح ماهرًا أحد الفنون  يعترباملثىن . القراءة بصمتو أ جهرءة بصوت سواء القرا لعالمات رة على قراءة احلروف العربية وفًقا اتدريب الطالب امله  )١  :يلي ن العريب بشكل صحيح آالغناء بأسلوب القر و ميكن الغناء أ )٢   .الرتقيم اخلاصة م حيث يقرأ . ما تسمى طريقة أسلوب الكتابة غالبا اإلمالء طريقة          طريقة اإلمالء). ج  ٢٥.ع الطالب على القراءة وفهم ما يفهمونهاطلّ  )٣  .وجذاب بينما يُطلب من الطالب . املعلم املواد التعليمية اليت سيتم تسليمها املعلمني إرسال درسا  أين ينطبق أيضا اإلمالءو  الكتابة يف كل دفرت ، يتم مسح املواد بعد أن يتم عرضه. تبني أن الطالبو  اإلمالء ملادي   ٥٩نفس املرجع،   ٢٢  ٥٧،...نفس املرجع، أمحد حمتد األنصار   ٢١                                                             :كما يليو هبكفاءة   اإلمالء الغرض من تطبيق طريقة             ٢٦.ويطلب من الطالب كتابتها مرة أخرى يف دفاترهم



، حبيث ميكن ة العربية مع كتابة مجيلة وأنيقةكتابة اللغبتشجيع   )٣  .يكون لدى الطالب املهارات يف كتابة احلروف العربية )٢  .تمكن الطالب من كتابة الكلمات واجلمل العربيةي )١    ٢٥ من . م وخربامالطالب يؤلفون اللغة العربية للتعبري عن قلوم وأفكارهمية من خالل جعل هي طريقة لتقدمي املواد التعلي اإلنشاءطريقة          )اإلنشاء( طريقة الكتابة .)د  .قراءا بوضوح وسهولة ، وأن يكونوا مجيلني يف  املشاركني على أن يتحدثوا جيًدا تدريب )٢  .تطوير قدرة الطالب اخليالية وممارسة ذاكرم )١  :كما يليو هفوظات احملالغرض من طريقة               .والكلمات من احلكمة وغريها هي مثرية لالهتمامالكلمات والقصائد والقصص، وجود الطالب حيفظون شكل اليت يعرض املوضوع باللغة العربية، من خالل  فوظاتاحلطريقة          فوظاتاحل طريقة.  ) ه  ٢٧.ميكن للطالب تأليف كتب قصة مثرية لالهتمام )٣  . املكتوبةالطالب ماهرون يف التعبري عن أفكارهم من خالل األعمال  )٢  .ب قادرون على تكوين مجل بسيطة باللغة العربيةالطال )١  :التايلو على النحشاء اهلدف من التدريس إن          .خياهلم بشكل خالق ومنتج حىت تصبح عقوهلم متطورة وليست ثابتة، من املتوقع أن يكون الطالب قادرين على تطوير خالل هذه الطريقة   ٦٠... نفس املرجع، أمحد حمتد األنصا،  ٢٣                                                             .كلمام وأن جيذبوا قلوب مستمعيهم



كيفية تقدمي مادة الدرس حلفظ قواعد اللغة و ه القواعدطريقة          طريقة القواعد .)و  . ٢٨ثراء املفردات واحملادثةإ )٣    ٢٦ يف تعلم اللغة كويد  تطبيقطريقة  ٢٩.رفالنحووالصالعربية اليت تضم  . م القواعد األساسية باللغة العربيةيتوجيه الطالب يف تعلو العربية ه قراءة النص العريب لمن خالل هذه القواعد  مهتعلّ  حبيث ميكن للطالب احملبوسة من نفسه، وتكون دليال وجهة به اإلنسان عن أفكاره ومشاعره وأما إصطالحا، قال فريى عليان أن الكتابة هي أداء منظم وحمكم يعرب . تعىن اجلمع والشّد والتنظيم) ك ت ب(الكتابة اللغة من احلرف  تعريف الكتابة  . أ مهارة الكتابة. ٣   .على الرغم من عدم وجود خطاب أا كما . ل االتصل اللغوي بني األفردوالكتابة وسيلة من وسائ  ٣١.وتكون دليال على وجهة نظره، وسببا يف حكم الناس عليهمنظم وحمكم يعرب به اإلنسان عن أفكاره ومشاعره احملبوسة من نفسه، أن الكتاب هي أداء : فريى عليانوأما منعى اإلصطالحي،   ٣٠.نظره، وسببا ىف حكم الناس عليه ، )٢٠١٠، UIN MALIKI Press: مالج( تطوير منهج تعليم اللغة العربيةأوريل حبر الدين،  ٣٠  ٦٢نفس املرجع،  ٢٥   ٦٠نفس املرجع،  ٢٤                                                           والوقوف علي أفكار اآلخرين، علي . نعلم ضرورة إجتماعية لنقل األفكار  ٦٤نفس املرجع،  ٣١ ٦٤-٦٣



والكتابة . ومشاعره إىل األخرين، بوصفهم الطرف اآلخر لعملية اتصالوذلك بغرض نقل أفكار الكتابة وأرائه . مقابال لصوت لغوى يدل عليهحبيث يعد كل شكل من هذه األشكال . أصحاب اللغة يف وقت ماالورق، من خالل أشكال تربط ببعضها، وفق نظام معروف اصطلح عليه والكتابة هي إعادة ترميز اللغة املنطيقة يف شكل خطّى على     ٣٢.واستحالت قراءةهاالدارس قادرا علي رسم احلرف رسم صحيح، وإّال اضطربت الرموز، من أفكار يف وضوح ودقة، أي البد أن يكون علي تعبري عما لديهم هي الدارسني علي الكتابة الصحيحة إمالئيا، وإجادة اخلط، وقدوم ويرتكز تعليم الكتابة يف العناية بثالثة أمور . إمتداد بعدي الزمان واملكان    ٢٧ الكتابة هي تصوير و . احلروف وجيعل الكلمة مث يؤلف ويكون مجلة مفيدةمهارة الكتابة هي النشاط لتعبري األفكار والرأي من ربط  ٣٤.تدريس اللغة الكتابة هي إحدى املهارات األربع اليت جيب أن يتقن يف مهارة   ٣٣.تتضمن مهارات إليه، مع مهارات عقلية معقدة يبدأ هذه املهارة من كتابة . الشارة اليت يعرب يف اللغة حىت يكون مفهوما مهارة كتابة احلروف واستعاب : لاألوّ . عنيانمهارة الكتابة مل  ٣٥.اجلملة واإلنشاءو الكلمة و  احلرف أخد عن (، الكتابة تدريس و تطوير املواد مهارةواحد العبداهللا،  نور٣٤ ٢٠٥، )٢٠٠٥دارا الثقافة ، : القاهرة(، تعليم اللغة العربيةمصطفى رسالن،  ٣٣ . ١٨٦، )١٩٨٩إيسكو، : الرياط(رشدى أمحد طعيمة، تعليم اللغة لغرب الناطقني،   ٣٢                                                           مهارة . املهارة تأيت منها مثرة التفكري والذوق املكتوب: اينالثّ . التهجيئي https//:nurwahidabdulloh  .wordpress.com/٢٠٥،..،تعليم اللغة العربيةمصطفى رسالن، ٣٥ ٢٠١٥/٠٧/٢٣ 



. أن التعبري الكتايب أمشل وأوسع من مهارة   اإلستماع والكالم والقراءةأخذت ذا الرتتيب أهم الطرق احلديثة لتعليم اللغة لغري الناطيقني ا إذ ومن مث فقط . اكتساب اللغة األم اليت تبدأ باإلستماع وتنتهي بالكتابةب أن هذا تركيب عقلي منطقي يتعق مع طبيعة وال ري. لتعليم املهاراتإذ تأيت مهارة الكتابة يف املكان الرابعة من حيث الرتكيب التسلسلي . األربعة باملهارات األربع أيضا، وهي اإلستماع والكلم والقراءة والكتابةأركان اللغة حيث إن للة أربعة أركان أساسية وقد تسمى هذه األركان ا واللغة العربية خاصة، فإا ركن من منزلة الكتابة يف اللغة عموم   منزلة الكتابة) ب     ٣٦.تدرجييا من األدىن إىل األعلىالكتابة باللغة العربية هي تعبري وأنشاء جيب أن تعلم ا مهارة الكتابة     ٢٨ إىل رموز مكتوبة يف حالة اإلمالء أوتسجيل  الرمز الصوتية وكيفية حتويلهاتدريب مكثف وجهد أكرب حيث إا تتطاب توفري القدرة على متييز ومن جانب األحر فإن الكتابة مهارة إجيابية أنتناجية حتتاج إىل    ٣٧.غالبا بنجاح إال إذا مت اكتساب املهارة الكتابة التعبرين اكتساب املهارات الثالث األوىل قبل البدء يف اكتساب لذلك كله فإ  ٦٨، ..تطوير منهج تعليم اللغة العربية،أوريل حبر الدين،   ٣٨ ٦٨، ..تطوير منهج تعليم اللغة العربية،أوريل حبر الدين،   ٣٧ ٦٨، ..تطوير منهج تعليم اللغة العربية،أوريل حبر الدين،  ٣١                                                             ٣٨.فهوأمنا أنشئ لنقل الكالم هلى صفحات الورقتعبري خمطوط للمنطوق، وال يوجد نظام كتايب مستقل متاما عن الصويت، وما الكتايب إال . لذلك ميكن اعتبار النظام الكتايب. حماضرة أوغريذلك



ذة على اختالف مستوياا، واألخذ عن أا أداة رئيسية للتلمي  )ب  .أا جزء أساسى للمواطنه، وشرط ضرورى حملوأمية املواطن  )أ  أهمية الكتابة )ج     ٣٩.مفاهيمهوقد واكبت الكتابة نضج العقل اإلنساين، وارتقاء إدراكه، وتكامل والسرعة، كما أا تستخدم الفصحى يف أدائها، فتساعد على رقي اللغة، تحتفي فيها مظاهر االرجتال الكتابة ختتلف هن لغة التعبري اليومي، فاألفكار بعد بلورا وصياغتها، والتحقيق من متاسكها وترابطها، ولغة تنظيم : ومداومة التفكري والنظر، وهلا قواعدها ومواصفتها، إذ تعتمد علىكذلك إال أا تعد أفضلها مجيعا، إلا تستلزم الرؤية واألناة والتمهل، حلياة، وإن كانت  فالكتابة إذن أقل عناصر اللغة استخداما يف ا    ٢٩ اء خللقات التاريخ، وبرت  للجذور احلضارية جلسور االتصال وإالسابقني مبا يستدعية الالحقون، كما أن اختالف منط الكتابة قطع إذا أن التعامل بنمط واحد من الكتابة طريق لوصل خربات أا أداة اتصال احلاضر باملاض كما أا معرب احلاضر لللمتستقبل،   )ج  .فكرهم وخواطرهم: املعلمني  ٦٩..تطوير منهج تعليم اللغة العربية،أوريل حبر الدين،   ٣٩                                                            . ا، أوأي فن من فنون األدبأيا كان هذا التعبري شعرا كان أم نشر وسيلة من وسائل تنفيس الفرد عن نفسه والتعبري عما جيول خباطره  )ه  .سائل االتصال، من مقالة، أوتقرير، أوبطاقة مناسبةأا من أهم وسائل االتصال  البشرى باخلطابات أواملرسالت وشىت  )د  .والثقافية



تنطق باحلق . أا شهادة تسجيل للوقائع واألحداث والقضايا )ز  .  كان للناس مفزغ إىل موضعواحلكم املخطوطة لضاع أكثر العلم، ولغلب سلطان الذكر، وملا  فلوال الكتب املدونة، واألخبار اخل اخللدة، . أا أداة حلظ العلم  )و     ٣٠ . الكتابة قواعد حمدودة، وأصول مقننة، وتقاليد متعارف عليهاوهلذا النوع من . املصارف والشركات ودوانني احلكومية وغريهاالعامة واخلاصة، واملكتبات الرمسية يف وهوضرورى يف احلياة للمنافع هذا النوع من التابة يتعلق باملعامالت واملتطلبات اإلدارية،  الكتابة الوظيفة )١  :الكتابة تنقسم خبسب أسلوهلا إىل ثالثة أنواع أنواع الكتابة )د    ٤٠.االهتمام يف اإلسالمو أن الكتابة اكتسبت مزيدا  من العناية  )ح  .بالواقع، بعيدا عن التحيز واملماألة الصدق، تشهر املكتوب، وجتهر  ٧٣...تطوير منهج تعليم اللغة العربيةأوريل حبر الدين،  ٤٢ ٧٤-٧٣نفس املرجع،  ٤١ ٦٧-٦٦، ....تطوير منهج تعليم اللغة العربيةأوريل حبر الدين، ٤٠٤                                                            ٤١٤٢.متميزةليس لكتابتها مهارة خاصة، أواستعداد معني ، أوموهبة )  د(  .حال من العبارات املوحية -يف الغالب - أسلوا علمي) ج( .دالالت اللفظ والصحيح فيها قاطعة، وال حتتمل التأويل) ب( ال طاللإلحياء فيها و أن لغة هذه  الكتابة من ضبطة يف قوالب خاصة حمدودة ال ) أ(  :واحلصائص العامة للكتابة الوظفية هي



