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 الباب الرابع
 تحليل البيانات

 

فى تعليم مادة اإنشاء لطاب الفصل  مشكات الطاب تحليل البيانات عن .أ﴾ ﴿
 م1028-1027السنة الدراسية  الرابع بمعهد الرسالة ساهونج فونوروكو

 مظاهر المشكات  .2

و من ، كااإنشاء تعليم  وكذالك مشكات ل شيئ كل ن اإنشاء 
هارة اأخرى. أن   ٬مهارة الكتابة هارة من ا اّلذى يكون أصعب ا

اإنشاء أن يعّّ الطاب الفكر والرأي إ الكتابة ّم نشر أن يكون اإنشاء 
فهوم للقارئ. شكات الى يواجهن  تعليم  ا قال بعض الطاب ، ا

ى  :1اإنشاء 
فرداتنقصان  (أ   ا

حو والصرف. نقصاننقصان  (ب     فهم قواعد ال

تاج ا  (ج  حو والصرف الذى  اسبة بقواعد ال ملة م صعوبة لتطوير ا
 تفكر عميق. 

 صعوبة  الرمة (د 

 صعوبة  جعل اأسئلة (ه 

 الةقا جعل  صعوبة (و 

يةاستعمإ (ز   اكثر من اللغة العربية ل اللغة الوط

سبة     شكات الى وجد بال ومن ماحظة الباحث، من بعض ا
م  مل.الطاب :قلة القدرة   على تركيب ا

                                                           

قابلة الرقم أنظر 1 ذا البحثW/00-IX/0202/20إ نسخة ا   ماحق 
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ها مود معروف أن مشكات تعليم اإنشاء م   :قال الدكتور نايف 

ى أداة التعبر الوحيدة،  (1 ضعف الطاب_اماا_  اللغة العربية الى 
ذا و وغياب الث عل الطالب حائرا عن عمل اى شيئ   رة اللغوية الكافية 

مال.  ا

بية على حساب اللغة اأم، فتارة يستخدم الطالب  (2 تمام باللغة اأج اإ
تن.  كذا يراوح حائرا بن ااث  ذ وطورا تلك. و

شكات .2  طريقة حّل ا

ها: (1 د التاميذ، م ابية ع ر اإ  ضرورة اإستفادة من الظوا

قن للتعبر عما  نفوسهم. فالطفل يريد التعرف . أ را يل اأطفال وا  ا
ق يسعى ا التعبر عن  ا ما را دودة، وا ياتية  ّات ا يط ب أن خ

ا مكن استغال  تدفقة. ومن  أحاسيس ومشاعر وآرائ وعواطف ا
رة اإنسانية إشباعها ما يتاءم مع مستوى التاميذ العقلى  ذ الظا

سى ان عدم إفساح اجال لذلك، يبقى القلو  ب مقفلة على والزمى. وا ن
 .  ودائعها، مع ما يرتب على ذلك من مضار تعود على الطالب نفس

اس_كما قال_ يقلد بعضهم  . ب رغبة التاميذ  احاكاة والتقليد. فال
ة تقلد امها، والتلميذ  ، واإب بعضا: الصغر يقلد الكبر، والولد يقلد أبا

خت علم اأدبية ا كذا، فإن ا ...اخ. و ارة عليهم، لتكون زادا يقلد معلم
م. وا بأس عليهم من  ا  تعبر ون بألفاظها وتراكيبها وما يستعي

صوص  ذ ال شريطة أن يكون  –شعرا ونثرا  –حفظ مقتطفات من 
دودة حجما. ذ احفوظات جيدة و ادفا، وان تكون   حفظا واعيا و
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ة اأخ ّ واد التعليمية ا ظر ا )التعبر( كا . ا ت اص ب رى، اذ ل واقع ا
هج الدارسى، أى ليس مقيدا بساعة  دد بزمان وا مكان  ا فهو غر 
ى قائمة  ميع  ا، بل  ا، وماّدت ليست معزولة عن غر ة ايتعدا معي

وادّ  درس ها. وعلى التعليمية اأخرى الى ت فروع اللغة العربية، و ا
درسن ذ -ميعا-ا ية، إذ  ان يعوا  ا دية مت ذا اأمر  قيقة وان يراعوا  ا

