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 الملّخص
 

مشكالت يف مهارة الكتابة ". 612111244 .اليف ،فورناما أحسنيت
اللغة الثنائي بادلدرسة لربنامج "ب" لطالب الصف التاسع 

سية ااحلكومية الثانية فونوروغو السنة الدر  ادلتوسطة اإلسالمية
البحث العلمي، قسم تعليم اللغة العربية  "م.6215-6262

امعة اإلسالمية احلكومية بكلية الًتبية والعلوم التعليمية باجل
 .فونوروغو. ادلشرف األستاذ زلمد نصر ا ادلاجستري

  
 .اللغة الثنائي، مهارة الكتابة ،مشكالتالكلمة األساسية: 

 الثانية احلكومية ادلتوسطة اإلسالمية ادلدرسة يف العربية اللغة تعليم
 الن أوال سببني، لديها األقل علي  العربية اللغة تعلم. ضروري فونوروغو

 الذين ألولئك ربط يف استخدامها ميكننا اليت االتصاالت لغة ىي العربية
 من سيجعل العربية اللغة تعلم الن ثانيا،.  ادلعهد إىل الذىاب يف يرغبون

 ميكن الكتابة مهارات تعلم(. للمسلمني الكتاب) القران لغة فهم األسهل
 الثانية احلكومية ادلتوسطة اإلسالمية بادلدرسة من الطالب تساعد ان

 يف الكتابة مهارات. الكتابة خالل من وادلشاعر األفكار لتوجيو فونوروغو
 ستكون فونوروغو الثانية احلكومية ادلتوسطة اإلسالمية بادلدرسة طالب
 اختيار. صحيحة التعلم يف ادلستخدمة اخلطوات كانت إذا جدا جيدة
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. الكتابة مهارات تعلم نتائج علي سيؤثر والتقييم الصحيحة الطريقة
 التعليمية الكتابة مهارات التعليم يف دلعرفة ادلعلم على جيب لذلك،
 .ادلناسبة

مشكالت الطالب يف ( 1)دلعرفة األىداف يف ىذا البحث ىو 
اللغة الثنائي بادلدرسة  لربنامج ”ب“مهارة الكتابة الصف التاسع 

-6215احلكومية الثانية فونوروغو السنة الدراسية  ادلتوسطة اإلسالمية
حل مشكالت الطالب يف مهارة الكتابة الصف دلعرفة ( 6)م. 6262
احلكومية  ادلتوسطة اإلسالميةاللغة الثنائي بادلدرسة  لربنامج ”ب“التاسع 

 م.6262-6215الثانية فونوروغو السنة الدراسية 
قامت الباحثة  البحث ىو البحث الكيفّي. النوع من ىذا

يف  الثانية فونوروغواحلكومية  ادلتوسطة اإلسالميةبالبحث يف ادلدرسة 
ىف ىذا  الباحث يستخدماللغة الثنائي.  لربنامجالصف التاسع "ب" 

ميلس  أسلوب حتليل البيانات ىي حتليل وصفي كيفي على طراز البحث
 .و ىوبريمان

مشكالت الطالب يف مهارة الكتابة ونتائج البحث تدل على 
 ادلتوسطة اإلسالميةاللغة الثنائي بادلدرسة  لربنامجالصف التاسع "ب" 

 رؤيتها م. ميكن6262-6215احلكومية الثانية فونوروغو السنة الدرسية 
  ، يعين الرغبة وادلواد والبيئة.ثالثة أشياء من
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 الباب األّول
 المقّدمة
 

 خلفية البحث .أ﴾ ﴿
ىو عملية معقدة حيدث لكل شخص  ميالتعل

طوال حياتو. حتدث عملية التعلم بسبب التفاعل بني 
بيئتو. لذلك، ميكن أن حيدث التعلم يف  ما شخص و

أي وقت ويف أي مكان. إحدى العالمات اليت 
تعلمها شخص ما ىي أن ىناك تغيريا يف السلوك يف 

الشخص قد يكون بسبب تغريات يف السلوك أو ذلك 
 ادلعرفة أو ادلوقف.

إذا مت إجراء عملية التعلم رمسًيا يف ادلدارس، 
لتغيريات يف الطالب فليس من ادلقصود هبا توجيو ا

، سواء يف جوانب ادلعرفة أو ادلهارات أو بطريقة خمططة
حتدث أثناء عملية ادلواقف. تتأثر التفاعالت اليت 

ياء أخرى من ، واليت تتألف من أشبالبيئةالتعلم 
 وادلكتبة و رئيس ادلدرسة  أمني ادلدرسني و الطالب و
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ادلواد أو ادلوضوع )الكتب والوحدات النمطية 

يالت الفيديو أو الصوت وادلنشورات واجملالت وتسج
، و ادلوارد والتسهيالت التعليمية ادلختلفة وما شابو(

 ت الصوت و، مسجالالعلوية)أجهزة اإلسقاط 
 ادلكتبات و احلاسوب و التلفزيونو  الراديوو  الفيديو

 1إخل(. مراكز مصادر التعلم وادلختربات و 
يتضمن التعليم الثنائي اللغة التدريس يف مجيع 
ادلواد بلغتني خمتلفتني. يعد التعليم الثنائي اللغة إضافة 

اللغة يف وقت  ثنائىاللغة و  ثنائىامج نمتسقة لرب 
تني يف التعليم والتعلم طويل، وذلك باستخدام لغ

، مع أعداد متوازنة من الطالب من كلتا واالتصال
اجملموعتني من اللغات، واليت يتم درلها يف مجيع أو 

 ثنائىعلى األقل نصف أيام ادلدرسة للقاء الكفاءات 
 واألكادميية وعرب الثقافات.  ثنائىاللغة وال

                                                             
راجا غرافيندو فريسادا، )جاكرتا: ، Media Pembelajaran أزىر أرشاد،1

2116،)1. 
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الثقافة األجنبية يف مكاهنا يف يضع دستورنا 
. 32اجملتمع اإلندونيسي. جاء ذلك يف توضيح ادلادة 

اللغة األجنبية باعتبارىا واحدة من الثقافات األجنبية 
 2ىي وسيلة لالتصال يف العالقات الدولية.

يف كتابو على أن  دوغالس بروونينص 
األطفال الذين يتعلمون لغتني يف وقت واحد ينجحون 

ن كليهما باستخدام اسرتاتيجيات مماثلة. يف يف إتقا
، ويكمن مفتاح يتعلمون اللغتنياألول ، األساس

النجاح يف القدرة على متييز سياق كل لغة. وىذا 
يدعم رأي المربت أن األطفال الذين يتحدثون 

لغتني أكرب يفهمون بسهولة تكوين ادلفاىيم ولديهم االب
 3مرونة عقلية.

                                                             
 Bahasa Indonesia Menjelang ألوي و دندي و سيتانغاع، سنح2

Tahun 0222 Risalah Kongres Bahasa Indonesia VI,  جاكرتا: وزارة التعليم(
 .19-18(، 1998والثقافة، 

3
(، 2117)بريسون للتعليم،  مبادئ تعليم وتعليم اللغة، دوغالس براون، 

77. 
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لو ثالثة أبعاد، وىي اللغة  اللغة الثنائيالتعليم 
والثقافة األكادميية واالجتماعية. مث وفًقا ذلذه األبعاد، 
يتم ترتيب أربعة أىداف للتعليم الثنائي اللغة، وىي 

وير لغات ، وتطر اللغة األساسية )اللغة األوىل(تطوي
، والنتائج األكادميية، والكفاءات إضافية )اللغة الثانية(

 متعددة الثقافات.
أن يتضمن استخدام لغتني أربعة أجزاء  جيب

يف اللغة، وىي االستماع والتحدث والقراءة والكتابة. 
اللغة هتدف أيًضا إىل  ثنائىالفعالة  ربنامجوذلك ألن ال

حتسني معايري التعلم للطالب. مجيع الطالب لديهم 
أمل يف التحصيل األكادميي عند أو فوق ادلستوى 

اللغة، والذي يهدف ادلعياري يف كل من جزأين من 
يف هناية ادلطاف التعليم الثنائي اللغة إىل تطوير 
وجهات نظر إجيابية للطالب حول ادلواىب بني 

 الصحية. الذاتالثقافات، وبني الثقافات، ومفاىيم 
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اتبعت البلدان النامية مثل إندونيسيا خطوات 
على البلدان ادلتقدمة هبدف إنشاء أجيال مستقبلية 
مؤىلة وقادرة على ادلشاركة يف ادلنافسة العادلية. قامت 

بتنفيذ  2116/2117إندونيسيا منذ العام الدراسي 
منوذج تعليمي اللغة ثنائي يف التعلم. وقد حتقق ذلك 

لربنامج يم. إن سياسة التعلم من سياسة جتديد التعل
مت  ي ليست جديدة، ففي بداية االستقاللالثنائاللغة 

 -، وىي اللغة اذلولندية تنفيذ التعليم الثنائي اللغة
 4اإلندونيسية.

اللغة  ثنائىىناك مثانية اختالفات بني الفصول 
غة اللغة. ىذه االختالفات ىي: ل ثنائىوالفصول غري 

 ؛التسهيالت ادلقدمة ؛القبولالتدريس ؛عملية اختيار 
سلوك الطالب أثناء الدراسة ؛الوقت جلمع  ؛ادلعلم

                                                             
تأثري األساليب ثنائى اللغة ودافع التعلم على ناتاليا كوسوما بوتري،  4

إجنازات التعلم يف العلوم االجتماعية يف الفصل الدراسي السابع، باتورينو للناشئني 
 .3. 2111/  1 ادلتوسطة اإلسالميةيف ادلرحلة 
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ادلهام ؛معايري القيمة ،وحتقيق القيم. تسمى األشياء 
الثمانية اليت مت ذكرىا عوامل خارجية أو تسمى 
العوامل اخلارجية. سوف تساىم العوامل اخلارجية يف 
ادلستويات العالية وادلنخفضة لدوافع التعلم اليت يتمتع 

ثنائي وطالب الصف غري الاللغة هبا طالب الصف 
 بلغتني.

احلكومية  ادلتوسطة اإلسالمية ةدرسادل يتم
تعلم اللغات والتأكيد عليها يف  الثانية فونوروغو

الفصول الدراسية ليس فقط باللغتني اإلجنليزية 
واإلندونيسية، ولكن باللغة العربية أيًضا. ألن ادلواد يف 
ادلدارس لديها مواد دينية كاملة مبا يف ذلك اللغة 

طلب ىذا بالتأكيد العربية مثل ادلدارس بشكل عام. يت
أن يتعلم الطالب ادلزيد ألهنم يتقنون لغتني أجنبيتني. 

 جبانبهم لديهم لدراسة ادلواد الدراسية.
 ثنائىالاللغة  ربنامج، حتتوي المن حيث ادلرافق

عمة اليت متيز عن على العديد من التسهيالت الدا
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، مثل الغرف ادلكيفة وأجهزة الكمبيوتر الفصول العادية
وشاشات الكريستال السائل وأجهزة  يف الفصل

 العرض واخلزائن وغريىا.
كما أن عملية االختيار اليت تعقدىا ادلدرسة 
صارمة للغاية، أي جيب أن يكون لدى الطالب 
معدل ذكاء مرتفع. لذلك جيب أن يكون طالب 

ثنائي على استعداد ليكون قادرين على الف اللغة الص
قادرين على مجيع اجلوانب، مبا يف ذلك  أن يكون

اجلوانب اللغوية اليت تشمل ثالث لغات، وىي العربية 
 واإلجنليزية واإلندونيسية.

، من النادر أن يشعر ىؤالء بالثقل ليس
فالكثري من الطالب الذين أهنوا تعليمهم يف ادلدارس 

اللغة مل يتمكنوا من إتقان  ثنائى برنامجمن خالل 
 ث، مبا فيها العربية. اللغات الثال

يت تدعم ادلهارات من الربامج الىناك كثري 
، ولكن الطالب مل يتمكنوا من فهم اللغوية للطالب
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عربية مبا يف ذلك مهارات مجيع مهارات اللغة ال
  ، اخلاصة يف الصف التاسع "ب".الكتابة

ادلتوسطة بادلدرسة تعلم اللغة العربية يف 
ضروري بالنظر احلكومية الثانية فونوروغو  اإلسالمية

إىل احلاجة إىل اللغات االجنبيو وخاصو العربية اليت ىو 
اليت مرغوب فيو متاما من قبل الطالب. اللغة العربية 

، أوال الن العربية ىي درست علي األقل لديها سببني
لغة االتصاالت اليت ميكننا استخدامها يف ربط ألولئك 

، الن تعلم . ثانيا عهدالذىاب إىل ادل يرغبون يفالذين 
اللغة العربية سيجعل من األسهل فهم لغة القران 

 )الكتاب للمسلمني(.
وتعطي مواد ادلهارة الكتابة حبيث ميكن 
للطالب تشكيل االجبديو واإلمالئي. تعلم مهارات 

بادلدرسة الكتابة ميكن ان تساعد الطالب من 
يف  نية فونوروغواحلكومية الثا ادلتوسطة اإلسالمية

 توجيو األفكار وادلشاعر من خالل الكتابة.
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ادلتوسطة بادلدرسة مهارات الكتابة يف طالب 
 ةستكون جيداحلكومية الثانية فونوروغو  اإلسالمية

خلطوات ادلستخدمة يف التعلم جدا إذا كانت ا
. اختيار الطريقة الصحيحة والتقييم سيؤثر ةصحيح
الكتابة. لذلك، جيب علي نتائج تعلم مهارات علي 

ما جيب القيام بو يف أداره مهارات الكتابة  ةادلعلم معرف
 التعليمية.

إجراء  من بعض ىذه ادلشاكل، حاول الباحثة
الصف طالب المزيد من البحوث لتحديد قدرة 

، بعنوان اللغة الثنائيلربنامج ” ب“التاسع 
الصف التاسع لطالب مشكالت يف مهارة الكتابة "
ادلتوسطة بادلدرسة  اللغة الثنائيلربنامج  ”ب“

 الدراسيةاحلكومية الثانية فونوروغو السنة  اإلسالمية
 "م.2119-2121
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 تحديد البحث    .ب﴾ ﴿
البحث يف ىذا البحث العلمي ىو  أما حتديد

الصف التاسع لطالب يف مهارة الكتابة  مشكالت
ادلتوسطة بادلدرسة  اللغة الثنائي لربنامج ”ب“

 الدراسيةاحلكومية الثانية فونوروغو السنة  اإلسالمية
 م.2119-2121

 
 أسئلة البحث .ج﴾ ﴿

الصف مشكالت الطالب يف مهارة الكتابة  ما .1
ادلتوسطة اللغة الثنائي بادلدرسة  لربنامج ”ب“التاسع 

 الدراسيةاحلكومية الثانية فونوروغو السنة  اإلسالمية
 م؟2119-2121

الطالب يف مهارة الكتابة  مشكالتكيف حل  .2
اللغة الثنائي بادلدرسة  لربنامج ”ب“الصف التاسع 

احلكومية الثانية فونوروغو السنة  ادلتوسطة اإلسالمية
 م؟2121-2119 الدراسية
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  أهداف البحث .د﴾ ﴿
الصف مشكالت الطالب يف مهارة الكتابة دلعرفة  .1

ادلتوسطة اللغة الثنائي بادلدرسة  لربنامج ”ب“التاسع 
 الدراسيةاحلكومية الثانية فونوروغو السنة  اإلسالمية

 م.2119-2121
مشكالت الطالب يف مهارة الكتابة حل دلعرفة  .2

اللغة الثنائي بادلدرسة  لربنامج ”ب“الصف التاسع 
احلكومية الثانية فونوروغو السنة  ادلتوسطة اإلسالمية

 م.2121-2119 الدراسية
 

 فوائد البحث .ه﴾ ﴿
 الفوائد األكادميية .1

 أن تزيد معرفتنا بكل شيء عن ىذا البحث
ن يقدم ىذا . من ادلتوقع أمشكالت يف مهارة الكتابة

، بشكل عام لطالب كلية البحث مسامهة إجيابية
وخاصة لطالب قسم تعليم وعلوم التعليمية الرتبية 
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اللغة العربية ادلهتمني بالتعلم حول برنامج تعليمي 

 يف ادلدارس.  اللغة الثنائي
 العملية الفوائد .2

 للمعلمني  ( أ
 علىالبحث أن يكون مرجًعا أو دلياًل ىذا 

يف وخاصة  وللمعلمني ليجعل طريقة تعليم التعليم
 تعليم اللغة العربية. 

