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 الملّخص
 

الكتابة بطريقة اإلنشاء ادلوّجو يف تعليم اإلنشاء  تعليم مهارة. 2019 نور اإلستقامة
جوريسان مالراك " اإلسالم"بادلدرسة العالية اإلسالمية " ط"لطالب الصف اخلامس 
كّلّية الًتبية قسم اللغة العربّية ىف اجلامعة . 2019-2018فونوروغو السنة الدراسية 

.  ادلشرف أمحد زبيدي ادلاجستَت. اإلسالمية احلكومية فونوروغو
مهارة الكتابة، طريقة اإلنشاء الموّجه، تعليم اإلنشاء : الكلمات األساسية

طريقة اإلنشاء ادلوّجو من إحدى الطرائق التعليمية اليت استخدمتو معلم 
وىذه الطريقة . اإلنشاء يف ادلدرسة العالية لتدريب مهارة الطالب يف كتابة اإلنشاء

جوريسان مالراك فونوروغو يف " اإلسالم"قد طّبقت بادلدرسة  العالّية اإلسالمّية 
. تعليم اإلنشاء لتدريب كفاءة الطالب يف مهارة الكتابة

واألىداف من ىذا البحث ىي دلعرفة كيفية تطبيق طريقة اإلنشاء ادلوّجو 
. لًتقّية مهارة الكتابة يف تعليم اإلنشاء و ادلشكالت فيو

ونوع ىذا البحث ىو البحث ادليداين وىو ثبحث عن البيانات يف ميدان شلا 
وادلدخل الذي تستخدمة الباحثة ىو . يتعلق حول تطبيق اسلوب اإلنشاء ادلوّخو

و صفتو ىو . ادلدخل الكيفي وىو إجراء البحوث اليت تنتج البيانات الوصفية
البحث الوصفي وىو ان تصور الباحثة ادلوضوع بالبيانات ادلوجودة عند التحليل 

وأما ربليل . والباحثة ذبمع البيانات بثالثة طرق منها ادلالحظة وادلقابلة والوثائق
البيانات تقوم الباحثة باستخدام اخلطوات اليت تتكون من زبفيض البيانات وعرض 

. البيانات واالستنتاج
ونتائج البحث تدل على أن يف تطبيق طريقة اإلنشاء ادلوّجو لًتقّية مهارة 

بادلدرسة العالية اإلسالمية " ط"الكتابة يف تعليم اإلنشاء لطالب الصف اخلامس 
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ادلرحلة : توجد مراحل للتعليم، وىيجوريسان مالراك فونوروغو ىي " اإلسالم"
االفتتاحية اليت تشمل التحيات وإعداد الفصل، ادلرحلة األساسية ىي نقل ادلواد 
باستخدام طريقة اإلنشاء ادلوّجو  بالتدريبات الكتابة، و ادلثال علي ذلك بإعطاء 

أمناط اجلملة و أمثلتها، و تغيَت األفعال، و الًتمجة من اللغة العربية إيل اللغة 
اإلندونيسية و كذا العكس، و كتابة اإلنشاء علي أساس أمناط اجلمل اليت مّت 

. تعّلمها، وادلرحلة اخلتامية اليت تشمل التصحيح و اختتام اللقاء بالسالم
أما ادلشكالت يف تطبيق طريقة اإلنشاء ادلوّجو لًتقّية مهارة الكتابة يف تعليم 

" اإلسالم"بادلدرسة العالية اإلسالمية " ط"اإلنشاء لطالب الصف اخلامس 
 أي أن ادلشكالت اليت ;وجود ادلدرس (1): جوريسان مالراك فونوروغو ىي

يواجهها ادلدرس يف ىذا الفصل الدراسي غالًبا ما يًتك الفصل ألنو مسؤول من قبل 
 أن الطالب يشعرون ;الدافع للتعلم (2)ادلدرسة لرعاية امتحانات الفصل السادس، 

 أي الذكاء أو القدرة والثقة ;الذكاء والثقة بالنفس (3). بعدم وجود الدافع يف التعلم
 بسبب لغة ادلعلم اليت تكون عالية وغَت اليت كانت ضعيفةبالنفس لدى الطالب 

 .قادرين على أداء الواجبات
 
 
 

 
 
 



4 
 

 

 
 
 



5 
 

 

 
 
 



6 
 

 

 
 
 



7 
 

 

 
 
 



8 
 

 

الباب األّول 
 المقدمة
 

 خلفية البحث ﴿أ﴾
ادلهارة اللغوية ىي القدرة على استخدام اللغة كأداة 
اتصال، شفهية ومكتوبة، متقبلة وإنتاجية، إشتمل على 

 مهارة .مهارات االستماع والكالم والقراءة والكتابة
 مهارة .الكتابة ىي أعلى مهارة من أربع مهارات لغوية

الكتابة ىي القدرة على وصف أو التعبَت عن زلتويات 
العقل، بدأ من جوانب بسيطة مثل كتابة الكلمات إىل 

تقسيم مهارة الكتابة يف . جوانب معقدة يعٍت اإلنشاء

                                                             

: مالنج)، Metodologi Pengajaran Bahasa Arab،  امحد فؤاد أفندى
 . 78، (2005مشكات مالع، 

مطبعة : مالنج)، Pembelajaran Bahasa Arab عبد احلميد وآخرون، 
 .49، (2008اجلامعة اإلسالمية احلكومية، 
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دروس اللغة العربية بشكل عام إىل ثالث فئات ال يتّزأ، 
 .وىي اإلمالء واخلط واإلنشاء

اإلنشاء ىو فئة من الكتابة ادلوجهة إىل التعبَت عن 
األفكار الرئيسية يف شكل األفكار والرسائل وادلشاعر، و 

 ما إىل ذلك يف اللغة ادلكتوبة، وليس رلرد
. تصور شكل أو مظهر احلروف أو الكلمات أو اجلمل

 .مث بدأت رؤى وخربة ادلؤلف يف ادلشاركة
جيب أن تستخدم عملية التدريس والتعلم اجليدة 

يف . أنواًعا سلتلفة من طريقة التدريس بشكل متكامل
الواقع، كل طريقة ذلا نقاط ضعف ومزايا، وبالتايل فإن 
مهمة ادلعلم ىي اختيار الطريقة الصحيحة يف عملية 

 يف نظام التعلم، تعترب طريقة التدريس جزًءا ال .التدريس
يتجزأ، حيث تتشابك مكونات التدريس كنظام مًتابط 

                                                             

 ،Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab اجيف ىَتماوان، 
 .151، (2014باندونج رماجا روسداكريا، )

 .163،  نفس ادلرجع

مطبعة اجلامعة : فورووكرطو)، Strategi Pembelajaran سوهناج، 
 . 40، (2012اإلسالمية احلكومية فورووكرطو، 



10 
 

 

يتم اختيار الطريقة كجسر أو ربويل . ويؤثر بعضهم بعضا
وسائل اإلعالم التعليمية ضلو األىداف اليت يتعُت 

 .ربقيقها
" اإلسالم"تؤثر طريقة التعليم يف ادلدرسة العالية 

عالوة على ذلك، . بدرجة كبَتة على عملية التعليم
غالًبا . بالنسبة لتعليم اإلنشاء على مستوى مدرسة العالية

ما ينقل ادلعلمون التعّلم عن طريق وضع أساليب ذبعل 
الطالب صعًبا ويصبح الطالب سلبيُت جًدا حبيث ال 

مع ىذا احلال، . حيب الطالب إىل تعليم اإلنشاء
ترجي .  استخدم ادلدرس الطرق اخلاّلق لسهل فهم ادلاّدة

إيل الطالب   ال يشعر صعوبة يف عملية التعليم خاصة 
 .التعليم اإلنشاء

 اجلملة أو الفقرة البسيطة إنشاء موّجو ىو جعل
بالتوجيو، ادلثل مجلة غَت كاملة و غَت  باإلشراف اخلااّ 

 .ذلك

                                                             

 .38،  نفس ادلرجع

 .Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ،164 اجيف ىَتماوان، 
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بادلدرسة " ط"وفقا معلم اإلنشاء يف الفصل اخلامس 
، يف تعليم اإلنشاء الطالب اضلاز سليّب، "اإلسالم"العالية 

. قّلة تشجيع التعّلم، و قّلة يف تطبيق القواعد ايل اجلمل
كما أهنا ال تزال حباجة إىل التوجيو واإلرشاد من ادلعلم يف 

 .كتابة اإلنشاء
، فإن "ط"طبًقا دلاقالة ألحد طالب الصف اخلامس 

تعلم اإلنشاء أو تكوين ىو تعلم صعب للغاية ألن 
الطالب جيب أن يكونوا قادرين على وضع األفكار يف 
الكتابة وجيب أن يكونوا قادرين على تطبيق القواعد يف 

 .اجلملة
قائمة علي خلفية البحث ادلذكورة، هتتم الباحثة 

الكتابة  تعليم مهارة "بإجراء حبث ودراسة إضافية عن 
بطريقة اإلنشاء ادلوّجو يف تعليم اإلنشاء لطالب الصف 

" اإلسالم"بادلدرسة العالية اإلسالمية " ط"اخلامس 

                                                             

 .2018 ديسمرب 6 ادلقابلة مع ادلدرس يف 

 .2019 يناير 2 ادلقابلة مع الطالب يف 
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-2018 جوريسان مالراك فونوروغو السنة الدراسية
2019 ."

 
 تحديد البحث ﴿ب﴾

 يف ىذا البحث تبحث الباحثة عن تعليم مهارة
الكتابة بطريقة اإلنشاء ادلوّجو يف تعليم اإلنشاء لطالب 

بادلدرسة العالية اإلسالمية " ط"الصف اخلامس 
 جوريسان مالراك فونوروغو السنة الدراسية" اإلسالم"

2018-2019 .
 

 أسئلة البحث ﴿ج﴾ 
الكتابة بطريقة اإلنشاء  تعليم مهارة كيف تطبيق .1

ادلوّجو يف تعليم اإلنشاء لطالب الصف اخلامس 
" اإلسالم"بادلدرسة العالية اإلسالمية " ط"

جوريسان مالراك فونوروغو السنة الدراسية 
؟ 2018-2019
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الكتابة بطريقة  كيف مشكالت تعليم مهارة .2
اإلنشاء ادلوّجو يف تعليم اإلنشاء لطالب الصف 

" اإلسالم"بادلدرسة العالية اإلسالمية " ط"اخلامس 
 2018 جوريسان مالراك فونوروغو السنة  الدراسية

 ؟2019-
 

أهداف البحث  ﴿د﴾
الكتابة بطريقة  دلعرفة كيفية تطبيق تعليم مهارة .1

اإلنشاء ادلوّجو يف تعليم اإلنشاء لطالب الصف 
" اإلسالم"بادلدرسة العالية اإلسالمية " ط"اخلامس 

 جوريسان مالراك فونوروغو السنة الدراسيىة
؟ 2018-2019

الكتابة بطريقة اإلنشاء  دلعرفة مشكالت تعليم مهارة .2
ادلوّجو يف تعليم اإلنشاء لطالب الصف اخلامس 

" اإلسالم"بادلدرسة العالية اإلسالمية " ط"
جوريسان مالراك فونوروغو السنة الدراسية 

؟ 2018-2019
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 فوائد البحث ﴿ه﴾
الفوائد النظرية  .1

هبذا البحث ترجى لزيادة  ادلعرفة و ليكون مرجعا 
يف التعليم خباصة يف مادة اإلنشاء لًتقية مهارة 

. الكتابة
 الفوائد العملية .2

 للمدرسة . أ
الكتابة  هبذا البحث ترجي لًتقية مهارة

بطريقة اإلنشاء ادلوّجو يف تعليم اإلنشاء لطالب 
بادلدرسة العالية اإلسالمية " ط"الصف اخلامس 

جوريسان مالراك فونوروغو السنة " اإلسالم"
 ".2019-2018الدراسية 

للباحثة  . ب
هبذا البحث ترجي لزيادة ادلعرفة واخلربة 

والقدرات وادلهارات للباحثة يف تطبيق ادلعرفة 
. ادلكتسبة يف الكلية
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تنظيم كتابة تقرير البحث  ﴿و﴾
: تكتب الباحثة ىذا البحث يف ستة أبواب، ىي

خلفية البحث، ربديد البحث، :الباب األول 
أسئلة البحث، أىداف البحث، 
فوائد البحث، تنظيم كتابة تقرير 

. البحث
 البحوث السابقة و اإلطار النظريّ : الباب الثاين 

منهج البحث ىو ادلنهج وأنواع : الباب الثالث 
البحوث، حضور الباحثة، مكان 

البحث، مصادر البيانات، أسلوب 
مجع البيانات، أسلوب ربليل 

البيانات، مراجعة صّحة البيانات، 
.  مراحل البحث

عرض البيانات العامة و عرض :الباب الرابع 
. البيانات اخلاصة

ربليل البيانات عن تطبيق طريقة : الباب اخلامس 
اإلنشاء ادلوّجو يف تعليم اإلنشاء و 
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ربليل البيانات عن مشكالت يف 
تعليم اإلنشاء بطريقة اإلنشاء ادلوّجو  

اإلختتام ىو نتائج البحث و : الباب السادس 
. اإلقًتاحات
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الباب الثاني 
البحوث السابقة و اإلطار النظرّي 

  
 البحوث السابقة ﴿أ﴾

البحث العلمي الذي كتبتها نويف النساء قسم تعليم  .1
اللغة العربية كلية الًتبية اجلامعة اإلسالمية احلكومية 

فعالّية أسلوب اإلنشاء ادلوّجو "بقدوس ربت ادلوضوع 
لًتقية مهارة الكتابة يف تعليم اللغة العربية يف الفصل 

