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 الملّخص
 

 الء العربي لطالب الفصل العاشر أاإلم تعليم الخط لترقية فهم. 7102نور خالص 
البحث العلمي. كلية . 7102/7102بالمدرسة العالية الحكومية ريجوساري ماديون 

التربية والعلوم التعليمية قسم الّلغة العربّية في الجامعة اإلسالمّية الحكومّية فونوروغو. 
 .غوس ترى جاهيو الماجستيرالحاج ا   المشرف

 اإلمالء العربي، عليم الخطت:  الكلمة األساسية
الطالب الفصل العاشر أ  بادلدرسة العالية على  ىذا البحث كان مستندا

 .الطالب على الوكتابة الناقص وكممية روجمسار  كبمسسار  مايومن  نن  كفاةةاحل
ى ترقية ستخدام الدروس اإلضافية علىذه ادلشوكالت   نتفق ادلعلممن إل بسبب

تعليم اخلط لرتقية فهم  هارة الوكتابة  وعىنخصمصا يف م ادلهارات اللغموة للطالب
ممية روجمسار  اإلمالة العريب لطالب الفصل العاشر أ بادلدرسة العالية احلوك

 مايومن.
تعليم اخلط  مشوكالتو  عمليةو  دلعرفة تطبيقىي  البحث ىذا أىداف

وكممية لرتقية فهم اإلمالة العريب لطالب الفصل العاشر أ بادلدرسة العالية احل
 روجمسار  مايومن.

ىذا البحث حبث ميداين وتصف علة البحث النمع. وعند عرض البياسات  
تأخذ الباحثة الطروقة العلمية كطروقة ادلقابلة وادلالحظة والمثائق ادلوكتمبة. وعند 
حتليل البياسات  تأخذ الباحثة أسلمب حتليل البياسات ىي حتليل وصفي كيفي على 

(  كما ولى: ختفيض البياسات Miles dan Hubermanن )طراز ميلس وىمبريما
 وعرض البياسات واستنتاج ابياسات.
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نن  تطبيق تعليم اخلط يف ادلدرسة العالية ( 1:  ستائج البحث كما ولي ام ا و
. تدخمل يف ادلناىج ادلدرسية وفقا 0212احلوكممية روجمسار  مايومن يف العام 
نن  عملية تعليم ( 0. ماع واحد كل أسبمعللسياسات ادلنصمص ادلدرسة. عقد اجت

اخلط يف ادلدرسة العالية احلوكممية روجمسار  مايومن باستخدام الطروقة ادلختلفة 
وفقا إلحتياج. يف التبشري ادلماي ادلقدمة ادلعلم للطالب يف التعليم اخلط مثل: 

 نن  ( 3 االختبار مقدًما و بطاقة ادلفريات و بطاقة ىيجيا و اجلدول ىيجيا.
مشوكالت وقع على الطالب وعىن, عند ما ميارسمن النظروات يف الصنع اخلط. و 
غري ذلك  ادلشوكالت األخر وشتقُّ من العمامل الفروي سفسو  كذلك ادلتخر جمن من 
ادلدرسة ادلتماسطة اليت ساقص عن الدرس اللغة العربية  الصعمبة يف ادلتابعة العملية 

لوكن وستجيب من بعض ادلتعلمني ىناك التعلم لتشوكيل احلروف العربية. و 
 الصعمبات باعتبارىا حتدوا لتطمور مهاراهتم يف نتقان ادلماي.
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 باب األولال
 ةالمقدم  
 

 خلفية البحث .أ﴾ ﴿
م ارلغة ىو ارتمكن من ادلهارات ارلغوية. تتكون سمن تعل ىفد  ارئيس اذلكان 

ستماع، ومهارة اركالم، ومهارة نواع، وىي مهارة الا ربعة ا  ادلهارات ارلغوية من ا  
  1، ومهارة اركتابة.ارقئأة 

ت، وىي  أ  ارقفدرة على اركتابة حيفدد تعلسم اركتابة على ثالثة حال
  2وارتفصسل. فكار باروضحارتعبري عن ال  كفاءة , ج   اخلطارصحسحة, ب  حت ني 

ىفدا  تعلسم اخلط ىي شكل ارلفظ او اركلمات مع مجسلتهما كان ا  
 3وصحسحتهما.
 لي تطسعم اخلط كثريا. من بعض ادلشكالت ىي أن ستعلمشكالت كان 

 طالبعلى كما حيفدث . ارصحسحةارلفظ او اركلمات  اركتبارطالب على 
 .ماديونكبون اري ارفصل ارعاشئ أ  بادلفدرسة ارعارسة احلكومسة رجيوساري  

                                                 
معة السالمسة احلكومسة مارنج )مارنج  اجلا Media PembelajaranBahasa Arab، عبفد اروىاب رشسفدي 1

 .62-61 ، 2٠٠9فرييس، 
 PembelajaranBahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan Media، خئونعبفد احلمسفد وا   2

 .49 ، 2٠٠9)مارنج  اجلامعة السالمسة احلكومسة مارنج فرييس، 
 ، 2٠11انفدونج  رماجا روسفداكايا،  )ب Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab اجسف ىئماوان، 3

153. 
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 يف ، مثلارطالب على اركتابة قلسال ءة ت ب بب كفاكالوجفد ادلعلم ادلش
ن يقئأ ب. كان ادلعلم لي تطسع ألطالرجابة يف عملسة ارتفدريبات ارسومسة الا أورق 
 . جابة رطالبالا أورق 

ذات مئة ، استفدعى ادلعلم أحفد ارطالب رقئاءة اركتابة ارعئبسة على ورقة 
رطالب من ارصف خاصة ا .اإلجابة نف ها. ل ي تطسع ارطارب قئاءهتا أيًضا

 ارعاشئ ارذين ىم جفدد يف ارلغة ارعئبسة وارطالب ارذين ىم من ادلفدرسة البتفدايسة
 .صغئىارثانوية ارفدرسة وادل

ناقصة. بنظئ اىل ىذه  ة ارقئاارطالب على   كفاءةانب الخئ، كان  اجلب 
ية ًتقسة ادلهارات ارلغو ر استخفدام ارفدروس اإلضافسةاتفق ادلعلمون  يف ، ادلشكالت 

 .ثل تعلسم اخلط و ارقئأة ارقئأنم ،خصوصا يف مهارة اركتابة رلطالب
ادلذكورة، فأراد ارباحث أن يبحث تعلسم اخلط رًتقسة فهم ادلشكالت و من 

 ء العري  "تعليم الخط لترقية فهم اإلمالمالء. فموضوع اربحث ارعلمي الا 
ماديون  يالمدرسة العالية الحكومية ريجوساريلطالب الفصل العاشر أ 

7102/7102". 
 

 تحديد البحث .ب﴾ ﴿
على اركتابة ارلفظ او فهم اإلمالء ارعئيب ىي كسفّسة  رًتقسةتعلسم اخلط 
 .اركلمات بارصحسحة
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 أسئلة البحث .ج﴾ ﴿
ارباحث ىف خلفسة اربحث، فأسئلة اربحث يف ىذا اربحث   ذكئهبناء على ما 

 كما يلي 
بادلفدرسة ارعارسة احلكومسة ارعاشئ أ  ارفصلرطالب  اخلطكسف تطبسق تعلسم  .1

 ؟ 2٠17/2٠18ارّ نة ارفدراسسة   رجيوساري ماديون
بادلفدرسة ارعارسة ارفصل ارعاشئ أ رطالب  ما ارعملسة رًتقسة فهم اإلمالء ارعئيب .2

 ؟ 2٠17/2٠18ارّ نة ارفدراسسة    احلكومسة رجيوساري ماديون
 ارفصل ارعاشئ أرطالب  ارعئيب اإلمالءرًتقسة فهم  مشكالت تعلسم اخلطما  .3

ارّ نة ارفدراسسة   بادلفدرسة ارعارسة احلكومسة رجيوساري ماديون
 ؟2٠17/2٠18

 
 البحث أهداف .د﴾ ﴿

 أىفدا  اربحث ارىت أرادىا ارباحث فهي 
دلعئفة تطبسق تعلسم اخلط رطالب ارفصل ارعاشئ أ بادلفدرسة ارعارسة احلكومسة  .1

  .2٠17/2٠18سسة  رجيوساري ماديون ارّ نة ارفدرا
دلعئفة ارعملسة رًتقسة فهم اإلمالء ارعئيب رطالب ارفصل ارعاشئ أ بادلفدرسة  .2

  .2٠17/2٠18ارعارسة احلكومسة رجيوساري ماديون  ارّ نة ارفدراسسة  
دلعئفة مشكالت تعلسم اخلط رًتقسة فهم اإلمالء ارعئيب رطالب ارفصل ارعاشئ  .3

جيوساري ماديون  ارّ نة ارفدراسسة  أ بادلفدرسة ارعارسة احلكومسة ر 
2٠17/2٠18. 
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 البحث فوائد .ه﴾ ﴿
 ارفوايفد ادلئجوة من ىذا اربحث ىي 

 الفوائد النظرية .1
 .اخلزينة ارعلوم وارتعلسم حصوصا يف ارتعلسم ارلغة ارعئبسةزيادة ر . أ
 الفوئد العملية. .2

 رلمؤس ة . أ
 .مالء ارعئيبالا يف تئقسة جودة ارًتبسة حصوصا ىف فهم دل امهة 

 رلطالب . ب
مالء ارعئيب رطالب ارفصل أن يكون تعلسم اخلط وسسلة رًتقسة فهم الا 

 .ارعاشئ أ  بادلفدرسة ارعارسة احلكومسة رجيوساري ماديون
 
 منهج البحث .و﴾ ﴿

 نوع البحث .1
. اربحث دراسة احلارةهو فاستخفدام ىذا اربحث مبنهج اربحث ارنوعي 

ي تقوم على ارفل فة، وإستخفدم ربحث على األحوال ارنوعي ىو اربحث ارذ
كان اربحث ارنوعي موجو رصف وحتلسل ارظواىئ،   4األغئاض ارعلمسة.

واألحفداث واألنشطة الجتماعسة وادلواقف و ادلصفداقسة وارتصورات، وارفكئ 
 5األفئاد ول رلموعات. اإلن اين بشكل

                                                 
4

 14 ، 2٠16)بنفدوغ  ارفابستا، ،  Metode Penelitian Pendidikan، سوغيون  

 13 ، 2٠12 ،  ارئوز مسفديا جاكارتا) ، Metodologi Penelitain Kualitatifزلمفد جنسفدي غاين و فوزان ادلنصور ،  5
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ستخفدم يف ىذا اربحث ادلسفداين دراسة حارة، ومنهجساتو رلبحث عن ا
احلقسقة ارعلمسة من خالل دراسة متعمقة وعلى وقت طويل. ىذه ارفدراسة 

راسة متعمقة رألحفداث واربسئات واألوضاع اريت ت مح صئاحة أو فهم ىي د
 6شيء.

 

 حضور الباحث .2
اربحث ارنوعي،  بادلشاركة. يف ادلالحظةاربحث ارنوعي ل ينفصل من 

إشًتك ارباحث عملستو. ادلالحظة بادلشاركة ىي ارإلسًتاتسجسة  ادلسفدانسة اريت 
جتمع بتحلسل اروثقّسة، ادلقابلة مع ادلشاركني وادلخربين وادلشاركة وادلالحظة 

 7.ادلباشئة وارتأمل

 

 مكان البحث .3

موقع ىذا اربحث ىو يف ادلفدرسة ارعارسة احلكومسة رجيوساري ماديون. 
ىذه ادلفدرسة ألهنا  مفدرسة من ادلفدارس أو ادلؤس ات اريت  ثواختار ارباح

 تطبق تعلسم اخلط رًتقسة فهم اإلمالء ارعئيب.
 

 مصادر البيانات .4

األقوال و األفعال. و يف اربحث ارنوعي مصادر اربسانات األورسة ىي 
أما مصادر اربسانات ارثانسة اروثسقة ادلكتوبة، وارصورة، وارت جسالت وغريىا. 

                                                 
جاكارتا ) ، Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitianانفدي فئسطاوا ،   6

 187 ، 2٠14 ،  ارئوز مسفديا

 163،  2٠13، ررلا روسفدكئيا)بنفدوغ، ، Metodologi Penelitian Kualitatif ،ددي مورسان 7
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مصادر اربسانات األورسة يف اربحث ىو األفئاد واألشساء ارذي يعطى 
و مصادر اربسانات  8معلومات ارواقعسة، و اربسانات، و األحادث ادلتعلقة.

 هبذا اربحث ىو 
م اخلط و ارطالب ارفصل ارعاشئ أ يقصفد بادلخرب يف ىذا اربحث ىم معل . أ

 .2٠17/2٠18بادلفدرسة ارعارسة احلكومسة رجيوساري ماديون 
يقصفد باروثقسة يف ىذا اربحث ىو ارواثقسة اريت تصري ادلصادر اربسانات. مث  . ب

 9حقسق أو ارتغسري ارتحقسق.زلتويات اركتابة مفدار اربحث ارت
 

 أساليب جمع البيانات .5

يف اربحث ارنوعي،  مجع اربسانات يف بسئة ارطبسعسة )ارظئو  
الحظة ادلشاركة، ادلقابلة ارطبسعسة ، و مصادر اربسانات ارئيس سة، و كثريه  بادل

 مجع  اربسانات يف ىذا اربحثو األسارسب ادل تخفدمة 1٠ادلعمقة و ارواثقسة.
 كما يلي 
 

 طريقة المالحظة . أ
سة مجع اربسانات ارذي يلزم على ارباحث كان ادلالحظة ىي ارتقن  

أن تشًتك يف ادلسفدان دلئاقبة ادل ايل ادلتعلقة بارفضاء و ادلكان و ارفاعلة، 

                                                 
 Metodologi Penelitian Kualitatif، 67  ،ابئاىسم 8

 ، 2٠٠3رينكاجسبتا، )جاكارتا ، Prosedur Peneitian Suatu Pendekatan Praktek ،راريكونطا مسيسوىار 9
115. 

)بنفدوغ   ،Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D ،سوغسسونو1٠
 3٠9 ، 2٠15ارفابستا، 
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و ارنشاط، و األشساء، و اروقت، و احلادثة، وادلشاعئ. جار ارباحث 
بادلالحظة رعئض ادل ودة ارعامة عن تعلسم اخلط يف ادلفدرسة ارعارسة 

 يون.احلكومسة رجيوساري ماد

ادلالحظة اريت إستخفدمها ارباحث يف ىذااربحث ارنوعي ىي 
ادلالحظة غري مشاركة، ففي ىذا اربحث استخفدم ارباحث طئيقة ادلشاركة 
ار لبسة، وىي بأن تأيت ارباحث إىل مكان أنشطة ادلخرب ارذي تالحظو 
ارباحث بغري أن يشًتك يف األنشطة اجلارية فسها. استخفدام ىذه ارطئيقة 

اربسانات رتأخسذ ادلالحظة تعلسم  اخلط يف ادلفدرسة ارعارسة  يف مجع
 احلكومسة رجيوساري ماديون.

 

 طريقة المقايلة . ب
جبانب استخفدام تقنسات ادلالحظة، يقوم ارباحث ادلقابلة. ادلقابلة 

 Lincoln dan)كورن وجوبا،ىي احملادثة مع ارغئض. ادلقابلة يأكفد رسن

Guba)  ،على األمور  بناء اإلن ان، و األحفداث، و ادلنظمة، و ادلشاعئ
 11و ارفدوافع، و ادلطارب، و ادلخاو ، وغريىا.

  ۲، ادلقابلةادلنظمة  ۱  ىي أنواعتنق م على ثالثة  ادلقابلةوأما 
ىذا  طئيقة ادلقابلة ىفأما ادلنظمة. غري  ادلقابلة(۳، ادلقابلة منتصف ادلنظمة

، تعين بفدون األسئلة ادلعفددة ذلا ادلنظمةىي ادلقابلة غري اربحث ارعلمى 
يف ىذا اربحث يقوم ارباحث  12وتكون األسئلة حئا ومطلقا غري زلفدد.