 بللطال ( ب
 ”ب“الصف التاسع الطالب  شجع

 التعليمي. حتصيلهمقية رت ل اللغة الثنائي لربنامج
 

 تنظيم كتابة تقرير البحث .و﴾ ﴿

 ستة ابواب: ة ىذا البحث يفحثاتكتب الب

ىذا الباب يرتكب من نقط فكرية اليت  الباب األول :
تشمل على اخللفية البحث، وحتديد 
البحث، وأسئلة البحث، وأىداف 
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كتابة تقرير البحث، وفوائد البحث، و 
 .البحث

اإلطار النظري، والبحوث السابقة. ىذا  الباب الثاين :
الباب يرتكب من النظرية العامة عن 

، مشكالت التعليم و ادلشكالتمفهوم 
برنامج ومفهوم مفهوم مهارة الكتابة، 

 اللغة الثنائي.

منهج البحث. ىذا الباب يرتكب من  الباب الثالث :
ادلنهج وأنواع البحوث، حضور الباحثة، 

البيانات،  مكان البحث، مصادر
أسلوب حتليل أسلوب مجع البيانات، 

البيانات، مراجعة صحة البيانات، 
 البحث.خطوات 

وصف البينات العامة ووصف البينات  الباب الرابع :
 اخلاصة.
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يف مهارة  مشكالتحتليل البيانات عن  : الباب اخلامس
 ”ب“الصف التاسع طالب الكتابة ل
ادلتوسطة بادلدرسة  اللغة الثنائي لربنامج

احلكومية الثانية فونوروغو  اإلسالمية
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 الباب الثاني
 نظريطار الاإل البحوث السابقة و

 
 البحوث السابقة .أ﴾ ﴿

البحث العلمي الذي كتبو زمزام مصطفى عامل ىف  .5
ىف اللغة العربية  ليمتعالًتبية اإلسالمية حتت ادلوضوع 

 ردرسةادلالسابع باطالب الصف ل اللغة الثنائيبرنامج 
التعلم يف  .احلكومية ماديون ادلتوسطة اإلسالمية

ثنائي يعزز اللغة  الاللغة  برنامج الفصل ادلردرسي
كوسيلة فعالة لألجيال ادلطبوعة اليت تتقن اللغتُت 
اإلصلليزية والعربية. اذلردف ىو طباعة ادلثقفُت ادلثقفُت 
والقادرين على التواصل مع مهارات اللغة األجنبية 
لرديهم. ادلشاكل اليت نواجهها ىي: مشكالت 

تعرف على شكل أو كتابة . عردم ال5اللغوية، وىي 
. 3. صعوبة يف ربط احلروف العربية 2احلروف العربية 

. 5صعوبة يف الصورة. وادلشاكل غَت اللغوية، وىي 
. اخللفية التعليمية غَت ادلتجانسة للطالب 2الطالب 
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. 6. البيئة 5. ادلعلم 4. عردم وجود دافع الطالب 3
 .ادلردرسة

ردين حتت البحث العلمي الذي كتبو زلمرد شيف ال .2
برنامج ادلوضوع تعليم اللغة العربية يف ادلردرسة العامل 

سوريا بوانا  ادلتوسطة اإلسالميةبادلردرسة  اللغة الثنائي
الغرض العام من ىذه الردراسة ىو وصف ماالنج. 

تعلم اللغة العربية. الغرض احملردد من ىذه الردراسة ىو 
وصف ختطيط تعلم اللغة العربية وتنفيذ تعلم اللغة 
العربية ودعم العوامل ادلثبطة واحللول البرديلة. نتائج 
ىذه الردراسة ىي وجود العوامل الرداعمة والعوامل 

ي كتب ورقة عمل ادلثبطة. عوامل دعم التعلم ى
الطالب كمواد تردريب للطالب، واستخردام 
األساليب ادلردرلة، ووسائط التعلم يف اذلواء الطلق، 
وتقييم التعلم كل شهر. تشمل عوامل تثبيط التعلم 
ادلواد التعليمية من حيث ادلفردات، والًتمجة، وقردرات 
الطالب غَت ادلتجانسة للغاية، وقلة اىتمام الطالب 

بية، وظروف الطالب ادلزدمحة أثناء باللغة العر 
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وجودىم يف الفصل، ووسائل اإلعالم احملردودة يف 
ادلردرسة، وعردم وجود سلترب لغوي. يتمثل احلل 
ادلستخردم يف تعلم الطالب بشكل أكثر نشاطًا، 
والسؤال الردؤوب مباشرة إىل ادلعلم أو ادلناقشة مع 
األصردقاء، وىناك دروس إضافية، توفر الردافع 

، واستخردام الوسائط وتعظيمها يف العلن للطالب
 .وإبرداع ادلعلم يف صنع وسائط مثَتة لالىتمام

 
 نظريطار الاإل .ب﴾ ﴿

 ادلشكالت .5
 تأيت من اللغة اإلصلليزية ادلشكالت

“problematic”  ادلشكلمعٌت.
1

 ادلشكالت ىف 
 2قاموس اإلنردونسي يعٍت شيئ ال ديكن حلها.

                                                             
5
)جاكرتا: ، Kamus Inggris-Indonesia جوىن م. إخولس و حسن ساديل، 
 .442(، 2222كراميردييا، 

2 Pusat Bahasa Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 696. 
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حلها شكل ال ديكن ادل ادلشكالت ىي لذا فإن 
 .حىت يتم إعاقة حتقيق اذلردف وليس األمثل

 عوامل صعوبة التعلم .2
العوامل اليت تسبب الطالب دلعرفو العرديرد 

، إذا كان . ومع ذلكةمتنوع من الصعوبات و
لعب دور يف تعلم  السبب مرتبطا بالعوامل اليت

ومها  سبب الصعوبة يف التعلم ليتم جتميعها
( و الرداخليةعامالن من داخل الطالب )العوامل 

 (.من خارج الطالب )عامل خارجي
العوامل اليت  ووفقا دلا قالو عون الرمحن

 :ىناك عاملُت صعوبات التعلم تؤثر علي
تشمل العوامل الرداخلية ادلستمردة من 

 :داخل الطالب ما يلي
مسات شليزه أو خصائص الطالب. ويرتبط  .أ 

الطالب جسرديا ة شخصية ذلك حبال
التعلم فيما يتعلق بابعاد  وذىنيا. ادلشاكل
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عموما فيما يتعلق  قبل التعلم الطالب
 و جتربة.بادلصاحل والرباعة 

 تعلم يف البردء قبل إذا. التعلم يف ادلوقف .ب 
 وقال قبول التعلم، من موقف الطالب لرديك

 اجليرد، التعلم أنشطة يف سيحاول ادلشاركة انو
 لرديهم الطالب كان إذا ذلك خالف ولكن
 إىل أيضا دييل سوف انو مث رفض من موقف
 علي ذلك سيؤثر. للتعلم اقل اىتمام إيالء

 الطالب. نتائج تعلم
 الردافع للتعلم. الطالب ادلتحمسون للتعلم .ج 

 وجعل أكثر بنشاط نسال، تسجيل،
 ، واالنتهاء حىت دتارس وفقااستئناف
، ولكن الطالب الذين يفتقرون إىل تعلمت

ون اقل إىل ان تكدتيل  الردافع للتعلم سيكون
نتائج التعلم اهنا  وىذا جرديو يف التعلم.

 .أصبحت اقل من جيرده



 22 

 

 

 ىركز عل تركيز التعلم. تركيز التعلم ىو القردرة .د 
ولكن  الردرس غالبا ما يكون الطالب فقط

ادلالحظة. ىذه  ال افهم بشكل صحيح ما
التعلم الذي سيؤثر  ىعل الًتكيز ىي الصعوبة

نتائج تعلم الطالب اليت مل يتم  لىأيضا ع
 .تكبَتىا

ادلواد التعليمية. معاجلو ادلواد التعليمية  ةزراع .ه 
 ةن شخصا ما دلعاجلأاعتقرد ة ىي عملي
حبيث تصبح ذات مغزى.  ةمقبول ادلعلومات

الرسائل أو  ةيف معاجل حيث يكافح الطالب
من  ةمساعرد ادلواد ادلستلمة مث الطالب

الطالب علي ان يشجعون  ادلعلمُت الذين
 ادلواد التعليمية ةمعاجلى يكونوا قادرين عل

تؤثر علي نتائج التعلم  بنفسك. وإذا مل يكن
 .األقل مرضا

 نتائج يف التنقيباستكشاف نتائج التعلم.  .و 
 مت اليت التعلم نتائج التعلم ىو التعلم
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 اذا يف. بالفعل عليها التعرف أو اكتشافها
 يف صعوبة لرديهم والطالب السابقة، العملية
 سيكون الطالب مث التعليمية، ادلواد ةمعاجل
 ادلواد وكرر التعلم نتائج حفر يف صعوبة أيضا

 .بالفعل ادلعروفة
 الثقة. اهنا واحرده من الظروف النفسانية .ز 

البردنية والعقلية يف  ةاالنشط ىالتاثَت عل
التعلم. وعاده ما يكون اقل ثقة ة عملي

 ىالتحل ال دتيل إىل الطالب سيكون
 بالشجاعة لفعل شيء ما.

عادات التعلم. عادات التعلم ىي السلوك  .ح 
تضمينها يف وقت طويل  الذين مت التعليمي

 هبا. التعلم اليت يقوم ةدييز أنشط نسبيا حبيث
جية الناشئة عن ر تشمل العوامل اخلا
 الطالب اخلارجيُت ما يلي:

 ادلعلمون. الطالب بناه يتعلم كما ادلعلمُت .أ 
 لو انو إىل التعلم باالضافو مكونات يف ىم
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 ويتحمل. والتعليم ىاما التعليم دورا أيضا
. التعليمية العملية مسؤولية تنفيذ ادلعلمون

 .التعلم تعليم عمليو صلاح سيؤثر مع وىذا
البيئة االجتماعية للطالب يف ادلردرسة.  .ب 

يكون ذلا تاثَت  وديكن للبيئة االجتماعية
. ةالسلبيى إجيايب وديكن ان تؤثر أيضا عل

ليس عردد قليل من الطالب قرد زادت 
بسبب تاثَت نظرائو الذين كانوا  النتائج

إعطاء الردافع للتعلم. ولكن ى قادرين عل
خالف ذلك عنردما زمالئو ال تعطي شيئا 

 حتفيز التعلم سيؤثر علي نتائج التعلم إجيابيا
ليس جيرًدا. االقران ليسوا العنصر البيئي 

ن يتاثر مبوقف ولكن ديكن أيضا ا الوحيرد
 والعالقات مع ادلسؤولُت اإلداريُت. ادلعلم يف

ادلناىج الردراسية. ادلناىج الردراسية ىي  .ج 
 من اخلطط ةرلموع
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تستخردم كمبادئ  احملتوي وادلواد والطرق
تعليم. ويستنرد  توجيهيو لتنظيم أنشطو التعلم

تقردم  ادلنهج الردراسي إىل متطلبات التغيَت
تغيَت. وىذا  دلنهج، وغالبا ما يكون ااجملتمع

مثل األىرداف  من شانو ان يسبب مشاكل
 ،اليت يتعُت حتقيقها، واحملتوي التعليمي

اليت تؤثر علي  أنشطو تعلم التردريس والتقييم
 نتائج تعلم الطالب وتعلمهم. ة عملي

صلاح  البنية التحتية ومرافق التعلم. وىو عامل .د 
بعرد ادلعلم توافر البنية  التعلم. واستنادا إىل

فعالو.  توفَت السهولة يف تنفيذ التعلم التحتية
يف حُت من توافر الطالب من البنية التحتية 

 وسائل خلق مناخ تعليمي أكثر مواتاة و
تعلم ى والراحة للطالب للحصول عل



 24 

 

 

 ادلعلومات وادلوارد من أجل تشجيع التنمية
 3الردافع لتحقيق نتائج أفضل للتعلم.

 
 اللغة الثنائي .3

يستخردم لغتُت. اللغة  ىو نظام تعليمي
األوىل ىي اللغة اإلصلليزية واللغة الثانية ىي اللغة 

 4اليت يشيع استخردامها يف تلك ادلنطقة أو البلرد.
ثنائي قادر على قراءة الأن تكون اللغة 

لغة ثانية مثل قراءة اللغة األصلية. نفس الشيء 
عرب عنو باباليا من األستاذ الردكتور سينجيو، أن 

تفسَتىا على أهنا طالقة يف اللغة يتم   ثنائى

                                                             
)بانردونج: الفابيتا،  ،Belajar dan Pembelajaran عون الرمحن،3

2254 ،)577-596. 

 ED Students „Perception Toward Bilingual“ ىانا ردياوايت،4

education in Indonesian in Academic Reading Class”  (The 5th 
International Seminar, 2011), ،93.  
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التحردث بلغتُت. عادة ما تكون اللغتان ادلشار 
 5األجنبية." اللغة وإليهما مها اللغة األم 

، ىناك أربعة جوانب يف تطبيق اللغتُت
على األقل ديكن نقلها إىل الطالب. ىذه الطريقة 
قادرة على نقل زلتويات اللغة وادلعٌت والفهم 

 اليت تنشأ منها اللغة.والثقافة 
للرابطة الوطنية ، وفًقا باإلضافة إىل ذلك

اللغة الثنائي يعٍت يف األساس ، فإن التعليم للًتبية
التعلم الذي يتم بلغتُت من قبل ادلعلمُت أو 

جتماعية الطالب ألغراض سلتلفة من األنشطة اال
، يتم تفسَت ادلفهوم والتعلم. عالوة على ذلك

ج التعلم يف الفصول الردراسية الثنائي اللغة كنه
 هبردف: 

 تعلم اللغة اإلصلليزية (5
 تصميم التحصيل الردراسي (2

                                                             
 Dari Anak Sampai Usia Lanjut: Bunga غونارسا سيعكيو د.،5

Rampai Psikologi Perkembangan ، ،9(، 2226)جاكرتا: كونوع مليا.  
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 ثقافة ادلهاجرين يف رلتمعات جرديردة (3
محاية رلموعات األقليات اللغوية والًتاث  (4

 الثقايف
تسهيل ادلتحردثُت باللغة اإلصلليزية لردراسة  (5

 اللغات الثانية
 تطوير ادلوارد التعليمية الوطنية (6
 6.من األىرداف ادلذكورة أعالهموعات رل (7

 مصطلح األنردونيسية يف  ثنائيالاللغة 
ثنائية اللغة. من ادلصطلح احلريف، ديكن يسمى ب

فهم أن ادلقصود من ثنائية اللغة ىو استخردام 
لغتُت أو كوديت لغة. بينما من الناحية االجتماعية 
اللغوية، ديكن تفسَت أن ثنائية اللغة ىي استخردام 
لغتُت من قبل ادلكالم يف تفاعلو مع اآلخرين 
 بالتناوب. جيب أن يكون ادلكالم الذي يريرد
استخردام لغتُت يعٍت أنو قادر على إتقان اللغتُت، 

                                                             
 Pengelolaan Media Pembelajaran Bilingual (Studi نور جنة،6

Status SMA Batik 1 Surakarta)، 5-6. 
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(. 5اللغةاألوىل ىي لغتو اخلاصة/ لغتو األوىل )
(. 2اللغةوالثانية ىي لغة أخرى وىي اللغة الثانية )

ُيسمى األشخاص الذين ديكنهم استخردام كلتا 
اللغتُت األشخاص ثنائي اللغة/ ثنائي اللغة. يف 

ُت تسمى ثنائية حُت أن القردرة على استخردام لغت
 اللغة. 