هم.  ها واحد من م  ا يستغى ع

م  (2 يها من موضوع التعبر، واشرح  ّمة الى سيج وضح لطابك الفوائد ا
اصة والعامة. ياة ا تلف جوانب ا م    الدور الوظيفى الذى يقدم 

م  ا رة، وخذ بيد طالعة ا اسبة شجع طابك على ا ختيار الكتب ا
ّامج التلفازية واإذاعية الى تفتح  م، وشجعهم ايضا على متابعة بعض ال
عرفية، على ان تكون انتقائيا   أمامهم أفاقا جديدة وتوسع مداركهم ا

2ارشادك وتوجيهك.
 

شكا  درس م يكن كاما ولكن من  تمن ذلك الشرح ان ا من البيانة ا
شكات الى  بعض احوال موعة من ا ظرية. وعلى ذلك ان  اسب بال ي

فرداتكمثل  تواجهها حو ، نقصان  ا اسبة بقواعد ال ملة م صعوبة لتطوير ا
تاج ا تفكر عميق  جعل صعوبة ،  الرمة صعوبة، والصرف الذى 

يةاستعمإ، الةقصعوبة  جعل ا، اأسئلة  اكثر من اللغة العربية، ل اللغة الوط
تمام ا الطاب ،  علم ان يكون قادرا على اعطاء اإ بغى على ا ولذلك ي

بغى علي أن يعطى اإبتكارية الكثرة ا الطاب. تهدون  وي وعلى الطاب أن 
طابة و  عهد ا وجودة  ا يث يستفدون اأنشطة ا  تعليم اللغة العربية 

                                                           

مود ،  2 رجع، نايف   . 211 -202خصائص العربية ، نفس ا
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فردات والقواعد والكام تشجيع اللغة واج ائطية كى ترنقى كفاءامم من ا لة ا
 والقراءة والكتابة.

 

طاب الفصل لفى تعليم مادة اإنشاء  المدّرس محاولةتحليل البيانات عن  .ب﴾ ﴿
 م1028-1027الرابع بمعهد الرسالة ساهونجفونوروكوالسنة الدراسية 

 

دّرساولة  .  لرقية قدرة الطاب  اإنشاء ا

 و: 
دّرس.أن يعطى  (أ  راكب ا  على الطاب. ا

دّرس.أن يتكلم  (ب   حول موضوع معن. ا

دّرس.أن يقرأ  (ج  كتوب ويشرح ما في فقرة وفقرة حى يفهمو  ا ص ا ال
 الطاب.

 .أن يستمع إلي الطاب و يفهمون. (د 

دّرس .أن يكتب الطاب ويقمن بالتعبر عما يفهمون من شرح (ه    ا
 اأوراق

دّرس .أن يدور (و   حول الفصل و تسأل ميع الطاب عن مشكامم ا

فردات الغامضة و يشكون من صعوبة تركيب  (ز  .أن يسأل الطاب عن ا
مل أو صعوبة التعبر إ  دّرسا  أو إ صديقامم ا

 لمدّرس.أن يسلم الطاب أورقهم ل (ح 

دّرس.أن يقرأ  (ط  اقشها   ا وتصحح إنشاء الطاب خارج الفهم م سي
 صة القادمةا

دّرس.أن يصحح  (ي  احظات فيها ا  أوراق إنشاء الطاب ويسجل ا
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اء التعلم داخل الفصل (ك  اقش اأخطاء و يصحيحها أث  .أن ي

يد (ل  م إ كيفية كتابة اإنشاء ا  .أن يرشد

 لكثرة التمرين الطابأن يأمر  (م 

اص لتعليم الدرس (ن  دّرس وقة ا  أعطي ا

الطاب ليفهمون ويعرفون اأخطاء الى .أن يوزع أوراق اإنشاء على  (س 
 ارتكبها.

