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 خصلالم
 

تنفيذتعليم مهارة الكتابة  . 2019. إيدايانتي، ويوين روكمانا
أولى "بمعهد"مبادئ علم إلمالء"باستخدام كتاب 

بالجامعة اإلسالمية الحكومية فونوروغو " األبصار
. البحث العلمي . 2019-2018الّسنة الدراسّية 

قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والعلوم التعليمية 
ادلشرف احلاج . باجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو

 .حسن ادلاجستَت
 ء، إمالمهارة الكتابةم، ي التعل:ساسية الكلمات األ

م ىو مزيج يتكون من العناصر البشرية وادلواد وادلرافق يالتعل
وادلعدات واإلجراءات اليت تؤثر على بعضها البعض يف ٖتقيق 

ويشارك البشر يف نظم التدريس اليت تتكون من . أىداف التعلم
م الذي يمن أجل ىدف التعل. النظم وادلعلمُت وطاقات أخرى

يريد من الطالب كتابة احلروف العربية بشكل صحيح وصحيح 
 الكتابة باستخدام ًن مهارة تطبيقالتعل"أوىل األبصار"ىد مث يف مع
ألن ىذا النشاط ىو جهد لتثقيف . مبادئ علم اإلمالءالكتاب 



 
 

الطالبة لتكون قادرة على كتابة اللغة العربية بشكل جيد، مث ىذا 
النشاط لو تأثَت إجيايب جدا على القدرة على كتابة األكثر 

 عقالنية العربية
أوىل "معهد للكشف عن مدى معرفة إتاه ادلعبد يف 

، يقوم الباحثون مبادئ علم اإلمالءباستخدام الكتاب "األبصار
كيف خطوات تعليم مهارة الكتابة ( 1)بصياغة ادلشاكل التالية 

 ب"الطالب الصف " مبادئ علم إلمالء"باستخدام كتاب 
باجلامعة اإلسالمية احلكومية "أوىل األبصار"ىدٔتع"الرابع

تنفيذ تعليم مهارة  يف الطريقةادلستخدمةما ىي ( 2 )فونوروغو؟
الطالب  الصف "مبادئ علم إلمالء"الكتابة باستخدام كتاب 

باجلامعة اإلسالمية احلكومية "أوىل األبصار"ىدٔتع"بالرابع"
 فونوروغو ؟

تنفيذ تعليم مهارة انعة امل الداعمة والعواملالعواملما ىي ( 3 )
الطالب الصف " مبادئ علم إلمالء"الكتابة باستخدام كتاب 

باجلامعة اإلسالمية احلكومية "أوىل األبصار"ىدٔتع"بالرابع"
 فونوروغو ؟



 
 

إلجابة أسئلة البحث، إستخدم الباحث نوع البحث 
 Qualititative)ىذا البحث العلمى على سبيل البحث النوعى 

research) والبحث النوعى ىو ْتث كيفّي باألساليب ٖتليل
البيانات من ميليز و ىوبرمان الذي يشمل على ٗتفيض 

. البيانات، عرض البيانات و استحالص اإلستنتاجات و التحقيق
 .أما أساليب مجع البيانات يف شكل توثيق، مالحظة و مقابلة

م يتعلخطوات  (أ)من نتائج ىذه الدراسة وجدت أن 
الطالب "مبادئ علم اإلمالء"ستخدام الكتاب بكتابة مهارةال
باجلامعة اإلسالمية "أوىل األبصار"ىدٔتع" ب الرابع"الصف 

احلكومية فونوروغويبدأادلعلمون الدعاع مجاعة، مث يقدم 
اإلدراك و يواصل األستاذ شرح ادلواد األخرى بكتابتو ىف 

بعد إنتهى يشرح األستاذ . السبورة مث نسخ التالميذ يف كتوهبم
لتعزيز التفاىم أعطاء .باستخدام أمثلة الذي يسهل الفهم

اإلتصال حرف اذلجائية، : األستاذ مهام التدريب، مثل 
 ةقيالطر (ب).زلجوز الكلمة العربية أو مجل بشيطة

لكتابة باستخدام الكتاب  مهارةاميادلستخدمة يف تنفيذ التعل



 
 

باجلامعة "  األبصارأوىل "معهد يف "مبادئ علم اإلمالء"
 . الطريقة القياسيةىو استخدام .اإلسالمية احلكومية فونوروغو

ىي الطريقة الذي تقوم على البدء ٓتفظ القاعدة، مث أثباعها 
واألساس . باألمثلة والشواىد ادلؤكدة ذلا وادلوضحة دلعنها

الذي تقوم عليو تقوم عليو ىذه الطريقة ىي نظرية انتقال 
 الكتابة  مهارةميالعوامل الداعمة يف تعل (ج).التدريب

الطالب  الصف " مبادئ علم اإلمالء"باستخدام الكتاب 
باجلامعة اإلسالمية احلكومية "أوىل األبصار"ىدٔتع" ب الرابع"

 من بينها قدرة األطفال على حفظ وكتابة اذلجية فونوروغو
 ةبدء من األلف وحىت ي جيدة جداً والكتاب ادلستخدم
أما . يسهل األطفال يف فهم ادلواد ألهنا تأيت مع أمثلة بسيطة

م ىذه الكتابة ىو قدرة األطفال ي يف تعلانعةبالنسبة للعامل امل
سلتلفة يف فهم ادلوضوع ومدة الوقت ىو أقل من ساعة 

 .واحدة من الدرس
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 الباب األّول
 المقدمة
 

خلفّية البحث  .أ﴾ ﴿
. اللغة ىي ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدىم

واللغة كثَتة وىي سلتلفة من حيث اللفظ متحدة من 
حيث معٌت أى أن ادلعٌت الواحد الذات خياًف ضمائر 

. ولكن كل قوم يعربون عنو بلفظ األخرين. الناس واحد
و اللغة العربية ىي الكمات اليت يعرّب هبا العرب عن 

وحفطفا انا . و قد وصلت إلينا بطرية النقل. أغراضهم
القران الكرًن واألحاديث الشرقية وما رواه الثقات من 

 .منثور العرب ومن منثور العرب و منظمهم
اللغة العربية أداة التعبَت للناطقُت هبا من كل لون 

من ألوان الثقافات والعلوم وادلعارف، وىي وسيلة 
التحدث والكتابة، وهبا تنقلب األفكار واخلواطر، لذلك 

                                                             

دار الفكر، : بَتوت لبنان ) جامع الدروس العربية مصطفى الغالييٌت، 
2007 )7 .
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ينبغي أن ندرك أهنا وحدة واحدة متكاملة وال ديكن ألي 
فرع من فروعها القيام منفردا بدور فاعل يف إكساب 

التعلم اللغة اليت ٕتمع يف معناىا كل ما تؤدية ىذه األفرع 
رلتمعة من معان، لذلك فإنو من الضرورة ٔتكان أن 
 .تنهض بشىت أفرعها كي تصل إىل ادلتلقي كما ينبغي
التدريس ىو من ألوان اخلبارت احليوية، الىت 
تستند ىف تكوينها ومنوىا ونضجها إىل أصول معينة، 

وأسس زلددة، ومقومات واضحة، و ليس التدريس من 
احملاوالت العشوئية، أو األعمال اإلرٕتالية الىت تؤدى أية 

 التدريس أو .صورة دون إرتياط بقاعدة أو تقيد بنظام
التعليم ىو عملية متعمدة لتشكيل بنية الفرد بصورة 
٘تكنو من أن يتعلم أداء سلوك زلدد أو االشًتاك يف 

سلوك معُت، ويكون ذلك ٖتت شروط موضوعة 

                                                             

اجلامعة االسالمية احلكومسة : مالنج ) اإلمالء النظريتو وتطبيقورضوان،  
 .5، (2011فريس، 

دار : مصر ) ادلوجو الفٌت ادلدرس اللغة العربيةعبد العليم إبراىيم،  
  .23، (1966ادلعارف، 
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 فالتعليم ىو مساعدة التالميذ اإلمناء قواىم .مسبقا
العقلية واخللقية وتنظيمها حىت يتحلوا باألخالق الكردية 

والتعليم عناصر عدة يرتبط بعضها . ويستعدوا دلستقبلهم
ببعض، وىي األىداف وادلادة وادلعلم وادلتعلم والوسائل 

 .التعليمية و طريقة التدريس
طريقة التدريس ىي النظام الذي يسَت عليو 

 يبعثهم ادلدرس فيها بلقية على التالميذ من دروس و ما
إىل ٖتصيلو من مهارة و نشاط حىت يكسبوا اخلربة النافعة 
و ادلهارة الالزمة وادلعلومات ادلختلفة من غَت إسراف من 

الوقت واجلهود و بشكل يقّرهبم من األغراض السامية 
 الطريقة ضرورّي اليت ديكن .اليت نزمي إليها يف الًتبية

استخدامها أثناء عملية التدريس، وادلعّلم الناجح ىو 

                                                             

: القاىرة ) تعليم اللغة العربيةمصطفى رسالن و طو علي حسُت الديلمي، 
. 78، (2005دار الثقفة للنشر والتوزيع، 

: كونتور )أصول الًتبية والتعليم اجلزء الثالث  سوترسنو أمحد وآخرون، 
. 3، (2011معهد دار السالم، 

 .29 .نفس ادلراجع، 
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اّلذي جيعل ادلتعلم قادرا على أن يستغٌت عنو تدرجييا و 
 .إىل حّد بعيد

من بُت ادلهارات اللغوية ، مهارات الكتابة ىي أعلى 
الكتابة ىي وسيلة للتواصل . مهارات أربع مهارات لغوية

مع اللغة بُت الناس وغَتىم شلن ال يقتصرون على ادلكان 
 .والزمان

 مالءإ. أحد أشكال مهارات الكتابة ىو الصورة
ووفقا للدكتور أمحد . باللغة العربية ىي مهارة الكعبة

ال يتعلق فقط إىل رلموعة من "مدكور، واإلمالء 
النظريات إلكًتوين وعالمات الًتقيم، ولكن أيضا موسعة 

 شحص ادلعلم قراءة النصوص على ادلستوى العملي كيف
"   نظريةمن البسيط إىل األكثر صعوبة على االمالء

                                                             

 اللغة العربية مناىجها والطرائق تدريسها سعاد عبد الكرًن عباس الوائلى، 
. 80، (2005دار الشروق للنشر و التوزيع، : بغداد )

 Pembelajaran، عبد احلميد، أوريل باىارالدين و بصري مصطفى. م

bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi Materi dan Media( مالنج :
 .49، (2008اجلامعة االسالمية احلكومية، 
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للطالب لقياس مستوى قدرهتا على إتقان ىذه النظريات 
 .عمليا

ىي واحدة من ادلؤسسات معهد أوىل األبصار
اجلامعة اإلسالمّية احلكومّية ٖتت رعاية مؤسسة 

اجلامعة أي الطالب والطالب ىم طالب . فونوروغو
يف معهد ادلهد ، سيكون . اإلسالمّية احلكومّية فونوروغو

ىناك بالطبع العديد من الربامج التعليمية اليت هتدف إىل 
ٖتسُت قدرات الطالب ، وخاصة يف اجملال الديٍت 

اجلامعة اإلسالمّية وكذلك يف مهاد أول أبسخور 
من ادلقابالت اليت أجراىا الباحثون مع احلكومّية فونوروغو

أحد معلمي إديا ، أي السيد قال أبو العباس أنو يف مهاد 
أول أبسخور، مت تطبيق تعليم الكتابة العربية وفقا 

يهدف ىذا . دلستوى قدرة كل طالب من الطالب
الربنامج إىل تنظيف الطالب يف كتابة احلروف العربية 

بشكل صحيح وصحيح وفقا لألحكام ادلعمول هبا ، من 

                                                             

اجلامعة االسالمية : مالنج )Imla’ Teori danTerapanمعرفة ادلنجية،
 .22، (2009احلكومية، 
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ٗتتلف . الطالبخالل تعديل مستوى فهم 
اسًتاتيجيات التعلم أيًضا وفًقا لالختالفات اليت يقدمها 

 .كل معلم
مثل معظم األشياء اليت ٖتدث يف التعلم ، بالطبع ىناك 
بعض العقبات وأيضا بعض ادلزايا يف كل نشاط تعليمي 

ىذا ، يرتبط ارتباطًا وثيًقا بكيفية تعليم ادلعلم ، . حيدث
وما مواد التدريس ادلستخدمة وما ىي االسًتاتيجيات 

 .ادلستخدمة
بناء على خلفية ادلشاكل ادلذكورة أعاله ، يشعر 

تعليم  تنفيذ "ادلؤلفون باالىتمام بإجراء ْتث بعنوان 
" مالءإلمبادئ علم "مهارة الكتابة باستخدام كتاب 

باجلامعة اإلسالمية احلكومية "أوىل األبصار"ٔتعهد 
 .فونوروغو 

 
 

 

                                                             

 .نتا ئج ادلقابلة
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 تحديد البحث .ب﴾ ﴿
بناء على ما ذكرتو الباحثة يف خلفية البحث، 

تنفيذ تعليم مهارة "فمشكالت البحث تتخلص فيما يأتى
الطالب "مبادئ علم إلمالء"الكتابة باستخدام كتاب 

باجلامعة " أوىل األبصار"ٔتعهد " ب الرابع "الصف 
 -2018اإلسالمية احلكومية فونوروغو السنة الدرسية

2019. 
 
