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 صامللخ
 

ة  اؼباىر ُب كتابة العربية و" الكتابة ابستخدام الكتاب تعليم" .8102ي ني. ألف  عل   ،وّي 

Pegon"  العام  فونوروغومعهد أوذل األبصار ابعبامعة اإلسالمية اغبكومية ُب
". لنيل درجة سرجاان، قسم اللغة العربية، كلية الًتبية 8109-8108 امع اعب

 .فونوروغوابعبامعة اإلسالمية اغبكومية  والعلوم التعليمية
 ربت إشراف: األستاذ أضبد زبيدي اؼباجستَت.

 
 .مهد أوىل األبصار ،الكتابةالكلمات األساسي ة: تعليم 

طبسة تعاليم  فونوروغوابعبامعة اإلسالمية اغبكومية ُب معهد األذل األبصار 
وى  صباح اللغة وتعليم اللغة وتعليم الكتاب وتعليم القرأن وتعليم التحفيظ. من صبيع 

 تعليم التعليم اؼبذكور تعليم الكتابة ىنا خاص إذل تعليم اللغة العربية. يستخدم اؼبدرس ُب
  ".Pegon اؼباىر ُب كتابة العربية و" كتابة  الكتاب

الكتابة ابستخدام  تعليم( كيف 0يهدف ىذا البحث إذل إجابة األسئلة عن: )
معهد أوذل األبصار ُب  06الصّف  لطالب"Pegon اؼباىر ُب كتابة العربية و" الكتاب

( ما 8. )8109-8108 امع العام اعب فونوروغوابعبامعة اإلسالمية اغبكومية 
 لطالب"Pegon اؼباىر ُب كتابة العربية و" الكتابة ابستخدام الكتاب تعليممشكالت ُب 

 امع العام اعب فونوروغومعهد أوذل األبصار ابعبامعة اإلسالمية اغبكومية ُب  06الصّف 
8108-8109. 

وإلجابتها إستخدمت الباحثة نوع البحث على سبيل البحث النوعى 
(Qualitative research والبحث النوع  ىو )جرآت البحث الىت تنتج البياانت الوصفية إ
(Descriptive data .كاألصوات اؼبكتوبة او من ألسنة األشخاص والطبائع اؼبتأملة )

واستخدمت طريقة اؼبقابلة وطريقة اؼبالحظة وطريقة الواثئق اؼبكتوبة عبمع البياانت، 



 
 

 

فيا نوعيا ألن البحث الوصفى النوعى الحيتاج إذل فروض واستخدمت نوع التحليل وص
 البحث ومن ٍب الربتاج الباحثة َب حبثها إذل إجياد فروض البحث.

الكتابة ابستخدام الكتاب  تعليم( إّن طريقة 0أما نتائج ىذا البحث ى : )
 ُب معهد أوذل األبصار ابعبامعة 06الصّف  لطالب"Pegon "اؼباىر ُب كتابة العربية و

اؼبعلم اؼبادة،  قرأ ىى 8109-8108 امع العام اعب اإلسالمية اغبكومية فونوروغو
اؼبادة حىت تفهم الطالبات ما شرحو. وأتتى  الطالبات عنها، ٍب شرح اؼبعلم وتكتب

عن اؼبادة الىت عطى اؼبعلم الفرصة إذل الطالبات للسؤال األمثلة على السبورة. وبعد ذلك أ
( إّن اؼبشكالت ُب 8ؼبعلم طريقة اإلمالء ُب عملية التعليم. )التفهم منها. ويستخدم ا

ُب  06الصّف  لطالب"Pegon "اؼباىر ُب كتابة العربية والكتابة ابستخدام الكتاب  تعليم
-8108 امع العام اعب معهد أوذل األبصار ابعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروغو

الطالبات انقص اإلىتمام ُب خيتلف ذكاء بعض الطالبات على بعض، و ى :  8109
خلفية و اؼبدرس يشرح اؼبادة بسرعة، و عدم الرغبة ُب الوفاء بتوجيو، و دراسة اللغة العربية، 

 لتعليم.الوقت لص/ قلة قانوالوقت التعليم تعّلم الطالبات اؼبختلفة، 
 

  



 
 

 

 
 
  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

 الباب األول
 مقد مة

 خلفية البحث .﴾ أ﴿
استخدمها اللغة ى  شيئ مهّم جّدا ُب حياة اإلنسان. ألن الّلغة وسيلة  
وقال مصطفى الغالييٌت ُب كتابو جامع الّدروس  0لتعبَت أفكارىم.اإلنسان 

 8 .العربّية، الّلغة العربّية ى  الكلمات الىت يعرب هبا العرب عن أغراضهم
عظم مقّومات األمة أما الّلغة العربّية ىى لغة العرب و اإلسالم، وىى أ 

اإلسالمّية منذ أن يبعث هللا رسولو العرىّب إذل أن يرث هللا األرض ومن عليها. 
وىى لغة التعليم و التعّلم َب صبيع اؼبدارس واؼبعاىد اإلسالمية، ولغة التفاىم بُت 
صبيع الشعوب العربّية واإلسالمية، بل أصبحت إحدى اللغات الرظبية َب ىيئة 

 3.األمم اؼبّتحدة
يعترب التعلم ُب األساس ؿباولة لتوجيو الطالب إذل عملية التعلم، وذلك  

للحصول على أىداف التعلم كما ىو متوقع. جيب أن ينتبو التعّلم إذل الظروف 
اؼبختلفة ألطفال بعينهم، لكل منها تفرده اػباص. التعلم النشط جيعل الطالب 

 4ُب كل نشاط التعلم. موضوع التعلم ولديو القدرة على زايدة اإلبداع
الغرض الرئيس  من تعلم اللغات األجنبية ىو تطوير قدرة الطالب على  

استخدام اللغة شفهيا وكتابيا. وتعرف القدرة على استخدام اللغة ُب عادل 

                                                           
)جوغجاكرات: ديفا  Ragam Metodologi & Media Pembelajaran Bahasa Arab أوذل النهى، 0

 .80(، 8106فريس، 

 .6(، 8103)كَتو: التوفيقّية،  جامع الّدروس العربيّةمصطفى الغالييٌت،  8

 .4-3(، 0998) أوجونج فاندانج : األحكام، مدخل إذل طرق تعليم اللغة األجنبية   أزىر أرشد، 3

 Active Learning Dalam Pembelajaran Bahasa Arabوأبد الوىب رشيدى،  دةأم  ؿبمو  4
 .63(، 8118)مالنج: اعبامعة اإلسالمية اغبكومية فريس، 



 
 

 

تدريس اللغة ابؼبهارات اللغوية. ىناك أربع مهارات، وى  مهارات االستماع 
 5والكالم والقراءة والكتابة.

بُت اؼبهارات اللغوية، مهارات الكتابة ى  أعلى مهارات أربع من  
مهارات لغوية. الكتابة ى  واحدة من وسائل التواصل مع اللغة بُت الناس 

مثل مهارات الكالم، تعتمد مهارات  6وغَتىم فبن ال حيددىم اؼبكان والزمان.
 7الكتابة على اؼبهارات اللغوية النشطة واؼبثمرة.

ارين الكتابة ُب نفس الوقت مثل سبارين الكفاءة األخرى ديكن إعطاء سب 
عن طريق االنتباه إذل اؼبراحل الكامنة وفقا ؼبستوى قدرات الطالب، أي التقليد 

 -الكتابة اؼبوجهة  -إعادة الًتكيب والتحول  -الصورة  -االستنساخ  -
 8الكتابة اجملانية.

لمات الصحيحة، يركز تدريس الكتابة على ثالثة شروط: كتابة الك 
زايدة الكتابة )اػبط العريب(، تعبَتات األفكار. تشتمل عملية التعليم على 
فبثلُت، أي اؼبعلمُت والطالب. يُطلب من اؼبدرسُت التدريس وجيب أن يتعلم 
الطالب. يرتبط التعليم ابلسلوك التعليم  ابؼبواد التعليمية. ديكن أن تكون اؼبواد 

والقيم واألخالق والفن والدين واؼبواقف واؼبهارات. التعليمية ُب شكل اؼبعرفة 

                                                           
(، 8104)ابندوع: رماجا رسد كراي،  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab، ف ىرموانأجي 5

089. 

 Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, Materiعيد اغبامد وآخرون،  6

dan Media  ،49(، 8118)مالنج: اعبامعة اإلسالمية اغبكومية فريس. 

)مالنج: اعبامعة اإلسالمية  Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif، ل مصطفىشيفو  7
 .081(، 8100اغبكومية فريس، 

(، 8114)مالنج: مشكات،  Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatifأضبد فؤد أيفندي،  8
038-043. 



 
 

 

نتائج البحث ُب أنشطة اؼبعلم والطالب فيما يتعلق ابؼبواد التعليمية ى  مناذج 
 9تعليمية.
قد قامت اعبامعة اإلسالمّية اغبكومّية فونوروغو بًتبية طالهبا قدر سبعة  

ليو. استنادا على عشر سنة فأرادت أن ترقيها إذل أقصى ما يستطيع الوصول إ
ذلك فاحتاجت اعبامعة معهدا ليكون مركزا للًتبية االسالمية بعد اعبامعة و 

 مصدر العلوم و اللغة ُب فونوروغو و دائرات حوؽبا.
و ًب بناءه ُب  8101بدأ بناء معهد اعبامعة "أوذل األبصار" َب السنة  
و فتح معهد . و ديكن السكن فيو قدر ألف و طبس مئة طالبا. 8108السنة 

 00اعبامعة "أوذل األبصار" رظبيا ابلدكتور  نور مشس اؼباجستَت َب التاريخ 
 .8103فربايَت 
سالمّية اغبكومّية فونوروغو َب معهد اعبامعة "أوذل األبصار" ابعبامعة اإل 
و  تعاليم وى  صباح اللغة وتعليم اللغة وتعليم الكتاب وتعليم القران طبسة

تعليم اللغة ألن تعليم  ُبتعليم اؼبذكور ستًتكز الباحثة ال. من صبيع التحفيظ
 تعليم اللغة العربية.ب ىنا خاص اللغة

ُب يوم االثنُت والثالاثء   سبوع، ىاألم اللغة ثالث مرات ُب ييتم تعل 
تم يوم الثالاثء. ينقسم يتعليم الكتابة و اما واألربعاء ُب الساعة الرابعة مساًء. 

. صفّ طالًبا لكل  05-01 ويتكون منعشرين صّفا  إذل العربية تعليم اللغة
 "اؼباىر ُب كتابة العربية و ة ابستخدام الكتاب الكتابم ييستخدم اؼبدرس ُب تعل

Pegon ،" تضمن أساسيات تعلم الكتابة للمبتدئُت الذين دل ىذا الكتاب ي
 .يتقنوا مهارات الكتابة

                                                           
ات: )جاكر  Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru روظبان، 9

 .030(، 8108رجاواذل فريس، 



 
 

 

أنواع ـبتلفة من العقبات، سواء من خالل عملية التعلم، ابلطبع ىناك  
اؼبعلم ُب التدريس، أو اؼبواد التعليمية اؼبستخدمة، أو االسًتاتيجيات أو 
الوسائط اؼبستخدمة أو اؼبشاكل ُب الطالب أنفسهم. وكما قال أستاد مشسول 
ُب معهد، قال إن ىناك العديد من العوامل اليت أصبحت عقبات ُب تعلم 

التعليمية للطالب الذين كانوا ُب الغالب من خرجي  الكتابة، مثل اػبلفية 
ليس  01اؼبدارس الثانوية العليا واؼبهنية، ودل يكن وقت التعلم ىو اغبد األقصى.

الطالب فقط، كما شعر الطالب ابلصعوابت أثناء عملية تعلم الكتابة العربية، 
حروفاً  اؽبجائية، بل كان ىناك حىت روفاغبألن ىناك أولئك الذين دل حيفظوا 

 00معهد أوذل األبصار. عربية جديدة ُب
يا ربت لمفأرادت الباحثة أن تكتب حبثا ع ومن خلفية البحث اؼبذكورة 

 Pegon "املاهر يف كتابة العربية وتعليم الكتابة ابستخدام الكتاب اؼبوضوع: 
اكحكممية ومومرووم العام  يف معهد أوىل األبصار اباجلامعة اسإسمامية" 
 .8102-8102 امع ااجل
 

 حتديد البحث .﴾ ب﴿
 ، منها:ُب األمور الألتية ُب ىذا البحث حددت وركزت الباحثة 

 اؼباىر ُب كتابة العربية و" الكتابة ابستخدام الكتاب تعليمكيف  .1

Pegon" معهد أوذل األبصار ابعبامعة اإلسالمية ُب  06الصّف  لطالب
 .8109-8108 امع العام اعب فونوروغواغبكومية 

                                                           
 ىذا البحث ُب ملحق W/9-IV/2019/02 رقم ةقابلإذل نسخة اؼبأنظر  01

 ىذا البحث ُب ملحق W/16-IV/2019/11 رقم ةقابلإذل نسخة اؼبأنظر  00



 
 

 

 "اؼباىر ُب كتابة العربية وتعليم الكتابة ابستخدام الكتاب  شكالتاؼبما  .2

Pegon "اإلسالمية ُب معهد أوذل األبصار ابعبامعة  06الصّف  لطالب
 .8109-8108 امع العام اعب اغبكومية فونوروغو

 
 أسئلة البحث .﴾ ت﴿

 سئلة البحث كما يلى :أأتخذ الباحثة  
 "Pegon اؼباىر ُب كتابة العربية و" الكتابة ابستخدام الكتاب كيف تعليم .0

معهد أوذل األبصار ابعبامعة اإلسالمية اغبكومية ُب  06الصّف  لطالب
 ؟  8109-8108 امع اعبفونوروغو العام 

 "اؼباىر ُب كتابة العربية وتعليم الكتابة ابستخدام الكتاب  ما اؼبشكالت .8

Pegon "ُب معهد أوذل األبصار ابعبامعة اإلسالمية  06الصّف  لطالب
 ؟       8109-8108 امع اعباغبكومية فونوروغو العام 

 
 أهداف البحث .﴾ ث﴿

 يهدف ىذا البحث اذل: 
اؼباىر ُب كتابة العربية " تعليم الكتابة ابستخدام الكتابكيفية  الكشف عن .0

اإلسالمية امعة عبابأوذل األبصار  معهد ُب 06الصّف  لطالب " Pegonو 
 .8109-8108 امع اعبو العام اغبكومية فونوروغ

"اؼباىر ُب   اؼبشكالت ُب تعليم الكتابة ابستخدام الكتاب الكشف عن .8
معهد أوذل األبصار  ُب 06الصّف  لطالب "Pegonكتابة العربية و 

 .8109-8108 امع اعبابعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروغو العام 
 
 



 
 

 

 ومائد البحث .﴾ ج﴿
 :البحث ؽبذا الفوائد أما 

 الفمائد النظرية .0
اؼباىر ُب  "تعليم الكتابة ابستخدام  أن تكون زايدة لتوسعة الثقافة العلمية َب