إىل ادلفدرسني، و ارطالب ادلفدرسة ارعارسة احلكومسة رجيوساري ماديون. 
                                                 

 186 ، 2٠13بانفدونج  ررلا روسفدكئيا.)، Metodologi Penelitian Kualitatif ,رسك ي مورسسونج 11

 133 ، 2٠٠9)بانفدونج  فوستكي سستسا،  ،Metodologi Penelitian Kualitatif ،افسفودين و امحفد سوباين 12
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إستخفدم ارباحث طئيقة ادلقابلة غري ادلنظمة )ادلفتوحة  جلمع اربسانات، 
 من 
ات عن تعلسم و ارتقوًن تعلسم اخلط رًتقسة فهم ادلفدّرسني، رنسل اربسان .1

المالء ارعئيّب رطالب ارفصل ارعاشئ أ  بادلفدرسة ارعارسة احلكومسة 
 .2٠17/2٠18رجيوساري ماديون 

ارذين يتعلمون اخلط ارعئيب دلعئفة  بعض طالب ارفصل ارعاشئ أ .2
ارتعلسم و مشكالهتم يف تعلسم اخلط رًتقسة فهم المالء ارعئيّب 

رجيوساري طالب ارفصل ارعاشئ أ  بادلفدرسة ارعارسة احلكومسة ر
 .2٠17/2٠18ماديون 

 

 طريقة الواثقية ج.

ىي ادل جالت األحادث يف  (Sugiono)سوغسونوارواثقسة عنفد 
ادلاضي باركتابة و ارصورة أو أثئ ارفنسة. بعبارة أخئي، اروثسقة ىي مصفدر 

بأن ارواثقسة من (Nasution)سون ادلعلومات غري اربشئية. وفقا مبقابلة ناسوت
ي تخفدم يف ىذا اربحث ارواثقسة ارئمسسة،  13ارصورة وكذارك اإلحصايسة.

إلستعاب اربسانات أو ادلعلومات عن مناصبة تاريح تأسسس ادلفدرسة  
ط، واربنسة ارعارسة احلكومسة رجيوساري ماديون و ادلنظمة و تعلسم اخل

 ارتحتسة وحارة ارطالب يف ادلفدرسة ارعارسة احلكومسة رجيوساري ماديون.
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 البيانات تحليلطريقة  .ز﴾ ﴿

حتلسل اربسانات ارنوعسة. حتلسل اربسانات ىي عملسة   تخفدم يف ىذه احلارةي
اربحث و تنظسم اربسانات من ادلقابلة، و اربسانات ادلسفدانسة وغريىا، حىت تكون 

ارفهم  و اإلختبار مع األخئي.  يقوم حتلسل اربسانات بتنظسمها، تئمجتها  سهلة يف
إىل وحفدات، ارتورسف، وتنظسمها  بنمط، واختسار ادلهمي وإستنباط تعترب مع 

 14األخئين.
ارباحث أسلوب حتلسل اربسانات ىي حتلسل وصفي   ىف ىذا اربحث إستخفدم

ورتحلسل اربسانات 15. (Huberman)و ىوبريمان  (Miles)كسفي على طئاز مسلس 
 إستخفدم ارباحث بثالث طئق وىي كما يلى 

  

 
 
 
 

                                                 
 Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan  Kuantitatif Kualitatif dan R&D ،334 ،سوغسسونو 14

 16 ، 1992اجلامعة انفدونس سا، جاكئتا   )، Analsis Data Kualitatif،مايلس و ىوبئمان  15

 ختفسض اربسانات

 

 عئض اربسانات

 استنتاج اربسانات

 مجع اربسانات



1٠ 
 

 

 (model interactiveاما العنصر ف  تحليل البيانات طراز الفعال )
 (Reduction Data)ختفسض اربسانات  .أ 

سارية و تئكسز اإلىتمام و تب سط ملخص و حتويل ىي عملسة إخت
اربسانات ارظاىئة ىف ادلسفدان. ىف ىذا اربحث حتصل ارباحثة على اربسانات 

و اروثسقة ( observation)و ادلالحظة  (interview)من ادلقابلة 
(documentary) و 16.ادلعقفدة ىف ارتفدريس واألعمال ارسومسة  من ادلفدارس 
 .فهم المالء ارعئيبّ فسض اربسانات ىف ىذا اربحث ىي خت

 (Display Data)عئض اربسانات  .ب 

ختفسض اربسانات، فإن اخلطوة ارتارسة ىي عئض اربسانات  وبعفد
(Data Display)  يف شكل وصف سلتصئ.و عئض اربسانات اريت حصلت

."مايلز المالء ارعئيبّ  علسها ارباحث ىي عبارة عن مشكالت يف
يقولن أن ارغاربسة ما ت تخفدم ( Miles dan Huberman)بئمان" وىو 

 17رعئض اربسانات يف اربحث ارنوعي ىو ارنص ار ئدي.
 (Conclusion Data) اربسانات استنتاج .ج 

 تمئ ىف مفدة مجع اربسانات ىو حتلسل اربسانات ادل استنتاج
فهم المالء ارعئيّب اربسانات أو بعفدىا. ىف ىذا اربحث ميكن معئفة تنفسذ 

رطالب ارفصل ارعاشئ أ  بادلفدرسة ارعارسة احلكومسة رجيوساري ماديون 
2٠17/2٠18. 

 

                                                 
 16 نفس ادلئجع، 16

 339 ، 2٠13بانفدونج  ارفابستا، (، Metodologi penelitian Kombinasi ،سوغسسونو 17
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 البياناتفصاحة  .ح﴾ ﴿

ىو أمئ مهم )البتفدايسة  يف اربحث. وفقمورسونج  اربساناتفصاحة 
(Moleong)ة معايري رفصاحة اربسانات يف اربحث فهو درجة من ارتفكك، أربع

 18.ادلصفداقسة، العتمادية، واحلقوق
تقنسة ارتثلسث ىي تقنسة اريت ت تخفدم صحة اربسانات وارتحقسق آخئ خارج 

ىناك أربعة أنواع من اربسانات ألغئاض فحص أو على سبسل ادلقارنة ضفد اربسانات. 
ادلثلثات عن تقنسات ارفحص اريت ت تخفدم  ادلصادر, األسارسب,احملققني، 

 19وارنظئية.
 تخفدم تقنسات ارتثلسث مبصادر،  وحتقق ادلقارنة و تبني ييف ىذا اربحث، 

ت ادلختلفة يف صول على ارزمن و األدواعلى درجة من ارثقة يف ادلعلومات مت احل
تحقق ارباحثة من خالل  )أ  ادلقارنة بني اربسانات من نتايج ياربحث ارنوعي. أن 

ادلالحظة مع اربسانات من ادلقابالت، )ب  ادلقارنة بني ما يقورو األفئاد يف ارعامة  
بحث مبا كما قارو يف ارقطاع اخلاص، )ج  ادلقارنة ما يقورو األفئاد عن وضع ار

يقورو يف كل وقت، )د  ادلقارنة اروضع و جهة نظئ شخص ما مع اآلراء ووجهات 
ارنظئ من األفئاد بًتبسة ادلتوسط ارعايل، واحلكومة، )ج  ادلقارنة بني نتايج ادلقابالت 

 2٠مبحتويات اروثايق ذات ارصلة.
 
 
 

                                                 
 Metodologi Penelitian Kualitatif، 12٠ ،ابئاىسم 18

 Metodologi Penelitian Kualitatif، 178 ,رسك ي مورسسونج 19

 331-33٠،نفس ادلئجع  2٠
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 خطوات البحث .ط﴾ ﴿

 21 ام ثالث خطوات أماخطوات ىذا اربحث إلدت

، تنق م على ست خطوات (Tahap Pra-Lapangan)خطوة ختطسط اربحث  .أ 
، وتزاد بواحفد ارنظئ ارذي جيب فهمو، ىو أخالقسات اريت أجئيها ارباحث
 :أن ىذه اخلطوات ىي كما يلياربحث ادلوفق، ومبا 

 كتابة ختطسط اربحث  .۱
 اختسار موفق اربحث  . ۲
 ارادة اإلذن  . ۳
  . استكشا  احوال ادلسفدان٤
  . اختسار ادلخرب واإلنتفاع بو ٥

 .اعفداد أدات اربحث(٦
 وأخالقسات اربحث  . ۷

 خطوة تنفسذ اربحث، تنق م على ثالث خطوات اريت أجئيتها ارباحثة   .ب 
 فهم طبع اربحث وإعفداد ارنفس   . ۱
 دخول ىذا ادلوفق  . ۲
 اإلشًتاك يف مجع اربسانات  . ۳

 خطوة حتلسل اربسانات .ج 
على  ، وقام ارباحث بتحلسلهااربسانات كما ارادىا ارباحث بعفد ان اجتمعت

 ارطئيقة اروصفسة ارنوعسة
 

                                                 
 168-167 ، 2٠٠9، بانفدونج  ررلا روسفدكئيا)  Metodologi Penelitian Kualitatif ، رسك ي مورسسونج 21
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 تنظيم كتاية تقرير البحث .ي﴾ ﴿
فسة اربحث، و أسئلة اربحث، و مقفدمة فسها خل   ارباب األول

 .أىفدا  اربحث، و تنظسم تقئيئ اربحث
فسو اإلطار ارنظئي و اربحوث ار ابقة ادلتعلقة    ارباب ارثاىن

 .بادلوضوع
فسو منهج اربحث و حتتوى على نوع اربحث و    ارباب ارثارث

مفدخلو، و مصادر اربسانات و وسايل مجع اربسانات و 
 .حتلسل اربحث

 فسو عئض اربسانات و حتلسلها   ئابعارباب ار
اإلختتام، فسو اخلالصة و نتايج اربحث و اإلقًتاحات    ارباب اخلامس

 رإلصالح بعفدىا.
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 انىالباب الث
 ةابقسوث الر النظري والبحاإلطا

 
 اإلطار النظري .أ﴾ ﴿

 اللغة العربية. 1

 تعريف اللغة العربية (.1

إف  24ادلعرفػػػي. اللغػػػي آػػػا اداة ل ػػػا 20اللغػػػي آػػػا كدة الماحملاػػػي كا حملد ػػػي
آػا كر ػي الافحملفػي اللغػي العرايّػي  22ممحملنػي احملةػي اػُت لغػحملت العػحمل . العرايػياللغي 

اللغػي العرايّػي ا ف لحملللغػي العحملدليّػي  23را لعظمػي اسالػ ـ كارػحملرات .كتموف شػعحمل
تػػاداد مومػػحمل اعػػ  مػػـو    اللغػػيلمػػحمل  ف  ةيػػي آػػ     .تسػػاا ام حملاماػػَت ادلرػػ ر 

 24ر نحمل احلحملضر.عر
لحملنػػا اللغػػي العرايّػػي ن ان كنيسػػّيي   تسػػاا اـ للغػػي الػػ م  ففػػ  اػػ    

 25تعّلم ل  م  مي الفراف، ك احل مث، ك النروص العراّيي، ك ادلراجع العريّب.
ك ترجع  ةيي اللغي العرايي إىل األالبحملب األتيي: لغي الفر ف المرًن. 
إف اللغي العرايي آا الىت ناؿ هبحمل الفر ف المرًن. كآى ا لك اللغي الىت حياحملج حمل  

                                                 
)م نج: اجلحملمعي اسال ميي  Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab Pesantrenزلم  عررارل،  20

 406(، 2043احلموميي محملليمى فحملرمس، 

 4(، 2044، )موليحمللرتحمل: تَتاس،  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ك مونحمل،  21
 6(، ص 2003محمللنج: مشمحملت,) Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab، د ام ين لامح  فؤا 22

)م نج: اجلحملمعي اسال ميي  Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab Pesantrenزلم  عررارل،  23
 406(، 2043احلموميي محملليمى فحملرمس، 

 6(، ص 2003محمللنج: مشمحملت,) Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab، د ام ين لامح  فؤا 24

 4(، 2044، )موليحمللرتحمل: تَتاس،  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ك مونحمل، 25
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النواآى ل  مسلم ليفر   ك م  م الفر ف ال ل مسام  من  ادلسلم األكامر ك 
كاألامحملـ الشرعيي. إف اللغي العرايي آى لغي الر ة ك لغي احل مث 

 26الشرمف.
 

 فوائد اللغة العربية (.2

 لحملف  قرى فوائ  اللغي العرايي آا لآدة الاملم ألن  ذك رلحملؿ  كالع ك لػ  مػ 
األدكات األارل. نظرا م  آ   ال وائ  لحملنا اللغي العرايي ت ي  ن رلحملؿ  كالع 
ك لاػػر كلػػيس دبتػػرد تػػ كًن العلػػـو اسالػػ ميي كقيم ػػحمل كلمػػ  تػػ افع علػػى تنميػػي 
الػػػ لحملال ا اامػػػحملرم للنػػػ ب كتنميػػػي األاػػػ ؽ المرديػػػي كتمػػػوف كالػػػيلي للعػػػر  

العلػػـو المونيػػي كالعلػػـو ال منيػػي لموةػػحمل منفولػػي مػػ  كت  ػػيم  27الن سػػا كادلمحملدلػػي
ادلرحملدر ادلماواي احملللغي العرايي. كمػ  ال وائػ  األاػرل تمػوف اللغػي كدة ا ترػحملؿ 
ن ادلعػػػػػحملم ت اػػػػػُت النػػػػػحملس إمػػػػػحمل  ف ممػػػػػوف اػػػػػُت  فػػػػػراد ا امػػػػػع  ك اػػػػػُت ا امػػػػػع 

 28ادلعُت.
 

 تعليم اللغة العربّية (.3
م آو عمليي ت حملع  ادلاعلمُت مع ادلعلمُت كمرحملدر ن ايئي الاعلم. الاعلي

الاعليم آو ق ما ادلسحملع ة ادلعلمأف تموف عمليي الاسحملب ادلعرفي كالاعلم، 
كالامم  م  ادل حملرات كالنبيعحملت مع تشمي  ادلواقف كادلعاف ات على 

                                                 
 6(، ص 2003محمللنج: مشمحملت,) Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab، د ام ين لامح  فؤا 26

 406-405...ن س ادلرجع  27

 408-407...ن س ادلرجع  28
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م ادلاعلم. كاعبحملرة  ارل، كالاعليم آو عمليي دلسحملع ة الن ب على تعل
ك محمل األاللوب تعليم اللغي العرايي  مشام  تعليم ادل حملرات اللغي  29جي ا.

 األراعي، كآا اسالامحملع ك الم ـ كالفراالة كالماحملاي.

 أهداف تعلم اللغة العربية (.4

 رايي لمحمل ملا: محمل األآ اؼ ن تعلم اللغي الع
 (.    ف م  ػػػػػػػم النػػػػػػػ ب الفػػػػػػػركف كاحلػػػػػػػ ما لمرػػػػػػػحملدر العلػػػػػػػـو كاألامػػػػػػػحملـ  

 اسال ميي
 ب(.  ف م  م الماب ال منيي كالافحملفي اسال ميي ادلماواي احملللغي العرايي.

 ج(.   ف دي ر الن ب الاملم كاسنشحملال احملللغي العرايي.
 د(.   دلسحملع ة الن ب للوةوؿ إىل ادل حملرة األارل.

 30(.  جلع  األجيحملؿ ادلاميام  كاخلبَتم  ن اللغي العرايي.ق
جبحملنػػب تلػػك األآػػ اؼ مُفرػػ  تعلػػم اللغػػي العرايػػي دلعرفػػي تنػػوّع العلػػـو 
اللغومػػػي كادلسػػػحملع ة لانػػػحملكؿ ادل ػػػحملرة اللغومػػػي كاالػػػاا ام حمل عنػػػ  ادلمحملدلػػػي الشػػػ  يي 

 34كالماحملاي.
 