اإلسالمية العالية " مفتاح الفالح"احلادي عشر دبدرسة 
 "2018/2019داوي قدوس العام الدراسي 

نتائج البحث ىو إستخدمت الباحثة منهج البحث 
يف تطبيق أسلوب اإلنشاء ادلوّجو لًتقية مهارة . الكيفّية

الكتابة يف تعليم اللغة العربية يف الفصل احلادي عشر 
اإلسالمية العالية داوي قدوس " مفتاح الفالح"دبدرسة 

معظم الطالبات اإلىتمام و النشاط يف تدريب . فّعال
 .اإلنشاء و كثَت من ادلفردات
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يشبو ىذا البحث بالبحث السابق األّول يف طريقة 
و خيتلف عنو يف . اإلنشاء ادلوّجو و مهارة الكتابة

البحث العلمي عن نويف . موضيع البحث و تعليم
مفتاح "النساء ادلوضيع ىو الفصل احلادي عشر دبدرسة 

و اما ادلوضيع . اإلسالمية العالية داوي قدوس" الفالح
" ط"الذي حبثت الباحثة لطالب الصف اخلامس 

 .بادلدرسة العالية جوريسان مالراك فونوروغو
البحث العلمي الذي كتبتو صاٌف علّي معروف قسم  .2

تربية ادلدّرس ادلدرسة اإلبتدائية كلية الًتبية اجلامعة 
اإلسالمية احلكومية سونان كايل جاقا ربت ادلوضوع 

طريقة التعليم ادلهارة الكتابة يف ماّدة اللغة العربية "
سوكاىرجا عاقليك " دار اذلدي"بادلدرسة اإلبتدائية 
 "سليمان يوكياكرتا

                                                             

نويف النساء، فعالّية أسلوب اإلنشاء ادلوّجو لًتقية مهارة الكتابة يف تعليم 
اإلسالمية العالّية داوي " مفتاح الفالح"اللغة العربية يف الفصل احلادي عشر دبدرسة 

، البحث العلمي، كلية الًتبية تعليم اللغة 2018/2019قدوس العام الدراسي 
 . 2018العربية اجلامعة اإلسالمية احلكومية بقدوس، 
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نتائج البحث ىو إستخدم الباحث منهج البحث 
يف تطبيق طريقة التعليم ادلهارة الكتابة يف ماّدة . الكيفّية

سوكاىرجا " دار اذلدي"اللغة العربية دبدرسة اإلبتدائية 
عاقليك سليمان يوكياكرتا فّعال و إستخدم طريقة 

. إشتمل علي تدريس اخلاط و اإلمالء
يشبو ىذا البحث بالبحث السابق الثاين يف مهارة 

. موضيع البحث و تعليم و خيتلف عنو يف. الكتابة
البحث العلمي عن صاٌف علّي معروف ادلوضيع ىو 

" دار اذلدي"مجيع الطالب بادلدرسة اإلبتدائية 
و اما ادلوضيع . سوكاىرجا عاقليك سليمان يوكياكرتا

" ط"الذي حبثت الباحثة لطالب الصف اخلامس 
 .بادلدرسة العالية جوريسان مالراك فونوروغو

البحث العلمي الذي كتبتها عماليا صاحلة، قسم تعليم  .3
اللغة العربية كلية الًتبية اجلامعة اإلسالمية احلكومية 

                                                             

صاٌف علّي معروف، طريقة التعليم ادلهارة الكتابة يف ماّدة اللغة العربية 
سوكاىرجا عاقليك سليمان يوكياكرتا، البحث " دار اذلدي"بادلدرسة اإلبتدائية 

 قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية اجلامعة اإلسالمية احلكومية فورووكرطو، ،العلمي
2013. 
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 الطريقة االنتقائية ادلهارات"ربت ادلوضوع  فورووكرطو
الكتابة التعلم اللغة العربية يف بادلدرسة ادلتواسطة 

 2014/2015احلكومية كارنج انيار فوربالنغا يف عام 
." 

نتائج البحث ىو إستخدمت الباحثة منهج البحث 
الكتابة  يف تطبيق الطريقة االنتقائية ادلهارات. الكيفّية

التعلم اللغة العربية يف بادلدرسة ادلتواسطة احلكومية 
فّعال و أعطي ادلدرس التدريبات  كارنج انيار فوربالنغا

باإلستمرار و وّلف الطروق التعليم لطالب لفهم و 
. سيطر علي ادلادة

يشبو ىذا البحث بالبحث السابق الثالث يف طريقة 
اإلنشاء ادلوّجو الذي وجد يف الطريقة اإلنتقائية و مهارة 

. موضيع البحث و تعليم و خيتلف عنو يف. الكتابة
البحث العلمي عن عماليا صاحلة ادلوضيع ىو الفصل 

السابع بادلدرسة ادلتواسطة احلكومية كارنج انيار 
و اما ادلوضيع الذي حبثت الباحثة لطالب . فوربالنغا
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بادلدرسة العالية جوريسان مالراك " ط"الصف اخلامس 
 .فونوروغو

  

﴿ب﴾اإلطار النظرّي 
مفهوم مهارة الكتابة  .1

تعريف مهارة الكتابة  . أ
. الكتابة ىي أحد من ادلهارات اللغوية األربع

قالت روسيانا الكتابة ىي القدرة على استخدام 
و . أمناط اللغة يف الكتابة للتعبَت عن فكرة أو رسالة

عند تاريغان الكتابة بأهنا عملية تصف لغة حبيث 
. ديكن للقارئ أن يفهم الرسالة اليت ينقلها الكاتب

ىذان الرأيان يشَتان إىل أن الكتابة على أهنا عملية 
. ترمز إىل أصوات الكالم على أساس قواعد معينة

أي، يتم نقل مجيع األفكار واألفكار الباحثة اليت 
                                                             

عمليا صاحلة، الطريقة االنتقائية ادلهاراتالكتابو التعلم اللغة العربية يف 
، البحث 2014/2015بادلدرسة ادلتواسطة احلكومية كارنج انيار فوربالنغا يف عام 

العلمي، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الًتبية، اجلامعة اإلسالمية احلكومية 
 .2015فورووكرطو، 
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من خالل . تصدر باستخدام رموز اللغة ادلزخرفة
ىذه الرموز، يستطيع القارئ فهم ما يتصل بو 

. الكاتب
كجزء من األنشطة اللغوية، ترتبط الكتابة ارتباطًا 

وفيما . كالمها مكمالن. وثيًقا بأنشطة التفكَت
يتعلق بذلك، فإن الكتابة والتفكَت مها نشاطان يتم 

الكتابة ىي عبارة . تنفيذمها بشكل مشًتك ومتكرر
 .عن حاوية و يف الوقت نفسو نتيجة للفكر

مهارة الكتابة ىي القدرة على وصف أو التعبَت 
عن زلتويات العقل، بدءا من جوانب بسيطة مثل 

 .كتابة الكلمات إىل جوانب معقدة يعٍت اإلنشاء
 
 
 

                                                             

 Memahami Konsep Dasarعبد الوىاب روشيدي و شللوئة النعمة،

Pembelajaran Bahasa Arab  ،(مطبعة اجلامعة موالنا مالك ابراىيم : مالنج
 .98-97، (2012اإلسالمية احلكومية، 

 .Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ،151اجيف ىَتماوان، 
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اصول تعلم مهارة الكتابة  .ب
: اصول تعلم مهارة الكتابة ىي

جيب أن تكون ادلوضوعات والظروف األخرى (1
. واضحة

ينصح بادلوضوع أن يأيت من واقع احلياة أو خربة (2
. مباشرة من الطالب

جيب أن يرتبط تعليم إنشاء بالقواعد و ادلطالعة (3
ىي وسائل اإلعالم الصحيحة " إنشاء"ألّن 

. لتطبيق القواعد الذي تستمد أفكارىم ادلطالعة
جيب تصحيح عمل الطالب، إذا مل يكن كذلك، (4

فإن الطالب ال يعرفون أخطائهم وسيظل يرتكب 
لتصحيح األخطاء، جيب أن . األخطاء مرة أخرى

يتم فرزىا حسب األمهية وجيب مناقشتها يف درس 
. خاا راضية و غَت ذلك

فيما اصول ادلذكورة، قال امحد عزان، ىناك ثالثة 
أشياء جيب أن يراعيها ادلعلم يف تعليم مهارات 
الكتابة، وىي كيفية تشكيل األجبدية والتهجئة 
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والتعبَت عن األفكار من خالل الكتابة اليت يشار 
 .إليها عادة يسمي اإلنشاء التهريري

أساليب تعليم مهارة الكتابة .ج
كما يف القراءة، مهارة الكتابة ذلا جانبان، ولكن 

أوال، مهارة يف تشكيل احلروف . يف عالقة سلتلفة
ثانيا، ادلهارة تنتج األفكار وادلشاعر . واتقان التهجئة

. بالكتابة
مهارة يف تشكيل احلروف (1

جوىر مهارات الكتابة يف تدريس اللغة يف 
يف الواقع، نرى الكثَت من الناس . اجلانب الثاين

يستطيعون كتابة العربية بشكل جيد، لكنهم ال 
يفهمون معٌت اجلملة اليت كتبها، ال سيما وضع 

على العكس، ال . األىداف وأفكاره باللغة العربية
يوجد عدد قليل من عامل يف اللغة العربية الذين 

". سلالب الدجاج"تشبو كتاباهتم 
                                                             

 Memahami Konsep Dasarعبد الوىاب روشيدي و شللوئة النعمة،

Pembelajaran Bahasa Arab  ،98 .
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ال يعٍت التعبَت عن ىذا الواقع إنكار أمهية 
مهارة الكتابة يف اجلانب األول، ألن إتقان 

اجلانب األول أمر أساسي يف الًتمجة يف اجلانب 
لذلك، على الرغم من أن القدرة على . الثاين

كتابة األجبدية العربية مت تدريبها من البداية، 
ولكن يف ادلراحل الالحقة جيب أن يتم التدريب، 

شدد التمرين على . على األقل كنوع من النشاط
القدرة على كتابة احلروف العربية يف مواقف 
سلتلفة بشكل صحيح، وخاصة تلك ادلتعلقة 

. بكتابة اذلمزة واأللف
مهًما  (اخلاط)قد ال يكون اجلانب الفٍت 

جًدا، على الرغم من أنو ال ينبغي ذباىلو، 
باستثناء معلم اللغة العربية و ادلعلم الديٍت الذي 
يطلبو مهنتو ليتمكن من كتابة العربية ليس فقط 

بشكل عام، هتدف . صحيًحا ولكن جيًدا أيًضا
أىداف التدريس إىل سبكُت الطالب من التواصل 

. كتابًيا باللغة العربية
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ادلهارة يف التعبَت  بالكتابة (2
ىذا اجلانب، كما ىو مذكور سلًفا، ىو جوىر 

التدريب الكتابة ىذه من حيث . مهارة الكتابة
ىذا ال . ادلبدأ بعد االستماع و الكالم و القراءة

يعٍت أن شلارسة الكتابة ىذه تعطى فقط بعد أن 
يكون لدى الطالب ادلهارات الثالثة ادلذكورة 

ديكن إعطاء سبارين الكتابة يف نفس . أعاله
بالطبع عن . الوقت مثل سبارين الكفاءة األخرى

طريق االنتباه إىل مراحل التدريب وفقا دلستوى 
 .قدرات الطالب

تقوًن مهارة الكتابة . د
عند تقوًن كتابات ادلتعلمُت، فانو ينبغي مراعاة 
: رلموعة من ادلعايَت و ادلوجهات األساسية، و منها

أن يكون التقوًن يف ضوء زلكات زلددة مسبقا، (1
و أن تكون ىذه احملكات زلددة يف ضوء ادلعايَت 

                                                             

- Metodologi Pengajaran Bahasa Arab ،137، امحد فؤاد أفندى
138. 
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. العادلية و القومية ادلرتبطة بتعليم مهارات الكتابة
و أن يكون ادلتعلمون علي دراية بداية هبذه 

. ادلعايَت
الًتكيز علي األفكار و ادلعاىن ادلتضمنة ىف ما كتبو (2

ادلتعلمون باإلضافة إىل الشكل أيضا، أي ينبغي 
. مراعاة مضمون ادلكتوب و شكلو

الًتكيز علي تقوًن عمليات الكتابة، باإلضافة إيل (3
. منتجها الذي يركز علي مهاراهتا

تعرف ادلتعلمُت علي جوانب القوة يف كتاباهتم، (4
و ال يتم . كما يتعرفون علي جوانب الضعف

الًتكيز علي األخطاء فقط، بل مت تشجيع 
التالميذ و حفز ىم علي اكتساب ادلهارات 

. الكتابية بواسطة إبراز جوانب القوة يف كتاباهتم
إعطاء العالج الفردي وزنا واضحا يف برنامج (5

التقوًن، بأن يتم مناقشة األخطاء بصورة فردية 
لبعض التالميذ، و أيضا تكون ىناك مناقشة 

. مجاعية لبعض األخطاء ادلشًتكة
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تبٍت مدخل التغذية الراجعة الفورية، و أن يدرك (6
ادلتعلم خطأة بصورة فورية، و يستفيد من 

. ملحوظات ادلعلم لتعديل و تصحيح كتاباتو
تعرف األسباب ادلؤدية إيل وقوع ادلتعلمُت يف (7

األخطاء الكتابية، و زلاولة تالفيها كي ال يقع 
. ادلتعلمون يف ىذه األخطاء مستقبال

فهم التالميذ مدلوالت بعض الرموز ادلستخدمة (8
يف عمليات التصحيح، سواء أكان ىذا ادلدلول 
يطلق علي خطأ مرتبط باألسلوب، أم بالقواعد 