هذا النوع من الكتابة يقوم على كشف األحاسيس واملشاعر،  الكتابة اإلبتدائية )٢    ٣١ ومتييز هذه الكتابة ببعض اخلصائص . خاصة، وخربة قنية ومجاليةوختتلف من شخص إىل اخر، وأن تتوفر يف صاحبها مهارات خاصة جتاة التجارب اإلنسانية، تبين على اإلبتكار ال التقليد، وحيتاج هذا النوع إىل ملكة فطرية، وهي تعترب عن حساسية  ٢٨ .العواطف اإلنسانية، واإلبتكار يف الفكرة، وختيل املعاين، وحتليق او  هذا هوالنوع الثالث من أنواع الكتابة، وهوالذي جيمع بني  الكتابة الوظيفية اإلبتداعية   )٣  ٤٣.تتوفر يف صاحبهااستعدادات خاصة، وخربة فنية ومجالية )ب ( املوحىتقوم على األسلوب األديب والصور اجلمالية املعربة، واألسلوب     )أ (  : العامة، منها وتكون احملاضرة مكتوبة . املستمعني دون انقطاع ملدة معينةي أسلوب تدريسي يتحدث فيه احملاضر مباشرة مع احملاضرة ه )ب ( .والعرض واخلامتةنظهر فيه شخصية الكاتب، وله مقومات تتمثل يف املقدمة املقابلة هي نص نثري حمدود الطول، يدور حول موضوع معني    )أ (  .الندوةاملقابلة، فن أعداد احملاضرة، وفن الوسط، فن البحث، وفن إدارة ظيفية واإلبداع، وجماالت هذا النوع متعدد، منها فن كتابة الو   نفس املرجع  ٤٣                                                            . قبل إلقائها على املستعمل



املعارضة مدعمة تاألدلة و طرح وجهات النظر الؤيدة احملاورة حول قضية معينة، مع و بني احملاضرة الندوة هي جتمع    )د ( .مقدم، أوقضية مثارةمعينة حول  موقف، أوموضوع، أة مشكلة، أوحدث، أوطلب الوسط هوعبارة عن هص نثرى موجز يتضمن وجهة نظر  )ج (    ٣٢ بة اللغة العربية اليت تتضمن على املفردات والقواعد حيت تكون الكتالرتقية مهارة الكتابة لغة العربية حتتاج إىل مهارة أخرى كإستالء نظام  أهداف تدريس مهارة الكتابة )ه     ٤٤.والرباهني اجلامعة اإلسالمية : مالج(، Mengukur Kemampuan Bahasa Arab، عبد احلميد  ٤٥ ٨٠نفس املرجع،  ٤٤                                                            ٤٥.ليكون الطالب حزما على الكتابة يف كل احلال )٨ .الصحيحة و الضيحة واخليايللتدبري الطالب على تعبري الفكرة والرأى والشعور باللغة العربية  )٧ .لتعويد الطالب على فكرة والتعبري يف الكتابة بالسرعة  )٦ .لطالب على إختيار املفردات واجلملة مناسبة يف احلياةلتدبري ا  )٥ .لتدبري الطالب على تعبري عن االراؤ وفكرته  )٤ .ليكون الطالب قادرا على نصوير شيئ بالسرعة  )٣ .والدقةليكون الطالب قادرا على نصوير ما يراه وما يشعره بالضبط   )٢ .لتعويد الطالب على كتابة اللغة العربية الصحيحة )١  :أما أهداف تداليس مهارة الكتابة مما يلى. مفهومة  ٧٣،)٢٠١٠احلكومية مالك فرس، 



ا، ويف ضوء املهارات تقومي التعبري يف ضوء األهداف احملددة سلف )٥ .أفكار ومجل والكلمات يف الكتابة، مع السابقة وترتيبها وتسلسلهاالطالب من خالل احلوار واملنافشة، وتوظيف ما حتصل عليه من الكتابة التحريرية يف احلصة التلية، حبيثيتم بلورة ما توصل إليه  )٤ .لفرعية وترتيبها وأحكام الصلة بينهاألفكارهم الرئيسة واسيتمكنون من وضع خطة للموضوع، وتصميم خريطة ذهنية والرتكيب والكلمات اليت تساعدهم على الكتابة، كما أم الناقاش الشفوى يتسىن للطالب السيطرة على بعض األفكار املختارة أوبعضهابإيغاز وتوجيه وإشراف من املعلم ومن خالل هذا لطالب حيال أحد املوضوعة حيث تفتح دائرة احلوار والناقاش بني ابالتأبري الشفوى للتعبري التحرير،  -يف احلصة التالية-ية الطالب )٣ .من عنده، ومبعان من بنات أفكاره تتسم باألصالةمستكال يف تعبريه خاصة يف املرحلة الثانوية، حبيث يكتب بأسلوب ، مع التأكيد أن املعربة عند الكتابة أن يكون الكاتب الطالبواملعلومات واألفكار اليت تعاجل املوضوعات اليت مت اختيارها من قبل توجيه املعلم طالبه إىل املصادر واملرجوع اليت تتطوى على املعارف  )٢ .إتاحة للمدرسني لتحديد اال واملوضوع الذي يرغبون الكتابة فيه )١  :ميكن تدريس التعبري الكتاىب باتباع اخلطوات التالية        خطوات تدريس الكتابة )و     ٣٣ جامعة موالنا مالك إبريم اإلسالمية : مالج(املوجه لتعليم املهارات اللغوية نور هادى،   ٤٦                                                              ٤٦.املطلوب سيطرة الطالب عليها  ١٢٩-١٢٨، )٢٠١١احلكومية، 



ست عملية نسخ لقطعة مكتوبة خالية من فهي لي. من تعقيداتحنتاج كمعلمني أن نقدر عملية الكتابة بكل ما تتضمنه   فصل النسخ عن التعبري  .١  ٤٧:لدى التفكري بتعليم الكتابةهناك بعض اسرتاتيجيات احملددة اليت حيسن أن تؤخد بعني االعتبار  استراتيجيات تعليم الكتابة )ز     ٣٤ وإمنا هي أفكار حقيقية لألطفال أنفسهم، يعربون عنها .األخكاء سيتم االهتمام باإلمالء واألناقة والرتقيم وقري ذلك . تأخذه كتابتهموهلذا، علينا أن نشجيعهم بعض النظر عن الشكل الذي . بالكتابة ون خوف من الوقوع فاألطفال حيتاجون إىل الكتابة د. فيما بعد فمعرفة . جيدر بنا نعلم اللغة كمهارة ال كقواعد وقوانني  :ليم اللغة كمهارة ال كقواعدتع .٢  .ممارسة الكتابة، األم الذي جعلهما منفصيلتيه فيما بعدأي أن تعلم هذه القواعد انفصل عن . يواظفوا يف املهارة الكتابةوالطالب الذين يتعلموا القواعد واإلمالء وااترقيم، مل يتعلموا كيف . وهم خيتاجون أن يكتبوا كثيلرا، وضمن فرتات قصرية  .يف اخلطأ  ٨٦-٨٥، ...تطوير منهج تعليم اللغة العربيةين، أوريل حبر الد  ٤٧                                                             احرتام الذكاء خلف االخطاء .٣  . توظيف القواعد يف كتابتهم عن طريق املمارسة الدائبة واملنتظمةفالطالب حيتاجون إىل . القواعد وحدها ال تكفي لعملية الكتابة



وبشكل عام فإن هناك . تساعدنا على معرفة املنطق يف تفكريهمسموا، جوا أورقموا، فإن أخطاءهم سواء مجيع التالميذ أوق           ٣٥ نئذ يطور حني ميارس التالميذ عملية الكتابة يوميا، فهوحي         :الوثوق بالتعليم التلقائي أوالعرضي .٤  .لدى أولئك التالميذمعريفة، وبالتايل لن يكون هناك معاجلة أوتطوير لعملية الكتابة الفرصة أمام التالميد للكتابة احلرة، فستظل تلك األخطاء غري وبدون إتاحة . ناسبة يف معاجلهااألخطاء، وثانيا على الطرق املالتالميد، لتعريفة أوال على األسباب اليت تكمن خلف تلك وحمن املعلمني، علينا حتليل األخكاء الواردة يف كتابة          . تفكري منطيقي خلف األخطاء املتخيلة، متاما كما " بدائلرة الكاتب"تشكل عنده ما تسمى وحني يشاركه زمالؤه ومعلنه يف هذه النتاجات، . جتاربة الكتابة اإلصغاء لألفكار الرائعة -استحضار األفكار-املشاركة-التفكريوتتضمن هذه املرحلة األتشطة اليت تستبق املسودة، مثل              التخطيط الكتابة )١  :فهي تشتمل. أما املرحلة متر ا عملية الكتابة  مراحل عملية الكتابة )ح     .مة للكتابةلدى املمارسة املنتظا، فاألطفال كذلك يالحظون األساليب، واستعماالت اللغة، وكما نالحظ األشياء حني تم . تتشكل للكتاب واملؤلفني الكبار



لة ما قبل والبعض يطلق على هذه األنشطة مرح. الطارئة    ٣٦ وحنن . وتتضمن تدوين األفكار على الورق كيفما كانت        املسودة )٢  ٤٨.الكتابة -نكتب نتحدثإىل بفضنا البعض-نفكر- حني نكتب نتوفق يكتنف هذه املرحلة، هووضع القلم على إن أصعب ما       .املفاجأةمتأكدين إلةىل أين سنصل يف النهاية، إا رحلة البحث عن وأثناء ذلك، نقوم برحلة وحنن غري . وهكذ-نكتب- نقرأ لذلك، فإن أفضل طريقة للبدء بالكتابة . الورقة للبدء بالكتابة  وأن تضع على الورق كل ما يرد إليك من أفكار . هي أن تبدأ . تأيت املراجعة حني ينفصل الكاتب عن املادة املكتوبة    املراجعة )٣  ٤٩.حول املوضوع مث ليساعد يف إخراجها . الكاتبة ليمحص ما تقوله املادة املكتوبةيتدخل الكاتب يف حمتوى  وكما يقال أن املراجعة تتطلب أن تغيري  ) ١: (وتتضمن عملية املراجعة. األخطاء اإلمالئية والقواعدوخذف أوإضافة ما جيعلها أكثر مجاال وأناقة، مراعيا تصحيح وأثناء ذلك، يقوم الكاتب بتطويرها، . بشكل واضح مجيل  ٨٧، ...تطوير منهج تعليم اللغة العربيةأوريل حبر الدين،   ٤٩ ٨٧، ...تطوير منهج تعليم اللغة العربيةأوريل حبر الدين،   ٤٨                                                           ) ٤(تقصري اجلملة، ) ٣(تطويل اجلملة، ) ٢(أخرى، كلمة ب



حتريك كلمات أومقاطع أومجل ) ٥(دمج مجلتني جبملة الواحدة،     ٣٧ ولذا فليس كل ما يكتبه الطالب يصل إىل مرحلة . مرحلة النشرتعتبري هذه العملية اجلسر الذي متر عنه املادة املكتوبة إىل     مرحلة التحرير )٤  ٥٠.من مكان إىل اخر . احلرف اهلجائية هي احلروف العربية املستخدمة يف القرآن الكرمي  حرف اهلجائية   )أ  األحرف الهجائية) ٤    ٥١.يكتبها، بعد أن تصل إىل مرحلة املرجوعة واحملادثةويقرتح أن خيتار الطالب موضوعا من كل مخسة مواضيع . يرالتحر  ألن هناك  ،سهلة مثل كتابة األحرف  الالتينيةإن كتابة اهلجائية ليست  ر ز ش س ص األحرف اهلجائية هي أ ب ت ث ج ح خ د ذ   ٥٣.وفمساكة احلروف، ونسخ احلروف، وتلوين احلروف، مث تشكيل احلر اهلجائية مع بعض املمارسة، من خالل  األحرف يف كتابة  ٥٢.باملللميكنك كتابة الرسائل بشكل جيد حتتاج إىل ممارسة الكثري وعدم الشعور حبيث   ،اهلجائية األحرف  حاجة إىل املثابرة والتدريب اخلاص يف كتابة  ١٣ نفس املراجع،  ٥٣  ١٢) ٢٠١١، Bintang Books: سورابايا(. Gemar Membaca dan Menulis Huruf Hijaiyah. لدين  الن كوسرين و علي شريف ا  ٥٢  ٨٨، .نفس املرجع ٥١  ٨٨-٨٧، .نفس املرجع  ٥٠                                                           احلرف اليت يكتب فوق و . ه ء يو ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن 



مث احلوف اليت يكتب وسط . اخلط هي أ ب ت ث د ذ ط ظ ف ه ء    ٣٨ )تكتب فوق اخلطاألحروف :  ١.٢صورة (          :احلرف اليت يكتب فوق اخلط         .يو ق ل م ن يكتب بعضه حتت اخلط هي ج ح خ ر ز ش س ص ض ع غ و اخلط أ  األحرف اتصل  )ب  )تكتب يف وسط اخلطاألحروف :  ٢.٢ صورة(             يكتب بعضه حتت اخلطو احلوف اليت يكتب وسط اخلط أ  



احلرف اهلجئية يف كلمة واحدة، اّال احلرف ا د ذ  اتصل مجيع جيب     ٣٩ يوجد أدناه اختالف يف  .ميكن االتصال ا ملميكن توصيلها ولكن  ميكن توصيلها وتوصيلها، والرسائل اليت اليت األحرف  هي  هجئية حرفًا ٢٨ من بني  ٥٤.كمثل فتح، طلب، صفق، دفع، قال، حرير. ر ز و فوترا : موجوكريطا( ’Pengantar Belajar Ilmu Imla ،حسن بصر ابن حممد  ٥٤                                                              خمل  رخس  لقخ   ـخـ   ـخ   خـ  خ  ٧  حصل  ثحب  بسح   ـحـ   حـ   حـ  ح  ٦  جمث  بجي  يدج   ـجـ   ـج   جـ  ج  ٥  ثصب  مثج  بقث   ـثـ   ـث   ثـ  ث  ٤  تبن  متح  بتت   ـتـ   ـت   تـ  ت  ٣  بقل  لبج  شرب   ـبـ   ـب   بـ  ب  ٢  اكم  عداب  من آ   ـا   ـا   ا  أ  ١  آخر  وسط  بداية  في الكلمةو نح  آخر  وسط  بداية  األصلىحرف   رقم )األحروف العربية اتصال(   ٣.٢اجلدول   ٥٥.حنواتصال األحروف العربية ) أ(  :وهذه النحوعن اتصال األحرف اهلجائية             . اية األجبديةو منتصف أو بداية أ ، Lirboyo Press: كيديري   . (Rahasia Sukses Pegonحممد  ابرهم الفتية،    ٥٥   K)٢٠٠٦فجار، ٩-٨) ٢٠٠٦ 