يف حردود معينة ثنائية اللغة يف األسرة ال 
يهم استمرارية توحيرد االنردونيسية. ومع ذلك، 

أن يردرك أنو يف مواقف سلتلفة،  ادلكالمجيب على 
غالًبا ما خيلطون لغتهم دون جردوى. جيب أن 
يكون ادلكالم حساًسا للوضع اللغوي الذي 

كتب سكرتَت جيب يواجهو، على سبيل ادلثال يف م
أال يستخردم لغتُت. جيب أن يكون قادرًا على 
الكالم باللغة اإلنردونيسية يف رلموعة متنوعة تطبق 
رمسًيا يف ادلواقف الرمسية. إذا كان ادلكالم قادًرا 
على الكالم وفًقا لوضعو اللغوي حىت تصل نية 
القلب إىل ىردفو، فيعتقرد أنو قادر على الكالم 
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ادلكالمُت الذين يواجهون بفعالية. جيب على 
رلموعة متنوعة من ادلواقف اللغوية اختيار رلموعة 

 7متنوعة تناسب ادلوقف.
 

 ابةالكت مهارة .4
ىي واحردة من اللغات  اللغة العربية

األجنبية وىي لغة عادلية يف العامل باإلضافة إىل 
اللغة اإلصلليزية. تعترب اللغة العربية موضوًعا إلزاميًا 
لطالب ادلردارس اإلسالمية وادلردارس الردينية 
وادلردارس الرداخلية اإلسالمية يف إنردونيسيا. كثَت 
من الطالب حيبون ىذا ادلوضوع، لكن الكثَت 

 حيبونو أيًضا ألسباب صعبة للفهم.  منهم ال
عبارة عن ىي اللغة  ابة يفإن فهم الكت

يف  كتابةومعٌت   .رلموعة من الكلمات ادلنظمة
ىي عبارة عن رلموعة من الكلمات  نظرية ادلعرفة

                                                             
و: جامعة غفونورو ) ،Pengantar Linguistic Arab أغوس ترجياىيو،7

  .565-564(، 2254و فريس، غاإلسالمية احلكومية فونورو 
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ال يتم تشكيل ما وجود   كتابة  مرتبة ويعٍت ألن
ديكن للبشر  كتابةومع  . كلمات غَت النظامية

من . حبرية وفًقا دلا يفكرون فيوهتم  صب تعبَتا
خالل كتابة التعبَتات ادلكتوبة، من ادلتوقع أن 

 8.ما يريرد ادلؤلف التعبَت عنو ةيفهم القراء
شطة ىناك جانبان موجودان يف أن

، ومها الكفاءة يف تكوين احلروف وإتقان الكتابة
اإلمالء والكفاءة يف توليرد األفكار وادلشاعر يف 

يعٍت أنو خلف ىذا وىذا  9.الكتابة العربية
، تتمتع مهارات الكتابة بفوائرد كبَتة التعقيرد

، خاصًة داعًما مهًما لألنشطة اللغويةباعتبارىا 
مسامهتها يف ادلساعردة يف تطوير ادلبادرة واإلبرداع 
للعثور على ادلعلومات اليت يتم تقردديها بعرد ذلك 

                                                             
)الرياض:  ادلهارة اللغوية زليتها وطرق تردريسها،محرد فؤاد زلمود علًيا، أ8

 .556(، 5992داروادلسلم، 
، Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab مشسوالردين اسرايف،9

  .535(، 2252)يوغياكرتا: إدييا فريس، 
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يف شكل كتابة جيردة ومجعها ومعاجلتها 
 .وتنظيمها

يف و  .نشاط مثمر ومعربّ  ةابكتفإن 
من مبهارة االستفادة  كاتب، جيب على ادلالكتابة

ُتستخردم  .والنحو واللغة وادلفرداتدراسة اخلط 
مهارات الكتابة لتسجيل القارئ وتسجيلو 

يعتمرد ىذا . وإقناعو واإلبالغ عنو والتأثَت عليو
الوضوح على األفكار والتنظيم واستخردام واختيار 

وبالتايل، جيب أن يكون  .اجلملة الكلمات وبنية
ادلؤلف جيرًدا يف استخردام الكلمات والتعبَتات 
واجلمل واستخردام الوظائف وإبالغهم ووصفهم 

 10.اآلخرين ما شيء اىل واقًتاح
، واليت الكتابة ىي مهارة لغوية متكاملة

على األقل  .تظهر إلنتاج شيء يسمى الكتابة

                                                             
 Teknik Pembelajaran Bahasaعزيز فحروالرازي و أيرتا زليوالردين، 52

Arab،  ،545-544(، 2255)بانردونج: فوستاكا جينرديكيا أوتاما. 
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الكتابة، ىناك ثالثة مكونات مردرلة يف نشاط 
 :وىي

 إتقان اللغة ادلكتوبة، مبا يف ذلك ادلفردات .5
 واآلخرين.والبنية واجلملة والفقرة 

  .إتقان احملتوى وفًقا للموضوع ادلراد كتابتو .2
إتقان أنواع الكتابة، وىي كيفية تكوين  .3

زلتويات الكتابة باستخردام لغة مكتوبة 
لتشكيل التكوين ادلطلوب، مثل ادلقاالت 

 11واآلخرين.والقصص القصَتة والكتب 
تتكون اللغة العربية من كلمتُت من اللغة 
ىي عبارة عن رلموعة من أنظمة الصوت، النحو 

عضها و الصرف اليت ىي جزء ال يتجزأ من ب
البعض إلنتاج تعبَتات أو مجل ذلا معٌت بُت 

                                                             
)بانردونج: ، Strategi Pembelajaran Bahasa Arab شيفوادلصطفى،55

 .585(، 2255ردياجا روسرداكاريا، 
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إذن العربية ىي الكلمات  52رلموعة من البشر.
اليت يتم مجعها واستخردامها من قبل العرب 
للتعبَت عن أىردافهم. قال الشيخ مصطفى 

ىي الكلمات اليت يعرب هبا  اللغة العربية، الغالييٍت
 53العرب عن أغراضهم.

ىناك أربع مهارات يف تعلم اللغة العربية 
جيب أن يتقنها الطالب، وىي االستماع والقراءة 

 والتحردث والكتابة.
تتطلب مهارة الكتابة وقًتا كافًيا وشلارسة 
مستمرة. وفًقا للخويل، جيب أن دتر الكتابة بعردة 
مراحل، وىي كتابة اخلط، النسخ )النسخ(، 
الكتابة، الكتابة احملردودة، الكتابة اجملانية. مبعٌت 
آخر، تبردأ مهارة الكتابة بكتابة الرسائل، مث 

                                                             
 )مسارانج:،  sa ArabasaBIna aealebIeI Is vInIسجاعي، 12

sIbanasga a enn ،2228 ،)55. 

)القاىرة: الشروق الردولية،  جامع الردروس العربية،مصطفي الغالمُت، 13
2228 ،)3. 
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وأخَتاً  الكلمات، تليها كتابة اجلمل والفقرات، 
 14كتابة نص يتكون من عردة فقرات.

، قسم زلمود كامل ويف الوقت نفسو
الكتابة إىل أربعة رلاالت. يقوم  مهارةوصنف 

بية، كتابة مجل باإلمالء احلقل بكتابة رسائل عر 
، وتشكيل ترتيب اجلمل باللغة العربية الصحيح

اليت يسهل فهمها واستخردام ترتيبات اجلملة يف 
 فهمها.فقرات يسهل 

 مهارة، يقسم زلمود عالوة على ذلك
الكتابة إىل نشاطُت رئيسيُت مها أنشطة احلركة 

ألنشطة تصبح وأنشطة التفكَت. كل من ىذه ا
 هارة، باعتبارىا واحردة من ادلجوىر مهارة الكتابة

، يقسم أمحرد فؤاد أفنردي أيًضا وبادلثل 15اللغوية.
بة ، مها كتامهارة الكتابة إىل نشاطُت رئيسيُت

                                                             
)الرياض: جامع اإلمام  أساليب التردريس اللغة العربية،زلمرد علي اخلويل، 54
 .529(، 5989بن سعود، 
 .556، األساسيات تعلم العربية لغَت العربيةزلمود كامل النقة، 55
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رموز احلروف وتوليرد األفكار واألفكار يف 
 16النصوص ادلكتوبة.

؛ مهارة لتشكيل احلروف وإتقان اإلمالء
للتعبَت عن  هارةالكتابة ألن ادل مهارةىو أساس 

األفكار واألفكار ديكن أن تتحقق إذا كنت 
للتعبَت عن  مهارةتستطيع كتابة الرسائل واجلمل. 

وفقا لقواعرد األفكار وادلشاعر يف شكل مكتوب 
التعبَت عن األفكار  مهارةالكتابة العربية. تكمن 

هارة جوىر دل كل الكتابة يف واألفكار يف ش
، بل ديكن أن يطلق عليها اذلردف النهائي الكتابة

الكتابة. دترين الكتابة ىذا مبردئًيا بعرد  هارةدل
االستماع والتحردث والقراءة. ىذا ال يعٍت أن 
دترين الكتابة ىذا يتم تقردديو للطالب فقط بعرد 

، ولكن ديكن هالثالث ادلذكورة أعال هارةامتالك ادل
على تقردمي دتارين الكتابة إىل جانب التردريب 

                                                             
-Metodologi Pengajaran Bahasa Arab،562أمحرد فؤاد أفنردي، 56

572. 
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وفًقا ، مع مراعاة مراحل التردريب ادلهارة األخرى
 دلستوى قردرة الطالب.

وفًقا حملمود كامل، تتألف مرحلة مهارة 
الكتابة من سبع مراحل متتابعة، بردًءا من إمال 
منقل وإمالح منردىور وإمالء أخطبار وخوت 

وفًقا دلا  .وطبَت بسيث وطرب مواجة وطابر خور
قالو اخلويل، ىناك ست مراحل على األقل من 

ازىا بالتسلسل. مهارات الكتابة اليت جيب اجتي
ادلراحل الست ىي اإلعرداد الفٍت، كتابة الرسائل، 

 .النسخ، الرسم، الكتابة احملردودة والكتابة اجملانية
ىذه الكتابة احملردودة، وفًقا خلويل، ديكن أن تتخذ 

 :شكالً من األشكال التالية، وىي
 .مقارنة األرقام .أ 

النقطة ادلهمة ىي أن الطالب 
ل ادلقارنة عن مطالبون بكتابة بعض اجلم

طريق استبردال بعض الكلمات ادلوجودة 
فيها. يف ىذا السياق، مارس الطالب 
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بالفعل كتابة أمناط اجلملة مع كل تغيَتاهتم 
 :أمثلة الصرف أو النحو ادلتعلقة بقواعرد

 )كتب الولرد درسو(
  كلمة التعويض: كتبت البنت درسها

  مقارنة الفقرات .ب 
أن الطالب يطلب منهم كتابة بضع 
فقرات عن طريق استبردال واحردة من 
الكلمات ادلهمة يف ذلك. ىذا التغيَت يف 

 الكلمات لو آثار واسعة جردا يف قواعرد
ألن تغيَت الرجال إىل نساء لو آثار  النحو

واجلمل ادلتعلقة بالنوع.  الضمَتعلى الطبيعة، 
  :أمثلة

 ،ادلتوسطة اإلسالميةزلمرد طالب يف ادلردرسة 
عمره تسع عشرة سنة وىو يسكن يف بيت 

 مجيل يف حي ادلطار يف شارع القردس
 .)بعائشة مبردل : زلمرد(
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 حذف الكلمات .ج 
والغرض من ذلك ىو أن ُيطلب من 
الطالب الكتابة واستكمال عردة كلمات مت 
حذفها عمردًا يف اجلملة )العردد(، اجلمل اليت 
مت حذفها ديكن أن تكون حرف جر، 

  .وغَت ذلك ، استفهامعطف
 :مثال

 ذىب الولرد ... ادلردرسة
 اراد التلميذ ... يتعّلم

 الكلمات سلسلة .د 
النقطة ىي أن الطالب يطلب منهم  
كتابة بعض الكلمات اليت مل يتم ترتيبها 

 .بشكل كامل يف ترتيبات اجلملة ادلثالية
 :ادلثال
الطالب -الردرس-كتب-السبورة-على

 )كتب الطالب الردرس على السبورة(
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)قام الطالب امام  قام-الفصل-الطالب-أمام
 الفصل(

 ملاجل سلسلة .ه 
ل اىل الطالب اعطى ادلردرس اجلم

 لتكوين فقرات مفيردة.
 كلماتال حتويل .و 

حتويل الطالب  رجى، ياحلال ايف ىذ
السلبية و السؤال  اىل اجلمل ةجيابياجلمل اإل
 .أو أكسها

 وصل الكلمات .ز 
وضع  اعطى ادلردرس اجلمل اىل الطالب ل

 الوصل ادلناسبة.كلمة 
 مثال:

البحث عن  ---وجرد السكان الطفلة 
 الوالردان عن الطفلة

)وجرد السكان الطفلة اليت تبحث عن 
 الوالردان عنها(
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 تكميل الكلمات .ح 
يطلب من الطالب اكمل اجلمل لتكون 

 مفيردة.
وفًقا دلا قالو أمحرد فؤاد أفنردي، فإن 
مراحل التردريب على الكتابة ىي كما يلي 

التردريب اللغوي فيتألف من دتارين أواًل، أما 
إعادة الًتكيب والتحول. إعادة اجلمع ىي 
شلارسة اجلمع بُت اجلمل اليت تقف يف البرداية 
وحردىا يف مجلة واحردة طويلة. يف حُت أن 
التحول ىو شلارسة تغيَت شكل اجلمل، من 
اجلمل اإلجيابية إىل اجلمل السلبية، تصبح 

إىل ذلك.  اجلمل اإلخبارية مجل أسئلة وما
ثانياً، على سبيل ادلثال، حيتوي ىذا النشاط 
على العرديرد من القيم اإلجيابية، من بُت أمور 
أخرى، أ( يتعلم ادلتعلمون ويردربون أنفسهم 
على الكتابة بشكل صحيح وفًقا للمثال، 

، يتعلم ادلتعلمون هتجئة بشكل صحيح ،ب(
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، يتردرب الطالب على استخردام اللغة ج(
يعٍت " اإلصلاب "حة والثالثةالعربية الصحي

بة بناًء على ما مت تعلمو شفهًيا، رابًعا، الكتا
، كما حيتوي ىذا النشاط باإلضافة إىل إديلك

مراحل مهارات الكتابة أيًضا على العرديرد من 
إىل الفوائرد كوسيلة دلمارسة اإلمالء باإلضافة 

م ، كما يتالتردريب على استخردام األذنُت
، الكتابة واحردة. خامًساتردريب الفهم مرة 

، على ادلوجهة ىي وسيلة لكتابة الفقرات
ال تزال موجهة.  الرغم من أن الطبيعة

، الكتابة اجملانية ىي مرحلة للطالب سادساً 
للتعبَت عن التعبَت عن زلتوياهتا عن طريق 
اختيار الكلمات وأمناط اجلملة حبرية، دون 
التقيرد. لكن ادلعلم ال يزال ينبغي تقردمي 

لتوجيو والتوجيو. بردون توجيهات ا
وتوجيهات من ادلعلم، ديكن أن يصبح 
الطالب يف حَتة من أمرىم، وال يعرفون ماذا 
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يكتبون. من اجليرد أن حيردد ادلعلم ادلوضوع 
والعناصر وطول ادلقالة بإدراج الطالب يف 
عملية التعيُت. تذكر دائًما أنو ال ديكن ألي 

رديل شخص تكوينو بسهولة. لذلك جيب تع
ب قردرة ومستوى نضج العنوان ادلمنوح حس

، إن شاء اهلل، إن شاء اهلل ىي الطفل. سابعاً 
أعلى مهارة الكتابة ألنو ال ديكن فصلها عن 
مهاريت كتابة، ومها كتابة الرسائل والتعبَت عن 

يعترب زلمود كامل أن  .األفكار واألفكار
طبَت خور ىو أعلى مستوى من مهارات 

زلمود ادلزيرد من التفاصيل  الكتابة. مل يشرح
 .عن تصنيف خور

وفًقا ألمحرد فؤاد أفنردي، ديكن 
كمهارات كتابية يف  اإلنشاء تصنيف ىذا

ستة أنواع، ىي العرض البسيط والسرد 
 .والوصف والرسائل واحلجج واخليال
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يف تردريس اإلنشاء  األنواع الستة من
مهارات الكتابة ىي أول عرض بسيط. 