 
 
 

                                                 
 .3)مميحمللرتحمل:  الواجحمل فرمسن ك(،  Media Pembelajaran Bahasa Arab  هلل، زلم  الي2

 Media Pembelajaran Bahasa Arab..9 ,، لحمللي  اهلل 30
 9...س ادلرجعن  31
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 مهارة الكتابة (.5
  مهارة الكتابة تعريف .أ

كففحمل الماحملاي ع  ال  م للغي آو عبحملرة ع  رلموعي م  
معٍت عبحملرة ع  الماحملاي  نظرمي ادلعرفياالملمحملت ادلنظمي كادلرتبي. ك 

الماحملاي الملمحملت اليت تاموف كتاألف م  معٌت ، ألف  رلموعي م 
د الملمحملت العحملدمي. كاواالني لاحملب ل  مام تشمي  إ  مع كجو 

"لياحملاحمل" ، مسانيع البشر ةب تعبَتاهتم حبرمي كففنحمل دلحمل م مركف ا . 
م  ا ؿ لاحملاي تعبَتات مماواي ، م  ادلأموؿ  ف مامم  الفراال م  

 32ف م محمل مرم  المحملتب الاعبَت عن .
 الحملالحمل ، الماحملاي آا نشحملط مامر كمعّ . ن لاحملاي األنشني 
، جيب  ف مموف المحملتب محملآرا ن االاا اـ دراالي اخل  ، انيي 
اللغي ، كادل ردات. ُتساا ـ م حملرات الماحملاي لاستي  الفحملرئ 
كتستيل  كإقنحملع  كاسا غ عن  كالاأ َت علي .   ديم  ربفيق غر  
ال راالي كآ ف حمل إ  م  ا ؿ ادلاعلمُت ال م  مسانيعوف كذبميع 
مسحملر ال مر كالاعبَت عن  اوضوح كلاحملاي كتواة . معام  آ ا 
الوضوح على األفمحملر كالانظيم كا الاا اـ كااايحملر الملمحملت ، 

 33.كترليب اجلم 
                                                 

 .456( 4992 ،حملذ: دار ادلسلم)رم ادل راة الغومي م يا حمل ك طركؽ ت رمس حمل فعليحمل ، مح  فوئ  زلمود   32
 .327: تَتا كجحملنحمل(  موغيحمللرتحمل) Bahasa dan Sastra dalam Berbagai Prespektif  نوار ام ن ل،  33
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الماحملاي آا م حملرة لغي مامحململي ، كاليت تظ ر سناحملج شاال 
م رلي ن نشحملط  مسمى الماحملاي. موج  على األق     ي ممونحملت

 34الماحملاي ، كآا:
دبحمل ن ذلك ادل ردات ، كالبنيي ، كاجلم   إتفحملف اللغي ادلماواي ، (4

 .، كال فرة ، كاذلتحملال ، كال توات ، كمحمل إىل ذلك
 .إتفحملف ا اول كففنحمل للموضوع ادلراد لاحملاا  (2
إتفحملف  نواع الماحملاي ، كآا لي يي لاحملاي زلاومحملت الماحملاي  (3

احملالاا اـ لغي مماواي لاشمي  ترليبي مرغواي ، ما  ادلفحمل ت 
 الفرص الفرَتة كالماب كمحمل إىل ذلك.كادلفحمل ت ك 

م حملرة الماحملاي آا الف رة على كةف  ك الاعبَت ع  زلاومحملت 
العف  ، ا النا م  جوانب اسيني ما  لاحملاي الملمحملت إىل اجلوانب 

م حملرات الماحملاي آا  مرحمل  على مساول م  مث  35ادلعف ة للماحملاي.
كففحمل  36الرعواي احمللنسبي للماعلمُت مفحملرني احملدل حملرات الا  ي األارل.

جوانب م  م حملرة الماحملاي لعليحملف آا الفوائ  )ضلو ك ةراؼ(، 
ادلوجودة ن الماحملب آا الملمي ) ةغر  اسم ال ك اخل . العنحملةر

كا ة مجلي  ك تموم  عنحملةر عنررم( ، اجلملي )رلموعي للمحملت 

                                                 
 .484( 2044 ،)ان كنج: ررلحمل راال الرمحمل Strategi Pembelajaran Bahasa Arab ،شيف ادلرنف  34
 .454( 2044ان كنج: ررلحمل راال الرمحمل، ) Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ، جيف آرمواف  35
 .248( 2008)ان كنج: راال الرمحمل،  Strategi Pembelajaran Bahasa ،إالمن ار كال   36
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 كال فرة ديم   ف تشم  معٌت  ك للمي م عومي املمي  ارل( ، 
 37.األةلوب

 كذلر عب  احلمي  إتفحملف م حملرة الماحملاي ل     ي جوانب:  ك ن 
 ، م حملرة لاحملاي الرالحملئ  كإتفحملف اسم ال. ل  م  ادل حملرة ربسُت اخل .

مموف  38ل  ادل حملرة الا ث تل  األفمحملر كادلشحملعر مع الماحملاي.
واقع ، نرل الماحملاي ن ت رمس اللغي ن اجلحملنب الاحمللث. ن ال م حملرة
   ، لم  م  النحملس مسانيعوف لاحملاي العرايي اشم  جي  ةالماَت 

م  موف معٌت اجلملي اليت لاب حمل ، نحملآيك ع  ك دة نوامحمل  ك فمحملر  
 م  ال العمس ، ليس آنحملؾ اعض العلمحملال العرىباحملللغي العرايي. على 

 39ممابوف ما  "سلحمللب ال جحملج".
اللغومي  ما  م حملرة الم ـ ، تعام  م حملرة الماحملاي على ادل حملرة

آا زلحملكلي للاعبَت ع  األفمحملر ادل حملرة النشني كادلامرة. ل  م  آ   
مساا ـ م  ا ؿ اللغي. ال رؽ ممم  ن كادلشحملعر ادلوجودة ن لغي 

ساا مي للاعبَت ع  ذلك. مام الاعبَت ع  األفمحملر النرمفي ادل
كادلشحملعر ن الم ـ ش  يحمل   نحملال الماحملاي مماواي. مث ل مك ارحملئص 

                                                 
 .490 ، ...عليحمل ادل راة مح  فوئ  زلمود،   37
 .49( UIN Malang Press، 2008)محمللنج:  Pembelajaran Bahasa Arab ،عب  احلمي   38
39

 .484( 2042،  مشما)محمللنج:  Metodologi Pengajaran Bahasa Arab، ام ن م مح  فوئ    
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كمانلبحملت سلال ي تموف سلال ي ن االاا ام حمل. حبيث منعمس ال رؽ 
 .اللغي لا رمس دبحمل ن ذلك تن ي  ااابحملرة مرنحمل ن ا

م اللغي العرايي. ياذلحملمي ن تعلادل حملرة الماحملاي آا كاا ة م  
اواة  اشم  نش  مع اآلارم  اىت إذا لحملف الاح ث كاليلي لل

و  داة مساا م حمل كالفراالة آ ديم  م  الاعبَت ع  مشحملعرة ك فمحملرة
اي آا نشحملط ا ث ن ادلحملضا ، فإف الماحمل النحملس دلعرفي شيئ

اسبب ناحملئج لاب  ن ر ، جلم و لاحفيق ق رات  اروص العلميي ا
نروص ر م اك  كراؽ قرَتة ، مسانيع الفحملرال شم  لاب  ك رلرد 

معرؼ اجلودة العلميي اليت ديالم حمل م  زبرر  العلما. الماحملاي  ف 
آا  مرحمل كاليلي اترحملؿ   تفارر على الامحملف كادلمحملف. عن  

شاص ،  400الاح ث ، م  ادلرج     مام  ع د ادلشحملآ م  ع  
مُت م إىل  يمحملف مج ور الماحملاي الوةولكلم  إذا لحملف دب

 40األشاحملص.
 
 
 
 

                                                 
 .229،  عليحمل ادل راة...وئ  زلمود،  مح  ف  40
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 خطوات تعلم الكتابة .ب
 لان ي  تعلم الماحملاي ، إليك اعض اخلنوات اليت جيب ازبحملذآحمل.

اا   انف  الملمحملت كاجلم  الفرَتة ، م  الس    ف تفوؿ ،  (4)
 كلاب على السبورة  ك مماواي على انحملقي لبَتة.

علم  ك ن ، مث منلب م  اعض الن ب تمرار الفراالة مفر  ادل (2)
اروت عحملٍؿ ، مث مسأذلم اعض األالئلي ، مث منلب من م ن 
الن حملمي لاحملاا حمل مرة  ارل ن لاحملب الامحملرم  اخلحملص هبم ، مث 
مفـو اارحيح حمل. آ   ادلرالي تسمى )مرالي اسم ال 

 ادلنفوؿ(
ف ـ ، ديمن  إذا ر ل ادلعلم اروؿ الن ب على اعض الا (3)

ا نافحملؿ إىل ادلرالي )مرالي اسم ال ادلنظور( ، ايث مفـو 
ادلعلم اإع اد كقراالة قنعي  ك ارع مج  كففنحمل دلساول ت مَت 
الن ب ن اللغي كالافحملفي ، اينمحمل مرل الن ب الماحملاي على 
على السبورة  ك الماحملب ، منلب ادلعلم من م قراالهتحمل ، إذا ًب 

م منحملقشي الملمحملت الرعبي ، محمل آو ادلعٌت ا نا حملال من حمل ، تا
كلي يي لاحملاا حمل اليت مام شلحملرالا حمل على السبورة. عن  ا نا حملال ، 
ديم  عمس  ك مس  اللوح األايض ، مث ا ال ادلفانف 
ال م تعلمو . اع  ا نا حملال ، ماحفق ادلعلم م  ناحملئج لاحملاي 

 النحمللب ، كمنحملقش  اَتان األانحملال الشحملئعي ادلوجودة.
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دلرالي الاحملليي آا دلساومحملت  على ، هت ؼ إىل معرفي ا (4)
مساول ق رة الن ب على الماحملاي ، كاألانحملال اليت 
مرتمبوةحمل. تسمى آ   ادلرالي )مرالي اسم ال ا اابحملرم( ، 
ايث مفـو ادلعلم اإع اد النروص اليت رباوم على عنحملةر 

شا حمل  ك كقواع  الماحملاي العرايي ، إدي . ادلعلم مفر آحمل دكف منحملق
منحملقشي الملمحملت الرعبي. اع  ا نا حملال ، ماحفق ادلعلم م  
ناحملئج لاحملاي النحمللب ، مث منحملقش األانحملال اليت ًب العاور 

 41علي حمل.
بَت مرموف ال مر م  النحملايي البسيني ما   م حملرة الماحملاي آا ق رة ن تع

 لاحملاي الملمحملت كم  النحملايي المحململي ما  اسنشحملال.
 م حملرة اسم ال (  

اسم ال آو نوع الماحملاي   جع  شم  احلرؼ كالملمحملت ك اجلم . 
  راعي طرؽ   تعليم اسم ال آا :

 اسم ال ادلنفوؿ آو نف  الماحملاي م  الماحملب  (4)
ظور  م نظر الماحملاي م  الماحملب ا  نظر  إىل اىل اسم ال ادلن (2)

 الماحملاي.

                                                 

 
)فحملدنج :  لحملدما فرمحملت،  Penyusun Buku Ajar Bahasa Arab ،لا كعب  احلمي  عب  اهللعب  اهلل الغ 41

2042 ،)46. 
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اسم ال ا الامحملع آو االامحملع احلرؼ  ك الملمي  ك اجلم   ك  (3)
 النص مث الماحملاي.

اسم ال اساابحملر لحملف آ ف  لاعرمف ق رة كتف ـ النحمللبحملت    (4)
 اسم ال اليت ق  تعلم  ن السحملافي.

 م حملرة اخل  (ب 
حملاي اجلميلي م  احلرؼ  ك الملمحملت  ك اجلم . اخل  آو جع  الما

آ ؼ تعليم اخل  آو جع  النحمللبحملت محملآرة ن لاحملاي احلرؼ  ك الملمي 
 العرايي ارحي  كجبمي .

 م حملرة اسنشحملال (ج 
اسنشحملال آو الماحملاي م  تعبَت ال مرة  ك الرالحمللي  ك ادلشحملعر كغَت ذلك 

احملاي اسنشحملال  ةعب إىل الماحملاي. كحياحملج إىل معرفي النحملشئُت. تموف ل
 ادل حملرة   اللغي.

 
 األسلوب المهارات الكتابة  .2

اُت م حملرات اللغومي، كم حملرات الماحملاي آو  على ادل حملرات م   ادل حملرات 
الماحملاي آا  كاا ة م  كالحملئ  استرحملؿ احملللغي اُت النحملس مع  .اللغومي األراعي

 42النحملس األار    تفارر م  ادلمحملف كالامحملف.
 
 

                                                 
 .49ع.، جن س ادلر  7
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 تعليم الخط .أ
 مفهوم الخط العربيّ  .1

ّف اخل  كالماحملاي كالاحرمر كالرقم كالسنر لّل حمل ت لر معحملجم اللغي العرايي ا  
ىل عحمل  محملدم على فمحملر م  عحمل  العف ، ا  دبعٌت كاا ، كتعٍت: نف  ا   

الورؽ، فحملخل  "لغي" آو الماحملاي احمللفلم، كا  الرج  الماحملب م  احملب 
 كاخل  النرمق النوم . )لاب (،

ةن ح فحملخل  رموز ارمس حمل ا نسحملف سبمن  م  قراالة الم ـ   اّمحمل   ا   
 ، اّليت مننق ّم لغي م  اللغحملت، فحملخل  ترومر الل ظ ارالم اركؼ آتحملى  ا  

ف منحملاق ادلماوب ادلننوؽ ا  م  اا اال كالوقف علي  كذلك احمل  هبحمل، ااف مر ا   
 43. احلركؼ

حي د تعليم الماحملاي على    ي احمل ت، كآا:  ( الف رة على الماحملاي 
فمحملر احمللوض  احمللرحيحي, ب( ربسُت اخل , ج( ل حملالة الاعبَت ع  ا   

آ اؼ تعليم اخل  آا شم  الل ظ اك الملمحملت مع لحملف ا    44كالا ري .
 45مجيلا محمل كةحيحا محمل.

 
 

                                                 
)عمحملف: دار ادلسَتة للنشر كالاوزمع،  االحملليب ت رمس اللغي العرايّيك زلّم  فؤاد احلوام ة،  راتب قحملالم عحملشور 43

2043 ،)245. 
 PembelajaranBahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan، اركفعب  احلمي  كا   44

Media  ،49(، 2009)محمللنج: اجلحملمعي ا ال ميي احلموميي محمللنج فَتمس. 

(، 2044حملن كنج: رمحملجحمل ركال الحملمحمل،  )ا Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab اجيف آرمحملكاف، 45
453. 
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 الغرض من تعليم الخط .2
داة اترحملؿ لغومي، ترتب  ارتبنحمل ك يفحمل انف  ال مرة كعرض حمل م  اخل  ا  

 َت ن ن سيي الفحملرلال فبف ر محمل   اخل  ىل الفحملرلال، كللا  تحمل  المحملتب ا  
م  اس  العر  ككضوح الملمحملت كانستحملـ احلركؼ كمجحملؿ الشم ، 

 الفحملرلال ماممنحمل م  ف م محمل آو مماوب.  مموف
 آ اؼ تعليم اخل :كم  ا  

فحملخل  فرع م م م  فركع اللغي، كل   الفر ة ( تو يق الرلي اُت اخل  ك ا  
 كموض  ادلعٌت الفر ة قواع  ربمم  كاتبحملع آ   الفواع  مس   

ب( تنميي ال كؽ ال ٍت عن  الن ب كتف مرآم للتمحملؿ، دبحمل   اخل  م  
 نستحملـ مرضا الناعي ال نيي عن  الن ب.تنحملالق كا

ةحملاع على ال قي ت(   تعليم اخل  تعليم للعُت على ادل اظي كل   
 نحملال الماحملاي، عرحملب م م  ا  كا تااف، كذلك ااعوم  الن ب ضب  ا  

 كربرمم حمل اس ولي كا ي كع ومي.
 ث( تعليم اخل  مسحملع  على الماحملاي السرمعي

اخل  م  الفراف كالسني، كالشعر العريب فحملّةحمل اس  ااايحملر منحملدج ذا ا  ج( ا  
ا قيي كاعص نوااا ت ي  الن ب ن تعليم  اعض ادلاحملؿ كالفيم ا   

اللوهبحمل ادلاُت كتارم دب رداهتحمل قحملموس الن ب احليحملة دبعحملني حمل الراقيي كا  
 اللغوم.