أوذل األبصار  معهد ُب 06الصّف  لطالب "Pegonكتابة العربية و 
 عبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروغو.اب
 يةالفمائد العمل .8

  للمعلم .أ 
 التعليم، بعملية اللغة تعليم ُب البصَتة إضافة على قادرا يرج 

  .العربية اللغة تعليم ُب مرجعا ليكون وذلك
 للطالب .ب 

 اعبمل أو الكلمات كتابة مهارة لًتقية اؼببتدئُت الطالب مساعدة
 .الصحيحة العربية ابللغة لكتابةا وذلك العربية، اللغة تعليم ُب

 باحثةلل .ج 
الكتابة ُب  تعليميرج  ىذا البحث العلم  ليزيد اؼبعارف ُب 

 .مان اؼبستقبل خاصةالز 
 

 تنظيم كتابة تقرير البحث .﴾ ح﴿
 البحث وأسئلة البحث وربديد البحث خلفية فيها اؼبقدمة : األول الباب 

 تقرير كتابة وتنظيم البحث وفوائد البحث وأىداف
 .البحث

 النظرى واإلطار السابقة البحوث :  الثاين الباب 
 منهجية البحث :  الثالث الباب 



 
 

 

 عرض البياانت  :  الرابع الباب 
 ربليل البياانت :  اػبامس الباب 
 اإلختتام :  السادس الباب 
  

  



 
 

 

 ثاىنالباب ال
 البحمث السابقة واسإطار النظرى

 
 البحمث السابقة .أ﴾ ﴿

"املاهر يف  تعليم الكتابة ابستخدام الكتاب  يعٍت البحث ىذا موضوع 
ة اكحكممية يف املعهد أوىل األبصار اباجلامعة اسإسمامي كتابة العربية والفيغمن"
 بعض ذلإ الباحثة رجعت. و8102-8102  امعومومرووم العام ااجل

 :ل ي كما العلم ّ  وثالبح
(، بقسم اللغة العربية ُب سنة Ulfa Ulinnuhaألفى اوذل النهى ) تقد حبث .0

لطلبة اعبامعة  "العربيةربت العنوان "تعليم اللغة العربية بكتاب  8108
بقسم إدارة الًتبية اإلسالمية ُب اؼبستوى الثاين ابعبامعة )الكتاب األول(" 

 ".8108-8107اإلسالمية اغبكومية فونوروغو العام الدراسى 
ثر من الطالب جيد الصعوبة وخلفية البحث ُب ىذا البحث ى : أك 

على تعّلم مادتو الىت ىّيئت فيو ألهنم متحرجو اؼبدارس العامة )خاصة(، 
"العربية لطلبة اعبامعة )الكتاب األول(" ومشاركتهم ُب تعليم بكتاب 

 انقصة.
. كيف تعليم اللغة العربية بكتاب 0وأسئلة البحث ىذا البحث ى :  

بقسم إدارة الًتبية اإلسالمية ُب األول(" "العربية لطلبة اعبامعة )الكتاب 
اؼبستوى الثاين ابعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروغو العام الدراسى 

. ما مشكالت وحّلها ُب تعليم اللغة العربية بكتاب 8؟ 8107-8108
بقسم إدارة الًتبية اإلسالمية ُب "العربية لطلبة اعبامعة )الكتاب األول(" 

نوروغو العام الدراسى امعة اإلسالمية اغبكومية فو اؼبستوى الثاين ابعب
8107-8108. 



 
 

 

"العربية من ىذا البحث نعرف أن طريقة تعليم اللغة العربية بكتاب  
بقسم إدارة الًتبية اإلسالمية ُب اؼبستوى لطلبة اعبامعة )الكتاب األول(" 

-8107الثاين ابعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروغو العام الدراسى 
ىو قسم اؼبدّرس الطالب إذل ثالث او اربعة فرق. واؼبقاول يكون  8108

من الفرقة ويبلغ مقالو إذل أصدقائو ٍب يتسائلون مع األقران. وبعد ذلك،  
كان اؼبدّرسة يزيد البيان للطالب عن اؼبادة. ٍب أمر اؼبدرس الطالب حبّل 

( ُب Al-Ghoyyah)التدريبات ُب القرطاس. ويستخدم اؼبدرس طريقة آلغّية 
( ُب عملية تعليم Al-Anmatعملية تعليم مهارة القراءة وطريقة آألمناط )

مهارة الكتابة. ومشكالت التعليم اللغة العربية ى  صعوبة الطالب ُب قراءة 
الّنص العريب بدون الشّكل، ونقصان إىتمام الطالب ُب دارسة اللغة 

عليم، وخلفية تعّلم الطالب العربية، ووقت التعليم الناقص/ قلة وقت الت
ـبتلفة. وحلول  اؼبشكالت ُب تعليم اللغة العربية ابستخدام طريقة التعليم 
ُب شكل فرقة صغَتة وىذه ستكون فّعالة تّشجع الطالب ليتساءلوا فيما 

 بينهم بدون حياء وال خجل.
وتلك البحوث  والبحث السابق األول أما الفرق بُت ىذا البحث 

 ُب ت(، حبثUlfa Ulinnuhaألفى اوذل النهى ) هلبحث للسيدالسابقة فهو ا
"العربية لطلبة اعبامعة )الكتاب األول(" طريقة تعليم اللغة العربية بكتاب 

بقسم إدارة الًتبية اإلسالمية ُب اؼبستوى الثاين ابعبامعة اإلسالمية اغبكومية 
كن وحّلها. ول فيو شكالتاؼبو   8108-8107 امع عبفونوروغو العام ا

"اؼباىر تعليم الكتابة ابستخدام الكتاب  ُبُب ىذا البحث، حبثت الباحثة 
ابعبامعة اإلسالمية  معهد أوذل األبصار ُب " Pegon ُب كتابة العربية و

 8109-8108اغبكومية فونوروغو العام الدراس  



 
 

 

بقسم اللغة العربية ُب سنة  (،Agus Setiawanقد حبث أكوس ستياوان ) .8
ربت العنوان "تعليم اللغة العربية لطالب الصف العاشر "د" ُب  8107

-8106ابلونج العام الدراس   0اؼبدرسة العالية العمومية اغبكومية 
8107." 
وخلفية البحث ُب ىذا البحث ى : للصف العاشر "د" ىم الطاالب  

لغة اليت اؼبتخرجُت من اؼبدرسة اؼبتوسطة العمومية اغبكومية ال يدرسون ال
العربية ُب اؼبستوى من القبل. ُب الصف العاشر "د"، عدد قليل من 
الطالب قادرون على كتابة حرف اؽبجائى. اعترب ذلك عندما يعطى اؼبعلم 
مادة اإلمالء، الطالب يشعر الصعوبة َب كتابة. ُب الواقع، عندما ينظر 

رف اليهم من اؼبرحلة التعليمية، يستطيع الطالب أن يقرأ وأن يكتب ح
اؽبجائى بشكل صحيح. ألهنم اؼبتخرجُت من اؼبدرسة اؼبتوسطة العمومية 

 اغبكومية وىم ال يفهمون علوم اللغة العربية إما حرف اؽبجائية ابتة.
. كيف طريقة تعليم اللغة العربية 0وأسئلة البحث ىذا البحث ى :  

لونج اب 0لطالب الصف العاشر "د" ُب اؼبدرسة العالية العمومية اغبكومية 
. ما مشكالت التعليم اللغة العربية ُب 8؟ 8107-8106العام الدراس  

القراءة والكتابة لطالب الصف العاشر "د" ُب اؼبدرسة العالية العمومية 
. ما حّل مشكالت 3؟ 8107-8106ابلونج العام الدراس   0اغبكومية 

"د" ُب التعليم اللغة العربية ُب القراءة والكتابة لطالب الصف العاشر 
-8106ابلونج العام الدراس   0اؼبدرسة العالية العمومية اغبكومية 

 ؟8107
من ىذا البحث نعرف أن طريقة التعليم اؼبادٌب اللغة العربية ُب اؼبدرسة  

ابلونج ابستخدام طريقة التعليم النشط. طريقة  0العالية العمومية اغبكومية 
ات اؼبعلمُت الذين يريدون إختياره من قبل معلم  اؼبواد بناء على رغب



 
 

 

الطالن لتكون دائما نشطة ُب التعليم. مشكالت التعليم اللغة العربية ى  
عدد من الطالب اؼبتخرجُت من اؼبدرسة اؼبتوسطة العمومية اغبكومية الكثَت 
جدا، حىت أن عدد الطالب الذين ىم اؼبتخرجُت من اؼبدرسة الثناوية 

ىناك رأى اؼبعلمُت أن الطالب ىم اإلسالمية ليست سوى طالبُت فقط. و 
اؼبتخرجُت من اؼبدرسة اؼبتوسطة العمومية اغبكومية ال تزال وال ديكن قراءة 
اللغة العربية. وعالوة على ذلك، الطالب دل يتبع برامج تعليم القران ُب 
بيوهتم. حّل مشكالت ُب تعليم اللغة العربية ى  بعض األنشطة اليت ًب 

ورة القران فيالصباح قبل بدء الدروس والدورات حق تشتغيل برانمج قراءة س
القراءة والكتابة القران. وتركز كال الربانؾبُت ديكن الطالب ُب القراءة 

 والكتابة اللغة العربية.
للسيد أكوس  والبحث السابقة الثاىن أما الفرق بُت ىذا البحث 

ُب القراءة  طريقة تعليم اللغة العربية ُب، حبث (Agus Setiawanستياوان )
 0والكتابة لطالب الصف العاشر "د" ُب اؼبدرسة العالية العمومية اغبكومية 

وحّلها.  فيفخفخفخ شكالتاؼبو  8107-8106ابلونج العام الدراس  
تعليم الكتابة ابستخدام الكتاب  ُبكن ُب ىذا البحث، حبثت الباحثة ول

ابعبامعة  األبصارمعهد أوذل  ُب " Pegon "اؼباىر ُب كتابة العربية و
 .8109-8108اإلسالمية اغبكومية فونوروغو العام الدراس  

(، بقسم اللغة العربية ُب سنة Hafidzul Karomقد حبث حافظ الكرام ) .3
ربت العنوان "تدريس مادة القرآءة والكتابة لطالب الصف األول  8104

الدراسية للبنُت دبدرسة "مفتاح اؽبدى" ماايك طااناتن فونوروغو ُب السنة 
8103-0104." 
وخلفية البحث ُب ىذا البحث ى : ىم يتوجو عليهم اؼبشكالت ُب  

تدريس القراءة والكتابة، أحياان من حال الطالب أو من حال اؼبدرس وكبو 



 
 

 

ذلك الصف األول للبنُت ىو الصف الذى فيو الطالب الذين فشلوا ُب 
 اإلمتحان األول قبل دخوؽبم ابؼبدرسة الدينية.

. كيف أىداف تدريس مادة القرآءة 0وأسئلة البحث ىذا البحث ى :  
والكتابة لطالب الصف األول للبنُت دبدرسة "مفتاح اؽبدى" ماايك طااناتن 

. كيف اؼبواد اؼبستخدمة 8. 0104-8103فونوروغو ُب السنة الدراسية 
ُب تدريس مادة القرآءة والكتابة لطالب الصف األول للبنُت دبدرسة 

-8103ح اؽبدى" ماايك طااناتن فونوروغو ُب السنة الدراسية "مفتا 
0104. 
من ىذا البحث نعرف أن أىداف تدريس مادة القرآءة والكتابة ى   

ووصل الكتابة العربية بشكل صحيح وفقا  ،Pegonلتحسُت كتابة العربية و 
ع الطالب أن يقرأ  للقواعد القائمة. و بعد أن يدرس ىذا الدرس يستطي

 م نفسهم.كتابته
للسيد  الثالثة فهو البحث والبحث السابقة أما الفرق بُت ىذا البحث 

تدريس مادة القرآءة والكتابة  ُب(، حبث Hafidzul Karomحافظ الكرام )
لطالب الصف األول للبنُت دبدرسة "مفتاح اؽبدى" ماايك طااناتن 

ُب ىذا البحث، . ولكن 0104-8103فونوروغو ُب السنة الدراسية 
"اؼباىر ُب كتابة العربية تعليم الكتابة ابستخدام الكتاب  عن ثت الباحثةحب
ابعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروغو  معهد أوذل األبصار ُب" Pegon و

 .8109-8108العام الدراس  
 
 
 

 



 
 

 

 اسإطار النظرى .ب﴾ ﴿
 تعليم اللغة العربية .0

 مفهوم التعليم ( أ
اإلنسانية واؼباّدة واؼبرافق التعليم ىو ؾبموعة تًتكب من العناصر  

 08.واألدوات والطريقة اّليت أتثّر ىدف التعليم
 و" التعليم" مها و كلمتُت من" العربية اللغة تعليم" اعبملة تًتكب 
" علم" اؼباضى الفعل من مصدر إسم لغة" تعليم" أن" العربية اللغة"
 وتدريس اؼبعرفة وإلقاء الدرس تلقُت" عٌتاؼب( تعليما-يعلم-علم)

 13".والفنون والعلوم اؼبعارف أنواع الطالب
  :منها التعليم تعريف تبُت األراء من كثَت وجد إصطالحا واما 
 إذل اؼبدرس من العلوم إلقاء" ىو التعليم أن سادرمان عند (0

 04"الطالب
 إتصالو َب البيئة لًتتيب سعى" ىو التعليم أن على دمحم عند (8

 05"التعليم عملية خيلق حىت دراس ال نهجاؼبو  واؼبادة طالبلاب
 ذىن إذل اؼبعلومات صاليإ: "ىو التعليم أن سوجاان انان عند (3

 06الطالب
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 مفهوم اللغة العربية ( ب
همها أىل ىذه فاللغة ى  ؾبموعة من الرموز ذات دالالت ي 

اللغة استماعا أو ربداث أو قراءة أو كتابة. واللغة ى  أقوى أدوات 
اتصال للفرد مع غَته من أبناء اجملتمع فعالية وأىم وسائل اكتساب 
اؼبعارف واؼبعلومات والثقافات عرب الزمان واؼبكان. فه  الىت تشكل 

عن  ا أيضا يعربووجدانو فباللغة يفكر اإلنسان وهبفكر اإلنسان 
 أفكارىم. 