  اهللا  ضة  زة مه   ـهـ   ـه   هـ  ه  ٢٧  وصن  نو ص  جل و    ـو   ـو   و  و  ٢٦  نبغ  عنق  عم ن   ـنـ   ـن   نـ  ن  ٢٥  مفه  عمج  تعم   ـمـ   ـم   مـ  م  ٢٤  لكن  ملق  سنل   ـلـ   ـل   لـ  ل  ٢٣  كمس  تبكي  تب ك ـكـ ـك  كـ  ك   ٢٢  قخل  مقع  لبق   ـقـ   ـق   قـ  ق  ٢١  فسل  تحفي  ل  فت   ـفـ   ـف   فـ  ف  ٢٠  يغض  زغل  لبغ   ـغـ   ـغ   غـ  غ  ١٩  عقن  رعش  كشع   ـعـ   ـع   عـ  ع  ١٨  ظغل  رظن  فرظ   ـظـ   ـظ   ظـ  ظ  ١٧  طحمي  ولطي  ويلط   ـطـ   ـط   طـ  ط  ١٦  ضحف  ريضم  حلض   ـضـ   ـض   ضـ  ض  ١٥  صحب  رصب  ربص   ـصـ   ـص   صـ  ص  ١٤  شعط  بشخ  ربش   ـشـ   ـش   شـ  ش  ١٣  سنف  دسج  عةمس   ـسـ   ـس   سـ  س  ١٢  زجن  عةز ق  نبز    ـز   ـز   ز  و  ١١  رنظ  حمر ي  مزر    ـر   ـر   ر  ر  ١٠  دنب  هذه  لكذ   ـذ   ـذ   ذ  ذ  ٩  دجي  ردخ  عمد   ـد   ـد   د  د  ٨    ٤٠



واتصال   اية األجبديةحنواتصال االألحروف العربية اليت يقع    ) ب(    يلع  تيان  نمي   ـيـ   ـي   ي  ي  ٢٨    ٤١  ٥ نفس املرجع،  ٥٦                                                             اتصال احلروف اهلجائية بني كلمة واحدة وكلمة أخرى) ج(    وخل  عدو ي  عدو    ـو   ـو   و  و  ٦  زعج  بلز ي  عمز    ـز   ـز   ز  ز  ٥   رسف  برتي  سل ر    ـر   ـر   ر  ر  ٤  ذنب  بهذي  برذ   ـذ   ـذ   ذ  ذ  ٣  دجي  خلدي  خلد   ـد   ـد   د  د  ٢  اصب  عداب  كلأ   ـا   ـا   ا  أ  ١  آخر  وسط  بداية  في الكلمةو نح  آخر  وسط  بداية  األصلىحرف   رقم )الكلمة اتصال األحروف العربية الىت مل اتصال اذ يقع يف األول(   ٤.٢اجلدول    ٥٦. األول الكلمةبدايتها  فقد واالألحروف العربية الىت مل اتصال اذ يقع يف واتصال عن االألحروف  منتصفاالألحروف العربية اليت يقع 



ذهب أيب ، أ ك = ذ ه ب أ ب ي : حنو ٥٧.تعطى مسافةجيب أال تكون مرتبطة بالكلمة التالية، ولكن جيب أن ، أن الكلمة تنتهي حبرف ميكن اتصله على الرغم منهو  ،واحدة وكلمة أخرى كل حرف اهلجائية بني كلمة    ٤٢ مكتوبة  نربة، فإن الإذا كانت مرتبطة باحلرف التايل  س/ ص  )أ ( بالنربة احلروف) ج     .أكلت طعاما= ا م ا ل ت ط ع خبالف احلرفني ، وال جيوز إعطاؤها  س/ ص بشكل ميتد إىل  )نربة الاألحروف اتصال ب: ٥.٢ صورة(      :مثل ٥٨.نربةً  م  فقد يت ر ، م،  ،حوإذا مت توصيلها باحلروف السفلية مثل  )ب (  )نربة الاألحروف اتصال ب: ٦.٢ صورة(     :مثل ٥٩.كتابتها منحنية إىل أعلى  ١٠نفس املراجع،  ٥٩ ١٠نفس املراجع،   ٥٨ ١٨ ���د، ا�ن ��ر ��ن  ٥٧                                                            



، فيجب أن يكون يف النهاية" ي"احلرف وإذا كان متصًال ب )ج (    ٤٣ )نربة الاألحروف اتصال ب: ٥.٢ صورة(          :مثل ٦٠.مكتوبًا منحٍن ألعلى  ١١نفس املراجع،  ٦٠                                                            



ينتج بيانات وصفية  البحث الذيإجراء و ه مارغونوعن تعريف املنهج النوعي، عن رأي على بناءً . منهج البحث النوعي ،ذا البحثاستخدم ه         نوع البحث ﴿ أ ﴾     البحث ّيةمنهج  الباب الثالث    ٤٤ . ال ميكن حتقيقها باستخدام اإلجراءات اإلحصائيةو  نتائج حيصلالبحث الذي و ه البحث النوعيمفتاح اخلري تعريف  وحممد ،صديقرأي عمر  عندو      ٦١.شفهية من أشخاص وسلوك ميكن مالحظتهو يف شكل بيانات مكتوبة أ لوك، واحلركات االجتماعية أن يُظهر البحث النوعي حياة الناس، والتاريخ، والسّ و  هذه الدراسة  البحث النوعي ألنّ  ةبناًء على هذه النظرية، يأخذ الباحث     ٦٢.وعالقات القرابة ها ستنتج درسة، واليت حيصلجتماعية يف بيئة املاحلركات االو ستظهر السلوك أ  Metodologi Penelitian “  من وجهة نظر ليكسي مولونج يف كتابه        حضور الباحثة﴿ ب ﴾    .اتصاهلاو  اهلجئية احلرفكتابة   عنيتعلق ذلك بتحليل أخطاء . بيانات وصفية

Pendidikan”    تطبيق املنهجيات النوعية بالبحث  هذا يف الباحثةقال إن وجود . CV: فونوروغو(، طرق البحث النوعي يف التعليم. مفتاح اخلري تشويري. مدعمر صديق، حم ٦٢ ٣٦. ، ص) ٢٠٠٣رينيكا ، : جاكرتا. (Metodologi Penelitian Pendidikanمارغونو،  ٦١                                                           الباحثة أدوات البحث الرئيسّية جلمع ألن . تبط ارتباطًا وثيًقا باألنشطة البحثيةير    ٣ ،)٢٠١٩ ،ناتاكاريا



القدرة على  الباحثةصف وت. املراجع األخرىو ، أي األوصاف املكتوبة أالبيانات    ٤٥ احلكومية  الثانوية باملدرسة دراسة  ةالباحثبناًء على هذه النظرية، أجرى       ٦٣.يف مجع البيانات ةئيسيّ الرّ  األداتسمى لباحث وت. فهم املشاكل نتائجها مث يتم . أسابيع، بدًءا من تقدمي تصريح إلجراء البحوث ٧ملدة و فونوروغ ٢ أحباثًا الستكمال البيانات العامة  الباحثةري ، ويف اليوم جتددةاحملبيانات ال والقيام بتخفيض للبحث مع البياناتجبكل يوم بتنفيذها   حتديد البحث حبث يستخدم مقاربة و بأن البحث النوعي ه ،ليكسي مولونج رأي         البحث عوق﴿ ج ﴾ م   ٦٤.قواسرتداد الوثائ ، كريتوساري،  ٣٨١هاتا رقم و سوكارن شارعيف  قعاملو  ،فونوروغو ٢احلكومية  الثانويةباملدرسة هذا البحث  عموقيف  ةالباحث احتارت كان  ،لذلك     ٦٥.شخصالتعقد العملية اليت يواجهها ما القضايا املتعلقة بالوضع والواقع، و  الباحثة تفهمحيت . ةطبيعية إلجياد فهم للظواهر يف شاشة هلا سياق خاص يف التمهديّة  باملالحظة للّدراسة الباحثة وبدأت. شرق جافا ،ونوروغوفكينينت،  ية و الثان للّدراسة الثنية يف امليدانية املدرسة ، عندما التدريب٢٠١٩نوفمرب  ١٠ امليدانية  للّدراسة قامت بعملية الثانية، التدريباية  ومن. بونوروجو ٢ احلكومية . فونوروغو ٢احلكومية الثانوية املدرسة  بعض املشكالت يف الباحثة تاكتشف سواء من الناحية األكادميية وغري  ،يف نظر اتمع وظهرت املشكالت من ناحيتني رمياجا روسد كاريا : مالج(  Metodologi Penelitian Kualitatif ليكسي ميلونج  ٦٣                                                             .األكادميية  ٢٩ ،) ٢٠١٠،رينكا جيفتا:مالج( أسلوب حبث عمليسوهارمسي أريكونطا،    ٦٥ ٥نفسه املرجع،  ٦٤ ١٩)٢٠٠٠،



ميدان  من البحث هي املصادر اليت حصلت عليها در البياناتامص         البياناتمصادر  ﴿ د ﴾    ٤٦ املصادر غري املبشرية هي الواثائق واملذكرة  عن در البياناتامصو  املصادر غري املبشرية )٢ .البحث باملخربالعربّية، والطالب يف الفصل احلادى عشر، يف هذا حلال يسمى موضوع ومدّرس اللغة  ،املصادر املبشرية هم رئيس املدرسة البحثيف هذا         املصادر املبشرية )١  : ولتحصيل الباحثة على البيانات تستعني مبا يأيت ٦٦.البحث باستخدام عدة طرق لتكون أكثر  ،كتابة البيانات يف هذه الدراسة   أسلوب جمع البيانات   ﴿ ه﴾      . الطالب ة بأنواع الباحث اعمل فيهت االسرتاتيجية اليتطريقة املالحظة هي          طريقة املالحظة   .١ :ات هي كما يلياألساليب املطبقة يف كتابة البيان. انتظاًما يف كتابة البيانات ألربع أقسام وهي مالحظة املشاركة وغري  طريقة املالحظةتنقسم          ٦٧.راسةظواهر قيد الدّ ب احظات منظمالالعملية يف املكمسجل ومدون   األعمال جلمع البيانات   . ٢٠٤، )٢٠١٦فستاكا فيالجار، : يوكياكارتا( ،Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuranكريسويل، . جون و ٦٨ ١٢٧ ، )٢٠٠٠رينا سيبتا ، : جاكرتا(فهم البحث النوعي وسواندي ، باسري ٦٧  ١٠١، ) ٢٠٠٣أندي أوفست ، : يوجياكرتا(منهجية البحث الثاين سوتريسنو هادي ،  ٦٦                                                              ٦٨.واملنظم وغري املنظماملشاركة 



غري املالحظة  طريقةلبا بحثيف هذه الواستحدمت الباحثة            ٤٧ ولكن  ث حهي الطريقة اليت كان الباحثة ليست تتوّرط يف الب ،املشاركة الشروط الالزمة يف  حلصول علىطريقة املالحظة  عملتاستو          .كما ناظر مستقل فقط الرياضيات  لفصل احلادي عشر قسميف ا تعليم اللغة العربّية. ب ونوروغوف الثانوية احلكومية الثاينملدرسة والية ا.  أ :يعين، البحث العلمي لفصل احلادي كتابة األحروف اهلجائية واتصاهلا عن الطالب يف ا. ج ٧والعلوم الطبيعية  باملدرسة الثانوية احلكومية  ٧الرياضيات والعلوم الطبيعية  عشر جلمع البيانات من خالل  ةستخدمالطريقة الطريقة املقابلة هي      طرق املقابلة . ٢  .الثاين فونوروغو باملعّلم  خدمت الباحثة املقابالت املفتوحة، استبحثيف هذه ال      ٧٠.املخربين يعرفون بأم يف املقابالت ويعلمون ما الغرض من املقابالتاليت كانوا املقابلة هي  فتوحةاملاملقابلة و  . غلقةامل املقابلةو فتوحة املاملقابلة  قسمني، لىعاملقابلة قسم تن. واحلصول على معلومات عن األخرين اخلرب عن منظمة أو سخص أو حدث أو الدافع أو غري ذلك، أو تغيريالغرض من أجراء املقابلة هو تطلب  ٦٩.املقابلة مع بني املخرب احملادثة  ١٨٧-١٨٦. نفسه املرجع،  ليكسي مولونج ، ص ٧٠   ١٨٨املرجع نفسه ، ليكسي ميلونج ،  ٦٩                                                            الرياضيات والعلوم  ادي عشرلفصل احلاللغة العربّية ومجيع الطالب يف ا



الرياضيات الطالبني والطالبات يف الفصل احلادي عشر قسم ويستخرب عن حول . د الطالب مل يعمل الواجية املنزليهاجيليحصل البيانات عن طّالّيب، كيف كان الواجية املنزيل وكيف املعّلم اللغة العربّية يف املدرسة الثانوية احلكومية الثاين فونوروغو،  .أ   :يعين، الشروط الالزمة يف البحث العلمي حلصول علىباملدرسة الثانوية احلكومية الثاين فونوروغو،  ٧الطبيعية     ٤٨ الرياضيات الطالبني والطالبات يف الفصل احلادي عشر قسم   .ب  .باملدرسة الثانوية احلكومية الثاين فونوروغو ٧والعلوم الطبيعية  عن طريق تسجيل طريقة جلمع البيانات الطريقة التوثيق هي      طريقة التوثيق .٣ . ليستخرب عن حلال تتعلم اللغة العربّية باحلماسةية احلكومية الثاين فونوروغو باملدرسة الثانو  ٧والعلوم الطبيعية  نتوبعنوان منهجية ، كما قال جوبا لنكولن يف كتابه رياالبيانات املوجودة باملدرسة  طريقة التوثيق لتحديد حالة تاستخدميف هذه الدراسة       ٧١.تسجيل للبياناتو أ، أن الوثائق هي كل كتابة البحث الرتبوي درسة املوأحوال املعليمني واملعلمات وتلميذين وتلميذات يف   .ج  .وغونورو ف الثاين الثانوية احلكوميةدرسة املوسائل املدرسة وتركيب منظمة  .ب  .وغونورو ف الثاين الثانوية احلكوميةدرسة امل تاريخ التأسيس واملوقع اجلغرايف .أ  :، مثلفونوروغو الثايناحلكومية  الثانوية   ٣٣٨-٣٣٧. ص) ٢٠١٠ألفابيتا ، : باندونج(طرق البحث الرتبوي سوجيونو ،  ٧١                                                              .وغونورو ف الثاين الثانوية احلكومية