ي اسحملس احمللنظحملفي؛ فيباع  ع  العحملدات السيى  د( ت رمب النحمللب على ا   
ك ك ادل اس ا  ةحملاع ا  الماحملاي لوضع الفلم   ال م، كتلومث ا    نحملال ا  

 ال فحملتر احملحل .
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 46اراز مواآب الن ب ال نيي   لاحملاي اخل  اجلمي  ادلميا.ق( ا  

 معايير الحكم على جودة الخط .3
على تن ر ال راالحملت اليت تاحّ ث ع  ادلعحملمَت اليت منبغا اعامحملدآحمل للحمم 

م جودة اخل  كتف مر ا  الن ب كتف م م   الماحملاي فلمّ  معلم را  
ار. ف اّ  م  كضع مفحملميس دقيفي ل راالي م ادلعلم ا   ال م خيالف ع  را  

 عابحملر مياات ع ة من حمل:ا  اعُت ا   جودة اخل  تحمل  
( الوضوخ: ماوقف على رالم احلركؼ رمسحمل  جيع  للبس زل ، كمراعحملة ا  

 احلركؼ طو  كاتسحملعحمل، كاتبحملع قواع  رالم احلركؼ. الانحملالب اُت
نن ؽ م  الًتالحملؿ   الماحملاي كا   ب( السرعي: فاموف اامرم  الي  على ا   

فراط. لما  ت آب السرعي جبمحملؿ اخل  ككضوا ، فحمللغحملمي جع  غَت ا  
 الن ب ممابوف اسرعي كال ولي انحمل كاضححمل في  مجحملؿ كتنسيق.

  اخل  كمنبغا مراعا حمل كآا الننحملـ ص ت( اجلمحملؿ: للتمحملؿ ارحملى  
 47اعحملدآحمل.كضحملع الملمحملت كا  كالنظحملفي كانستحملـ احلركؼ كالانحملالق ن ا  

 
 مالء. تعليم الا 3

ا م ال كاخل  مرتبنحملف مع اعر محمل غحملمي ا رتبحملط،  ّف م  اغرا  ا م ال 
ممم  آ   النحمّلايي،  ت رمب الن ب على اف ممابوا لاحملاي ةحيحي، كاخل 

كجيع  الماحملاي كاضحي مجيلي تس   قراالهتحمل كم  م مرادآحمل لمحمل البق الفوؿ، 
كليس اخل  مرتبنحمل فف  احمل م ال، ا  ل  منالي لبَتة م  فركع اللغي احملةي، 

                                                 
 .246-245ن س ادلراجع، .  46
 .260-259ن س ادلراجع، .  47
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كاُت افيي ادلواد ال رااليي ا ارم العحملمي. . كفيمحمل ملا عر  للغر  م  تعليم 
عحملمي لا رمس ، كطرؽ  لا تعليم ، كمبحملدئم الوالحملئ  ادلعيني عاخل ، كاآ

 48ت رمس ، مث انوات السَت   ت رمس دركال .
 
 مالء( تعريف الا 1

اسم ال آو ربوم  األةوات  اسم ال آو قسم م  م حملرة الماحملاي
 رموز مماواي )احلركؼ( على  ف توضع آ   ادلسموعي ادل  ومي إىل

احلركؼ   مواضع حمل الرحيحي م  الملمي ك ذلك  الافحملمي الل ظ 
 49كظ ور ادلعٌت ادلراد.

م ال آو الرالم الرحي  للملمي، كالماحملاي الرحيحي تماب ا   
ىل ةورآحمل كم اظي نابحمل  ا  مي الملمي كا   احمللا رمب كادلراس ادلنظم كرؤ 
م ال، لار م  احملالي   تعليم ا   الاا اـ ا  اركف حمل م اظي دقيفي، كا  

لاننبع ةور الملمحملت   ال آ ، كمرب  عن  النحمللب م حملرة   لاحملاي 
نّ  ربوم  ا ةوات الملمحملت احمللشم  ادلنلوب. قف  معّرؼ ا م ال على ا  

ف توضع آ   احلركؼ   وز مماواي على ا  ىل رمادلسموعي ادل  ومي ا  
الافحملمي الل ظ كظ ور ادلعٌت مواضع حمل الرحيحي م  الملمي كذلك    

لي  الرغحملر م ال مفيحملالحمل دقيفحمل دلعرفي ادلساول ال م كة  ا  ادلراد. كمعا  ا   
 ن تعلم م.

                                                 
 .244(، 2005)ادلمي: دار الافحملفي للنشر كالاوزمع،  تعليم اللغي العراييمرن ى رال ف،  48
 46ارحملئص العرايّي ك طرائق ت رمس حمل,  زلمود معركؼ ,  نحملمف49
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نّ  نظحملـ لغوم موضوع  الملمحملت اّليت جيب مرحمل على ا  كق  معرؼ ا  
ب كةل حمل كاحلركؼ اّليت تااد كاحلركؼ اّليت رب ؼ كاذلماة فرل حمل كاّليت جي

لف ا  اركؼ اللُت، كا   ـ على ا  نواع حمل ادلاال ي الواال لحملنا م ردة ا  احمل  
نواع  كقلب احلرلحملت الا ث نيث كع مي الًتقيم كالانوم  احمل  اللّيني كتحملال الاحمل  

م ال هب ا ا اؿ احلركؼ كال ـ الّشمسيي كال ـ الفمرمي كغَتآحمل. كا   كا  
ىل ادلرموف كسلحملرج احلركؼ كمعرفي ةغحملال ا  عابحملر مانلب م حملرة   ا   ا   

 50ج ادنحمل.ااحملر  ا  ادلسحملر اللغوم اّل م ا  
 

 مالءهمية الا ( ا  2
يي الرحيحي  ماّم دفعي م ى  ّف الاسحملب النحمللب للمف رة على الماحملاي ا   ا  

مّنحمل حير  ع  طرمق الم ـ م ال كا  كاا ة   السحملعي ادلفررة لا رمس ا   
، ل ا فم  الرركرم الانسيق اُت من ج الفر ة ةغحملال ك كالاح ث كا   

ارل ي ا   م ال كمحمل معم    الاسحملب ادل حملرات اللغومي   فنوف اللغا   
ف ماف  ادل حملرات نافحملؿ لااكم   دب حملرات الماحملاي، على النحمللب ا  كقب  ا   

ىل آ   ادلرالي م  مراا  تعليم اللغي، السحملافي اىت مناف  اس ولي ا  
ا حمل كالاعرؼ على ةواهتحمل كهتتى  دراح الملمي، كف م معنحملآحمل كسبييا ا  فحمل  

ييا الع قحملت اّليت  حمل لّ  ذلك م  ادل حملرات، كلع ـ سبجااى  عنحملةرآحمل كا  
ك ع ـ انافحملؿ النظر اشم  يسيي كادلسموعي ا  جااال الملمي الرى  توج  اُت ا  

                                                 
)عمحملف: دار ادلسَتة للنشر كالاوزمع،  االحملليب ت رمس اللغي العرايّيراتب قحملالم عحملشور ك زلّم  فؤاد احلوام ة،   50

2043،) 425. 
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ىل اخلل  اُت احلركؼ ادلاشحملهبي فاام  مؤدم احمللنحمللب ا   الفر ة  نحملال منظم ا  
 ك ضل ؼ اعر حمل.ا  

ّةحمل عنرر كتعا  الماحملاي الرحيحي عمليي م مي ن الاعليم على اعابحملر ا  
فمحملر كالاعبَت عن حمل جامحملعيي لنف  ا   حملةر الافحملفي كضركرة ا  الحملالا م  عنا  

 دلحملـ هبحمل.كا   
طحملر العم  ادل رالا مًتلا   العنحملمي كت رمب الن ب علا الماحملاي   ا  

 مور    ي:احمل  
 يحمل.م ى  . ق رة الن ب على الماحملاي الرحيحي ا  ا  

 جحملدة اخل .ب. ا  
 اوضوح دقي. فمحملرج. ق رهتم على الاعبَت عمحمل ل م م م  ا  

ف مموف النحمللب قحملدرا على رالم احلركؼ رمسحمل ةحيححمل م  اّ  ا  ا  
ف مموف قحملدرا على لاحملاي ضنراا الرموز كاالاححمللا قراالهتحمل، كا  ّ  ا  كا  

ىل ّ  تع رت ترمجا حمل ا  آ  اللغي علي حمل كا  تف  ا  الملمحملت احمللنرمفي اّليت ا  
ضع حمل   نظحملـ ف مموف قحملدرا على ااابحملر الملمحملت كك م لو هتحمل، كا  

 فمحملر اّليت تشاغ  علي حمل.الاح  ف م ادلعحملىن كا    ّ ا  احملص كا  
  :ىل رلموعي م  ال واى  م ال ا  ةّيي ا   كتعود ا  

 ا. تعّود الن ب على دقي ادل اظي 
 نابحمل الامحملع كا   ب. تعود الن ب على ا   

 ج. تعود الن ب على النظحملفي كالًتتيب.
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ومي م  ا ؿ ادل ردات اجل م ة كا منحملط د. مغٍت اريلي الن ب اللغ
 54اللغومي ادلاال ي .

 
 أنواع اإلمالء( 3

 اسم ال    ي  نواع: 
 اسم ال ادلنفوؿ .  

آو  ف مف  الا مي  الفنعي م  لاحملهبم  ك ع  اللوح،  ك ع  
وا اواالني انحملقي لبَتة علي حمل اع   ف مفر كآحمل ك م  موا معنحملآحمل ك ما را

كق  ديلا  -هتتيا حمل -النظر كالفراالة علا تعرمف علا اعض م رداهتحمل
ادلعلم علي م الفنعي جا  ك جا  آم ماحملاعون  فينظركف إيل محمل ديليي 

 علي م كم  مث ممابون .
ك آ ا النوع م  اسم ال منحملالب الا مي  ن ةحملمي الرف األكؿ، 

ق  ملتأ إلي  مع اعض ك منحملالب ت مي  الر ُت الاحملين ك الاحمللث. ك 
 النلبي الرع حملال ن ة وؼ  ارم.

ك م  فوائ  آ ا النوع م  اسم ال  ن  م رب الا مي  علا 
الماحملاي الرحيحي ع  طرمق الافلي ، لمحمل  ن  معود الا مي  علا 

 تنظيم محمل ممابوف.
مرحملؼ إيل ذلك  ن  م رهبم علا الفراالة، ك الاعبَت الس وم   نحملال 

 52النفحملس.

                                                 
 .432-434ن س ادلراجع، .   54

 .208. ت رمس اللغي العرايي م حملآيم نظرمي ك تنبيفحملت عمليي  جحملار، كلي   مح 52
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هت ؼ اخلنوات األكيل ن ت رمس الماحملاي احملللغي العرايي إيل 
ربسُت ق رة النحمللب علا رالم احلركؼ كالملمحملت العرايي. ك تسما 
آ   اخلنوة سبرالي النف  ك النس ، كآا غحمللبحمل   ذب  اسآامحملـ 

احملعابحملر  ف آ ا النشحملط غَت ماَت لل راالُت احملةي ادلنحملالب م  ادلعلم 
 53المبحملر ك  ماح م في م ق راهتم.

اسم ال ادلنفوؿ معنحمل   ف منف  الا مي  قنعي اسم ال م  السبورة، 
، كذالك اع  قراالهتحمل ك ف م حمل  ك م  البنحملقحملت  ك لاحملب الفراالة

 54كهتتا اعض للمحملهتحمل.
 

 اسم ال ادلنظور  . ب
معنحمل   ف تعر  الفنعي علا الا مي  لفرائا حمل كف م حمل، كآتحملال 
تعض للمحملهتحمل، مث حيتا عن م، ك سبلا علي م اع  ذلك، كآ ا 

ئم ت مي  الرف اخلحملمس م  ادلرالي اساا ئيي، النوع م  اسم ال م 
ل ا لك علا اسب مساوم    كجيوز  اما اد  إيل الرف اخلحملمس

 55الا مي .
كفي  تعر  قنعي اسم ال علا الا مي  لفرائا حمل كف م حمل ك 

مث ربتب عن م كم  مث سبلا الا رب علا لاحملاي  شمحملؿ للما حمل، 

                                                 
 .242(، 2002) امسبسمو: . اللغي العرايي للنحملطفُت الغحملت  ارلتعليم  زلمود لحملم  النحملقي، 53
 .446 طرؽ تعليم اللغي األجنبيي. إيلم ا   زآحملر  رشحملد،  54
 .496. ادلوج  ال ٌت ادل رالى اللغي العرايي عب  العليم إاراآيم، 55
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علي م. كآ ا النوع م  اسم ال منحملالب الن ب ن ادلساول 
 56األكؿ.

معنحمل   ف تعر  الفنعي علا الن ب لفرائا حمل كف م حمل ك آتحملال 
 57ذلك.اعض للمحملهتحمل، مث ربتب عن م، كسبلا علي م اع  

مماب الن ب ن آ ا النوع قنعي ةغَتة سبلا علي م، كذلك 
اع  عرض حمل علي م كقراالهتحمل، كمنحملقسا حمل  فمحملرا ك ل حملظحمل، كتاما  قيمي 
آ ا النوع ن  ن  مسحملع  علا تواليخ  شمحملؿ الملمحملت ك احلركؼ 

  دبترد النف  األةم، لمحمل  ن  مسحملع   ع  طرمق الا لر البررل،
علا م اظي  شمحملؿ الملمحملت ك احلركؼ، ك سبييا  كج  النشحملا  ك 
 كج  اساا ؼ اين حمل، ك معم  علا را  الرموز ا   هتحمل، كإعحملدة 

 58لاحملاا حمل لمحمل الافنا.
 

 اسم ال اساابحملرل . ت
دلعلم الفنعي علا الن ب اع  ف م حمل، كلم  معنحمل   ف ملا ا

دكف مسحملع ة ذلم ن هتتى للمحملهتحمل  ك للمحملت شلحمل لي دلحمل كرد في حمل. 
 59كالغر  من  تف مر الن ب، كقيحملس ق رت  كم ل تف م .

لا    ديم  االاح اـ اسم ال اساابحملرل ا امي م  الن ب ، ع
مام تمليف  الن ب ا  إ  إذا ًب ت رمب م ات رمب المحملل علا رالم 

                                                 
 208 ت رمس اللغي العرايي م حملآيم نظرمي ك تنبيفحملت عمليي.كلي   مح  جحملار،  56
 .446 م ا  إيل طرؽ تعليم اللغي األجنبيي.  زآحملر  رشحملد، 57
 .233 اللغي العرايي.تعليم مرن ى رال ف،   58
 .447 م ا  إيل طرؽ تعليم اللغي األجنبيي. ، رشحملد زآحملر  59



33 
 

 

الملمحملت ك لاحملاا حمل ةحيحي، اىت   منحمللبوف اماحملاي محمل   معرفوف. 
ك حيفق آ ا النوع آ فُت  الحملاليُت،  كذلمحمل  ف مساص ادلعلم نفحملط 
الرعف ن آتحملال الن ب، ك رب م  ادلشم ت اليت خينئوف في حمل 

عم  علا ع ج حمل،  أني حمل ااابحملرل لاشايص األانحملال آتحملئيحمل، ك ال
اليت مفع في حمل الن ب، ك معرفي محمل تعلمو ، كذلك ليامم  ادلعلم م  
إعحملدة الًتليا علا محمل   ماعلمو ، كعلا ذلك فحمللفيمي الًتاومي لإلم ال 
ا اابحملرل سبم  ن المشف ع  مساومحملت الن ب ن رالم 

امحمل ةحيرحمل، ك قيحملس م حملراهتم اسم ئى، كاالاح اـ قواع   االاح 
اسم ئيي، كم  مث ع ج ادلاال ُت، كتشتيع ادلا وقُت، كعلا ذلك 
تموف آنحملؾ منحملقشي اُت الن ب  لاسحملب عحملدات الماحملاي اسم ئيي 

 60الرحيحي ك  ذاهبحمل.
ن البيا، م   إم ال منحمللب إيل الن ب إع اد  ك الا رمب علي 

الماحملب ادل رالى، كم  درس البق  ف قر   الن ب، كف موا معنحمل ، 
لماحملاا  دكف ت رمب ن اري اسم ال. إم ال مفر  ا  إاايحملر ق رة 
الن ب علا لاحملاي م ردات البق ك الا راوا علي حمل ك تسايص 
مواط  الرعف امعحملجلا حمل. منحملالب ا اابحملرل الن ب ادلرالي 

 64الن ب فرحملع ا.
ك الغر  من  تف مر الن ب، كقيحملس ق رة ك م ل تف م ، كذل ا 
سبلا علي  الفنعي اع  ف م حمل دكف مسحملع ة ل  ن اذلتحملال، كآحمل النوع 

                                                 
 .235-234.اللغي العراييتعليم  مرن ى رال ف،  60
 .209 ت رمس اللغي العرايي م حملآيم نظرمي ك تنبيفحملت عمليي. كلي   مح  جحملار، 61
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  ال ل فيق اعر م  اسم ال مابع مع الن ب ن مجيع ال رقي لاح
كلم  منبغى  ف مموف علا فًتات معحملقول ، ايت تاسع ذلرنحمل ، 

 62ال ر  للا رمب ك الاعليم. 
 