 أسئلة البحث .ج﴾ ﴿

على حسب تلك اخللفية فأردات الباحثة أن حيدد 
 :أسئلة البحث ىف ثالثة اسئلة ىي 

كيف خطوات تعليم مهارة الكتابة باستخدام كتاب  .1
" ب الرابع"الطالب الصف " مبادئ علم إلمالء"

باجلامعة اإلسالمية احلكومية "أوىل األبصار" ىدٔتع
 فونوروغو؟

تنفيذ تعليم مهارة  يف الطريقة ادلستخدمةما ىي  .2
" مبادئ علم إلمالء"الكتابة باستخدام كتاب 
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" أوىل األبصار" ىدٔتع" الرابع ب"الطالب الصف 
 باجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو ؟

تنفيذ تعليم انعة يف  امل الداعمة والعواملالعواملما ىي  .3
" مبادئ علم إلمالء"مهارة الكتابة باستخدام كتاب 

" أوىل األبصار" ىدٔتع" الرابعب"الطالب الصف 
 باجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو ؟

 
 أهداف البحث .د﴾ ﴿

خطوات تعليم مهارة الكتابة باستخدام كتاب عرفة مل .1
 ب"الطالب من الصف " مبادئ علم إلمالء"

باجلامعة اإلسالمية " أوىل األبصار" ىدٔتع" الرابع
 .احلكومية فونوروغو

 تنفيذ تعليم مهارة  يفالطريقة ادلستخدمةدلعرفة  .2
" مبادئ علم إلمالء"الكتابة باستخدام كتاب 

أوىل " ىدٔتع" ب الرابع"الطالب من الصف 
 .باجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو" األبصار

تنفيذ يف انعة  امل الداعمة والعواملدلعرفة العوامل .3
مبادئ علم "تعليم مهارة الكتابة باستخدام كتاب 
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 ىدٔتع" ب الرابع"الطالب من الصف " إلمالء
باجلامعة اإلسالمية احلكومية " أوىل األبصار"

 .فونوروغو
 

 فوائد البحث .ه﴾ ﴿
 إىل صياغة ادلشكلة واألىداف ادلذكورة استناداً 

أعاله ، يتوقع أن يكون ذلذا البحث فوائد من الناحية 
. النظرية والعملية

 
 الفوائد النظرية .1

ومن ادلتوقع أن تكون نتائج ىذه الدراسة يف وقت 
الحق قادرة على أن تصبح معرفة علمية إضافية يف 
ٖتسُت جودة التعليم وتعلم اللغة العربية، وخاصة يف 

. رلال مهارات الكتابة
 الفوائد العملية .2

 للباحثُت .أ 
بالنسبة للباحثُت ، كوسيلة الختبار قدرات 

ادلادة اليت مت احلصول عليها يف مقاعد احملاضرة 
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، وإضافة نظرة ثاقبة ألمهية كتابة التعلم لتنظيف 
خاصة يف . مهارات الكتابة العربية يف ادلهد

باجلامعة اإلسالمية " أوىل األبصار"معهد 
. وغنوروفو احلكومية

  بادلعهد .ب 
 ادلهاد أول هبدا البحث العلمي ترجي أن

. أبسخور بونوروغو يف تطوير برنامج تعّلم كتايب
 للمجتمع .ج 

بالنسبة  لتوفَت ادلدخالت وادلسامهات يف 
. األمهية ادلتزايدة لتعلم الكتابة العربية

 
 تنظيم كتابة تقرير البحث .و﴾ ﴿

 تقريرا ةكتب الباحثليسهل تنظيم ىذاه البحث العلمى، ا
:  أبواب وىي سادسة إىل هتا البحث وقسمهذلذا

ادلقدمة وىى ٖتتوى على خلفية  : الباب األول
البحث و ٖتديد البحث و 

أسئلة البحث و أىداف 
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البحث و فوائد البحث و 
اإلطار النظري و منهج البحث 

 .و تنظيم الكتابة تقرير البحث
فيو اإلطار النظرى وىو تعليم  : ىناالباب الث

: مهارة الكتابة ٖتتوي على 
فهم تعليم وفهم مهارت 
الكتابة و أىداف ادلهارة 
الكتابة و أنواع مهارات 

: اإلمالء ٖتتوي على . الكتابة
فهم اإلمالء و أىداف التعليم 

يف اإلمالء و الفوائد تعليم 
أمالء و أنواع تقنية اإلمالء و 
تقنيات سلتلفة تربار اإلمالء و 

برنامج اإلمالء ووسائل 
 .إصلاحو
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: توي على تحمنهج البحث : الباب الثالث
 مدخل البحث و نوعية البحث

 مكان ثة و حضور الباحو
 و  مصادر البيانات والبحث

 ٖتليل  وأساليب مجع البيانات
فحص صحة  و البيانات
 . خطوات البحث والبيانات

عرض البيانات حيتوى على  : الباب الرابع
عرض البيانات العاّمة لبحث 
ادليدان اليت تًتكب من احلال 

وعرض أوىل األبصارعهد ملالعام 
البيانات اخلاصة حيتوى على 
خطوات تعليم مهارة الكتابة 

مبادئ علم "باستخدام كتاب 
" أوىل األبصار"ٔتعهد " اإلمالء

باجلامعة اإلسالمية احلكومية 
فونوروغو السنة الدرسية 
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الطريقة و  . 2018-2019
 تنفيذ تعليم  يفادلستخدمة

مهارة الكتابة باستخدام كتاب 
الطالب "مبادئ علم إمالء"

 ىدٔتع" ب الرابع "من الصف 
باجلامعة " أوىل األبصار"

اإلسالمية احلكومية فونوروغو 
 و .2019-2018الدرسية 
  الداعمة والعواملالعوامل

تنفيذ تعليم مهارة يف انعةامل
الكتابة باستخدام كتاب 

الطالب "مبادئ علم إمالء"
 ىدٔتع" ب الرابع"من الصف 

باجلامعة "أوىل األبصار"
اإلسالمية احلكومية فونوروغو 

 .2019-2018الدرسية 
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تنفيذ تعليم ٖتليل البيانات عن  : الباب اخلامس
مهارة الكتابة باستخدام كتاب 

أوىل "ٔتعهد " قواعد اإلمالء"
األبصار باجلامعة اإلسالمية 

احلكومية فونوروغو السنة 
. 2019-2018الدرسية 

 تنفيذ  يفالطريقة ادلستخدمة
تعليم مهارة الكتابة باستخدام 

" مبادئ علم إمالء"كتاب 
" ب الرابع"الطالب الصف 

باجلامعة " أوىل األبصار" ىدٔتع
اإلسالمية احلكومية فونوروغو 

-2018الدرسية السنة 
 الداعمة العوامل و .2019
تنفيذ تعليم يف انعة  املوالعوامل

مهارة الكتابة باستخدام كتاب 
لطالب " مبادئ علم إمالء"
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" ب الرابع"من الصف 
باجلامعة " أوىل األبصار"ىدٔتع

اإلسالمية احلكومية فونوروغو 
-2018الدرسية السنة 

2019. 
اإلختتام، فيها اخلالصة من  : الباب السادس

ىذا البحث واإلقًتاحات 
. لإلصالح بعدىا
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 الباب الثاني
و اإلطار النظرى  البحوث السابقة

 
 البحوث السابقة .أ﴾ ﴿

 ة الباحثتسع. ْتثا جّيداليكونن ىذاه البحث 
اماالبحث الّسابق الذى . ادلطالعة من البحوث الّسابقة

: يعٍت ، يبحث عن ىذا البحث
 بعنوان البحث العلمي أندىيتا دوي ىينداريٍت .1

مهارات كتابة القصة القصَتة باستخدام مناذج "
التعلمالقائم على التجربة يف طالب الصف العاشر 

  "فييوعان 1 األساسي
 تطبيق مناذج التعلم ماذا. أ:أسئلة البحث

القائمة على اخلربة لتحسُت نوعية عملية كتابة 
القصص القصَتة يف طالب الدرجة الصف العاشر 

كيف ديكن أن يساعد .  ، بفييوعان 1األساسي
تطبيق مناذج التعلم القائمة على اخلربة يف ٖتسُت 

16 
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نوعية عملية كتابة القصص القصَتة لطالب الدرجة 
 ؟فييوعان 1فييوعانالصف العاشر

تستخدم ىذه الدراسة : منهجية البحث
النموذج . تصميًما للبحث يف العمل الطبقي

 يقوم منوذج األمهات .Kemmisادلستخدم ىو منوذج 
بتطوير منوذج بسيط ، ولكن كل دورة تتكون من أربع 

مراحل ، وىي التخطيط ، والعمل ، وادلالحظة 
 .مت إجراء ىذا البحث بشكل تعاوين. والتفكَت

. أجريت ىذه الدراسة يف دورتُت: نتائج البحث
يف الدورة األوىل ، زاد ادلنتج الذي صنعو الطالب 

مقارنًة ٔتتوسط القيمة اليت مت احلصول عليها يف مرحلة 
متوسط قيمة الطالب يف الدورة . ما قبل اإلجراء

 وىو ما يشَت إىل زيادة قدرىا 70.19األوىل، أي 
يف الدورة الثانية ، ازداد منوذج التعلم .  نقطة9.45

ديكن . القائم على اخلربة لكتابة القصص القصَتة
مالحظة النجاح من متوسط قيمة الطالب الذي 

وىكذا ، ديكن مالحظة أن تطبيق . 80.37يساوي 
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مناذج التعلم القائمة على اخلربة ديكن أن حيسن نوعية 
 .التعلم لكتابة القصص القصَتة

تشابو البحث الذي أجرتو أندىيتا مع البحث 
الذي أجراه الباحثون يف موضوع الدراسة ، أي على 

إىل جانب أوجو الشبو ، فإن الفرق . مهارات الكتابة
يف . بُت البحث ىو الطريقة وادلوضوع قيد الدراسة

ْتث أندىيتا ، مت استخدام طريقة البحث يف الفصول 
الدراسية ، بينما يف ىذه الدراسة ، استخدم البحث 

كان موضوع البحث سلتلًفا ، أي . النوعي الوصفي
 الثانوية 1 فييوعانطالب الصف العاشر يف مدرسة

 .العامة
تطبيق "البحث العلمي زول فهمي حساين بعنوان  .2

 لتحسُت مهارات الكتابة لطالب الصف" طريقة إماما
 . فيماالع2الثاين يف ادلدرسة ادلتوسطة زلّمدية 

                                                             

 KeterampilanMenulis Cerita Pendekأندىيتا دوي ىنداريٍت،

Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Berbasis Pengalaman 

Pada Siswa Kelas X SMAN 1 Piyungan(  البحث العلمّي، اجلامعة الوالية
(. 2016يوجياكرتا، يوجياكرتا 
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كيفية تطبيق طريقة . أ: اأسئلة البحث  
 الثاين الصورة لتحسُت مهارات الكتابة للطالبالصف

. ب.  فيماالع ؟2يف ادلدرسة ادلتوسطة زلّمدية 
كيف ديكن ٖتسُت مهارات الكتابة لدى طالب 

 فيماالع 2الثاين يف ادلدرسة ادلتوسطة زلّمدية الصف 
ما ىي مزايا وعيوب طريقة إديال يف ٖتسُت .ج. ؟

الثاين يف ادلدرسة مهارات الكتابة لدى طالبالصف 
 . فيماالع؟2ادلتوسطة زلّمدية 

يستخدم نوع البحث يف ىذه : منهجية البحث
البحث الكمي ىو البحث . الدراسة البحث الكمي

الذي يعرض البيانات يف األرقام والبيانات اليت مت 
يف حُت أن . ٖتليلها من خالل األساليب اإلحصائية

تصميم البحوث يستخدم البحوث العمل الفصول 
ىذا البحث العملي الفصلي ىو تعاوين بُت . الدراسية

 .الباحثُت وادلعلمُت العرب
بعد عدة ٘تارين واختبارات يف تعلم : النتائج

اللغة العربية ، وخاصة يف مهارات الكتابة باستخدام 
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طريقة التعلم ، شهد الطالب زيادة يف مهارات 
وديكن مالحظة ذلك من نتائج كل اجتماع . الكتابة

وأظهرت نتائج اختبار الدورة األوىل أن . يف كل دورة
متوسط قدرة الطالب ال يزال دون حد االكتمال ، 

 فقط مع اقتناء االجتماع 61.88أي ٖتقيق درجة 
وىكذا ، . 64.20 واالجتماع الثاين 59.55األول 

يف الدورة األوىل ال يزال يتم تصنيف قدرة الطالب 
تظهر نتائج . بشكل عام على أهنا غَت موجودة

اختبار الدورة الثانية متوسط قدرة الطالب على احلد 
 مع احلصول 68.46األقصى ، وىو ٖتقيق قيمة 

 واالجتماع 66.00على القيمة يف االجتماع األول 
وىكذا يف ادلرحلة الثانية يتم تصنيف . 70.91الثاين 

الطالب بشكل عام على أهنم مؤىلُت أعلى معايَت 
 .65احلد األدىن للكمال ، واليت تساوي 

                                                             

 Penerapan Metode Imla’ Untukزىول فامهي حسٍت،

Meningkatkan KeterampilanMenulis Siswa Kelas VIII C MTs 

Muhammadiyah 2 Pemalang( ،البحث العلمّي، اجلامعة الوالية سيمارانج
(. 2013سيمارانج 
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 مع األْتاث رىولتشابو األْتاث اليت أجرهتا 
اليت أجراىا الباحثون يف موضوع الدراسة ، وىي 

إىل جانب أوجو الشبو ، فإن الفرق . مهارات الكتابة
يف . بُت البحث ىو الطريقة وادلوضوع قيد الدراسة

 ، استخدام أساليب البحث الكمي مع زىولْتث 
التصاميم البحثية الفصول الدراسية ، يف ىذه الدراسة 

كان . ، وذلك باستخدام البحث النوعي وصفي
الثاين يف موضوع البحث سلتلًفا ، أي طالب الصف

 . فيماالع2ادلدرسة ادلتوسطة زلّمدية 
تعليم مهارة  "بعنوان  أنا يوليا نينغسيوالبحث العلمي .3

" ق"الكتابة اخلط النسخ لطلبة الصف السابع 
بادلدرسة دار اذلدى ادلتوّسطة اإلسالمية ماياك 

 "2018-2017طاناتان فونوروجو السنة الدراسية 
كيف : صياغة ادلشكلة (أ: أسئلة البحث 

بادلدرسة دار " ق"تتعلم تلميذات الصف السابع 
اذلدى ادلتوّسطة اإلسالمية ماياك طاناتان فونوروجو؟، 

" ق"الصف السابع ما مدى سوء صفحتنا األساسية (ب
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بادلدرسة دار اذلدى ادلتوّسطة اإلسالمية ماياك 
بعد القيام بتعلم : نتائج البحثطاناتان فونوروجو؟، 

 وقد زاد ٖتسن قدرات اخلط النسخ مع الكتابة
الطالب يف تعلم الكتباة فوق قيمة مع اكتساب القيم 

 .فوق
تشابو البحث الذي أجرتو آنا يوليا مع البحث 
أن الباحثُت قاموا بالكذب يف موضوع الدراسة ، أي 

وعلى ادلنهجية ادلستخدمة ، أي . مهارات الكتابة
إىل جانب أوجو التشابو ، الفرق . األساليب النوعية

