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 يةكلمة التمهيد

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا 
وموالن حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني. أما بعد، فأنا أشكر اهلل جزيل الشكر 
الذي أدامين الصحة والتوفيق واهلداية واملعرفة والفهم حىت متكنت من إهناء كتابة 

مهارات كتابة  حتليل العوامل املؤثرة على" العلمية البسيطة باملوضوعهذه الرسالة 
الصف الثاين عشر باملدرسة العالية  للغة العربية لدي تالميذ اإلنشاء املوجه ىف

كشرط من الشروط املطلوبة للحصول على درجة سرجانا   "األوىل مكاسراحلكومية 
شؤون التدريس جبامعة عالء الدين اللغة العربية يف كلية الرتبية و الرتبية بقسم 

 اإلسالمية احلكومية مكاسر.

خدمة  كتابة هذه الرسالة، لكن بفلل و مشكالت كثرية يف ةالباحث القد واجه
يف معاجلتها حىت انتهت كتابة هذه الرسالة  ةالباحث تخمتلف األقوام استطاع
املساعدين كر اجلزيل على هؤالء أن يقدم الش ةالباحث تباجلودة. و لذالك، ود

 املشرفني و املشجعني منهم:و 

" تريمان" و األم "عبد اهللالدّي الكرميني العزيزين احملبوبني، األب "فليلة و  .1
ساعدين سن الرشد و  قد ربياين تربية حسنة صاحلة منذ صغري إىل ذانلا

 



وأسأل اهلل أن ميد يف عمرمها وأن يرزق هلما  بقدر طاقتهما على إمتام دراسيت
 يهديهما صراطا سويا.عافية و الصحة و ال

مدير جامعة عالء  ب.حد. ، م.إ.احلاج محدان يوحنيسفليلة األستاذ  .2
مردان م.أغ.   احلاج نوابه األستاذ الدكتورلدين اإلسالمية احلكومية مكاسرو ا

كنائب املدير وحي الدين نارو، م،حوم. كنائب املدير األول،والدكتور
كنائب املدير . غ، م.أدارالسالم مشس الدين ،واألستاذ الدكتورينالثا

، الذين رابعاملدير ال كنائب  .غ، م.أكمال الدين أبو نواس  واألستاذ، الثالث
أفكارهم يف توجيه جامعة عالء الدين اإلسالمية قد بذلوا جهودهم و 

 احلكومية مكاسر.
ميد كلية الرتبية وشؤون ع.س.أغ، م.بد.إاحلاج أندي مرجوين،الدكتور   .3

نائب العميد األول كم.أغ.  ،صابر عمرالدكتور األستاذ نوابه و دريسالت
إلياس الدكتور احلاج نائب العميد الثانيو ك. أغم.،حممد رشدي والدكتور

أفكارهم الثالث، الذين قد بذلوا جهودهم و نائب العميد م.س.إ. كد.بم.
شؤون التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية الرتبية و  يف توجيه كلية

 احلكومية مكاسر.



واألستاذ اللغة العربية، تدريس رئيس قسم ، م.بد.إ.ريف، س. أغالدكتور  .4
 ةاللغة العربية يف كلية الرتبيتدريس قسم  ريكسكرتل،م.بد.إ .لس، أمحد منور

 لذان ساعداين بتقدمي بعض املواد املتعلقة هبذه الرسالة.ومها ا
.األستاذ الدكتور ريف،س. كاملشرف األولمنري، م. أغ.  األستاذ الدكتور  .5

ن ساعداين وأرشداين حىت انتهيت من كتابة الذكاملشرف الثانيا.أغ.، م بد.إ
 هذه الرسالة، عسى اهلل أن يتم نعمه عليهما، اللهم آمني.