   .النحوية، أم بقواعد اإلمالء
مفهوم اإلنشاء ادلوّجو  . 2

تعرف اإلنشاء ادلوّجو . أ
اإلنشاء ادلوّجو ىو جيعل اجلملة او الفقرة البسيط 
باإلشراق اخلاّا بالتوجيو، ادلثل مجلة غَت كاملة و 

اإلنشاء ادلوّجو يسّمي اآلخر باسم . غَت ذلك

                                                             

دار الثقافة للنش و : القاىرة)،  تعليم اللغة العربيةمصطفي رسالن، 
 .255-254، 2005التوزيع، 
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اإلنشاء ادلقّيد، بأسباب اإلنشاء الطالب زلدود 
دبقدار من الّسؤال، فلذلك ال يطلب علي الطالب 

 .أن ينمي فكراهتم باحلرّ 
يف ىذه ادلرحلة، كان لدى الطالب مفردات 
كافية، وتعرفوا على قواعد اللغة ويتقنوهنا حىت 

يتمكن ادلعلم من تدريب وتطوير القدرات اليت لديو 
 .بالفعل

يف ىذه ادلرحلة يكون الدارسون قد عرفوا ىجاء 
بضع مئات من الكلمات و حصلوا ثروة كبَتة منها، 

و منت لديهم كثَت من ادلفاىيم اليت درسوىا يف 
اللغة، و هتيئو ادلمارسة الكتابة مستخدمُت الصيغ 

النحوية و الًتاكيب اللغوية اليت ما رسوىا يف احلديث 
و يف ىذه ادلرحلة . و القراءة و الكتابة اذلجائية

يعطى الدارس بعض احلرية يف اختيار الكلمات و 

                                                             

 .Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ،164اجيف ىَتماوان، 

 Memahami Konsep Dasarعبد الوىاب روشيدي و شللوئة النعمة،

Pembelajaran Bahasa Arab  ،79. 
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الًتاكيب و الصياغات اللغوية للتدريب على الكتابة 
و لكن يف إطار ال يسمح لو بأن يكتب تعبَتا أعلى 

من مستواه يف اللغة، أي أن الدارس يبدأ يف كتابة 
فقرة أو فقرتُت يف إطار ما مسعو و قرأه، و مع زيادة 
قدرتو على السيطرة على فنيات و أساليب الكتابة 
يصبح مستعدا للتقدم للمرحلة الثانية و ىي مرحلة 

كتابة التعبَت احلر أي كتابة موضوعات اإلنشاء معربا 
. فيو عن معانيو و أفكاره ىو بلغة عربية مقبولة

ىذه ادلرحلة من الكتابة يركز فيها على الصيغ 
النحوية، و يشتد فيها االىتمام باالستخدام 

الصحيح لقواعد اللغة العربية اليت ربكم سالمة 
اجلملة ادلكتوبة من حيث الًتكيب و ادلعٌت، لذلك 
فهي مرحلة صعبة ألهنا من الناحية النفسية ذبعل 

العبء على العمليات العقلية عبئا مزدوجا، حيث 
ينشغل الدارس بالفكرة و التعبَت عنها كتابة، و يف 

ذات الوقت ينشغل دبراعاة صحة القواعد و 
الًتاكيب، لذلك وجب أنتأخذ عملية التدريس يف 
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ىذه ادلرحلة شكال متدرجا تتدرج فيو تدريبات 
الكتابة حبيث تبدأ سهلة بسيطة، فقد تبدأ بكتابة 
مجلة مث تزداد و تتسع لتكون عدة مجل مث فقرة مث 

وإلحكام ىذا التدرج ينبغي أن . فقرتُت و ىكذا
تتنوع التدريبات، حيكمها أيضا تدرج طبيعي بادئُت 

 .من البسيط
و الكتابة يف ىذه ادلرحلة ينبغي أن تظل ربت 

فاألستاذ مطالب دبتابعة كتابات . إشراف األستاذ
الطالب ليطمئن على أن الطالب مل يندفع يف 

الكتابة العربية مستخدما عادة الًتمجة من لغتو إىل 
اللغة العربية، أو مستخدما ادلعاجم الثنائية، و أنو 
جيتهد الستخدام ما يعرفو فقط و ما استطاع أن 

يتعلمو من أمناط و صيغ تقوم على أساسها كتابتو 
ادلوجّهة، إن ترك الطالب يف ىذه ادلرحلة و شأهنم 

                                                             

طرائق تدريس اللّغة العربيّة لغَت زلمود كامل الناقة و رشدى أمحد طعيمة، 
منشورات ادلنظمة اإلسالمّية للًتبية و العلوم الثقافة، : إيسيسكو) الناطقُت هبا

2003) ،214-215   . 
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يف الكتابة يؤدي إىل انطالقهم السريع ضلو ادلعجم و 
زلاولة الوصول إىل مستوى من التعبَت يفوق 

معلوماهتم يلجأون فيو إىل الًتمجة شلا يؤدي إىل ىدم 
 و .ما بناه األستاذ من عادات الكتابة اجلديدة

األمناط ىو يبدأ ادلعلم بشرح األمناط و النماذج يف 
أوائل الدروس أو يناقشها مع التالميذ فرديا أو 

 .مجاعيا للحصول على مفاىيم عميقة
أساليب تدريب اإلنشاء ادلوّجو .ب

التبديل (1
ادلثل تبديل إحدى عناصر اجلملة، و تبديل 

اجلملة من بناء ادلعلوم ايل بناء اجملهول ام ضّدىا، 
أو تبديل اجلملة اخلربية ايل اجلملة اإلستفهامية 

اجلملة الفعل ادلضارع ايل الفعل ادلاضي أم ضّدىا 
. و غَت ذلك

                                                             

مطبعة اجلامعة : مالنج) ادلشكالت و احلال،: تعليم اإلنشاءزكية عارفة، 
 . 49، (2010موالنا ملك إبراىيم اإلسالمية احلكومية، 

لكسيتا اندونيسي، : سَتاع) اإلنشاء باألمناط،على ذكرى سرب، 
 .، ذ(2015
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إمالء الفرغ (2
يشغل قسم الفارغ 

الًتتيب (3
يرّكب األلفاظ مهيئة الياجلملة الكاملة 

تكوين اجلمل  (4
جيعل اجلملة الكاملة خاّصة متئسسا باألمر 

اإلجابة  (5
 .إجابة أسئلة القراءة

أنواع التدريب اإلنشاء ادلوّجو .ج
قد نبدأ باستخدام تدريب التكملة، إال أنو يف (1

ىذه ادلرحلة ستكون التكملة غَت زلددة بإجابة 
واحدة، و لكن ديكن أن يكمل كل دارس 

الكتابة الناقصة بتعبَت من عنده قد خيتلف عن 
تكملة الدارسُت االخرين، و مع ىذا تعترب كل 

. ادلكمالت صحيحة

                                                             

 .Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ،164اجيف ىَتماوان، 
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و استمرارا ذلذا النوع ديكن استخدام تدريبات  (2
اإلحالل حيث ديكن استبدال جزء من اجلملة 
دبجموعة من العبارات،كل منها يعطي للجملة 

معٌت سلتلفأ، وىذا يتيح الفرصة ألن يعرب الطالب 
. عن معان عديدة يف مجلة واحدة

تقدًن مجل بسيطة وقصَتة تتطلب من الدارس (3
إطالة اجلملة بإضافة معلومات جديدة، و ديكن 

أن نساعده يف ذلك بأن نقدم لو رلموعة من 
. البدائل خيتار منها

تقدًن كلمات ال ربتاج إىل إعادة ترتيب لتكوين (4
مجلة ولكنها ربتاج إىل إضافة كلمة أو كلمتُت 

حىت تكتمل اجلملة حبيث ال تًتك فراغا بُت 
الكلمات يوحي بادلكان الذي ينبغي أن توضع 

. فيو الكلمة أو الكلمتان
تقدًن مجل تتطلب تغيَت كلمة واحدة منها حبيث (5

يتطلب تغيَت ىذه الكلمة إداث تغَتات يف كل 
. اجلملة
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. ديكن زبصيص تدريبات على أزمنة الفعل(6
ديكن استخدام أسئلة جييب عنها الطالب إما من (7

شيء مسعوه أو قرءوه على أن تكون اإلجابة 
.  ربريرية

ديكن االنتقال بعد ذلك إيل إعطاء الدارس فقرة (8
كاملة يقوم بكتابتها يف شكل سلتلف كأن يطلب 
منو مثال أن حيول صياغتها من ادلفرد إيل اجلمع، 

. او من ادلذكر إيل ادلؤنث
ديكن استخدام ما يسمي مفاتيح الكتابة و فيها (9

تقدم رلموعة من األسئلة ادلرتبة حبيث تكون 
إجاباهتا علي الًتتيب نفسو فكرة أو خربا أو 

حكاية أو وضعا أو نشاطا مثل كتابة موضوع 
. (وطٍت)يدور حول 

ديكن استخدام تدريبات االختصار و التلخيص (10
كقراءة نصوا أو موضوعات يف الكتب و 

اجملالت مث تناقش نتائج القراءة ادلناقشة مجاعية يف 
الفصل مث يطلب من الدارسُت كتابة ملخص ذلذه 
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ادلناقشات، و مثل ىذا التدريب يشجع الدارسُت 
علي البحث عن مصادر ادلعلومات و األفكار و 

احلقائق اليت تساعدىم علي الكتابة، كما أنو 
تدريب ذلم علي مهارات استخدام ادلكتبة و 

. استخدام الكتب و ادلراجع
تدريب تكملة مثل أكمل اجلمل ذاكرا و وصفا (11

. من أشياء
ديكن استخدام الصور و الرسوم كالبطاقات (12

ادلصورة، و ادلناظر الطبيعية، و صور الدعاية 
. واإلعالن و غَت ذلك

ديكن استخدام تدريب الوصف خاصة وصف (13
ادلواقف كأن يصف ادلعلم يف البداية مثال موقفا 

 .ما مث يطلب من الدارس أن يقدم إما سؤاال
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ديكن االعتماد يف ىذه ادلرحلة علي الرحالت و (14
الزيارات و األعمال ادليدانية و ادلشاىدات يف 

 .تزويد الدارسُت دبوضوعات يكتبون عنها
مفهوم اإلنشاء . 3

تعريف اإلنشاء . أ
 اإلنشاء (Acep Hermawan)قال اجيف ىَتماوان 

او التعبَت احلّر ىو تصنيف الكتابة الذى جينح إىل 
تعبَت األفكار ىف الّلغة الكتابّية و ليس اليصريّة أو 

بل ثقافة .  ظ و اجلملة فقط8احلرف و الّلف 
 و ىف كتابة زكية عارفة .الكاتب خربتو قد كتب فيو

أن كتابة اإلنشاء فادلراد هبا كّل ما رجع من صناعة 
الكتابة إىل تأليف الكالم و ترتيب ادلعاىن من 

ادلكاتبات و الواليات و ادلسازلات و اإلطالقات و 

                                                             

طرائق تدريس اللّغة العربيّة  زلمود كامل الناقة و رشدى أمحد طعيمة، 
  .218-215، لغَت الناطقُت هبا

 .163، نفس ادلرجع
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مناشَت اإلقطاعات و األمانات و األديان و ما ىف 
 .معٌت ذلك ككتابة احلكم و ضلوىا

اإلنشاء ىو ماّدة التعّلم و التعليم يعٌت عملية 
تعبَتية عما ىف الذىن من األفكار و ادلشاعر عن 

أي القدرة على استيعاب الّلغة . طريقة الكتابة
كوسيلة للتفكَت و التعبَت الكتاىب كوسيلة التواصل 

 .احلية
و عند مدكور إنو عمل لغوي دقيق بالكتابة مراع 

و ديكن تعريفو . للمقام و مناسب دلقتضى احلال
إجرائيا بأنّو القدرة على السيطرة على الّلغة كوسيلة 

و ىذا ما يتضمن ما . للتفكَت و التعبَت و اإلتصال
 :يلى
إدراك نوعية ادلوضوع وحدوده و سبييز ما ىو (1

 .مناسب او غَت مناسب لو
 .مهارات التحرير العرىب ىف التعبَت الكتاىب(2

                                                             

 .25ادلشكالت و احلال، : تعليم اإلنشاءزكية عارفة، 

 .13، نفس ادلرجع
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 سالمة ادلعاىن و احلقائق و ادلعلومات(3
 تكامل ادلعاىن (4
 مجال ادلبٌت و ادلعاىن(5

يرى معروف أن اإلنشاء ىو العمل ادلدرسى 
ادلنهجي الذى يسَت وفق خطة متكاملة للوصول 

بالطالب إىل مستوى ديكنو من ترمجة أفكاره و 
مشاعره و أحاسيسو و مشاىدتو و خرباتو احلياتية 

 .بلغة سليمة وفق نسق فكرى معُت
بينت الدراسات ىف السنوات األخَتة أن الكتابة 
ليست عملية خطية كما كان االعتقاد ىف القدًن، 

بل ىي عملية متكررة و متجددة و نشيطة تتداخل 
فيها عمليات متعددة مثل توليد األفكار و إعادة 

صياغتها، و تقييم ىذه األفكار و ادلراجعة كما يرى 
، إذ يؤكد أن الكتابة عملية اكتشافيو (Taylor) تايلور

تعتمد أساسا على ادلراجعة، يدخل فيها تفاعل 
نشيط بُت السياق و اللغة ادلستعملة حيث حياول 

                                                             