يف . بُت الدراسات ىو حول ادلوضوع قيد الدراسة
ْتث آنا يوليا ، كان موضوع البحث سلتلًفا ، أي 

بادلدرسة " ق"طالب الصف السابع فيالصف السابع 
دار اذلدى ادلتوّسطة اإلسالمية ماياك طاناتان 

 .فونوروجو

                                                             

 Pembelajaran Kitabah dengan menggunakan“، أنا يوليا نينغسيو

Khot Naskhi Siswi Kelas VII Q MTs Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo Tahun 2017( ،البحث العلمّي اجلامعة االسالمية احلكومية فونوروغو
(. 2017فونوروغو 
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 اإلطار النظري .ب﴾ ﴿
 تعليم مهارت الكتابة .1

 ميفهم التعل. أ
 يُعرِّف التعليم على أنو IBBKليم وفقاالتع

مشتق من كلمات التدريس ، شلا يعٍت أن 
التعليمات تُعطى للناس لكي يعرفوا أو يطيعوا ، 

بينما يعٍت التعلم العمليات ، الطرق ، 
اإلجراءات جلعل الناس أو الكائنات احلية 

 .تتعلم

التعلم ىو تعليم الطالب على استخدام 
مبدأ التعليم ونظرية التعلم ىو احملدد الرئيسي 

التعلم ىو عملية اتصال ثنائي . لنجاح التعليم
االٕتاه ، ويتم التدريس بواسطة ادلعلم كمعلم ، 

                                                             

مدينة )BelajardanPembelajaran، زلّمد طربين و أريف مصطفى
.  18، (2012الّروز مدييا، : جوجاكارتا 
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بينما يتم التعلم من قبل الطالب أو 
 .الطالب

ديكن أيًضا تفسَت التعلم على أنو زلاولة 
جلعل الطالب يتعلمون أو نشاطًا لتعليم 

بعبارة أخرى ، يعد التعلم زلاولة . الطالب
يف ىذه . لتهيئة الظروف ادلناسبة ألنشطة التعلم

احلالة ، يتم تفسَت التعلم أيًضا على أنو جهود 
سلططة يف التالعب ٔتصادر التعلم ْتيث حيدث 

فيما يلى اآلراء . التعلم يف ادلتعلمُت أنفسهم
: حول مفهوم التعلم

التعلم وفقا دليارسو ىو زلاولة إلدارة  (1
البيئة عن قصد ْتيث يصور شخص ما 

. بشكل إجيايب يف ظل ظروف معينة
وىكذا ، وفقا لرسبيتا ، فإن جوىر 

التعلم ىو كل اجلهود اليت يبذذلا ادلعلمون 

                                                             

: باندونج )KonsepdanMaknaPembelajaran، يفول ساغاالس
 .61، (2014الفابيتا، 
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حىت ٖتدث عملية التعلم يف ادلتعلمُت 
لن تكون أنشطة التعلم ذات . أنفسهم

معٌت إذا مل تكن تنتج أنشطة تعليمية 
. لطالهبا

 بشأن 2003 من عام 2يف القانون رقم  (2
 من نظام التعليم 20 من ادلادة 1الفقرة 

الوطٍت ، التعلم ىو عملية تفاعل 
الطالب مع ادلعلمُت وموارد التعلم يف 

. بيئة التعلم
استنادا إىل بعض الفهم للتعلم ادلذكور 
أعاله ديكن التأكيد عليو، ضمنياً يف التعلم ، 

ىناك أنشطة لالختيار ، وإنشاء وتطوير 
يضع . األساليب لتحقيق نتائج التعلم ادلطلوبة

التعلم مزيًدا من الًتكيز على طرق ٖتقيق 
األىداف ويتعلق بكيفية تنظيم احملتوى التعليمي 

ْتيث ديكن . وتقدًن زلتوى التعلم وإدارة التعلم
 ، أن التعلم nergdniLاستنتاجو بناًء على رأي 
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الطالب ، : يشمل ثالثة جوانب ، وىي
 .وعمليات التعلم وادلواقف التعليمية

 فهم مهارات الكتابة . ب
الكتابة ىى إعادة ترميز اللغة ادلنطوقة 

يف شكل خطى على الورق، من خالل 
اشكال ترتبط ببعضها، وفق نظام معروف 

اصطلح عليو أصحاب اللغة ىف وذلك بغرض 
نقل أفكار الكاتب وارئو ومشاعره إىل 

اآلخرين، بوصفهم الطرف اآلخر لعملية 
والكتابة تتضمن مهارات اليو، مع . االتصال

 .مهارات عقلية معقدة
الكتابة ابتداء ىي أدة من ادوات التعبَت 

وترمجة األفكار اليت تعمل يف عقل اإلنسان، 
ووسيلة أداء مهمة بُت األفراد واجلماعات 

                                                             

تَتاس، : يوكياكرتا )BelajardanPembelajaranإينداه كومسياه،
2012) ،3-4. 

دار الثقفة للنشر : القلهرة ( تعليم اللغة العربيةمصطفى رسالن، 
.  205، (2005والتوزيع، 
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ولكي يتعلم الفرد الكتابة . واألىم واجملتمعات
ويستخدمها استخداما صحيحا جيب أن 

تتحقق لديو بعض القدرات مثل القدرة على 
رسم احلروف، والقدرة على النطق باحلروف، 

والقدرة على تكوين اجلمل، والقدرة على 
 .التعبَت عن ادلعاين واألفكار تعبَتا واضحا

تفسر الكتابة على أهنا نشاط معقد 
لذا ، فإن القدرة على الكتابة بشكل . للغاية

يف حُت . جيد ىي مشكلة يصعب ٖتقيقها
أن مفهوم مهارات الكتابة ىنا ىو القدرة على 

وصف أو التعبَت عن زلتويات العقل ، بدءا 
من جوانب بسيطة مثل كتابة الكلمات إىل 

 .جوانب معقدة من الكتابة
 

                                                             

اللغة العربية  طو علي حسُت الدليمي و سعاد عبد الكرًن الوائلي، 
 .19، (2005دار الشروق للنشر والتوزيع، : فاكس )مناىجها و طرائق تدريسها 

جاكرتا )TeknikPembelajaranBahasa Arab Interaktifزىوذلا لّنان،
  .106، (2014راجا كرافيندو فرسادا، : 
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 أىداف مهارة الكتابة  (ج
يستهدف تعليم الطالب الكتابة يف 
: هناية ادلرحلة الصوتة عدة أمور، من أمهها 

إزالة حالة التوتر اليت يشعرهبا 
الدارس كلما طالت ادلرحلة 

وعدم تشتيت انتباىو بُت    . الصوتية
 .مهاراهتا

1- 

إشباع رغبتو يف تعريف الشكل 
فذلك من . ادلكتوب للرموز اللغوية

شأنو زيادة ثقتو بالربنامج 
وإحساسو بأنو ديارس اللغة يف 

 .سلتلف اشكاذلا

2- 

تدعيم طريقة نطق احلروف 
وذلك بتمكُت . والكلمات واجلمل

الطالب من شلارسة نطقها منفردا يف 
وال شك أن التبكَت يف ىذا . البيت

3- 
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سوف حيمي الطالب من النطق 
ادلشوه للغة عندما ال يسجلها بكتابة 

 .صوتية خاطئة
تدريب الطالب على تعرف الطريقة 
نطق كلمات أخررى قد ال ترد يف 

فيشعر بشيء من . اخلصة
االستقالل يف نطق الكلمات وعدم 

 .التقيد ٔتايعرض عليو

4- 

٘تكينو من حفظ ادلادة اللغوية اليت 
تعلمها يف الفصل واسًتجاعها عند 

 .احلاجة  عند احلاجة إليها

5- 

هتيئة الطالب لتعليم ادلهارات اللغوية 
ان الكتابة نشاط لغوي . األخرى

مركب إذ يستلزم القدرة على ٘تييز 
األصوات عندا مساعها ونطقها 

وذلك قبل الشروع يف . وقرءهتا

6- 
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وال شك أن التدريب على . كتابتها 
الكتابة من شأنو تدعيم ادلهارات 

 .األخرى
إن الكتابة نشاط لغوي متكامل 
نستطيع من حاللو الوقوف على 

مدى تقدم الطالب يف تعلم ادلهارات 
فمن خالذلا ديكن قياس . األخرى

 .ىذه ادلهرات

7- 

وأخَتا فإن التدريب على الكتابة 
من شأنو أن يزود الطالب ٔتهارات 

وظيفية حيتاجها بعد ذلك يف 
 .حياتو

8
- 

 
 

                                                             

ادلنظمة : إسكو ) تعليم العربية لغَت الناطق هباروشدي أمحد طعيمة، 
 .188-187، (ت.اإلسالمية والعلوم و الثقافة، ت
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أنواع مهارات الكتابة   (د
ديكن تقسيمفي تعلم اللغة العربية يف 
اخلطوط العريضة إىل ثالث فئات ال ديكن، 

: وىي
  اإلمالءالفصل بينهامهارات (1

 ىي فئة من الكتابة اليت اإلمالء
 وضعاحلروف يف أوتؤكد على مظهر 

وفقا لتعريف . تشكيل الكلمات و اجلملة
 ىو كتابة احلروف اإلمالءزلمود معروف 

وفقا دلوقفها بشكل صحيح يف الكلمات 
دلنع األخطاء من احلدوثفي البداية قام 
الطالب بتدريب الطالب على تطوير 
 أوقدراهتملى مراقبة الكلمات أو اجلمل 

 نسخها أوالنصوص ادلكتوبة ليتم نقلها 
بعد أن يتقنون ىذه ادلرحلة ، . إىل كتبهم

يتم تدريبهم على أن يكونوا جيدين يف 
من شلارسة .  نسخ نتائج مسعهمأونقل 
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 النسخ اليت تتم بشكل متكرر أوالنقل 
. سوف ٖتصل على مرونتها يف الكتابة

باإلضافة إىل ذلك ، مت تدريبهم أيًضا على 
فهم معٌت اجلمل النصية اليت كتبوىا من 

خالل ادلناقشة أو السؤال واإلجابة اليت مت 
. اإلمالءتنفيذىا فيسلسلة األنشطة لكتابة 

اخلط العريب  (2
" طهينة اخلاط"اخلط ويسمى أيضا 

ىي فئة من الكتابة اليت ال  (كتابة الكتابة)
 احلروف يف أوتركز فقط على احلروف 

تشكيل الكلمات واجلمل ، بل تلمس 
لذا فإن اذلدف . أيًضا اجلوانب اجلمالية

من التعلم اخلايفي ىو أن يكون الطالب 
ماىرين يف كتابة احلروف واجلمل العربية 

 .بشكل صحيح ومجيل
 

                                                             

. 153-152، . نفس ادلرجع
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 (اإلنشاء) الكتابة (3
وفئة الكتابة اليت  (اإلنشاء)ملفقة 

توجو إىل التعبَت عن ىذا ادلوضوع يف 
شكل أفكار والرسائل وادلشاعر، وىلم جرا 

إىل لغة مكتوبة وليس شكل تصورات أو 
. شكل احلروف والكلمات أو اجلمل
لذلك تشارك رؤى وخربات ادلؤلف 

 .كذلك
كتابة ادلقاالت ال يصف فقط 

الكلمات واجلمل يف الكتابة اذليكلية ، 
أفكار / ولكن أيضا كيف تتدفق أفكار 

 .ادلؤلف بشكل منهجي إلقناع القارئ
 
 
 

 

                                                             

 .163، . نفس ادلرجع
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 اإلمالء. 2
 فهم اإلمالء (أ

اإلمالء لغة ىو اإلمهال والتأخَت ، وإطالة 
الوقت والعمرحىت يتسع التاريخ للتمتع بالشيء 

اللفظ ْتروف ىجائو تصوير : واصتالحا. احملبوب
بآن يطابق ادلكتوب ادلنطوق، يف ذلك القواعد 

وتراعى اخلاصة آليت استمدت من، علمي النحو 
والصرف ومن ضبطا وصحة وإعالال 

 .وتأصيالوابداال

ال يرتبط إمام بالكتابة فقط ، بل بقراءة 
ال يكمن فقط "ألن اإلحلاح اإلمرباطوري . القراءة

 ، ولكن أيضا يف النطق، ىجئيويف كتابة احلروف 
سيتمكن الشخص من قراءة . كالمها متشابكة

النص بشكل صحيح إذا كان بإمكانو ٘تييز منوذج 
بدالً من ذلك ، سيتمكن . (احلروف)كتابتو 

الكاتب من الكتابة بشكل صحيح إذا كان قادراً 

                                                             

.  7 ،..........،اإلمالء النظريتو وتطبيقو رضوان، 
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على القراءة أو االستماع إىل القراءة بشكل 
وبعبارة أخرى ، فإن سوء القراءة . صحيح ودقيق

. يعطي زيادة خاطئة يف الكتابة والعكس صحيح
يف الصورة ، تتأثر نتائج الكتابة ّتودة القراءة 

 .(الطالب)والسمع  (ادلعلم)
 أىداف تعلم اإلمالء  (ب

يهدف تدريس اإلمالء ىف مرحلة التعليم 
 :األساسى إىل ٖتقيق األىداف التالية 

 – كل ىف موضعها –تطبيق عالمات الًتقيم  .1
ىف كتابات التلميذ ادلختلفة ، و على وجو 

احلصوص الواجبات ادلدرسية، وتدريبتها، و 
أنشطتها، لتصبح عادة مالزمة لو ىف كل كتاباتو 

 .فيما بعد
كتابة الكلمات واجلمل، ورمسها رمسا صحيحا  .2

بدون زيادة فيها أو نقص، و ْتيث دييز الكتابة 
 .الصحيحة من الكتابة اخلطأ

                                                             

  .Imla’ Teori dan Terapan23.,..………, معرفة ادلنجية،



36 
 

. غرس بعض العادات الطيبة لدى التالميذ .3
كالنظافة، وادلالحظة، والدقِّة، واالتساق 

واالنتباه، واالستماع اجليد، والسرعة، والقدرة 
على ادلتابعة، وربط النظر بالتطبيق من خالل 