طاقاهتم يف ترقية ما عندي من بذلوا جهودهم و  ملدرسنيمجيع األساتذة وا .6
 امعية.أفكار منذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجل

الطالب من طالب كلية الرتبية بوجه خاص و اإلخوان مجيع األصدقاء و  .7
أعاروين الكتب األخرى بوجه عام الذين ساعدوين و اآلخرين من الكليات 

آراء يف إعداد هذه ة وأمدوين مبا لديهم من أفكار و املتعلقة هبذه الرسال
 الرسالة.
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  نياس:   سم الباحثةإ

 02022000202:   رقم التسجيل
 : التربية و شؤون التدريس   الكلية
 : تدريس اللغة العربية   القسم

للغة العربية لدي اإلنشاء الموجه  ةعلى مهارا المؤثرةالعوامل تحليل  ": عالموضو 
 مكاسر"لى ألو ا الحكومية مدرسة العاليةتالميذالصف الثاني عشر بال

وه   اإلنشاء امل تؤثر على مهاراة الىت وامللعا هياملشكلة الرئيسية يف هذا البحث 
املشكالت ماكاةار ؟  األوىل ردرةة العالية اكحكوميةللغة العربية يف املالصف الثاين عشر با طالبل

لردى تالميذ الصف الثاين عشر  العربيةللغة اإلنشاء املوه   ةمهارا ماهي .1: يف هذه الردراةة هي
اإلنشاء املوه   ةعلى مهارا املؤثرةالعوامل ماهي . 2.ىل مكاةرألو ا اكحكومية ملردرةة العاليةبا

 . ىل مكاةرألو ا اكحكومية ملردرةة العاليةلردى تالميذ الصف الثاين عشر باالعربيةفىاللغة 
سخدرد  هو جهج النهج البحثي امل إخطالط البحث و البحث النوعي.  هذا البحث 

األةاليب املدخلطة. مصردر بيانات هذا البحث هو املعلم الذي يردرس اللغة العربية والطالب يف 
األوىل ماكاةار. طرق هع البيانات املسخدردمة  اكحكومية املردرةة العاليةالصف الثاين عشر من 

 هي املالحظة واالخخبارات واملقابالت والوثائق. 
 1يف الصف الثاين عشر لردى طالب باملردرةة العالية اكحكومية  اإلنشاء املوه  مهاراة 

  %5هو أدىن تؤدد بنسبة مئوية  2مكاةر عنرد إهراء االخخبار الخهميردي  يردل على أن الرتدد 
على   %11ترددات فقط، مما يعين القيمة اليت تظهر بنسبة  5. هناك 16-11على قرتات 

. يف حني أن %11لبا الرتددات تظهر بنسبة طا 1هناك  35-36. يف الفاصل 11-11فرتات 
. بينما يظهر عنرد إحراء اخخبار 16-55على فرتات من  %65هو أعلى تردد بنسبة  16الرتدد 

. على فرتات من 55-51عنرد فواصل زمنية ترتاوح بني  %5هو أدىن تردد بنسبة  2أن تردد 
ترددات  6هناك  55-51. على فرتات من %21قيم تظهر غالبا، بنسبة  5 5هناك  31-35

 5هناك  166-61. علىفرتات من %5من النفس القيمة اليت تظهر يف كثري من األحيان بنسبة 
. بناء 36-15على فرتات من  %66هو أعلى تردد بنسبة  11. الرتدد %11ترددات بنسبة 

 على نخائج تادرهات اليت حصل عليها الطالب، أظهر الكالب زيادة يف مهارات الكخابة.
 

لبية يف ا طالب الصف الثاين عشر املردرةة العابناء على نخائج املقابالت اليت أهراه
عن قلة  وةببها عنرد كخابة اكحركات ماكاةار، فإن الصعوبة يف تعلم الكخابة باللغة العربية هي

 تقاجهم للمفردات.الخردريب على تعلمها، إىل هانب عرد  إ
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 الباب األول
 مقدمة

 البحث : خلفيةالفصل األول
اليت تعرب  ابن جين هي صوت اللغة ضحهامصطلحات اللغة كما أو  

من  عالفهم أن اللغة تتكون يف الواق هذاميكن فهم  .عنهااألمة للتعبري عن هدفها
يف التعبري االجتماعية ه صر الوظيفعنالعية و صر الطبئيسية، وهي العنر  ثالثة عناصر