 .26-25، نفس ادلرجع
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الكاتب أن يعرب بألفاظ مالئمة للتقرب من ادلعٌت 
ادلقصود، كما حياول الكاتب أن يضع ىيكل 

األفكاره و يدخل عليها ربسينات باستمرار إلفادة 
، إن الكتابة عملية (Zamel)و يقول زاميل . ادلعٌت

اكتشاف واستكشاف لألفكار و بناء إطار لعرض 
. ىذه األفكار و تقدديها ىف أحسن وجو

أىداف تعليم اإلنشاء .ب
: يهدف تعليم اإلنشاء األمور اآلتية منها 

القدرة على توضيح األفكار باستخدام الكلمات (1
 .ادلناسبة و الألسلوب ادلناسب

القدرة على تنسيق عناصر الفكرة ادلعرب عنها دبا (2
 .يصف عليها مجاال و قوة التأثَت يف القارئ

قدرة الفرد على نقل وجهة النظر إىل غَته من (3
. الناس و الإلبانة بنفسو بطريقة الكتابة

يؤكده الدليمى و الوائلى و ىذا ما يراه اذلامشى، 
و إبراىيم، أن أىداف تعليم اإلنشاء ديكن إمجاذلا 

: دبا يأتى
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إكساب الطلبة القدرة على التعبَت عن ادلعاىن و (1
 .األفكار بألفاظ فصيحة و تراكيب سليمة

إكساب الطلبة القدرة على سلسلة األفكار و (2
بناء بعضها على البعض ىف مجل مًتابطة ترابطا 

 .منطقيا
تزويد الطلبة بالثروة اللغوية الىت تساعدىم على (3

 . التعبَت الواضح السليم
تدريب الطلبة على رلاوزة التعبَت ادلباشر إىل (4

 .التعبَت الفٍت اجملازي
إكساب الطلبة القدرة على تواخى ادلعاىن اجلديدة (5

 .و األفكار الطريقة
تعويد الطلبة الصراحة، و اجلهر بالرأي أمام (6

اآلخرين، و إكساهبم اجلرأة األدبية و حسن 
 .األداء و آداب احلديث

تتمية روح النقد و التحليل لدى الطلبة و (7
تعويدىم حسن ادلالحظة و دقتها، و تشجيعهم 

 .على ادلناقشة
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و يوضع معروف، و شحاتو تفصيليا أن أىداف 
: تعليم اإلنشاء الوصول بالطالب ما يلي

أن يصَت قادرا على وصف البيئة الىت ربيط بو (1
 .بيتا، و مدرسة، و رلتمعا

أن يصبح قادرا على استخدام الثروة اللغوية الىت (2
يكتسبها ىف دراستو للمواد الىت يتعلمها باللغة 

 .العربية
أن يصبح قادرا على التعبَت عن أحاسيسو، و (3

 .مشاعره، و أفكاره، وآرائو بيسر و سهولة
أن يصَت قادرا على تلخيص مايقرأه أو يسمعو (4

 .بلغتو اخلاصة
أن يتدرج ىف إكتساب القدرة التعبَتية، بدأ من (5

، مرورا بالفقرة (اجلملة)الوحدة اللغوية األوىل 
وصوال إىل . الواحدة الىت تتضمن فكرة واحدة

ادلوضوع ادلتكامل ادلكون من أفكار متألف ىف 
 .فقرات متناسقة مًتابطة



43 
 

 

و أن - تدرجييا - أن يقلل من األخطاء اللغوية (6
يهتم بتنظيم كتابتو، من حيث اخلط، واستعمال 

عالمة الًتقيم، و تقسيم ادلوضوع بعد األفكار 
 .الرئيسية فيو

أن يتقن الطالب ادلالحظة السليمة عند وصف (7
األشياء و األحداث و تنوعها و تنسيقها، و 

الطالب ذلذه الطريقة يتعلمون سالمة الذوق ىف 
 .اللغة

 .أن يًتىب عند الطالب االستقالل ىف الفكر(8
أن ينتقى األلفاظ ادلناسبة للمعاىن، وكذا الًتاكيب (9

و التعبَتات و يتزودهبا، لألنو سيحتاج إليها ىف 
 .حياتو اللغوية

أن يتعود السرعة ىف التفكَت و التعبَت، وكيفية (10
 .مواجهة ادلواقف الكتابية الطارئة

أن يتقن األعمال الكتابية ادلختلفة الىت ديارسها (11
ىف حياتو العلمية و الفكرية داخل ادلدرسة و 

 .خارجها
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أن يعمق أفكاره، وأن يتعود التفكَت ادلنطقى، و (12
 .ترتيب األفكار و تنظيمها ىف كل متكامل

ومن مجيع اآلراء السابقة، ونلخص أن أىداف 
تعليم اإلنشاء اذلامة العامة ىي قدرة الطالب على 

التعبَت عما ىف نفوسهم من حيث األفكار و ادلشاعر 
 .باللغة الصحيحة الواضحة ادلنتطمة

 أنواع اإلنشاء .ج
 العرض البسيط(1

كتابة التعريف عن الكلمة اليومية الىت : مثل
عارفها مسعها الطالب، او التعليق القصَت عن 

. حالة او واقعة
 القصة/ الرواية (2

: ىي كتابة كّل حالة او واقعة بًتتيب ضبط، مثل
. حكاية القصة عن التصّدم

 
 

                                                             

              .30-26 نفس ادلرجع،  
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الوصف (3
ىو شلارسة لتطبيق كلمة ملموسة، و اختيار 

التفاصيل لدعم االنطباع باستخدام اللغة الدقيقة، 
. ادلثل الوصف عن دائرة السياحية

الرسالة (4
. يف كتابة الرسالة عناصر الرواية و الوصف

االبتكاري  (5
ىذا النوع مطلوب علي الكاتب ادلتقدم ألنّة 

جيب أن يفّكر و يكتب منطقّيا، و يعرب او يدعم 
. الرأي باجلدال و الدليل الكيفي

خيايل (6
ىذا النوع  مطلوب ىيضا للكاتب ادلتقدم و ىو 

مثلو . حيتاج ايل اخليال و يتأثر بادللكة او ادلوىبة
 .اإلنشاء الرواية يف شكل قصص قصَتة

 

                                                             

-Metodologi Pengajaran Bahasa Arab ،144،  امحد فؤاد أفندى
145. 
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تقوًن درس اإلنشاء . د
 أن تقّيم (Donald Knapp)يقًتح دونالد ناب 

: كتابة الطالب على أساس قائمة الضبط التالية
 :النواحي الشكلة و اخلطية(1

 .العنوان مبُت بوضوح و يدل على احملتوى ( أ
 .اذلوامش وبداية الفقرات واضحة ادلعامل(ب
. اخلط واضح تسهل قراءتو (ج

: معاجلة الفكرة الرئيسية ىف كل فقرة (2
تدل اجلملة األوىل على ادلوضوع الذى تتناولو  (أ

. الفقرة
تساعد اجلمل األخرى على شرح ىذا  (ب

. ادلوضوع
يوجد الًتابط بُت كل مجلة و أخرى ىف  (ج

. األفكار و الصياغة
: األداء اللغوى (3

حروف العطف و الروابط األخرى تبُت الصلة  (أ
. بُت العبارات
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تستخدم مفردات سلتارة للتعبَت السليم عن  (ب
. األفكار

. صياغة اجلمل متنوعة ذبعل األسلوب مشوقا (ج
اذلجاء سليم  (د
. األعداد و عالمات الوقف تستخدم بكفاءة (ه
. التفصيالت تشرح األفكار الرئيسية و تعززىا (و
. خاسبة الفقرة تكمل األفكار الرئيسية و تعززىا (ز

: األفكار و احملتوى (4
. وضوح األفكار يساعد القارئ على فهمها (أ

احملتوى يرتفع إىل مستوى االتصال بُت  (ب
. الكبار

. احملتوى فيو و تلقائية و خلق و ابتكار (ج
 وآخرون أن مخسة (Jacobs)كما يرى ياكوبس 

: معايَت دلعرفة مهارة الكتابة و لتقييم اإلنشاء ىي
 احملتوى أو ادلضمون(1
 التنظيم و األسلوب(2
 ادلفردات(3
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 اللغة و قواعدىا(4
الكتابة من حيث اذلجاء و القواعد اإلمالئية (5

 .وعالمة الًتقيم
ادلشكالت يف تعليم اإلنشاء . ه

مشاكل مصطلح تعلم ادلشكالت مألوف لدى 
يتم تفسَت مصطلح ادلشكلة يف القاموس . آذاننا

اإلندونيسي على أنو شيء ال ديكن حلو أو أنو 
مصطلح إشكالية يعٍت أيضا الفجوة . يسبب مشاكل

بينما يتم تفسَت التعلم على أنو . بُت األمل والواقع
أنشطة مت تنفيذىا بواسطة معلمُت مربرلُت جلعل 

. الطالب يتعلمون بنشاط
 استناًدا إىل الوصف أعاله، يتم تفسَت مشاكل 

. التعلم على أهنا صعوبات أو عقبات تعوق التعلم
تنشأ مشاكل التعلم عادًة بسبب عوامل داخلية 

العوامل الداخلية ىي العوامل اليت . وعوامل خارجية
العوامل . تنشأ من داخل الطالب وتؤثر على التعلم

                                                             

 .82-81، تعليم اإلنشاء زكية عارفة، 
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اخلارجية ىي العوامل اليت تنشأ من خارج الطالب 
. حبيث تؤثر على التعلم

 الستكشاف ىذه ادلشاكل ديكن أن يتحقق من 
خالل البحث عن ادلصادر األساسية اليت تلد سلتلف 

ىناك العديد من العوامل اليت تسبب . ادلشاكل
بالتأكيد ىذه العوامل تسبب . مشاكل يف التعلم

العوامل الداخلية اليت ديكن . ضررا للطالب أنفسهم
أن تؤثر على ظهور مشاكل التعلم لدى الطالب 

: ىي
دافع التعلم  (1

دافع التعليم و تركيز التعليم، دبعٌت أن الطالب 
حيتاجون إىل ربفيز عاٍل وتركيز جيد يف التعليم حبيث 

بادلقابلة، إذا مل . ال يواجهون مشكالت يف التعليم
يكن لدى الطالب أي دافع وضعف الًتكيز، 

. فسيواجهون مشكالت تعليمية متنوعة
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الذكاء والثقة بالنفس (2
الذكاء والثقة بالنفس، دبعٌت أن الطالب لن 
يواجهوا مشاكل يف التعليم عندما يكون لديهم 

. اسًتاتيجية واضحة الستخدام الذكاء والثقة بالنفس
ومع ذلك، ال يزال الطالب حباجة إىل توخي احلذر 
ألن مستوى الذكاء والثقة ادلفرطة بالنفس ديكن أن 

. يغرق الطالب يف الفشل
يف حُت أن العوامل اخلارجية، وغالبا ما تسببها بيئة 

تؤثر إرادة ادلوارد بشكل خاا، إىل حد . ال تدعمها
: كبَت على ظهور مشاكل التعلم، وىي

وجود ادلدرس  (1
وجود ادلدرس، شلا يعٍت أن مشكالت التعليم ديكن 
أن يتعرض ذلا الطالب عندما ال يدير ادلدرس تعليمهم 

على سبيل ادلثال، غالًبا ما يغادر . بشكل صحيح
. ادلدرس الفصل ويقّدم أمثلة غَت مناسبة

عوامل ادلعلم وكيفية التدريس ىي عوامل مهمة "
ما ىو موقف وشخصية ادلدرس، ومستوى . للغاية
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ادلعرفة اليت عقدت من قبل ادلدرس وكيفية تدريسو ىذه 
ادلعرفة لطالبو، وربديد أيضا كيفية التعلم ديكن أن 

".  يتحقق لألطفال
وبعد فهم العوامل الداخلية واخلارجية ادلختلفة 

ادلذكورة أعاله، أن نضع يف االعتبار أيضا مشاكل 
التعليم الشائعة اليت يواجهها الطالب ىي صعوبات يف 
التعليم القائم على اللغة األجنبية و التعليم القائم على 

التعليم القائم على اللغة األجنبية مثل . احلسب
أما بالنسبة . اإلصلليزية والفرنسية والفرنسية وغَتىا

للتعليم القائم على العد مثل الرياضيات والفيزياء 
مت تسليم ىذه . وحساب التفاضل والتكامل وغَتىا

ومع ذلك، جيب حل ىذه ادلشكلة . ادلشكلة للطالب
إحدى الطرق الكالسيكية اليت ديكن القيام . على الفور

هبا ىي تكثيف التعليم للطالب فيما يتعلق بالصعوبات 
    .اليت تواجههم

                                                             

: يوكياكرتا) Manajemen Belajar & Pembelajaran. نور سامل  
 .174-171، (2018لونتار مدياسبا، 
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الباب الثالث 
منهج البحث 

  
﴿أ﴾ منهج و نوع البحث 

يف ىذا البحث، استخدمت الباحثة منهج البحث 
البحث النوعي ىو هنج يطلق عليو أيًضا هنًجا . النوعي

ربقيقًيا، ألن الباحثة عادًة ما ذبمع البيانات عن طريق 
 .وجهاً لوجو و تتفاعل مع األشخاا يف موقع البحث

و نوع البحث الذي استخدمتو ىو حبث ميداين ىو دراسة 
احلالة ىي اختبارىا بالتفصيل على خلفية واحدة أو 

شخص واحد أو مكان واحد لتخزين   التوثيق أو حدث 
يف دراسة احلالة جيب على الباحثة زلاولة اختبار . معُت

 . الوحدات أو األفراد  بالعمق

                                                             

 ، Metode Penelitian Pendidikan Bahasa مشس الدين وآخرون، 
 .73، (2011رماجا رسداكريا، :  باندونج)