أسلوب حتليل البياتات  ةحتليل البياتات يف هذا البحث يستخدم الباحث         أسلوب تحليل البيانات  ﴾ و﴿     ٤٩ شكل مستمر يف كل مرحلة حتليل البيانات النوعية يتم بشكل تفاعلي ويتم بتتبع تقنية حتليل البيانات النوعية املفهوم الذي قدمه ميلز وهوبرمان أن           )عناصر حتليل البيانات ميلس وهبريمني:  ١.٣ صورة(          ٧٣.بثالثت طرق وهي كما يلي ةوحتليل البيانات يستخدم الباحث ٧٢. (Huberman)وهوبريما (Miles) هي حتليل الوصفي كيفي علي طراز ميلس فإن البيانات اليت يتم احلصول عليها ستكون  ،فرتة أطوليذهبون إىل احلقل ل الباحثةوألن . لذلك جيب ختزينها يف سجالت مفصلة ودقيقة ،كثرية جًدا  الباحثةعليها  تالبيانات اليت حصل ، طريقة حتفيضالبحث ميدانيف         البيانات حتفيض .١ :وتشمل األنشطة يف حتليل البيانات النوعية. من مراحل البحث حىت اكتماله أونيفريسيتاس إندونيسيا، : جاكرتا. (fAnalisis Data Kualitati .نيمكائيل هوبريم وميليس   ٧٣ ٨٣) ١٩٩٦رينكا جيفتا، : سورابايا(  Metodologi Penelitian Pendidikan ،يتم ربينطا  ٧٢                                                           من الضروري حتليل البيانات  ،هلذا السببو . تعقيًدا وتعقيًداامثامًا و  أكثر  استنتاج البيانات ختفيض البسانات  عرض البيانات  مجع البيانات ١٦-١٩،) ١٩٩٢



فرز األشياء و ما يعين تلخيص أو وه. على الفور من خالل تقليل البيانات    ٥٠ حبيث ميكن للبيانات اليت مت ختفيضها أن توفر صورة واضحة وتسهل  ،املهمة أما . فإن اخلطوة التالية هي عرض البيانات ،ختفيض البيانات القيام بعد       عرض البيانات .٢   .هذه األخطاء ملعرفة خلفية ت هذه األشياءواصبحو فونوروغ ٢احلكومية  الثانوية باملدرسة  ٧احلجية من الصف احلادي عشر برياضيات وعلوم طبيعية املالحظات واملقابالت والوثائق لتحليل األخطاء يف الكتابة وتوصيل طالب بيانات من نتائج ال قامت الباحثة بتحفيضيف هذه الدراسة         ٧٤.إجراء مزيد من البحوث الباحثةعلى  األكثر استخداًما لتقدمي و . بالنسبة لعرض البيانات يف شكل وصف موجز الباحثة يف عرض  قامت ٧٥.النص السرديو البيانات يف الطرق النوعية ه طالب الذه الدراسة يف شكل نصوص سردية تتعلق بأخطاء هلات يف البيان . واإلستدالل استنتاج البياناتهي ) (Miles dan Huberman وهوبرمان  القسم الثالث يف طريقة حتليل املعلومات يف حبث النوع عند ميلس           ستنتاج البياناتإ  .٣    .وخلفية لوجود هذه األخطاءو فونوروغ ٢احلكومية  الثانوية باملدرسة  ٧يف الرياضيات والعلوم الطبيعية  بفصل احلادى عشر ولكن إذاكان  األول مل تبق يف احلكم إذا أتت األدلة اجلديد إلستنتاجوا  .٣٤٥نفسه املرجع،   ٧٥ ٣٤١ه املرجع، نفس ٧٤                                                           األول تنسب وتتفق باإلدلة الرا جحة والصحيحة حينما رجع  إلستنتاجا



ا مل يتم العثور وسوف يتغري إذ ،يف البدايةو هذا االستنتاج املؤقت هو          .٧٦يف ميدان البحث ةوحتديدها يف حبث النوع مل تبق حينما ذهب الباحثأحاب يف حتديد املسألة وميكن كذلك التقدر غلي إجابة حتديد املسألة حيث النوع فقد  ستنتاجإالصحيحة، إذا  الراجحة، إلستنتاجاألول مسي با ستنتاجإلااألول مسي ب إلستنتاجالباحث يف ميدان البحث ومجع البيانات، فا    ٥١ فإن االستنتاجات املقدمة هي  ،جلمع البيانات يدانالباحث إىل املاالستنتاجات يف البداية مدعومة بأدلة صحيحة ومتسقة عندما يعود إذا كانت  ،ومع ذلك. على أدلة قوية لدعم املرحلة التالية من مجع البيانات باستخدام  الباحثة البحث فقامتللتحقق من صحة نتائج صول إىلللو     البياناتفحص صحة ﴾  ز﴿      ٧٧.استنتاجات موثوقة وهناك حاجة  ها،نفس ةالباحثو لبحث النوعي هاألداة الرئيسية ل         .ةالحظمتديد امل )١ :كما يلي  منهالتفسري وأما . اختبارات ٣ أن و  يعين متديد املالحظة ٧٨.وسعة جلمع البياناتاملالحظة يف متديد امل ولكنها تتطلب وقًتا طويالً  ،فرتة زمنية قصرية املالحظة ال تستخدم تمديد ب حيت قامت الباحثة. إلعادة إجراء عمليات املراقبة امليدانية  ٣٢٩نفسه املرجع،  ٧٨ ١٧٥. نفسه املرجع،  ليكسي مولونج ، ص ٧٧ ٩٩,....,Memahami Penelitian Kulitatif ، سوغيونوا ٧٦                                                             زيادة املثابرة) ٢ .املراقبة للحصول على البيانات الصحيحة



م البحث عنها ومن مث الرتكيز على هذه لة باملشكلة اليت يتذات الصّ يهدف التصميم املتزايد إىل إجياد اخلصائص والعناصر يف املواقف           ٥٢ هي طريقة حتقيق  (Triangulasi)تري اعوالسيأو  املنهج التثليثي  ملنهج التثليثي ا) ٣  ٧٩.األشياء بالتفصيل األغرض و هو خارج البيانات . ستخدم شيئا آخراصحة البيانات ب تسبخدم امل تري اعوالسيأو  طريقة التثليثيو . قارنة كماو لتحقيق أل البحث اجليدة، حيت  حيصلو صحيخا البحثة بعض البيانات  تحصل األ، بفحص صحة البيانات مذكر تستخداماالبحثة قامت   ٨٠.أدواتو املعلومات الىت حصلت عليها من حالل أوقات التحقيق من درجة الثقة يف و يعين املقارنة . اآلخربملصادر فحص او ه مث اخلطوات . ال ميكن فصل البحث النوعي عن خطوات البحث        البحث خطوات﴿ ح ﴾      . البحثه يقدر مسؤولة عن البحثها كانت . بحثالكأدوات   الباحثةالبحثية للعثور على خصائص البحث فيها  ميع تصميم البحث واختيار جبتشمل مرحلة ما قبل هذا اال    مرحلة ما قبل امليدان   .١ :مراحل البحث كالتايلو طوات أاخل  ٣٣٠نفس املرجع،  ٨٠ ٣٣٠نفسه املرجع،  ٧٩                                                           البحث  املوقعالتصاريح والتتبع األويل وتقييم حالة  حقل البحث وإدارة



، فهم خلفية البحث على يشمل ،يف مرحلة العمل امليداين     مرحلة العمل امليداين .٢ .، أي ما يسّمى بالداسة التمهيديّةامليداينباختيار واستخدام املخربين وإعداد معدات البحث وأخالقيات البحث     ٥٣ عمل على يشمل  ،عند حتليل البياناتو . املقابالت واملالحظات والوثائققوم الباحث بتحليل البيانات اليت مت مجعها من ت ،يف هذه املرحلة     تقنيات حتليل البيانات .٣ .واملشاركة يف مجع البيانات ،والدخول إىل احلقل وإعداد نفس الباحثة، ألمساء املنجز وتنظيم البيانات وتنظيمها ووصفها بالوحدات واختيار ا نتائج أي اإلستنتاج  ةصب فيها الباحثتإا املرحلة األخرية اليت         مرحلة كتابة نتائج التقرير .٤ .املهمة وتقدمي االستنتاجات                    .ويتبعها القارئ البحوث املنهجية حبيث يفهمها بسهولة



رقم وبالفونوروغ ٢املدرسة الثانوية  احلكومية  وفونوروغ ٢المدرسة الثانوية  الحكومية  تأسيس تاريخ  .١  فونوروغو ٢نات العامة عن المدرسة الثانوية  الحكومية اعرض البي﴿ أ ﴾      واتصالـها الـهجائية األحروف كتابةأخطاء الطالب في    الباب الرابع    ٥٤ وظيفة املعلم الرتبية الدينية يف والية  من النقلو ه  ٣١١٣٥٠٢١٧٠٣١ املعلم الرتبية  ١٩٩٢يناير  ٢٧بتاريخ  ١٩٩٢لعام  ٤٢ورقم  ١٩٩٠لعام  ٦٤دين مجهورية إندونيسيا رقم الير وز الكما جاء يف مرسوم . فونوروغو املدرسة الثانوية  وظيفتها إىل  من النقل ١٩٩٢ويولي ١قامت مند  ،الدينية لمخترب ل واحدة غرفةالعلم، و  لمختربل واحدة غرفةسني، و واحدة للمدر  غرفةفصًال دراسًيا، وقاعة واحدة، و  ٦٣ها ـب ٢م ٩٧٨٨مبساحة   .فونوروغو ٢احلكومية  لمخترب ل واحدةغرفة كهربائي، و   لمختربل واحدة غرفةو الوسائط املتعددة، و  غرفة الوظيفية، و ، واحدة مكتبةكمبيوتر، و   لمختربل وغرفة واحدة أزياء، صالة و ، واحدة شرفات املراقبةو لمدير، ل واحدة غرفةو إلدارة، ل واحدةغرفة و  ومحّام مسجد واحد، و واحد،  حقل متعدد األغراضو  واحدة، الرياضية من أعضاء  ٨٢ويدعمهم  ،١١٥١يبلغ العدد اإلمجايل للطالب و    .سّياوةأماكن لوقوف  ثالثة، عشرة املعلمني  ٤و ملستوي املاجستريمنهم من املعلمي التعليم  ٣٢هيئة التدريس،  ، فونوروغو ٢املدرسة الثانوية  احلكومية محاولة لتحسني جودة التعليم بالـ وألجل. موظًفا غري تعليمي ٢٥، مع بدراسة املاجستريما زالوا يواصلون   



. ٨٢٠١ويولي ٢٨الذي افتتاحه يف  املعهد روعغووارسيطاوهناك          ٨١.التعليمية مع أدوارهمهناك تعاون جيد جًدا بني الطالب واملعلمني والعاملني واللجان غري     ٥٥ املدرسة الثانوية  قدمة من املخاصة  اتدماد روعغووارسيطا هواخلاملعهكان  للطالب الذين يرغبون يف احلصول على مزيد من و فونوروغ ٢احلكومية  . ينفسلاألكادميية وغري األكادميية ، مبا يف ذلك التوجيه األومليب والتطوير اتقدمي اخلدمات للطالب يف حتسني اإلجنازات . عن العلومالتعليم والتدريب  الطالب يف كل عام، ال يزداد عدد   حيت. ويتخرّج عن اإلمتحانفونوروغ ٢املدرسة الثانوية احلكومية بالتعّلم  يفوجيب ملن رغب           ٨٢.بنشاط جنبيةاأللغة المهارات ، ومتلك ونشطة ،ومستقلة ،وذكية، وقوية اإلميانشحصية املنحرفات، دف تشكيل  وميكن رؤيته من اجلدول   ،دائًماو فونوروغ ٢ية املدرسة الثانوية احلكوم   ٢٠٢٠مارس  ١١التاريخ . الوثقة. فونوروغو. فونوروغو ٢الوثيقة غن عدد الطالب مبدرسة الثانوية احلكومية   ٨٣ ٢٠٢٠أبريل  ١٢ التارح. فونورغو. املقابلة. قائمة املعفوقةالسيدة  ٨٢ ٢٠٢٠يناير  ٢٧ تارحال. فونورغو .املقابلة .السيد أجوس ئيكو هانضويو ٨١                                                             ١١٦٤  ٨٢٧  ٣٣٧  ٢٠١٥/٢٠١٦ ٥  ١١٤٥  ٨١٨  ٣٢٧  ٢٠١٦/٢٠١٧ ٤  ١١٦٧  ٨٣٥  ٣٣٢  ٢٠١٧/٢٠١٨ ٣  ١١٥٧  ٨٤٢  ٣١٥  ٢٠١٨/٢٠١٩ ٢ ١١١٥ ٨٤٢  ٣١٥ ٢٠١٨/٢٠١٩ ١  المجموع  للبنات  للبنين  العام  الرقم  )فونوروغو ٢الثانوية  احلكومية عدد الطالب لعام باملدرسة (  ١.٤اجلدول   8183:التايل