 اليت ى  العادل ُب الرئيسية اللغات من إحدى ى  العربية اللغة 
 اؼبستخدمة اللغة ى  رظبيا .إنسان مليون 811 من أكثر هبا يتحدث

 إذل الديٍت واإلرشاد اؼبقدس الكتاب لغة وألهنا. بلدا 81 من يقرب ما
 من اؼباليُت مئات إذل أمهيتها لغة أعظم أهنا وذلك. العادل ُب اؼبسلمُت
 ُب. اؼبواطنُت غَت أو عربية كانت سواء العادل أكباء ُب اؼبسلمُت
 ُب اؼبثال.  الغرب ُب الناس حيبها اليت اللغة ى  العربية اللغة األخَتة،
 اؼبواد إحدى العربية اللغة ذبعل ال اليت الكليات يكاد ال أمريكا

 جامعة اؼبثال، سبيل على. الكاثوليكية الكليات ُب وكذلك الدراسية،
 الربوتستانت علماء أتسست اليت العادل ُب األىلية اعبامعة وى  ىارفارد
 لدراسة خاصة مركز ؽبا كاثوليكية جامعة وى   اتون جورج وجامعة
 .اؼبعاصرة العربية الدراسات مركز وتكون العربية
 مثل بلدان ُب األوذل اللغة أفريقيا ُب العربية اللغة أصبحت 

 اعبزيرة شبو ُب. والسودان ومصر وليبيا واعبزائر واؼبغرب موريتانيا
 والبحرين واليمن عمان ُب الرظبية اللغة ى  اللغة ىذه العربية،

 الشمال وأقصى اؼبتحدة العربية واإلمارات وقطر والسعودية والكويت



 
 

 

 لغة أيضا ى  العربية اللغة. وفلسطُت ولبنان وسوراي والعراق واألردن
 17.واسبانيا والربتغال وإيران تركيا الناس وبعض ؽبندا مشال ُب الشعب
 َب تدريس اللغة العربية مذىبان:  

 السلوكية (0
( قاال أبن Throndikeوترنديك ) (Pavlovأسسها ففلوف ) 

جية مثل الثواب والتعزير. ألهنا ر اخعوامل  إذل دراسة اللغة ربتاج
شرط األىم  تدفع تعليل الطالب لدراسة اللغة العربية. والبيئة من

 َب قباح تدريس اللغة العربية.
 ةفيّ اؼبعر  (8

أبن  (Chomsky( وطبسك )James Deezاتبعها صبس دس ) 
عوامل الداخلية أىم العوامل َب تدريس اللغة العربية. لذلك ال
لنجاح تدريس اللغة العربية كفاءة الطالب َب  شرط األولال

 08عاب اللغة(.ياكتساب اللغة )جهاز است
 العربية اللغة أمهية ( ت

 العربية لغةل فإن العادل، َب الكربى اللغات إحدى العربية اللغة 
 ايوم تزيد العربية اللغة أمهية أن كما العادل، لغات بُت لغة خاصة مكانة
 أسباب إذل العربية اللغة أمهية وترجع. اغباضر عصران َب يوم بعد
  :األتية
 هبا نزل الىت اللغة ىى العربية اللغة إن. الكرًن القرآن لغة إهنا (0

 ليقرأ مسلم كل حيتاجها الىت اللغة بذالك وىى الكرًن، القرآن
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 والنواىى األوامر اؼبسلم منو يسمد الذى القرآن  أويفهم
 .الشرعية واألحكام

 أن عليو الصالة يؤدى أن يريد مسلم كل أن. الصالة لغة  إهنا (8
 من أساسى بركن مرتبطة العربية فأن ولذالك. ابالعربية يؤديها
 .اإلسالم أركان

 قراءة يريد مسلم كل فإن فلذالك. الشريف اغبديث لغة إهنا (3
 .العربية اللغة يعرف أن عليو واستيعابو األحادث ىذه

 اقتصاداي ينمون اآلن العربية أن. للعرب اإلقتصادية اؼبكان (4
 فبا معدنية، و نضطية ثروات من لديهم ما بفضل سريع بشكل
 .موازاي سياسيا ووزان كبَتا، إقتصاداي وزان ؽبم جيعل

 َب أوذل كلغة مستخدمة العربية إن. العربية اللغة متكلمى عدد (5
 الدول من اثنية كلغة وتستخدم عربية دولة عشرين و إثنُت

 لغة العربية يتكلم العادل دول سبع أن يعٌت وىذا. اإلسالمية
 09.أوذل

 مطلوب أمر العربية اللغة ُب اػباصة اعبوانب عن واالؼبام اإلدراك 
 إذل يؤدي اؼبوضوع ىذا فهم ألن اللغة ىذه تعليم ُب يتعمق من لكل

 ليست العربية اللغة أن شديدا هنتم وإن التعليم، عملية ُب تيسَتىم
 سهال الصعب وذبعل تساعد اللغة ىذه فهم فوائد ومن معسرة، لغة
 اؼبزااي ؽبا ألن عتيقة يقال وكلية عتيقية لغة اللغة وىذه فيو، يتعمق ؼبن

 األمور عدة اللغة ؽبذه ألن كلية وتسمى األخرى، اللغة عن زبالف
 :اللغة ىذه مزااي ومن العربية، اللغات ببعض اؼبساوية

                                                           
19

-۲۲ ،(م ۱986, السعودية العربية اؼبملكة: الرايض) العربية اللغة تدريس أساليب اػبوذل، على دمحم 
۱9. 



 
 

 

  اؼبتعددة األساليب ؽبا اللغة ىذه إن (0
 كتابية أو كانت شفهية للتعبَت قابل اللغة ىذه إن (8
 ـبصوصة ونظم قواعد ؽبا اللغة ىذه إن (3
 والرمز ابلتحويلى اللغة ىذه اتصفت (4
  الزمان حسب والتطوير للتنمية قابلة اللغة ىذه إن (5
81.انسانية واجتماعية فردية قضية العربية اللغة ىذه إن (6

  
 تعليم اللغة العربية فادىأ ( ث

 قادرا التلميذ جعل إذل عامة بصورة العربّية اللغة تعليم يهدف 
 :أن على
 .العامية استخدام عن ويعرض الفصحى اللغة استخدام  حيسن (0
 ـبتلف ُب اليومية اغبياة شئون تسيَت َب العربّية اللغة توظيف حيسن (8

 .اجملاالت
 وخيتار اؼبقام، يناسب دبا فيتكّلم فيو، ىو الذى اؼبوقف يقدر (3

 .للموقف اؼبالئم األسلوب
 ؼبا فيو الذوق ويتأصل معارفة، لتتسع إليها ودييل اؼبطالعة، إذل يتجو (4

 .ومطبوعات كتب من ينفعو دبا االتصال على وحيرص يقرؤه
 أثبت الىت واألدب والفكر واغبضارة القران لغة: العربية لغتو جيب (5

  .العصور ـبتلف َب اغبياة متطلبات مواكبة على قدرهتا
 رائعة، مناذج من مافيو على ويطلع اإلسالمى، العرىب ابلًتاث يتصل (6

 وُب فصيحة، نصوص من لو يقدم ما خالل من عظيمة ومنجزات
 .اللغوية قدراتو حدود
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 جالل وإدراك معانيو، فهم على قائما اعتزازا الكرًن ابلقران يعتز (7
 .صبالو وأسرار أسلوبو

 اإلجياىب بدوره ويقوم فيها، اغبياة وصور وؾبتمعو، بيئتو واقع يدرك (8
 .قضاايىا خدمة َب

 َب اإلجيابية اؼبشاركة بروح ويتشبع العربية، أمتو بوحدة يؤمن (9
 .هبا النهوض

 أخرجت أمة خَت ىى الىت اإلسالمية لألمة ابنتشابو يعتز (01
 من لإلنسانية قدمت ودبا وشريعة، عقيدة من ضبلت دبا للناس

 .منجزات
 أحداث من فيو مايدور ويعرف حولو، من ابلعادل يتصل (00

 .معها ويتفاعل ومبتكرات علمية ومنجزات
 حل َب ودورىا األفراد، حياة َب الكلمة أثر يقدر (08

 .الناس بُت التفاىم وربقيق العلقات، وربسُت اؼبشكالت،
 وإدراك األشياء، بُت الربط على القائم السليم التفكَت يتعود (03

 80 .بينها العالقات
 العربية اللغة تعليم أمهية ( ج

تعترب اللغة العربية بًتاثها األدىب الضحم إحدى اللغات العظيمة  
ىذه اللغة العاؼبية َب العادل. فمنذ العصور الوسطى سبتعت 

(Universality الىت جعلتها إحدى لغات العادل العظيمة، مثل اليوننية )
واإلقبليزية والفرنسية واالسبانية والروسية. وىذا الوضع ابلنسبة للعربية 

عدد اؼبتكلمُت هبا بل يع أيضا اؼبكانة الىت  -فقط  -ال يعكس 
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َب  –ما تزال تلعبو  – احتلتها َب التاريخ، والدور اؼبهم الذى لعبتو
 22تنمية اجملتمعات العربية واإلسالمية.

 إن تعليم اللغة العربية وسيلة لتحقيق األىداف اآلتية: 
 أن يكتسب الطالب القدرة على استعمال اللغة العربية الفصحى (0
أن يكتسب الطالب القدرة على القراءة اإلستيعابية الصامتة، وذلك  (8

 واللغوىَب حدود منّوه الفكرى 
 أن يكتسب الطالب القدرة على الكتابة السليمة خبط واضح مقروء (3
أن يتدّرب على تدّوق النصوص األدبية وؿبلولة إدراك ما فيها من  (4

 مواطن اعبمال والقيم اإلنسانية
 أن ينمو ميلو إذل اؼبطالعة وَب ؾبالسة الكتب العربية (5
م اؼبعاجم أن يتكون لديو الدافع للبحث، وأن يتدّرب على استخدا (6

 83والفهارس اؼببسطة، ليعود إليها حينما تدعو اغباجة إذل ذلك.
 

 تعليم الكتابة .8
 مفهوم الكتابة ( أ

 على خطى شكل ُب اؼبنطوقة  اللغة ترميز اعادة ى  الكتابة 
 عليو اصطالح معروف نظم وفق ترتبط، اشكال خالل من الورق،

 األشكال ىذه من شكل كل بعد حبيث ما وقت َب اللغة اصحاب
 الكاتب أفكار نقل بغرض وذالك. عليو يدل لغوي لصوت مقابال
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. االتصال لعملية االخر الطرف بوصفهم, األخرين اذل ومشارعو ورائو
 84.معقدة عقلية مهارات مع اليو، مهارة تتضمن والكتابة
 أمر اعبيدة الكتابة تعريف فإن ولذالك جدا، معقد نشط الكتابة 

 خبط اغبروف رسم أبهنا الكتابة قدتعرف ولكن الوصوالليو، يصعب
 وفق للكلمات السليم النهج مراعاة مع ارتياب وال فيو ليس ال واضح
 النهاية َب تعطى حبيث أىلها لدى عليو اؼبتفق العربية الكتابة قواعد
 85.معينة لة ودال مفيدا معٌت
 كما اهنا. األفراد بُت اللغوي اإلتصال وسائل من وسيلة الكتابة 
 األخرين، افكر على والوقوف. األفكار لنقل اجتماعية ضرورة نعلم
 العناية َب الكتابة تعليم ويًتكز. واؼبكان الزمان بعدي أمتداد على
 إمالئيا، الصحيحة الكتابة على الدارسُت قدرة ى  أمور بثالثة
 وضوح َب افكار من لديهم عما التعبَت على وقدرهتم اػبط، وإجادة
 رظبا اػبروف رسم على قادرا الدراسة يكون ان بد ال أي. ودقة

 نظم َب ووضتها. قراءهتا واستحالت الرموز، اضطربت واال صحيحا،
  86. عليها تشتمل الىت واألفكار اؼبعاىن فهم استحال واال خاص،

 أمهية الكتابة ( ب
 وتكمن اللغوية اؼبهارات اىم من الكتاب ان شك من ليس 
 :يلى فيما أمهيتها

 والشعوب األفراد ذاكرة ى  الكتابة (0
 اغبقوق حفظ وسائل من وسيلة الكتابة (8
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 ووسيلتو االبداع أداة الكتابة (3
 عصران َب حصوصا والدعوات االعالم أداوات من أداة الكتابة (4

 والكتب واجملالت واعبرائد اؼبطبوعات انتشرت حيث اغباضر
 االطالق على فبكن غَت عنها االستغناء أمر وأصبح

 فيها ودوليا ؿبليا الدولة تنظمشؤون الىت ؼبعامالتا قوام الكتابة (5
 والقضاء والسياسة واالدارة اغبكم شؤون تنظم خالؽبا ومن

 اغبياة شؤون وسائر والصناعة والتجارة والتمليك والتوثيق والتشريع
 اغبقوق تقضى وابلكتابة واإلقتصادية والسياسية اإلجتماعية
 .والصكوك الشهادات وسبنح واؼبصاحل

 تصور ديكن مهل والتعليم والتثقيف اؼبعرفة ادوات من أداة الكتابة (6
  87.الكتابة دون معاىد أو كليات أو مدارس ىناك تكون ان

 ةأىداف الكتاب ( ت
 :التاذل النحو على الكتابة مهارة أىداف 
 اػبط كراسات َب أو السبورة على يشاىدىا اليت لماتالك نقل (0

 .صحيحا قال
 اؼبختلفة أشكاؽبا َب اؽبجائية اغبروف من كتابة طريقة تعريف (8

 (.اآلخر الوسط، األول،) الكلمة َب وجودىا ومواضع
 بسهولة اليسار اذل اليمُت من الكتابة تعود (3
 سبييز مع متصلة وحروف منفصلة حبروف العربية الكلمات كتابة (4

 اغبروف أشكال
 ؿبال للبس جيعل ال رظبا اغبروف ورسم اػبط، وضوع (5
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 منل تكتب وال تتطق الىت اغبروف ذات الكلمات كتابة َب الدقة (6
 (قالوا) مثل تتطق وال تكتب الىت وتلك( ىذا)
 الكتابة َب األساسية اإلمالئية القواعد مراعة (7
 عليو يضفى الذى ابلشكل يكتبو فيما والنظام التتاسق مراعة (8

 اعبمال من مسحة
 (نسخ ،رقعة) العريب اعبط من اؼبختلفة األنواع إتقان (9
 التتوين، اؼبد،) الكتابة عند العربية كتابةال خصائص مراعاة (01

 (اخل...واؼبفتوحة اؼبربوطة التاء
 الكتابة عند الًتقيم عالماة مراعة (00
 ومستوفيا صحيحا كتابيا تلخيصا يقرؤه موضوع تلخيص (08
 خطاب كتابة عند األساسية العناصر استيفاء (03
 والًتاكب اؼبفردات مستعمال فقرات َب أفكاره ترصبة (04

 األساسية
 بيسر نفسو عن معربا وسالمتها الكتابة سرعة (05
 معينة اجتماعية مناسبة َب يرسلها برقية صياغة (06
 وصحيحا دقيقا وصفا معُت مشهد او الطبيعة مناظر وصف (07

 يقرأ خبط ىذالوصف وكتابة لغواي
 ما قضية او مشكلة حول مبسط تقرير كتابة (08
 معينة ظيفة و لشغل بو يتقدم طلب كتابة (09
 اغبكومية اإلستمارات بعض َب اؼبطلوبة البياانت ملء (81
 بعمل القيام عن اإلعتذار أو شكوى أو استقالة طلب كتابة (80

 معُت



 
 

 

 ذالك َب مراعيا رسالة كتابة تقتضى الىت للمواقف اغبساسية (88
 العربية الثقافة األمناط

 وتناسق واتساعا، طوال اغبروف بُت التناسب مراعة (83
 88.وابعادىا أوضاعها َب الكلمات