 .175،  نفس ادلرجع
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و البحث بنوع دراسة احلالة ستستخدمها الباحثة 
" ط"بدراسة عملية تعليم اإلنشاء يف الصف اخلامس 

جوريسان مالراك  " اإلسالم"بادلدرسة العالية اإلسالمية 
. فونوروغو

 
حضور الباحثة  ﴿ب﴾

شلّيزة البحث النوعي غَت منفصل عن مالحظة ادلشاركة، 
لذا يف ىذا . ولكن دور البحث تعيُت مجيع السيناريو

البحث، تعمل الباحثة كأداة رئيسية باإلضافة إىل جامع 
 .البيانات

يف ىذا البحث، عملت الباحثة كأداة رئيسية، ومشارك 
كامل ورلمع بيانات يف نفس الوقت الذي عرف فيو 

. ادلخرب أن الباحثة كان ذبري أحباثًا لتسهيل مجع البيانات
. اّما  األدوات األخرى بأشياء إضافية

                                                             

: باندونغ)، Metodologi Penelitian Kualitatif  لكسي ج مولؤونج،
 .163، (2009رماجا روسداكريا، 
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ولذلك، فإن حضور الباحثة يف ادليدان احتاجتها 
 .دبشارك كامل أو مراقب مشارك أو مراقب كامل

  
﴿ج﴾مكان البحث 

سيجري البحث يف ادلدرسة العالية اليت تقع يف الشارع 
" ط"مادورا جوريسان مالراك فونوروغو يف الصف اخلامس 

.  طالبا23 و الطالب 2018/2019السنة الدراسية 
   

﴿د﴾مصادر البيانات 
البيانات األولية يف البحث النوعي ىو الكلمات و 
األفعال ادلتبقية إضافية مثل مصادر البيانات ادلكتوبة 

وادلقصود بالكلمات واألفعال ىي كلمات وأفعال . والصورة
 .األشخاا الذين تتم مالحظتهم أو مقابلتهم

                                                             

، Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi فريق الصياغة، 

كلية الًتبية و العلوم التعليم اجلامعة  اإلسالمية احلكومية فونوروغو، : فونوروغو)
2018)  ،45 . 

 .45،  نفس ادلرجع
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مصادر البيانات األولية يف ىذا البحث النوعي ىو 
، "ط"وطالب الفصل اخلامس " اإلنشاء"مدرس مادة 

. والباقي زيادة كالوثائق ادلكتوبة  وغَتىا
 

﴿ه﴾أسلوب جمع البيانات 
 ادلقابلة .1

مت إجراء . ادلقابلة ىي زلادثات ذات نوايا زلددة
احلوار من قبل طرفُت، مها مقابل الذي سأل السؤال و 

 .مقابل الذي دّر السؤال
ادلقابلة غَت ادلنتظمة ىي مقابلة حرية حيث ال 

تستخدم الباحثة دليل ادلقابلة اليت تركبب ادلنتظمة و 
دليل ادلقابلة ادلستخدمة ىو . الكاملة جلمع البيانات

 .نقطة من ادلشكالت اليت ستسأل

                                                             

 .Metodologi Penelitian Kualitatif، 135  لكسي ج مولؤونج،

 Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan سوقي يونو،

Kualitatif Kuantitatif dan RD  (2007ألفابتا، : باندونج) ،320. 
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دلعرفة ادلزيد عن ىذا البحث، أجرت الباحثة مقابلة 
"  ط"مع مدّرس اإلنشاء و طالب الصف اخلامس 

جوريسان مالراك " اإلسالم"بادلدرسة العالية اإلسالمية 
. فونوروغو

مالحظة  .2
عمل العلماء . مالحظة ىي أساس كل العلوم

بالبيانات فقط، وىي احلقائق حول عامل الواقع 
مالحظة  صرحية ىي مجع . ادلتحصل بادلالحظة

البيانات بالصرحية ايل مصادر البيانات أّن الباحثة تعمل 
 . البحث

يف ىذا البحث، استخدمت الباحثة مالحظة بغَت 
ادلشاركة للتعرف علي عملية تعليم اإلنشاء بالتطبيق 

. طريقة اإلنشاء ادلوّجو
التوثيق  .3

التوثيق ىو سجل لألحداث اليت كانت سارية 
التوثيق يف . الوثائق يف شكل كتابة أو صورة. ادلفعول

                                                             

 .310،  نفس ادلرجع
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شكل كتابة مثل سجل اليوميات، تاريخ احلياة، القصة، 
الوثائق يف شكل صور مثل . السَتة، التنظيم، السياسة

دراسة التوثيق . الصورة، والصور احلية، والرسم وغَتىا
مكملة الستخدام طريقة ادلالحظة وادلقابلة يف البحث 

 .النوعي
يف ىذا البحث، كشفت الباحثة البيانات بسجل 

. اليوميات والصور وغَتىا
 

أسلوب تحليل البيانات  ﴿و﴾
ربليل البيانات ىي عملية من طلب و نّظم منتظمة 

البيانات اليت مجعتها من ادلقابلة، و سجل ادليداين، 
والتوثيق، و بًتتيب البيانات يف فئات، و ارضها يف 

الوحدات، والتوليف، و نّظم يف األمناط، واختيار األمساء 
ادلهمة وما ستعلُّمو، و اإلستنتاج حيت سهل لفهم من نفس 

 .واآلخرين

                                                             

 .329، نفس ادلرجع 

 .335، نفس ادلرجع 
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يف ىذا البحث استخدمت الباحثة ربليل البيانات 
: النوعي منوذج ميلس وىوبرمان  باخلطوات التالية

 
زبفيض البيانات  .1

قال سوغي يونو زبفيض البيانات يعٍت تلخيص، 
واختيار األشياء الرئيسية، مع الًتكيز على األشياء 

اذلامة، وتبحث عن ادلوضوعات واألمناط وإزالة تلك 
 .اليت ال لزوم ذلا

                                                             

  
 .338، جعنفس ادلر 

 مجع البيانات

 زبفيض البيانات

منوذج فعالية: مكّون ربليل البيانات   

 

 عرض البيانات

 اإلستنتاج من البيانات



59 
 

 

عرض البيانات  .2
عرض البيانات يف البحث النوعي لتسهيل فهم ما 

حدث، وزبطيط العمل اإلضايف بناًء على ما ىو 
. مفهوم

عرض البيانات يف شكل ادللخص، و السطر 
 .والعالقة بُت الفئات، و رسم بنيايّن و ما شابو ذلك

اإلستنتاج من البيانات .3
اإلستنتاج يف البحث النوعي أن ذبيب على أسئلة 
البحث  السقة منذ األول، وردبا ال، ألن ادلشكلة و 

أسئلة البحث  يف البحث النوعي ما زالت مؤقتة 
 .وستطور بعد البحث يف ادليدان

 
 
 
 

                                                             

 .341 نفس ادلرجع، 

 .345، نفس ادلرجع 
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مراجعة صّحة البيانات  ﴿ز﴾
صحة البيانات ىي مفهوم مهّم يتم ربديثو من مفهوم 

 لتحديد صحة البيانات .الصحة و الصدق و الثقة
احتاج الباحثة إىل أساليب الفحص، أي أن الفحص 
يعتمد على عدد معُت من ادلعايَت، ىناك أربعة معايَت 

لتحديد صحة البيانات، وىي درجة الثقة، قابلية التحويل، 
 يف صحة البيانات ىناك فحص .االعتماد واليقُت

: باألساليب
مثابرة ادلالحظة  .1

ادلقصود ادلثابرة ىي العثور على اخلصائص والعناصر 
يف حالة ذات الصلة جدا للمشكلة أو القضية اليت 

ادلقصود ادلثابرة مستخدم بالطريقة . جيري البحث عنها
األويل مالحظة دقيقة ومفصلة على أساس مستمر 

للعوامل اليت تربز واليت ذلا عالقة بالنموذج، والثاين طالع 

                                                             

-Metodologi Penelitian Kualitatif، 171لكسي ج مولؤونج،  
177. 

 .324، نفس ادلرجع 
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الدقائق ايل درجة شيء حيت عن الفحص يف ادلرحلة 
األويل يظهر أنو واحد أو كل العوامل اليت سبت مطالعتها 

. تفهم بالطريقة العادية
ادلنهج التثليثي  .2

التثليث ىو أسلوب الفحص من صحة البيانات 
خارج البيانات لفحص أو . الذي انتفع شيًئا آخر
أسلوب التثليث األكثر . بادلقارنة بُت البيانات

 .استخداما ىو الفحص بادلصادر األخرى
 

مراحل البحث  ﴿ح﴾
مراحل البحث يف ىذا البحث ىي ثالث مراحل وتزاد 

بادلراحلة األخَتة من مراحل البحث الثالث وىي مرحلة 
: مراحل البحث ىي. كتابة تقرير البحث

مرحلة ما قبل ادليدان  .1
ىناك ستة أنشطة جيب أن تقوم هبا الباحثة يف ىذه 

ادلرحلة بالزيادة إىل اعتبار واحد جيب فهمو، وىو 
                                                             

 .330، نفس ادلرجع 
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مرحلة ما قبل ادليدان اشتمل . اخالق البحث ادليداين
ذبميع تصميم البحث، واختيار موقع البحث، : علي

ورعاية التصاريح، والتعقب األول، و تكوين األحوال 
ادليدانية للبحث، واختيار واستخدام ادلخربين، وإعداد 

 .معدات البحث ادلتعلقة بأخالقيات البحث
مرحلة العمل ادليداين .2

فهم خلفية : مرحلة العمل ادليداين اشتمل علي
البحث واإلعداد، ودخول ادليدان و ادلشاركة مع مجع 

. البيانات
ربليل البيانات .3

يف ىذه ادلرحلة، ربلل الباحثة البيانات اليت مجعتها 
أعمال التحليل اشتمل . من ادلقابلة وادلالحظة والتوثيق

تنظيم وترتيب البيانات، و أرضها يف الوحدات، : علي
. والتوليف، واختيار األمساء ادلهمة و اإلستنتاج

 
 

                                                             

 .Metodologi Penelitian Kualitatif ،85- 93لكسي ج مولؤونج،  
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مرحلة كتابة نتائج التقرير .4
يف ىذه ادلرحلة، كتبت الباحثة نتائج البحث منتظمة 

 .حيت تفهم و يّتبع ترتيبها من القارئ
 
 

 
 
 
 
 

                                                             

 .102-94، نفس ادلرجع 
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 الباب الرابع
الكتابة بطريقة اإلنشاء  تعليم مهارةعرض البيانات عن 

" ط"لطالب الصف الخامس الموّجه في تعليم اإلنشاء 
جوريسان مالراك " اإلسالم"بالمدرسة العالية اإلسالمية 

 2019-2018فونوروغو السنة الدراسية 
 

﴿أ﴾ عرض البيانات العامة 
تاريخ تأسيس المدرسة العالية اإلسالمية  .1

 جوريسان مالراك فونوروغو" اإلسالم"
تاريخ تأسيس ادلدرسة العالية اإلسالم جورسان 

أما تأسيس ىذه ادلدرسة . الخيلو من وجود اخللفيات
العالية اإلسالم جورسان فوجود نقصان اجملتمع 
اإلندونيسي من ناحية الفهم للدين اإلسالمى 

يف ذلك . وبالذات يف فونوروغو يف السنة الستُت
الوقت، الوسيلة لًتقية حياة األمة اإلسالمية وكادرىا 

 يف ادلدرسة بسبب الطالب انقطعوا عن الدراسةو 
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التأخر و الفقر اللذان حييطان بعض حياة اجملتمع 
 .بفونوروغو خاصة الذين يسكنون يف دائرة القرية
ومهما قد قامت أكثر من مؤّسسة الًتبية 

ولكن حيسب " اإلسالمية العصرية" اإلسالمية بفهم
وجودىا دلكان طلب العلم على األمة الفريياٌن 

(KaumPriyayi) ال يف متناول اجملتمع العاديُت  و
 .حيت تأّخروا يف العلم و  أيضا

ربرك األحوال ادلذكورة العلماء ىف رللس وكالء 
 ىف (MWC-NU)الشعبة جلمعية هنضة العلماء 

مالراك للمشاركة ىف اهناء تأخر الًتبية ىف اجملتمع 
بشكل تأسيس مؤسسة الًتبية اإلسالمية ىف ادلرحلة 

. ادلتوسطة ىف دائرة مالراك
مث لتقوية وألىداف تأسيس ادلؤسسة الًتبية 

األوىل ىف البيت . اإلسالمية أجريت ادلشاورة مرتُت
كياىى حاج حسب اهلل اجلروساىن والثانية ىف البيت 

. كياىى احلاج عبد الكرًن اجلروساىن
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ففى ادلشاورة الثالثة ادلعقودة ىف بيت كياىى 
احلاج إمام شفاعة العندووى الىت حضر فيها العلماء 

النهضيون مثل كياىى احلاج إمام شفاعة وكياىى 
احلاج مغفور حسب اهلل وكياىى احلاج زلفوظ 

 وكفراوى واحلاج فرحان عبد القادر BAحكيم، 
وكياىى قمارى رضوان وكياىى إمام زلمودى وإبن 

منذر وبازى حيدار وكياىى مركوم وأمسوعى عبد 
القادر وأمحد حضارى إبن احلجر وحرز الدين 

حسب اهلل، أسست ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 
 2 ىجرية ادلوافق 1387 زلرم 12وذلك ىف التاريخ 

 . م1966مايو 
مسيت ىذه ادلدرسة بادلدرسة الثانوية والعالية 
اإلسالم ولو أساسها العلماء النهضيون بل تفتح 