 من ناحية.غةمن قبل كل جمتمح كمالك لل مستخدمصر املنقل األفكار والعنعن 
حتظى بشعبية بني البشر وأي دولة للتعبري عن  يزاترى، حتتوي اللغة أيًضا على مأخ

مث اللغة العربية هي واحدة من اللغات الدولية اليت تتطوردا ئًما، وهي .احتياجاهتم
 1.تصل إلينا اليوم من خالل عملية التحول

لة يتعسفي تستخدمه جمموعة من الناس كوسل اتصو الاللغة هي نظام  
 أداة التواصل.مل االلغة أهنا و سيلة تع هذهكتعريف   .إليصال أفكارهم ومشاعرهم

ويف الوقت نفسه، فإن اللغة العربية يف نظر معظم املسلمني هلاجانبان ال ينفصالن، 
ا قيل أن اللغة العربية هي لغة الدين ذإ .ومها لغة الدين و العلوم )اللغة األجنبية(

ألن  .اإلسالمي، فإن النتيجة هي فهم العلوم اإلسالمية املطلوبة إلتقان اللغة العربية
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حبيث يكون اإلسالم والعربية وجهان  .مصادر معرفة اإلسالم مكتوبة باللغة العربية
بية، فإن هي لغة أجن اقيل أن اللغة العربيةذاألثناء، إه هذيف  .لعملة الميكن فصلهما

بية يتم و ضعها كلغة تواصل وهي ليست شرطًا أساسًيا عر النتيجة هي أن اللغة ال
 4.لفهم علوم اإلسالم

اللغة العربية هي لغة تنتشر من حيت عددااملتحد ثني يف أنشطة األسرة  
يف اللغات مت تصن.اللغة مرتبطة ارتباطًاوثيًقا با لعربية واآلراميةهذ.اللغوية السامية
ه يتم التحدث هبذ .ISO3-936لغة فرعية يف  72لغة واحدة مع كاحلديثة  على  

اللغات يف مجيع أحناء العامل العريب، يف حني أن اللغة العربية معروفة للعامل 
الىت كانت اللغة العربية احلديثة تأيت من اللغة العربية الفصحى  .هاإلسالمي بأسر

األجبدية العربية مكتوبة من .ن السادس امليالدي تقريًباالقر ذلغة األدب واإلسالم من
 3.اليمني إىل السار

عن تاريخ وجود اإلسالم نيسيا ال ينفصل اريخ تدرس اللغة العربية يف إندو ت 
ما  إندونيسيا، لك، ملعرفة مىت بدأت دراسة اللغة العربية يفذعبو .البلد هذانفسه يف 

سالم يف دخول كافرتاض أنه عندما بدأ اإل  .حباجة إىل مزيدمن البحث الدقيق زالت
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إندونيسيا واليت قدرت يف القرن السا بع عشر حىت القرن الثامن عشر، ميكن 
 .لك القرنذيف الدراسة يف إندونيسيا حواىل االفرتاض بشدة أن اللغة العربية بدأت 

اللغة العربية يف إند و نيسيا يعتمد  يسغالبية مسلمة، يبدو أن تدر  أمةك 
 .ى أسباب د ينية وليس على أسباب أخرى مثل األسباب االقتصاية و السياسيةعل

الشرط و  هذا.تدرس اللغة العربية بروح اللغة القرآنية و احلديث و األدب اإلسالمي
اضح يف عملية تدريس اللغة العربية و غريها من التعاليم اإلسالمية اليت جتري يف 

 2.يةاملدارس الداخلية اإلسالمية التقليد
مو ضوعات اللغة العربية هي موضوع موجه لتشجيع و توجيه و تطوير و  

القدرة  .تعزيز القدرات و تعزيز املوقف اإلجيايب جتاه اللغة العربية تقبال و منتج
القدرة اإلنتاجية،  .االستقبالية هي القدرة على فهم خطاب اآلخرين و فهم القراءة

ة العربية و املوقف اإلجيايب جتاه اللغة العربية تعد مهارات اللغ .أي شفهيًا و خطياً 
من األمور اهلامة للغاية يف املساعدة على فهم مصدر التعاليم اإلسالمية، أي القرآن 