 .موضوعات اإلمالء
زيادة ادلهارات احلركية اخلاصة بالعُت واليد،  .4

 .وسرعة شلارسة ىذه ادلهارات
إدلام التالميذ بالقواعد اإلمالئية، لينتفعوا هبا  .5

وذلك من خالل األىداف . عند احلاجة إليها
ادلوضوعة، ووضع ادلنهج ادلالئم، أمال يف ٖتقيق 

 .ادلهارات ادلطلوبة لإلمالء، ولعل
 الفوائد تعليم إمالء (ج

التعلم فينفس تعلم العلوم األخرى ، وليس 
إن تعلم . بصرف النظر عن قيم الفوائد غَت الصغَتة

إديال سيمنع ادلتعلم من كتابة األخطاء وتوصيل 

                                                             

مطابع : القاىرة ) ادلرجع يف تدريس اللغة العربية إبراىيم زلمد عطا، 
.   234، (2004آمون، 
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ادلتعلم إىل مزيد من ادلعرفة يف الكتابة ، ألن الكتابة 
يف التعبَت عن  (ادلتكّلم)ىي بديل عن ادلتكّلم 

. األفكار والضمَت وما إىل ذلك يف اللغة ادلكتوبة
 .لذلك حيتل موقًعا مهًما مثل الكالم

 أنواع تقنية اإلمالء (د
 (اإلمالء ادلنقول)تقليد النشخ . 1

ادلقصود بالنسخ ىنا ىو نقل الكتابة من 
ىذا . بعض وسائل اإلعالم يف كتب الطالب

اإلمالك ىو أيضا شائع يسمى اإلمام ادلنسوخ ، 
 اإلمالءىذا . ألنو يتم عن طريق نسخ الكتابة

تدريس ىذا التقليد يتم عن . مناسب للمبتدئُت
طريق كتابة أو كتابة نص على السبورة أو الكتب 

بعد ذلك يعطي . أو البطاقات أو أي شيء آخر
قراءة الكتابة يتبعها / ادلعلم مثاال على قراءة 

بعد ذلك ، . الطالب حىت يصبح األمر سلًسا

                                                             

 .Imla’ TeoridanTerapan. ،......................22-25، معرفة ادلنجية
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بعد ذلك . النية الواردة يف ادلادة/ نوقش ادلعٌت 
 .يقوم الطالب بنسخها يف دفًت ادلالحظات

 (اإلمالء ادلنشور)يالحظ إمالء . 2
إن ادلقصود بادلالحظة ىنا ىو النظر يف 

الكتابة يف وسائل إعالم معينة بعناية ، بعد أن يتم 
نقلها إىل كتاب الطالب دون رؤية الكتابة مرة 

ىذا اإلمالك ىو يف األساس نفس . أخرى
ولكن . اإليلقول من حيث ٖتريك أو نسخ الكتابة

يف عملية نسخ الطالب ال يسمح ذلم برؤية 
جيب على الطالب . الكتابة ادلقدمة من قبل ادلعلم

يف ىذه احلالة ، قدر اإلمكان ، نسخ كتابة نتائج 
 لديو مستوى أعلى اإلمالءىذا . رؤيتهم السابقة

لذا . إمالء ادلنقولقليال من الصعوبة بادلقارنة مع 
من الناحية العملية ، سيكون من األنسب أن 

. يعطى للمبتدئُت األكثر تقدًما

                                                             

باندونج )Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab، أجيف ىرماوان
 .152، (2013ردياجا روسداكاريا، . ف ت: 
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  اإلمالء اإلستماعى3
ما ادلقصود باالستماع ىنا ىو االستماع إىل 

.  النصوص ادلقروءة ، مث كتابتهاأو اجلمل أوالكلمات 
ىذاىو أصعب قليالً من التضميناإلمام منصورألن 

 نصوص دون أن يروا أوالطالب مطالبون بكتابة مجل 
أمثلة للكتابة من ادلعلم ، بل ينكرون نتائج دقتها يف 

ومن مث ، فإنو من األنسب . االستماع إىل قراءة ادلعلم
أن يتم إعطاؤك للمبتدئُت الذين ىم أذكياء بالفعل يف 

 ".ادلدرسة ادلنثور"
يتم تدريس ىذا التقليد من خالل قراءة مجل أو 

بعد ذلك تتم . نصوص معينة للطالب حسب احلاجة
دعوة الطالب دلناقشة ادلعٌت الوارد يف اجلملة أو النص ، 

بعد . ٔتا يف ذلك مناقشة الكلمات اليت تعترب صعبة
. النص ادلقصود/ ذلك، يكتب الطالب اجلملة 

   اإلمالء اإلختباري4
وفقا لالختبار ، يهدف اختبار اإلمام اخلطايب 
إىل قياس قدرات الطالب وتقدمهم يف األئمة الذين 
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مث تشمل القدرة . تعلموىم يف االجتماعات السابقة
ادلقاسة عناصر القدرات األساسية كما ىو موضح 

 .أعاله
ووفقاً ذلذا الغرض ، مل يعد الطالب موجودين 

يف ادلدرسة االبتدائية يف أنشطة الكتابة ، لذلك قبل أن 
 .يتم منح الطالب فًتة مساح كافية للقيام بالتمارين

 تقنيات سلتلفة تربار اإلمالء  (ه
: ذلذا التصحيح طرق كثَتة منها 

أن يصّحح ادلدرس كراسة كل التالميذ أمامو، 
ويرشده إىل خطئة، وطريقة تصويب اخلطأ على 
 .أن يقوم بقية التالميذ بعمل آخر كالقراءة مثال

1- 

أن يصحح ادلدرس الكراسات خارج الفصل، 
ويكتب ذلم الصواب، على أن يكلف التالميذ 

 .تكرار الكلمان اليت أخطئوا فيها

2- 

أن يصلح التالميذ كراستهم بأنفسهم بادلقارنة 
بُت ما دونوه وبُت القطعة ادلعروضة عليهم على 

3- 

                                                             

.  153، . نفس ادلرجع
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واذا . السبورة ويف كتابة القراءة، أو ىف البطاقة
اكتشفوا اخلطأ ، وضعواٖتتو خطا وكتب 

 .الصواب فرقة
أن يتبادل التالميذ الكراسات بطريقة منظمة، 

وبعد . فيصحح كل منهم أخطاء زميلو
التصحيح ترّد الكراسات إىل أصحاهبا ليعرف 

 .كل تلميذ خطأه، ويعمل على تصويو

4  -

  برنامج اإلمالء ووسائل إصلاحو(و
الربنامج ىو سلسلة من العمليات، معدة سلفا 

لتشكل ىف رلموعها عملية واحدة تقدم للمتعلم، فتؤدى 
 .إىل أغراض سلوكية زلددة ىف التعلم

و لعل اإلمالء من فروع اللغة العربية الىت ديكن 
ٖتديد أىدافها بأسلوب إجرائى، ألن برنارلها يسهل 
مالحظة و قياسو، إما ىف جانب التهجية، أو جانب 

الكتابة، و عليو فمن السهل وضع برنامج عالجى للذين 
                                                             

: أوجونج فاندانج )مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية  أزىر أرشد، 
. 125-123، (1998األحكام، 
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خيطئون ىف الكتابة بعد ادلستوى الثاىن من التعليم 
األساسى، وذلك بالًتكيز على نواحى الضعف لدى 

 .ىؤالء، واألخطاء الشائعة بينهم
و ىذا الربنامج موزع على الصفوف السبعة من 
مرحلة التعليم األساسى، أما الصفان الثامن والتاسع 

فاإلمالء فيهما ينصب على معاجلة األخطاء الشائعة بُت 
تالميذ ىذين الصفُت، ْتيث ال يدخل التلميذ ادلرحلة 
الثانوية إال و قد سيطر ٘تاما على الكتابة من جانبها 

و لكى يتم ٖتقيق أكرب قدر من النجاح ذلذا . اإلمالئى
 :الربنامج ديكن أن يراعى ما يلى 

 اإلكثار من اإلمالء ادلنقول ىف ادلستوى األول من  .1
 .التعليم األساسى

منظورا :  إمالء ماال يقل عن عشرين قطعة إمالء  .2
واختباريا، ىف رلاالت القراءة الىت يدرسها التلميذ، و 

 .فيما برى ادلعلم اختياره
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ضرورة ٖترير التلميذ من قداسة الكلمة ادلطبوعة، حىت  .3
ال تقع عينو على خطأ، يف حُت أنو صواب، أو 

 .العكس
 ضرورة الوقوف على ما يصدر عن رلمع اللغة العربية  .4

 .من قرارات تتصل بالقواعد اإلمالئية
 الًتكيز على قواعد اإلمالء ىف الصفُت األخَتين من  .5

 .ادلستوى الثاىن، مث ىف الصف السابع
 بيان القاعدة الىت تتعدد فيها واجهات النظر، واتفق  .6

 .على صحة كتابتها
مع ادلدرسة ىف - ما أمكن-  ضرورة تعاون البيت .7

 .مالحظة ادلكتوب، وادلشاركة ىف تصحيحو
 الًتكيز على األخطاء الىت تصدر من بعض و سائل  .8

اإلعالم، و كذا الىت تصدر من الكبار، احتكاما إىل 
 .القاعدة

يقظة ادلعلم الكتابات التالميذ و تعرف األخطاء  .9
اجلماعية الشائعة، و كذا الفردية، واإلسراع 

غالبا بعد - بتصحيحها، ألن تصحيح غَته يأتى
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فوات األوان، و يصيح من الصعب إزالة ما تعلمو من 
 .خطأ

اعتبار تصحيح األخطاء اإلمالئية مسئولية 
كل مدرس ىف ادلدرسة، ألن حرص ادلعلم على فكرتو 
التخصصية تساوى نفس  احلرص على صحة الوسيلة 

 .الىت انتقلت هبا ىذه الفكرة إليو
 مشكالت تعليم مهارة الكتابة  (ز

 :ومن مشكالت اليت تواجو عملية تعليم الكتابة، ىي 
تدين مستوى الطلبة يف النحو يؤدي إىل  .أ 

ضعف كتابتهم، فكثَت من حاالت من ضعف 
الكتابة وركامة األسلوب يرجع إىل أن الطالب 
لديو أفكار كثَتة بيد أنو يصعب عليو التعبَت 

عنها بسبب عدم معرفة بقاعدة االستثناء مثل 
أو بقاعدة النداء، فيظل يبحث عن سلرج آخر 

                                                             

 ...........،ادلرجع يف تدريس اللغة العربيةإبراىيم زلمد عطا، 
،235-236. 



45 
 

ليتجنب اخلطأ فينتج عن ذلك ركاكة 
 .األسلوب

كيفية استخدم ادلفردات و الًتكيب استخداما  .ب 
أما الطالب فال يواجو مشكلة عند . صحسحا

قراءة ادلفردات ألنو يقرأ شيئا مكتوبا ال يطلب 
أما عندما ينتقل إىل . منو سوى مهارة النطق

مرحلة إنتاج اجلمل عند التعبَت عما جيول يف 
خاطره فإنو يًتدد عدة مرات باستخدام 

ادلفردات ألنو يبحث يف ذاكرتو عن الكلمة 
ادلناسبة للموقف، وألنو حيتاج إىل استخدام 

فهو يواجو . ادلفردات اإلجيبية واالختيار منها
صعوبة التذكر و صعوبة : ثالث صعوبات 

 .اختيار األنسب و صعوبة استخدام الصحيح
ضعف القدرة على ٕتميع األفكار وتركيبا  .ج 

منطقيا متسلسال ينعكس على مستوى 
الكتابة، وال شك أن ىذا العمل من العوامل 

اخلارجية اليت ليس ذلا عالقة مباشرة باللغة ذاهتا 
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لكنو يؤثر تأثَتا مباشرا يف جودة الكتابة 
 .وضعفها

 فهم الطريقةم .3
الطريقة ىي الكيفية العامة لتخيَت أو لتكوين 

والطريقة التعليمية دور مهم يف تدريس . ادلادة اللغوية
مادة من ادلواد الدرسية، وذلك ألن صلاح التدريس من 

حيث الوصول إىل األىداف ادلنشودة تتوقف يف 
بل، قد تكون . صالحية الطريقة ادلستخدمة لو

الطريقة أىم من ادلادة واألستاذ، و مهما جودة ادلادة 
وكثَتة علوم األستاذ أذا مل تصاحبها الطريقة ادلناسبة 

 .قد ال يؤدي اىل بلوغ األىداف
وقال إدوارد أنطاىن، الطريقة عبارة عن خطة عامة 

ىذه اخلطة ال . الختيار وتنظيم عرض الدادةاللغوية

                                                             

 أوريل ْتر الدين، تطوير منهج تعليم اللغة العربية و تطبيقة علي مهارة 
 .19-18، (2010اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماليكي فريس، : مالنج )الكتابة 

 .93 ،.نفس ادلراجع  
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نشكن أن تتعارض مع الددخل الذى تصدر عنو 
الددخل شيئ مبدئي، والطريقة شيئ . وتنبع منو

 .إجرائي
فالطريقة إذن أكثر من رلرد وسيلة التوصيل 

وادلالحظة اجليد ىو الذي يستطيع استنتاج . ادلعريفة
طريقة التدريس، من أسلوب ادلعلم يف إلقاء الدرس، 
و من أسلوب يف وضع خطة ىذا التدريس، و من 

طريقة يف استحدام الوسائل التعليمية، و كذلك 
 .أسلوبو يف تقدًن الطالب

 يف رقيف التعليم اللغة العربية يوجد عدد من الط
 الطريقة ومجة، لًتا و الطريقة القواعد   :تعليمها، منها

 الطريقة السمعية و الطريقة القراءة، وباشرة، ملا
  .ةالطريقة اإلنتقائيو الشفوية، 

                                                             

    .39.................. ،.مدخل إىل طريق تعليم اللغة األجنبيةأزىر أشد،   
 .40 ،.نفس ادلراجع  
 Metodologi dan Strategi Alternatif راضية زين الدين و آخرون،  

Pembelajaran Bahasa Arab ( 2005فوستاكا رحلة، : يوغياكارتا) ،37. 
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أما الطريقة ادلستخدمة يف تدريس النحو او 
الطريقة القياسية، و الطريقة : القواعد فهي 
، والطريقة النصوص (اإلستقرائية)اإلستنباطية 

ادلتكاملة، و الطريقة النشاط، و الطريقة التعيُت، 
 .والطريقة حل ادلشكالت، و فيما يلي عرض ذلك