 .لألمة عامة
 

                                                             

 ادللحقة يف ىذا D/23-3/2019/1:  أنظر إىل نسخة الوثائق برمز
 .البحث
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الموقع الجغرافى في المدرسة العالية اإلسالمية  .2
 جوريسان مالراك فونوروغو" اإلسالم"

 15ادلدرسة العالية اإلسالم جورسان تقع يف 
كيلومًت من مدينة فونوروغو، يف قرية جورسان دائرة 

واحلدود اجلغرافية ذلذه القرية ىي من جهة . مالراك 
الشرق زلدودة بقرية سيواالن ومن جهة الغرب 

زلدودة بقرية علومفاع ومن جهة الشمال زلدودة 
بقرية علومفاع  ومن جهة اجلنوب زلدودة بقرية 

وجود ادلدرسة أحتيج على اجملتمع حوايل . جوفَت
 .ناحية مالراك وغَت ذلك

الرؤية و الرسالة و أهداف المدرسة العالية  .3
 .جوريسان مالراك فونوروغو" اإلسالم"اإلسالمية 

 الرؤية . أ
ادلعهد الديٍت ىف التفكَت و التوجيو ضلو التغيَت 

 . و النظام و اجلودة

                                                             

 ادللحقة يف ىذا D/23 -3/2019/2:  أنظر إىل نسخة الوثائق برمز
 .البحث
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الرسالة  . ب
تكوين جيل من ادلسلمُت الذين ذلم طابع 

و مهارة و ديناميكية و حب ادلعهد , نبيل
 األىداف . ج

التزام احملافظة ىف مؤسسة ادلعهد  (1
 .كادلؤسسة للتفقو ىف الدين

تكوين جودة ادلعهد ديناميكية ىف مواجهة (2
 أحوال العامل

خلق ادلوارد اإلنسانية الطالبية الىت لديها  (3
 .االستقرار و قوة العلم و العبادة

ربقيق فوائد مؤسسات داخلية ىف تطوير و (4
 .تعزيز اجملتمع احلقيقى

 
 

                                                             

ادللحقة يف ىذا  D/23-3/2019/3:  أنظر إىل نسخة الوثائق برمز
 .البحث
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تركيب المنظمة بالمدرسة العالية اإلسالمية  .4
 جورسان مالراك فونوروغو" اإلسالم"

اجلدول عن تركيب ادلنظمة 
جوريسان " اإلسالم"بادلدرسة العالية اإلسالمية 

 مالراك فونوروغو
أحوال المدرسين و الطالب فى المدرسة العالية  .5

 جورسان مالراك فونوروغو" اإلسالم"اإلسالمية 
اجلدول عن تركيب ادلنظمة 

جوريسان " اإلسالم"بادلدرسة العالية اإلسالمية 
 مالراك فونوروغو

 ادلدرسُت . أ
 المدرسين المدرسات العدد

73 9 64 

                                                             

 ادللحقة يف ىذا D/23-3/2019/4: أنظر إىل نسخة الوثائق برمز 
 .البحث

 ادللحقة يف ىذا D/23-3/2019/5: أنظر إىل نسخة الوثائق برمز 
 .البحث



70 
 

 

 
الطالب   . ب

العدد الطالبات الطالب الفصل 
 238 154 84الرابع 

 194 159 79الخامس 
 189 129 60السادس 

 621 415 206العدد 
 

" ط"دول عن أمساء الطالب الصف اخلامس اًف
جوريسان " اإلسالم"بادلدرسة العالية اإلسالمية 

 مالراك فونوروغو
إسم الطالب الرقم الدفًت القيدي الرقم 

1 8828 ARDA KURNIA BAGUS 

2 8837 DEFRI REZA  SAPUTRA 

3 8856 LUTHFIYURRAHMAN MUHAMMAD ARIF 

                                                             

 ادللحقة يف ىذا D/23-3/2019/6: أنظر إىل نسخة الوثائق برمز 
 .البحث
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4 8877 MUHAMMAD HERFIAN ARDIANSYAH 

5 8901 ZAINUL ROZIKIN 

6 8905 ADIANA SULVA 

7 8912 ALIFIA TAZKIYA 

8 8926 ARINA SALSABILA AT-TURMUDZI 

9 8927 ARISMA TRI WIDIYANINGSIH 

10 8932 ATMIM ZAYINAH 

11 8937 BINTI QOMARIYAH 

12 8938 BINTI THOYYIBAH 

13 8961 FAIZA LATHIFATUL MUÁWANAH 

14 8966 FITROTUL IKA AYU ROSIDA 

15 8968 HAFIIDHA MUTIARA CAHYANI 

16 8991 LUTHFIA MARIATUL FITRIANI 

17 9007 NAFISA KURNIASARI 

18 9009 NAILA DAROJATIL ÚLYA 

19 9018 NUR ASYIFAH MUHIMATEN 

20 9045 ROSITA MUFIDATUN NIKMAH 
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21 9051 SEPTIN TRI WAHYUNINGSIH 

22 9060 SITI UMAYASARI 

23 9062 TASYA DESTI PRAMUDITA SARI 

 
الوسائل الموجودة بالمدرسة العالية اإلسالمية  .6

 جورسان مالراك فونوروغو" اإلسالم"
اجلدول البيانات عن الوسائل ادلدرسية 

جوريسان " اإلسالم"بادلدرسة العالية اإلسالمي 
 مالراك فونوروغو

الحالة / العدد إسم الوسائل الرقم 
فاسد حسن 

 5 15 الفصل 1
  1 ديوان رئيس ادلدرسة 2
  1 غرفة األساتيذ 3
  1 غرفة اإلدارة 4

                                                             

 ادللحقة يف ىذا D/23-3/2019/7: أنظر إىل نسخة الوثائق برمز 
 .البحث
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  1 مركز الفيزياء 5
  1 مركز الكمبوتَت 6
  1 مركز اللغة 7
  1 ادلكتبة 8
  1 غرفة الصّحة  9

  1 غرفة ادلهارة 10
  1 غرفة الفٍتّ  11
  2 محّام لألساتيذ 12
  4 محّام للطالب 13
  1 غرفة اإلشراف و اإلرشاد 14
  1 مبٍت الصالة 15
  1 غرفة اجلمعّية 16
  1 غرفة الكشافة 17
  1 ادلسجد 18
  2 غرفة مسكن الطالب 19
  7 غرفة مسكن الطالبات 20
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  1 ادلقصف 21
 35 525 الكراسّي للطالب 22
 10 270 ادلكتب للطالب 23
  20 الكراسّي لألساتيذ 24
  20 ادلكتب لألساتيذ 25
  20 السّبورة 26

 
﴿ب﴾ عرض البيانات الخاصة 

الكتابة بطريقة  عرض البيانات عن تعليم مهارة .1
اإلنشاء الموّجه في تعليم اإلنشاء لطالب الصف 

بالمدرسة العالية اإلسالمية " ط"الخامس 
جوريسان مالراك فونوروغو السنة " اإلسالم"

 2019-2018الدراسية 
تنفيذ تعليم اإلنشاء يف ادلدرسة العالية اإلسالمية 

جوريسان مالراك فونوروغو يف كل عملية " اإلسالم"
. التعليم يتم تنفيذه باستخدام طريقة اإلنشاء ادلوّجو
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لذا ترجي طريقة اإلنشاء ادلوّجو تسهل الطالب يف 
.  تعليم اإلنشاء

اختيار طريقة التعليم ىو ضرورة يقوم بو ادلدرس 
سباًما حىت يكون قبول ادلواد ادلنشودة أمرًا سهالً 

و كما نقل يف ادلقابلة مع . وربقق أىداف التعليم
ر ادلاجستَت كمدرس مادة سرواألستاذ زلمد م

ترقية مهارة الكتابة طبقا للقواعد ل: "اإلنشاء
كان الًتكيب صحيحا و اللغة غزيرة و )الصحيحة 

 ."(ادلعٍت صحيح
حُت تطبيق طريقة اإلنشاء ادلوّجو يف تعليم 

ىو " اإلسالم"اإلنشاء يف ادلدرسة العالية اإلسالمية 
موضح من قبل األستاذ زلمد مسرور ادلاجستَت 

: ىدفو ىو كمدرس مادة اإلنشاء على النحو التايل
و تطبيق طريقة اإلنشاء ادلوّجو بتدريبات الكتابة، و "

ادلثال علي ذلك بإعطاء أمناط اجلملة و أمثلتها، و 

                                                             
 ادللحقة يف ىذا W/12-2/2019/ 1: أنظر إىل نسخة ادلقابلة برمز 8
 .البحث
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تغيَت األفعال، و الًتمجة من اللغة العربية إيل اللغة 
اإلندونيسية و كذا العكس، و كتابة اإلنشاء علي 

 ."أساس أمناط اجلمل اليت مّت تعّلمها
وبالتايل، يرجي الطالب يستطيعون أن يكتبوا 
صحيحة ووفًقا بالقواعد و أمناط اجلمل اليت مت 

حيت يبلغ أىداف تعليم اإلنشاء واحلصول . تدريسها
. على أقصى قدر من النتائج

ومع ذلك، يف تنفيذ طريقة اإلنشاء ادلوّجو يف 
عمل التدريبات أعطي ادلدرس الواجبات باجملموعات 

لذلك كل فرقة يف مقعد واحد جيعل . ال  باألفراد
ىذا يكون ىناك نشاط و تعاون بُت . مجلة واحدة

كما نقلت عن ادلقابلة اليت ألقاىا األستاذ . الطالب
يف : "زلمد مسرور ادلاجستَت، كمدرس مادة اإلنشاء

تنفيذ التعلم، أعطى الواجبات باجملموعات يأين كل 
مقعد جيعل مجلة واحدة مكتوبة على السبورة مث يتم 

                                                             

 ادللحقة يف ىذا W/ 16-2/2019/ 2: أنظر إىل نسخة ادلقابلة برمز 
 .البحث
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و ىذا ليكون ىناك نشاط و تعاون . تصحيحها مًعا
 ."بُت الطالب

ال خيتلف كثَتا عن ما وصفو لطفي، أحد 
إن : "عن تنفيذ التعلم" ط"طالبات الصف اخلامس 

جعل ادلثال، و : الطريقة اليت طبقها ادلدرس مثل
السؤال عن ادلعٌت، و إذا مل يتمكن الطالب من 

إجابة السؤال كّون ادلدرس اجلملة لتفهيمنا، و إذا مل 
. يتمكن الطالب من اإلجابة مثّ يعّرف ادلدرس ادلعٍت

ادلثال مثّ  (يف ادلقعد)و بعد ذلك، يكّون الفريق 
 ."الّتصحيح و الواجب الفردي كتابة اإلنشاء

يف تنفيذ تعليم اإلنشاء، فيما يلي خطوات 
التعليم اليت أعرب عنها األستاذ مسرور ادلاجستَت 

. كمدرس مادة اإلنشاء

                                                             

 ادللحقة يف ىذا W/ 16-2/2019/ 4: أنظر إىل نسخة ادلقابلة برمز 
 .البحث

 ادللحقة يف ىذا W/ 21-2/2019/ 6: أنظر إىل نسخة ادلقابلة برمز 
 .البحث
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بدأت بإعطاء أمثلة وكتابتها على السبورة وفًقا ىيكل  -
. النمط

إذا مل يكن أحد . بعد ذلك سألت ادلعٌت جلميع الطالب -
يعرف، فسأوضح مع اجلمل العربية وإذا مل يكن أحد يعرف 

. أنٍت أقول ادلعٌت
بعد ذلك أسأل موقف كل كلمة، إذا مل يكن أحد يعرف  -

. أشرح ذلك
. مث أمرت أن يًتجم مثال اجلملة -
و أمرت أن جيعل مجلة وفًقا للمثال الذي كتبت على  -

. السبورة
. أعطي وقًتا للعمل وفًقا للمثال -
. مث أمرت وكيال لكل مقعد للكتابة على السبورة -
 .واألخر صّححت وشرحت معا -

من تلك ادلقابلة، مت تعزيزىا من خالل نتائج 
مالحظة الباحثة، عملية تعليم اإلنشاء يتم تطبيقو يف 

جوريسان " اإلسالم"ادلدرسة العالية اإلسالمية 
مالراك فونوروغو يف كل عملية التعليم باستخدام 

                                                             

 ادللحقة يف ىذا W/ 16-2/2019/ 3: أنظر إىل نسخة ادلقابلة برمز 
 .البحث
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يف تنفيذه الطالب عملوا . طريقة اإلنشاء ادلوّجو
 .(كل يف مقعد)الواجبات بالفرقة 

عملية تعليم اإلنشاء يف ادلدرسة العالية اإلسالمية 
كانت جيدة ولكنها مل تكن مثالية يف " اإلسالم"

تنفيذىا، ألن األستاذ مشغول برعاية اإلمتحان 
للفصل السادس، لذلك ال يدخل األستاذ يف 

. الفصل

يف عملية تعليم اإلنشاء باستخدام طريقة اإلنشاء 
: فيما يلي وصف طريقة التعليم. ادلوّجو

ادلقدمة  .1
يف ادلقدمة األستاذ بدأ بالسالم وإعداد الفصل 

. أوالً  بكتابة كشف اليومية
جوىر التعليم  .2

يبدأ األستاذ بإعطاء أمثلة وكتابتها علي 
بعد ذلك يسأل عن . السبورة وفقا ىيكل النمط

موقف كل كلمة ويسأل معٌت اجلملة جلميع 
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مث يأمر األستاذ الطالب ليجعلوا اجلملة . الطالب
. وفقا دلثال األستاذ