 هداف تعليم المالء( ا  4
( ت رمب الن ب على رالم الملمي كاحلركؼ رمسحمل ةحيححمل منحملافحمل ا  

 حمل كللمحملت.ةوؿ اّليت ترب  نظحملـ الماحملاي اركفل   
شمحملذلحمل اواؿ احلركؼ كا  ب( رالم الملمحملت خب  مفركال كمشم  ذلك ا  

 كارلحملهتحمل ككضع النفحملط علي حمل.
نابحمل  كتعوم  الن ب على م ال كاليلي لانميي دقي ادل اظي كا   ت( ا   

 النظحملفي كالًتتيب كالوضوح شلحمل منما   النحمللب الا كؽ اجلمحمليل.
الحملاليي للغي كآا ال  م   الوظي ي ا   م ال جحملنبحمل مف حيفق ا   ث( جيب ا  

 م ال م  ا ة ك فحملفي كمعرفي.ف حملـ دبحمل ن قنعي ا   كا   
 الاا امحمل ةحيححمل.ج( ت رمب الن ب على االاا اـ ع محملت الًتقيم ا  

ح( تنميي ادل حملرة الماحملايي عن  الن ب كذلك ااعوم آم السرعي   لاحملاي 
 محمل مسمعون  مع ال قي كالوضوح   الماحملاي.

نابحمل  كت رمب احملاليت السمع كالبرر ت رمبحمل خ( تنميي دقي ادل اظي كا   
شمحملذلحمل كارلحملهتحمل مسحملع  على سبييا مفحملطع الملمحملت كاحلركؼ كا  

 كت رمب الي  كعر هتحمل على احلرلحملت ال قيفي ادلانحملالفي.
 د( تنميي الاركة اللغومي عن  الن ب كتواليع ا اهتم كتنومع حمل.

                                                 

 .497. اللغي العرايي ادل رالىادلوج  ال ٌت  عب  العليم إاراآيم، 62
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لا الماحملاي الرحيحي كم ل تف م م في حمل ذ( قيحملس ق رة الن ب ع
 63  الع جيي ادلنحملالبي.زبحملذ الوالحملى  ا    م ى  كمعرفي مسواهتم ا   

 
 طرق تدريس مادة اإلمالء (5

قب   ف نعر  طرؽ تعليم اسم ال، منبغى  ف نبُت مراا  تعلم 
 الماحملاي، الىت من رج اسم ال ربا مظلا حمل:

  الاسحملب م حملرة ادلاحملاي دبرالي الا يئي، ك تن ي  ع  طرمق الرالم، تب  (  
ك مشعر الن   ن آ   ادلرالي احمل الامحملع، كآو مرالم اخلنوط الىت 
تشحملاي احلركؼ، كمب   الا رمب علا ربرمك الفلم ن ا ذبحملآحملت 
الرحيحي لرالم الملمحملت كاحلركؼ اشم  غَت مبحملشر، ك ادلعلم 

ك الفلم ككضع المراالي اخلحملةي اشرؼ علا ضب  زلأك ت مس
احمللماحملاي كضعحمل الليمحمل، ك منو م حملرة الن   ن الماحملاي ن آ   ادلرالي 
مانلب ج  ا كمراق   ارتبحملؾ كتوتر ن سى ك عرلى، ل  منبغى    

 مغيب ع  ذآ  ادلعلم.
اع  مرالي الا يئي الماحملايي، مب   الا مي  الماحملاي ال عليي كحبرمي،  (ب 

  ا ااعحملني احملألق ـ ادلحملئيي، كالنبحملشَت، كالىت كخب  لبَت، كديم
تاتأكب اس ولي كمسر مع الا مي ، كن آ   ادلرالي مايحملمع ادلعلم 

                                                 
 .433-432ن س ادلراجع، .   63
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مع ت مي   ن آ   ا أك ت األكيل، اىت كلو كة  مساول  دائ م 
  يل مخسُت ن ادلحملئي م  ادلنلوب.

اي، تأتى ادلرالي اع  ادلرالي السحملافي كآا مرالي الب ال ن تعليم الماحمل (ج 
الاحمللاي، كم رب ادلعلم ت مي   علا الماحملاي للمي، كذلك لاحملاي 
الملمحملت علا السبورة اب ال ك الا مي  مجيع م مركف ارلي م   مث 
مل ظ اركف حمل مع الَت الماحملاي احمللنبحملشَت األايحمل ، كمرم م م   م  
تب   الملمي،مث ديسك قنعي طبحملشَت ادللوف فوؽ الملمي لحململي، مث 
ممرر لاحملاا حمل مرات  ار إيل جأنب حمل كفوؽ  السنر، كملا ذلك 
ت رمب الا مي  فرادل كن  محمللن م علا آ   الملمحملت. كم  
مماسب الالمي  ادل حملرات األالحملاليي للماحملاي، كمب   ن األنن ؽ ن 

  64الماحملاي، كتوظي  حمل ن منحملشن حمل اللغومي ادلاع دة.
احمللنسبي لنرؽ تعليم اسم ال م اظ كجود اعض ادل م  العحملمي 

 ربمم آ   النرؽ كآا:
كا ة اللغي: ك معٌت ذلك  ف اسم ال جيرل تعليم  ن اليحملؽ  (4)

كا ة فنوف اللغي، فيعحملجل ل  نص قرائى  ك ، مث معحملج  
 لموضوع لإلم ال.

                                                 

 234-230 .العرايي اللغيتعليم  مرن ى رال ف، 64
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لوضي ي األالحملاليي الوضي يي: إذ مام تعليم اسم ال ن إطحملر ا (2)
ل ،كمفارى ذلك  ف مام عنحملمي ااعليمي ن   نحملال قيحملـ الا مي  

 اان ي   ل نشحملط لاحملب ن احليحملة ادل راليي.
الف كة: كمعٌت ذلك  ف ادلعلم مف ـ الف كة لا مي   احملالامرار  (3)

ن ل  لاحملاحملت   محملم م، حبيث حيرص علا ع ـ الوقوع ن 
م  اخل  اجلمي  الرحي ،شلحمل  انحملال إم ئيي كمف ـ ذلم منحملذج 

 م فع الا مي  إيل ا قا اال ا ،  ك زلحمللحملنا .
الامرار: نظرا دلحمل مانلب  تعليم اسم ال م  ق رة علا الا لر  (4)

كم حملرة ن رالم احلركؼ، فأف الامرار غَت ادلم ، مع  االًت 
 اتيتيي منلواي للرقا هب   ادل حملرات.

ت الاعليم ن اسم ال الا رج: كذلك معٌت معحملجلي موضوعحمل (5)
انوة انوة حبيث مام تعبليم ادل حملرت ن مساومحملت ما رجي، 
 ن ضوال نظحملـ اللغي ادلماواي، كن ضوال ق رات الا مي  النحملميي.

الا رم : كلأل م حملرة م  ادل حملرات فأف طبيعي الاعليم األالحملاليي  (6)
تفـو علا االحملالى فردل، كعلا ذلك ف ا ت رمس اسم ال 

لم  تلمي  دفًت  اخلحملص ا ، كآم ا فأف تعليم  مرح  ادلعلم
 65الماحملاي مفـو علا  الحملس فردل.

 
                                                 

 234-230ن س الرجع.  65



38 
 

 

 . مشكالت الكتابة العربّية4
م ال، مشم ت الماحملاي العراّيي لاَتة كماع دة كآا: الشم  كقواع  ا   

عتحملـ ككة  اا ؼ موضع  م  الملمي، كا   كااا ؼ ةور احلركؼ احمل  
عراب، كااا ؼ آتحملال ك ا   رل حمل كاالاا اـ الرور الفرحملر ا  احلركؼ كف

 :ادلشم ت ادلرحف ع  اذلتحملال العحملدم، كفيمحمل ملا موجا لالك 
 الشم : -4

ادلفرود احمللشم  آو كضع احلرلحملت الفرحملر على احلركؼ: الرّمي،  
ذا كج  كؿ م  مرحملدر الرعواي، فحمل  ال احي، المسرة كآو مموف ادلر ر ا   

ذا لحملنا عّلم، ُعِلَم، َعِلَم، ااحملر فيمحمل ا  ل ظي "علم" ما  ا   محملم الن   ا  
 .َعَلمَ 

 م ال:قواع  ا    -2
ّةحمل تشام  على م ال على ا  لارت ال راالحملت اليت تنحملكلا قواع  ا     

 :ُت كديم  تلايص آ   الرعواحملت نةعواحملت ت وؽ الماحملاي عن  النحملشى  
 :. ال رؽ اُت رالم احلرؼ كةوت ا  

نظحملـ الماحملاي الس لي   رالم احلركؼ مموف منحملافحمل ادل رك  ن 
ّف لّ  محمل مننق مماب، كمحمل  مننق   مماب. كاولا ةواهتحمل حبيث ا     

ف ارل، ك  شك ا  لف اللّيني اليت تماب )محملال( تحملرة ك)ال حمل( تحملرة ا  رالم ا   
ادلنحملافي اُت الماحملاي كالننق الوؼ تسَت الماحملاي كتوفر لاَتا م  الوقا 

 .كاجل  
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 :م ال احمللنحو كالررؼرتبحملط قواع  ا   ب. ا  
م ال افواع  النحو كالررؼ مشم  عفبي م  را  الماَت م  قواع  ا   

ف معرؼ قب  اف مماب العفبحملت الىت تعيق الماحملاي، فعلى الالمي  ا  
 .عرايب للملميالافحملؽ كادلوقع ا   ة  ا   ا  

ةل حمل ذا لحملنا  حمللاي ا  حمل  ىل )ا لف( اللّيني فذا نظرنحمل ا  كتاتّلى الّرعواي ا  
ةل حمل )اليحملال( ذا لحملنا  حمللاي كا  ل حمل( لمحمل ن )مسحمل(، كا  )كاك( رمسا )ا  

 ة ع     ي ذا لحملنا زاى  رمسا )محملال( لمحمل ن )رمى( ك )آ ل( كا  
 ارؼ رمسا )محملال( لمحمل   )انا ى( ك )مرن ى(ا  

 الاانحملال في حمل:م ال كلارة ا   تعف  قواع  ا    -3
م ال تشعب قواع آحمل كتعف آحمل كلارة ج  ا   م  ادلشم ت اليت توا

ةب  المبحملر   مؤمنوف احملخلنحملال فمحمل احمللنحمل احمللرغحملر؟ الاانحملالات اىّت ا  ا   
كم  مث ك ماواّلني تحمل  ةحمللي ا  ّمحمل ماوالني احمل   فحملذلماة ادلاواّلني ما  ف ا ا  

ك اع  ماحّرؾ، كالسحملل  ك ماحرلي اع  الحملل  ا  آا اع  ذلك الحمللني ا  
ك م اوح ك شلحمل قبل حمل مرمـو ا  معا  كادلاحّرؾ م  اذلماة ا  ك ّمحمل ةحي  ا  ا  
ك ممسور كلمّ  احمللي م  آ   احلحمل ت قحملع ة كلمّ  قحملع ة غحمللبحمل ا  
 الاانحملال.ا  
 م ال:اا ؼ ن قواع  ا   ا    -4

م ال، ل لك البحملب الرعواي لارة ااا ؼ العلمحملال ن قواع  ا   م  ا  
حملاي اُت ا فراد كاُت تع دت الفواع  كةعب رمس حمل كااالف الما

كج  الشعوب العرايي فحملذلماة ادلاواّلني ن للمي مفرؤكف ترالم على    ي ا  
 ب.كف، كمفرالكف، كلّل حملرالم ةحملى  مفرؤكف، مفرا  

 



40 
 

 

 اا ؼ ةور احلركؼ احملاا ؼ موضع الملمي:ا   -5
ف نحملؾ اركؼ تبفى على  -تع دت ةور اعض احلركؼ   الملمي:

اؿ، الراال، الااال، النحملال، الظحملال، الواك. ال اؿ، ال  -ةورة كاا ة آا:
كآنحملؾ اركؼ لمّ  من حمل ةورتحملف آا: البحملال، الاحملال، الاحملال، اجليم، احلحملال، 
السُت، الشُت، الرحملد، الرحملد، ال حملال، ال ـ، النوف، اليحملال. كآنحملؾ اركؼ 
لمّ  من حمل   ث ةور آا: المحملؼ، ادليم. كآنحملؾ اركؼ لمّ  من حمل 

ّف آ ا   تع د ةور ىل ا  ُت، اذلحملال، مرحملؼ ا  راعي ةور آا: العُت، الغا  
احلركؼ   الماحملاي العرايي مراك ادلاعلم   ا امي تعلم  كموقع    

لار كالروت اّل م ك ا  نّ  جي  للحرؼ ةورتُت ا  ذ ا  اضنراب ن سا ا  
 م ّؿ علي  الرما ادلماوب.

 عتحملـ:ا    -6
ع د اركؼ  ف نرفعتحملـ آو نف  احلركؼ كادل اظي ا  كادلفرود احمل   

ف ف ع د النفحملط خيالف احملاا ؼ احلركؼ ادلنفوطي كا  اذلتحملال معتم كا  
ّف ذلك مشم  مرحمل لمحمل ا  كضع النفحملط خيالف احملاا ؼ احلركؼ ا  

 ىل الرعواحملت ادلامالي ن الماحملاي العرايي.ارل ترحملؼ ا  ةعواي ا  
 كة  احلركؼ كفرل حمل: -7

ب فر  لحملنا الملمحملت العرايي م  اركؼ جيب كة  اعر حمل كجي
اعر حمل ع  اعض كا لك تريع معحمل  احلركؼ داا  الملمي، فبينمحمل 

ىل جحملنب اعض صل  النظحملـ ال ّتيٍت مفرا اوضع احلركؼ اعر حمل ا  
ّف النظحملـ العريب جيمع اُت نظحملمُت   لاحملاي احلرؼ، ففا صل  ا  اشم  ا  

ار ترتيبحمل ايث مفرا اًتتيب اعض اركؼ الملمي ترتيبحمل رااليحمل كا   
ىل معرفي ّف النحمللب   الماحملاي العراّيي  حياحملج ا  ًتتب على ذلك ا  ففيحمل ما  
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موضع ل  ارؼ م  احلرفُت ا حملكرم  ل  كآ ا محمل جيعل حمل ةعبي ن الاعلم 
 كالا لر. 

 عراب:ا    -8
ارآحمل ااغَت الًتاليب فحمل الم ادلعرب منرب كمرفع الملمي ادلعراي ماغَت ا  

عراب تحملرة احملحلرلحملت كمموف ا   كجير كال ع  ادلعرب مرفع كمنرب كجيـا 
 ار احملحل ؼ كغَتآحمل.ارل احملحلركؼ كطورا احمل  بحملت كا  كا  

 اا ؼ آتحملال ادلرحف ع  اذلتحملال العحملدم:ا   -9
كذلك   ع ة مواضع: احل ؼ كالامحملدة، م  الاحملال كقبر حمل، الوة  ن 
اعض الملمحملت كآ ا ا اا ؼ اُت نوعا اذلتحملال مشم  مواط  

 66 نحملال دراالا .ف  ا  محملت الفرا  اُت مرل ا   ةعواي مواج  حمل الالمي 
 
 سابقة الوث بح .ب﴾ ﴿

م  م اظي البحملاث، كج ت البحوث ادلاعلفي احملدلوضوع ك آا ع  تعليم 
 م ال العريّب، من حمل:اخل  لًتقيي ف م ا   

ال ميي ربا ادلوضوع "تعليم اخل  ن ادلع   اس Widyafitri. البحث العلما ؿ 4
ّف تعليم ج البحث معٍت ا  محملمحملؾ طنحملتحملف فونوركغو" . كناحملى   (PPDH)دار اذل ل 
لي الماحملاي قلم رةحملص فف . كلحملف م  ادلساول ا كىل، كلحملف ا   اخل  مب ا  

ك آا ربا ادلؤاّلسي  (BINKAT)مساا ًن تعليم اخل  ادلنظّمي مسمى ب 
مي طرمفي ادلظحملآر حبيث معلم كلحملف النرمفي ادلساا  ادلع   اسال ميي دار اذل ل.