 الطريقة القياسية أ 
تقوم ىذه الطريقة علي البدء ْتفظ القاعدة، مث 
اتباعها باألمثلة والشواىد الؤكدة ذلا وادلوضحة 

واألساس الذي تقوم عليو ىذه الطريقة . دلعنها
 .ىي نظرية انتقال التدريب

 (اإلستقرائية)الطريقة اإلستنباطيىة  ب 
ذه الطريقة على البدء باألمثلة اليت تشرح ه متقو
و هىذا وه.تناقش، مث تستنبط منها القاعدةو

ادلتبع غالبا يف مناىج النحو يف الدرحلة الثانوية، 
أما يف ادلرحلة ادلتوسطة .يف معظم األقطار العربية

                                                             

 .282........... ،ادلرجع يف تدريس اللغة العربية إبراىيم زلمد عطا،  
، (1991دار الشواف، : القاىرة )تدريس فنون اللغة العربية علي أمحد مدكور،   

337. 
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س النحو غالبا ما تبدأ بنص و اإلعدادية، فدروأ
د، هيناقش مع الًتكيز على الشواوالكامل، يقرأ 
 . القاعدةهمث تستنبط من

 الطريقة النصوص ادلتكاملة ج 
ىذه الطريقة ىي نفس الطريقة السابقة لكنها تتم 

خالل نص متكامل ادلعٌت، تضمن القاعدة 
 .ادلرادة

 الطريقة النشاط د 
تعمد ىذه الطريقة على نشاط التالميذ و 
مقروءاهتم، إذا يكلفون جيمع األساليب و 

النصوص والشواىد اليت تتناول قاعدة من القواعد 
يف . النحوية شلا يقرؤونو داخل الفصل أو خارية

الكتاب ادلدرسة أو يف غَتىا من الكتاب أو 
الصحف، مث تتخذ ىذه األساليب و تلك 

األمثلة أو اجلمل والعبارات زلرورا للمناشة، اليت 

                                                             

  .339-338 ،.نفس ادلراجع  
 .286........... ،ادلرجع يف تدريس اللغة العربيةإبراىيم زلمد عطا،   
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تنتهى باستنباط القواعد ادلقصودة، مث القيام ٔتزيد 
 .من التدريب عليها

 الطريقة حل ادلشكالت ه 
تقوم ىذه الطريقة اىل أساس معاجلة ادلشكالت 

. اليت تعُت التالمسذ يف أثناء كالمهم أو كتاهبم
ويثرى ىذه الطريقة تعرف القاعدة اليت خيطئ 
فيها التالميذ من خالل التعبَت، واإلختيارات، 

وادلذكرات والقصص، و كذا ما يقع من التالميذ 
 .من أخطاء يف أثاء إىل غَت ذلك

 الطريقة التعيُت و 
ىذه الطريقة ليست خاصة بالقواعد النحوية 
فقط، أو اجلوانب البالغية فقط، و إمنا ىي 

و ىي . طريقة شاملة تتعامل مع اللغة فقط
تناسب إٌن حد كبَت مع الطالب جامعُت، أو 
من ينارهنم، و يصعب استخدامها مع تالميذ 
التعليم العام، ألهنا تتطلب الرجوع إىل مصادر 

                                                             

  .288 ،.نفس ادلراجع  
  .289،.نفس ادلراجع  
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متعدد حىت ديكن تغطية النص، او اجلزء ادلراد 
 .دراستو من سلتلف النواحى

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                             

 .250، (1991دار ادلعارف، : القاىرة ) ادلنهج و عناصرهإبراىم بسيوين عمَتة،   
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 الباب الثالث
 منهج البحث

 
 المنهج و نوع الباحث .أ﴾ ﴿

ادلنهج ادلستخدم يف ىذه الدراسة ىو ادلنهج 
. ن دراسة دراسات احلالة مالنوعي الوصفي مع نوع

طرائق البحث النوعي ىي طرق البحث ادلستخدمة 
لفحص حالة األشياء الطبيعية ، حيث يكون الباحث 

أداة رئيسية ، ويتم إجراء تقنية مجع البيانات يف التثليث ، 
وٖتليل البيانات استقرائي ، وتؤكد نتائج البحث النوعي 

 .ادلعٌت بدالً من التعميم

يهدف البحث النوعي الوصفي إىل وصف كامل 
ومتعمق للواقع االجتماعي والظواىر ادلختلفة اليت ٖتدث 

يف اجملتمع واليت تشمل موضوع البحث، ْتيث يتم 
وصف خصائص ىذه الظاىرة وخصائصها وخصائصها 

                                                             

 Metodologi Penelitian، أفيف الدين و بيٍت سايباين

Kualitatif( 2012فوستاكا ستييا، : باندونج) ،58-57. 
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وبالتايل ، فإن تنفيذ البحث باستخدام . ومناذجها
دراسات احلالة ىو استكشاف ادلعلومات بأعمق ما ديكن 
، مث وصفها يف شكل سردي ، وذلك لتوفَت صورة كاملة 

 .للظواىر اليت ٖتدث
 

 ثةحضور الباح .ب﴾ ﴿
. يف البحث النوعي ، األداة ىي الباحث نفسو

الباحثون النوعيون كأدوات بشرية ، يعملون على ٖتديد 
تركيز البحث ، واختيار ادلخربين كمصادر للبيانات ، 

وإجراء مجع البيانات ، وتقييم جودة البيانات ، وٖتليل 
البيانات ، وتفسَت البيانات ، واستنتاج النتائج اليت 

. توصلوا إليها
     للحصول على البيانات الالزمة يف ىذه الدراسة ، 
فإن الباحث موجود مباشرة يف موقع الدراسة للحصول 

 .على البيانات ادلطلوبة

                                                             

 Penelitian Pendidikan Jenis, Metode danوينا ساصلايا،

Prosedur( 2014كنجانا، : جاكرتا) ،48-47. 
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 مكان البحث .ج﴾ ﴿
 ىذه الدراسة ىو ادلكان الذي سيتم إجراء مكان البحث

يف ىذه الدراسة أخذ الباحثون موقع . ىذا البحث فيو
 .اجلامعة اإلسالمّية احلكومّية فونوروغور صامهاد أول أب

 
 مصادر البيانات .د﴾ ﴿

" أوىل األبصار"رئيس القيادة وادلعلم إمالء معهد  .1
الذي ديكن أن يساعد يف توفَت معلومات شاملة 
حول سلتلف األنشطة يف عملية التعلم من مهارة 

. كتابة
البيانات ادلتعلقة بادلعلومات واحلقائق اليت مت  .2

األمالء احلصول عليها من رئيس القيادة وادلعلم 
ادلتعلقة بتنفيذ مهارات الكتابة التعلمية باستخدام 

. "قواعد اإلمالء"كتاب 
ادلواد ادلكتوبة والكتب واجملالت العلمية والصور  .3

الفوتوغرافية وادلستندات واإلحصاءات كمصادر 
 ونتائج إضافية للمالحظة ادلباشرة
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أساليب جمع البيانات  .ه﴾ ﴿
لب مجع البيانات ىذه الدراسة ادلراقبة اأس

. وادلقابالت والوثائق
مالحظة  .1

ادلراقبة ىي تقنية جلمع البيانات يتم تنفيذىا 
من خالل الرصد والتسجيل بشكل منطقي 

ومنطقي وموضوعي وعقالين فيما يتعلق بالظواىر 
ادلختلفة ، سواء يف ادلواقف الفعلية أو يف احلاالت 

األىداف . ادلصطنعة لتحقيق أىداف معينة
: الرئيسية للمالحظة ىي

مجع البيانات وادلعلومات حول ظاىرة ، سواء   (أ
. يف شكل أحداث أو يف حاالت اصطناعية

لقياس السلوك واألفعال والعمليات أو  (ب
األنشطة اليت جيري تنفيذىا ، والتفاعالت بُت 
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ادلستجيبُت والبيئة ، وعوامل أخرى ديكن 
 .مالحظتها ، وخاصة ادلهارات االجتماعية

ديكن تنفيذ ادلالحظات بثالث طرق ، وىي 
يف . ادلراقبة ادلباشرة وادلالحظة غَت ادلباشرة وادلشاركة

ىذه الدراسة ، استخدم الباحثون نوًعا من ادلراقبة 
ادلباشرة غَت ادلشاركة ، وادلالحظة ادلباشرة ىي 

لدراسة امالحظة قام هبا الباحث على الكائن قيد 
 يف حُت أن ادلالحظة .(بدون وسطاء)مباشرة 

غَت ادلشاركة ىي نوع من ادلالحظة ال يشارك فيها 
 .الباحث وال يكون إال بصفة مراقب مستقل

 
 

                                                             

رماجا روسداكاريا، . ف ت)PenelitianPendidikanزينال أريفُت، 
2014) ،231. 

: فونوروغو )Penelitian Pendidikan، أندىيتا دّسي ووالن ساري
 .64، (2012اجلامعة االسالمية احلكومية فونوروغو، 

 MetodePenelitianKuantitatif, Kualitatifdanسوغيونو،

R&D( 2016الفابيتا، : باندونج) ،204. 
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 ادلقابلة  .2
تقنية ادلقابلة  تتم تقنية جلمع البيانات عن 
طريق عقد استخالص ادلعلومات، سواء بشكل 

إن أداة مجع البيانات يف .مباشر أو غَت مباشر
تقنيات ادلقابالت ىي يف شكل إرشادات للمقابلة 

، واليت ٖتتوي على قائمة األسئلة اليت مجعها 
. الباحثون لطرح أسئلة على ادلستجيبُت يف مقابلة
يتكون شكل األسئلة يف ادلقابلة بشكل عام من 
ثالثة أنواع ، وىي األسئلة ادلهيكلة واألسئلة غَت 

يف ىذه الدراسة ، . ادلنظمة واألسئلة ادلختلطة
استخدم الباحثون نوًعا من ادلقابالت ادلنظمة ، 

أي ادلقابالت اليت أعدت من خالذلا احملاور 
إمكانية اإلجابة على األسئلة للمجيبُت ، ْتيث 
كان على اجمليبُت فقط اختيار اإلجابات البديلة 

 .اليت مت إجراؤىا
                                                             

 PenelitianPendidikan، أندىيتا دّسي ووالن ساري

.،........................... ،66. 
  .68، .نفس ادلرجع
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كان اذلدف من ادلقابلة يف ىذه الدراسة ىو 
احلصول على إجابات على األسئلة اليت طرحت 
للموضوع باعتباره ادلرجع الرئيسي للحصول على 
معلومات حول كيفية الكتابة عن طريق استخدام 

يف  معهد أوىل البصار قواعد اإلمالء كتاب 
. اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوتوغو

 توثيق .3
هتدف أداة مجعإىل احلصول على البيانات مباشرة 
من موقع البحث ، ٔتا يف ذلك الكتب واللوائح 

وتقارير النشاط والصور الفوتوغرافية واألفالم 
الوثيقة ىي سجل . الوثائقية والبيانات ذات الصلة

ديكن أن تكون ادلستندات يف . لألحداث ادلاضية
صورة كتابات أو صور أو أعمال ضخمة من 

وثائق يف شكل كتابات مثل اليوميات . شخص ما
، تاريخ احلياة ، القصص ، السَت الذاتية ، القواعد 

وثائق يف شكل صور مثل الصور ، . والسياسات
وثائق يف . والصور احلية ، والرسومات وغَتىا
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شكل أعمال مثل الفن ، واليت ديكن أن تكون يف 
 .شكل صور ، منحوتات ، أفالم وغَتىا

 طريقة تحليل البيانات .و﴾ ﴿
البيانات استخدم ٖتليل البيانات يف ىذه الدراسة 

يقًتح مايلز وىوبَتمان أن . ٖتليل مناذج مايلز وىوبرمان
ٖتليل البيانات يف البحث النوعي يتم يف دورة، تبدأ من 

 . ادلرحلة األوىل إىل الثالثة ، مث تعود إىل ادلرحلة األوىل
بشكل عام ، قام مايلز وىوبرمان بتقسيم ٖتليل 

البيانات يف البحث النوعي إىل ثالث مراحل ، وىي 
. التحقق/ تقليل البيانات وعرض البيانات واالستنتاج 

يظهر النموذج التفاعلي يف ٖتليل البيانات يف الشكل 
 .أدناه

 
 
 

 
 

                                                             

كنجانا، : جاكرتا )MetodePenelitianPendidikanسوداريونو،
2016) ،90. 
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: سيتم تقدًن التفاصيل التالية بالتفصيل يف ادلراحل الثالث

بيانات ٗتفيض البيانات اليت يتم  .1
احلصول عليها من احلقل وىي كبَتة العدد 

من حيث أهنا ٖتتاج إىل تسجيلها بعناية 
وكما ذكرنا سابقاً ، كلما مضى . وبالتفصيل

الباحثون إىل ادليدان ، كلما ازدادت ادلعطيات 
ذلذا السبب ، منسطتحليل . تعقيدا وتعقيدا وتعقيدا

. البيانات على الفور من خالل احلد من البيانات

عرض 
 البيانات

ٗتفيض 
 االستنتاجات صاستخال البيانات

والتحقق 
 

 

 مجع البيانات



61 
 

إن تقليل البيانات يعٍت التلخيص ، واختيار 
األشياء الرئيسية ، والًتكيز على األمور ادلهمة ، 

وبالتايل فإن . والبحث عن ادلوضوعات واألمناط
البيانات اليت مت ٗتفيضها ستوفر صورة أوضح ، 
وتسهل على الباحثُت إجراء ادلزيد من عمليات 

. مجع البيانات ، والبحث عنها إذا لزم األمر
عرض البيانات  .2

بعد ٗتفيض البيانات ، تكون اخلطوة التالية 
يف البحث النوعي ، ديكن . ىي عرض البيانات

تقدًن عرض البيانات يف شكل أوصاف موجزة ، 
يف ىذه احلالة . وسلططات ، وعالقات بُت الفئات

، يكون مايلز وىوبرمان ، اللذان يستخدمان يف 
أغلب األحيان لتقدًن البيانات يف البحث النوعي ، 

من خالل نشر البيانات ، سوف . نصوص سرديّة
يسهل األمر فهم ما حدث ، وٗتطيط العمل التايل 