عرض يف شكل ديكن أن يكون ىذا ادل
ة اليت يراىا تعريفات لكلمات احلياة اليومي

أو التعليقات ادلوجزة ، الطالب أو يسمعوهنا
/ احلردث. على سبيل ادلثال حول ادلوقف

والسوق تعريف اجلردول والسيارة وادلسجرد 
/ القصة ىي كتابة وىلم جرا. ثانياً، القصة

الًتتيب أنواع سلتلفة من األحرداث ب
، إخبار حادث ادلثالالصحيح. على سبيل 

جرديرد تعرض لو. دلساعردة الطالب على 
استخردام سلسلة من الصور حول احلردث أو 

، الزمٍت لظاىرة يف احلياة. ثالثًاالتسلسل 
لة للتردريب الوصف/ الوصف ىو وسي

، واختيار التفاصيل باستخردام كلمات زلرددة
، على ردعم االنطباع باستخردام لغة دقيقةل

، ع السياحة. الرابعةثال وصف دلوقسبيل ادل
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الرسالة. حتتوي كتابة ىذه الرسالة أيًضا على 
، رغم أن النظام يف عناصر السرد والوصف

كون قياسًيا. اخلامسة بعض احلاالت ي
يكون ىذا  / اجلردلية. جيب أنواإلبرداعية

، ألنو ىنا يُطلب من النوع للمستوى ادلتقردم
، التفكَت والكتابة بطريقة منطقية الكاتب
قادرًا على التعبَت عن الرأي أو دعمو  ويكون

حبجة وأدلة كافية. السادس، واخليال. ىذا 
النوع من الكتابة ىو مهارة الكتابة ادلتقردمة. 

إبتكاري يتطلب قوة تفكَت  إذا كان نوع
، فإن ىذا النوع من اخليال أو اخليال منهجية

يتطلب قوة اخليال حبيث يكون لعوامل 
ض األحيان. على يف بعادلواىب تأثَت كبَت 

، تأليف قصة خيالية على شكل سبيل ادلثال
 .قصة قصَتة

عن طريق االنتباه إىل جوىر مهارات 
ه اليت تنطوي على جانبُت الكتابة أعال
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، ومها النشاط البردين وأنشطة رئيسيُت
التفكَت. عنرد النظر إىل مستوى الصعوبة، 
فإن جوانب احلركة البردنية أسهل من التفكَت 

ة. جيب أن هتتم أساليب تردريس يف األنشط
مهارات الكتابة هبذين اجلانبُت ومستوى 

 .الصعوبة
من ادلؤكرد أن تقنية مهارات الكتابة 
بُت الطالب ذوي ادلستويات ادلنخفضة ذات 
ادلستويات العالية سلتلفة. تركز مهارات 
الكتابة للطالب من مستوى ادلبتردئُت على  
كتابة الرسائل أو الكلمات وتكوين 

كلمات يف مجل ذات معٌت. بينما تتضمن ال
تقنيات مهارات الكتابة للمشاركُت ذوي 

، إكمال إمالء، خط ادلستوى ادلنخفض
، تكوين الكلمات يف أرقام، مقارنة الكلمات

 .األرقام، مقارنة الفقرات
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مهارات الكتابة عالية ادلستوى 
سلصصة دلهارة كتابة الفقرات أو رلموعات 

ات الكتابة لطالب الفقرات. تقنيات مهار 
ادلستوى العايل أو ادلتقردم ىي قصص 
وأوصاف أو تفسَتات بسيطة ورسائل 

 .وحجج وخيال أو كتابة خيالية

 

 نوع الكتابة .5
 تصنيفا اخلرباء من العرديرد وضع وقرد

 ووجهو. للمنظور وفقا التصنيف خيتلف. للكتابة
 يف تقتصر ولكنها العردد، حيث من سلتلفو النظر
 عمليو ىي نظر، وجات ثالثو علي احلالة ىذه

 البالغ، صاحب واجتاه والكتابة، النشاط، كتابو
 .احملتوي وطبيعة

 الكتابة عملية النشاط علي يؤسس
 يكون اي اثنان، داخل قسمت كنت يستطيع

 شكلة إىل واستنادا. حره وكتابو كتابات يرشرد
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ثالثة اشياء  إىل الكتابات تقسيم ديكن الكتاب،
 ميل إىل واستنادا. والتاليف واخلط اإلمالء

 كتابُت إىل الكتابة تقسيم ديكن البالغ، صاحب
 لطبيعة بالنسبة اما. وذاتيُت موضوعيُت

 أربع إىل الكتابة تقسيم وديكن خصائصها،
 والتعبَت والسرد والوصف ادلعرض كلمات
 .واجلردل

 ىذه ستكتب الثالث، النظر وجات ومن
 احلرة، ،ادلوجهة: التالية بالعبارات ادلناقشة
 اخلط. اإلمالء،

 ادلوجهة الكتابة . أ
. ادلوجهة الكتابة ىو بسيطو بعبارات

 انو معينو وسائل خالل من البالغ وصاحب
 على الكاملة القردرة اآلن حىت لرديو يكن مل

 فمن ولذلك. ادلكتوبة األفكار صب
 جعل خالل من موجهو تكون ان الضروري

 ىذه وتتنوع. الكتابة النشاط يف خفيفو
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 اليرد، جانب علي اعتمادا ادلكتوبة، التقنية
 واالختالط، العشوائية، الكلمات ترتيب مثل

 اجلمل، وإتقان الفارغة، األسطر وملء
 .وغَتىا زلردوده، فقرات وترتيب

 احلرة الكتابة . ب
 يف يسكب ما أن تعٍت احلرة الكتابة

. للمؤلف موجو ولكنو زلردودا، ليس الكتابة
 الكتاب قبل من فقط احلرة الكتابة ويتم
 يف ولكن األفكار فقط ليسوا الذين يتقن
 لذلك حره الكتابة يتطلب. اللغة إتقان

. الكتابة إىل يرتبط شيء كل من اإلتقان
 فكره تصب اليت احلرة الكتابة أمثلو ومن
 دورىا ىو ما. القران تفسَت يف العربية اللغة
 أصحاب سيعطي احلال، وبطبيعة مثل؟

 اليت باجلوانب يتعلق فيما للمؤلف البالغ
 ادلستخردمة، واللغة عنها، التعبَت ينبغي

 وغَتىا. الكتابة، وطبيعة
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 اإلمالء . ج
 تعريفها يف اإلمالء كتابة
 علي تؤكرد اليت الكتابة ىو ادلصطلحات

 الكلمات تشكيل يف احلروف موقف /ظهور
 كتابة ىو للمعروف اإلمالء وفقا. واجلمل
 يف صحيح بشكل دلوقفهم وفقا الرسائل

 .ادلعٍت خطا علي للحفاظ الكلمات
 ادلهارات ثالثة ىناك عام بشكل

 وىي اإلمالء، كتابو يف تتطور اليت االساسية
 يف اليرد ومرونة واالستماع، ادلراقبة، دقو

 ادلتعلمُت يردرب االوىل اإلمالء يف. الكتابة
 أو الكلمات مراقبو على قردرهتم تطوير على

 /نقلها ليتم ادلكتوبة النصوص /اجلمل
 ىذه يتقنوا أن مبجرد. كتبهم إىل نسخها
 نسخ /نقل يف اخلَت على تردربوا مث ادلرحلة،
 يتم اليت النسخ /النقل عمليو من. السمع
 أيضا احلصول سيتم وتكرارا مرارا هبا القيام
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 سيكون وىذا. الكتابة يف أيرديهم مرونة علي
 كتابة مهارات تطوير يف ادلفيرد ادلال راس
 أيضا تردريبهم يتم ذلك إىل االضافو. اخلط
 اليت النصوص /اجلمل معٍت فهم علي

 أجريت اليت ادلناقشات خالل من يكتبون
 ىذا مثل الكتابة االنشطة من سلسلة يف

 اإلمالء.
 أنواع أربعو ىناك واسع، نطاق على

 ومراقبة، نسخة، وىي ادلتقردمة، اإلمالء من
 .والشخصية واإلستماع

 النسخ اإلمالء (5
 معينو وسائط من ادلشاركات أزالو ىو
 أخرى وسائط إىل

 اإلمالء مراقبو (2
 وسائل بعض كتابة يف النظر فمن

 الكتب إىل نقلو بعرد بعناية االعالم
 الكتابة رؤية دون ادلردرسية
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  اإلمالء قراءة (3
 /اجلمل /الكلمات إىل االستماع ىو

 نسخها مث النص
 الشخصية اإلمالء (4

ىذا . حتفيظ يف مجلة أو كلمة كتابة ىو
 اجلملة من كبَتا عرددا يتطلب اإلمالء

 تكون أن ديكن. حتفيظ ادلصطلحات أو
 واحلرديث، القران، آيات من ادلواد

 من قطعو أو والشعر، احلكمة، وكلمات
 القصة.

 (kaligrafi)العريب  اخلط (5
على  تؤكرد ال اليت الكتابة فئة ىي

 تشكيل يف احلروف موقف /ظهور
 ديس أيضا ولكن واجلمل، الكلمات
 17.اجلمال جوانب
                                                             

 ،Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Arab أجيف ىَتماوان،57
 .529-526(، 2258 )بانردونج: ألفابيتا،
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 ادلهارات بُتالعالقة  .6
 بُت اإلستماع والكتابة العالقة  . أ

ويف بعض احلاالت، ال هتردف أنشطو 
الكتابة إىل الكشف عن زلتوي العقل نفسو 

تعبَت الطرف  ةفحسب، بل أيضا إىل كتاب
اآلخر اما عن طريق نقل الكتابة من مصردر 

اخلطاب الذي  ةمعُت أو عن طريق كتاب
يستمع اليو. وديكن رؤية دور االستماع يف 
الكتابة يف أنشطو التعلم اإلمالء، واحرده منها 

 اإلستماع. اإلمالء ىتسم
ستماع إىل اإلىو  اإلستماع اإلمالء

، مث كتابتها. ةقراءالنص  ةمجلأو  ةكلم
ويطلب من صاحب البالغ يف ىذه القضية 

كتابة، ن يكتب حكما دون ان يري مثاال للأ
نتيجة  ىعلن يعتمرد بردال من ذلك أبل 
لة لالستماع إىل القراءة. وحيردث أادلس

 صوطالأو  ادلتكّلمالتواصل يف ىذه احلالة بُت 
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الذي يتصرف مع ادلستمع اجلهري( 
وادلؤلف يف  ادلستمعن إالتايل، فوبالكاتب. ب

ىذه احلالة ىي نفسها ولكن ال يتجزا 
 .القارئاجلهات الفاعلة مع ادلتكلم أو 

 العالقو بُت الكالم والكتابة . ب
يف نشاط  كالمىل يساىم النشاط ال

وجو اخلصوص التعلم اإلمالء،  ىالكتابة؟ عل
ىو جزء من الكتابة زلاكاة. وىو لو  كلموال

التقارب مع دور االستماع يف الكتابة، كما 
 .الكالم ىاالستماع ىو رد عل

دورا  كلمويف تعلم اللغة، يلعب ادلت
ن ىناك العرديرد من أىاما يف الكتابة معتربا 

اإلجراءات الكتابية اليت يتعُت حترديردىا أو 
. ومع ذلك، إذا كان ةاحملادثمتابعتها مع 

ىناك خطا يف الكتابة، مث حملاذاتو ينبغي ان 
التايل فان الكالم ىو جزء من وبتناقش. 

 ةاحملادثحتفيز الكتابة، والكتابة للثقة يف 
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ما جيب تقومي الكتابة أو متابعتها عنرد ةخاص
. وجاء االتصال ادلتبادل ثةاحملادمن خالل 

 .اتبوالكبُت ادلتحردثُت 
 

 القراءة والكتابة العالقو بُت .ج 
القراءة والكتابة مها نشاطُت مرتبطُت 

. القراءة ىي نشاط فهم زلتوي الكتابة ةمباشر 
اليت سكبها ادلؤلف، ألنو عنردما يريرد ادلؤلف 

ن إالرسائل من خالل كتابتو، فان ينقل 
الرغم من ان  ىاذلردف األول ىو القارئ. عل

القارئ يف ىذه احلالة ىو الفاعل االتصال 
تصال صاحب السليب، ولكن ال يزال اإل

 .البالغ مع القارئ ىو ضرورة
سيحردث التواصل ادلتبادل بُت ادلؤلفُت 

عنردما يقوم االثنان بتغيَت األدوار،  ارئوالق
رئ بنشاط الكتابة ويقوم ادلؤلفون سيقوم القا
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بنشاط القراءة. سينظر إىل ىذه األدوار يف 
 16.سياق ادلراسالت

 
 

                                                             
 ،Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Arab أجيف ىَتماوان، 16

 .47-46(، 2258)بانردونج: ألفابيتا، 
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 الباب الثالث
 البحث منهج

 
 نوع البحث .أ﴾ ﴿

. البحث الكيفي  البحث ىو  النوع من ىذا
ىو البحث الذي يهدف إىل فهم ظاىرة  البحث الكيفي  

ما يتعرض لو موضوعات البحث، مثل السلوك، 
من  ةخيتار الباحث 1التصورات، الدوافع، اإلجراءات، إخل.

األصالة ستتم ىذا النوع األحباث ألن الدراسة أو حالة 
ستخدم ىذا البحث ي مشاىدهتا عند ادلالحظة ووصفها.

و ىو أي  ىو دراسة احلالة.و  البحث الكيفي  هنج 
على البيانات  هنج البحث الذي حيص ل البحث الكيفي  

الوصفية من الكلمات ادلكتوبة أو حتد ث اإلنسان و كان 

                                                             
، )باندونج: Metodologi Penelitian Kualitatifونج، ييليكسي ج. مول1

 .6 (،۲٠۱٦رماجا روسدا كاريا، 
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 ة عنبحث الباحثوف تس ٢يتألف بطبيعة كلي و متقن.
 والطالب درس اللغة العربيةالبيانات من رئيس ادلدرسة وم

 و الوثائق.
يتبع مجيع  البحث الكيفي  كان الباحث يف 

عمليات البحث، ألن الباحث بعض من أدوات البحث. 
خمط ط و منفذ مجع  البحث الكيفي  دور الباحث يف ىذا 

 ٣البيانات و حتليل البيانات و مفسر البيانات.
 

 حضور البحث .ب﴾ ﴿
يتبع مجيع  البحث الكيفي  كان الباحث يف 

عمليات البحث، ألن الباحث بعض من أدوات البحث. 
خمط ط و منفذ مجع  البحث الكيفي  دور الباحث يف ىذا 

 ٤البيانات و حتليل البيانات و مفسر البيانات.

                                                             
، Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktikوناوان، غإمام ٢

 .٨۲(، ۲٠۱٣)جاكارتا: بومي أكسارا، 
 .Metodologi Penelitian Kualitatif ،۱٦٨ونج، ييليكسي ج. مول٣
 .Metodologi Penelitian Kualitatif ،۱٦٨ونج، ييليكسي ج. مول٤
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 مكان البحث .ج﴾ ﴿
ادلتوسطة  درسةادلىذا البحث  منمكان البحث 

م ا كأىنة البحث ىف أ. احلكومية الثانية فونوروغو اإلسالمية
 .ثامن الثنائى اللغةال الصفالطالب  ىي ىذا البحث

 
 مصادر البيانات .د﴾ ﴿

ىي  البحث الكيفي  مصادر البيانات األولية يف 
األقوال و األفعال من شخص الذي  ألفعال.األقوال و ا

يالحظو الباحث يسج لها الباحث بواسطة التسجيل 
ادلكتوب أو التسجيل الصويت أو أخذ الصور أو األفالم. 