الّرتبّية،  ناستعني، عامل يفسيد   حيت اآلن ٢٠١٣   .٧ ماجستري يف الفنونالدّكتور أندوس سوهانطا سيد   ٢٠١٣-٢٠١١   .٦  عامل يف الّرتبّيةسيد عبداهللا،   ٢٠١١-٢٠٠٧   .٥ دريسآسيد إمام فقه   ٢٠٠٧-٢٠٠٦   .٤ ، عامل يف القانون احلجسيد حسن   ٢٠٠٦-٢٠٠٠   .٣ الدّكتور أندوس مسلم احلجسيد   ٢٠٠٠-١٩٩٤   .٢  يبسيد قر   ١٩٩٤-١٩٩٢   .١  )مدير المدرسة(الرئيس   عام  رقم  )فونوروغو ٢الثانوية  احلكومية باملدرسة  قيادةال ناوباتت(   ٢.٤اجلدول  ٨٤:قيادة، وهيال ناوبات يفتالشهدت العديد من و فونوروغ ٢الثانوية احلكومية ملدرسة ا ١٩٩٢يف عام  يقوممنذ            ٥٦ يف أن تصبح واحدة من املؤسسات املدرسية  .من اإلجنازاتالكثري رحية و املو  الواريفةنظيفة و الببيئة و فونوروغ ٢الثانوية احلكومية  يف املدرسة جنحت         ماجستري يف اإلدارة  ٢٠٢٠س مار  ١١التاريخ . الوثقة. فونوروغو. فونوروغو ٢الوثيقة غن أحوال املّدرسني مبدرسة الثانوية احلكومية  ٨٤                                                           وطنية، واليت مت منحها رمسًيا للسيد ال أديويتااليت فازت جبائزة كمدرسة 



يف النهاية عام و فونوروغ ٢الثانوية احلكومية دير ملدرسة املناستني ك    ٥٧ كانت . حصول الباحثة على هذه البيانات من قسم اإلدارة. مبوقع البحثعمل الباحثة عن املالحظات، حيصلها على البيانات العامة تتعلق         ةيالجانبّية المدرس .٢   ٢٠١٨.٨٥ ، كنيتني، ٣٨١هاتا و شارع سوكارن  :  العنوان  ٤٨١١٦٨) ٠٣٥٢(  :  الفاكسو رقم اهلاتف أ  فونوروغو ٢الثانوية احلكومية املدرسة   :  املدرسة اسم املدرسة   ٨٦:هيو فونوروغ ٢الثانوية احلكومية  اجلانبّية للمدرسة ق  ٠٦:٤٥الساعة منذ ودرس يف الصباح   :  الوقت   دراسات اجتماعية  ين والعلم،الدّ   :  قدم الربنامج  الشرقية  يجاو فونوروغو،   ٢٠٢٠مارس  ٦التاريخ . الوثقة. فونوروغو. فونوروغو ٢مبدرسة الثانوية احلكومية  اجلانبّية للمدرسةالوثيقة غن  ٨٦  ٢٠٢٠يناير  ٢٧ تارحال. فونورغو .املقابلة .السيد أجوس ئيكو هانضويو ا ٨٥                                                               طالبا ١١٥١  :  الطالب  ١٠٦  :  املدرس  مساء ١٤:١٥ إىل الساعة د/ 



تأسيس ذلك بوك، اخلاصة ةياملؤسسة اخللف وينبغي لكل تأسيس            ٥٨ قسم القيادة على لكانت و . فونوروغو ٢الثانوية احلكومية املدرسة  ة، ماجستري يف عامل يف الّرتبيّ  ،سيد ناستعني  :  رئيسأوال مدير املدرسة  :٨٧التايلو النح ، عامل يف الّديين، ماجستري توفيق أفنديسيد   :  الوكيل برنامج الدراسية  .، عامل يف الّديينجالل سويوديسيد   :  رئيس اإلدارة  .اإلدارة عامل يف الّرتبّية، ماجستري يف ، عامريان سيد  :  الطالبالوكيل برنامج   .يف اإلدارة العديد من الربامج على و فونوروغ ٢الثانوية احلكومية ينظم املدرسة          برنامج المدرسة .٣   ليليك سيتيووايت سيدة الدّكتور أنده  :  التعلق اتمع  عامل يف اإلجتماع اإلسالمي، أصفيهاين سيد  :  ةالوسيلة الّلوازم التمهيديّ   .اإلدارة ن قسم العلوم مالذي يتكون الربامج العادية و العادي ه برنامج الفصل العادي )أ  :التايلو النح  ٢٠٢٠مارس  ٦التاريخ . الوثقة. غوفونورو . فونوروغو ٢مبدرسة الثانوية احلكومية  اجلانبّية للمدرسةالوثيقة غن  ٨٧                                                             .يةينالطبيعية والعلوم االجتماعية والعلوم الدّ 



قصر، ملدة برنامج إعداده لتعليم الطالب يف وقت أو هذا ه  ل التسريعو برنامج الفص )ج  .ربنامج األكادميي املتفوقبالعلوم ولديهم القدرة برنامج اليت يعّد لتعليم الطالب املهتمني بتخصصات و ه فصل األعليو برنامج الفصل البارع أ )ب     ٥٩  ٢٠٢٠مارس  ٦التاريخ . الوثقة. فونوروغو. فونوروغو ٢مبدرسة الثانوية احلكومية  اجلانبّية للمدرسةالوثيقة غن  ٨٩ ٢٠٢٠مارس  ٦التاريخ . الوثقة. فونوروغو. فونوروغو ٢مبدرسة الثانوية احلكومية  اجلانبّية للمدرسةالوثيقة غن  ٨٨                                                            .ر املناهجحتسني اجلودة لتطوي )ج  .نضباطعزيز اإلت )ب  .حتسني الشخصية املتفوقة فيالّنظام )أ  :المتفوق .وقراءة القرآن وأمساء مجيلة الضحى، إدراك صالة ومنظمة )د  .صالة الضحيو تنفيذصالة اجلامعة الظهر ب اإلستقامة حفظ )ج  . حتسني نوعية العبادة )ب  .لسكان الكتاتيبالكرمية  باألخالق حتقيق السلوك )أ  :ينيةالد  :التالي و، على النحفونوروغو ٢الثانوية الحكومية بعثة المدرسة  .٥   ٨٩"رويب"باسم تقصري من و أ" متّامو  ،الدينية، متفوق، مثقف"      :لديها الرؤية التالية وفونوروغ ٢الثانوية الحكومية المدرسة  .٤   ٨٨ .جتماعيةوتتكون من قسم العلوم الطبيعية والعلوم اإل .عامني



 .بني العلوم الدينية والعلوم العامة التّمام حتسني )أ  :التّمام  .يزيد من مشاركة املدارس الدينية يف ثقافة منع التلوث البيئي )د  .يزيد من وعي املدارس الدينية يف ثقافة منع الضرر البيئي )ج  .ثقافة احلفاظ على البيئةيزيد من مشاركة املدارس الدينية يف  )ب  .يزيد من حب احلكمة الثقافية احمللية )أ  :لمثقفا .كافية متكني البنية األساسية )ص   .املدرسة زيادة جودة إدارة )ف  .كتساب الرياضيةال زيادة بطل الساحة  )ع  .النشاط الرياضيةبزيادة الساحة  )س  .اكتساب مسابقة الفنونيف زيادة الفائزين  )ن  .زيادة الفنون النشاط )م  .زيادة بطولة اإلبداع املتعلمني )ل  .تعزيز اإلبداع من املتعلمني )ك  .حتسني بطولة الشباب العلمي )ي  .حتسني أحباث الشباب )ط  .لوطيناحلصول على أبطال األوملبياد على املستوى ا )ح  . على املستويني اإلقليمي احلصول على أبطال األوليمبياد العلوم )ز  .زيادة القدرة التنافسية للطالب يف االستمرار إىل مستوى التعليم العايل )و  .العايل إلمتحان الّدويللالقيمة  حتقيق اكتساب )ه  .لتعلملحتسني اجلودة العملية  )د     ٦٠



ضرية، على احلتقع يف بيئة ، فونوروغو ٢الثانوية احلكومية املدرسة         فونوروغو ٢الثانوية الحكومية  للمدرسة البيئة المدرسية  .٦   ٩٠.بني ااالت األكادميية وغري األكادميية التّمامزيادة  )ب     ٦١ ، أمامها  ٢الطريق املتاخم ملدرسة التعليم املهين للمعلمني يف مجهورية إندونيسيا الطريق مع مصنع كتلة اجلليد، على اجلانب الشرقي من  اجلانب الشمايل من سوكووايت دينة تسمى امليوجد يف اجلنوب حديقة و ، الزهور كشككثرية من   طبية الزينة ونباتات اليف كل زاوية وأمام غرفة وفئة، سواء كانت نباتات يف الفناء األمامي واملركز ، و ذلك إىل العدد الكبري من النباتات اليت تزدهر وتنمباردة ومظللة ومجيلة ، ويرجع وهو فونوروغ ٢الثانوية احلكومية املدرسة  بيئة              ٩١.الشرقية جاويفونوروغو، ، كنيتني، ٣٨١هاتا و شارع سوكارنيف  تقعوهو  .احلديقة لسكان  حيتلق هذه الظروف ظروفًا مرحية ورائعة، خت حالة أن. وخضروات استكشاف أنفسهم، سواء للطالب يف و فونوروغ ٢الثانوية احلكومية املدرسة  هي إحدى مدارس عالية اليت و فونوروغ ٢الثانوية احلكومية املدرسة و          .التعلم واملعلمني واملوظفني يف العمل نظيفة و فونوروغ ٢الثانوية احلكومية  رسةبيئة املدينظر ال. ونوروغوفيعرفها أهل  يشار إليها و فونوروغ ٢الثانوية احلكومية املدرسة وهذا ما جيعل . دائًما وأنيقة يناير  ٢٧التارح .  فونوروغو. مالهظاة. فونوروغو ٢املالحظات يف املدرسة الثانوية احلكومية  ٩١ ٢٠٢٠مارس  ٦التاريخ . الوثقة. فونوروغو. فونوروغو ٢مبدرسة الثانوية احلكومية  اجلانبّية للمدرسة الوثيقة غن ٩٠                                                             . وطنيةال أديويتادرسة املب ٢٠٢٠ 



لطالب للجلوس ا استخدامهاالذى  شرفة الديقة و احليوجد يف الداخل            ٦٢ معهد و ، الرياضيةأيًضا صالة  هناك. القيام بالواجبات املدرسيةو كتاب أالقراءة و أ يقدم متنوعة من  اليت درسيامليوجد مقصف . واسع، وملعب روعغووارسيطا باإلضافة و . للمعلمني واملوظفني والطالب جمهزين مبكان التصوير يف بيئة املدرسةقدم التعاونيات املدرسية متنوعة من االحتياجات وتاألطعمة واملشروبات،  ينظر إليها على أا  ةيالدينو اجل. ةدينيال وهىرؤيتها،  ة بناًء علىصّ اخو فونوروغ ٢الثانوية احلكومية املدرسة  متلك ووفًقا للمالحظات املقدمة، فإن         .األميةو أنشطة حم يساعدكتب الاخليالية، باإلضافة إىل أرفف صغرية يف كل فصل حتتوي على املكتبات اليت تقدم متنوعة من الكتب اخليالية وغري مثل  املدرسة إىل مرافق ها وبعد، بقرائة الرتتيال بداية مدخل املدرسة اآليات ردد دائما من القرآن الكرمي سية، يف الفصول الدرا ترتيالقصرية مع الورسائل  أمساء احلسن بنشد،قراءة ب مجاعة يف وقت  صالة الظهروالاألول،  وقت اسرتاحة الضحى عندوالصالة  النباتات بنظام الزراعة  ملثقفباميلة اجلباردة و البيئة  ملثقفا متفوقة يفو فونوروغ ٢الثانوية احلكومية  أن املدرسة احلصول نظّارية الحظة منامل، وهكذا         .االسرتاحة الثاين رحية للتعلم والراحة ومن املتوقع أن تسهل الطالب املبيئة  موجود حيت .املائية احلادي عشر  الفصلالباحثة على ختصص  تصليف هذه الدراسة، حو    ٩٢.الدروسعلى فهم  فصول، مع اثنني  ٧نظرًا ألن القسم مقسم إىل . يف الرياضيات والعلوم الطبيعية يناير  ٢٧التارح .  غوفونورو . مالهظاة. فونوروغو ٢املالحظات يف املدرسة الثانوية احلكومية  ٩٢                                                           احلادي عشر مع ختصص يف  فصلالبحث يف ال ةكز الباحثوتمن املدرسني،  ٢٠٢٠ 



آخر الفصل من الفصل احلادي عشر يف و أ ٧الرياضيات والعلوم الطبيعية     ٦٣ في الفصل الحادي  واتصالـها الـهجائية األحروف كتابةاألخطاء عن   .١  نات الخاصةاعرض البي﴿ب﴾    .الطبيعيةالرياضيات والعلوم  بالمدرسة الثانوية  الحكومية  ٧قسم للرياضيات العلوم الطبيعية  عشر موقع هذا الفصل . ٧الفصل احلادي عشر قسم للرياضيات العلوم الطبيعية وثيقة األخطاء اإلزاحات عند الطالبات يف ، قامت الباحثة الواتصالـها الـهجائية األحروفللحصول على البيانات عن األخطاء يف كتابة   .فونوروغو ٢ . الّنقابة الّتعاونّية من املدرسةو يف الشرق، يوازي  مع النسخة الفوتوغرافّية  . ٦يوجد يف الغرب الصف احلادي عشر قسم للرياضيات والعلوم الطبيعية  الفصل احلادي عشر قسم للرياضيات العربية يف  اللغةتعلم          ٩٣.بيئة الرائعة حول الفصلومسار إىل غرفة املعلم، وهناك أيًضا أشجار ونباتات مثل الزهور اليت يصنع يوجد محام  ٧ادي عشر قسم للرياضيات والعلوم الطبيعية أمام الصف احل املعلم صبورين  يف التعلم. سريع اإلجابةو عملّي و ه ٧العلوم الطبيعية  وإعطاء الواجبات املنزلية يف كل اجتماع، وإعطاء الدوافع . ومنضبطني دائًما   ٢٠٢٠يناير  ٢٤ تارحال. فونورغو. مالحظة . .فونوروغو ٢املدرسة الثانوية احلكومية  يفاملالحظة  93                                                           يستخدم املعلم تعّلم مبرافق التعلم الذي يتكّون عن . والنصحة لطالب