. بناًء على ما مت فهمو
 االستنتاجات والتحقق  وستخالصإلا .3
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إن اخلطوة الثالثة يف ٖتليل البيانات النوعية 
وال . وفًقا دلايلز وىوبرمان ترسم النتائج والتحقق

تزال االستنتاجات األولية ادلقدمة مؤقتة ، وسوف 
تتغَت إذا مل يكن ىناك أي دليل قوي على دعم 

ولكن إذا كانت . ادلرحلة التالية من مجع البيانات
االستنتاجات ادلقدمة يف ادلرحلة األولية مدعومة 
بأدلة صحيحة ومتسقة عندما يعود الباحث إىل 
رلال مجع البيانات ، فإن االستنتاجات ادلطروحة 

 .ىي استنتاجات موثوقة
تكشف االستنتاجات يف ىذه الدراسة عن 

النتائج يف شكل نتائج وصف كائن مل يكن 
واضًحا يف السابق ، وأصبح ما مت فحصو بعد ذلك 

ىذا االستنتاج ىو اإلجابة . أكثر وضوًحا واختتًما
 .على صياغة ادلشكلة ادلصاغة يف البداية

                                                             

 MetodePenelitianKuantitatif, Kualitatifdanسوغيونو،

R&D.،.................... ،247-252. 
: باندونج )Metodologi Penelitian Kualitatifمولوينج،.  ليكسي ج

. 171، (2007رماجا روسداكاريا، . ف ت
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الباب الرابع 
عرض البيانات عن تنفيذ تعليم مهارة الكتابة باستخدام كتاب 

 هدعمب"  الرابعب"الطالب من الصف " مبادئ علم اإلمالء"
 وغبالجامعة اإلسالمية الحكومية فونورو"أولى األبصار"
 
 عرض البيانات العامة .أ﴾ ﴿

" أولى األبصار"عرض البيانات العامة في معهد .1
  فونوروغوبالجامعة األسالمية الحكومية

" أولى األبصار"تاريخ تأسيس في معهد  .أ 
  فونوروغوبالجامعة األسالمية الحكومية

" أوىل األبصار"تاريخ تأسيس معهد 
اليستطيع أنيفّصلها عن تاريخ تأسيس اجلامعة 

إهنا كلية الشريعة . اإلسالمية احلكومية فونوروغو
سونان "فونوروغو باجلامعة اإلسالمية احلكومية 

، و ٔتناسبة قرر رئيس اجلمهورية ادلذكورة "أمبيل
 ٖتّولت 1998-1997ىف السنة السنة الدراسية 

كلية الشريعة فونوروغو إىل اجلامعة اإلسالمية 

63 
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احلكومية فونوروغو وتكون قائمة بذاهتا ىف 
 إدارة الشؤون الدينية، برئاسة رئيس 41بيئة

وعملية ٖتويل . ادلديرية وتكون مسؤولة إىل وزير
الوضع كلية الشريعة فونوروغو باجلامعة اإلسالمية 

إىل اجلامعة اإلسالمية " سونان أمفيل"احلكومية 
احلكومية فونوروغو يقرر بالنشرة من ادلدير العام 

 ومنذ E/1996/132ادلؤسسات اإلسالمية منرة 
ٖتاول الوضع، تنظم اجلامعة اإلسالمية احلكومية 
فونوروغو تعليم األكادديية واحملًتف بفتح ثالث 

كلّية الشريعة وكلّية الًتبّية وكلّية : كلّيات وىى
. أصول الدين

قد قامت اجلامعة اإلسالمّية احلكومّية 
فونوروغو بًتبية طالهبا قدر ست عشرة سنة 

فأرادت أن ترقيها إىل أقصى ما يستطيع الوصول 
استنادا على ذلك فاحتاجت اجلامعة معهدا . إليو

ليكون مركزا للًتبية االسالمية بعد اجلامعة و 
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مصدر العلوم و اللغة يف فونوروغو و دائرات 
. حوذلا

  

 2010ىف السنة " اوىل األبصار"بدأ بناء معهد 
و ديكن السكن فيو . 2012و مت بناءه يف السنة 

اوىل "و فتح معهد . قدر ألف و مخسمائة طالبا
رمسيا بالدكتور  نور مشس ادلاجستَت ىف " األبصار
 .2013 فربايَت 11التاريخ 

 
" اولى األبصار"الموقع الجغرافى المعهد  .ب 

 فونوروغو  بالجامعة اإلسالمية الحكومية
باجلامعة " اوىل األبصار"وقعت معهد اجلامعة 

اإلسالمّية احلكومّية فونوروغو ىف الشارع لتنان 
 الزقاق (Let.Jend Soeprapto)جيندرال سوفرافتو 

 سيمان عمدة سيمان ىف منطقة ادلدينة 3
من جهة الشمالية كانت ىي ادلشعاع . فونوروغو

                                                             

يف ادللحق D/23-III /2019/01: انظر اىل نسخة الوثيقة الرقم
 ذلذا البحث
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PLN ومن جهة الغربية كانت ىذه الشارع لتنان 
جيندرال سوفرافتو  ومن جهة اجلنوبية كانت ىذه 

ادلزرعة، ومن جهة الشرقية كانت ىذه الدار 
زلدودة بالشارع لتنان جيندرال سوفرافتو الزقاق 

3. 
 

الرؤية واالهداف و صورة جانبية المعهد  .ج 
بالجامعة اإلسالمّية " اولى األبصار"الجامعة 

 الحكومّية فونوروغو
  الرؤية ( أ

مركز تكوين األخالق الكردية و العلوم 
 .اإلسالمية وتنميتها

  المهمة ( ب
تكوين أخالق الطالب و تنمية العلوم  .1

 اإلسالمية ذلم

                                                             

يف ادللحق D/23-III /2019/02: انظر اىل نسخة الوثيقة الرقم
  ذلذا البحث
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 ترقية كفاءة الطالب ىف  قراءة القرأن .2
، ترقية كفاءة  اللغوية عند الطالب .3

 عربية و اصلليزية
  األهداف (ت

إنشاءاألخالق الكردية و العلوم اإلسالمية عند 
 .الطلبة او الطالب

 
بالجامعة " أولى األبصار"معهد المنظمة  .د 

 األسالمية الحكومية
بالجامعة " أولى األبصار"معهد المنظمة 

 .األسالمية الحكومية
 الدكتور أندوس عبد ادلنعيم ادلاجستَت: مديرادلعهد

 ويلدان نافيعي ادلاجستَت:  أمُت
 أودين سافاال ادلاجستَت: ابن مقدم الرعية 
                                                             

يف ادللحق ذلذا D/23-III /2019/03: انظر اىل نسخة الوثيقة الرقم
 البحث

يف ادللحق D//24-III/2019/04: انظر اىل نسخة الوثيقة الرقم
 ذلذا البحث
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زييب مورتفيعيت ميزاين  :ابنو مقدم الرعية 
 ادلاجستَت

زلمد سلليص ىدى : منسق ادلناىج الدراسية 
 ادلاجستَت

 زامزام مصطفى ادلاجستَت:  النائب
 كوسوويو ادلاجستَت:منسق التوجيو واإلشراف

 أريف سايفوالدين ادلاجستَت: منسق اإلدارة 
 S.Pdسامسول رمضان : النائب

 

 عرض البيانات الخاصة .ب﴾ ﴿
البيانات عن خطوات تعليم مهارة الكتابة  .1

لطالب " مبادئ علم إلمالء"باستخدام كتاب 
بالجامعة "أولى األبصار"هدعمب" الرابع ب"الصف 

اإلسالمية الحكومية فونوروغو السنة الدراسية 
2018-2019 

 أجرى سانًتي معظم نشاط ىو الكتابة تعليم
 يف الكتابة تعلم تنفيذ. العصر ' بعد الثالثاء يوم كل
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 مأىاد دديبو الدراسية بالفصول الدراسة حجرة ادلعلم
 .التوايل على

 الباحثُت، من ادلقدمة ادلالحظات على وبناء
 لتعليم التنفيذ عملية عن احلقيقة على واحلصول

 ساعة دلدة العصر بعد صالة تنفيذىا مت اليت الكتابة
 الفصول ىذه لكتابة التنفيذ مكان التعلم ىو. واحدة
اجلامعة  معهد أوىل األبصار "ب الرابع"بناء 

يف  فئة لكل وفقا. اإلسالمية احلكومية فونوروغو
 الدراسة، بدء وقبل. التوايل على الصف ٔتعلم كتاهبم

 مع الدرس األستاذ فتح مث. األوىل معا نصلي الطالب
 .كادلعتاد للمواد وصف مع تابع التحيات

 فتح مع يبدأ ء أمال األنشطة الكتابة تعليم
  تقدم األستاذ انتهاء بعد مجاعة، بالدعاع التعلم

apersepsiادلرتبطة العودة مث السابق ادلوضوع شرح أي 

                                                             

 ىف ادللحق O/02-IV/201901/:    الرقم الحظةانظر نسخة امل
  ىذا البحث
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 السابق ادلدرس مواد انتهاء بعد. تناقش سوف بالتعلم
يف  مع اليوم ذلك يف ادلشمولة ادلواد جيعل مث شرح

 .هبم اخلاصة يف كتوهبم نسخ واألطفالالسبورة 
 ادلواد مدرسي شرح الكتابة، من االنتهاء بعد

 ادلواد فهم يف صعوبة ىناك يكون عندما. كتب اليت
 ببطء ظهره مع ادلواد ادلعلم يشرح مث كتب، اليت

 تؤكده الذي البيان من. بسيط ٔتثال مصحوبة أكثر،
 من كواحد ويدياستويت قدمها مي اليت التفسَتات أن

 :الطالب
الساعة  يف الثالثاء مساء كل التعلم أنشطة ٕتري"

 الفئة إىل ادلنتمُت األستاذ انتظار يف . الرابعة مساء
 الدروس األستاذ افتتح دخول، بعد. األطفال
 الصالة وبعد. معا نصلي ومث ادلعلم التحية استخدام
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 اليت ادلواد تسليم مث. قبل ادلوضوع األستاذ كرر قليالً 
  ".اليوم ىذا يف تدرس

 ادلادية ادلعلمُت شرح ذلك من االنتهاء عند
 ادلواد تفسَت حول األسئلة لطرح لألطفال فرصة أعطى

 مهمة أعطى مث شك، ال بعد ادلعلم. يفهموا مل
 كواحدة أزيزاة اجلنة من موضح ىو كما. التدريب

 النحو معهد أوىل األبصارعلى يف الطالب معظم من
 :التايل

 متبوعاً  بتحية، الدرس يفتح ادلعلم من التعلم يبدأ أن"
 ىذه كتابة طريق عن ادلواد أنقل وادلدرسُت بالصالة
فِت  هبم األطفال نسخ مث ادلادية، فِت السبورة الكتابة

 يعطي مث شرح ادلعلم من االنتهاء وبعد كتوهبم،

                                                             

ىف ادللحق ىذا W/23-III/2019/02 : انظر نسخة ادلقابلة الرقم 
   البحث
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 أسئلة ال لديك كان إذا. السال فرصة لألطفال
  ".لتالميذه ادلهمة بإعطاء الدرس متابعة ادلعلمُت

 لالستفسار للطالبة فرصة إتاحة إىل باإلضافة
 التفاىم لتعزيز ٘تاما، تفهم مل ىو اليت ادلواد عن

 من كل هناية يف ادلهام أو ٘تارين يوفر كما واألستاذ
 واألكثر ويدياستويت مي موضح ىو كما ادلواد،
 :التايل النحو على معهد أوىل األبصار، راستا

 دائماً  األستاذ ادلسألة، ىذه دلناقشة هناية كل عند"
 الكلمات إمالء أو كتابة مع ادلهام شلارسة إعطاء

الطالبة  كل نسخ مث العربية باللغة الناطقُت لألطفال
 ".يف كتوهبم

مبادئ "باستخدام كتاب  لكتابة التعلم عملية
 من جيدة استجابة على حصلت ،"علم اإلمالء

                                                             

ىف ادللحق ىذا W/23-III/2019/03 : انظر نسخة ادلقابلة الرقم 
 البحث

ىف ادللحق ىذا W/23-III/2019/02 : انظر نسخة ادلقابلة الرقم 
 البحث
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 مع والروح احلماس كان واحد رد. الطالب معظم
 احلال ىو وىذا. التالية التعليمات يف الطالب معظم
معهد  الطالبة معظم من كواحدة أزيزة اجلنة قدمها

 أوىل األبصار اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو،
 :يلي كما

 أن قال. يكفي ٔتا جيدة محاسا أصدقاء"
 بدأت أهنا من الرغم على حىت ألنو جيدة، تكون
 الرسائل، توصيل مثل الصفر، من العربية اللغة كتابة
 ."جداً  عالية روح لكن

 
 
 
 

                                                             

ىف ادللحق ىذا W/23-III/2019/03 : انظر نسخة ادلقابلة الرقم 
  البحث
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تعليم مهارة  المستخدمة في البيانات عن الطريقة .2
" مبادئ علم إلمالء"الكتابة باستخدام كتاب 

" أولى األبصار" هدعمب" ب الرابع"لطالب الصف 
بالجامعة اإلسالمية الحكومية فونوروغو السنة 

 2019-2018الدراسية 
باإلضافة إىل العمليات الوارد وصفها أعاله، ال 

وبالتايل، . م أسلوب يستخدمييقل أمهية يف التعل
ينبغي أن يكون معلم وادعي فهم جيد ألساليب 

لذلك، يف ادلواضيع اليت أجراىا، . التعلم ذات الصلة
أنو ديكن تطبيق أساليب التعلم ادلناسبة للمواد اليت 

باإلضافة إىل دعم صلاح األىداف . جيري تدريسها
باستخدام . ادلتمثلة يف زيادة فهم الطفل التعليمية

أساليب تساعد أيضا على تقليل تشبع معظم 
 .الطالب يف اتباع التعليمات
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م الكتابة باستخدام ي ادلستخدمة يف تعلالطريقة
 كما قدمها األستاذ أبو مبادء علم اإلمالءالكتاب 

 :العباس كما يلي
 أعلم إذا كنت ءمالإم ادلستخدمة يف ي التعلالطريقة"

 احملاضرة والسؤال طريقةسي فتستخدم أبَتسي
عادة ما تكون يف بداية الدرس سألت . واجلواب

الطالب عن الدرس األعلى يف وقت سابق مث يعرض 
ولكن إذا كان على األنشطة . ذلم ادلادية اليوم