 مراحل تعليم الكتابة ( ث
 اؽبدف اللغة معلمو التزم إذا مراحل بعده الكتابة مهارة تعليم دير 
 َب التدريج مبدأ طبقنا إذا: أنو اػبوذل ويرى تعليمها َب التدريج دبيداء
 فاإمالء، النسخ، أذل ننتقل ٍب ابخط، نبدأ أن علينا فإن الكتابة
 .اغبرة فالكتابة مقيدة، فالكتابة

 اغبروف كتابة قبل ما (0
 ابقلم، ديسك كيف الصغار من إذاكان الطالب يتعلم  
 بطول يتحكم وكيف صحيحة بصورة امامو الدفتار يضع وكيف
 اغبروف لكتابة سبهيدا وهنايتو وبدايتو واذباىو، يرظبو الذى اػبط
 مستقيمة اؼبرحلة ىذه َب اػبطوط وتكون التالية، اؼبراحل وىى
 .أقواس شكل َب منحنية او

 اغبروف كتابة (8
 اذل ينتقل اػبطوط تشكيل على اؼبتعلم يتمرن ان بعد  
 تعليم َب تذكر صعوبة ىناك وليست. اغبروف كتابة تعليم

 حىت الدارسُت عبميع العربية للحروف األساسية األشكال
 سهولة ألن. أخرى كتابية انظمة لغاهتم تستخدم الذين أولئك
 ىندوسية أشكال ضمن يقع أنو من أتتى العرىب اغبروف
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 او( ث ،ت ،ب) قوس شكل إما أساسا فهو للجميع مألوفة
 اغبروف يكون وقد(. خ ،ج ،ح ،ع) النهائية أدايؽبا َب

 خطوط أو( ح ،ج ،ذ ،د) مثل مثلث زوااي شكل َب العرىب
 اذل أسفل من أو ،(ال) مثل أسفال أذل اعلى من تبدأ رأسية
 مألوف ذالك وكل(. ما ،اي) مثل اؼبد ألف َب كما أعلى
 .اؼبتعلمُت لدى

 :اغبروف لتقدًن اذباىات ثالثة ىناك ،اغبروف تقدًن اذباىات
 ابلًتتيب العربية اغبروف كتابة على اؼبتعلمُت يدرب أحدىا (0

 حقة ال مرحلة َب يعود ٍب ،أوال األساسى شكلها َب األلفبائ
 .الفرعية أشكاؽبا لتعليم

 مستخدما اغبروف على اؼبتعلم تدريب على يعمل الثاىن االذباه (8
 َب الفرعية اغبروف أشكال كل يستوَب ولكنو األلفبائ الًتتيب
 اغبرف لتعليم ينتقل ٍب أخرىا، وَب وسطها، وَب الكلمة، أوذل
 .يليو الذى

 يتقيد بل معُت ترتيب دون اغبرف الثالث االذباه يقدم (3
 .الربامج أول َب اؼبختارة بلكلمات

 الطالب تدريب يتم أن بعد(: النسخ) اغبروف بعد ما مراحل
 نسخ أو كتابة اذل يوجو ،ومتصلة منفصلة اغبروف كتابة على

 :منها كثَتة فوائد وللنسخ. درسها أن سبق قصَتة صبل او ،كلمات
 اغبروف كتابة على خاللو من اؼبتعلم يتمرن تدريب النسخ (0
 الصحيحة ابلتهجئة اؼبتعلم إحساس النسخ ينمى (8
 الصحيح الًتقيم على اؼبتعلم تدريبيات َب النسخ يفيد (3
 وتراكيب مفردات من الطالب نعلمو ما النسخ يعزيز (4



 
 

 

 على اؼبتعلمُت تدريب بعد اإلمالء مرحلة تبدأ: اإلمالء
 :األتى َب تتمثل عظيمة فوائد ولإلمالء ،معقولة زمنية ؼبدة النسخ

 الصحيحة الكتاب على تدريب اإلمالء (0
 األصوات بُت التمييز على اؼبتعلم قدرة عن يكشف اإلمالء (8

-س ،ط-ت: مثل نطقا اؼبتقاربة األصوات وخباصة  اللغوية
 .ظ-ز ،ص

 اللغوية والًتاكيب ابؼبفردات اؼبتعلم معريفة يعزيز اإلمالء (3
 .الصحيح الًتقيم على اؼبتعلم قدرة عن اإلمالء يكشف (4

 :ىى لإلمالء انواع ثالثة ىناك ،اإلمالء أنواع
 اؼبنقول اإلمالء (0
 اؼبنظور اإلمالء (8
 اإلختبار اإلمالء (3

 :اإلمالء تدريس تخطوا
 اؼبتعلمُت مستوى حسب مراحل بعده اإلمالء تدريس دير

 موجز عرض يلى وفيما اؼبستوى ذلك يناسب الذى اإلمالء ونوع
 :ثالثة أبنواع اإلمالء تدريس لكيفية

 اؼبنقول اإلمالء (0
 ،صحيفة أو ،بطاقة أو ،كتاب من اؼبتعلم ماينقلو وىو  
 اللغة َب اؼببتدئُت عادةمع النوع ىذا ويستخدم ،السبورة من أو

 التقليد على اللغة تعليم من األوذل اؼبراحل تعتمد حيث
 من عادة اؼبنقول اإلمالء يدرس. التدريب وكثَتة وااكاة
 :التالية اػبطوات خالل



 
 

 

 األسئلة استخدام أو ،الصور طريق عن ويتم التمهيد ( أ)
 التمهيدية

 الطالب أمام الناص غرض ( ب)
 الفردية الطالب قراءة ( ت)
 للنص النموذجية اؼبعلم قراءة ( ث)
 الرئيسية النص أفكار على الوقوف ( ج)
 النص َب الصعبة الكلمات اذل اؼبعلم إشارة ( ح)
 اإلمالئية القواعد بعض استنباط ( خ)
 وتوجيهة اؼبعلم أشراف ربت( كتابتو او) الناس نسخ ( د)
 أخطائهم وتعديل فاهتم ما لتدارك للنص اؼبعلم قراءة ( ذ)
 الدفاتر صبع ( ر)
 أو كتاب عمل َب اغبصة زمن من تبقى فبا االستفادة ( ز)

 ابلقراءة يتعلق قرائ 
 اؼبنظور اإلمالء (8

 الطالب مع القصَتة النصوص من نص مناقشة بو يقصد  
 جانبا تركو ٍب ،قرائتو على وتدريبهم ،لو فهمهم من وأتكد
 خالل من اؼبنظور اإلمالء تدريس ودير ،الطالب على وإمالؤه
 :التالية اػبطوات

 اؼبتعلم دافعية تثَت دبقدمة للدرس التمهيد ( أ)
 للنص النموذجية اؼبعلم قراءة ( ب)
 الفردية الطالب قراءة ( ت)
 للنص يتضمنها الىت اإلمالئية اؼبشكلة معاعبة ( ث)
 اإلمالئية القواعد بعض إستنتاج ( ج)



 
 

 

 الكتابة الطالب وهتيئة النص حجب ( ح)
 مناسبة بسرعة النص اؼبعلم ديلى ( خ)
 األخطاء وتعديل ،فات ما لتدارك للنص اثنية قراءة ( د)
 ربت دفاترىم الطالب يصحح ٍب ،النص غرض ( ذ)

 اؼبعلم إشراف
 السبورة على ومعاعبتها ،الطالب أخطاء رصد ( ر)

 :اإلختباري اإلمالء (3
 التالية اػبطوات خالل من اإلختبارى اإلمالء تعليم يتم  
 فيو تنلل كما،اؼبتعلمُت دافعية تثار وفيو التمهيد ( أ)

  إمالئيا الصعبة الكاؼبات
 خالل من او اؼبعلم، بصوت إما النص اذل اإلستماع ( ب)

 التسجيل جهاز
 من الطالب ليتمكن معقولة بسرعة النص  اؼبعلم ديلى ( ت)

 الكتابة
 ومساعدة اؼبراجع يهدف أخرى مرة النص اؼبعلم يقرأ ( ث)

 .مافاهتم ترادك على الطالب
 :األتية ابؼبواصفات تكون أن اإلمالء قطعة َب يراعى 
 وتراكيبها ،واضحة ومعانيها ،سهلة ألفاظها تكون أن ( أ)

 .وحذاب شيق وأسلوهبا التعقيد من خالية
 ًب الىت اإلمالئية القاعدة لتطبيق ؾباال تكون أن ( ب)

 من خالية مقبولة صياغتها تكون أن على ،شرحها
 .الفتعال عن وبعيدة التكليف



 
 

 

 وطوال ومعٌت مبٌت اؼبتعلمُت ؼبستوى مناسبة تكون أن ( ت)
 من القطعو قرب اؼبناسبة جيانب ويتصل وصعوبة،
 اؼبعٌت هبذا واإلمالء اؼبتعلم، يعيشها الىت البيئة أو الواقع
 إليو، حاجة َب ماىو كتابة كتابة على اؼبتعلم يدرب
 وقف متدرج أبسلوب الثقاُب، واقعة عن بو يعرب وما

 89.والثاَب اللغوي مستواه
 مشكالت ُب تعليم الكتابة ( ج

احد او   احد اعبوانب اإلنتجية َب اللغة،تسَت  الكتابة ارل 
لكالم مع الكتابة َب ىذه حيث يشًتيك فن ا فنون الإلرسال،

بينما ديثل  ديثل الإلستماع والقراءة الناحية،بينما  الناحية،
 الإلستماع والقراءة الناحية الإلستقبالية من بُت فنون اللغة.

 واما مشكالت تعليم مهارة الكتابة منها: 
التمييز بُت بعض األصوات اللغوية اليت تشكل عل  عدم  (0

-ظ، س-ذ، ث-ض، ث-بعض اؼبتعلمُت احياان ارل :ذ
-ق، ق-ز، ك-ء، س-ض، ت ة، ع-ط، د-ص، ت
 -خ. وىذا اػبطاء جيعل لطالب يكتب: ذ-ه، غ-غ، ح

ذ، -، مثل او، ظ، مثل او ظ، بدال من-ض -بدال من
سبييز  اي ان خطأ الكتابة كون نتيجة مباشرة ػبطأ ُب

 السمع .
كتابة مهزة الوصل عل  اهنا مهزة القطع. وىذا اػبطأ انجم  (8

عن عدم معرفة لطالب الفرق بُت اؽبمزتُت ومواطن 
 إستعمال كل مهزة.
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إغفل وضع اؽبمزة ُب حالة مهزة القطع وينشأ ىذا اػبطأ  (3
عن كسل الطالب أو عن جهلة يضرورة وضع اؽبمزة او 

وصل ال ربتاج اذل شارة عن اعتقاده اػبطئ أبهنا مهزة 
   اؽبمزة.

اػبطاء َب كتابة مهزة القطع اؼبتواسطة ومزة القتع اؼبتطرفة.  (4
وينشأ ىذا اػبطأ عن عدم معرفة قاعة كتابة اؽبمزة اؼبتوسطة 
وقاعدة كتابة اؽبمزة اؼبتطرفة أو عن اػبطأ َب تطبيق 

 القاعدة.
اية واأللف اؼبقصورة َب هناػبطأ َب كتابة األلف اؼبمدودة  (5

اذ قد يكتب الطالب األلف اؼبمدودة بدال من  الكلمة،
 اؼبقصورة او اؼبقصورة بدال من اؼبمدودة.

اػبطأ َب الكتابة التاء اؼبفتوحة والتاء مربوطة َب هناية  (6
الكلمة، اذ قد يكتب اؼبفتوحة بدال من اؼبربوطة اواؼبربوطة 

 بدال من اؼبفتوحة.
ية، ألن الالم ال اػبطأ َب حذف الالم قبل اغبروف الشمس (7

تنطق بل ربول َب النطق اذل مثل اغبروف الذى يليها 
وتدغم بو. ودبا ان الطالب ال يسمع ىذه الالم، فقد ال 
يكتوهبا. والصحيح طبعا ىو كتابتها رغم قلبها وإدغامها دبا 

 يليها. مثل ذلك )الشمس(.
قد ال حيذف الطالب مهزة )ابن( حيث ايزم حذفها َب مثل  (8

 ن أىب سفيان(.)معاوية ب



 
 

 

قد ال حيذف الطالب األلف حيثتنطق وال تكتب َب   (9
كلمات مثل الرضبان، لكن، أولئك، إليو، هللا، ىذا،طو، 

 ذالك.
قد ال حيذف الطالب )ال( حيث جيب حذفها َب   (01

كلمات مثل للهو، حيث ىيأساسا مكونة من الم 
 اإلبتداء+أل التعري+ؽبو.

، فيكتب قد خيطئ الطالب َب كتاب اغبرف اؼبدغوم (00
 حرفُت بدال من حرف واحدا عليو شدة.

قد خيطئ الطالب ويكتب الوحدة على شكل كلمتُت  (08
 منفصلتُت، مثل عما، ؼبا، فبا.

قد خيطف الطالب حرفا ال ينطق ولكنو يكتب، مثل  (03
 األلف َب )ذىبو( والواو َب)عمرو(.

قد يكتب الطالب التنوين على انو نون يضيفها أذل  (04
 ا يسمع.اخر الكلمة متأثرا دب

قد ال يضيف الطالب ألف ذبب إضافتها مع تنوين  (05
 النصب َب مثل زاىدا، مديرا، رئيسا.

قد يضيف الطالب ألفا مع تنوين النصب حيث جيب  (06
 عدم اإلضافة َب مثل دعاءومدرسة ومرفا.