هلذا السبب، فإن  .واحلديث، وكذلك الكتب العربية املتعلقة باإلسالم للطالب
ة األساسية، واليت اللغة العربية يف املدرسة على استعداد لتحقيق الكفاءات اللغوي
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تشمل أربع مهارات لغوية يتم تدريسها بشكل متكامل، وهي االمساع والتحدث 
 5 .والقراءة والكتابة

الغرض من تعلم اللغة العربية كلغة أجنبية هو أن مجيع الطالب لديهم  
غالًبا ما يشار إىل األهداف  .ةمهارات اللغة العربية و جعلها مهنة و مهارة احليا

املتوسطة األجل لتعلم اللغة العربية كلغة أجنبية على أهنا و جهات مشرتكة، وهي 
يعين غرض تعلم اللغة العربية يف مستوى معني أو   .الوجهة "النهائية" للغرض التايل

بالنسبة لألهداف قصرية األجل لتعلم اللغة   .وقت معني من عملية التعلم الطويلة
العربية كلغة أجنبية، فهوهدف يتعلق بكل مرة حتدث فيها عملية التعلم و عادة 

 9 .ماتتضمن جوانب ضيقة للغاية
للطالب غري العرب الذين   .أحد جوانب مهارات اللغة العربية الكتابة 

يكتبون اللغة العربية هي مادة لتعلم اللغة العربية واليت يتم تضيمينها يف فئة 
م يتعلمون أن يعتادوا على الكتابة با ستخدام كتابات أخرى، يف هذا ألهن ."صعبة"

يف الكتابة الالتينية،   .ةحني ختتلف قواعد الكتابة الالتينية عن قواعد الكتابة العربي
ميكن كتابة مجيع الرموز الصو تية بأحرف قياسية، دون احلاجة إىل إعطاء عالمة 

محل الصوت   .بية، ليس األمركدلكمعينة، ولكن يف نظام الكتابة با للغة العر 
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 .العريب، إىل جانب كتابته حبروف من احلروف، حتدده أيًصا عالمة على احلرف
اأعطيت عالمة أذبية الواحدة على أكثر من صوت، ميكن أن حتتوي الرسالة العر 

 7 .خمتلفة
األمرالذي ال يقل أمهية با لنسبة للمدرسني يف اختيار طريقة و اسرتاتيجية  

كرأعاله، فإن إتقان ذ  كما   .البية التعليمية للطف، هو النظر إىل اخلللم هذهالتع
ألنه يبدو أنه لن يتمكن   .املفردات أمر ملح للغاية و يكتب جمموعة اللغة العربية
الطالب املتخر جون من   .احد من التعبري عن أفكارة يف شكل مكتوب )العربية(

كيد خيتلفون متاًما عن طالب الدراسات العليا تأملدارس الداخلية للغات األجنبية باا
لذلك هنادور املعلم هو بذل كل جهد ممكن   .و ليس عن املدارس الداخلية

لذلك، يتعني على   .لتوجيه الطالب، وتعزيز و زيادة  دوافعهم يف تعلم كتاب
ة املدرسني أن يكونوا قادرين على اختيار األساليب واالسرتا تيجيات املناسبة للخلفي

 8  .التعليمية للطالب بشكل انتقائي حبيث ميكن رعاية و حتفيزد و افعهم
استنادا إىل املالحظات األولية قبل الوقوع يف هذا اجملال، أثار الباحث  

تالميذ اللغة العربية لدى  إنشاء املوجه على مهارات مؤثرةعوامل حتليل "العنوان. 
 ".مكاسرىل ألو درسة العالية املالصف الثاين عشر با

                                                           
  191ص  Bahasa Ara  PengajaranPerencanaan  Sistem منري2
 98،ص  bBahasa Ara enulisPembelajaran M، أمحدمرادي8
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 البحث مشكلة :الثاني الفصل
 :و هي الدراسة ههذفية أعاله، صياغة املشكلة من استنادا إىل اخلل 

 لدى تالميذ الصف الثاين عشرالعربيةللغة اإلنشاء املوجه  مهارات. كيف 1
 .ىل مكاسرألو ملدرسة العالية ابا