حيت . املدرسة، كمثل سبورة، وعارض األفالم، وأندورائض يف تعلمهم    ٦٤ فصل النظيفة والكثري من ديكورات و والغرفة الفصل، ه         ٩٤.لتقليل املالل تعلم اللغة العربية يف الفصل وغريها ديكورات احلائط اخر هى ّصورة . احلائط اليت ييعلق عن اجلامعة وكيل و كان السّربة النظيفة حتت ّصورة الرّئيس . احلائط، وتنظر املرّتب الطالبات و املقاعد رتيبت بالعناية وجيلسون الطالب . الرّئيس البالدي ويف الفصل احلادي عشر قسم للرياضيات العلوم الطبيعية . ب املختلفةجبوان كان   ٧أن الفصل احلادي عشر قسم للرياضيات العلوم الطبيعية    .متلك الة احلائط جيدا  ٧ متعّلم يف و لة عند تعّليم الطالب يهتّم ومل يهتّم ويلتهي باهلواتف احملمو الفصل وجدت قليل من يف هذه و . صًفا نشطًا وممتًعا ومتحمًسا للغاية  ٢٠٢٠يناير  ٣١ تارحال. فونورغو. مالحظة .٧قسم الرياضيات والعلوم الطبيعية الفصل احلدى عشر يف املالحظة يف  ٩٥ ٢٠٢٠يناير  ٢٤ تارحال. فونورغو. مالحظة .٧الفصل احلدى عشر يف قسم الرياضيات والعلوم الطبيعية املالحظة يف  ٩٤                                                           لقد أخطأت كثريا من الطالبات يف كتابت لفظني، يعىن إن شاء . فونوروغو ٢سهل لطالبات يف الفصل احلادي عشر املدرسة الثانوية  احلكومية من أمر  واتصالـها الـهجائيةليست كتابة حروف . من رجال  ٥ومن أنثى  ٢٤فاصيل بت ،طالبة ٢٩وفونوروغ ٢، املدرسة الثانوية  احلكومية ٧الطبيعية وعدد الطالبات يف الفصل احلادي عشر قسم للرياضيات العلوم   ٩٥.ليتبع املسابقة، حضور مجيع الطالب يف الفصل متفّرقحتصل علي طالب التحلة و آلنه مريضة أدائًما، الغائب الطالب  . الفصل



ة طالب وجدت الباحثة بعض الورقة صحيح ٢٩من . دار اهلدىو اهللا     ٦٥ يف الفصل احلادي عشر املدرسة الثانوية   طالبلقد أخطأ كثري من      ٩٦.بعض منها خمطيئةو  خطاء من   ٧2يف كتابة لفظني، وجدت الباحثة و فونوروغ ٢احلكومية  عن . "إن شاء اهللا"خطاء من كتابت لفظ  ٢٤و "دار اهلدى"كتابت لفظ  دف  . الطبيعية متلك كتبني، كتابة مالحظة الدرس وكتابة واجبات املنزليةالطالب يف الفصل احلادى عشر قسم الرياضيات والعلوم  على جيب         .أيدي الطالب يف الفصل احلادى عشر قسم الرياضيات والعلوم الطبيعية النتائج الكتابة نظرت إىل .االستبيان حصلت الباحثة الكتابة أيدي الطالب واتصالـها فيحصل الكتابة  الـهجائية األحروف كتابة التكرار عنكثرية   ٢٠٢٠ فرباير ٧ تارحال. فونورغو. مقبلة .٧ الفصل احلدى عشر يف قسم الرياضيات والعلوم الطبيعيةاملالحظة يف  ٩٧  ٢٠٢٠فرباير  ٧ تارحال. فونورغو. مقبلة .رمحوايت أسوة احلسنة ٩٦                                                             .وسطاألخطاء يف توصيل احلروف املوجودة يف األ  )ح   .ةمسافلبإعطاء  يف عدم أخطاء  )ز   . حروف الـهجائيةطأ يف وضع اخل )و   .طأ يف وضع عالمة احلمزةاخل )ه   .زيادة عن الكتابة حروف الـهجائية يف الكلمة أولفظطأ يف اخل )د   .عن الكتابة حروف الـهجائية يف الكلمة أولفظنقص طأ يف اخل )ج   .املوصولة توصيل احلروف اليت ال ينبغي أن تكون يف طأاخل )ب   .احلروف اليت جيب أن تكون متصال يقطعمل  ما  )أ   :حتديد الباحثة الكتابة الذي تقول خطأ كما يلي   ٩٧.واتصالـها الـهجائية األحروف كتابة عن كثرية األخطاء ودةوجم أن ولكن. الصحيح



في الفصل  واتصالـها الـهجائية األحروفكتابة  فيخطاء األأسباب  .٢      .خطاء يف توصيل احلروف املوجودة يف النهايةاأل  )ي   . املوجودة يف البداية خطاء يف توصيل احلروفاأل  )ط     ٦٦ بالمدرسة الثانوية   ٧قسم للرياضيات العلوم الطبيعية  الحادي عشر ليست من أمر سهل  اتصالـهاو  الـهجائية األحروف يف كتابةاّن ال         .فونوروغو ٢الحكومية  فونوروغو،  ٢احلكومية عشر باملدرسة الثانوية  احلادي لطالب الفصل املقابلة الشخصية إىل األستاذة و  اناالستبي نتائج ، أخذت الباحثةواتصالـها الـهجائية األحروفملعرفة أسباب األخطاء يف كتابة و . لفظني ةكتاب  واتصالـها بطريقة الـهجائية األحروفكتابة  يفخطاء ة األر وجدت الباحثة كث كتابة  يفخطاء األ أسبابعرف الباحثة عن تنتائج االستبيان، ومن            ٩٨.فونوروغو ٢الطالب يف الفصل احلادي عشر باملدرسة الثانوية  احلكومية وبعض  يف الفصل احلادي عشر باملدرسة الثانوية   واتصالـها الـهجائية األحروف كتابة   يف طالبالاألسباب من أخطاء رة ويعرف كث. نوروغوفو  ٢احلكومية  لب اط ٢٩طالب من  ثالثة جتد الباحثةعن نتائج االستبيان،          .الـهجائيةحروف األختالفات يف التعرف على اال )أ   :كما يلي ،همنفسمن أ واتصالـها الـهجائية األحروف . دئيةاملدرسة اإلبت منذ دراستهم يف الـهجائيةحروف األتعرف  . ٧استبيان يف الفصل احلدى عشر يف قسم الرياضيات والعلوم الطبيعية ب الطالب مع قبلةامل ٩٨                                                           ل قبأي ، هممند صغري  الـهجائيةحروف األعرف يخر اآلوالطالب   ٢٠٢٠فرباير  ٧ تارحال. فونورغو. مالحظة



يف صعب يسوف  الـهجائية،حروف األمل حيفظ  الطالب الذي        .الـهجائيةحروف األحفظ يف ختالف اال )ب   .همر ايف كب ميهر الطالبسوف و  ،مند صغري واتصالـها الـهجائية األحروفكتابة  الطالب ميرس اذن. يدرس يف املدرسة اإلبتدئية    ٦٧ عن النتائج و . والنهايةاألوسط يف البداية، و  الـهجائيةحروف األ ابةفظ كتحالطالب  على وجيب. واتصالـها الـهجائية األحروفكتابة  حروف األ ةبافظون كتحيمجيع الطالب عرفت الباحثة أّن االستبيان،  بوجود  القواعد الطالب أن يفهمو ، الـهجائيةحروف األيف كتابة  كثريا  يدرس الطالبو . بسبب وجود املمارسةالقدرة  الطالب متلك   .الـهجائيةحروف األقدرة على كتابة الفرق يف ال )ج  .   اتصالـها الطالب يف ممارسة ولكن نقص الـهجائية، الـهجائية بعد حروف األكتابة   علىالقدرة  إىل وسيحصل املمارسة، يكتب الطالب ويليه . انـهم يف أمر الكتابةنقصحيت فهم  ،سبورةال على وف الصحيحةإىل كتابة األحر  نظرت الطالبو . انتهاء املمارسة كتابة لقواعد ال حيتاج إىل نظر وال ،همـبقدرت الـهجائيةحروف األ أما عدد الطالب املاهر يف كتابة و . الـهجائية يف الّدفرتحروف األ الفصل يف خاصة الطالب  .جدا قليلاألحروف الـهجائية الصحيحة  لك الطالب مي الفيان، نتائج االستب كما عرفت الباحثة من          . الـهجائيةحروف األخربة يف تعلم اخلط لكتابة  )د   .الـهجائية الصحيحةحروف األ كتابة يف التكرار ةكثر ب الطالب سائر على جيب فلذالك،. جّيدالـ الـهجائيةحروف األ اّتصال ومن ّمث يف أمر، ٧العلوم الطبيعية و لرياضيات اقسم بحلادي عشر ا ربة يف اخل ٧العلوم الطبيعية و لرياضيات اقسم لالفصل احلادي عشر 



حروف األة عن قواعد كتابإذا كان الطالب ال يفهمون   .الـهجائيةحروف األعدم فهم الطالب عن قواعد كتابة   )ه   ٩٩.حسبيدرس لفصل العادي ف قفد درس اخلط ألنّ . الـهجائيةحروف األكتابة ، خاصة يف  تعلم اخلط    ٦٨ الطالب يف  من كثريةفنتائج االستبيان،  كما عرفت الباحثة من  .م اللغة العربيةتعلّ  يفلطالب امحاسة  عدم  )و            ١٠٠.تصحيحهامثّ القيام ب املخطئةح املعلم الكلمة واتصالـها، فيصحّ  الـهجائيةحروف األكتابة يف   الطالب خطاءأإذا و أ. وجهوتقدمي األسئلة مباشرة وجًها باتسآب أكو  بواسطة اجلهاز اخلاصةاملعلم  فجاز عليهم تقدمي األسئلة إىل، الـهجائية يشعرون  الطالب ١٣الطالب،  ٢٩ من. ماسة يف تعلم اللغة العربيةاحل اليستحقّ  ٧العلوم الطبيعية و لرياضيات االفصل احلادي عشر قسم  ماسة يف تعلم حلا ال يستحقّ غريها  أماو  ،ماسة يف تعلم اللغة العربيةباحل عقوبة الاملعلم يعطي  أنّ مع . الطالب مل يعمل الواجبات املنزلية  .مل يعمل الطالب بالواجبات املنزلية )ز       ١٠١.اللغة العربية أن  يليه البدّ على الفور، و الواجب املنزيل إّال إذا الواجب البد أن يعمله ، ولكّنهم ال يريد أن يعمل واجباتالشكل بلطالب إىل ا الصرحية  ٢٠٢٠ فرباير ٧ تارحال. فونورغو. مالحظة .٧الفصل احلدى عشر يف قسم الرياضيات والعلوم الطبيعية يف  استبيانب الطالب معاملقبلة  ١٠١ ٢٠٢٠فرباير  ١٤ تارحال. فونورغو. مقبلة .السيدة قائمة املعفوقة ١٠٠ ٢٠٢٠ فرباير ٧ تارحال. فونورغو. مالحظة .٧الفصل احلدى عشر يف قسم الرياضيات والعلوم الطبيعية يف  استبيانب الطالب معاملقبلة  ٩٩                                                             . جيمعها على الفور يف نفس اليوم



للوقت احملدد ، مع الطالب الواجبات املنزلية وفًقا جياذا مل   .للوقت احملدد مع الواجبات املنزلية وفًقا جيمل  )ح     ٦٩ ، اإلجابة بو صعبان ويبغض سعـهم كسالن ون، ألناملدروس الدرسحنو املعلم  شرح من الطالب ال يركزون االستماع إىل كثري  .املعلم البيان من شرحكزون على استماع ال ير  )ط     ١٠٢.ولكن على قيمته يف املوقف يعين من عهدته وانضباطه ،قيمته حسب علىوليست العالمة . املعلم عالمة املختلفة يطفيع هاتف عن ـهاتف أثناء التعليم، فأخد املعلم الـاليلعبون الطالب          .اتف أثناء التعليمو هـيلعبون الطالب ال )ي   ١٠٣.املدروس يفهم الدرسحيت الحفظ املفردات والصعوبة لـ هم، ائصدقأمع  ونزحمي الذي الطالب بعض الباحثة وجدت         .همائصدقأمزح الطالب مع  )ك      ١٠٤.ةسار الدّ  انتهاءيأخد عند و وحيتفظها مؤقّتا . الطالب بعد قليل نسي  فيقف من املزاح مّدة قصرية، ولكن هم املعلميعرفإذا و    ٢٠٢٠يناير  ٣١  تارحال. فونورغو. الحظةم .٧استبيان يف الفصل احلدى عشر يف قسم الرياضيات والعلوم الطبيعية ب الطالب مع قبلةامل ١٠٥ ٢٠٢٠يناير  ٣١ تارحال. فونورغو. مالحظة .٧الفصل احلدى عشر يف قسم الرياضيات والعلوم الطبيعية يف  الطالب ١٠٤ ٢٠٢٠فرباير  ١٤ تارحال. فونورغو. مالحظة .٧رياضيات والعلوم الطبيعية يف الفصل احلدى عشر يف قسم الالطالب  ١٠٣ ٢٠٢٠فرباير  ١٤ تارحال. فونورغو. مقبلة .السيدة قائمة املعفوقة ١٠٢                                                                 ١٠٥.فكّرر املزاح مرّة أخريلنصحة االطالب من 



العلوم الطبيعية و لرياضيات اقسم ل في الفصل   الحادي عشر واتصالـها الـهجائية األحروف األخطاء عن كتابة في لحل المشكالتطريقة ال .٣    ٧٠ طريقة حلل الفبحثت الباحثة عن . أسباب هذه املشكالت معرفةو  واتصالـها الـهجائية فاألحرو  يف كتابة الطالببعد معرفة البيانات عن أخطاء          .فونوروغو ٢بالمدرسة الثانوية  الحكومية  ٧ يف مادة اللغة العربية  واتصالـها الـهجائية األحروف املشكالت يف كتابة باملدرسة  ٧العلوم الطبيعية و لرياضيات قسم ال لطالب الفصل احلادي عشر علم يف طريقة التب وهيالطالب اللغة العربّية باحلماسة،  يتعّلمأن               .تعّلم اللغة العربّية باحلماسةينبغي على الطالب أن ي  ) أ  :فونوروغو، وهي كما يلي ٢الثانوية  احلكومية  الفصل احلادي عشر اللغة العربية يف  ونسدرّ الفصل من املعلمني الذين ي روس ر الدذكّ ي ، ألنّهنسيانالدون  ٧العلوم الطبيعية و لرياضيات اقسم ل وجيب جيمعها يف  ،رسهاية الدّ ـإعطاء الواجبات املنزلية يف نّمث . السابقة بيت، ألنه اليعمل الواجبات املنزلية يف  أن نبغي على الطالبي             .يعمل الواجبات املنزلية أن الطالب على جبو   ) ب  ١٠٦.سبوع املقبلةاأل للوقت جمع الواجبات املنزلية وفًقا ـبيرتّشخ النفس اإلنضباط               .للوقت احملدد مع الواجبات املنزلية وفًقا جي أن الطالبعلى  جبو   )ج   .على اللغة العربية الطالبكل   سيمارس  ٢٠٢٠يناير  ٣١ تارحال. فونورغو. مالحظة .٧الفصل احلدى عشر يف قسم الرياضيات والعلوم الطبيعية يف  الطالب ١٠٦                                                             .سو ر الدّ نـحو املعلم  شرح االستماع إىلو يركز  وجب على الطالب أن  )د   .ألجل ممارستهم حنواللغة العربية ، بناء علي أمر املعّلماحملدد 