قد يفصل الكلمات حيث جيب وصلها ا يصلها  (07
حيث جيب فصلها، مثل فيم، كلما، طاؼبا، سيما، حينما، 

31 سما، رديا.ري
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 وسائل التعليم الكتابة ( ح
وسائل التعليم ى  كل شيئ ديكن استخدامو لتسليم 
رسلة )اؼبواد دراسية( حىت يهسج االىتمام، والرغبة، واألفكار، 
ومشاعر الطالب ُب أنشطة التعليم للحصول على األىداف 

 30التعليمة اؼبعينة.
الدرسات وسائل التعليم أمهية تربوية أثبتت كثَت من 

جدور استخدامها ودورىا ُب رفع مستوى ربصيل الطلبة، 
وخاصة بعد أن اتسعت اؼبناىج الدراسية وتعددت جوانبها 

علومات تزداد يوم وأتٌب من جهات وأصبحة اؼبعارف وم
ووسائط عدة، نظرا لتطور وسائل االتصال وتعدد وسائل 

 اؼبعرفة ومصادرىا.
واجهة أعداد الطالبة كذلك للوسائل التعليم األستاذ ُب م

الكبَتة وكثافة الفصول الدراسية بعد أن أصبح التعليم ملزما ُب 
التعليم مكانة كبَتة ُب نفس بعض مرحلة وازداد الوع  واحتل 

الناس. وفبا جيعل للوسائل التعليم مهمة اهنا تشوق الطلبة 
للدرس وتوجية اىتمامهم اليو أثر ما يتعلمونو ابقياومستمراوتسا 

على سرعة تذكر اؼبعلومات الرتباطها أبساس حس   عدىهم
ملموس كذلك فان للوسائل التعليم تعُت األستاذ على مراعاة 

ساليب اليت دير فيها الفوق عند الطلبة ألن تنويع اػبربات األ
اؼبتعلمون تؤدي اذل حسن استجابتهم، كل حسن قدراتو وما 

   38يناسبو.
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 الباب الثالث
 منهج البحث

 
 نهج البحثم .أ﴾ ﴿

 ومع البحثمدخل و  .1
الباحثة ىو البحث الوصف  مع التحليل  وستخدمتاؼبدخل الذي  

النوع . وقد ازبذ ىذا اؼبدخل ألن ىذا البحث نفذ ُب ظروف طبيعية، 
اة رئيسية، عد الباحثة أدتمصادر البياانت.  وليس التجارب. مباشرة إذل

أيًضا على اؼبزيد من ج، ويؤكد ئاتالعملية بداًل من اؼبنتج أو الن ويؤكد على
 .33اؼبعٌت
ىو دراسة حالة،  باحثونوع البحث اؼبستخدم من قبل الُب حُت أن  

وى  وصف توضيح  وربليل لبعض الظواىر أو الوحدات االجتماعية مثل 
األفراد أو اجملموعات أو اؼبؤسسات أو اجملتمع. ديكن استخدام دراسات 

ابإلضافة إذل ذلك، فهو  اغبالة بشكل مناسب ُب العديد من اجملاالت.
عبارة عن ربقيق مفصل مع إعداد واحد، أو موضوع واحد، أو مستند 

 .واحد، أو حدث واحد بعينو
معهد  البحث تدور حول تعلم الكتابة للطالب ُب ا ىذدراسة اغبالة ُب 

مية قونوروغو. ُب ىذه الدراسة، أوذل األبصار ابعبامعة اغبكومية اإلسال
 .بوصف ىذه الظاىرة بشكل مكثف وربليلها وقوم الباحثتس
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 ةحثاحضمر الب .2
ة ى  الباحث ألن تعّلقا قواي حضور الباحثة يتعّلق هبذا البحث النوعى

(. عبمع البياانت Human instrumenاحدى الوسائل الدراسة الشخصية )
( اؼبستخدم ىو اإلختبار التحريري Scientific paradigmُب اؼبنهج العلمى )

خص ىو الوسيلة األفضل عبمع اإلستفتاء أو الوسيلة األخرى. الشأو 
( ويقدر على Informanالبياانت. الشجص ىو الوسيلة اؼبتصلة ابؼبخرب )

  34.فهم أنواع التبادالت ُب اؼبيدان واغبصل عليها
 
 مكان البحث .3

ُب معهد أوذل األبصار ابعبامعة اغبكومية اإلسالمية قونوروغو، الطريق  
  ، فونوروغو.، سيمان3ليتجان سفرافطا، زقاق 

 
 مصادر البياانت .4

مصادر البياانت ى  اؼبصادر الىت حصلت عليها الباحثة من ميدان  
البحث. أما مصادر البياانت تصدر من البياانت اؼبوصوفات ابؼبيدان و 

إطار النظري من اؼبكتبة لباحثة على البياانت الىت تكون اؼبكتبة. حصلت ا
 َب تنفيذ البحث.

أما مصادر البياانت ؽبذا البحث ىم رئيس اؼبعهد و اؼبعلم والطالب  
اؼببتدئُت ُب معهد البنات أورل األبصار ابعبامعة اإلسالمية اغبكومية 

 فونوروغو.
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 سلمب مجع البياانتأ .5
البياانت ُب ىذه الدراسة ى  اؼبقابالت واؼبالحظة  صبعأسلوب   

والتوثيق. ويستخدم الباحثة ىذه التقنية ألن الظاىرة ستفهم معناىا بشكل 
يو ىذه الظاىرة. جيد وعمق إذا تفاعل الباحث مع اؼبوضوع الذي ربدث ف

 :بطرق اتلية صبع البياانت يتم
 طريقة اؼبقابلة .أ 

ى  ؿباداثت ذات نوااي ؿبددة. ًب إجراء اغبوار من قبل  ةاؼبقابل
الذي أعطى  الذي طرح األسئلة وسبت مقابلتو طرفُت، مها اؼبقابلة
 35.اإلجابة على السؤال

بشكل عام، يكمن مفتاح قباح اؼبقابلة ُب أجواء ؿبايدة ومسًتخية 
 وضبيمة وودية يتم عرضها بواسطة السائل عند إجراء اؼبقابلة. حيتاج
اؼبراسلون أيًضا إذل استخدام اؼبصطلحات اليت يفهمها اؼبستجيبون 

 36.بسهولة
ُب ىذه الدراسة، كانت تقنية اؼبقابلة اؼبستخدمة: )أ( اؼبقابالت 
اؼبتعمقة، دبعٌت أن الباحث طرح عدة أسئلة ُب العمق تتعلق بًتكيز 
 الدراسة، )ب( اؼبقابالت اؼبفتوحة، دبعٌت أن األشخاص اؼبشاركُت ُب
ىذه الدراسة كانوا يعرفون أنو جيري إجراء مقابالت معهم وفهم الغرض 
من اؼبقابلة، )ج( اؼبقابالت غَت اؼبنظمة، وىذا يعٍت أن الباحثُت ال 
يستخدمون اؼببادئ التوجيهية للمقابالت اليت ًب ترتيبها بشكل منهج  
 واستكماؽبا عبمع البياانت. اؼببادئ التوجيهية اؼبستخدمة ى  فقط ُب

 .شكل اػبطوط العريضة من اؼبشاكل اليت يتعُت طرحها
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 طريقة اؼبالحظة .ب 
ىو نشاط للحصول على اؼبعلومات الالزمة لتقدًن صورة حقيقية 
غبدث أو حدث لإلجابة على سؤال حبث، للمساعدة ُب فهم البشر، 
وتقييمو لقياس جوانب معينة، وتقدًن تعليقات على ىذه القياسات. 

أو أحداث أو أشياء أو  اؼبالحظات ُب شكل أنشطة تكون نتائج
 37ظروف معينة.

  :طرق اؼبراقبة وفقا لثالث ُب البحث النوع ، وتصنف
 ،ركاكون دبثابة مشارك أو غَت مشبديكن أن  الحظاؼب (1
 تم ُب منظم أو غَت منظمتوديكن أن الحظة واؼب (2

كمراقب ُب ىذه الدراسة، وتنظم استخدام تقنيات اؼبراقبة اليت تعمل  
مشارك واؼبالحظات. ىنا، يشارك الباحث ُب اغبياة اليومية للمخرب أو 
يستخدم كمصدر لبياانت البحث. ومن خالل ىذه اؼبالحظة، من 
اؼبتوقع أن تكون البياانت اليت يتم اغبصول عليها أكثر اكتمااًل وحادة 

 .ومعرفة على مستوى اؼبعٌت لكل سلوك ظاىر
بحث النوع  ىو مالحظة ميدانية ربتوي ديكن القول إن القلب ُب ال

على نظرة عامة على خلفية اؼبالحظات واألشخاص واإلجراءات 
وااداثت حول كل ما يتعلق بًتكيز البحث. وحيتوي القسم الوصف  

ألشياء دبا ُب ذلك الصور اؼبادية، وإعادة بناء اغبوارات، على العديد من ا
، ووصف حداث ؿبددةووصف اػبلفية اؼبادية، ومالحظات حول أ

لألنشطة وسلوك اؼبراقبُت. يستخدم تنسيق تسجيل مالحظات 
 .اؼبالحظات اغبقلية ُب ىذه الدراسة نسق التسجيل لنتائج اؼبراقبة
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 كتوبةالواثئق ال .ج 
تقنيات ىذه الواثئق اؼبستخدمة ُب صبع البياانت من مصادر غَت 

اختيار تقنية البشرية، وىذا مصدر يتكون من الواثئق والسجالت. يتم 
التوثيق ىذه بشكل متعمد ُب ضوء العديد من األشياء، دبا ُب ذلك: 

( البياانت اليت حيتاجها الباحثون ى  بياانت صاغبة تصبح معيارًا 0)
( الواثئق 3( تعترب الواثئق مصدرًا اثبًتا للمعلومات، )8لعملية البحث، )

سياقها، ى  مصدر غٍت للمعلومات من حيث السياق واألساسية ُب 
( ىذه اؼبصادر ى  ُب الغالب بياانت قانونية ربقق اؼبساءلة. يتم 4)

تسجيل نتائج صبع البياانت من خالل ىذه الواثئق ُب نسق نسخ 
 الواثئق.

 
 حتليل البياانت .6

البياانت ُب البحث النوع ، اليت تتم ُب وقت صبع البياانت، ربليل 
معينة. ُب وقت اؼبقابلة، قام وبعد االنتهاء من صبع البياانت ُب فًتة 

 الباحث بتحليل إجاابت من أجريت معهم اؼبقابالت. إذا كانت اإلجاابت
اليت سبت مقابلتها بعد ربليلها غَت مرضية، فسوف يواصل الباحث السؤال 

 38.مرة أخرى، إذل حد ما، عن البياانت اليت تعترب موثوقة
َب ىذا البحث إستخدمت الباحثة أسلوب ربليل البياانت ى  ربليل  

ولتحليل  .(Huberman)و ىوبَتمان  (Miles)وصف  كيف  على طراز ميلس 
 :البياانت إستخدمت الباحثة بثالث طرق وى  كما يلى
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 (Data Reductionزبفيض البياانت ) . أ
البياانت اليت يتم اغبصول عليها من اؼبيدان كثَتة للغاية، ألهنا 
ربتاج إذل أن تكون بعناية وابلتفصيل. وكما ذكران من قبل، كلما 
مضى الباحثون إذل اؼبيدان، كلما زادت البياانت تعقيًدا وتعقيًدا 

البياانت على الفور من وتعقيًدا. ؽبذا السبب، من الضروري ربليل 
خالل ربليل البياانت. إن تقليل البياانت يعٍت التلخيص، واختيار 
األشياء الرئيسية، والًتكيز على األشياء اؼبهمة، والبحث عن 
اؼبوضوعات واألمناط. وابلتارل فإن البياانت اليت ًب زبفيضها ستوفر 

صبع  صورة أوضح، وتسهل على الباحثُت إجراء اؼبزيد من عمليات
البياانت، والبحث عنها إذا لزم األمر. ديكن مساعدة زبفيض البياانت 
ابؼبعدات اإللكًتونية مثل اغبواسيب اؼبصغرة ، إبعطاء رمز عبوانب 

 .معينة
 (Data Displayعرض البياانت ) . ب

بعد زبفيض البياانت، تكون اػبطوة التالية ى  عرض البياانت. 
م ما حيدث، وزبطيط من خالل عرض البياانت، سوف يسهل فه

 .العمل اإلضاُب بناًء على ما ًب فهمو
 استنتاج البياانت . ت

البياانت عرض  

البياانت استنتاج  

البياانت زبفيض  

 صبع البياانت



 
 

 

ن وبرماوهفقًا لمايلز ولكمية ت البياناالثالثة ف  تحليل ة الخطوإن ا
ال تزال االستنتاجات األولية لتحقق. ت واالستنتاجااتستخلص من 

اؼبرحلة اؼبقدمة مؤقتة وستتغَت إذا دل يتم العثور على أدلة قوية تدعم 
التالية عبمع البياانت. ولكن إذا كانت االستنتاجات اليت أثَتت ُب 
اؼبرحلة األولية مدعومة أبدلة صحيحة ومتسقة عندما يعود الباحث إذل 
اؼبيدان عبمع البياانت، فإن االستنتاجات اؼبطروحة ى  استنتاجات 

 39.موثوقة
 

 وحص صحة البياانت .7
  البياانت النوعية وفًقا ؼبيليس وإن اػبطوة الثالثة ُب ربليل 

ترسم النتائج والتحقق. ال تزال االستنتاجات األولية اؼبقدمة  ىوبَتمان
مؤقتة، وسوف تتغَت إذا دل يتم العثور على أدلة صحيحة ومتسقة عندما 
يعود الباحث إذل اؼبيدان عبمع البياانت، ٍب االستنتاجات اؼبطروحة ى  

 40.استنتاجات موثوقة
 

 البحثمراحل  .8
 اؼبراحل ُب ىذه الدراسة ى  أربع مراحل:

، ىناك سبع مراحل جيب على الباحثُت القيام هبا ُب ىذه التمهيدية . أ
ما يل : ذبميع التصاميم البحثية، واختيار حقول  اؼبرحلة. ومن بينها

البحوث، ورعاية التصاريح، واستكشاف وتقييم اجملال، واختيار 
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Campuran  ،869(، 8106)جغجاكرات: فوستاكا فالجار. 



 
 

 

معدات البحوث واؼبتعلقة بقضااي ، وإعداد واستخدام اؼبخربين
 .أخالقيات البحوث

، ىناك مرحلتان جيب أن يقوم هبا الباحثون ُب مل اؼبيداينُب مرحلة الع . ب
ىذه اؼبرحلة. ومن بينها ما يل : استعراض خلفية البحث ودخول 

 اجملال واؼبشاركة وكذلك صبع البياانت
، الرئيسيةانقشت مرحلة ربليل البياانت، ُب ىذا القسم، اؼببادئ  . ت

ولكنها دل تناقش تفاصيل كيفية تنفيذ ربليل البياانت. أو يطلق عليو 
 .التحليل أثناء وبعد صبع البياانت

 .البحث مرحلة كتابة نتائج . ث
 
 

  



 
 

 

 الباب الرابع
 عرض البياانت

 
 عرض البياانت العامة﴿أ﴾. 
 ومومرووم سمامية اكحكمميةأتسيس معهد "أوىل األبصار" اباجلامعة اسإ خاتري .0

عن اتريخ  يفصل اتريخ أتسيس معهد "أوذل األبصار" اليستطيع أن
أتسيس اعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروغو. إهنا كلية الشريعة فونوروغو 
ابعبامعة اإلسالمية اغبكومية "سوانن أمبيل"، و دبناسبة قرر رئيس اعبمهورية 

الشريعة ربّولت كلية  0998-0997اؼبذكورة َب السنة السنة الدراسية 
بيئة  فونوروغو إذل اعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروغو وتكون قائمة بذاهتا َب

سة رئيس اؼبديرية وتكون مسؤولة إذل وزير. وعملية إدارة الشؤون الدينية، برائ
ربويل الوضع كلية الشريعة فونوروغو ابعبامعة اإلسالمية اغبكومية "سوانن 

غبكومية فونوروغو يقرر ابلنشرة من اؼبدير العام أمفيل" إذل اعبامعة اإلسالمية ا
ومنذ رباول الوضع، تنظم اعبامعة  E/0996/038اؼبؤسسات اإلسالمية منرة 

اإلسالمية اغبكومية فونوروغو تعليم األكادديية واًتف بفتح ثالث كلّيات 
 وىى: كلّية الشريعة وكلّية الًتبّية وكلّية أصول الدين.

 بًتبية طالهبا قدر سالمّية اغبكومّية فونوروغوقد قامت اعبامعة اإل
سنة فأرادت أن ترقيها إذل أقصى ما يستطيع الوصول إليو.  نإثنُت وعشري

ليكون مركزا للًتبية االسالمية  معهد إذل استنادا على ذلك فاحتاجت اعبامعة
 بعد اعبامعة و مصدر العلوم و اللغة ُب فونوروغو و دائرات حوؽبا.