الوثيقة ادلكتوبة ك  مصادر البيانات الثانية غريمها أما
 ٥وغريىا.

 
 أساليب جمع البيانات .ه﴾ ﴿

 :مجع  البيانات يف ىذا البحث كما يليأساليب 

                                                             
 .Metodologi Penelitian Kualitatif، ۱٥٧ونج، ييليكسي ج. مول٥
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 ةادلالحظ طريقة . أ
 (Nasution)كما قال ناسوتيون   ةظادلالح

عت   رأس مجيع العلوم. بواسطة طريقة ادلالحظة، مجم
كل البيانات و إما باستعمال الوسائل متطور، جىت 

لو كان مثقال ستطيع الباحث أن يالحظ األشياء و ي
أيضا يتعلم الباحث  ذرة. و بواسطة طريقة ادلالحظة

 ٦عن السلوك و معناه.
استخدم الباحث طريقة و يف ىذا البحث، 

بنتيجة تعلم اللغة تتعلق اليت ادلالحظة جلمع البيانات 
الصف لطالب  اللغة العربيةوعملية تعلم  العربية

ادلتوسطة  درسةادلب اللغة الثنائ” ب“التاسع 
 احلكومية الثانية فونوروغو. اإلسالمية

 طريقة ادلقابلة . ب
شخصني مع قصد بني ادلقابلة ىي احملادثة 

 يأكد لينكولن و كما  ادلقابلة اما مقاصد .شيء
                                                             

 ،Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D سوغييونو،٦
 .۲۲٦ (،۲٠١٥لفابيتا، أ: نج)بندو 
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: بناء اإلنسان و األحداث و ادلنظمة و ىي جوبا،
ىتمام و التحقق ادلشاعر و الدوافع و ادلطالب و اإل

 ٧وغريىا. من شيء و التغيري و توسيع ادلعلومات
يف ىذا  طريقة ادلقابلة ةاستخدم الباحثو 

ادلدرس يف ترقية جلمع البيانات تتعلق مبحاولة  البحث
الصف التاسع لطالب  نتيجة تعلم اللغة العربية

احلكومية الثانية  ادلتوسطة اإلسالمية درسةادلب ”ب“
ىف ىذا البحث سيقابل الباحث . و فونوروغو

 قا.ميومدير ادلدرسة ع درسادل
 ةقيثطريقة الو  . ج

ىي ادلساجالت  سوغيونوقة عند يثالو 
الكتابة و الصورة و من  األحادث يف ادلاضي

وثيقة الكتابة كدفًت اليومية و السرية  الفنية. األعمال
و السياسة و غريىا. أما وثيقة الصورة كالصور أو 
اللقطة و الرسم و غريىا. أما وثيقة األعمال الفنية 

                                                             
 .١٨٦ ،Metodologi Penelitian Kualitatifونج، ييليكسي ج. مول ٧
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إما كان دتاثيال أو أفالما أو غريمها. تلك الوثيقة كلها  
البحث كانت متممًة لطريقة ادلالحظة و ادلقابلة يف 

 8.الكيفي  
يف ىذا  ةقيثاستخدم الباحث طريقة الو 

 ع البيانات تتعلق بشخصية ادلدرسةجلم البحث
 ادلتوسطة اإلسالمية درسةادلوتاريخ ادلدرسة ونظام 

 احلكومية الثانية فونوروغو.
 

 تحليل البيانات .و﴾ ﴿
حتليل البيانات ىي عملية البحث و تنظيم 

لة، و البيانات ادليدانية وغريىا حيت البيانات من ادلقاب
.  ىألخر اتكون سهلة و يف الفهم  و اإلختبار مع 

 ترمجتها إىل وحدات و يقوم حتليل البيانات بتنظيمها
اختيار ادلهم  بنمط وتنظيمها  ها و التوليف و

 9خرين.عترب مع اآليم وإستنباط 
                                                             

 .Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D،۲٤٠ سوغييونو،٨

 .۲٤٤ ،نفس ادلرجع٩
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أسلوب  ىف ىذا البحث الباحث يستخدم
 حتليل البيانات ىي حتليل وصفي كيفي على طراز

 و يستخدم الباحث لتحليل 10.ميلس و ىوبريمان
 وىي كما يلى: ،ثالث طرق البيانات

  

 : النشاط فى تحليل البيانات1.1الرسم البياني 
 

 و البيان من الرسم ادلذكور كما يلي:
 (Reduction Data) ختفيض البيانات . أ

                                                             
، Metode Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R&D يونو،يسوغ 10

۲٤٧. 

 ختفيض البيانات

 استنتاج البيانات 

  البينات عرض البياناتمجع 
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ىي عملية إختيارية و تركيز اإلىتمام و 
تبسيط ملخص و حتويل البيانات الظاىرة ىف 
ادليدان. ىف ىذا البحث حتصل الباحث على 

و ادلالحظة  (interview)البيانات من ادلقابلة 
(observation)  و الوثيقة(documentary) 

ادلعقدة ىف التدريس واألعمال اليومية  من 
بيانات ىف ىذا البحث و ختفيض ال 11ادلدارس.

 .نتيجة التعلمىي 
 

 (Display Data)عرض البيانات  . ب
وبعد ختفيض البيانات، فإن اخلطوة 

يف  (Display Data)التالية ىي عرض البيانات 
و عرض البيانات اليت  شكل وصف خمتصر.

حصلت عليها الباحثة ىي عبارة عن مشكالت 
 Miles)و"مايلز وىوبرمان"  القراءة. مهارةيف 

                                                             
)جاكرتا : اجلامعة ،  Analisis Data Kualitatif،مايلس و ىوبرمان١١
 .١٦ (،١٩٩۲اندونيسيا، 
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dan Huberman)  يقوالن أن الغالبية ما تستخدم
ىو النص  البحث الكيفي  لعرض البيانات يف 

 ١٢السردي.
أما البيانات اليت تعرض ىي احلاصل 
من ادلقابلة، و ادلالحظة، و اإلختبارة األوىل، و 

مهارة التسجيالت عن عمالية ادلدرس يف ترقية 
 الثنائي اللغة اللغة العربية لطالب الصف الثامن

احلكومية الثانية  ادلتوسطة اإلسالمية درسةادلب
. وسوف توصف تلك البيانات فونوروغو

 لتسهيل الباحث يف حتليل البيانات.
 

 ( Conclusion Data)استنتاج البيانات  .ج 
استنتاج البيانات ىو حتليل البيانات 

ىذه  ر ىف مدة مجع البيانات أو بعدىا.ادلستم
تفسرية الباحث على البيانات اليت مجعت من 

                                                             
، باندونج: الفابيتا( ،Metodologi penelitian Kombinasi سوغييونو، 12

۲٣٣٩ ،(٠١٣. 
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ىف ىذا البحث ديكن  ١٣ادلقابلة أو من الوثيقة.
لطالب  الكتابةمهارة يف  مشكالتعرفة دل

 الثنائي اللغة لربنامج” ب“ الصف التاسع
احلكومية الثانية  ادلتوسطة اإلسالمية درسةادلب

 .فونوروغو
 

 فصاحة البيانات .ز﴾ ﴿
ىناك ىو أمر مهم يف البحث.  البيانات فصاحة

لفصاحة البيانات يف  يستخدمها الباحث أربعة معايري
، االعتمادية، تحويلية، الادلصداقيةدرجة  :البحث

 ١٤.واحلقوق
و يف ىذا البحث يستخدم الباحث  تقنية 
التثليث بادلصادر. و ىي مقارنة و تبني على درجة 

واسطة ادلصداقية من ادلعلومات يف الزمان ادلختلف و ب
                                                             

جاكارتا: راجا كرافيندو ) ،Metode Penelitian Kualitatifأفريزال، ١٣
 .١٨٠، (۲٠١٤فرسادا، 

 .٣۲٤ ،Metodologi Penelitian Kualitatifونج، ييليكسي ج. مول١٤
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األدوات ادلختلفة يف البحثث النوعي. و ليبلغ تلك تقنية، 
البيانات بني )أ( ادلقارنة  فيمر الباحث ىذه اخلطوات:

البيانات من نتائج ادلقابالت، )ب(  ومن نتائج ادلالحظة 
يف  يقولوما و يف العامة  شخصادلقارنة بني ما يقولو 

 الةيف ح شخصما يقولو  بني )ج( ادلقارنة شخصياتو
و  الةما يقولو يف كل وقت )د( مقارنة احل والبحث 

)ج(  رؤية متنوعة شخص مع اآلراء وعن نظر الجهة و 
 ١٥.ادلتعلقةحمتويات الوثائق و نتائج ادلقابالت  بني ادلقارنة

 
 خطوات البحث .ح﴾ ﴿

ثالث  خطوات البحث يف الغالب تنقسم إىل
 :. و ىكذا خطوات ىذا البحث. و ىيخطوات

 ، و(Pre Research Step)ختطيط البحث  اتخطو  .أ 
( كتابة ختطيط البحث ١) :فيها سبعة خطوات

( ٤)( ارادة اإلذن ٣)( اختيار موفق البحث، ۲)

                                                             
15

 .٣٣١-٣٣٠ ،نفس ادلرجع  



٦٦ 
 

 

( اختيار ادلخرب ٥)استكشاف احوال ادليدان 
( ٧) اعداد أدات البحث (٦) واإلنتفاع بو

 وأخالقيات البحث.
( فهم طبع ١)تنفيذ البحث، وىي:  اتخطو  .ب 

( ٣) ( دخول ىذا ادلوفق۲) وإعداد النفسالبحث 
 اإلشًتاك يف مجع البيانات.

 ات كتابة بينات البحثخطو  .ج 
تمعت البيانات  جين بعد أ، حتليل البيانات اتخطو  .د 

على  قام الباحث بتحليلها ،كما اراده الباحث
 ١٦.الطريقة الوصفية النوعية

 

                                                             
 .١٤٨-١۲٧، نفس ادلرجع ١٦



 

76 

 الباب الرابع
 عرض البيانات

 
مهارة الكتابة لطالب مشكالت في عرض البيانات عن 

الحكومية  المتوسطة اإلسالميةالصف التاسع بالمدرسة 
 م.9191-9102سية االثانية فونوروغو السنة الدر 

 
 عرض البيانات العامة .أ﴾ ﴿

 المتوسطة اإلسالميةالنظرة العامة عن المدرسة  .1
 الحكومية الثانية فونوروغو

 موقفها الجغروفي ( أ
 ادلتوسطة اإلسالميةكانت ادلدرسة 

احلكومية الثانية فونوروغو تقع يف شارع كي 
 771666اذلاتف  67أكينغ  مَتاه الرقم 

( جافان بابادان فونوروغو. وموقع ىذه 2536)
حوايل  (Ngebel)ادلدرسة ليس بعيدا عن الشوارع 
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الشوارع ادلوجودة أمام ادلدرسة مًتا واحد من 
العالية احلكومية األوىل جيناصلان متاما، وكانت 

 1سهلة الوصول إليها بواسطة ادلراكب العامة.
 سيسهاخلفية تأ ( ب

احلكومية  ادلتوسطة اإلسالميةادلدرسة  إن
الثانية فونوروغو من احدى ادلؤسسات الًتبوية 
الرمسية اليت حتتّل مكانتها متساوية بادلدرسة للفًتة 

ومن الالزم أن يقال كمدرسة  (SLTP)األوىل 
للفًتة األوىل ادلخصصة الدين اإلسالمي حيث 

 أسستها أو أدهتا اإلدارة الدينية.
إن السبب ادلؤدي إىل قيام ادلدرسة 

احلكومية الثانية فونوروغو دلا  سطة اإلسالميةادلتو 
ادلتوسطة يف مدينة فونوروغو من ادلدرسة 

الوحيدة اليت تقع يف قرية كارانغ غيبانغ  اإلسالمية
جيتس. وجبانب ذلك ظهرت منها مدارس كتَتة 

                                                             
 (D/010.290.12/1)انظر اىل الوثائق ادلكتوبة، 1
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األىلية يف ذلك  ادلتوسطة اإلسالميةمن ادلدرسة 
أبدي رئيس ادلكتب  1767الوقت. ويف سنة 

ون الدينية بفونوروغو رأيو اىل وزير الشؤون للشؤ 
الدينية غلى رسالة القرار احلكومي من شىت 

األىلية يف بلدة  ادلتوسطة اإلسالميةادلدارس 
أخرجت تلك  1762فونوروغو. ففي سنة 

الرسالة، ولكن من تنال ىذه ادلنصبة احلكومية 
احلكومية   ادلتوسطة اإلسالميةليست ادلدرسة 

 صلاوي. كينتونغ مبنطقة
وبالتاىل حُت أحكمت تلك ادلدرسة 

فونوروغو، مع نائب رئيس  ادلتوسطة اإلسالمية
 للشؤون الدينية تدون وتقام يف قرية سيتونو

جيناصلان مبدينة فونوروغو. حينئذ، كان طلبة 
احلكومية فونوروغو  ادلتوسطة اإلسالميةادلدرسة 

دخلوا هنارا، وىم يسكنون يف مبٌت ادلدرسة 
طالبا  62ئية ادلعارف سيتونو بعددىم اإلبتدا

 1766-1761ادلنقسم إىل فصلُت. مث يف سنة 
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احلكومية  ادلتوسطة اإلسالميةانتقلت ادلدرسة 
فونوروغو اىل وسط فيلنفيتان يف شوارع لوصول 

ادلدرسة  ، وفيها يتعلم الطالبة(Ngebel)إىل 
احلكومية فونوروغو صباحة  ادلتوسطة اإلسالمية

 اليوم. 
لقد تناولت  1767-1765يف سنة 

احلكومية فونوروغو  ادلتوسطة اإلسالميةادلدرسة 
ادلبٍت الذي  يف شكل (DIP)قائمة بدء ادلشروع 

يتكون من أربعة فصول دراسية و مكتب واحد. 
وبعد نزول قائمة بدء ادلشروع، مل تكن األرض 

ادلدرسة موجودة، ولكن بعد جهود مسؤولية 
حلكومية فونوروغو تناولوا ا ادلتوسطة اإلسالمية
  مًتا. 70627ىبة األرض بأوسع 

وأما اآلنن فاستحقت ىذه ادلدرسة 
احلكومية فونوروغو ادلباين  ادلتوسطة اإلسالمية

الفاخرة اليت يسكن فيها الطلبة وادلدرسون، وىي 
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اذلاتف  67تقع يف شارع كي أكينغ مَتاه الرقم 
 جافان بابادان فونوروغو. 771666( 2536)

يف اإلطار الزمٍت القدمي ودلتابعة انتشار 
الزمان، حيث تتسابق ادلدارس لتوفَت الًتبية 

فتحت ادلدرسة  6226والتعليم اجليد، ويف سنة 
احلكومية فونوروغو الفصل  ادلتوسطة اإلسالمية

للقسم التكثيفي )مّتت يف سنتُت(، حيث 
يشتدون كثَتا من اجملتمع الذي يشجل أوالدىم 

 6درسة.إىل تلك ادل

المتوسطة الرئية والبعثة واألهداف للمدرسة  .6
 فونوروغوالثانية الحكومية  اإلسالمية

 الرؤية ( أ
تكوين شخصية ادلسلمُت اإلندونيسيا 

 والذكاء، العادلي، وادلبصَت الكردية،باألخالق 

                                                             
 (D/010.290.12/1)انظر إىل الوثائق ادلكتوبة، 6
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 والعلوم والتقوى اإلديان حيث من وادلبتكر
 5.للبيئة وودي ادلثّقفي عن واىتمام التكنولوجيا،

 البعثة ( ب
 اإلسالمية العملية والتصرف الشخصية تكوين (1

 .احلقيقية احلياة يف الوطنية بالثقافة والقيم
 دلادة الدولية ادلعايَت مع الدراسي ادلنهج تطوير (6

 العربية واللغة اإلصلليزية، واللغة الطبيعية، العلوم
 .ادلتقدمة الدول من الدراسي ادلنهج بالتكييف