أعطى األستاذ وقتا لعملهاو وتوجو إىل مقاعد 
مث أمر وكيل كل مقعد للكتابة على .الطالب
دار األستاذ إىل مقاعد ليأمر الطالب . السبورة

أثناء انتظار . الذين مل يكبتوا علي السبورة
الطالب بالعمل، األستاذ زبّلف عن احلضور 

. الطالب
اإلختتام  .3

اخلطوة التالية، األستاذ يصحح كتابات 
الطالب معهم وكذلك شرح وأمر الطالب لكتابة 

واألخر ختم األستاذ . تلك الكتابات الصحيحة
 .تدريسو بالسالم

من البيانات أعاله، ديكن استنتاج أنو، يف 
تنفيذ التعليم اإلنشاء، يستخدم ادلدرس طريقة إنشاء 

                                                             

 ادللحقة يف ىذا D/ 16-2/2019/ 1: أنظر إىل نسخة ادلالحظة برمز
 .البحث
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. موّجو اليت يتم تطبيقها من خالل شلارسة الكتابة
تستخدم ىذه الطريقة لتوفَت سبارين الكتابة اليت 

مع ىذه . تتوافق مع اذليكل الذي يدرسو ادلدرس
الطريقة ، من ادلتوقع أن تكون قادرة على ربقيق 

. األىداف التعليم اإلنشاء
 عرض البيانات عن المشكالت تعليم مهارة .2

الكتابة بطريقة اإلنشاء الموّجه في تعليم اإلنشاء 
بالمدرسة العالية " ط"لطالب الصف الخامس 

جوريسان مالراك فونوروغو " اإلسالم"اإلسالمية 
 2019-2018السنة  الدراسية 

يف كل حياة ستكون ىناك مشكلة، وكذلك 
التعليم الذي جيعل الطالب يف قبول ادلواد ال حد 

. األقصى
وكذلك يف عملية تعلم اإلنشاء، وجدت العديد 

.  من العقبات اليت يواجهها ادلدرس والطالب
استناًدا إىل نتائج ادلقابلة اليت مت احلصول عليها 

من ادلعلومات، فإنو يف عملية التعليم الصف اخلامس 
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جوريسان مالراك " اإلسالم"بادلدرسة العالية " ط"
: فونوروغو ىناك عقبات يف تطبيقو ىي

وجود ادلدرس  . أ
مشاكل التعليم ديكن أن يواجهها الطالب 

مثل ترك . عندما ال يقوم ادلدرس بواجباتو جيدا
. ادلدرس الفصل دون ترك الواجبات لطالبو

وبالتايل فإن وجود ادلدرس ىو عامل مهم للغاية 
.  يف التعليم

فيما يلي نتائج ادلقابلة اليت أجرهتا الباحثة مع 
زلمد مسرور كمدرس اإلنشاء فيما يتعلق 

يف ىذا الفصل الدراسّي " :بالعقبات اليت واجهها
قمت بالتدريس قليال، ألين مسؤول عن اإلختبار 

و أصبح ىذا الصّف ربديًا يل . للصف السادس
ألن دافعية الطالب فيو ضعيفة، إذا أمرهتم بأمر 
مل يستجيبوا بسرعة، و ىذا خيتلف عن الصّف 
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، إذا أمرت الكالب فيو بأمر فبمادروا األداء "أ"
 ."األمر

دافع التعلم  . ب
حيتاج الطالب إىل وجود دافع كبَت يف التعليم 

يعد دافع التعلم . حىت ال ربدث ادلشكالت
.  للطالب مهًما للغاية لتحقيق أىداف التعليم

ادلشاكل التالية اليت تواجو عصفا، احدي من 
عن دافع التعلم يف " ط"طالبات الصف اخلامس 
ادلشاكل اليت أواجهها : "تنفيذ التعليم اإلنشاء ىي

يف تعليم اإلنشاء ىي الكسل يف عمل الواجبات 
 ."كيجعل اجلمل و اإلنشاء 

نفس الشيء شعرت بو بنيت، احدي من 
عن دافع التعلم يف " ط"طالبات الصف اخلامس 

                                                             

 ادللحقة يف ىذا W/ 16-2/2019/ 3: أنظر إىل نسخة ادلقابلة برمز 
 .البحث

 ادللحقة يف ىذا W/ 23-3/2019/ 7: أنظر إىل نسخة ادلقابلة برمز 
 .البحث
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ادلشكلة ىي أنٍت كسول " :تنفيذ تعليم اإلنشاء
 ".ألنٍت ال أفهم شرح ادلدرس

الذكاء و الثقة بالنفس .ج
لن يواجو الطالب الذين لديهم ذكاء وثقة 

وإذا كان لدى الطالب . حيدين أي مشاكل
.  ذكاء وثقة ضعيفُت، فستأيت ادلشكالت

فيما يلي نتائج ادلقابلة اليت أجرهتا الباحثة مع 
: زلمد مسرور كمدرس اإلنشاء عن قدرة الطالب

قدرة الطالب على عمل الواجبات، ىم ال "
يعتمدون على بنية األمناط اليت مت تدريسها حبيث 

 ."يقومون بذلك بال مباالة
و فيما يلي نتائج ادلقابلة مع زلمد مسرور 

كمدرس اإلنشاء عن الثقة بالنفس لدى 
كما رأيت بنفسك، مل يثق الطالب : "الطالب

                                                             

 ادللحقة يف ىذا W/ 23-3/2019/ 7: أنظر إىل نسخة ادلقابلة برمز 
 .البحث

 ادللحقة يف ىذا W/ 16-2/2019/ 3: أنظر إىل نسخة ادلقابلة برمز 
 .البحث
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بإجابتو حبيث سأل أوال صاحبو ادلاىر قبل أن 
و يف احلقيقة قد . يتقوم إيل األمام لكتابة إجابتو

فهم و لكنو ناقص الكفاءة يف تطبيق القواعد، و 
أهنم مازالوا يقلدونٍت يف تكوين اجلملة، ادلثال 
 ."وجود بعض الكلمات ادلساوية للكلمات مٍّت 

ادلشاكل التالية اليت تواجهها الطالبات منهّن 
عن القدرة " ط"لطفي، طالبة الصف اخلامس 

 : على االشًتاك يف تنفيذ تعليم اإلنشاء ىي
صعب علّي الفهم، ألن ادلدرس نادر أن يشرح "

و ال تكون ىناك زيادة يف ادلفردات، . كل كلمة
ألن ادلفردات زلدودة مل يشرح ادلدرس واضحا 
ألن لغتو عالية بالّنسبة لنا، و لكنو شرح وافيا 
ليس فقط ما يتعلق بالنحو و الصرف بل و 

                                                             

 ادللحقة يف ىذا W/ 16-2/2019/ 5: أنظر إىل نسخة ادلقابلة برمز 
 .البحث
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و ىذا أسلوب رفيع حسب ما تراه . البالغة أيضا
  ."أرينا

وشعرت فايزة، نفس الشيء، لدى طالبة 
عن القدرة على التعليم " ط"الفصل اخلامس 

قلة الفهم، عندما األستاذ أعطي : "اإلنشاء
الواجبات أخربين أن أقوم بالعمل مباشرة ال ربتاج 
إىل التفكَت، لذلك احتجنا ولكن يف النهاية فعلنا 

  ."كل ما يف وسعنا
وينطبق الشيء نفسو على حفيظة، طالبة 

الصف اخلامس عن قدرة على تنفيذ تعليم 
من الصعب أن نفهم ألن اللغة عالية : "اإلنشاء

                                                             

 ادللحقة يف ىذا W/ 23-3/2019/ 7: أنظر إىل نسخة ادلقابلة برمز 
 .البحث

 ادللحقة يف ىذا W/ 23-3/2019/ 7: أنظر إىل نسخة ادلقابلة برمز 
 .البحث
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عادة إذا كان األمر ساخرًا . يف شرح ادلثال
 . "بالبالغة

ويشعر أرمسا أيًضا، أن طلبات الفصل اخلامس 
: عن القدرة على تنفيذ التعليم اإلنشاء ىو" ط"
األمر صعب أيًضا ألن اللغة عالية جًدا لنا، فهو "

 ."يعادلنا بالطالب
من نتائج ادلقابلة أعاله، ديكن أن نلخص أن 

ادلشكالت يف تنفيذ تعليم الفصل اخلامس 
جوريسان مالراك " اإلسالم"بادلدرسة العالية 

فونوروغو موجودة ىي يف وجود ادلدرس نفسو، و 
دوافع التعلم و الذكاء والثقة بالنفس لدي 

 .الطالب

                                                             

 ادللحقة يف ىذا W/ 23-3/2019/ 7: أنظر إىل نسخة ادلقابلة برمز 
 .البحث

 ادللحقة يف ىذا W/ 23-3/2019/ 7: أنظر إىل نسخة ادلقابلة برمز 
 .البحث
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 الباب الخامس
الكتابة بطريقة اإلنشاء  تحليل البيانات عن تعليم مهارة

" ط"الموّجه في تعليم اإلنشاء لطالب الصف الخامس 
جوريسان مالراك " اإلسالم"بالمدرسة العالية اإلسالمية 

 2019-2018فونوروغو السنة الدراسية 
 

الكتابة بطريقة اإلنشاء  ﴿أ﴾ تحليل البيانات عن تعليم مهارة
" ط"الموّجه في تعليم اإلنشاء لطالب الصف الخامس 

جوريسان مالراك " اإلسالم"بالمدرسة العالية اإلسالمية 
 2019-2018فونوروغو السنة الدراسية 

تعليم اإلنشاء ىو تعليم الكتابة أو ما يسمى 
و مهارة الكتابة تصبح أعلى مهارة يف ادلهارات . باإلنشاء

يف عملية التعليم، تلعب الطريقة دورًا مهًما، والدقة . اللغوية
يف اختيار الطريقة ربدد بشكل كبَت صلاح استخدام طريقة 

يف تعليم اإلنشاء، ىناك أسلوبان، مها اإلنشاء . التعليم
 .ادلوّجو و اإلنشاء احلرّ 
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اإلنشاء ادلوّجو ىو جعل اجلملة او الفقرة البسيطة 
باإلشراف اخلاّا بالتوجيو، ادلثل مجلة غَت كاملة و غَت 

اإلنشاء ادلوّجو يسّمي اآلخر باسم اإلنشاء ادلقّيد، . ذلك
ألن اإلنشاء زلدود دبقدار من الّسؤال، فلذلك ال بد علي 

 .الطالب أن ينمي فكراهتم باحلرّ 
و من ادلالحظة و ادلقابلة مع مدّرس اإلنشاء، كانت 

الطريقة ادلستخدمة يف تعليم اإلنشاء لطالب الصف 
طريقة " اإلسالم"بادلدرسة العالية اإلسالمية " ط"اخلامس 

. اإلنشاء ادلوّجو
ىذا احلال من اّول السنة الدراسية، ادلدّرس يطبق 

ىذه الطريقة . طريقة اإلنشاء ادلوّجو يف تعليم اإلنشاء
مناسبة ذلذا الصف ألن الطالب حيتاجون اإلرشاد يف عمل 

. الواجبات يف مادة اإلنشاء
يف تعليم اإلنشاء، يطبق ادلدّرس طريقة االختيار من 

. خالل تطبيق تقنيات التدريب ادلختلفة

                                                             

، Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab اجيف ىَتماوان، 
164. 
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: أساليب تدريب اإلنشاء ادلوّجو
التبديل (1

ادلثل تبديل إحدى عناصر اجلملة، و تبديل اجلملة من 
بناء ادلعلوم ايل بناء اجملهول ام ضّده، أو تبديل اجلملة 

اخلربية ايل اجلملة اإلستفهامية أو من الفعل ادلضارع ايل 
. الفعل ادلاضي أم العكس و غَت ذلك

إمالء الفراغ (2
ملء الفراغ 

الًتتيب (3
تركيب األلفاظ ادلهيئة لتكون مجلة كاملة 

تكوين اجلمل  (4
جعل اجلملة الكاملة خاّصة مبتدأة بفعل األمر 

اإلجابة  (5
 .إجابة أسئلة القراءة

و من ادلالحظة و ادلقابلة مع مدّرس اإلنشاء، أن 
كإعطاء ىيكل النمط . تطبيق الطريقة ىي تدريبات الكتابة

                                                             

 .Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab ،164 اجيف ىَتماوان، 
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مع أمثلتو و تغيَت الفعل و الًتمجة و اإلنشاء دبصدر ىيكل 
. النمط

ىذا حال ادلدّرس مل يستخدم مجيع أساليب التدريب 
ىو مل يستطع تنظيم الوقت بأساليب . يف اإلنشاء ادلوّجو

و ىو يستخدم أساليب التدريب بالرتابة . التدريب
ال بد للمدرس من أن يعرف احوال الطالب يف . الطالب

الفصل حيت يستخدم أساليب التدريب يف إشكال اليت 
.  تشّجع طالبو يف أعماذلم

حيتاج الطالب يف عملية التعليم إىل التوجيو يف أداء 
يف . مهامهم ويكون ادلدرس مسؤوالً عن مهام الطالب

التعليم، فإن القدرة على الكتابة ذلا ادلبادئ اليت جيب على 
. ادلدرس القيام هبا

: اصول تعلم مهارة الكتابة ىي
. جيب أن تكون ادلوضوعات والظروف األخرى واضحة(1
ينصح بادلوضوع أن يأيت من واقع احلياة أو خربة مباشرة (2

. من الطالب



92 
 

 

جيب أن يرتبط تعليم إنشاء بالقواعد و ادلطالعة ألّن (3
ىي وسائل اإلعالم الصحيحة لتطبيق القواعد " إنشاء"