و ًب بناءه ُب السنة  8101معهد "اوذل األبصار" َب السنة بدأ بناء 
مائة طالبا. و فتح معهد  . و ديكن السكن فيو قدر ألف و طبس8108



 
 

 

فربايَت  00"اوذل األبصار" رظبيا ابلدكتور  نور مشس اؼباجستَت َب التاريخ 
8103. 

 
 ةاكحكممي وىل األبصار" اباجلامعة اسإسماميةاملمقع ااجلغراىف املعهد "ا .8

 ومومرووم
معهد اعبامعة "اوذل األبصار" ابعبامعة اإلسالمّية  وقع

 Let. Jend) الشارع لتنان جيندرال سوفرافتواغبكومّية فونوروغو َب

Soeprapto)  سيمان عمدة سيمان َب منطقة اؼبدينة  3الزقاق
هة اعبومن  PLNهة الشمالية كانت ى  اؼبشعاع اعبفونوروغو. من 
هة اعبنوبية  اعبومن  ان جيندرال سوفرافتوالشارع لتن االغربية كانت ىذ

هة الشرقية كانت ىذه الدار ؿبدودة اعبكانت ىذه اؼبزرعة، ومن 
 .3ابلشارع لتنان جيندرال سوفرافتو الزقاق 

 
صمرة جاوبية املعهد ااجلامعة "اوىل واالهداف و  والرسالة الرؤية .3

 األبصار" اباجلامعة اسإسمامي ة اكحكممي ة ومومرووم
 الرؤية  . أ

 مركز تكوين األخالق الكردية و العلوم اإلسالمية وتنميتها.
 رسالةال . ب

 ؽبمتكوين أخالق الطالب و تنمية العلوم اإلسالمية  (0
 قراءة القرأنترقية كفاءة الطالب َب   (8
 عربيةال وى  اللغة كفاءة  اللغوية عند الطالب،الترقية  (3



 
 

 

 األهداف . ت

و أب اإلسالمية عند الطالاألخالق الكردية و العلوم  إنشاء 
 40ات.بلاالط
 

تركيب منظمة معهد ااجلامعة "أوىل األبصار" اباجلامعة اسإسمامي ة اكحكممي ة  .2
 ومومرووم

تركيب منظمة معهد اعبامعة "أوذل األبصار" ابعبامعة اإلسالمّية 
اغبكومّية فونوروغو ىو اجمللس االستشاري ىى الدكتورة اغباجة سىت مرايم 

ىو الدكتور ابسوك  أسعادئ  0و اؼبشرف الرئيس  ،اؼباجستَتيوسف 
و  ،ىو الدكتور أغوس فورنومو اؼباجستَت 8و اؼبشرف  الرئيس ، اؼباجستَت

اؼبعهد ىو  و مدير ،ىو الدكتور سيف هللا اؼباجستَت 3اؼبشرف  الرئيس 
ن اؼبعهد للرجال ىو أدي و مدير ،اؼباجستَت عبد اؼبنعيم الدكتور كياىى اغباج

 .زيٍت مرتفعة ميزايناؼبعهد للبنات ىو  و مدير، سفلى
 

 ىف معهد "أوىل األبصار" اباجلامعة اسإسمامي ة اكحكممي ة نيأحمال املدر س .5
 ومومرووم

كان اؼبدّرسون َب معهد اعبامعة "أوذل األبصار" ابعبامعة اإلسالمّية 
َب معهد  ُتدرساؼباغبكومّية فونوروغو ؽبم دور خطَت ُب الًتبية و التعليم. عدد 

 .88 "أوذل األبصار" ابعبامعة اإلسالمّية اغبكومّية فونوروغو
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أحمال الطماب ىف معهد "أوىل األبصار" اباجلامعة اسإسمامي ة اكحكممي ة  .1
 ومومرووم

سكن َب معهد اعبامعة "أوذل األبصار" ي 8109-8108و ُب السنة 
. فالبيان التفصيلى على نطالبا 866 ابعبامعة اإلسالمّية اغبكومّية فونوروغو

 ذلك كما يلى : 
 2.0 ااجلدول

 َب معهد اعبامعة "أوذل األبصار"  وناؼبقيم البانالط
 و كما يلى :غاإلسالمّية اغبكومّية فونورو  ابعبامعة

 النمرة املستمى رجال مرأة مجلة
 0 الثامن - 5 5
 8 السادس 00 08 83
 3 الرابع 00 07 88
 4 الثاىن 91 076 866
 مجلة 008 801 388

 
 2.8 ااجلدول

 معهد اعبامعة "أوذل األبصار"  06الصّف  َب الباتالط
 :و كما يلىغاإلسالمّية اغبكومّية فونورو  ابعبامعة

 رقم اسم رقم اسم
 0 ريس ويديينيتا 6 خليفة األنيسا

 8 ايكا ليستياين 7 مااي مستكا ورداين
 3 ادييليندى 8 فًتي جهيا ورداين

 4 سيت وجيااينيتا 9 رزق  فتمى يوليانيت 



 
 

 

 5 ىانيف يوليا فًتي 01 ام  مسهنة
 

 وسائل معهد "أوىل األبصار" اباجلامعة اسإسمامي ة اكحكممي ة ومومرووم .7
كانت الوسائل ُب معهد اعبامعة "اوذل األبصار" ابعبامعة اإلسالمّية 
اغبكومّية فونوروغو تساعد عملية التعليم كثَتا. وكذلك ُب معهد "اوذل 

عهد تستطيع اؼباألبصار" ابعبامعة اإلسالمّية اغبكومّية فونوروغو، كانت وسائل 
ُب معهد "اوذل ة ، و الوسائل اؼبوجودالطالب ليتعلموا ُب اؼبعهد سهلأن ت

 :األبصار" ابعبامعة اإلسالمّية اغبكومّية فونوروغو ىى
 2.3 ااجلدول

 معهد "أوذل األبصار"وسائل 
 ابعبامعة اإلسالمّية اغبكومّية فونوروغو

 اكحالة العدد اسإسم رقم
 حسن 8 بنيان معهد 0
 حسن 0 مصلى 8
 حسن 008 غرفة النوم 3
 حسن 61 ضبّام 4
 حسن 0 مكان االجتماع 5
 حسن 0 مقصف 6
 حسن 0 مطبخ 7
 حسن 0 موقف 8
 حسن 81 فصل 9
 حسن 81 سبورة 01

 



 
 

 

 " Pegon"املاهر يف كتابة العربية و لكتابابتعريف  .2
ىو عمل ؼبدرسة ىداية  " Pegon"اؼباىر ُب كتابة العربية و الكتاب ىذا

 .ؾبلدات 3حيتوي ىذا الكتاب على  .كديري  ابيَت ل ابؼبعهد اإلسالمى ُتئدبتاؼب
ربط و ، خطو  ،ول على كيفية التعرف على اغبروفحيتوي اجمللد األ

كيفية  و ، ُب البداية والوسط والنهاية ىجائية أشكال حرفىجائية، و  حروف
 48صفحة. 63يتكون ىذا الكتاب من ، pegon كتابة

، pegon  و،  ىجائية ورسائلىجائية،  على أحرف الثاىن حيتوي اجمللد
يتكون ىذا  .ُب اعباوية واإلندونيسية pegon  وأمثلة ،كلمات االمتصاصو 

 43صفحة. 47الكتاب من 
، pegon  ، وكيفية كتابىجائية حيتوي اجمللد الثالث على كتابة رسائل

 44صفحة. 64يتكون ىذا الكتاب من  .وكتابة اؼبعاين واؼبعاين
 
 اخلاصةعرض البياانت ﴾. ب﴿

"املاهر يف   ابستخدام الكتاب  عرض البياانت اخلاصة عن تعليم الكتابة .0
اباجلامعة اسإسمامية  معهد أوىل األبصار يف " Pegonكتابة العربية و

 8102-8102 امع ة ومومرووم العام ااجلاكحكممي
عبامعة اإلسالمية ة اىو اؼبعهد ربت رائس معهد أوذل األبصار

معهد أوذل  اذل قسمُت ومها معهد أوذل األبصار. ينقسم اغبكومية فونوروغو
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 ُتئدبتمدرسة ىداية اؼب)كديري: 8ؾبلد   Pegonواؼباىر ُب كتابة العربية  ،ُتئدبتمدرسة ىداية اؼب 
 .5(، 8107، ابيَت ل ابؼبعهد اإلسالمى

 ُتئدبتمدرسة ىداية اؼب)كديري: 3ؾبلد   Pegonواؼباىر ُب كتابة العربية  ،ُتئدبتمدرسة ىداية اؼب 44
 .5(، 8107، ابيَت ل ابؼبعهد اإلسالمى



 
 

 

أوذل التعليم َب معهد انواع للبنات.   معهد أوذل األبصارللرجال و  األبصار
و تعليم الكتاب  للغة الذى يعلم اؼبفردات العربية،صباح ا كثَتة وى   األبصار

 ،وقرائتو لقرأن الذى يعلم القرأنو تعليم ا الذى يعلم الكتاب ابللغة اعبووية،
جزء عم.  والتحفيظ الذى يعلم حفظ العربية، م اللغة الذى يعلم اللغةو تعلي
 ميتعل للبنات عن  معهد أوذل األبصارأتخذ الباحثة حبث َب  تلك األنواع من
 العربية. اللغة

ُب يوم االثنُت والثالاثء   سبوع، ىاألم اللغة ثالث مرات ُب ييتم تعل
الثالاثء. ينقسم تم يوم يتعليم الكتابة و اما واألربعاء ُب الساعة الرابعة مساء. 

. صفّ طالًبا لكل  05-01 تكون منتو عشرين صّفا  إذل العربية تعليم اللغة
 "، Pegon "اؼباىر ُب كتابة العربية و كتاب ة  الكتابم ييستخدم اؼبدرس ُب تعل

تضمن أساسيات تعلم الكتابة للمبتدئُت الذين دل يتقنوا ىذا الكتاب ي
 .مهارات الكتابة
ات تتكون من شبنية عشرة معلمُت معلم تعليم اللغة عشرون لصفّ 

فة. وقباح الطالب وفهمهم ليستخدمون طريقة التعليم اؼبخت ومعلمتُت. وىم
 دة نستطيع أن نالحظ من طرق التعليم اؼبختلفة. كبو اؼبا

 عن تعليم الكتابةمن حصيلة اؼبقابلة مع األستاذ مشس الرمضان 
 معهد أوذل األبصار ُب " Pegon كتابة العربية و"اؼباىر ُبكتاب ابستخدام ال

، وى  8109-8108 امع ابعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروغو العام اعب
 كما يل :

، وىو اؼبدرس َب (Samsul Romadlon)قال األستاذ مشس الرمضان 
لذلك بعد  اؼبمارسة،و  اؼبباشرةم طريقة ستخدة، أكتاباللتعلم  " تعليم اللغة ىو



 
 

 

ن على  ي يكون الطالب معتاد، منارسها كتابًيا حىتدراسة اؼبادة ُب الكتاب
 45." كتابة النص العريب

"اؼباىر ُب كتابة العربية  كتابالكتابة   يستخدم اؼبدرس ُب تعليم
يشتمل فيو اؼبواد الدراسية العربية اػباصة للمبتدئُت الذين دل و  " Pegonو

 " Pegon"اؼباىر ُب كتابة العربية و الكتاب ُب اؼبواد يتقنوا تعليم اللغة العربية.
ؼبهارة الكتابة  "Pegon"اؼباىر ُب كتابة العربية و ُبو مهارة الكتابة.  وى 

 سبرينات كثَتة.
 اللغة العربيةأبىداف تعليم  ةمناسب فه  وأما اؼبواد ُب ىذا الكتاب

ربط و  ف،و تعرف على اغبر الوىى  ؾبلدات 3وؽبذا الكتاب الىت قرره اؼبعلم.  
 .اعبملة وتكوين ف،و اغبر 

  الكتاب اؼبعلم طريقة اإلمالء َب تعليم الكتابة ابستخدام مذستخي
ابؼبعهد أوذل األبصار للبنات ابعبامعة   " Pegon"اؼباىر ُب كتابة العربية و

 لب اؼبعلم الطالبةط ، الطريقة،أوالوتطبيق ىذه  اإلسالمية اغبكومية فونوروغو
. السبورة على تكتبها والطالبة اعبملة اؼبعلم ٍب قرأ الفصل،ان تتقدم امام 
 أو كلمات أو مراقبة مفردات ُب اتمهارات الطالب تطوير إذل يهدف اإلمالء

طريقة  ابستخدام. راستهنّ ك أو سبورة إذل نسخها أو لنقلها اؼبكتوب النص
 الكتابة مهارة كفاءة الطالبات ُب  يعرف اؼبعلم اإلمالء َب تعليم الكتابة

 ابستخدام الكتابة على قادرة طالبة ىناك تكان إذا. ومهارة اإلستماع
ر دل تقد طالبة ىناك تكان إذا ولكن ،ذبلس أن الفور على ذلك بعد اإلمالء

 بشكل واألسئلة التمارين يعط  اؼبعلمف على الكتابة عن طريق اإلمالء
 46.مستمر
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التعليمية  من اػبلفياتو  واسعة، ات من ؾبتمعاتجاءت الطالب
ومن اؼبدارس اؼبختلفة: من اؼبدارس اإلسالمية ومن اؼبدارس العامّية  اؼبختلفة

. ولذالك إذل اختالفات القدرة لدى الطالبات ؤدىوىذه ت ومن اؼبعهد.
 ن يكونوا ؽبم الطريقة اؼبتنوعة َب اجراء التعليم.ينبغى على اؼبعلمُت أ

الساكنات َب  ن الطالباتأ ية التعليمية اؼبختلفة َب السابقمن اػبلف
 866 معهد أوذل األبصار للبنات ابعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروغو

طالبة من  67العمومية و  ارسطالبة من اؼبد 065طالبة الىت تتكون من 
 طالبة من اؼبعاىد اإلسالمية.  34اإلسالمية و  اؼبدارس

رئيسة   (Tri Prasetyawati)تري فرستياواٌب  أخيت وىذا كما قالت
 للبنات ابعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروغواؼبنظمة ؼبعهد أوذل األبصار 

أن الطالبات الساكنات َب  ،اؼبوجودة البياانت مالحظات إذل واستناداالتاذل "
 866 معهد أوذل األبصار للبنات ابعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروغو

طالبة من  67العمومية و  رساطالبة من اؼبد 065طالبة الىت تتكون من 
  47."طالبة من اؼبعاىد اإلسالمية 34اإلسالمية و  ارسؼبدا

اؼبختلفة تسبب اذل إختالف الكفاءة ؽبّن، ولذلك  اػبلفية التعليمية
كفاءهتن االساسية قبل إجراء التعليم.   ةاؼبعهد اإلختبار التحريرى اؼبعرف عقد

ومن نتائج  .عند الطالباتعرفة القدرة األساسية ىدف ىذا اإلختبار ؼب
  اإلضتبار سوف خيتار اؼبعهد الصف اؼبناسب لكل واحدة منهّن.