األساسية بلدي استخدام أسلوب استنتاجي، أن 
أوضح قاعدة أو ادلواد مع تفاصيل واضحة حىت تفهم 

أملي دلمارسة . األطفال، مث فضح حاالت من القاعدة
بعض الكلمات العربية أو القراءات ادلتصلة بادلواد 

 ".ادلشمولة وكتبوا عليو 

                                                             

ىف ادللحق ىذا W/02-IV/2019/04: انظر نسخة ادلقابلة الرقم 
  البحث
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طريقة االنتخاب كما ىو موضح أعاله أيضا 
كما خدمة للسبب أو السبب . ليست دون سبب

يف طريقة اختيار كما قدمها األستاذ أبو العباس 
 :كاآليت

ألنٍت أعتقد أن ىذا األسلوب أكثر مالءمة للتعلم "
. خاصة بالنسبة ذلؤالء الطالب مع ادلبتدئُت. 'أمال
ضافة إىل ذلك، فال بأس تدريس ادلواد الواردة إلوبا

وكل ىذا . يف نظامها الداخلي مع أسلوب استنتاجي
الوقت دائماً استخدام مثل ىذه األساليب، مل 

 ".يسبق أن حاولت طريقة أخرى 
يف تعلم كل األساليب ادلستخدمة، ىناك 
. بالتأكيد على خطوات كيفية استخدام األسلوب

كما . كما ىو احلال مع أسلوب استنتاجي

                                                             

 ىف ادللحق W/02-IV/2019/04:    انظر نسخة ادلقابلة الرقم 
ىذا البحث  
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للخطوات للتعلم باستخدام أسلوب استنتاجي ىو 
 :كما وصفها األستاذ أبو العباس ىي كاآليت

يف صلب أنشطة األول نطق بعض القواعد، ومث "
شرح ذلك بلغة يسهل فهمها من قبل الطالب، 

بعد فهم أهنم مجيعا، . وبعد أن أعطى أمثلة القاعدة
عقدت عملية، اليت ٘تلي على القراءات اليت تتضمن 

 ".أمثلة على القاعدة كلمة يف ذلك اليوم 
بناء على ادلالحظة اليت قمت هبا عندما حدث 

التعلم، عند دخول ساعات الطالب ينتظرون 
بعد . اذ اإلمالءاألوستدز أبو عباس الذي ىو أست

دخول األستاذ أبو عباس الصف، فتح أبو عباس 
مث شرح األستاذ أبو عباس : األوتاد الدرس قائالً 

مناقشة صغَتة نوقشت مرة واحدة يف االجتماع 
مث كتب أوتادز قواعد ادلادة . السابق على أهنا فكرة

                                                             

 ىف ادللحق W/02-IV/2019/05:    انظر نسخة ادلقابلة الرقم 
   ىذا البحث
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اجلديدة على الكتابة ونسخ الطالب دفًت 
عندما أهنى كتابة ادلادة، شرح األستاذ . ادلالحظات

ادلواد دلعظم الطالب وبعد االنتهاء من شرح ادلواد، 
أوتادز تعطي الفرصة دلعظم الطالب للسؤال عن 

ىناك طفالن يسأالن عن مواد . ادلواد اليت مل يفهم
 ثانية ادلادة أكثر ببطء اذمث شرح أست. غَت مفهومة

بعد كل معظم الطالب فهم ادلواد اليت . وبوضوح
يقدم األوتاد ٘تارين، من خالل إمالء . نوقشت

العبارات الالفدة أو العربية ومعظم الطالب يستمعون 
 .مث ينسخون كل كتاب

م الكتابة ي يف تعلالقياسيةطريقةالاستخدام 
ادلعهد ، تلقى استجابة جيدة من أحد الطالب ءإديال

. بونوروغوأوىل األبصار اجلامعة اإلسالمية احلكومية 

                                                             

 ىف ادللحق O/02-IV /2019/02:   الرقم الحظة  انظر نسخة امل
 ىذا البحث
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كما وصفها سوسي نورماال حسنة على النحو 
 :ايليال
أساليب االستخالص ٕتعل من السهل فهم التعلم "

ألن األسلوب االستداليل ادلادي ىو أول ." إمال
وباإلضافة إىل ذلك، يتم إعطاء . كتابة مث شرح

األطفال أيضا فرصة للسؤال والعمل على ىذه 
 ".ادلهمة

ألن فهم كل طفل خيتلف ىناك أيضا جدا 
وكما . الطالب الذين القدرة على فهم الدرس جيري

 :ايلي أبو عباس  على النحو ال أستاذوصف
ىناك أيضا طالب مها الذين لديو فهم "
إذا كان الكتابة، فإهنا ال تزال لديها أخطاء . معتدل

                                                             

 ىف ادللحق W/03-IV/2019/06: انظر نسخة ادلقابلة الرقم 
 ىذا البحث
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يف ربط، اذلروكات أو احلجية شكل عندما يف البداية، 
 ".األوسط والنهاية 

 
 في مانعةامل الوالعوامل الداعمة وعالبيانات عن  .3

مبادئ علم " الكتابة باستخدام كتاب  ههارةميتعل
أولى " هدعمب"  الرابعب"لطالب الصف " إلمالء

بالجامعة اإلسالمية الحكومية فونوروغو " األبصار
 2019-2018السنة الدراسية 

م، ىناك بالتأكيد العوامل اليت ييف نشاط التعل
تدعم النشاط ْتيث تسَت على ما يرام كما ىو 

مرغوب فيو ىناك أيضا عامل مثبط ة أن يسبب 
. التعلم ال يتفق مع األىداف اليت يتعُت ٖتقيقها
لذلك فمن الضروري أن يكون ىناك حل حلل 

 .ادلشكلة
                                                             

ىف ادللحق ىذا W/02-IV/2019/05:انظر نسخة ادلقابلة الرقم 
 البحث
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يف ماكان 'لذلك ىو مع دراسة الكتابة إديال 
ىناك العديد من العوامل . أوليل ابشور إيان بونوروغو

ف وكما وص. ميالداعمة اليت تطلق أنشطة التعل
 :ايليأبو عباس على النحو الاألستاذ 

العوامل الداعمة يف تعلم إمال ىي قدرة الطفل على "
قراءة احلروف العربية جيدة، وقدرة األطفال يف كتابة 
احلروف اذلجية جيدة جدا، متحمسة وطفلة الروح 
ىو أيضا جيدة جدا، ومت تصميم الكتاب ادلدرسي 

، مع إحساس أوىل بعد ذلك يرافق بأمثلة بسيطة
جيعل ىو يتيح لألطفال أن يفهم ادلوضوع ادلوضوع 

." 
باإلضافة إىل العوامل الداعمة اليت مت عرضها 

وكما . أعاله، وىناك أيضا العديد من العوامل ادلثبطة
 : أبو عباس على النحو التايلذذكراالستا

                                                             

 ىف ادللحق W/02-IV/2019/08:  انظر نسخة ادلقابلة الرقم 
ىذا البحث 
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إذا كان للعامل ادلثبط، ىناك بعض األطفال الذين فهم "
كتابة احلروف العربية ال يزال غَت موجود ْتيث جيب على 

األستاذ أن يشرح بالتفصيل أن يثَت أيضا مباشرة ادللل 
 ".لألطفال الذين يسهل فهم ادلواد

وباإلضافة إىل بعض العوامل الداعمة ادلذكورة 
أعاله، ال تزال ىناك عدة عوامل داعمة ديكن أن تيسر 

 ليا باسَتا بأهنا واحدة فيفيتكما وصفها . مسار التعلم
معهدأوىل األبصار اجلامعة اإلسالمية من الطالب 

 .احلكومية فونوروغو
 ىو ءإذا كنت أعتقد أن العامل الداعم يف تعلم إمال"

وباإلضافة إىل ذلك، . قدرة ادلعلم على شرح وإتقان ادلواد
ىناك أيضا عوامل من األصدقاء أن األغلبية ىي بالفعل 

                                                             

 ىف ادللحق W/02-IV/2019/07:  انظر نسخة ادلقابلة الرقم 
ىذا البحث 
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على علم وديكن كتابة رسائل احلجية بشكل صحيح 
." 

وبصرف النظر عن ما سبق، ال تزال ىناك العديد 
. من العوامل ادلثبطة اليت ديكن أن تبطئ مسار التعلم

 ليا بزارة كواحد من فيفيتالعامل ادلثبط كما وصفها 
عهدأوىل األبصار اجلامعة اإلسالمية احلكومية طالمب

 .:فونوروغو
بالنسبة للعامل األول عقبة ىناك من بعض األصدقاء "

الذين لديهم فهم للمادة ليست جيدة لذلك جيب على 
بالنسبة للعامل الثاين، فقد حان .  تكرار التفسَتاألستاذ
وقت التعلم القصَت، ساعة واحدة فقط من . الوقت

 ".الدروس 

                                                             

  ىف ادللحق W/02-IV/2019/08:   انظر نسخة ادلقابلة الرقم 
 ىذا البحث

  ىف ادللحق W/02-IV/2019/08:  انظر نسخة ادلقابلة الرقم 
 ىذا البحث
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مع بعض العوامل ادلذكورة أعاله، جيب على 
. األوستدز إجياد حل ديكن أن يساعد على التغلب عليو
 احلل أو طريقة التغلب على العامل ادلثبط كما وصفها

 : أبو عباس كما يلياألستاذ
للتغلب على عامل ادلثبطة، وأنا يف كثَت من األحيان عن "

طريق إعادة شرح ادلواد ببطء مع أمثلة سهلة وإعطاء 
وللتغلب على . ادلهام يف هناية كل مادة كتعزيز للتفاىم

تشبع الطفل الذي ديكن بالفعل، قلت ذلم للتقدم يف 
مشكلة الكتابة سواء كان ذلك ىو االتصال أو ٘تلي 

 ".ذلك 
 

  

                                                             

 ىف ادللحق ىذا W/02-IV/2019/07: انظر نسخة ادلقابلة الرقم 
 البحث
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 الباب الخامس
 تحليل البيانات

 
 البيانات عن خطوات تعليم مهارة الكتابة تحليل .أ﴾ ﴿

لطالب من " مبادئ علم إلمالء"باستخدام كتاب 
بالجامعة " أولى األبصار"هدعمب"  الرابعب"الصف 

اإلسالمية الحكومية فونوروغو السنة الدراسية 
2018-2019  

م ىو مزيج يتكون من العناصر البشرية وادلواد يالتعل
وادلرافق وادلعدات واإلجراءات اليت تؤثر على بعضها 

ويشارك البشر يف نظم . البعض يف ٖتقيق أىداف التعلم
 .التدريس اليت تتكون من النظم وادلعلمُت وطاقات أخرى

 

                                                             

بومي : جاكرتا )Kurikulum dan Pembelajaran عمر ىاماليك،
 .17، (1995أكسارا، 
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 ادلتعلمُت جلعل كمحاولة تفسر أن ديكن التعلم
 وبعبارة. ميمبيالجاركان للمتعلمُت نشاط أو تعلم،

. التعلم أنشطة يف ظروف خللق زلاولة الدراسة أن أخرى،
 يف ذلا ادلخطط كجهد أيضا تفسر الدراسة ىذه يف

 داخل التعلم عملية دراسة أجل من ادلصادر مع التعامل
 :التالية التعلم مفهوم حول اآلراء. ادلتعلمُت

م وفقا دليارسو ىو اجلهد ادلبذول إلدارة البيئة يالتعل أ 
عمدا ْتيث شكل ادلرء أنفسهم بشكل إجيايب يف 

م يجوىر التعلوارسيطاوىكذا، وفقا . ظروف معينة
كل اجلهود اليت تبذذلا ادلعلمُت من أجل أن حيدث 

ولن تكون أنشطة . يف عملية التعلم يف الطالب
التعلم ذات معٌت إذا مل تنتج أنشطة تعليمية 

 .للمشاركُت
 2003 من عام 2يف القانون رقم  ب 

، والتعلم ىو 20 الفقرة 1ادلادة سيسديكناسعلى
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عملية التفاعل بُت الطالب مع ادلعلمُت وادلوارد 
 .التعليمية يف بيئة التعلم

 إيتاليسيسيد أن ديكن أعاله ادلذكورة التعلم يستند
 ٖتديد يف التعلم أنشطة ىناك ضمناً  الشعور، بعض

 من ادلرجوة النتائج لتحقيق أساليب وتطوير وإنشاء
 الكفيلة السبل على أكرب بشكل تركيز تعلم. التعلم

 التعلم بكيفية يتعلق وفيما األىداف، بتحقيق
 وإدارة التعلم زلتوى نقل احملتوى، مينجورجانساسيكان

 رأي إىل استناداً  على االستدالل ديكن أنو حىت. التعلم
 ادلتعلمُت،: جوانب ثالثة يتضمن التعلم أن لندغرين،

 .التعليمية واحلالة العملية التعلم
 يف دور ىام أيضا ادلعلمُت يكون احلالة، ىذه ويف

 عند. تلميذه ألطفال جيد التعلم بعملية االضطالع
 مراح ب الكتاب باستخدام التعلم تنفيذ يف البحث

                                                             

تَتاس، : يوغياكرتا )Belajar danPembelajaranإنداه مخسية،
2012) ،3-4.  
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 ورؤية الغرض لتحقيق بو القيام 'أمال التمهيدية العلوم
 التنمية مركز"األصيلة مأىاد أوليل أبشور لرؤية البعثة

 ادلعلومات مركز واألخالق صاٌف، أمل ،"للعلوم اإلسالمية
 بارع ادلسلمُت، الطالب مركز طباعة يف والصعود النبيلة
 االستقرار الطالب جعل والبعثة. بَتاخالكول وكردية

 يف ادلهارة وتقدًن، الدينية، العلوم نطاق اتساع ادلعنوي،
 .وبطالقة صحيح بشكل العربية باللغة القرآن قراءة

 كوسيلة الطرق إحدى البيانات، ىذه إىل استناداً 
 تنظيم طريق عن معهد أوىل األبصار ورسالة رؤية لتحقيق
كتاب  استخدام التعلم كتاب شكل يف الكتابة التعلم

 ".مبادئ علم الألمالء"
 استخدام الكتابة تعلم تنفيذ لوقت بالنسبة أما
معهد أوىل األبصار  يف" مبادئ علم الألمالء"كتاب 