العوام  ال اعمي لاعليم  ادلعلم مبحملشرة احملالاا ـ ادلاحملؿ الماحمليب على الن ب.

                                                 
 .428-426ن س ادلراجع، .   66
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عنحملال ادلمحملفآت للن ب ال م  ما فوف ن رلحملؿ اخل ، ككجود اخل  معٍت ا  
  تعليم اخل  من حمل رب م  ادلعلم   تعليم اخل  ادلشم ت ّمحمل   الاعليم. ا  كالحملى  

 لاعبَت اخل  العريب.ك  موج  ممحملف 
ةّيي تعليم اخل  ( ربا ادلوضوع "ا  2044. البحث العلما ؿ دم م مرن ى )2

جونج اا ائيي احلموميي اللنحملف ا  ن ادل ارالي ا    4ن ترقيي م حملرة الماحملاي فر  
جراالت تعليم جراالت تعليم اخل  مع ا  ّف ا  ج البحث معٍت ا  دمبوؾ الليمحملف". كناحملى  

 . كتعليم   جحملنب النّ ب، كادلعّلم، كالوالحملى  ادلشم ت  اللغي العرايي. لحملف
 اخل  مرقا م حملرة الن ب على الماحملاي.

( موضوع ، لحملف آ ا 4ّمحمل سبييا آ ا البحث ابحوث السحملافي ماوقع  : ا   
( رب م  حبا ، لحملف 2البحث مبحث ع  تعليم اخل    ادل رالي العحملليي رجيوالحملرم، 

 م ال فف  كليس ترقيي م حملرة الماحملاي. م ا   رب م  آ ا البحث   ترقيي ف
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 الباب الثالث
 البيانات وتحليلها وتفسيرها عرض

 
 البيانات العامةعرض  أ﴾ ﴿

 ذاتية المدرسة .1
 : ادلدرسة العالية احلكومية رجيوساري  اسم ادلدرسة ( أ
 العنوان ( ب

 ٗ: شارع كي أجنغ بونتو رقم.    الشارع
 : رجيوساري   القرية
 : كيبونساري   ادلنطقة
  : ماديون   ادلدينة
 قية: جاوة الشر   ادلقاطعة

 ٖٖٚٔٙ:   الرموز الربيدية
 ٜٜٖٓٚٙ( ٖٔ٘ٓ: )  رقم اذلاتف

 : احلكومية  مدرسة احلالة ( ت
 : أ )جيد جدا(  حالة االعتماد ( ث
 ٜٜٚٔ:  السنة قائم الدراسة ( ج
 ادلرسوم ادلؤسسي للمدرسة ( ح

  ٜٜٚٔ سنةٚٓٔرقم  KMA :   رقم
 ٜٜٚٔمارس  ٚٔ:    تاريخ

 ٜٖٖٗٓٓٓٔ٘ٔٔٔ:  رقما( ٕٔ) NSM ( خ
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 ٕٗ٘ٛٓٛ٘ٓ:    NPSM ( د
 : شللوكة  حالة البناء ( ذ
 : شهادة  حالة األرض ( ر
 M2 ٜٔٓ.٘:   مساحة األرض ( ز
 30: دكتورندوس زلصن توفيق ادلاجستَت اسم مدير ادلدرسة ( س

 
 أسيس المدرسة العالية الحكومية ريجوساري توالموقع الجغرافي تاريخ  .2

خلفية تأسيس ادلدرسة العالية احلكومية رجيوساري من خالل فكرة 
 :لبناء مؤّسسة إسالمي دلستوى التعليم الثانوي يف قرية رجيوساري مع النظر

 .القرية رجيوساري ىي رلتمع ديٍت .1
رسة الثانوية ادلدرسة الثانوية يف قرية رجيوساري ىي ادلد وجود احد .2

 .احلكومية رجيوساري
وجود ادلدرستان ادلتوسِّطة يف ادلنطقة كيبونساري ىو ادلدرسة  .3

 ادلتوسِّطة احلكومية و ادلدرسة ادلتوسِّطة األىليَّة.
ْدَرَسُة  .4

َ
كانت ادلدرسة االبتدائّية يف القرية رجيوساري واحد، ىي ادل

 .االبتدائّية احلكومية رجيوساري
س يف رجيوساري ىو سلسلة من النضاالت من القادة وجود ادلدار 

 الذين كانوا رائدين يف إنشاء ادلؤسسات التعليمية اإلسالمية يف رجيوساري. 

                                                 
 حق ىذا البحثيف ادلل ٕٚٔٓ/D/ٔٚ.X/ٔٓ الرقم ةانظر إىل نسخة الوثيق   ٖٓ
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وجود ادلدارس يف رجيوساري ىو سلسلة من النضاالت من القادة 
الذين كانوا رائدين يف إنشاء ادلؤسسات التعليمية اإلسالمية يف رجيوساري. 

 :رائدة من قبل كيائ حاجي علي رمحة على النحو التايلالشخصيات ىي ال
 يوقف ادلدرسة االبتدائّية ٜٙٗٔيف السنة  .1
 يوقف ادلدرسة ادلعلمُت ٜٓٙٔيف السنة  .2
 السنة ٗ PGANتغيَت ادلدرسة ادلعلمُت إىل  ٜٜٙٔيف السنة  .3
 السنة ٙ PGANيوقف  ٜٓٚٔيف السنة  .4
نة إىل ادلدرسة الثانوية الس ٙ PGANتغيَت  ٜٛٚٔيف السنة  .5

 احلكومية رجيوساري و ادلدرسة العالية احلكومية رجيوساري
نقل ادلدرسة العالية احلكومية رجيوساري  ٜٜٚٔيف السنة  .6

 لالنتقال إىل بوندووسو
يوقف ادلدرسة العالية احلكومية كيمبانغ ساويت  ٜٓٛٔيف السنة  .7

 فيليال رجيوساري
العالية احلكومية كيمبانغ ساويت فيليال  ادلدرسة ٕٜٛٔيف السنة  .8

رجيوساري تغيَت إىل ادلدرسة العالية احلكومية تاكَتان فيليال 
 رجيوساري

تغيَت إىل ادلدرسة العالية احلكومية رجيوساري  ٜٜٚٔيف السنة  .9
 ٚٔادلؤرخ  ٚٓٔماديون برسالة ادلقرر وزير الشؤون الدينية رقم 

 31.ٜٜٚٔمارس 
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 قائمة بأسماء وشروط منصب رئيس المدرسة منذ إنشائها اآلن .3
، كانت ىناك ادلدرسة العالية احلكومية رجيوساري منذ تغيَتىا رمسيا إىل 

 العديد من التغيَتات القيادة ، واليت تشمل:
 ٜٜٛٔ-يف السنة   احلج مسلمدكتورندوس  .1
 ٖٜٜٔ-ٜٜٛٔيف السنة    احلج رمحة ببسوكى .2
 ٜٜٙٔ-ٖٜٜٔيف السنة   ايدى سوسنطاحلج  .3
 ٕٓٓٓ-ٜٜٙٔيف السنة   دكتورندوس احلج غونوان .4
 ٕ٘ٓٓ-ٕٓٓٓيف السنة    احلج مشسرى .5
 ٜٕٓٓ-ٕ٘ٓٓيف السنة   يذدكتورندوس احلج ترم .6
 ٕٕٔٓ-ٜٕٓٓيف السنة  دكتورندوس امحد ياىن مصطفا .7
 ٕ٘ٔٓ-ٕٕٔٓيف السنة    حلج سندى ادريسا .8
 ٕٚٔٓ-ٕ٘ٔٓيف السنة  دكتورندوس احلج اوربسان وزير ادلاجستَت .9

 ٕٖ.اآلناىل  ٕٚٔٓيف السنة  دكتورندوس زلص توفق ادلاجستَت .10
 

 الرؤية والرسالة والغرض .4
 ؤيةالر  .أ 

"واقع الطالب الذين يعًتفون بادلهارة واإلصلاز والثقة واجلودة يف رلال 
 العلوم وعلم و رعاية البيئة"
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 الرسالة .ب 
 جتهيز الطالب وتعريفهم بادلعرفة واألعمال الصاحلة ؛ .1
إدراك كفاءة الطالب ليصبحوا بشرا شلن يؤمنون ويكرسون لللو  .2

 .سبحانو وتعاىل
 .ة الوطنية وتعليم احلروفحتقيق الثقاف .3
تطوير إمكانات الطالب األكادديية على النحو األمثل وفًقا  .4

 الىتماماهتم ومواىبهم من خالل عملية التعلم ؛
تطوير إمكانات الطالب من خالل األنشطة الرياضية والفنية  .5

 وادلناىج الختاذ االنضباط واإلبداع ؛
ة النبيلة ، والذكاء األكادديي ، تنفيذ التعلم ادلوجو لتنمية الشخصي .6

 والتفكَت التحليلي باستخدام مناىج التعليم والتعلم السياقية ؛
 توفَت مهارات إضافية للطالب كرأس مال لالنغماس يف اجملتمع ؛ .7
تنفيذ تنفيذ اإلدارة القائمة على ادلشاركة من خالل إشراك مجيع  .8

النظيفة و  درسة ادلدرسة وحتقيق بيئة ادلأصحاب ادلصلحة يف
اجلميلة و اجلميلة و ادلظللة و ادلنظمة و اآلمنة و ادلرحية واذلادئة 

 يف زلاولة لتحسُت جودة النتائج التعليمية ؛
القيام بثقافة حياة نظيفة وصحية كتعبَت عن احلفاظ على البيئة  .9

 وإدارهتا ؛
 خلق بيئة مجيلة ونظيفة وصحية جتاه مدرسة اديواياتا. .10
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 الغرض .ج 
 .حتسُت جودة ادلمارسات الدينية جملتمع ادلدرسة .1
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 البيانات الخاصةعرض  ب﴾ ﴿
تعليم الخط لطالب الفصل العاشر أ بالمدرسة العالية الحكومية تطبيق  .1

 7102/7102ريجوساري ماديون 
يف عام ادلدرسة العالية احلكومية رجيوساري وقد مت عقد زلاضرة يف 

ا كشفت على وجو التحديد يف وقت السنة الدراسية اجلديدة، كم ٕٓٔٓ
، وحتديدا يف العام الدراسي ٕٓٔٓتقام يف عام  يف ادلقابلة أن: "تعليم اخلط

 ٖٗ."اجلديد
ادلدرسة العالية احلكومية ىذه الدراسة الفصل جلميع الطالب 

دون استثناء، ألن الدراسة زلاضرة يف ىذه ادلدرسة يتم تضمينها جيوساري ر 
يف ادلناىج الدراسية، لذلك يطلب من مجيع الطالب دلتابعة تعلمهم من 

يدخل ادلنهج تعليم اخلط الصف األول إىل طالب الصف الثالث. ألن 
اء الدراسي، يطلب من مجيع ادلتعلمُت دلتابعة الدرس. بغض النظر أهنم سعد

 .أم ال مع دروس خوت
ساعة  ٕىذا كل فئة احلصول على وقت التعلم تعليم اخلط يف تنفيذ 

ادلدرسة العالية احلكومية دقيقة يف األسبوع. يف  ٜٓ=   ٘ٗ×  ٕ الدرس أو
 وىو أيضا َت، يتم عقد احملاضرين فقط من قبل ادلعلم، السيد زلجرجيوساري 

 .مدرس باللغة العربية
نظرا بسيط جدا تعليم اخلط َت، يف تعلم ادلواد "وفقا أوستدز زلج

وسهلة الفهم. ادلواد ادلقدمة تًتاوح بُت شرح قواعد كتابة حجيات 
رسائل ىيجيا جيدة احلروف جيدة وحقيقية. فضال عن أمثلة من 
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وإجراءات الكتابة. كتابة الرسائل عندما ( ي)إىل  وحقيقية من )ا( 
الوسط، ويف هناية اجلملة.  تكون يف موقف مستقل، يف البداية، يف

وكثَتا ما يعطي ادلعلمون مهمة نسخ مجلة اجلملة اليت يقدمها، مع 
الغرض الرئيسي لتدريب عضالت اليد ادلرنة للطالب لتكون أكثر 
مرونة )مرنة( واعتادوا على كتابة احلروف العربية أو اجلمل. بعد ذلك 

وارضاء للعُت  يطلب من الطالب دلناقشة الكتابة لتكون أكثر مجاال
أيضا توفَت ألعاب مثَتة  القراءة. يف التدريس ادلعلمُت اخلطوسهلة 
 ٖ٘ال يشعر بادللل الطالب وادللل." حبيث

 
لترقية فهم اإلمالء العربي لطالب الفصل العاشر أ تعليم الخط عملية  .2

عالية الحكومية ريجوساري ماديون  الّسنة الدراسية  بالمدرسة ال
7102/7102 

داة اتصال لغوية، ترتبط ارتبطا وثيقا بنقل الفكرة وعرضها من اخلط ا  
ثَت يف نفسية القارىء فبقدر ما ىف اخلط من ىل القارىء، وللخط تا  الكاتب ا  

حسن العرض ووضوح الكلمات وانسجام احلروف ومجال الشكل، يكون 
 رىء متمكنا من فهم ما ىو مكتوب.القا

مالء ىو الرسم الصحيح للكلمة، والكتابة الصحيحة تكتب اال  
ىل صورىا ومالحظة حروفها نتباه ا  بالتدريب وادلراس ادلنظم ورؤية الكلمة واال  

مالء، لتنطبع صور كثر من حاسة ىف تعليم اال  ستخدام ا  مالحظة دقيقة، وا  
الطالب مهارة ىف كتابة الكلمات بالشكل الكلمات ىف الذىن، ويصبح عند 

                                                 
 يف ادلاحق ىذا البحث W/10.XII/2017/01انظر إىل نسخة ادلقابلة   ٖ٘



٘ٔ 
 

 

ىل نّو حتويل االصوات ادلسموعة ادلفهومة ا  ادلطلوب. ققد يعّرف االمالء على ا  
ن توضع ىذه احلروف ىف مواضعها الصحيحة من الكلمة رموز مكتوبة على ا  

مالء مقياسا دقيقا دلعرفة ستقامة اللفظ وظهور ادلعٌت ادلراد. ويعترب اال  وذلك ال  
 ليو الصغار يف تعلمهم.ستوى الذي وصل ا  ادل

بينما يف ىذا اجملال، حيصل ادلؤلف على ادلواد التعليمية ادلستخدمة يف 
ادلدرسة ادلتاحة، فقط ال يطلب من الطالب أن يكون ذلك، فإهنا ديكن أن 
تقًتض فقط أثناء التعلم، والكتاب ال ينبغي اختاذىا ادلنزل، بعد استخدام 

 إعادتو إىل غرفة ادلعلم.  زعيم الطبقة جيب
يف عملية التعلم، يتم إعطاء الطالب مهمة إعادة كتابة اخلطاب 
وإجراء التمارين يف الكتاب العريب ألهنم ال يستطيعون جلب الكتاب ادلنزل، 
ولكن تطبيق أو تدريس مهارات الكتابة أو مواد التدريس لكتابة اللغة العربية 

جيب بعد ذلك متابعة ادلواد التالية اليت ىو أقل جدا حىت أبدا تدرس ألنو 
 .سيتم اختبارىا خالل امتحان الفصل الدراسي

أسئلة. مث يبدأ ادلتعلمون  ٓٔقدم ادلعلم اختبارا مسبقا حول  قابلةادل
" ادلتكرر ثالث مرات، بعد أن يستمعون إليو إمالء العمل على سؤال "

االختبار ادلسبق للمعلم يبدأون يف كتابة الكلمات على الورق. وحتدد نتيجة 
ما إذا كانت ىناك أخطاء وما ىي األخطاء. بعد حتليل نتائج الطالب قبل 
االختبار، وادلعلمُت احلصول على الكثَت من األخطاء يف الكتابة مثل 
احلروف، ىاروكات، تانوين وغَتىا. من نتائج كتاب االختبار القبلي حىت 

تابة العربية أن نتائج االختبار نعرف قدرة الطالب ودتكنهم من قواعد الك
 .القبلي تبُت قدرة إمالء الطالب ادلصنفة منخفضة
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يف عملية األنشطة، وادلعلمُت استخدام وسائل اإلعالم ادلختلفة ادلقابلة 
مثل األشياء يف الصف، وبطاقات ادلفردات واحلروف ىيجيا. كل طالب 

لواردة يف الكتاب. حيمل حزمة كتاب عريب، مث يعطي ادلعلم ذلم التمارين ا
قبل أن يقوم الطالب هبذه التمارين، يشرح ادلعلم أوال رسالة ىيجيا. ادلعلم 

أنواع من احلروف عندما يف بداية  ٖيظهر بطاقة رسالة ىيجيا تتكون من 
الكلمة، يف الوسط وأخَتا. جيب على كل طالب معرفة كيفية كتابة احلروف 

 حُت تظهر ويطلب منهم أيضا يف الشروط الثالثة. ادلعلم يشرح ذلك يف
 بطاقة الرسالة ىو الكتابة يف اجلبهة وادلتوسطة والنهاية. 