 ادلتنوعة ادلصادر باستفادة التعليم عملية أدي (5
 على مبنية )متعددة موارد( ادلتفّوتة ادلصادر أو

 .واالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا
 واالبدائية، بادلباشرة، التعلمية العملية تنفيذ (7

 والتواصلية والتعاونية، والفعالية، واالبتكارية،
 .للطلبة وملهمة

                                                             
 (D/010.290.12/1)انظر إىل الوثائق ادلكتوبة، 3
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 والبيئة االجتماعية البيئة رعاية روح تعزيز (3
 .البيئة افظة ادلقتصدة احلياة وغرس ادلادية،

 يف البيئة تلّوث دلنع النظيفة احلياة ثقافة تطبيق  (7
 .اليومية احلياة

 منع زلاولة يف ادلهّذب السلوك على تعويد (6
 .البيئة فساد

 ادلختلفة الكفاءات يف ادلنافسة روح تنمية (6
 .ادلدرسة رلتمع جلميع

 للمجتمع النموذجية واالبتكار الكفاءة تطوير (7
 ادلدرسة

 اإلقليمي ادلستوى يف ادلنافسة على وقدرة (12
 7.الدويل بل والوطٍت

 
 

                                                             
 (D/010.290.12/1)انظر إىل الوثائق ادلكتوبة، 4
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 الحكومية المتوسطة اإلسالمية المدرسة أهداف .5
 فونوروغوالثانية 

 وبعثة رؤية من ماسبق على باإلضافة
 الثانية احلكومية ادلتوسطة اإلسالمية ادلدرسة فأىداف

 :ىي وغفونورو 
 ةالعام أىداف . أ

احتياجات الطالب الذين لديهم تلبية  (1
خصائص وجوانب زلددة للتنمية ادلعرفية 

 .والعاطفية
استيفاء حقوق الطالب وفًقا   (6

 لالحتياجات التعليمية ألنفسهم
حتقيق ادلصاحل الفكرية للطالب ووجهات  (5

 نظرىم ادلستقبلية
 تلبية احتياجات الطالب لتحقيق الذات (7
النظر يف دور الطالب كأصول للمجتمع  (3

 تياجات اجملتمع دللء الدورواح
 ادلستقبل كقادة الطالب إعداد (7
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ادلدرسة ادلتوسطة إنتاج أعلى جودة (6
 اإلخراج فونوروجو 6احلكومية 

توفَت الفرص للطالب الذين لديهم قدرة  (6
أعلى من ادلتوسط إلكمال برامج التعلم 

 بشكل أسرع
 ةاخلاصىداف أ .ب 

منح اجلوائز لكونك قادًرا على إكمال  (1
التعليم بشكل أسرع وفًقا برنامج 
 إلمكاناتو

 حتسُت كفاءة وفعالية عملية التعلم للطالب (6
منع ادللل ضلو مناخ الفصول الدراسية اليت  (5

ال تدعم التطور األمثل للتميز احملتمل 
 للطالب

مزج شعارات الطالب للحصول على ذكاء  (7
 .روحي وعاطفي متوازن
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 صةاعرض البيانات الخ .ب﴾ ﴿
 عملية من البيانت بعض ةالباحث وجد أن بعد

 ةالباحث أراد ادلكتوبة، والوثائق ادلالحظات وادلقابالت
 يف كتب الذي البحث نتائج يظهر أن البحث ىذا يف

مشكالت اّليت واجهها الطالب  ما وىو ادلسألة حتديد
 لربنامج اللغة الثنائييف مهارة الكتابة الصف التاسع 

احلكومية الثانية فونوروغو  ادلتوسطة اإلسالميةبادلدرسة 
م. و ما حل 6262-6217 الدراسيةالسنة 

اّليت واجهها الطالب يف مهارة الكتابة  مشكالت
ادلتوسطة بادلدرسة  لربنامج اللغة الثنائيالصف التاسع 

 الدراسيةاحلكومية الثانية فونوروغو السنة  اإلسالمية
 م.6217-6262
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طالب لمشكالت الطالب في مهارة الكتابة  .0
 لبرنامج اللغة الثنائي "ب" الصف التاسع

الحكومية  المتوسطة اإلسالميةبالمدرسة 
-9102 الدراسيةالثانية فونوروغو السنة 

 م.9191

التعليم يف تعلم اللغة العربية وخاصة يف 
اليت  كالتمشال يزال يواجو بعض مهارة الكتابة 

الطالب. يف ىذه الدراسة، دلعرفة تواجو 
 إستعاباليت يواجهها الطالب يف  كالتمش

مقابالت مع  ةأجريت الباحث مهارة الكتابة
  العديد من الطالب مبا يف ذلك:

 أماندا كورنيا أمبارساري، .1
 أديندا لطيفة العليا، .6
 فحريزا يوين مغفَتا فوترا، .5
 فازى فوزا عظيما، .7
 نتشا أيو سينتا ماىاراين، .3
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 ريزال نابيل حسان. .7
 ادلشكلةأماندا كورنيا أمبارساري،  اوقفً 

 ىي الكتابة مهارات حول الطالب يواجهها اليت
 ال ألهنم زلنو يف الطالب ،الكتابة اإلمالئّية عندما

 اقل أيضا ىو والطالب ادلعلم، قالو ما يفهمون
 يف اىتماما وأكثر العربيةادلفردات  عن حفظها
 تعرف ان ديكنك ىذا، من. اليابانية اللغة دراسة
 تاثَت ذلا سيكون ما شخص مصلحو ان أيضا
 علي ادلطاف هناية يف تؤثر وسوف النتيجة علي

 يف فقط يتم ال اللغة تعلم وعمليو. إصلازاهتم
 سلتلفو بطرق يكون ان ديكن ولكن الصف،

 3.الكوميديا خالل من منهم واحد
 ىي ادلشكلة ديندا لطيفة العليا،ألفقا ً و و 

 يؤثر حبيث ادلفردات إتقان إىل يفتقر الطالب ان

                                                             
5
 (W/020./90.12/0.) ادلقابلة، نتيجة انظر اىل 
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 لطول فهم اقل ىي اليت الكتابة عمليو على
 7.شلارسو وعدم قصَتة

 وادلشاكلنتشا أيو سينتا ماىاراين، لفقا ً و و 
 اقل الكتابة عمليو يف الطالب منها يعاين اليت
 االستماع جيري اليت الكلمات فهم علي قدره

 كلمات وبُت بينها خيلط ما وغالبا اليها،
 6.أخرى

 الطالب فحريزا يوين مغفَتا فوترا،لفقا ً و و 
 اهنا ىي وادلشكلة العربية، باللغة اىتماما اقل

 الطالب ولكن العربية، القواعد فهم إىل تفتقر
 وغَت الرمسية ادلؤسسات من كل تعلم حياولون
 6.الداخلية ادلدارس مثل الرمسية

 يكون ان ديكنفازى فوزا عظيما، فقاً لو و 
 الطالب منها يعاين اليت ادلشاكل ان ادلعروف من

                                                             
 (W/.00.290.12/1.) انظر اىل نتيجة ادلقابلة،7

 (W/.00.290.12/2.) انظر اىل نتيجة ادلقابلة،6

  (W/.00.290.12/3.)   انظر اىل نتيجة ادلقابلة،8
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 عندما وخاصو بادلهراجا اخلاصة ادلهارات يف
  7.قصَتة طول حول الكتابة اإلمالئية يكون

 وسائل ريزال نابيل حسان،وفقاً لو 
 12.التعلم عمليو يف لالستخدام ضرورية االعالم

 الطالبإىل نتائج ادلالحظة، واستناًدا 
 باللغة التعلم النشاط ىذا متابعو يف متحمسون

 عن يتحدثون األحيان بعض يف ولكن. العربية
 امام ديارسون اآلخرين األصدقاء عندما أنفسهم
 11.الطالب يذكر ادلعلم لذلك. الطبقة

بناًءا على ادلالحظات يف عملية التعلم 
 الرد يتم التحية نأ بالقول الدرس ةادلعلم تبدأ

 قرا ذلك وبعد. الطالب مجيع قبل من عليها
 يف يدخل مل من لوسأ الغيابكسف  ةادلعلم
 من ةادلعلم يطلب ذلك بعد. الوقت ذلك

                                                             
 (W/.00.290.12/4.)     نتيجة ادلقابلة،انظر اىل  9

 (W/.00.290.12/7.)    انظر اىل نتيجة ادلقابلة، 10

 (O/120./90.12/1.) انظر إىل نسخة ادلالحظة،11



61 

 

 

 اجراء مهمة علي حيتوي كتاب فتح الطالب
 ةادلعلم فحصت مث. ادلنزلية الواجبات زلادثات

 من االنتهاء بعد. مربر انو حُت يف الطالب عمل
 يف للتحرك الطالب من طلبت ةادلعلم تصحيح

 ما دلمارسة صديق البدالء مقاعد مع أزواج
 و من .هبم اخلاصة الكتب يف الطالب كتب
، مثل األنشطة الدراسية الفصول خارجيف  التعلم

 العربية ألعاب مبختلف التعلم ويتم العربّية ادلغامره
 حبيث. العربية اللغة يف الطالب مهارات لتحسُت
 .جدا متحمسون ومهتمون الطالب

 :التايل النحو علي وصفها ديكن لذلك  
الثنائي اللغة مثل ليس كل طالب الصف 

، لذلك ديكن القول أن الطالب اللغة العربية
، وفًقا دلا 328تمُت بادلواد العربية ىم فقط ادله

"اىتمامها ىو  اأعربت عنو السيدة فوزية األزىر 
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الباقون ىم أولئك الذين يفضلون  816 فقط".32
بعضهم شلن حيبون اللغة اليابانية،  اللغة اإلصلليزية و 

 15.التاسع بكما قال أماندا كورنيا من فئة 
مام الطالب باللغة العربية بالنظر إىل قلة اىت

، فإهنا تؤثر أيًضا على قدراهتم على اخلرباء نفسها
ىناك . مهارة الكتابة، أحدىم ألربعة الكبارا

عامل آخر يتمثل يف نقص قدرة الطالب على 
دات. على الرغم من أن ادلدرسة قد إتقان ادلفر 

عقدت العديد من األنشطة الربنارلية لدعم 
مهارات اللغة العربية للطالب، ولكن يف ادلمارسة 
العملية ليس كل الطالب على استعداد وقادرون 
على حفظ أو إعادة تعلم ادلواد اليت حصلوا 

 عليها.

                                                             
 (W/020./90.12/1.) ادلقابلة، نتيجةانظر اىل 16

 (W/.00.290.12/0.) ادلقابلة، نتيجةانظر اىل 15
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كما عرّب عنها العديد من الطالب بأن 
بة اللغة العربية ال تتقن ادلفردات عقباهتم عند كتا

 حبيث تؤثر أيًضا على مرحلة الكتابة.
ادلعلم ىو أفضل حافز للطالب. ادلعلم 

سوف جيلب الطالب ضلو اإلصلاز  نقباءىو أيضا 
دلستقبل مشرق. يوجد مدرسان للغة العربية يف 

 و ازىر األ ةفوزي ةالصف التاسع، ومها األستاذ
عفيف. إهنم ماجستَت يف تعليم اللغة  األستاذ

العربية. حبيث االختصاص ليس يف شك. لكن 
يف ادلمارسة العملية، ال تزال ىناك عقبات مبا يف 
ذلك ضيق الوقت، وقلة اىتمام الطالب باللغة 

 العربية وغَتىا.
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مشكالت الطالب في مهارة الكتابة الصف حل  .9
المتوسطة بالمدرسة  لبرنامج اللغة الثنائي "ب" التاسع

 الدراسيةالحكومية الثانية فونوروغو السنة  اإلسالمية
 م.9102-9191

 تنفيذىا ليتم للتعلم لح تتطلب مشكلة كل
 ادلدرسة وفرت وقد .متوقع ىو كما والنتائج جيد بشكل

 لدعم ةسلتلف أنشطة اللغة الثنائي برنامج اللح من
 :ذلك يف مبا العربية، اللغة يف الطالب مهارات

 يف اجليب قاموس أو مشاركو يتم ،ادلفردات قاموس . أ
 منوذج وىو ،ئىاللغة الثنا الصف السابع وقت

 باللغتُت عامية مفردات فيو توجد الذي الكتيب
 الطالب قبل من القاموس حيفظ. واالصلليزيو العربية
 كل االصلليزيو أو العربية، اللغة معلمي يف ويودع
 ولكن األربعاء، إيداع علي ادلوافقة ومبجرد. أسبوع
 علي العثور طريق عن إيداع ديكن يوم كل اآلن
 دراسي فصل كل. ادلعلم غرفو أو ادلكتب يف ادلعلم
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 عشره حفظها، ينبغي اليت الفصول لعدد حد لو
 17.الدراسي الفصل يف فصول

 النشاط ىذا يتبع ،(Arabic Camp) العريب ادلخيم . ب
. الزوجي الدراسي الفصل يف الثامن الصف طالب
اجلامعة اإلسالمية  من طالب النشاط ىذا يف وشارك

 13و اجلامعة دارالسالم كونتور.
 يف الثامن الصف الطالب تليها ،األسبوع العريبّ  . ت

 الصلة ذات ادلختلفة االنشطو. 6 الدراسي الفصل
 طالبال قبل من اجلميع استضافو يتم. العربية باللغة

 17.اجلامعة دارالسالم كونتور
 اللغة يتحدث، (Oral Test) الشفوي االمتحان . ث

 يف مبا الدراسي، الفصل قبل تعقد ما عاده. العربية
 مت اليت واجلوانب اللغة، الثنائي الربامج ذلك

                                                             
 (W/1.0.//0.12//.) ادلقابلة، نتيجةانظر اىل 17

 نفس ادلرجع13
 نفس ادلرجع17
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 من فانو معُت، بند صنع خطوات شرح أو اختبارىا،
 16.للطالب السهل

 ىو النزاىة ،(Qurban Integrity) احلضرية السالمة . ج
 لوجهو وفقا احلضرية السالمة احليوانية حتليل نشاط

 مجيع النشاط ىذا ويشمل. ادلختلفة الدروس نظر
 ادلمارسة. األضحى عيد يوم كل يقام. الطالب
 فرداتادل على العثور ىي العربية باللغة ادلتعلقة

. للحيوانات اخلارجية واألعضاء الداخلية األعضاء
 الدقة ىو تقييمو مت الذي واجلانب تقرير ىو التقييم

 وظيفة ىي النزاىة احلضرية السالمة. االشاره يف
 ليتم مواضيع ةبتسعه ةمثقل رلموعة كل. ةرلموعه
 للتاريخ، والتزجل دلفرداهتا، العربية اللغة مثل. حتليلها

 وعد احلضرية ادلاشية وزن حلساب والرياضيات
 16.وغَتىا ادلوزعة اللحوم

                                                             
  نفس ادلرجع16
 نفس ادلرجع16
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اخليمة يف  ىي، (Arabic Adventure) العربية ادلغامرة . ح
 يليو الفردي الدراسي الفصل يف واألحد السبت يوم

 وتقع. لربنامج اللغة الثنائي الثامن الصف طالب
 الصيد برك مثل االمهيو ذات األماكن يف أنشطتها

من اجلامعة  الطالب تسًتشد النشاط ىذا يف. بيًتي
 17.اإلسالمية دارالسالم كونتور

 باللغة تصالاإل على تدريب ىو ،لمعلمُتل تدريبال . خ
. اسالنّ  ةلعامّ  يةواإلصلليز  الدينية للمعلمُت العربية

 االتصاالت على ادلواد مع دراسية حلقو ىو التدريب
 62.الدراسة ختتاموإ فتتاحإل واالصلليزيو العربية

 فصل كل يف يقام سباق نشاط ىي ،اللغوية ةادلناقش . د
 من والثامن السابع الصف يف ادلشاركون. دراسي

انواع ادلناقشة ىي . الثنائيلربنامج اللغة  الطالب
 اللغات تدريب ومتتقدمي القصة واحملاضرة واخلطابة. 