. الذي تستمد أفكارىم ادلطالعة
جيب تصحيح عمل الطالب، إذا مل يكن كذلك، فإن (4

الطالب ال يعرفون أخطائهم وسيظل يرتكب األخطاء 
لتصحيح األخطاء، جيب أن يتم فرزىا . مرة أخرى

حسب األمهية وجيب مناقشتها يف درس خاا راضية و 
. غَت ذلك

و من ادلالحظة و ادلقابلة مع مدّرس اإلنشاء، يف 
كل )عملية تعليم اإلنشاء أعطي ادلدرس الواجبات بالفرقة 

جيعل مجلة واحدة للكتابة علي السبورة مث  (يف مقعد
يشرحها ادلدرس بادلشاركة مع الطالب ليكون ىناك تعاون 

ىذا احلال تسبب كي موجود التعاون بُت . بُت الطالب
. الطالب

ىذا احلال خطوات تعليم اإلنشاء مناسب بأصول 
لكن استخدمها ادلدرس الذي رتابة . تعليم مهارة الكتابة

ىذا احلال تسبب الطالب . بإعطاء الواجبات بالفرقة
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ينبغي . يضجرون و يستغّلون صاحبهم يف عمل الواجبات
مدرس إعطاء الواجبات بالفردية ليعرف فهم الطالب حيت 

. عمل كل الطالب الواجبات بنفسو
من نتائج ادلقابلة أعاله، ديكن أن نستنتج أنو يف 

ادلرحلة : تنفيذ تعليم اإلنشاء ىناك مراحل للتعليم، وىي
االفتتاحية اليت تشمل التحيات وإعداد الفصل، ادلرحلة 

األساسية ىي نقل ادلواد باستخدام طريقة اإلنشاء ادلوّجو  
بالتدريبات وادلراحل اخلتامية اليت تشمل التصحيح و اختتام 

. اللقاء بالسالم
 

الكتابة  ﴿ب﴾ تحليل البيانات عن المشكالت تعليم مهارة
بطريقة اإلنشاء الموّجه في تعليم اإلنشاء لطالب 

بالمدرسة العالية اإلسالمية " ط"الصف الخامس 
جوريسان مالراك فونوروغو السنة  الدراسية " اإلسالم"

2018-2019 
وادلثال . سوف تكون عملية التعلم لديها مشاكل

علي ذلك يف تعليم اإلنشاء ىناك مشاكل من قبل ادلدرس 
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تنشأ مشاكل التعليم العادية بسبب العوامل . و الطالب
ىذه ادلشاكل ادلختلفة تصبح . الداخلية والعوامل اخلارجية

.   ربديات يف ربقيق أىداف التعليم
وجود ادلدرس   . أ

وجود ادلدرس، شلا يعٍت أن مشكالت التعليم 
ديكن أن يتعرض ذلا الطالب عندما ال يدير ادلدرس 

على سبيل ادلثال، غالًبا ما . تعليمهم بشكل صحيح
. يغادر ادلدرس الفصل ويقّدم أمثلة غَت مناسبة

. عوامل ادلعلم وكيفية التدريس ىي عوامل مهمة للغاية"
ما ىو موقف وشخصية ادلدرس، ومستوى ادلعرفة اليت 

عقدت من قبل ادلدرس وكيفية تدريسو ىذه ادلعرفة 
لطالبو، وربديد أيضا كيفية التعلم ديكن أن يتحقق 

".  لألطفال
وبعد فهم العوامل الداخلية واخلارجية ادلختلفة 

ادلذكورة أعاله، أن نضع يف االعتبار أيضا مشاكل 
التعليم الشائعة اليت يواجهها الطالب ىي صعوبات يف 
التعليم القائم على اللغة األجنبية و التعليم القائم على 
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التعليم القائم على اللغة األجنبية مثل . احلسب
أما بالنسبة . اإلصلليزية والفرنسية والفرنسية وغَتىا

للتعليم القائم على العد مثل الرياضيات والفيزياء 
مت تسليم ىذه . وحساب التفاضل والتكامل وغَتىا

ومع ذلك، جيب حل ىذه ادلشكلة . ادلشكلة للطالب
إحدى الطرق الكالسيكية اليت ديكن القيام . على الفور

هبا ىي تكثيف التعليم للطالب فيما يتعلق بالصعوبات 
.    اليت تواجههم

بناًء على ادلالحظة وادلقابلة اليت أجراىا ادلدرس 
اإلنشاء، فإن العوائق اليت يواجهها ادلعلم يف عملية 
تعليم اإلنشاء باستخدام طريقة اإلنشاء ادلوّجو ىي 

انشغال ادلعلم يف ىذا الفصل الدراسي بأعمال خارج 
.  التدريس ودوافع الطالب منخفضة

يف ىذه احلالة، مل يتمكن ادلدرس من إتقان ىذه 
الفئة، ألنو مل يتمكن من حل ادلشكلة أو العقبات اليت 

ألن الكتابة ىي أعلى مهارة، لذلك حيتاج . يواجهها



96 
 

 

يف ىذه . الطالب إىل االىتمام الكامل يف التعليم
احلالة، يكون لوجود ادلدرس دور مهم يف تعليم اإلنشاء 

مع . ألن الطالب حيتاجون إىل التوجيو يف أداء مهامهم
. عدم وجود ادلعلم ال يريد الطالب أن يتعلموا بأنفسهم

من األفضل للمدرس . ادلعلم أيضا مل يًتك الواجبات
إعطاء الواجبات عندما ال يكون يف الفصل حىت 

. يدرسوا على الرغم من عدم وجوده يف الفصل
دافع التعلم  .ب

دافع التعليم و تركيز التعليم، دبعٌت أن الطالب 
حيتاجون إىل ربفيز عاٍل وتركيز جيد يف التعليم حبيث ال 

بادلقابلة، إذا مل يكن . يواجهون مشكالت يف التعليم
لدى الطالب أي دافع وضعف الًتكيز، فسيواجهون 

. مشكالت تعليمية متنوعة
يعد الدافع مهمًّا للغاية وجيب أن ديتلكو 

ألنو بدون حافز لدى الطالب، ستكون ىناك . الطالب
دافع تعلم الطالب ينشأ من . مشاكل يف عملية التعليم

. نفسو ومن اآلخرين
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استناًدا إىل ادلالحظة وادلقابلة مع الطالب، فإن 
ادلشكالت اليت يواجهها الطالب يف عملية تعليم 

دافع التعلم ينشأ من أنفسهم . اإلنشاء ىي دافع التعلم
دافع للتعلم من نفسك اليت تكون ناقصة و . واآلخرين

كثَت منهم كسايل يف أداء . يزيد الدافع من اآلخرين
. الواجبات

يف ىذه احلالة، يويل ادلدرس اىتماًما أقل للطالب 
بسبب انشغال ادلدرس حبيث ال يكون مثالياً يف توفَت 

الطالب أيًضا ال يقدرون ادلدرس ألن . الدافع واالىتمام
جيب على ادلدرس أن . ىناك من ال يؤدون وظائفهم

يطلب من طالبو اإلجابة عن واجباهتم من خالل طلب 
الواجبات وتصحيحها حىت يكون الطالب مسؤولُت 

. عن واجباهتم
الذكاء والثقة بالنفس .ج

الذكاء والثقة بالنفس، دبعٌت أن الطالب لن 
يواجهوا مشاكل يف التعليم عندما يكون لديهم 

. اسًتاتيجية واضحة الستخدام الذكاء والثقة بالنفس
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ومع ذلك، ال يزال الطالب حباجة إىل توخي احلذر ألن 
مستوى الذكاء والثقة ادلفرطة بالنفس ديكن أن يغرق 

. الطالب يف الفشل
ألن . القدرة والثقة ىي أيضا مهمة جدا للطالب

 .الثقة سوف تدعم قدرات الطالب يف عملية التعليم

 بناًء على ادلالحظة وادلقابلة اليت أجرهتا الباحثة 
مع مدرس اإلنشاء وبعض الطالب، فإن ادلشكالت 

اليت يواجهها ادلدرس يف عملية تعليم اإلنشاء ىي 
قدرة الطالب على العمل يف . الذكاء والثقة بالنفس

مهام ، فهم ال يشَتون إىل بنية النموذج الذي مت 
واثقُت بإجاباهتم . تدريسو حبيث يتم القيام بو بال مباالة

مل يكن الطالب واثقا بإجابتو بطرح السؤال األول مع 
ىم . الطالب الذكي قبل أن يتقدم لكتابة اإلجابة

. يشعرون صعبا لفهم ادلادة ألن لغة ادلدرس عالية

                                                             

: يوكياكرتا )Manajemen Belajar & Pembelajaran.  ساملنور  
 .174-171، (2018لونتار مدياسبا، 
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 يف ىذه احلالة، تكون ادلشكلة من سنة إىل أخرى 
ىي نفس ادلشكلة وىي القيام بو بال مباالة وال يشَت 

على الرغم . إىل بنية األمناط والقواعد اليت مت تدريسها
من أن ادلعلم ذكره مرارًا وتكرارًا باإلشارة إىل اذليكل، 

جيب على . فإنو ال يزال يقوم بالعمل دون مباالة
لكنهم واجهوا . الطالب االنتباه وتذكر ما قالو ادلدرس

أيًضا صعوبة يف تلقي ادلواد ألن لغة ادلعلم كانت عالية 
جيب أن يكون ادلدرس قادرا . دبا يكفي بالنسبة ذلم

.   على إيصال ادلواد وفًقا لسنهم
من البيانات ادلذكورة أعاله، ديكن االستنتاج أن 

ادلشكالت يف تنفيذ تعليم اإلنشاء ىي العامل األول يف 
وجود ادلدرس، أي أن ادلشكالت اليت يواجهها ادلدرس 

يف ىذا الفصل الدراسي غالًبا ما يًتك الفصل ألنو 
يكون مسؤوال من ادلدرسة لرعاية امتحانات الفصل 

يواجو الطالب . السادس، و الثاين ىو الدافع للتعلم
. ادلشكالت ألهنم يشعرون بعدم وجود الدافع يف التعليم

والثالث ىو الذكاء والثقة بالنفس، أي الذكاء أو القدرة 
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والثقة بالنفس لدى الطالب اليت كانت ضعيفة بسبب 
لغة ادلعلم اليت تكون عالية وغَت قادرين على أداء 

. الواجبات
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الباب السادس 
 اإلختتام

 
 الخالصة أ﴾ ﴿

 الباحثة عن تعليم توفقا بنتيجة البحث، استخلص
الكتابة بطريقة اإلنشاء ادلوّجو يف تعليم اإلنشاء  مهارة

بادلدرسة العالية اإلسالمية " ط"لطالب الصف اخلامس 
 جوريسان مالراك فونوروغو السنة الدراسية" اإلسالم"

:  فيما يلى2018-2019
الكتابة بطريقة اإلنشاء ادلوّجو يف  تطبيق تعليم مهارة .1

بادلدرسة " ط"تعليم اإلنشاء لطالب الصف اخلامس 
جوريسان مالراك فونوروغو " اإلسالم"العالية اإلسالمية 

 يف تنفيذ تعليم 2019- 2018السنة الدراسية 
ادلرحلة االفتتاحية : اإلنشاء، ىناك مراحل للتعليم، وىي

اليت تشمل التحيات وإعداد الفصل، ادلرحلة األساسية 
ىي نقل ادلواد باستخدام طريقة اإلنشاء ادلوّجو  

بالتدريبات الكتابة، و ادلثال علي ذلك بإعطاء أمناط 
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اجلملة و أمثلتها، و تغيَت األفعال، و الًتمجة من اللغة 
العربية إيل اللغة اإلندونيسية و كذا العكس، و كتابة 

اإلنشاء علي أساس أمناط اجلمل اليت مّت تعّلمها، 
وادلرحلة اخلتامية اليت تشمل التصحيح و اختتام اللقاء 

 .بالسالم
الكتابة بطريقة اإلنشاء ادلوّجو  ادلشكالت تعليم مهارة .2

بادلدرسة " ط"يف تعليم اإلنشاء لطالب الصف اخلامس 
جوريسان مالراك فونوروغو " اإلسالم"العالية اإلسالمية 
 أن ادلشكالت يف 2019-2018السنة  الدراسية 

 أي أن ;وجود ادلدرس (1): تنفيذ تعليم اإلنشاء ىي
ادلشكالت اليت يواجهها ادلدرس يف ىذا الفصل 

الدراسي غالًبا ما يًتك الفصل ألنو مسؤول من قبل 
الدافع  (2)ادلدرسة لرعاية امتحانات الفصل السادس، 

 أن الطالب يشعرون بعدم وجود الدافع يف ;للتعلم
 أي الذكاء أو القدرة ;الذكاء والثقة بالنفس (3). التعلم

والثقة بالنفس لدى الطالب اليت كانت ضعيفة بسبب 
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لغة ادلعلم اليت تكون عالية وغَت قادرين على أداء 
 .الواجبات

 
 اإلقتراحات ب﴾ ﴿

 للمدرسة .1
ينبغى أن تعطي إىتماما كبَتا يف تطوير الطريقة 

" اإلسالم"لطالب بادلدرسة العالية اإلسالمية لالتعليمية 
.  جوريسان مالراك فونوروغو

 للمدرس  .2
اإلنشاء أن يستطيع لتحفيز ينبغى دلدرس 

الطالب يف مهارة الكتابة و يرشدىم بالصرب و 
     .اإلىتمام

 للطالب .3
ينبغى لطالب الصف اخلامس بادلدرسة العالية 

جوريسان مالراك فونوروغو أن " اإلسالم"اإلسالمية 
 .ينشطوا يف تدريب اإلنشاء يف كل حصة الدرس
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