لدى تالميذ العربيةللغة اإلنشاء املوجه  على مهارات املؤثرةالعوامل ماهي . 4
 .ىل مكاسرألو ملدرسة العالية االصف الثاين عشربا

  ده البحثئأهداف و فوا:الثالث الفصل
 األهداف املراد حتقيقها يف هذه الدراسة هي كمايلي: أ.
لدى تالميذ الصف الثاين  العربيةللغة  اإلنشاء املوجهمهارات ملعرفة كيف  .أ

 .ىل مكاسرألو ملدرسة العالية اعشر با
لدى تالميذ  العربيةللغة  اإلنشاء املوجهعلى مهارات  املؤثرةالعوامل  معرفة .ب

 .ىل مكاسرألو ملدرسة العالية ابا الصف الثاين عشر
 فوائدالبحث  .4
 املدارسأ.   

 الدراسة حملة عامة عن األشياء اليت تؤثر على القدرة  هتقدم نتائج هذ
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الثاين عشر يف املدرسة على الكتابة باللغة العربية يف طالب الصف 
 العالية األوىل يف  ماكاسار.

  .الذين يدرسون اللغة العربية يف املرحلة الثانوية، للمعلمني .ب
 يأمل املؤلف أن يكون هذا البحث مرجعا للمعلمني لزيادة حتسني 

 قدرة الطالب على كتابة األمالء ىف اللغة العربية.
 للباحثني اآلخرين .ج

 الدراسة مرجعا ومعيارا للبحوث  هنتائج هذمن املتوقع أن تكون 
 املستقبلية.

 التاكيز على البحوث وتا كيز الوصف:لااع الفصال
 الرتكيز على البحوث .1

ذه األطروحة على القدرة على اإلنشاء من اخللفية أعاله، يركز البحث يف ه
اللغة العربية لدي طالب الصف الثاين عشر يف املدرسة العالية  املوجه

 مكاسار.
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 وصف البحث .4
 ه، ميكن وصفه بأنه مهارات اإلنشاء املوجهبناء على تركيز البحث أعال

العربية لطالب الصف الثاين عشر يف املدرسة العالية احلكومية األوىل 
 ماكاسار. يغطي قواعد الكتابة العربية.

 الدراسة الساعقة:لاام الفصال
دراسة أو مراجعة األدب هو نشاط ملراجعة ومراقبة و فهم و حتديد  

البحوث. مرا جعة األدبيات هي جزء يكشف نظرية أو نتائج البحوث من 
الدراسات ذات الصلة باملشكلة قيه الدراسة حىت متكنوا الكاتبه من التعلم من 

 الباحثني. 
عمال ذات الصلة لتبسيط اإلعداد، سيقوم الكاتبة مبقارنة العديدمن األ 
  األعمال فهي. هاألطروحة. امابالنسبة هلذ هبعنوان هذ
بعنوان"حتسني  Strisly Budi AiyaniVeraأواًل، مت إجراء هذاالبحث من قبل 

مهارات الكتابة باللغة العربية مع منوذج التعلم الكمي لتقنيات التدريس لطالب 
يف هذه الدراسة   .4111يف  Pemalangالصف الثامن االبتدائي و نأمل يف منطقة 

يناقش كيفية كتابة مهارات للغة العربية با ستخدام منوذج التعلم التدريسي الكمومي 
و يف هذه الدراسة أيضًا على و جه التحديد لطالب الصف الثامن االبتدائي و 
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أمابالنسبة للتمييز يف هذه الدراسة، فقدحاول الباحث  .Pemalangنأمل يف منطقة 
عن العوامل اليت تؤثر على مهارت الكتابة العربية يف حتسني القدرة على التعبري 

  .التحدث باللغة العربية على و جد التحديد للصف العاشر
الذي أجراه محد معمر بعنوان "اجلهود املبذولة لتحسني  ةحثالباثانياً،  

موديل القدرة على كتابة نصوص عربية حول مواضيع القرآن الكرمي باستخدام تقنية 
يف هذه األطروحة يصف اجلهود املبدولة لتحسني القدرة على كتابة النصوص  ."4116