أي الوقت جاًدا . الوقت جاًدا ويسرتخيفيكون يف عقد التعلم،               .أثناء التعليم ـهاتفيلعب ال أن ال الطالب نبغي علىي  )ه   ١٠٧.الطالب ومعرفتهم مو املعلم لزيادة العل شرح ركزون الطالب االستماع إىلأن ي                ٧١ املعلم شرح يركزون الطالب على االستماع إىل  مبعين البد أن لطالب ام الوقت لالسرتخاء ويستخد، وهفواحدا عمل الطالب واحًدا إلصالحوالوقت يسرتخي موجود عندما املعلم مشغوًال . سو ر الدّ حنو  يركزون ، والبد أن همائصدقأح مع ميز  أن الالطالب  نبغي علىي             .عند عملية التعّلم همائصدقأح مع ميز  أن الالطالب  نبغي علىي )و   .هاتف على وسائل التواصل االجتماعيـكمثل يلعب ال. اآلخرين يف قسم الرياضيات والعلوم يف الفصل  املشكالت حللّ  الطريقة فإن ،واتصالـها الـهجائية األحروف الطالب عن قواعد كتابة ليفهم              .جيدا واتصالـها الـهجائية األحروف يفهم قواعد كتابة أن نبغي على الطالبي   )ز   . اتـهمعلملزيادة م سو الدر حنو املعلم شرح االستماع إىل  ألخطاء يف الكتابة واتصال ا وبإصالحه ٧احلادي عشر الطبيعية  ها، سواء يف ـ، اليت تتغري يف الشكل وفًقا ملكانالـهجائيةحروف األ لذلك، يقوم املعلم غالًبا بإعطاء التدريبات ف. النهايةو الوسط أو البداية أ مقدار  عرفت الطالب حيت. همالطالب أودفتار  ة يف كتابيالكتاب  ٢٠٢٠فرباير  ٧ تارحال. فونورغو. مالحظة .٧الفصل احلدى عشر يف قسم الرياضيات والعلوم الطبيعية يف  الطالب ١٠٧                                                           يعين أنه  املمتاز أيأن يعطي املعلم تقييًما يف شكل مسند مثل  البدّ  األخطاء اليت يرتكبها،ومن خالل معرفتهم نـحو . األخطاء اليت ارتكبهم



غري  لكتابةومثة ا الكتابة يفقص اهناك نصف األخطاء وهناك نبعض األخطاء، وهناك جيد أي أن و د جدا، جيّ و  .خطاءاألبدون     ٧٢ مث أكثر . اتصالـهايف أو الكلمة  خرآوسط و األو  البدايةيف  الـهجائية األحروف، مثل كتابة الـهجائية األحروفحفظ قواعد كتابة ـب              .واتصالـها الـهجائية األحروفنبغي على الطالب أن حيفظن قواعد كتابة ي   )ح   ١٠٨.صحيحة على اإلطالق يف كتابة  يلمم الطالبحيت  الـهجائية األحروفالتكرار عن كتابة  ن م صحيح قواعدب ةكتابة صحيحإىل  وحيصل  الـهجائية األحروف يف   ثرة التكراركتعليم و الن يف و تهدوجيإجهد وال تكسل، من ه             .واتصالـها الـهجائية األحروفب على الطالب أن جيتهدن يف تعليم كتابة جي )ط      ١٠٩.واتصالـها الـهجائية األحروفكتابة قواعد   وجيعل . فيهارة اهامل إىل ، سيحصلواتصالـها الـهجائية األحروفكتابة  حيت ميلك   ،واتصالـها الـهجائية األحروفكتابة تصحيص األخطاء عن   حروف األاخلربة يف تعلم اخلط لكتابة  ميلك أن ب على الطالبجي )ي       .اخلربة عنها كثرية يف   املسابقة ، ويريد أن يشاركمالتعلن يف و تهدجي ملناخلربة  يوجد             .الـهجائية الصحيحة اخلربة يوجد اخلربة عن نفسه فقد، ولكن ومل يوجد  .العريب اخلط كتابة  ٢٠٢٠فرباير  ٧ تارحال. فونورغو. مالحظة .٧دى عشر يف قسم الرياضيات والعلوم الطبيعية حليف الفصل ا ةاملالحظ ١٠٩ ٢٠٢٠فرباير  ١٤ تارحال. فونورغو. مقبلة .مة املعفوقةالسيدة قائ ١٠٨                                                             .آخرينو عّلم أواملأ عن أصدقائهم



حروف األ يف كتابةرة اهاملاخلربة يف تعلم اخلط و  ميلك ذاإ             .الصحيحة إما داخل الفصل أم خارجه الـهجائيةحروف األ ن يف كتابةو نبغي على الطالب أن ميارسي )ك     ٧٣ وتقدمي األسئلة واتسآب أتقدمي األسئلة إىل املعّلم بواسطة اجلهاز ك )ل    الصحيحة إما داخل الفصل أم خارجه الـهجائيةحروف األ ن الطالب يف كتابةو ميارس سوف ،الـهجائية رصة اخلاصة إىل الطالب لتقدمي ومن حماولة املعّلم هوإعطاء الف              .مباشرة أندورائض يف أوبواسطة عارض األفالم، أواملواد املشاهدة من سبورة، ال على مما تيعّلمهم الطالن من مواد املدرس املكتوبة ،األسئلة إليهم اللغة العربية  الطالب يف تعلم عند املالل أزال املعّلمحيت . تعلمهم . فونورغو. مالحظة .٧دى عشر يف قسم الرياضيات والعلوم الطبيعية حليف الفصل ا ةاملالحظ ١١٠                                                                             ١١٠.الّدراسي الفصل داخل     ٢٠٢٠فرباير  ٧ تارحال



في الفصل  اتصالـهاو  الـهجائية األحروف كتابةعن أخطاء   تحليل البياناتأ﴾   ﴿   وطريقة حّلها اتصالـهاو  الـهجائية األحروف كتابة في خطاءأسباب األ  الباب الخامس    ٧٤ إىل املثابرة  حتتاج ألن كتابتها الصحيحة سهلة،ليست  الـهجائية حروف كتابة  إنّ  .القرآن الكرميهي احلروف العربية املستخدمة يف  الـهجائيةاحلرف         فونوروغو ٢بالمدرسة الثانوية  الحكومية ي عشر  الحاد ر ز ش س ص ض ط حروف الـهجائية هي أ ب ت ث ج ح خ د ذ            ١١٢.ببا ىف حكم الناس عليهوتكون دليال وجهة نظره، وسهي أداء منظم وحمكم يعرب به اإلنسان عن أفكاره ومشاعره احملبوسة من نفسه، قال فريى عليان أن الكتابة  ١١١.الـهجائية األحروف والتدريب اخلاص يف كتابة ف اليت يكتب فوق اخلط هي أ ب و احلر و . ه ء يو ظ ع غ ف ق ك ل م ن  ويتصل  .يو حتت اخلط هي ج ح خ ر ز ش س ص ض ع غ ق ل م ن يكتب بعضه و ف اليت يكتب وسط اخلط أر مث احل. ت ث د ذ ط ظ ف ه ء يف   خطأاأل كثريسهلة، فيتعرّض  ليست  األحروف الـهجائيةكتابة   إنّ          ١١٣.احلروف الـهجائية يف كلمة واحدة، االّ احلروف ا د ذ ر ز و يعمج قسم ليف الفصل احلادى عشر  الطالب كتابةمن  نتائج ال نظرا إىل .كتابتها  Gemar Membaca dan Menulis Huruf. ن كوسرين و علي شريف الدينال  ١١١                                                            ولـهذا . فونوروغو ٢املدرسة الثانوية  احلكومية ، بالرياضيات والعلوم الطبيعية
Hijaiyah .)سورابايا :Bintang Books ،مالج( تطوير منهج تعليم اللغة العربيةأوريل حبر الدين،  ١١٢ ١٢) ٢٠١١ :UIN MALIKI Press ،٢٠١٠( ،   ١٣ن كوسرين و علي شريف الدين، النفس املراجع،   ١١٣ ٦٤-٦٣



وما كتب يف   االستبيانمن خالل  كتابة الطالب  إىل أخطاء حصلت الباحثة    ٧٥ يف  اتصالـهاالـهجائية و  األحروف كتابةعن أخطاء   حتليل البياناتوأما  .كتبهم لفظ بعد الخر آويف   -  ).إن( حتت اليف الـهمزةينبغي وضع عالمة  -  .ةمّتصلينبغي أن تكون حروف اليت ال ـالخطأ يف توصيل الـ -  .اللفظأويف الكلمة أويف احلروف الـهجائية النقصان يف كتابة  بسببخطأ الـ -  .الـهمزةعالمة خطأ يف وضع الـ -  اهللانشا  ١  تصحيخ  حتليل األخطاء  الكتابة  الرقم  )فونوروغو ٢باملدرسة الثانوية  احلكومية ي عشر يف الفصل احلاد  واتصالـها الـهجائية األحروف الطالب يف كتابةعن أخطاء   حتليل البيانات(  ١.٥اجلدول   :، كما يليفونوروغو ٢باملدرسة الثانوية  احلكومية عشر  لفصل احلادي ةكتابال حروف الـال يتصل  -  ).شاء(اهللا  قبل لفظألليف و ا اللينة بني حرف  ليفألينبغي وضع ا -ن تكون جيب أاحلروف اليت  ينقطع -   در ال هد  ٢  ).إن شاء( شنيو حروف نون أن تكون مقطعا بني وينبغي  ،يف الكلمتني



خطاء يف توصيل األ -  .يف الكلمة أواللفظالـحروف الـهجائية النقصان يف كتابة  بسببخطأ الـ -  .متصال    ٧٦ . الدال وحرف الراء  .ةسافاملإعطاء  بسبب عدم خطاءاأل -  . يف البدايةحروف املوجودة ـال دار . (لكلمة أولفظ بالـحروف الـهجائيةالكتابة جيب أن يزيد  -   ). دار( ل ينبغي أن توصّ  -  )ال هدى دار (  .يف البدايةحروف املوجودة ـال إعطاء يكفى ب -  ).الـهدى حروف ضع أن ي -النقصان يف كتابة الـخطأ بسبب  -    .الـحروف الـهجائيةخطأ يف وضع الـ -  همدم  ٣  ).دار الـهدى( -   .والثانيةالكلمة األويل ة وحدة، بني مساف يف الكلمة   )ح(حاء  الزيادة بـحرف الواو، ّمث جيب على اعطاء  -  )حممد. (املذكرة



.   تكتب وسط اخلطّ ، جيب أن يف النهايةعندما حروف الالم  -  .النهايةاحلروف املوجودة يف توصيل األخطاء يف   -  لتعم  ٤  ).حممود( -  .والدالبني حروف امليم   .لفظيف الكلمة أوالالـحروف الـهجائية     ٧٧ أويف ) ه( بدايةيف اليتصل حروف الـهاء  -احلروف املوجودة يف خطاء يف توصيل األ  -  .البدايةاحلروف املوجودة يف خطاء يف توصيل األ -  طبهي – بطه  ٧  .ترتّكب بكلمتنيألنـها . األوىل والثانيةة بني الكلمة سافامل ينبغي أن يعطي -  .ةمسافالـإعطاء  اخلطاء بسبب عدم -  غادرهةاملقاع  ٦  .  خطاءبنربتني فهو تكتب حروف شني ألّن إذا . النرباتشني هي ثالث النربة يف حروف  -  .الـهجائية احلروفوضع النربة يف  بسبب كثرة اءخطاأل -  املعلومات شة اث  ٥ الـخط األخر ومل باتصال الـخط بني  )ه ( الكلمة  وسط   الّرسالة هده  ٨



يف ) ك(الكاف الطالب بـحروف جيب أن يزيد  -  .يف الكلمة أواللفظالـحروف الـهجائية ة النقصان يف كتابالـخطأ بسبب  -  التذاكرشّبا   ٩  . الـخط يوجد قطع  .وسطال    ٧٨ خطاء يف توصيل األ -      راäطامل  ١٠  .)التذاكرشّباك ( -  .معين الكلمةالكلمة  ملعرفة  هايةـن . مّتصلة بغري النربةواألليف، ألنّـهما  حروف الطاء بني جيب أن يقطع النربة  -  .الـهجائية احلروفالنربة يف يف كتابة خطاء األ -  .وسطاليف حروف املوجودة ـال .   مّتصلة بنربة واحدةالصاد والياء ألنّـهما النربة بني حروف ويقطع ) رطاامل(   اهللا کر ثب  ١٢      فصير   ١١  .النرباتالشني يستحّق ثالث حروف الشني، ألّن وزيادة النربة يف  -