درس محاولة خارج  . وم يكون تعليم اإنشاء داخل الفصل كافيا، لذالك قام ا
ها: درس لرقية مهارة الطاب  درس اإنشاء م اولة ا  الفصل. و

ز (أ   إعطاء الواجب ا

ز  درس بإعطاء الواجب ا   اإنشاءمادة الطاب أن يعّد ارجى ا
 بيومم أو خجورامم. كل ليلة اأحد و اأربعاء.

فردات  (ب   حفظ ا

فردات.  فظ ا درس الطاب  فردات، أوجب ا شكات عن قّلة ا ل ا و
فيدة.  ملة ا درس ليضعها  ا فردات الكثرة، أمر ا افظ الطاب ا  وبعد ان 

دّرس و مدّرس دور مهم  عملية التعلم و لل     تمام ا التعليم. ا
و جا طالب واجب  ٬تأثر واضح  درس التعبر, فعلي جا نفس واجب

 من أمها:
كم على أفك (أ  عارف و العلوم حى مكن من صحة ا ار يلم ببعض ا

  دروس التعبر. طالب و معلومات الى يقدم

باشرة عن طريق الزيارات و الرحات   (ب  ّاما ا ر يغى خ دة مظا و مشا
 الطبيعة.
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هل  (ج  هن و أن  ٬ا يكلف الطالب الكتابة  أمور  بعيدة عن عا
طروحة عليهّن واضحة ا غامضة أّن الفكر الواضح  ٬تكون اأفكار ا

 يؤدي إ التعبر الواضح.

مل   (د  اء ا ملة و يتيح الفرصة لب يشرح داات األفاظ ووظائفها  ا
 3ا.الواضحة  داام

قائق الى يرتبط لتعبر  بادئ و ا يقصد هذ اأسس مهّمة طائفة من ا
دّرس  دروس التعبر . ها يساعد على جاح ا من حيث اختيار  ٬الطالبو تؤثر في

ائمة ة ا وضوعات الصا يم إن اأسس  ٬ا د إبرا ثلى  التعليم. ع و اتباع الطرق ا
 4و أسس لغوية. ٬سس تربويةو أ ٬أنوع ثاثة: أسس نفسية

فظ من ذلك الشرح   م  ية، وتأمر تقرح ا الطاب لرك اللغة الوط
فردات الكثرة،  دّرسأن يعطى ا راكب ا دّرسأن يتكلم على الطاب،  ا  ا

دّرسأن يقرأ حول موضوع معن،  كتوب ويشرح ما  ا ص ا في فقرة وفقرة ال
أن يكتب الطاب حى يفهمو الطاب، أن يستمع إلي الطاب و يفهمون، 

دّرس ويقمن بالتعبر عما يفهمون من شرح دّرس أن يدور،  اأوراق ا حول  ا
فردات ، الفصل و تسأل ميع الطاب عن مشكامم أن يسأل الطاب عن ا

مل أو دّرسصعوبة التعبر إ  الغامضة و يشكون من صعوبة تركيب ا أو إ  ا
دّرسأن يقرأ ، لمدّرسأن يسلم الطاب أورقهم ل، صديقامم وتصحح إنشاء  ا

صة القادمة اقشها  ا دّرسأن يصحح ، الطاب خارج الفهم م سي أوراق  ا
احظات فيها اء ، إنشاء الطاب ويسجل ا اقش اأخطاء و يصحيحها أث أن ي

                                                           

لول، كية عارفة، ز 3 شكات وا  .25(, UIN Maliki Press ،2010)مااغ: تعليم اإنشاء ا
رجع., 4  .30نفس ا
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يد، الفصلالتعلم داخل  م إ كيفية كتابة اإنشاء ا أن يأمر ، أن يرشد
اص لتعليم الدرس، لكثرة التمرين الطاب دّرس وقة ا أن يوزع أوراق ، أعطي ا

قد ون ويعرفون اأخطاء الى ارتكبها، اإنشاء على الطاب ليفهم تعطى ال
عرفون يواإرشادات بعد انتهاء الطاب من أداء الوظيفة كى كل الطاب 

ث ماأخطاء والصواب من كتابته ، وتعطى اإصاح ا الطاب بعد 
فردات.، الوظيفة ، و حفظ ا ز  إعطاء الواجب ا

 

 
 

 

 