أان ُب الصّف " (Binti Nur Salamah)أخيت بنت نور سلمة  كما قال 
M1 ( ّعالية نتيجة لطالبات ؽبن صف)  ّما، حد إذل متجانسة كفاءة  وؽبن 
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ادثة ا ن علىيقدر و  يةاللغة العرب الطالبات فهم، تمتجانس يعٌت كل الطبقة
  48."ابستخدام العربية ادثةارد  نعولكن دل يستط للغة العربية،اب

 . أوال،قسمُتقسم تعليم اللغة اذل نفي بناء على ما ذكر َب السابق،
 ،اؼبهارات اللغوية كفاءة َب  ، وؽبنطالبات ؽبن نتيجة جيدة افيه الصفوف

صفوف. واثنيا،  4وؽبذا القسم تماع والكالم، راءة والكتابة واإلسكالق
ؼبدرسة و أكثر منهن طالبات من ا ،ةطالبات ؽبن نتيجة مقبول افيه صفوف

 .صّفا 06ؽبذا القسم العمومية، و 
 ُب الذك  جيب ان يكون اؼبعلممع ومن اختالفات القدرة ىذه 

 .ميالتعل ُب الصحيحة اؼبناسبة الطريقة واختيار الطبقة ربصيص
ستخدام اب الكتايةتعليم عن  مع بعض الطالباتومن حصيلة اؼبقابلة 

ابعبامعة  معهد أوذل األبصار ُب " Pegon"اؼباىر ُب كتابة العربية و الكتاب
، وى  كما 8109-8108 امع اإلسالمية اغبكومية فونوروغو العام اعب

 يل :
اؼبعلم شرح "( Aris Widiyantiريس ويديينيت )امن حصيلة اؼبقابلة مع 

 نتهاء من، وبعد اإلستنااكر ُب   ٍب أيمران لكتابة ما أماله اؼبدرس ،أوال اؼبادة
ائن خط وإذا ىناك .حهاصحيو  اؼبدرس الكراسات ٍب يفتشها صبع ،والكتاب

من ريس ويديينيت، اكما قالت و  49".ورةالسبّ ُب  الكتابة فيكون التصحيح معا
 ،اؼبعلم اؼبادة شرح"قالت ( Eka Listiani)ايكا ليستياين حصيلة اؼبقابلة مع 

إذل  التقدم اُب الكتاب، ٍب يطلب من ريناالتمن نعمل اب أمران بعد ذلك
 51حها مًعا".صحي، ٍب السبورة على لكتابةل حًدافوا واحًدا األمام
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قد دّرس "قالت ( Emellinda)ادييليندى ومن حصيلة اؼبقابلة مع 
وىكذا  50".ادً جيّ تدريسا   " Pegon"اؼباىر ُب كتابة العربية و  كتاباؼبعّلم ب
  58.(Kholifatul Anisyaخليفة األنيسا )قالت 

قد دّرس "قالت ( Esti Wijayantiمن اؼبقابلة مع اسيت وجيااينيت )و 
والذبرب ، ادً جيّ تدريسا   " Pegon"اؼباىر ُب كتابة العربية و  كتاباؼبعّلم ب

 ابللغة كتابةال علم األقل قد جعل الطالبات يستطعن، و كثَتًا  لفهمالطالبات ل
( Hanif Yilia Putriمن اؼبقابلة مع ىانيف يوليا فًتي )و  Pegon."53العربية و 
 ن منو ، سواء خرجيأن يتبعو صبيع الطالبللغاية وديكن  افبتعً قالت "

، ولكن ُب بعض األحيان قبد صعوبة ُب فهم عاىدأو اؼب اؼبدارسى العامة
 Pegon."54  اؼبواد

قالت ( Maya Mustika Wardani)مااي مستكا ورداين اؼبقابلة مع  منو 
مع و  .ادً جيّ تدريسا   " Pegon"اؼباىر ُب كتابة العربية و  كتاباؼبعّلم ب دّرس"

مااي كما قالت   55الكثَت من اؼبمارسة جيعل من السهل علينا أن نفهم".
قد دّرس  ( "Putri Cahya Wardani)فًتي جهيا ورداين قالت  ،مستكا ورداين

ُب ، و اؼبادة فهمعلينا  سهلو  " Pegon"اؼباىر ُب كتابة العربية و  كتاباؼبعّلم ب
ها، وكما العادة فيو التطبيق فهم قصَتة وسهلالمثلة تعليمو أتى اؼبدرس ابأل
 Rizki Fatmaرزق  فتمى يوليانيت )وقالت  56".ليفهم الطالب أكثر

Yulianti" ) العربية و"اؼباىر ُب كتابة   كتاباؼبعّلم ب يدرسPegon "  بطريقة
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 Umiام  مسهنة )كما قالت و  57النظرية". فبتعة ويكثر التطبيق أكثر من

Mashunatun" ) اؼباىر ُب كتابة العربية و  كتاباؼبعّلم ب يدرس"Pegon " 
 فامهُتجعلتنا دريبات من اؼبدرس والت ،ميالتعل طريقةُب تطبيق  االً فعّ و  داجيّ 
 58.ادةلمل

 
ابستخدام ة اخلاصة عن املشكمات ىف تعليم الكتابعرض البياانت  .8

ابملعهد أوىل األبصار اباجلامعة  " Pegon"املاهر يف كتابة العربية و الكتاب
 8102-8102 امع اكحكممية ومومرووم العام ااجل اسإسمامية

 لباحثة البياانت اؼبتعلقةا تاؼبالحظات واؼبقابالت وجد من نتيجة
ابعبامعة اإلسالمية اغبكومية جهها اؼبعهد أوذل األبصار الىت يواؼبشكالت اب

َب ُب كل درس مشكالت، واؼبشكالت  فونوروغو َب إجراء تعليم اللغة.
ابؼبعهد  " Pegon"اؼباىر ُب كتابة العربية و ابستخدام الكتابة تعليم الكتاب

-8108 امع أوذل األبصار ابعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروغو العام اعب
  :، ى 8109

 خيتلف ذكاء بعض الطالبات على بعض . أ
 Pegonو الطالبات انقص اإلىتمام ُب دراسة اللغة العربية . ب
 عدم الرغبة ُب الوفاء بتوجيو  . ت
 اؼبدرس يشرح اؼبادة بسرعة . ث
 خلفية تعّلم الطالبات اؼبختلفة . ج
 لتعليم انقص/ قلة الوقت للتعليم.الوقت ل . ح
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اللغة. بعض منهن يردن ان م ىداف ـبتلفة َب تعلكان لطالبات أ
إال ألنو الواجبة ؽبن.  ليس يتعلمن ابعبد. بعض منهن يشًتكن تعليم اللغة

 راة َب ترقية مهارهتن اللغوية.اوليس ؽبن اإلد
 Samsul) األستاذ مشس الرمضانمع  ومن حصيلة اؼبقابلة

Romadlon)  و اؼبعلم. ردبا شرح ادبيهتمن  ت الاكثَت من الطالب"قالت
َب  راد هتن الناقصةابعبامعة  او إ اتلسبب التعب ببعض ااضر ىذا 
 59."م اللغة العربيةتعل

 :وى  تعليم اللغة َب داؼبشاكل اليت توج ،وفقا لنتائج اؼبقابالت
م. كما قال يظيم التعلنحبرية ُب ت استعماؽبا ال ديكن ،قصَت للتعليم وقتال

 وكانت اؼبشاكل ُب"و وى ،(Samsul Romadlon)مشس الرمضان  األستاذ
 ثالث، وينبغ  أن يكون وانقص جدا قصَت تعليمالوقت  ىو تعليم اللغة

 60".للطالبات الواجبة األوذل، ولكن الأبس ألنو ليس َب األسبوع مرات
التأخر َب يسبب اغبضور و  شكلة األخرى، بعض اؼبعلم أتخر ُبواؼب

أخيت  وىذا كما قالتالتعليم. والطالبات قد انتضرن وال خيرب إذل اؼبشرفة. 
 أتخرواؼبشكالت من اؼبعلمُت " (Binti Nur Salamah)بنت نور سلمة 

أيضا ال  أحياانو طويال.   الباتالط وقد انتظرتر و َب اغبض بعض منهم
 61.اؼبشرف اذلاػبرب  ىحيضر ولكن ال يعط

اؼبشكلة ليس من الطالبات  أن معروف نظرا اذل البياانت السابقة،
 بل من اؼبعلم أيضا. فحسب،

تعليم  ُب التاؼبشك عن ،الباتومن حصيلة اؼبقابلة مع بعض الط
 معهد أوذل األبصار ُب " Pegon"اؼباىر ُب كتابة العربية وة بكتاب الكتاب
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، 8109-8108 امع ابعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروغو العام اعب
  وى  كما يل :

ُب " ى ( Aris Widiyanti) ريس ويديينيتامن حصيلة اؼبقابلة مع 
إذل  نتبوتال  ، أحياانذلكوك، شرح اؼبعلم واضًحا بعض األحيان ال ديكن

صعب علينا الكتابة خاصة  ،اإلمالءوُب  شرحو ألن الوقت دخل اؼبساء،
 68."ُب وصل الكلمات

 فبّن ٍتألنّ  جّيدا، ادةال أفهم اؼب"( Emellindaادييليندى )قالت 
فهم، مع أن  ُباؼبادة أكثر، واؼبدرس يطلب مّنا الّسرعة شرح  عليو جيب

 و قالت 63."ادةمن اؼب  فقطقليالويفهن  الطالبات ُب بطء لفهم اؼبادة،
ألننا  ،للدراسة الوقت"اؼبشكلة ى  ( Kholifatul Anisyaخليفة األنيسا )

درسنا ُب  صباحالمساء، لذلك كبن متعبون ألننا ُب  4ُب الساعة  درسنا
 64.للتعلم ة، لذلك ىناك نقص ُب اغبماساعبامعة
 ( قالتEsti Wijayanti) من حصيلة اؼبقابلة مع اسيت وجيااينيتو 

ادر للغاية وأان غَت ق اؼبعلم يشرح اؼبادة بسرعة عملية التعلم أقل فعالية،"
اسيت كما قال و  65جًدا. انقصللتعليم  والوقت ،على متابعة اؼبواد

 علىستطع دل أ( قالت "Hanif Yilia Putriىانيف يوليا فًتي ) ،وجيااينيت
 عندىكانت درًسا جديًدا  Pegon كن ألندي، جّيدا الدروسمتابعة 

 66انقص.للتعليم  وقتالو  ،سريًعا جًدا ُب تقدًن اؼبوادكان اؼبعلم و 
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ليس "  ى (Eka Listiani) ايكا ليستياين من حصيلة اؼبقابلة مع
ة ومشاركة جيدة، ونفهم ما اؼبعّلم يعّلمنا بطريقة مرحيعندى مشكلة، ألن 

، ألىن دل أستطع الفرق بُت ضعيفةيشرحو اؼبعّلم. من انصية الكتابة أان 
ايكا  كما قالتو  67.اغبروف اؼبمكن وصلها واغبروف غَت اؼبمكن وصلها

 من"ىى ( Maya Mustika Wardaniقالت مااي مستكا ورداين )ليستياين، 
الصعب للغاية فهم الكلمات العربية، ألنٍت عرفت اغبروف اؽبجائية ُب 

 68."هدعىذا اؼب
( Putri Cahya Wardaniمن حصيلة اؼبقابلة مع فًتي جهيا ورداين )

 69."ألهنا ذبربة جديدة Pegon حفظ كذلك  من الصعب"ىى قالت 
 ىى( Rizki Fatma Yuliantiقالت رزق  فتمى يوليانيت )فقط، وليس ىذا 
 Pegon.70من الصعب التمييز بُت الكتابة  اؼبشكلة
من "ىى اؼبشكلة  (Umi Mashunatunقالت ام  مسهنة )و 

 70جاوا. ، ألنٍت من خارجPegon  الصعب للغاية فهم الكلمات العربية
جزء من أداة تعليمية َب شكل اؼبادية أو  الوسائل التعليمية ى 

 ُب التعليم أىداف لتحقيق كل ما يستخدم أيضا وديكن التجهيزات
 معدات. شكل
 اليت والتجهيزات واؼبواد اؼبعدات صبيعية ى  الوسائل التعليمو 
 كل ى  التعليمية اؼبرافق. اؼبدرسة ُب التعليمية عملية ُب مباشرة تستخدم
 على مباشر بشكل تدعم ال اليت األساسية اإلكسسوارات من جهاز

                                                           
67

 ىذا البحث ُب ملحق W/16-IV/2019/06 رقم ةقابلإذل نسخة اؼبأنظر  

68
 ىذا البحث ُب ملحق W/16-IV/2019/11 رقم ةقابلإذل نسخة اؼبأنظر  

69
 ىذا البحث ُب ملحق W/16-IV/2019/12 رقم ةقابلإذل نسخة اؼبأنظر  

70
 ىذا البحث ُب ملحق W/16-IV/2019/13 رقم ةقابلإذل نسخة اؼبأنظر  

71
 ىذا البحث ُب ملحق W/16-IV/2019/14 رقم ةقابلإذل نسخة اؼبأنظر  



 
 

 

الوسائل مباشرة وأما اؼبرافق أهنا . اؼبدرسة ُب التعليمية عملية تنفيذ
 التعليمية غَت مباشرة  َب دعام عملية التعليم.