ع خطأ يف وضالـ -  فق املرا  ١٣  ).بشكر اهللا(     ٧٩ ينبغي من كلمتني، فيرتكب هذا الكلمة  -  .وسطالاحلروف املوجودة يف اء يف توصيل طاخل -   .ةسافاملإعطاء  بسبب عدم خطاءالـ -  جابةراإلاحتبا  ١٩  .اخلط وسطالكلمة ويف  وسطحروف الراء وجيب أن تكتب  -  .وسطالاحلروف املوجودة يف خطاء يف توصيل األ -  ةرّ جعالمة     ١٨  متعّددةإجابات من   ١٧  الشعود ر إلطها  ١٦  ردعين أ  ١٥  حمفتا   ١٤  .خطاء الـخط هوكان تكتب فوق اذا  . بوسط اخلطالكلمة  هايةـنيف الـحاء، الراء والنون  حروف القاف، جيب أن تكتب  -  .النهايةاحلروف املوجودة يف خطاء يف توصيل األ -      .الـحروف الـهجائية ة سافامل أن يعطي راء الحروف تكتب و  -  . بينهما ينبغي قطع احلروف  -زيادة كتابة طأ يف اخل - لمىع  ٢٠  .طـخوسط ال



. العربية حروفألا واّتصال الكتابة يف صحيحني غري يزالون ال احلكومية املدارس يف طالبال بعض أنّ  تظهر  البحث، هذا منو . الـهجائية واتصال األحروف كتابةال يف يصعبون ٢فونوروغو احلكومية الثانوية املدرسة يف طالبال من كثري أن الباحثة فعرفت ،خطاءاأل حتليل ومن           ).سوبااحل لىع(  .لكملة يغّري املعينالـهجائية يف الكلمة ألّن زيادة الـحروف زيادة على الكتابة، ال  .يف الكلمة أواللفظاحلروف الـهجائية   سوبااحل    ٨٠ بالمدرسة  ٧بيعية العلوم الطو لرياضيات اقسم  في الفصل الحادي عشر هاـاتصالو  الـهجائية األحروفكتابة  فيخطاء األأسباب  عن البيانات تحليلب﴾ ﴿    .الغاية يف صحيح الكالم هذاف جيًدا، واتصالـها العربية حروفاأل كتابة من للتمكن تكررةوامل مارسةامل إىل ويتطلب سهلة، ليست العربية األحروف بةكتا أن فقال ،علي شريفو كوسرين  رأي يقوي احلال وهذا هم الطالب تعلمقد  العمر، هذا يفو . تقريًبا اجلسدية التغيريات تكتمل حىت املراهقني، أواخر إىل ١٢ حوايل املراهقون يرتاوح النفسية، الدراسات يف  .فونوروغو ٢الثانوية  الحكومية    .جيدة درجاتال على للحصول الغشو أ مسربة، اختبار أسئلة يتوقعون وما الفصل، يف يدخلون وال ،، وال يقومون مبهاماملةك دروسال يف الحظاتامل لديهم وليس منتظمة، تعلم عادات لديهم ليس بل ،بكسال



) األطفال عند الكسول السلوك تعلم ذلك يف مبا( الشخص سلوك أن على تنص اليت النظرية مثل. نفسيال خارج عواملال هي الفصل، يف الطالب فهموال التعلم أنشطة على تأثري تؤثّر اليت لتعلما الكسالن يف إىل بتسبّ  اليت العوامل بني         .يوم كل األطفال يواجهها اليت ، وكل ماوامللعب واملنزل، واجلريان، عب،اللّ و  ،زمالءالو  ين،املعلمةو  ،درسةاملو  ،نفسي، أي األسرةال خارج من العاملو ه الثاين العامل أن حني يف. فلللطّ  البدنية القوة اخنفاض إىل يؤدي مما ينالوالد عمل يف املفرطة املساعدةو أ جًدا طويلة واللعب نفسيال الدافع إىل االفتقار مثل بلاالط من ومها ،الكسال التعلم يف يتسببان على عامالنال هناكو           ٨١ عدة األخطاء  يف كتابة األحروف   ، وجدت الباحثةليل البياناتحتومن          ١١٤.نفسال خارج بالبيئة املعين الشخص تفاعل على تأثري ولكنه ةفرداملب يقف ال اجة إىل املثابرة احلإن  ،علي شريف الدينو الن كوسرين كما قال . الـهجائية كتابة عن   خربةوالـ القدرةو  فظة واحلعرفيف امل ختالفاتاالان يكون  .١ :وهيفونوروغ ٢باملدرسة الثانوية احلكومية  ٧العلوم الطبيعية و لرياضيات قسم ال ادي عشريف الفصل احل الطالبكتابة  يفخطاء األأسباب وأّما . سهلةليست  الـهجائية األحروف كتابة هالـهجائية، ألن األحروف كتابةلوالتدريب اخلاص  الواجبات املنزلية وفًقا عن  الطالبجمع يـمل و مل يعلذلك مل  .واتصاهلا حروف الـهجائيةكتابة األالقواعد اللفهم  الطالب عن ماسةعدم احل .٢ .الـهجائية واتصاهلاحروف األ   PB-١-١٠٤-٥٨٧. STAIN Ponorogoو  ISID Gontor اإلسالمية للدراسات السالم دار معهد جملة .)نفسي حتليل( املراهقني لدى الكساىل التعلم مشكلة .رمحة ،وليديةامل ١١٤                                                            .همائصدقأالطالب مع وصلصلو  التعليم عملية أثناء يف هاتفـال الطالب يلعبون أن يكون. اهتماما املعلمة اليت تتقدم املوضزع شرحونوال ت .٣ .للوقت احملدد 



لرياضيات قسم ال في الفصل الحادي عشر هاـاتصالو  الـهجائية األحروف األخطاء عن كتابةفي طريقة لحل المشكالت ال عن البيانات تحليلج﴾  ﴿    . هااتصالـو  الـهجائية األحروف كتابة عنالقواعد  تعلم يف احلماس عدمو  بالكسل الشعورو ه للطالب صعوبةال تصبح اليت الـهجائية حروفاأل اتصالو  كتابةال يف لألخطاء باسبال رثأك فإن واملقابالت، املالحظات لنتائج بالنسبة اأمّ و  .حيت شعور بكسالن موجود يف نفسهم وكسالن الطالب لتتّبع عملية التعليم يف الفصل، أّن جتّيل ونعسان الطالب .٤    ٨٢ عن أخطاء الطالب يف كتابة األحروف الـهجائية وبعد معرفة البيانات          ١١٥.جيًدا الطالبو تعلم حىت ناسبةامل تعليميةال رافقامل توفري يف املساعدة إىل الطالب حيتاج ذلك، جانبوبـ. الكامل بالتعليم عليهم والتأثري وحتفيزهم مهموتعل الطالب فهم على قادرًا يكون أن جيبو  .واملدرسة الوالدين هي طالبال تعلمال نتائجل يدجالـ تأثري إلحداث النالكس بالتعلم الشعور على للتغلب ليهاإ تحصل اليت احللول         .فونوروغو ٢بالمدرسة الثانوية  الحكومية  ٧العلوم الطبيعية و  باملدرسة  ٧العلوم الطبيعية و لرياضيات قسم ال يف الفصل احلادي عشر هاـاتصالو  يف طريقة حلل املشكالت ال عنفونوروغو، فبحثت الباحثة  ٢الثانوية  احلكومية     PB-١-١٠٤-٥٨٧. STAIN Ponorogoو  ISID Gontor اإلسالمية للدراسات السالم دار معهد جملة .)نفسي حتليل( املراهقني لدى الكساىل التعلم مشكلة .رمحة ،املوليدية  ١١٥                                                              :يلي كما يوه، يف الفصل احلادي عشر هاـاتصالو  الـهجائية األحروف األخطاء عن كتابة



فينبغي املعّلم يدّل كتاية  الـهجائية األحروفإذا كان األخطاء كتاية  .١    ٨٣ الـهجائية واتصاهلا حروف األكتابة ال قواعدليتعّلم ا جيتهدناّن الطالب  .٢ . صحيحاً  الـهجائية األحروف الـهجائية حروف األكتابة عن   قدرةو  ربةها، ويتكاثر خحفظتها و عرفمل جيدا عن جمع ويـيعمل و  ،الواجبات املنزليةاملسؤلة بعلى الطالب نبغي ي .٣ .واتصاهلا كتابة  ميارسونو  لتتّبع عملية التعليم يف الفصلمحاسة  نبغي على الطالبيو  .٥ .اليت تتقدم املوضزع املعلمةاهتماما  شرحونت الطالب أن نبغييف .٤ .للوقت احملددالواجبات املنزلية وفًقا  صحيحة إما داخل الفصل أم  ةقواعدالـهجائية واتصاهلا بحروف األ ، ويطلوب مساعدة ودافع تعليم ونصائح عن يف الفصل احلادي عشر هاـاتصالو  الـهجائية األحروف األخطاء عن كتابةيف طريقة حلل املشكالت ال عن . خارجه حروف األكتابة  تعّلملي الطالب كسالن وهولتنقيص. جّدا واملعلمة الوالدين ميكن لتقليل . لتتّبع عملية التعليم يف الفصلمحاسة  الـهجائية واتصاهلا وزيادة   الباب السادس           .هاـاتصالو  الـهجائية األحروف خطاء عن كتابةمن األ



يف الفصل  هاـواتصال الـهجائية فاألحرو كتابة  األخطاء يف عنالباحثة فبعد عرض البيانات ودراستها وحتليلها يف األبواب السابقة، استخصلت         نتائج البحث﴾    أ ﴿     االختتام    ٨٤ باملدرسة الثانوية  احلكومية  ٧العلوم الطبيعية و لرياضيات قسم ال عشراحلادي  اشة وش تعملو   محودو  دار الـهدىو  اهللا إن شاءوهي . تهميف كتاب األخطاء أو عشرون أخطاء عن مخشون كلمة% ٤٠وجدت . ونوروغوف الثاينباملدرسة الثانوية  احلكومية  ٧العلوم الطبيعية و لرياضيات قسم ال الفصل احلادي عشربلطالب يف كتابة اخطاء األوجدت الباحثة كثرية  .١  :، كما يليفونوروغو ٢ . على احلاسوبو  احتباراإلجابةو   عالمة جرّةو  عّددةمت من إجاباتو إلطهار الشعودو  دعين أرو  مفتاحو املرافق و اهللا  بشكر رصيفو  املطارو  شبّا التذاكرو  هده الّرسالةو  يهبط –هبط و  املغادره قاعةو املعلومات  خطأ يف توصيل و  مامل يقطع احلروف اليت جيب أن تكون متصالبسبب  نقص عن الكتابة حروف و  احلروف اليت ال ينبغي أن تكون املوصولة زيادة عن الكتابة حروف الـهجائية يف و  الـهجائية يف الكلمة أولفظ خطأ يف وضع حروف و  مة احلمزةخطأ يف وضع عالو  الكلمة أولفظ أخطاء يف توصيل احلروف املوجودة يف و  عدم إعطاء لبمسافةو الـهجائية  أخطاء يف توصيل احلروف و توصيل احلروف املوجودة يف البداية و  األوسط   ٧٦   .املوجودة يف النهاية



عن الطالب،  الـهجائية واتصالـها فاألحرو  كتابة  وأسباب األخطاء يف  .٢    ٨٥ عن الطالب لفهم القواعد  ماسةعدم احلو  األحروف الـهجائية واتصاهلاختالفات يف املعرفة واحلفظ والقدرة والـخربة عن كتابة االان يكون  :هي عدم فهم الطالب عن قواعد كتابة و  حروف الـهجائية واتصاهلاالكتابة األ لذلك مل يعمل ومل يـجمع الطالب عن الواجبات . الـهجائيةحروف األ اهتماما املعلمة اليت تتقدم  شرحونوال ت .ا للوقت احملدداملنزلية وفقً  الـهجائية  ت األخطاء الطالب عن كتابة األحروفحلل املشكالو  .٣   .نفسهمالفصل، أّن جتّيل ونعسان الطالب حيت شعور بكسالن موجود يف وكسالن الطالب لتتّبع عملية التعليم يف  .وصلصلوالطالب مع أصدقائهمالطالب يلعبون الـهاتف يف أثناء عملية التعليم  أن يكون. املوضزع اليت تتقدم  املعلمةاهتماما  شرحونت الطالب أن نبغييف هى واتصالـها نبغي على يو  جيدا الـهجائية واتصالـها قواعد لكتابة األحروف وتطبقون يفهمونو  جيتهدونو أن تتعلمون الطالب باحلماسة  ينبغيو  املوضزع ة صحيحة قواعدالـهجائية واتصاهلا بحروف األكتابة  ميارسون الطالب الفصل احلادي يف  الطالباملتعلقة بكتابة  نتائج البحثباإلضافة إىل          ﴾  اإلقتراحات ﴿ ب   .إما داخل الفصل أم خارجه فيهـا ملصـلحة عمليـة  تكمل األدوات الدراسية أووسـائل اإليضـاحأن   .١  للمدرسة  .أ   :تقرتح الباحثة فيما يلىف .قسم الرياضيات والعلومل عشر ، خاصــة فيمــا يتعلــق فونوروغــو ٢املدرســة الثانويــة  احلكوميــة التعلــيم ب  .بتعليم الكتابة



الطرق ملساعد الطالب يف فهم  ينبغي على املعلم أن يستعمل أنواع .١  للمدرس  .ب  . فونوروغو ٢يف املدرسة الثانوية  احلكومية  جلميع الفصل .الــهجائية واتصـاهلاروف واحلـكتابة ال خاصة لدرس اخلط أوقواعدأن  .٢    ٨٦ وتتعّلمون الـهجائية واتصاهلا أن يفهمن جيدا قواعد كتابة األحروف   .١  لطالبات .ج  .صحيحاً  ـهجائية واتصاهلاالكتابة األحروف يدّل ويصّحها كيف   املعلم ينبغيف الـهجائية واتصاهلاكتابة األحروف إن وجدت الطلب خاطئ عن   .٣ .الـهجائية واتصاهلاينبغي على املعلم أن يعطي املمارسة الكثرية املتعلقة بكتابة األحروف  .٢  .الـهجائية واتصاهلاحروف األكتابة  قواعد  .   اهتماماً  املعلممجيع الطالب يهتّم البيان عن  ينبغي .٣ .خارجهأن ميارسن كثرية يف كتابة األحروف اهلجائية، إما داخل الفصل أم  .٢ .باحلماسة
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