 الطالب من والثامن السابع الصف تنفيذ على
                                                             

 نفس ادلرجع17
 نفس ادلرجع62
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 الصف طالب ىم ادلشاركون لربنامج اللغة الثنائي
 دلده اللغة يف الطالب تدريب يتم.  والثامن السابع
الطالب من اجلامعة  مع ادلدرسة وتتعاون. شهر

دارالسالم كونتور و الطالب من اجلامعة اإلسالمية 
لربنامج اللغة  الطالب لتدريب احلكومية فونوروغو

 61.الثنائي
 باستخدام ة ىيادلعلم من احلل نأ حُت يف
 يستخدمها اليت الطريقة. واالسًتاتيجيات التعلم أساليب

 طريقو ىيادلباشرة،  األستاذة فوزية األزىرى الطريقة
 النصح من ادلزيد إىل حيتاجون الطالب الن للخطاب
 أضافة من أوال ادلوقف لتحسُت أفضل. والتحفيز
قليال  ولكن دائما يف البيتادلهّمة  تعطيمّث  .ادلوضوع

يف  يتعلموا ان يريدون الطالب جعل إىل هتدف. فقط
 66.تعقيد ليس ولكن البيت

                                                             
 (W/1...7/0.12/1.) ادلقابلة، نتيجة انظر اىل61

 (W/1.0.//0.12//.) ادلقابلة، نتيجةانظر اىل 66
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 مهارات تدعم اليت االنشطو فان ،للباحثة ووفقا
طالب  ىناك الن احلضرية، السالمة ىي الطالب كتابة

 اخلارجية واألعضاء الداخلية األعضاء ما يكتبون
 النزاىة نشاط نأ األستاذ مغفور قال وكما .للحيوانات

 ولكنو احملادثة  ادلفردات كتابة يى احلضرية السالمة يف
 األعضاء أمساء كتب الحقا تصويرىا وبعد فقط، أقصر

 65.العربية باللغة للحيوانات اخلارجية واألعضاء الداخلية

                                                             
  (W/.00.290.12/2.)ادلقابلة، نتيجةانظر اىل 23
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 الباب الخامس
 تحليل البيانات

 
 مشكالت الطالب في مهارة الكتابةتحليل البيانات عن 
المتوسطة بالمدرسة  لبرنامج اللغة الثنائيالصف التاسع "ب" 

 الدراسيةالسنة الحكومية الثانية فونوروغو  اإلسالمية
 م.9102-9191

 
مشكالت الطالب في مهارة عن تحليل البيانات .أ﴾ ﴿

 لبرنامج اللغة الثنائي"ب"  الكتابة الصف التاسع
الحكومية الثانية  المتوسطة اإلسالميةبالمدرسة 

 م.9191-9102 الدراسيةفونوروغو السنة 
 زلتوي وصف على القدرة ىي الكتابة مهارات

 إىل الكلمات كتابو مثل بسيطو جوانب من بدءا العقل،
 الكتابة مهارات تقسيم ميكن .ملفقو من ادلعقدة اجلوانب

اشياء، اإلمالء  ثالث إىل العريضة اخلطوط يف العربية باللغة
 واخلاط واإلنشاء.
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 عمليو يف شخص على القدرة ىي الكتابة ةمهار 
 عقوبة الكلمات مث الكلمات، يف التصويرية الشعارات

 واألفكار واعالم لنقل هبا، ادلعمول اللغة لقواعد وفقا فعالو
  9.لآلخرين والعواطف وادلشاعر ادلواقف واخلربات، واآلراء

 مهارات بثالث وثيقا ارتباطا ادلرتبطة الكتابة مهارة
 تعزز سوف والقراءة والتحدث لالستماع وسائل. أخرى
 سيكون الكتابة مهارة تعلم فان ولذلك. الكتابة مهارة
 يف أو العملية يف سواء أخرى مهارات بثالث مقًتنا دائما

 2.التقييم
 النهائية ادلظاىر أكثر الكتابة ةمهار  وتشكل

 بعد اللغة متعلمو يتقنها اليت اللغوية وادلهارات للمهارات
 يتم اللغة، تعلم يف. والقراءة والكالم االستماع على القدرة

 هاعلى يهيمن ألنو إنتاجيو كقدره ادلهارة ىذه تصنيف

                                                             
 ،Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab اجيف ىريماوان،9

 (.2999)باندونج: رمياجا روسداكريا، 

 ،Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Arab اجيف ىريماوان،2
 .999، (2998باندونج: الفبيتا، )



92 

 

 

 واقًتاحات وأراء أفكار شكل يف رسالة إعطاء نشاط
 .اللغة كتابو خالل من القارئ إىل جرا وىلم ومشاعر،

 األخرى، الثالث اللغوية ادلهارات مع بادلقارنة
 الناطقني قبل من حىت إلتقان أصعب ىي الكتابة مهارات

 إىل ذلك ويرجع. من الرغم على ادلعنية اللغة من األصليني
 اللغوية من سلتلفو عناصر على السيطرة ىعل الكتابة قدره

. الكتابة زلتوي ستكون اليت نفسها اللغة خارج والعناصر
 يف ادلنسوجة احملتوي من العنصر وال اللغة تكون ان جيب ال

 متسلسلة ىي اليت الكتابة تنتج اليت الطريقة ىذه مثل
 3.والصلبة

مشكالت يف مهارة الكتابة لطالب الصف التاسع 
 ادلتوسطة اإلسالميةبادلدرسة  اللغة الثنائي لربنامج"ب" 

-2999سية ااحلكومية الثانية فونوروغو السنة الدر 
 وادلواد ة أشياء، يعين الرغبةثالث من رؤيتها ميكن م2929
 .والبيئة

                                                             
 ،Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Arab اجيف ىريماوان،33

 .42، (2998باندونج: الفبيتا، )
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 الرغبة .9
الطالب جسديا ة شخصية ويرتبط ذلك حبال

قبل  التعلم فيما يتعلق بابعاد الطالب وذىنيا. ادلشاكل
 4و جتربة.عموما فيما يتعلق بادلصاحل والرباعة  التعلم

، الثنائي اللغة مثل اللغة العربيةليس كل طالب الصف 
تمني بادلواد العربية لذلك ميكن القول أن الطالب ادله

، وفًقا دلا أعربت عنو السيدة فوزية :59ىم فقط 
الباقون ىم أولئك  5: فقط".59ها رغبت" ااألزىر 

بعضهم شلن حيبون صلليزية و الذين يفضلون اللغة اإل
التاسع اللغة اليابانية، كما قال أماندا كورنيا من فئة 

مام الطالب باللغة العربية بالنظر إىل قلة اىت 6.ب
، فإهنا تؤثر أيًضا على قدراهتم على اخلرباء نفسها

ىناك عامل . مهارة الكتابة، أحدىم ألربعة الكبارا

                                                             
)باندونج: الفابيتا،  ،Belajar dan Pembelajaran عون الرمحن،4

2994 ،)977. 

 (W/0201/80102/10) ادلقابلة، نتيجةانظر اىل 5

 (W/1001280102/10) ادلقابلة، نتيجةانظر اىل 6
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إتقان آخر يتمثل يف نقص قدرة الطالب على 
ادلفردات. على الرغم من أن ادلدرسة قد عقدت 

رلية لدعم مهارات اللغة العديد من األنشطة الربنا
لطالب، ولكن يف ادلمارسة العملية ليس كل العربية 

الطالب على استعداد وقادرون على حفظ أو إعادة 
 ها.يعلتعلم ادلواد اليت حصلوا 

  ادلواد .2
 موقف لديكالطالب  تعلم يف البدء قبل إذا

 أنشطة يف سيحاول ادلشاركة انو وقال قبول التعلم، من
 الطالب كان إذا ذلك خالف ولكن اجليد، التعلم
 إىل أيضا مييل سوف انو مث رفض من موقف لديهم
 نتائج تعلم على ذلك سيؤثر. للتعلم اقل اىتمام إيالء

 االنشطة عندما انو ،يتدلالحظ وفقا 7الطالب.

                                                             
)باندونج: الفابيتا،  ،Belajar dan Pembelajaran عون الرمحن،7

2994 ،)977.  
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اقل  هبا يتحدثون الطالب من العديد من ميةعلىالت
 8.اىتمام

 البيئة .3
يكون ذلا تاثري إجيايب  وميكن للبيئة االجتماعية

. ليس عدد قليل من ةالسلبيى ن تؤثر أيضا علأوميكن 
بسبب تاثري نظرائو الذين   الطالب قد زادت النتائج

إعطاء الدافع للتعلم. ولكن خالف ى كانوا قادرين عل
حتفيز التعلم  ال تعطي شيئا إجيابياذلك عندما زمالئو 

ليس جيًدا. االقران ليسوا  نتائج التعلم علىسيؤثر 
ولكن ميكن أيضا ان يتاثر  العنصر البيئي الوحيد

 والعالقات مع ادلسؤولني اإلداريني. مبوقف ادلعلم يف
 مل ولكنالفصول اللغة الثنائى، ىناك بيئة اللغوية يف 

 9.وادلعلمني الطالب قبل من بالبالكامل تنفيذىا يتم

                                                             
 (O/0201/80102/10) ادلقابلة، نتيجةانظر اىل 8

)باندونج: الفابيتا،  ،Belajar dan Pembelajaran عون الرمحن،9
2994 ،)977. 
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حل مشكالت الطالب في عن تحليل البيانات  .ب﴾ ﴿
لبرنامج اللغة  "ب" مهارة الكتابة الصف التاسع

الحكومية  المتوسطة اإلسالميةبالمدرسة  الثنائي
 م.9191-9102 الدراسيةالثانية فونوروغو السنة 

 الرغبة .9
احلكومية الثانية  ادلتوسطة اإلسالميةادلدرسة 

 من العديد نفذت فونوروغو من خالل الغة الثنائي
 مهارات ودعم الطالب مشاكل دلعاجلة االنشطة
 .العربية اللغة يف الطالب

 قاموس أو مشاركو يتم ،ادلفردات قاموس . أ
 ،اللغة الثنائى الصف السابع وقت يف اجليب

 مفردات فيو توجد الذي الكتيب منوذج وىو
 حيفظ. واالصلليزيو العربية باللغتني عاميو

 معلمي يف ويودع الطالب قبل من القاموس
 ومبجرد. أسبوع كل االصلليزيو أو العربية، اللغة

 كل اآلن ولكن األربعاء، إيداع على ادلوافقة
 ادلعلم على العثور طريق عن إيداع ميكن يوم
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 دراسي فصل كل. ادلعلم غرفو أو ادلكتب يف
 حفظها، ينبغي اليت الفصول لعدد حد لو

 99.الدراسي الفصل يف فصول عشره
 ىذا يتبع ،(Arabic Camp) العريب ادلخيم . ب

 الفصل يف الثامن الصف طالب النشاط
 النشاط ىذا يف وشارك. الزوجي الدراسي
اجلامعة اإلسالمية و اجلامعة  من طالب

 99دارالسالم كونتور.
 الثامن الصف الطالب تليها األسبوع العريّب، . ت

 ذات ادلختلفة االنشطو. 2 الدراسي الفصل يف
 من اجلميع استضافو يتم. العربية باللغة الصلة

 92.اجلامعة دارالسالم كونتور طالبال قبل
 اللغة يتحدث، (Oral Test) الشفوي االمتحان . ث

 الدراسي، الفصل قبل تعقد ما عاده. العربية
                                                             

 (W/8101//0102//1) ادلقابلة، نتيجةانظر اىل 99

 نفس ادلرجع99
 نفس ادلرجع92
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 واجلوانب اللغة، الثنائي الربامج ذلك يف مبا
 بند صنع خطوات شرح أو اختبارىا، مت اليت

 93.للطالب السهل من فانو معني،
 النزاىة ،(Qurban Integrity) احلضرية السالمة . ج

 احلضرية السالمة احليوانية حتليل نشاط ىو
 ويشمل. ادلختلفة الدروس نظر لوجهو وفقا
 عيد يوم كل يقام. الطالب مجيع النشاط ىذا

 ىي العربية باللغة ادلتعلقة ادلمارسة. األضحى
 الداخلية األعضاء فرداتادل على العثور

 ىو التقييم. للحيوانات اخلارجية واألعضاء
 يف الدقة ىو تقييمو مت الذي واجلانب تقرير

 وظيفة ىي النزاىة احلضرية السالمة. االشاره
 مواضيع ةبتسعه ةمثقل رلموعة كل. ةرلموعه

 والتزجل دلفرداهتا، العربية اللغة مثل. حتليلها ليتم

                                                             
 نفس ادلرجع93
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 ادلاشية وزن حلساب والرياضيات للتاريخ،
 94.وغريىا ادلوزعة اللحوم وعد احلضرية

 ىي، (Arabic Adventure) العربية ادلغامرة . ح
 الفصل يف واألحد السبت اخليمة يف يوم

 الثامن الصف طالب يليو الفردي الدراسي
 يف أنشطتها وتقع. لربنامج اللغة الثنائي

. بيًتي الصيد برك مثل االمهيو ذات األماكن
من اجلامعة  الطالب تسًتشد النشاط ىذا يف

 95.اإلسالمية دارالسالم كونتور
 تصالاإل على تدريب ىو ،لمعلمنيل تدريبال . خ

 ةلعامّ  يةواإلصلليز  الدينية للمعلمني العربية باللغة
 ادلواد مع دراسية حلقو ىو التدريب. اسالنّ 

 فتتاحإل واالصلليزيو العربية االتصاالت على
 96.الدراسة ختتاموإ

                                                             
 نفس ادلرجع94
 نفس ادلرجع95
 نفس ادلرجع96
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 كل يف يقام سباق نشاط ىي ،اللغوية ةادلناقش . د
 السابع الصف يف ادلشاركون. دراسي فصل

. لربنامج اللغة الثنائي الطالب من والثامن
انواع ادلناقشة ىي تقدمي القصة و احملاضرة 

 تنفيذ على اللغات تدريب ومتواخلطابة. 
لربنامج  الطالب من والثامن السابع الصف

 الصف طالب ىم ادلشاركون اللغة الثنائي
 اللغة يف الطالب تدريب يتم.  والثامن السابع

الطالب من  مع ادلدرسة وتتعاون. شهر دلده
اجلامعة دارالسالم كونتور والطالب من اجلامعة 

 الطالب لتدريب اإلسالمية احلكومية فونوروغو
 97.لربنامج اللغة الثنائي

 مهارة بني عالقة ىناك لغوية مهارات أربع يف
 أخرى. مهارة مع واحده

 

                                                             
 (W/81.17/0102/10) ادلقابلة، نتيجة انظر اىل97
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 بني اإلستماع والكتابة العالقة  .9
ويف بعض احلاالت، ال هتدف   

أنشطو الكتابة إىل الكشف عن زلتوي 
 ةالعقل نفسو فحسب، بل أيضا إىل كتاب

تعبري الطرف اآلخر اما عن طريق نقل 
الكتابة من مصدر معني أو عن طريق  

اخلطاب الذي يستمع اليو. وميكن  ةكتاب
رؤية دور االستماع يف الكتابة يف أنشطو 

 ىالتعلم اإلمالء، واحده منها تسم
 اإلستماع. اإلمالء

ستماع ىو اإل اإلستماع اإلمالء  
، مث كتابتها. ةالنص قراء ةأو مجل ةإىل كلم

ويطلب من صاحب البالغ يف ىذه 
ن يكتب حكما دون ان يري أالقضية 
ن يعتمد بدال من أللكتابة، بل مثاال 

لة لالستماع إىل أنتيجة ادلس ىذلك عل
القراءة. وحيدث التواصل يف ىذه احلالة 
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مع اجلهري(  صوطأو ال ادلتكّلمبني 
الكاتب. بالذي يتصرف ادلستمع 

وادلؤلف يف ىذه  ادلستمعن إالتايل، فوب
احلالة ىي نفسها ولكن ال يتجزا اجلهات 

 .و القارئالفاعلة مع ادلتكلم أ
 العالقو بني الكالم والكتابة .2

يف  كالمىل يساىم النشاط ال
وجو اخلصوص  ىنشاط الكتابة؟ عل
ىو جزء من  كلمالتعلم اإلمالء، وال