معهد أوذل  ُب القائمة كما اغبطت الباحثة اؼبرافق التعليمية استيفاء
قد   بصاراألأوذل  األبصار للبنات ابعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروغو

 قد أعّدت نوروغواعبامعة اإلسالمية اغبكومية فو  ألن ،جيدا وكافية كان
 اليت واحدة مشكلة ىناك ولكن. صبيع الوسائل واؼبرافق التعليمية اتاجة

ىذه بسبب  وردبا حالة الفصل الساحنة، عملية تعليم اللغة فهى تعوف
 إذل اغبال ىذا عن اإلبالغ ًب فقد ذلك، ومع. اؽبواء تداول وجود عدم

 إلبدال مباشرة تباو قد استجاعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروغو 
مشكلة تداول اؽبواء  فقد زالت. الدراسية الفصول ُب اؼبوجودة النوافذ

 وصارت عملية التعليم َب الفصل منعمة.
ىناك بعض الفصول الذى يقوم  من عشرين فصول اؼبوجودة،و 

وقد وافق اؼبعلم والطالبة هبذا اغبال. ألهنم  بعملية التعليم خارج الفصل.
التعليم خارج الفصل كما َب فناء الفصول الدراسة  أن ينظرون ويعتقدون

 .التكامل ابلطبيعة تق  اؽبواء ألن
 ذلك واسعة، ليست التعلم لعملية اؼبستخدمة إمنا ساحة البناء

يؤدى ابإلنزعاج من صوت الفصل االخر ام صوت السيارات اؼبارة 
 قدر التعلم أثناء نعاؽبا ربت ابعبلوس اضطرت أهنا من الرغم على. احياان
  .ال تباع عملية التعليم جيد ضباستهن ولكن ساعة



 
 

 

 الباب اخلامس
 حتليل البياانت

ر يف كتابة العربية "املاه الكتاب حتليل البياانت عن تعليم الكتابة ابستخدام .أ 
اكحكممية ومومرووم العام  اباجلامعة اسإسمامية ابملعهد أوىل األبصار " Pegonو
  8102-8102امع  ااجل

من حصيلة اؼبالحظة واؼبقابلة ُب ىذا البحث كان ىدف تعليم الكتابة ابستخدام 
ُب معهد أوذل األبصار ابعبامعة اإلسالمية  " Pegon"اؼباىر ُب كتابة العربية و الكتاب

الىت  والطريقة، ى  كان البّد للطالب أن يقدر على الكتابة اغبكومية فونوروغو
 ارسهادي، لذلك بعد دراسة اؼبادة ُب الكتاب اؼبمارسة،و  ؼبباشرةا يستخدمها اؼبعلم ىى

ألنو مع ىذا . ن على كتابة النص العريبايمعتادكتابًيا حىت يكون الطالب   الطالب
 ن عليهافبارسة اؼبواد اليت حيصل اتبلااألسلوب يعطى الط

 كما جاء ُب كتاب عبد اغبميد وآخرون، على النحو التارل:
تعليم لفهم اللغة العربية من حيث الشكل واؼبعٌت تعليم اللغة العربية ىو 

ووظيفتها، ويستعملها بدقة وبشكل خالق من األغراض اؼبتنوعة واالحتياجات 
والظروف. والغرض من تعليم اللغة العربية ىو أن اؼبتعلمُت تطوّروا من حيث جوانب 

حا وجّيدا، اؼبهارات اللغوية )اإلستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة( تطورا صحي
ومعرفة تنوع اللغات والسياق، ومعرفة تركيب اعبملة اليت ديكن استخدامها لتطوير 
النص، ومعرفة عدد من النصوص اؼبتنوعة، والقدرة على مناقشة وربليل النص، 

  78وىكذا ذلك.
الرمضان يزيد من الًتكيز على  ن من حصيلة اؼبقابلة مع األستاذ مشسو كما يك

لجامعة اإلسالمية اغبكومية لعهد أوذل األبصار دبتعليم الكتابة  ، ُبواحدةالاؼبهارة 
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واحدة الإذّباه على اؼبهارة  " Pegon"اؼباىر ُب كتابة العربية و ب، ألن ُب كتافونوروغو
 73.فقط، ى  مهارة الكتابة

الرمضان، ُب تعليم الكتابة، يستخدم  مشسمع األستاذ  اؼبالحظة واؼبقابلةومن 
 على القدرة ، اليت كان الطالبات مطالباتاؼبمارسةو  ؼبباشرةااألستاذ مشسول بطريقة 

. وجيب أن يكّن قادرات  " Pegon"اؼباىر ُب كتابة العربية و بكتاكتابة النص ُب    ُب
 ًب اؼبشاركة.ف اعبملة اليت سيتم تطبيقها على التمارين اليت على التمييز بُت موق

تكّون الطالبات  وبعد ذلك اؼبدّرس يكسب تدريبات ُب السبورة دبثال النص، ٍب
لبات اأن الط . نظرا إذلاطألمنالسبورة، ُب ىذه اؼبرحلة يطلب طريقة ا صبلة كاؼبثال ُب

ؼبدّرس ىذا األسلوب من أجل العالية اؼبختلفة، استخدم ا ارسمن اؼبد متخرجات
ى فهم بسهولة، وىناك عل الباتالط ات، اليت يوجد منهنبالُب قدرة الط ربقيق

أىداف تعليم  أن لفهم اؼبواد اعبديدة أيضا، كما الطالبات الالتى يصعب عليهن
أتليف على حسُت الدليم  العربية مناىجها وطرائق تدريسها الكتابة ُب كتاب اللغة 

 وعبد الكرًن عباس الوائلى، كما يل :
تستهدف أول ما تستهدف تكوين اؼبهارات والقدرات إن عملية تعليم الكتابة 

 األتية:
 .صحيحا قالن اػبط كراسات َب أو السبورة على يشاىدىا اليت لماتالك نقل .0
 وجودىا ومواضع اؼبختلفة أشكاؽبا َب اؽبجائية اغبروف من كتابة طريقة تعريف .8

 (.اآلخر الوسط، األول،) الكلمة َب
 بسهولة اليسار اذل اليمُت من الكتابة ديتعو  .3
 أشكال سبييز مع متصلة وحروف منفصلة حبروف العربية الكلمات كتابة .4

 اغبروف
 ؿبال للبس جيعل ال رظبا اغبروف ورسم اػبط، حوضو  .5
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 وتلك( ىذا) لثم تكتب وال تتطق الىت اغبروف ذات الكلمات كتابة َب الدقة .6
 (قالوا) مثل تتطق وال تكتب الىت

 الكتابة َب األساسية اإلمالئية القواعد ةامراع .7
 اعبمال من مسحة عليو يضفى الذى ابلشكل يكتبو فيما والنظام التتاسق ةامراع .8
 (نسخ ،رقعة) العريب اعبط من اؼبختلفة األنواع إتقان .9
 اؼبربوطة التاء التتوين، اؼبد،) الكتابة عند العربية كتابةال خصائص مراعاة .01

 (اخل...واؼبفتوحة
 الكتابة عند الًتقيم تعالما ةامراع .00
 ومستوفيا صحيحا كتابيا تلخيصا يقرؤه موضوع تلخيص .08
 خطاب كتابة عند األساسية العناصر استيفاء .03
 األساسية والًتاكب اؼبفردات مستعمال فقرات َب أفكاره ترصبة .04
 بيسر نفسو عن معربا وسالمتها الكتابة سرعة .05
 معينة اجتماعية مناسبة َب يرسلها برقية صياغة .06
 وكتابة لغواي وصحيحا دقيقا وصفا معُت مشهد او الطبيعة مناظر وصف .07

 يقرأ خبط ىذالوصف
 ما قضية او مشكلة حول مبسط تقرير كتابة .08
 معينة ظيفة و لشغل بو يتقدم طلب كتابة .09
 اغبكومية اإلستمارات بعض َب اؼبطلوبة البياانت ملء .81
 معُت بعمل القيام عن اإلعتذار أو شكوى أو استقالة طلب كتابة .80
 الثقافة األمناط ذالك َب مراعيا رسالة كتابة تقتضى الىت للمواقف اغبساسية .88

 العربية



 
 

 

 أوضاعها َب الكلمات وتناسق واتساعا، طوال اغبروف بُت التناسب مراعة .83
 74.وابعادىا

تقدًن ، ُب 06الصف ُب ىذه اغبالة، رأت الباحثة أن اؼبدّرس فّعال جدا ُب 
ُب تعليم اللغة العربية  اؼبمارسةو  ؼبباشرةااؼبادة واختيار اؼبواد واستخدم أسلوب 

 وضبط مع أىداف التعليم ُب مهارة الكتاية.
 

ر يف  "املاه الكتاب حتليل البياانت عن املشكمات ىف تعليم الكتابة ابستخدام .ب 
اكحكممية  ابملعهد أوىل األبصار اباجلامعة اسإسمامية " Pegonكتابة العربية و
  8102-8102اجلامع  ومومرووم العام ا

"اؼباىر ُب كتابة العربية  الكتابتعليم الكتابة ابستخدام وقد حدثت ُب عملية 
العام  األبصار ابعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروغوُب معهد أوذل  " Pegonو

 اؼبشكالت فه  كما يل : 8109-8108اعبامع  
الطالبات من يفهم اؼبادة بسهولة،  من خيتلف ذكاء بعض الطالبات على بعض، .0

ب اتالطالبات الالتى يصعب عليهّن فهم اؼبواد اعبديدة. كما ُب ك وىناك أيضا
"Psikologi Belajar  "ف ابو اضبد، ىو: الطفل العادي ديكن ان ينته  من يأتل

الدراسة ُب وقت ؿبدد. والذي لديو الذكاء اؼبنخفض سيكون لو كثَت من 
 التعليم.الصعوابت ُب 

وُب ىذه اغبالة استخلصت الباحثة ذلك، أن ىذا ينشأ من العوامل 
 الشخصية للطالبات، ى  أن قدراهتم ـبتلفهة.

والطالبات انقص اإلىتمام ُب دراسة اللغة العربية، وىذا يكون عامال لزايدة  .8
، كما ُب اإلطار النظرى، أن عدم طالبات لفهم اؼبواد اؼبقدمة إليهنّ صعوبة ال
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لبات اللىت ال يهتمن م. الطاعلاإلىتمام ُب التعليم يؤدي إرل صعوبة ُب الت وجود
سريعات اؼبلل، ألنو ال يناسب مع مواىبهّن، وإحتياجاهتّن أو  نّ ُب التعليم قد يك

ُب دفاتر  نّ . ووجود اإلىتمام من الطالبات ديكن رؤيتو بكمال كتابتهإستطاعتهنّ 
 75ة.ُب الدرس أو نتائج الدراس نّ وإىتمامه

ء بتوجيو اؼبدّرسة كمثال على العمل ابلتدريبات ُب ورقة عدم الرغبة ُب الوفا .3
ة اؼبتاحة، وأتٌب ىذه اؼبشكالت ألن تشجيع الطالبات ُب اؼبشاركة ُب الواجب

 تعليم الكتابة انقص.
من اؼبدرسة  ت ـبتلفة، وبعضهنّ اؼبدرس يشرح اؼبادة بسرعة، مع أن قدرة الطالاب .4

"،   Psikologi كالت كما قال مولياسا ُب كتابو ابؼبوضوع "العامة. وىذه اؼبش
 كما يل : 

كما عرفنا أن لكّل الطالب ؽبم إختالف أساس  ُب نفوسهم، وحيتاج كّل واحد 
منهم إذل اإلىتمام أثناء التعّلم. كان لكل واحد منهم درجة عاطفة متنّوعة، 

اإلختالف  وكثَتا ما ظهر منهم عدد السلوك الغريب. ولكل واحد منهم
 76الفريد.

من  إذباه أن أتتُت 06لطالبات ُب صّف خلفية تعّلم الطالبات اؼبختلفة، وطبقة ا .5
صعوبة ُب قراءة  وقد أدى ىذا إذل ظهور مشكلة لديهّن ىىاؼبدارس العامة، 

ُب اغبكمة إلختيار عنوان أو  ورصص بدون الشكل. ردبا ىناك وجود القالن
موضوع ُب تعليم الكتابة دبعهد "أوذل األبصار" ابعبامعة اإلسالمية اغبكومية 

 فونوروغو.
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لتعليم، وينبغ  أن الوقت لص/ قلة قانى  الوقت للتعليم  كلة األخرىشواؼب .6
ُب  ُب بعض األحيان يكون التعليم مرةع، ولكن و يكون ثالث مرات ُب األسب

 الواجبة األساسية ُب اؼبعهد. ىذا ذا جاز ؽبن ألن ليساألسبوع. وى
من تنّوعات اؼبشكالت قبلو، فإن اؼبشكالت ُب تعليم الكتابة قد أتٌب من 

تثَت  وىذه ةغوخلفية تعّلم الطالبات اؼبختل أواؼبواد الدراسية أو اؼبعلمُت، الطالبات
 الضوء ألول مرة ُب ربديد الدروس واسًتا تيجيات التعليم، وخطوة لتقدًن الدرس.

وبناء على اؼبالحظات واؼبقابالت، حّل اؼبشكالت ُب تعليم الكتابة ابستخدام 
طريقة التعليم ُب فرقة صغَتة، كما قال أستاذ مشس الرمضان أن التعليم بطريقة 

 بكتاكتابة النص ُب  لعلى القدرة  الباتالطالبات مط، اليت كان اؼبمارسةو  ؼبباشرةا
ف ّن قادرات على التمييز بُت موقك. وجيب أن ي " Pegon"اؼباىر ُب كتابة العربية و

 اعبملة اليت سيتم تطبيقها على التمارين اليت ًب اؼبشاركة.
 

  



 
 

 

 الباب السادس
 خلامتةا

 وتائج البحث .أ﴾ ﴿

 ابستخدام الكتابة تعليم ة َبالباحث توفقا بنتيجة البحث استخلص
ابعبامعة ابؼبعهد أوذل األبصار  " Pegon"اؼباىر ُب كتابة العربية و الكتاب

 :كما يلى 8109-8108امع  اغبكومية فونوروغو العام اعب اإلسالمية
  " Pegon"اؼباىر ُب كتابة العربية و الكتاب ابستخدام تعليم الكتابةإّن  .0

امع  اغبكومية فونوروغو العام اعب ابؼبعهد أوذل األبصار ابعبامعة اإلسالمية
ة اؼبعلم اؼبادة، وتكتب الطالبات التعليم بقراءعقد ىو  8108-8109
اؼبادة حىت تفهم الطالبات ما شرحو. وأتتى األمثلة  ٍب شرح اؼبعلم عنها،

البات الفرصة اذل الطلغة العربية على السبورة. وبعد ذلك أعطى اؼبعلم لاب
اؼبعلم طريقة اإلمالء َب  مذبستخمنها. و ي للسؤال عن اؼبادة الىت اليفهمن

 عملية التعليم.
"اؼباىر ُب كتابة العربية  الكتاب ابستخدام الكتابةتعليم إّن اؼبشكالت َب   .8

اغبكومية  ابؼبعهد أوذل األبصار للبنات ابعبامعة اإلسالمية " Pegonو
ف ذكاء بعض ختالا :وىى 8109-8108امع  فونوروغو العام اعب

ُب دراسة اللغة  االىتمام من الطالبات ونقصان الطالبات على بعض،
اؼبدرس يشرح اؼبادة بسرعة، و ، اتتوجيهلعدم الرغبة ُب الوفاء ابو العربية، 

 وقت التعليم انقص.و  خلفية تعّلم الطالبات اؼبختلفة،و 
 

  



 
 

 

 اسإقرتاحات .ب﴾ ﴿

 الكتابةتعليم صبيع اؼبسائل اليت تتعلق ب ةالباحث توفهم توقد عرف 
 ابؼبعهد أوذل األبصار " Pegon"اؼباىر ُب كتابة العربية و الكتاب ابستخدام

 ، 8109-8108امع  اغبكومية فونوروغو العام اعب ابعبامعة اإلسالمية
 ، وى  :قّدم اإلقًتاحاتة تفالباحث

ترقية  ابعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروغو أوذل األبصارمعهد ينبغى على  .0
"اؼباىر ُب كتابة العربية  الكتاب ابستخدام الكتابة فهم اؼبدرس عن تعليم

  عند تدريسو. جيدا حىت يستطيع اؼبعلم ُب استخدامو " Pegonو

ترقية  ابعبامعة اإلسالمية اغبكومية فونوروغو معهد أوذل األبصارينبغى على  .8
  اؼبهاراتوؽبن الكفاءة َب  انجحات وماىرات نّ قدرة الطالبات حىت يك

 اللغوية العربية األربعة.
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