 مساء كل ادلعقود باجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو
 قبل احملدد الزمٍت للجدول ووفقا. بعدصالة العسر الثالثاء
 .األمناء رللس مأىاد
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 بتقدًن متبوعاً  التحيات بقولو التعلم ادلعلمُت بدء
apersepsi إصلاز من االنتهاء بعد apersepsi ، يواصل 

 ديبابان كتابة مع أخرى مواد كتب شرح ادلعلمون
 أن ٔتجرد. التوايل على وديبوكو ماىاسانًتي نسخ. ادلادية

 سهلة بسيطة أمثلة مع ادلواد ادلعلم يشرح مث ذلك، يتم
 فرصة يعطي ادلواد ادلعلم يشرح االنتهاء، عند. الفهم

 إذا. تفهم مل اليت الصلة ذات ادلواد لطرح ماىاسانًتي
 تكرار ادلعلم مث نفهم، مل أن يزال ال ىناك كان

 .ببطء التفسَتات
 شلارسة دائماً  ادلدرسُت وإعطاء التفاىم لتعزيز

 النموذج ادلعلم ديلي. ادلواد لتفسَت هناية كل يف زلفوظة
 بنسخ قم. بسيطة مجل أو العربية للكلمات زلجوز

 .بو القيام منهم كل ديبوكو ماىاسانًتي
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 تعليم مهارة  المستخدمة البيانات عن الطريقةتحليل .ب﴾ ﴿
لطالب  " مبادئ علم إلمالء"الكتابة باستخدام كتاب 

بالجامعة " أولى األبصار"هدعمب"  الرابعب"الصف 
اإلسالمية الحكومية فونوروغو السنة الدراسية 

2018-2019 
 أو ٖتديد يف ىاما دورا ادلعلمُت التعليم عملية يف

 من قليل عدد ىناك. التدريس التعلم عملية توجيو
. التعلم أنشطة إجراء يف مالحظتها ديكن اليت األشياء

 الكتاب ىذا مع الفخار تعلم عملية يف احلال ىو كما
 كيفية لتحديد ادلعلم أن الضروري فمن للعلوم، التمهيدي

. ٖتديدىا مت اليت األىداف ٖتقيق أجل من التعلم تنفيذ
 .جيدة طريقة اختيار ىو واحد

 كل يف األسلوب أن السايباين أوضح كما
 ادلواضيع لشرح ادلعلم بو يقوم موجو نشاط ىو االٕتاىات

 احمليط واجلو للمشاركُت، التنمية ومسات يعلمها، اليت
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 التعلم عملية لتحقيق ادلتعلمُت توجيو والغرض والطبيعة
 .سلوكهم يف ادلطلوب والتغيَت ادلطلوبة

 الفخار تعلم تنفيذ يف البحث إىل استنادا
 ب"الصف  يف مبادئ علم إمالء الكتاب باستخدام

باجلامعة اإلسالمية احلكومية "أوىل األبصار"ىدٔتع "الرابع 
 أساليب بُت خليط طريقة ىو يستخدم فونوروغو

 أخرى شروط يف. تعيُت و واالستجواب احملاضرات،
 كطرق أيضا مزيج األساليب ىذه إىل يشار أن ديكن

 الطريقة القيسة ىي الطريقة الذي .االستدالل أو القياسية
تقوم على البدء ٓتفظ القاعدة، مث أثباعها باألمثلة 

واألساس الذي . والشواىد ادلؤكدة ذلا وادلوضحة دلعنها
تقوم عليو تقوم عليو ىذه الطريقة ىي نظرية انتقال 

 .التدريب

                                                             

 . 68،.نفس ادلراجع
لينًتا : القاىرة ) إبراىيم زلمد عطا، ادلرجع يف التدريس اللغة العربية 

 .282، (ت.ت
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 ادلعلمُت قبل من احملاضرات طريقة استخدام يتم
 سبق اليت الصلة ذات ادلواد للطالب وشرح االستثناء لنقل

 لتحديد الستخدامها وأجوبة أسئلة الكتابة، على كتابتها
 ادلواد شرح من الطالب من الفعل ردود أو الفهم مستوى

 .قدمها اليت للمواد الطالب فهم. ادلعلم هبا قام اليت
 األساليب استخدام فإن البيانات، تلك واستناداإىل

 غالبية جيعل أن ديكن إجيابيا تأثَتا خيلق االستداللية
 عن تعطى ادلواد ألن. ادلوضوع فهم يف أسهل األطفال

 مع جنب إىل جنبا التفامهات أو القواعد كتابة طريق
 من قدما ادلضي. فهمها السهل من اليت بسيطة أمثلة

 فرصة ادلعلم يوفر مث. بسيطة مجلة مع ذلك شرح خالل
 اليت بادلواد دراية على ليسوا الذين األطفال لسؤال

 قصَتة كلمة مع مهمة إعطاء مث سؤال أي بعد. نوقشت
 .العربية مجلة أو وسهلة
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 مانعةامل الوالعوامل الداعمة وعتحليل البيانات عن  .ج﴾ ﴿
مبادئ علم " الكتابة باستخدام كتاب  ههارةميفي تعل
أولى "هدعمب"  الرابع ب"لطالب من الصف " اإلمالء
بالجامعة اإلسالمية الحكومية فونوروغو " األبصار

 2019-2018السنة الدراسية 
 ٖتقيقها سيتم اليت األىداف مراعاة مع التعلم ويتم

 التعلم تصميم إىل تنتمي اليت األشياء. التعلم عملية بعد
 الطريقة ٖتديد خالل من جيدة التعلم عملية مع ىي

 .الصحيحة
 ما يوما ٕتد سوف التعلم برنامج أي تنفيذ يف
 الربنامج منفذ يكون أن ينبغي ْتيث احلواجز أو العقبات

 من للخروج وسيلة على العثور أو توقع على قادرا
 باستخدام التعليمية الكتابة تنفيذ فإن وبادلثل،. العقبات
 داعمة عوامل لو يكون أن جيب التمهيدي إمال كتاب
 .التعلم عملية تنفيذ يصاحب مثبط وعامل
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 التعلم الكتابة تنفيذ يف البحوث إىل استناداً 
 عوامل عدة ىناك "للعلوم ٘تهيدي كتاب باستخدام

 مت اليت التعلم أىداف ٖتقيق وتدعم وتساعد تشجع
 :يلي ما الداعمة العوامل وتشمل. صياغتها

 احلجية الرسالة بالفعل يعرفون الطالب معظم غالبية. 1
 .يا يا وحىت األلف من كتابتها ويستطيعون

 .جدا جيدة القرآن قراءة على ادلطلقة القدرة . 2
 مث أوالً  بإحساس ادلدرسية الكتب تصميم مت. 3

 األطفال على يسهل شلا بسيطة، بأمثلة مصحوبة
 .ادلوضوع فهم

 .جدا جيدة األطفال وروح احلماس . 4
 ٕتد سوف وقت أي يف برنامج أي تشغيل يف

 الربنامج منفذ يكون أن ينبغي ْتيث احلواجز أو القيود
 من للخروج وسيلة على العثور أو توقع على قادرا

 . العقبات
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 التعلم عملية أن ٖتليل ديكن البيانات، إىل استنادا
 يتم أن ب الرابع معهد أوىل األبصار ديكن" فئة يف

 ما، حد إىل جيدة قدرة من مدعوم ألنو جيد بشكل
. حسنا مدرسي كتاب الختيار الألستاذ قدرة وأيضا
 ادلوضوع فهم يف الطالب معظم تسهل أن ديكن ْتيث
 .التعلم تنفيذ تسهيل وأيضا جيدا،

ب " الصف يف خاصة معهد أوىل األبصار يف
 لديهم الذين األطفال من البحوث اىل استنادا "الرابع
 واألستاذ السهل، يسهل وكتاب ما حد إىل جيدة قدرة
 العربية واجلمل الكلمات كتابة شلارسة تعطي ما غالبا

 دلعظم ديكن لذلك،. يفهم سهلة ىي اليت البسيطة
 .الكتابة شكل يف مباشرة ادلواد شلارسة الطالب

 ىناك أعاله، الداعمة العوامل بعض إىل باإلضافة
 ال التعلم تسبب اليت ادلثبطة العوامل من العديد أيضا

 مل أيضا ىو التعلم من والغرض صحيح بشكل حيدث
 أما األمر مع تعامل ل حال يتطلب ْتيث ٘تاما يتحقق
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 األطفال فهم ىي ادلثبطة العوامل ىذه لبعض بالنسبة
 ْتيث التفسَت تكرار أوتادز على جيب ْتيث ادلختلفة
 جيدا فهمهم كان الذين األطفال لبعض التشبع تسبب
 من فقط واحدة ساعة من التنفيذ وقت. التعلم ووقت
 مادة األحيان بعض يف حىت. حاجزا أيضا يصبح الدرس
 .يصل ما ىو الوقت ٘تاما تنتو مل واحدة

 الكتابة تنفيذ أن ٖتليل ديكن البيانات، إىل استنادا
 األطفال فهم لديو للعلوم ٘تهيدي كتاب مع التعلم

 وتكرار ادلضنية األوتادز يكون أن جيب ْتيث ادلختلفة،
 من ٕتعل وسوف . التفاصيل من مزيد يف بصرب الشرح

 ولكن الفهم، يف سهولة أقل فهم الذين لألطفال األسهل
 الذي الدرس نفهم أن السهل من ىم الذين لألطفال

 فهم. الوقت مدة حول ىي التالية العقبة. مشبعة جيعلها
 أيضا وديكن التفسَت، تكرار أجل من ادلختلفة األطفال

 من واحدة ساعة سوى ليست الوقت الدروس قضاء
 بعد ما فًتة يف الدرس ىذا تنفيذ يتم ألن. الدروس
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 اجلدول إىل وباإلضافة. الوقت إضافة يتم ال فإنو الظهر،
 يف قدما ادلضي الطالب على جيب الدرس، بعد الزمٍت،

 .ماع ضباط قبل من ترتيبها مت اليت األخرى األنشطة
 أوتادز اختار األوىل، ادلثبطة عامل على التغلب يف

 وإعطاء سهلة أمثلة مع ببطء ادلواد شرح إلعادة حال
 تشبع على وللتغلب. للتفاىم كتعزيز ادلواد هناية يف ادلهام

 يتقدموا أن أوتادز ذلم قال بالفعل، يستطيع الذي الطفل
 .اإلمالء أو االتصال يف إما الكتابة مشكلة يف
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 الباب السادس
 اإلختتام

  البحثنتيجة .أ﴾ ﴿
اختتمت الباحثة ىذا البحث العلمى ٖتت ادلوضوع 

مبادئ علم "تنفيذ تعليم مهارة الكتابة باستخدام كتاب "
أوىل "ٔتعهد " الرابعب"لطالب من الصف " إلمالء

باجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو السنة " األبصار
بناء على عرض البيانات و ." 2019/2020الدرسية 

ٖتليليها يف األبواب ادلاضية فاستنبط الباحثة نتيجة 
 :البحث فيما يلي 

ستخدام الكتاب بكتابة مهارةالم يتعلخطوات  .1
" ب الرابع"الطالب الصف " مبادئ علم اإلمالء"

باجلامعة اإلسالمية احلكومية " أوىل األبصار" ىدٔتع
فونوروغو يبدأ ادلعلمون الدعاع مجاعة، مث يقدم 
اإلدراك و يواصل األستاذ شرح ادلواد األخرى 
بعد . بكتابتو ىف السبورة مث نسخ التالميذ يف كتوهبم

إنتهى يشرح األستاذ باستخدام أمثلة الذي يسهل 
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لتعزيز التفاىم أعطاء األستاذ مهام التدريب، . الفهم
اإلتصال حرف اذلجائية، زلجوز الكلمة : مثل 

 .العربية أو مجل بشيطة
لكتابة  مهارة امي ادلستخدمة يف تنفيذ التعلةقيالطر .2

 معهد يف "مبادئ علم اإلمالء"باستخدام الكتاب 
باجلامعة اإلسالمية احلكومية "  األبصارأوىل"

 ىي . الطريقة القياسيةىو استخدام .فونوروغو
الطريقة الذي تقوم على البدء ٓتفظ القاعدة، مث 

. أثباعها باألمثلة والشواىد ادلؤكدة ذلا وادلوضحة دلعنها
واألساس الذي تقوم عليو تقوم عليو ىذه الطريقة ىي 

 .نظرية انتقال التدريب
 الكتابة باستخدام  مهارةميالعوامل الداعمة يف تعل .3

ب "الطالب  الصف " مبادئ علم اإلمالء"الكتاب 
باجلامعة اإلسالمية " أوىل األبصار" ىدٔتع" الرابع

 من بينها قدرة األطفال على احلكومية فونوروغو
حفظ وكتابة اذلجية بدء من األلف وحىت ي جيدة 
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 يسهل األطفال يف فهم ةجداً والكتاب ادلستخدم
أما بالنسبة للعامل . ادلواد ألهنا تأيت مع أمثلة بسيطة

م ىذه الكتابة ىو قدرة األطفال سلتلفة ي يف تعلانعةامل
يف فهم ادلوضوع ومدة الوقت ىو أقل من ساعة 

 .واحدة من الدرس
 

 اإلقتراحات .ب﴾ ﴿
 :ويطيب للباحثة ان تقدم اإلقًتاحات كما يلي 

 إدارة ادلعهد .1
واحد .  الطالب على تطوير قدرة التعلمإلدارة ادلعهد
 .م كتابة اللغة العربيةيمنهم مع تعل

 للمعلم .2
بغية مواصلة تطوير العلوم خاصة يف ديامبو وأيضا يف 

التدريس جيب استخدام أسلوب احلق وفقا للمواد اليت 
تدرس حيث أنو جيعل من السهل على ادلعلمُت 

 .والطالب يف ٖتقيق اذلدف ادلتمثل يف التعليم
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 الطالب .3
أجل أن الطالب دائماً تعزيز تعلم كتابة احلروف 

استخراج شلارسة كتابة اللغة العربية الكلمات . العربية
أو اجلمل هبدف أن تصبح معتاداً على كتابة اللغة 

 .العربية
 للباحثة .4

ضرورة بيماىان على التعلم وإتقان الكتابة العربية 
 .حول أساليب التعلم اليت تناسب ادلواد الواردة فيو
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