الكتابة زلاكاة. وىو لو التقارب مع دور 
االستماع يف الكتابة، كما االستماع ىو 

 .الكالم ىرد عل
 كلمويف تعلم اللغة، يلعب ادلت

ن ىناك أدورا ىاما يف الكتابة معتربا 
العديد من اإلجراءات الكتابية اليت يتعني 

. ومع ةحتديدىا أو متابعتها مع احملادث
ذلك، إذا كان ىناك خطا يف الكتابة، مث 
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التايل فان وبحملاذاتو ينبغي ان تناقش. 
الكالم ىو جزء من حتفيز الكتابة، 

ما عند ةخاص ةوالكتابة للثقة يف احملادث
جيب تقومي الكتابة أو متابعتها من خالل 

. وجاء االتصال ادلتبادل بني ثةاحملاد
 .اتبادلتحدثني والك

 القراءة والكتابة العالقو بني .3
القراءة والكتابة مها نشاطني 

. القراءة ىي نشاط فهم ةمرتبطني مباشر 
زلتوي الكتابة اليت سكبها ادلؤلف، ألنو 

الرسائل من عندما يريد ادلؤلف ان ينقل 
ن اذلدف األول ىو إخالل كتابتو، ف

الرغم من ان القارئ يف  ىالقارئ. عل
ىذه احلالة ىو الفاعل االتصال السليب، 

تصال صاحب البالغ ولكن ال يزال اإل
 .مع القارئ ىو ضرورة
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سيحدث التواصل ادلتبادل بني 
عندما يقوم االثنان  ارئادلؤلفني والق

رئ بنشاط بتغيري األدوار، سيقوم القا
الكتابة ويقوم ادلؤلفون بنشاط القراءة. 
سينظر إىل ىذه األدوار يف سياق 

 /0.ادلراسالت
 

 بني أعاله ادلذكورة االنشطة وجتمع
 ادلمارسة من الرغم على. األربع اللغوية ادلهارات

 ىناك ولكن. الكالم عن احلديث على أكثر
 مع منهم واحد األخرى، ادلهارات مع عالقات
 مشاكل من واحده الن. الكتابة مهارات
. ادلفردات حيفظ ال يكتب ان ميكن ال الطالب
 ادلفردات إتقان على الًتكيز ادلدرسة تؤكد ولذلك
 .تتبع سوف األخرى ادلهارات حبيث

                                                             
 ،Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Arab أجيف ىريماوان، 18

 .47-46(، 2998)باندونج: ألفابيتا، 



995 

 

 

 ادلواد .2
. التدريس بكتاب دائما مرتبطة ادلواد

استخدام الكتب التعليمية مهم جدا ألنو حيدد صلاح 
القيام بتصوير التمثيل الثقايف العريب وينبغي  99.التعلم

يف الكتاب التعليمي الن فهم ىذا اجلانب سيساعد 
الطالب علي فهم استخدام العبارات أو اجلمل أو 
الكلمات أو أمساء األشياء ادلتعلقة بادلالكني 
االجتماعيني والثقافيني ذلذه اللغة. ومع ذلك، فانو ال 

اثال للشعب يعين ان عرض ادلواد ينبغي ان يكون شل
الثقايف العريب. الن حقيقة ان الكتب العربية اجليدة 
للطالب االندونيسيني ىو الكتاب الذي نظام 

 29.العرض وفقا لشخصيو الطالب االندونيسيني

                                                             
 ،Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab اجيف ىريماوان،99

 .996، (2999اندونج: رمياجا روسداكريا، )ب

 ،Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab اجيف ىريماوان،20
 .997، (2999اندونج: رمياجا روسداكريا، )ب
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 إىل ادلدرسون حيتاج ذلك، إىل االضافو
اسًتاتيجية . ادلناسبة التعلم اسًتاتيجيات استخدام

 ىي: تعلم مهارة الكتابة
اسًتاتيجيات تعلم مهارة الكتابة علي أساس  .أ 

 مستواىا:
  مستوى ادلبتدئني (9

  ةنسخ وحدات لغة بسيط ( أ
 كتابو وحدات لغة بسيطو ( ب
 كتابو البيانات واالسئلو البسيطة ( ت
 كتابو فقرات قصرية ( ث

 مستوى ادلتوسط (2
 كتابو البيانات واالسئلو ( أ

 كتابو الفقرات ( ب
 كتابو رسالة ( ت
 كتابو مقال قصري ( ث
 كتابو تقرير ( ج
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 مستوى ادلتقدم (3
 كتابو الفقرات ( أ

 كتابو رسالة ( ب
 كتابو أنواع سلتلفو من ادلقاالت ( ت
 كتابو تقرير ( ث

 مراحل تدريب مهارة الكتابة .ب 
ادلعفيو، ويعطي ىذا ادلثال يف مرحلو ادلبتدئني  (9

واالختالف يف ادلراحل الالحقة. عن طريق 
أخذ العينات مث يتعلم الطالب وتدريب 

وفقا  أنفسهم علي الكتابة بشكل مناسب
ذلذا ادلثال، والطالب ميكن ان تتعلم لتوضيح 
صحيح، وكذلك الطالب ادلمارسني 

 باستخدام اللغة العربية الصحيحة.
االستنساخ، ىو الكتابة علي أساس ما مت  (2

دراستو شفويا. يف ىذه ادلرحلة الثانية بدا 
، يف الكتابة ادلدربة دون اي مناذجالطالب 

والنموذج الشفوي ال يزال ىناك ، وينبغي ان 
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يكون منوذجا جيدا حقا. وميكن أيضا ان 
تستخدم االجابو علي متارين منط اجلملة اليت 

 .تتم عاده شفويا كتمارين الكتابة
اإلمالء، اإلمالء لو العديد من الفوائد، اليت  (3

يتم اختيارىا بعناية ادلواد اذلامو. ميكن 
ء والقطار أذان اإلمالء تدريب اإلمال

 .وتدريب فهم اجلمل
 : ىناك نوعان من اإلمالء

 .إمالء مستعد، وقد قيل للطالب ادلواد ( أ
ال يتم اخبار  ،إمالء غري مستعد ( ب

 .الطالب بادلواد
 تقنيات تصحيح اإلمالء يعين:

ادلعلمني اخلاصة الذين اجراء  ( أ
التصحيحات، من خالل مجع كل عمل 

 .الطالب والعمل يف ادلنزل
 واحدة فئة يف ادلستبدلون الطالب ( ب
 كل طالب يصحح نتائجو اخلاصة ( ت
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أعاده الدمج والتحويل، أعاده الدمج ىي  (4
شلارسو للجمع بني اجلمل. ويف حني ان 

 .التحول ىو شلارسو تغيري اجلمل
، يف ىذه ادلرحلة يبدا الطالب انشاء ادلوجو (5

، علي تم تقدميها عن طريق كتابو الفقرةلي
 . تزال تسًتشدالرغم ان الطبيعة ال 

 ادلثال:
أكتب القطعة الّتالية مع اختيار األصّح شلّا 

 بني القوسني!
آخذ القرطاس )يف|من( الدرج و أضع 
)ه|ىا( )على|يف( ادلكتب مّث أجلس 

  )على|فوق( الكرسّيال و أكتب رسالة
 .)ل|إىل( والدي

، ىذه ادلرحلة ىي ادلرحلة اليت انشاء احلر (6
ن احملتوي عن تدرب الطالب علي التعبري ع

طريق اختيار كلمات وأمناط اجلمل حبريو، 
ولكن ينبغي ان ادلعلمني ال تزال توفر التوجيو 
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والتوجيو ألنو بدون توجيو وتوجيو الطالب 
تصبح اخللط ال اعرف ماذا تكتب. من 
اجليد ان يكون لديك مواضيع وعناصر 
وطول ادلقال الذي حيدده ادلعلم من خالل 

29ة.تصميم ةليعماشراك الطالب يف 
 

 البيئة .3
جتماعية اليت ذلا  وتشمل بعض البيئات اإل

كثافة عاليو من التاثري يف تعلم اللغة الناس الذين 
تعلم  ،أصدقاء العمل ،اجلريان اجملاورة ،يعيشون معا

وسائل االعالم اجلماىريي  ،االقران الدينية ،األصدقاء
الكتب واجملالت و  اذلاتفو التلفزيون و  مثل الراديو

لغوية يف  والصحف وما إىل ذلك. سيكون خلق بيئة
 ىم اللغة العربية، علييف تعل ةىذه احلالة خطوه مناسب

التعلم يف الفصول الدراسية. ولذلك،  ةاألقل يف عملي
ولئك الذين يدعون فان ادلعلمني العرب اجليدين ىم أ

                                                             
 Strategi Pembelajaran اسكاندار وسيد و دادانج سوىيندار،29

Bahasa ، ،248(، 2998)باندونج: رمياجا روسداكريا. 



999 

 

 

ية عندما يعطوهنم ستخدام اللغة العربالطالب دائما إل
ادلعلمني العرب دائما حتسني نوعيو  ىادلواد. جيب عل

مهاراتو مع العديد من الدورات التدريبية والندوات 
 22.وادلناقشات والعديد من كتب القراءة التعليم
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 الباب السادس
 الخاتمة
 

 الخالصة .أ﴾ ﴿
ها اليت وحتليل وفقا بنتيجة البحث، بالبيانات

استخلص الباحثة عن  لي،حصلت عليها الباحثة كما ي
الصف التاسع "ب" طالب لمشكالت يف مهارة الكتابة 

 ادلتوسطة الإلسالميةاللغة الثنائي بادلدرسة  لربنامج
-1112سية ااحلكومية الثانية فونوروغو السنة الدر 

 فيما يلي: م.1111
الصف التاسع لطالب مشكالت يف مهارة الكتابة  .1

ادلتوسطة اللغة الثنائي بادلدرسة  لربنامج"ب" 
سية ااحلكومية الثانية فونوروغو السنة الدر  الإلسالمية

ة أشياء: ثالث من رؤيتها ميكن م.1112-1111
 باللغة الرغبة اقل الطالب نقص .والبيئة وادلواد الرغبة
 تدريسها يتم اليت الكتابة وادلواد مهارات. العربية
 حزمة يفالكتابة  الكفاءات على فقط تقتصر
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 ةقيالطر  خالل من ادلفردات على التعرف .الكتاب
 والبيئة .الفصل خارج الدراسياالنشطة  عند ادلباشرة

 احلد ليس ادلمارسة نأ رغمىناك بيئة الّلغوية على 
 .االقصي

 تنفيذىا ليتم للتعلم لح تتطلب مشكالت كل .1
 وفرت وقد .متوقع ىو كما والنتائج جيد بشكل
 ةخمتلف أنشطة ثنائيالاللغة  برنامج اللح من ادلدرسة
ولزيادة رغبة  العربية اللغة يف الطالب مهارات لدعم

 ادلخيمو ، ادلفردات قاموس :ذلك يف مبا ،الطلب
 متحانواإلاألسبوع العريّب، و ، (Arabic Camp) العريب

 Qurban) احلضرية السالمةو ، (Oral Test) الشفوي

Integrity)،  العربية ادلغامرةو (Arabic Adventure) ،
 . اللغوية ةادلناقشو ، لمعلمنيل تدريبالو 

 اللغوية ادلهارات بني أعاله ادلذكورة االنشطة وجتمع
 احلديث على أكثر ادلمارسة من الرغم على .األربع

 ادلهارات مع عالقات ىناك ولكن. الكالم عن
 نأل. الكتابة مهارات مع منهم واحد األخرى،
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 ال يكتب نأ ميكن ال الطالب مشاكل من واحدة
 على الرتكيز ادلدرسة تؤكد ولذلك. ادلفردات حيفظ
 .تتبع سوف األخرى ادلهارات حبيث ادلفردات إتقان
استخدام . التدريس بكتاب دائما مرتبطة ادلواد

 1.جدا ألنو حيدد جناح التعلمالكتب التعليمية مهم 
وينبغي القيام بتصوير التمثيل الثقايف العريب يف 
الكتاب التعليمي الن فهم ىذا اجلانب سيساعد 
الطالب علي فهم استخدام العبارات أو اجلمل أو 
الكلمات أو أمساء األشياء ادلتعلقة بادلالكني 

 ادلدرسون حيتاجو  االجتماعيني والثقافيني ذلذه اللغة.
 . ادلناسبة التعلم اسرتاتيجيات استخدام إىل

جتماعية اليت ذلا كثافة عاليو وتشمل بعض البيئات اإل
 ،من التاثري يف تعلم اللغة الناس الذين يعيشون معا

 ،تعلم األصدقاء ،أصدقاء العمل ،اجلريان اجملاورة
وسائل االعالم اجلماىريي مثل  ،االقران الدينية
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الكتب واجملالت و  اذلاتفو التلفزيون و  الراديو
 والصحف وما إىل ذلك.

    
 اإلقتراحات .ب﴾ ﴿

 تعلم حول الدوافع من العديد الطالب إعطاء جيب .1
 اللغة نأل. مهتمني الطالب يصبح حبيث العربية اللغة

 ةسار ادلد طالبلل والفهم للتعلم مهمة لغةىي  العربية
 .العامة وللمسلمني ،اخلاصة

 ىعل العثور يف انتقائية أكثر ادلدارس تكون ان جيب .1
 حبيث اللغة، ثنائي الصف يف تضمينها ليتم الطالب

 على للحصول حقا استعداد ىعل الطالب يكون
اللغة  برنامج يف و التعليمية ادلواد من متنوعة رلموعة

  .ثنائيال
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(Studi Status SMA Batik 9 Surakarta) ،5-2. 

-Kamus Inggris جوهن م. إخولس و حسن ساديل،

Indonesia ، ،8000جاكرتا: كراميدييا. 

 Metode Belajar Mengajar Bahasa .جوارية دحالن،

Arab، 9118 خال،،)سورابايا: آإل. 

بريسون للتعليم،  مبادئ تعليم وتعليم اللغة، دوغالس براون،
8009. 



 

 

 مسارانج: ،sa ArabasaBIna aealebIeI Is vInIسجاعي، 

sIbanasga a enn ،8009. 

باندونج:  .Metodologi Penelitian Kombinasi .سوغييونو
 .۲09٠الفابيتا، 

 Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan .سوغييونو

R&D، ۲095لفابيتا، أ: نجندو اب. 

، Strategi Pembelajaran Bahasa Arab شيفوادلصطفى،
 .8099باندونج: رمياجا روسداكاريا، 

 ،Metodologi Pembelajaran Bahasa Inggris .أمحد عزان،
 .8090)باندونج: هومانيورا، 

 Teknik Pembelajaranعزيز فحروالرازي و أيرتا حميوالدين، 

Bahasa Arab،  ،باندونج: فوستاكا جينديكيا أوتاما
8099. 

باندونج:  ،Belajar dan Pembelajaran الرمحن،عون 
 .809٠الفابيتا، 



 

 

 :Dari Anak Sampai Usia Lanjut غونارسا سيعكيه د.،

Bunga Rampai Psikologi Perkembangan. 
  .8002 ،جاكرتا: كونوع مليا

 Metode Penelitian Kualitatif Teori dan .وناوان، إمامغ

Praktik. ،۲0۱٠ جاكارتا: بومي أكسارا. 

 Pengaruh Metode Bilingual dan ناتاليا كوسوما بوتري،

Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar 

Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Pada 

Siswa Kelas VII SMPN 1 Baturetno Tahun 

Ajaran 8001/8090, ٠. 

: جاكرتا  . Analisis Data Kualitatif.مايلس و هوبرمان
 .911۲اجلامعة اندونيسيا، 

 ،Metodologi Penelitian Kualitatifليكسي ج.  .مولييونج
 .۲0۱2باندونج: رماجا روسدا كاريا، 

 ED Students „Perception Toward“ .هانا رمياوايت،

Bilingual education in Indonesian in Academic 

Reading Class”  (The 5
th
 International Seminar 

8099) ،1٠.  



 

 

Pusat Bahasa Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  

Jakarta: Balai Pustaka,8005.  
 

  

 
 



 

 

 