بعد ذلك يطلب ادلعلم منهم القيام هبذه التمارين. وأمرىم ماسًت 
بكتابة ثالثة مفرودات مطبوعة على الكتاب ثالث مرات يف دفاترىم. بعد 

ة، يقوم ادلعلم بالتحقق أن قام الطالب بنسخها على أجهزة الكمبيوتر احملمول
واحدا تلو اآلخر ويذكر األخطاء، مث يقوم بتصحيحها وخيربىم بإصالحها أو 

 إعادة كتابة الكلمة اخلاطئة. بعد كل فحص وليس ىناك خطأ بعد اآلن، 
حيدد ادلعلم واحد من الطالب لكتابة ادلفردات على منت الطائرة. مث 

ا وجدوا خطأ واحد أن طلب من الطالب تصحيح كتابة صديقو. وأخَت 
األخطاء يف كتابة رسائل تانوينيا. كما يقدم ادلعلمون أمثلة عن الكلمات 

ُمْفَرَدات عرض ادلعلم يالواردة يف أسئلة االختبار اليت تشَت إىل ادلواد التعليمية. 
الطالب ثالث مرات. مث  تبعهايبصوت واضح، مث  هاتحدثيللطالب، و العريّب 

 .مهمة القيام التدريبات يف ادلنزل أعطيت بالفعلرن جرس، أعطى ادلعلم 
وزع ادلعلم قطعة من الورق حتتوي على جداول ىيجيا من أليف ادلقابلة 

إىل محزة. مث يشرح ادلعلم أن يف اجلدول، ىناك أي رسائل اليت ال ديكن أن 
تكون مرتبطة باحلرف التايل، واليت ديكن انضمام وكتابة احلروف عندما يقف 
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البداية والوسط والنهاية. ويطلب من الطالب جللب اجلدول  وحده، يف
 والطالب مطلوبة لدراسة ذلك. 

بعد ذلك، يشرح ادلعلم رسالة ىيجيا ويظهر البطاقة للطالب. ويطلب 
ادلعلم من الطالب القيام بتمارين نسخ ادلفردات ادلوجودة يف الكتاب العريب 

احلال يف األسبوع  ثالث مرات. فحصو ادلعلم، وصحح اخلطأ. كما ىو
ادلاضي، ادلعلم يعطي مثاال على ادلفردات على االختبار القبلي، يتم عرض 
ادلفردات مث يكتب ادلعلم على منت الطائرة، وشرح ادلعٌت مث الطالب مراقبة 
ذلك. بعد مراقبة، والطالب يكتبونو يف جهاز كمبيوتر زلمول دون النظر إىل 

التايل ىو ادلعلم يشرح قواعد إمال مثل  النص وادلعلم يتحقق هبا. النشاط 
ديد. ليس فقط شرح ، أليف الم، تانوين، محزة، و تشكتابة رسائل جنون

ادلواد وحدىا، يعطي ادلعلم أيضا أمثلة من ادلفردات ادلوجودة على مشكلة 
 االختبار القبلي ويشرح أصوات رسائل شلاثلة. 

يقوم ادلعلم بتوزيع  يقوم الطالب بتسجيلو يف جهاز كمبيوتر زلمول. مث
رلموعات من أربع رلموعات ويوفر عشرة بطاقات مفرودات على طاولة 
ادلعلم، وىي رلموعة من أربعة إىل مخسة أشخاص. ولكل رلموعة شخص 
واحد يعُت رئيسا. وظيفة الرئيس ىي أن تأخذ بطاقة ادلفردات على الطاولة، 

قائد اجملموعة وأعضائو  مث قراءهتا ألصدقاء رلموعتو يف حُت تظهر كتاباتو.
 نسخها يف دفًت ادلالحظات ثالث مرات. 

يف بداية الكتابة، ويسمح للطالب لعرض كتاباهتم أوال. مث بعد ذلك، 
فإهنا نسخ مرة أخرى دون النظر إىل الكتابة وجيب أن ال الغش لألصدقاء. 
ادلعلمُت رؤية مهامهم واحدا تلو اآلخر وكل رلموعة وتصحيح اخلطأ. بعد 

لك، كل رلموعة تعطي البطاقة للمجموعة التالية حبيث يكتبون أربع  ذ
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كلمات. مث إعادة شلارسة اإلمالق وادلنقل كما يف البداية وبعد االنتهاء، 
 وإعطاء البطاقة مرة أخرى إىل رلموعة أخرى. 

جيب أن يشرح ادلعلم بعض الكلمات ألن ىناك قواعد أو قواعد  
 كل رلموعة لشرح قواعد الكتابة. إذا مت كتابة. لذلك، يذىب ادلعلمون إىل

احلصول على مجيع البطاقات األربع، يتم االحتفاظ البطاقات األربع يف 
مكان منفصل مث يستعيدون بقية البطاقات. وىلم جرا، حىت نفاد البطاقة. 
ادلعلم يعُت ادلهمة اليت يتعُت القيام بو يف ادلنزل، وادلهمة ىي شلارسة كتابة 

 عشرة وشلارسة كتابة خطابات ىيجيا.ادلفردات ال
 

مشكالت تعليم الخط لترقية فهم اإلمالء العربي لطالب الفصل العاشر  .3
أ بالمدرسة العالية الحكومية ريجوساري ماديون  الّسنة الدراسية  

7102/7102 
مالء، مشكالت الكتابة العربّية كثَتة ومتعددة وىي: الشكل وقواعد اال  

عجام ووصل ختالف موضعو من الكلمة، واال  با   واختالف صور احلروف
ف ىجاء عراب، واختالو اال  احلروف وفصلها واستخدام الصور القصار ا  

 .ادلصحف عن اذلجاء العادي
، العديد من الطالب الذينتعليم اخلط على الرغم من أن يف عملية 
العديد من اخلط م ذلك. وبالنظر إىل أن يولكن لديهم أيضا صعوبة يف تعل

أشكال سلتلفة من شكل ومستوى الصعوبة من كل شكل، واليت تتطلب 
 رعلو، كما نقل يف مقابلة مع أستاذ مهاجاحلذر وادلثابرة يف عملية ج

ىي يف جعلها جيب علينا أن نفهم األحرف من تعليم اخلط الصعوبة يف “
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احلروف العربية. وجيب أن نكون دقيقُت، وجيب أن تكون مسيكة، وأن ضلتاج 
التخفيف. وباإلضافة إىل ذلك، فإن وسائل اإلعالم اليت رمست خوت إىل 

واخلط العريب سلتلفة جتعلنا جيب أن نكون حذرين، وىذا يعٍت أن الكتابة 
 ." ٖٙالعربية جيب أن تناسب تكوين مع وسائل اإلعالم لرمسو

أيضا من ذوي اخلربة تعليم اخلط ذلك، فإن صعوبات وباإلضافة إىل 
من قبل الطالب بسبب كتاباهتم ليست جيدة، كما ىو مبُت يف نتائج 

 :ادلقابالت مع أحد طالب الصف زا
ألن أساسا كتايب ليست جيدة جدا، وبالتايل فإن صعوبة يف  ..."

 ٖٚ ."اتباع أشكال خوت تدرس
اخلط وال تزال ىناك عوامل أخرى يعاين منها الطالب يف متابعة دروس 

مثل صعوبة استخدام عالمات بشكل صحيح، وحتديد موقف قطع على 
عالمات، ومساكة يف غيض من حرف يف شكل معُت. باإلضافة إىل ذلك، 

بية من حيث كتابة الرسائل حيصل الباحثون أيضا على بعض األخطاء الطال
 –ح(، )س  – ف اجملاورة، مثل كتابة احلروف )هاليت تكتب فيها احلرو 

صعب جتنب ع( وغَتىا. صعوبة من ال -ع(، )ء  -ة(، )ا  -ص(، )ت 
. ديكن أن حيدث بسبب االستماع اخلطأ إىل الرسائل دتليها. يف كل يف إمالء

الطالب ىم ءة من قبل، و جانب ىناك أخطاء، وذلك ألن الطالب أقل قرا
 أقل اىتماما. ىي  أقل دراية كتابة إمالء ألن دروس إمالء
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يف الفصول الدراسية، بعض الطالب أنفسهم يف وقت تطبيق إمالء 
يقولون معلميهم دلاذا ىم خاطئة يف كتابة الكلمة. بعضهم ينسى قواعد 

ُت، فإهنا تعتقد الكتابة، مث ال تركز عندما يقول ادلعلمون، أما بالنسبة للمعلم
أن ادلعلم بسرعة جدا قراءهتا. يف اجلانب تانوين، والطالب كتابة الرسالة من 
راىبة اخلبز النو يتأثر مبا يسمعو. يف اجلانب من محزة، ألن الطالب ليس 
لديهم الكثَت من ادلعرفة حول القواعد. ىكذا ىو كتابة أليف مقشورة. 

ى كلمة قراءة رسائل جنون علالطالب ال يكتبون احلروف جنون وكتابة 
 .ألهنم ال يعرفون القواعدولكن مل يكتب، 

وباإلضافة إىل ذلك، غالبا ما يشكو ادلعلمون من كيفية زيادة اىتمام 
الطالب باللغة العربية حىت يكونوا أكثر حبا ومغريا يف تعلم اللغة العربية. 

دون يف ، وبعض الطالب يًتدتعليم اخلطألنو، يف بعض األحيان أثناء 
حضور الدروس. على سبيل ادلثال ىناك طالب الذين غالبا ما يطلب اإلذن 
إىل احلمام لغسل وجهي ألسباب النعاس، وىناك النوم يف الفصول الدراسية، 
وىناك أيضا الطالب الذين أثناء تعلم الدردشة وحدىا مع األصدقاء جبانبو، 

 اآلخر.  والعديد من ادلشاكل اليت ال ديكن ذكرىا واحدا تلو
من بعض الطالب أنفسهم خالل ادلقابالت مع الباحثُت، باإلضافة 
إىل عدم اىتمامهم بدروس اللغة العربية، كما أهنم مل يكرىوا ادلعلم. يقول 
البعض أن ادلعلم أقل انتباىا، وأقل جاذبية، وأقل إثارة، وغَتىا. حبيث 

 جيعلهم بادللل وتردد يف اتباع الدرس.
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 الرابعالباب 
تعليم الخط لترقية فهم اإلمالء العربي لطالب الفصل العاشر أ  البيانات عن تحليل 

 7102/7102بالمدرسة العالية الحكومية ريجوساري ماديون 
 

الفصل العاشر أ لطالب  لترقية فهم اإلمالء العربيتحليل تطبيق تعليم الخط  .أ﴾ ﴿
ية ريجوساري ماديون الّسنة الدراسية  الحكوم بالمدرسة العالية

7102/7102 
اخلط ىو جعل الكتابة اجلميلة من احلرف أو الكلمات أو اجلمل. ىدف 
تعليم اخلط ىو جعل الطالبات ماىرة يف كتابة احلرف أو الكلمة العربية بصحيح 

عة ية الصحيحة ليتّم دفمالى  ّن اكتساب الطالب للمقدرة على الكتابة ال  ا   وّتميل.
ّّنا حيصل عن طريق الكالم والتحدث مالء وا  واحدة ىف الساعة ادلقررة لتدريس ال  

مالء وما يعمل ىف صغاء والقرأة ، لذا فمن الضروري التنسيق بُت منهج ال  وال  
 .خرىاكتساب ادلهارات اللغوية ىف فنون اللغة ال  

حلكومية تطبيق تعليم اخلط لطالب الفصل العاشر أ بادلدرسة العالية ا
خالل العام الدراسي اجلديد.  0202الّسنة ، اليت عقدت يف رجيوساري ماديون

 تدرس وتدخل يف ادلناىج الدراسية.يف دروس احملتوى احمللي اليت تعليم اخلط وتدرج 
م، باإلضافة إىل ادلعلمُت النشطُت، كان الطالب يشاركون ييف تنفيذ التعل

، السيناريوة ادلباشرة خللق أشكال سلتلفة من م مع ادلمارسيمباشرة يف أنشطة التعل
فمن ادلقصود أن الطالب حقا فهم وإتقان ادلواد من السيناريو ليس من النظرية، 

أكثر صعوبة من رلرد اخلط ولكن أيضا يتقن يف جعلو. يف الواقع، فإن شلارسة صنع 
ن يتطلب ادلثابرة واحلذر يف كل شكل ماخلط معرفة القواعد وحدىا، يف صنع 
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بدرجات متفاوتة من اخلط أشكال احلروف، باإلضافة إىل أشكال سلتلفة من 
 .الصعوبة

م يتم تدريس الطالب لكتابة احلروف العربية ييف ادلرحلة األوىل من التعل
)شنقا( أو أعلى.  السطربشكل صحيح، ووضع احلروف سواء كانت تقع ٖتت 

يق ٖتديد مساكة يف بعض م عن طر يبعد أن يتقن ادلرحلة األوىل مث يسَت ادلعل
احلروف. وباإلضافة إىل ذلك، ادلعلمُت أيضا غرس األناقة يف كل الكتابة، ْتيث 
يتم استخدام الطالب للكتابة بدقة، واليت يف وقت لحق ميكن أن تعزز الفائدة يف 

جلمال يف كل شكل من أشكال ، أكد جدا أيضا من حيث ااخلطقراءهتا. يف صنع 
 .احلروف
اجيف  لتعويض الكتابة. كما ذكراخلط م يا يهدف التعلوذلك أساس 

حيدد تعليم الكتابة على ثالثة حالت، وىي: أ( القدرة على  ،0200ىرماوان : 
فكار بالوضح , ج( كفاءة التعبَت عن ال  اخلطالكتابة بالصحيحة, ب( ٖتسُت 

ىداف تعليم اخلط ىي شكل اللفظ او الكلمات مع مجيلتهما كان ا   34والتفصيل.
 35وصحيحتهما.

لة إرشادية حيث باإلضافة إىل تعليمهم يف ادلدارس، يقدم ادلعلمون أيضا أد
من التمارين األساسية )سهلة( لتشكيل غرفة سليمة من النموذج  توجد متارين، بدأ

مها يف ادلنزل، وجيب مجع كل أسبوع يف هناية الدرس من أجل القيمة  يليتم تعل
 اد تقييم للمعلمُت.كمو 

                                                 
 PembelajaranBahasa Arab, Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan ،خرونعبد احلميد وا   34

Media  ،49(، 0229)مالنج: اجلامعة السالمية احلكومية مالنج فَتيس. 

(، 0200اندونج: رماجا روسداكايا،  )ب Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab اجيف ىرماوان، 35
053. 
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لترقية فهم اإلمالء العربي لطالب الفصل العاشر أ تعليم الخط عملية تحليل  .ب﴾ ﴿
بالمدرسة العالية الحكومية ريجوساري ماديون  الّسنة الدراسية  

7102/7102 
وفقا جوانب من مهارة الكتابة لعليان ىي القوائد )ضلو و صراف(، اإلمالء و 

ة يف الكتاب ىي الكلمة )أصغر وحدة مجلة أو تكوين اخلط. العناصر ادلوجود
عناصر عنصري( ، اجلملة )رلموعة كلمات ميكن أن تشكل معٌت أو كلمة مدعومة 

 بكلمة أخرى( ، الفقرة و األصلوب.
تبدأ اكتساب تعليم اخلط ٔترحلة التهيئة، و تنفيد عن طريق الرسم، و يشعر 

م اخلطوط الىت تشابة احلروف، ويبدأ الطفل يف ىذه ادلرحلة بالستماع، وىو يرس
التدريب علي ٖتريك القلم يف الٕتاىات الصحيحة لرسم الكلمات واحلروف 
بشكل غَت مباشر، و ادلعلم بشرف علي ضبط زلأولت مسك القلم ووضع 
الكراسة اخلاصة بالكتابة وضعا سليما، و ّنو مهارة الطفل يف الكتابة يف ىذه 

قفو ارتباك وتوتر نفسى و عضلى، كل ينبغى أل يغيب ادلرحلة يتطلب جهدا ويرا
 عن ذىن ادلعلم.

اجتماعات متتالية،  3واستنادا إىل بيانات الرصد اليت حصل عليها الباحثون 
، ادلعلم يعطي الختبار ادلسبق 0207أكتوبر  05وىي يف الجتماع األول يف 

" ادلتكرر ثالث مرات، أسئلة. مث يبدأ ادلتعلمون العمل على سؤال "إمال 02بقدر 
نتيجة الختبار  بعد أن يستمعون إليو يبدأون يف كتابة الكلمات على الورق. وٖتدد

ىي األخطاء. بعد ٖتليل نتائج الطالب قبل خطاء و ما كان ادلسبق للمعلم ىل
الختبار، وادلعلمُت احلصول على الكثَت من األخطاء يف الكتابة مثل احلروف، 

 .َتىا. وعالوة على ذلكتانوين وغ ىاروكات،
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يف الجتماع الثاين يف عملية األنشطة، وادلعلمُت استخدام وسائل اإلعالم 
ادلختلفة مثل األشياء يف الصف، وبطاقات ادلفردات واحلروف ىيجيا. كل طالب 

هم التمارين الواردة يف الكتاب. قبل أن ادلعلم يعطيحيمل حزمة كتاب عريب، مث 
 8رين، يشرح ادلعلم أول رسالة ىيجيا. وآخر اجتماع يف يقوم الطالب هبذه التما

ليف ، وزع ادلعلم قطعة من الورق ٖتتوي على جداول ىيجيا من أ0207نوفمرب 
اجلدول، ىناك أي رسائل اليت ل ميكن أن تكون مرتبطة إىل محزة. مث يشرح ادلعلم 

، يف البداية باحلرف التايل، واليت ميكن انضمام وكتابة احلروف عندما يقف وحده
 والوسط والنهاية.

ادلدرسة العالية احلكومية رجيوساري ، يف تعليم اخلط من نتائج البيانات 
العاشر أ، وذلك باستخدام أساليب سلتلفة يف التدريس الفصل طالب وخاصة ل

. األسلوب 0224انتقائية(. وفقا إلفصاح أمحد إزان: طريقة )طريقة مزيج / 
م اللغة األجنبية أمام الصف من خالل ي مواد تعلالنتقائي ىو كيفية تقدمي

، مثل الطريقة ادلباشرة مع طريقة الًتمجة النحوية ةقيرلموعات سلتلفة من عدة طر 
 36طريقة القراءة ادلستخدمة مرة واحدة / تطبيقها يف حالة التدريس.بالحىت 

 
 
 
 
 

                                                 
 Metodologi Pembelajaran ،002 ،أمحد عزّا 36
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تعليم الخط لترقية فهم اإلمالء العربي لطالب الفصل تحليل مشكالت  .ج﴾ ﴿
العاشر أ بالمدرسة العالية الحكومية ريجوساري ماديون الّسنة الدراسية  

7102/7102 
مالء تشعب قواعدىا وتعقدىا وكثرة من ادلشكالت اليت تواجو ال  

ذلمزة صبح الكبار ل يؤمنون باخلطاء فما بالنا بالصغار؟ فاستثناءات حىّت ا  ال  
ويال مث ىي بعد ذلك و متوّسطة تا  صالة ا  ّما متوسطة بال  ادلتوّسطة مثال فهي ا  

و معتل ّما صحيح ا  و بعد متحّرك، والساكن ا  و متحركة بعد ساكن ا  ساكنة ا  
و مكسور ولكّل حالة من ىذه و مفتوح ا  و شلّا قبلها مضموم ا  وادلتحّرك من اذلمزة ا  

 ستثناء.غالبا ا   احلالت قاعدة ولكّل قاعدة
فهناك حروف تبقى على صورة  -تعددت صور بعض احلروف ىف الكلمة:

الدال، الذال، الراء، الزاء، الطاء، الظاء، الواو. وىناك حروف لكّل  -واحدة ىي:
منها صورتان ىي: الباء، التاء، الثاء، اجليم، احلاء، السُت، الشُت، الصاد، الضاد، 

. وىناك حروف لكّل منها ثالث صور ىي: الكاف، الفاء، الالم، النون، الياء
ّن ىل ا  ربعة صور ىي: العُت، الغُت، اذلاء، يضاف ا  ادليم. وىناك حروف لكّل منها ا  

ىذا ىف تعدد صور احلروف ىف الكتابة العربية يربك ادلتعلم ىف بداية تعلمو ويوقعو 
ت اّلذي يدّل عليو كثر والصو و ا  نّو جيد للحرف صورتُت ا  ذ ا  ىف اضطراب نفسي ا  

 الرمز ادلكتوب.
. التعليم اخلطينفصالن عن الصعوبات، وكذلك يف يم ليف كل عملية التعل

، ولكن ادلعلمُت أيضا ٕتربة القيود فقط لطالبتعليم اخلط لينظر يف صعوبات 
عند تدريسهم. وميكن مالحظة ذلك من ٖتليل ادلقابالت اليت ترد يف اجلدول 

 التايل:
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 1.0الجدول 
 تعليم الخطفي مشكالت 

 عند مدرس النمرة
يف تعليم اخلط اليت يتواجو بادلعلمون يعٌت كيفية زراعة الىتمام   .1

يف تعليم اخلط نفسو، ألن ادلتعلمُت ليأيت من ادلدرسة الثانوية 
اخلرجيُت، ولكن من ادلدرسة ادلتوسِّطة حيث نادرا ل يستخدم 

ب ادلزيد من التوجيو الذي احلروف العربية يف الدرس ْتيث تتطل
اعتاد على كتابة اللغة العربية، أن معتربا تعليم اخلط ل ميكن 

 37 اعتباره سهال ألنو يتطلب الصرب واحلذر يف كل عملية صنع.
 عند طالب  النمرة

علها. جيب أن يفهم حقا الصعوبات يف تعليم اخلط ىي يف ج  .1
من احلروف العربية وأيضا أن تكون دقيقة، واليت ٖتتاج إىل أن 
تكون مسيكة واليت ٖتتاج إىل تضعف. باإلضافة إىل الكتابة 
العربية جيب أن تناسب بُت التكوين مع وسائل اإلعالم 

 38لرمسو.
استخدام عالمات بشكل صحيح وضبط القطع على عالمات   .2

 39 ميكن أن تؤثر على مجال الكتابة.
 42 ىناك صعوبات أيضا يف اتباع أشكال اخلط التدرس.  .3

                                                 
 يف ادلاحق ىذا البحث W/23.XII/2312/33انظر إىل نسخة ادلقابلة  37

 يف ادلاحق ىذا البحثW/23.XII/2312/34انظر إىل نسخة ادلقابلة  38

 يف ادلاحق ىذا البحثW/02.XII/0207/24انظر إىل نسخة ادلقابلة   39

 يف ادلاحق ىذا البحث O/5.XII/2312/31انظر إىل نسخة ادلقابلة  42
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من اجلدول أعاله، الصعوبات اليت تواجو بُت ادلعلمُت والطالب، بُت 
ٓتالف الصعوبة تأيت اخلط يفًتضون يف دراسة إهنا الطالب والطالب سلتلفة. 

نفسو، الذي اخلط من كل فرد حدة، فإن الصعوبة تأيت أيضا من عملية صنع 
 لديو العديد من ادلتغَتات ذات مستويات سلتلفة من الصعوبة.

و ّتانب ذلك، تقع مشكالت التعّلم اخلط عند ادلعّلم على زلاولة ىف 
ترقّية دافع النفس الطالب  او من ناحّية سيكولوجيا. لّن اثر جائشة الطالب 
اىل احلراسة القضائية ىف ادلواد التعليمّية. و ىف تعليم اخلط احتاج اىل كثَت 

يدة. حىّت وجب للمعّلم ان قادرا التدريبات. لّن كثرة التدريبان تؤثّر النتايج اجل
ىف ترقّية دافع النفس الطالب بطرق التعليم ادلختلفة و ادلفرّحة و اسلوب 

 التعليم ادلعّلم نفسها.
اّدى مّث اّدى التقومي مهّم جّدا لّن التقومي من عناصر التعليم ادلهّم. 

التقومي ىو  التقومي ليعرف صلاحة التعليم و ٖتقيق اىدافو بعد عملّية التعليم.
اّدى التقومي ىف اوقات ادلعُّت. احيانا، بعد و  40اعمال ليعُّت قيمة الشيء.

ادلواجهات او ىف اخَت السنة. اّدى التقومي بنطامّية و استمرار لكي يكون ان 
لكِت يستطيع ادلعّلم ان يعرف نقط األخطاء  42اءة الطالب.يصّور كف

يعطى كثَت التدريبات الطالب. مّث ارتكز على ىذه البيانات قادرا للمعّلم ان 
 ىف تلك نقط األخطاء.

كالت عند الطالب معلق بتطبيق او كتابة اخلط مناسب بقواعد اّما مش
اخلط. و ّتانب ذلك، كانت الصعوبة ىف استعمال ادواة الكتابة غَت مناسب. 

                                                 
 1 (,0200 )جاكارتا، ف ت. رجا غرافيندو فرسادا،، Pengantar Evaluasi Pendidikan ،اناس سودجيانا 41

)يغياكرتا، تراس:  ،Evaluasi Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan تياريني، سوليس  42
 50(، ص، 0229
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و اذا شكل اخلط الذى تعّلم الصعبة. حىت ل ٕتد توازن بُت شكل اخلط 
الذى تعّلم الطالب و كفاءهتم. و لذالك، التدربات التجريديّة زلتاج. لكي 

 يكون الطالب ان يدّرب ادلواد مناسب بكفاءهتم.
كانت الكلمات العربية من حروف جيب وصل بعضها وجيب فصل 
بعضها عن بعض وبذلك تضيع معامل احلروف داخل الكلمة، فبينما صلد 

فقي ىل جانب بعض بشكل ا  النظام الالّتيٍت يقضي بوضع احلروف بعضها ا  
امُت ىف كتابة احلرف، حيث يقضي بًتتيب ّن النظام العريب جيمع بُت نظصلد ا  

ّن فقيا يًتتب على ذلك ا  خر ترتيبا ا  بعض حروف الكلمة ترتيبا راسيا وال  
ىل معرفة موضع كل حرف من احلرفُت الطالب ىف الكتابة العربّية  حيتاج ا  

 اجملاورين لو وىذا ما جيعلها صعبة يف التعلم والتذكر.
مالء، ومتعددة وىي: الشكل وقواعد ال   مشكالت الكتابة العربّية كثَتة

عجام ووصل احلروف ختالف موضعو من الكلمة، وال  واختالف صور احلروف با  
عراب، واختالف ىجاء ادلصحف عن و ال  وفصلها واستخدام الصور القصار ا  

 .اذلجاء العادي
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 الباب الخامس
 اإلختتام

 
 البحثنتائج  .أ﴾ ﴿

 ما يلي:كالباحثة  ، خلصت ادلناقشات ادلذكورة إستند 
يف ادلدرسة العالية احلكومية رجيوساري ماديون يف تعليم اخلط تطبيق  إن   .1

وفقا للسياسات ادلنصوص  يف ادلناىج ادلدرسية . تدخول0212عام ال
الدرس اإللزامي، يتم  احد كل أسبوع. و ليساجتماع و  عقد ادلدرسة.

عقده أيضا من أجل تدريب مهارات الطالب على إتقان مهارات الكتابة 
 .ادلتبادلة بطًتاادل يكون لعربية، ألن بينهمااللغة ا بادلوجهة الدرسالعربية 

ادلدرسة العالية احلكومية رجيوساري ماديون يف تعليم اخلط عملية إن   .0
 ادلعلمادلواد ادلقدمة  التبشري. يف ادلختلفة وفقا إلحتياجة ريقالطباستخدام 

بطاقة  و بطاقة ادلفردات و مقدًمامثل: االختبار تعليم اخلط الللطالب يف 
 ىيجيا. اجلدول ىيجيا و

صنع الما ميارسون النظريات يف  عند ,يقع على الطالب يعٌت مشكالتإن   .3
،  ود نفسومن العوامل الفر  يشتق   األخرادلشكالت ذلك،  . و غرياخلط
درس اللغة ال عن من ادلدرسة ادلتواسطة اليت ناقص ونجخر  تادللك كذ

ام ا  تشكيل احلروف العربية.العملية التعلم لتابعة ادلصعوبة يف الالعربية، 
مشكالت عند الطالب معلق بتطبيق او كتابة اخلط مناسب بقواعد اخلط. 
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عمال ادواة الكتابة غري مناسب. و و جبانب ذلك، كانت الصعوبة ىف است
اذا شكل اخلط الذى تعل م الصعبة. حىت ال جتد توازن بني شكل اخلط 
الذى تعل م الطالب و كفاءهتم. و لذالك، التدربات التجريدي ة حمتاج. لكي 

يستجيب من ولكن  يكون الطالب ان يدر ب ادلواد مناسب بكفاءهتم.
رىا حتديا لتطوير مهاراهتم يف إتقان الصعوبات باعتبا ىناكبعض ادلتعلمني 

و جبانب ذلك، تقع مشكالت التعل م اخلط عند ادلعل م على حماولة  ادلواد.
ىف ترقي ة دافع النفس الطالب  او من ناحي ة سيكولوجيا. الن  اثر جائشة 
الطالب اىل احلراسة القضائية ىف ادلواد التعليمي ة. و ىف تعليم اخلط احتاج 

ريبات. الن  كثرة التدريبان تؤث ر النتايج اجليدة. حىت  وجب اىل كثري التد
للمعل م ان قادرا ىف ترقي ة دافع النفس الطالب بطرق التعليم ادلختلفة و 

 ادلفرح ة و اسلوب التعليم ادلعل م نفسها.
 

 حاتاإلقتر  .ب﴾ ﴿
لتطوير وحتسني اللغة  ميكن مفيدأن  ،تسليماالباحثة قًتاحات يريد اإلأما  

وسيلة الرسالة لهارات الكتابة كاادلوسيلة لالتصال، وخاصة الًتكيز على العربية كال
 :يعٌت الكتابةب

 عند المدرس .1
جيب ادلعلمني زيادة التشجيع  ،العملية تعليم اخلطلعوامل الداعمة ل .أ 

 .تعليم اخلطالذي ميكن أن يدعم 
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 .ذالكعلى  ادلتعلمون وكيفية التغلبادلشكالت ب أن يهتمادلعلمون  .ب 
ىتمام ادلتعلمني اإلد  يشتم الذي ميكن ينموذج التعلالحتسني  .ج 

 لتعلم.ل
 عند الطالب .2

 حىت  م، ينشطة متابعة عملية التعلال ود  أن يكون جيادلتعلمني وينبغي  .أ 
 جيدا.اخلط على ادلواد  إستوىلميكن 

ادلدرسة أو ادلسابقة اليت تعقد يف  عمليةدلتعلمني متابعة أوينبغي ا .ب 
 .اخلطعن البصرية خارج ادلدرسة من أجل إضافة 
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