بالنسبة   .العربية اليت تكرس ملواضيع القرآن احلديث باستخدام تقبية النمذجة
حتديدًا العوامل اليت تؤثر على مهارات  ةلالختالف مع هذا البحث، أوضح الباحث

  .الكتابة العربية
"بعنوان تصميم التعليم اإلسالمي" يف  UIN North Sumateraة ثالثاً، جمل 

حتسني القدرة على كتابة الكتابة باللغة العربية للغة السنطرية يف املدرسة الداخلية 
يف هذه اجمللة حتاول أن تشرح عن تعلم اإلمالء "يف  ."4117ميدان Hasanahاإلسالمية 

يف هذه اجمللة    .ميدان Hasanahحتسني القدرة على كتابة الداخلية اإلسالمية 
كمايصف تنفيذ عملية تنفيذ تصميم التعلم يف التعلم اإلمالئي "يف حتسني القدراة 

 Hasanahعلى كتابة الكتابة العربية لطالب املدرسة الداخلية اإلسالمية 
، فإذا كانت هذه اجمللة متخصصة يف ةابالنسبة للمفاضل يف حبث الباحثأم.ميدان
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 ةاإلجنليزية يف حتسني القدرة على كتابة الكتابة العربية، فإن الباحثدراسة اللغة 
  .متخصص فقط يف األمور اليت تؤثر على مهارات الكتابة باللغة العربية
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 الباب الثاني
 دراسة المكتبية

 مهارة الكتاعة و عواملها:الفصل األول
 مهارت الكتاعة العاعيةفهم  أ.

الكتابة من خالل التواصل وهذا وسيلة لتوجيه نتائج األفكار ميكن تفسري  
مهارات الكتابة هي صنع حروف )أرقام( مع أقالم 6.واملعرفة اليت سينقلها املؤل

مهارت الكتابة العربية هي مهارات تعترب صعبة 11 .)أقالم رصاص، طباشري، إخل(
 11 .الختاذ هذه املهارات يف التعلم، وتتطلب هذه املهارات أيضًاو قتاً طوياًل للغاية

 أنواع مهارات الكتاعةأ. 
بة اليت اميكن تصنيف مهارات الكتابة العربية يف ثالثة، وهي:مهارات الكت 

والكتابة احلرة )حور( أويشار .( 3)املواجه(  اإلنشاء .(4يتم التحكم فيها،أ.( 
  .إليهايف كثري من األحيان بالكتابة اجملانية

                                                           
 Profesi  Pengembangan Sebagai Kelas Tindakan Penelitian MudahLangkah، كوناندار6

Guru جاكرتاPt Raja Grafindo Persada,7122،2 ص 

 124ص، Rosdakarya Offset Pt:Remaja,2111حسن، باندونغ11
سورابايا  ،Berbasis ICT Inovatif dan Aplikatif Bahasa Arab MI (Metode Pembelajaran(، توفيق11

 22ص،  4111
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للرقابة هي نشاط للكتابة يف مرحلة مبكرة، واليزال الكتابة اخلاضعة  .أ
النشاط يتطب حتكمًا أو إشرافًا من املعلم، حبيث يكون نشاط املعلم يف 

  .هذه املرحلة أكثر هيمنة من األنشطة الطالبية
الكتابة املوجهة هي القدرة على الكتابة باستخدام دليل حمدد يرافقه  .ب

  .املفردات أو مجل الدليلتوفري حافز للصور أو األسئلة أو 
( هي نشاط الكتابة عن طريق كتابة األفكار األفكار hurrالكتابة احلرة ) .ت

 .يف شكل كتايب
 الغرض من مهارات الكتابة .أ

 بشكل عام تشمل األهداف التعليمية ملهارات الكتابة: 
  .مع الصدقة، وتكون قادرة على الصوتاهلجا ئية قادرة على كتابة  .أ

بشكل منفصل أو مستمر، وتكون اهلجا ئية قادر على كتابة احلروف  .ب
يف البداية واملتو اهلجا ئية قادرة على معرفة االختالفات يف احلروف 

  .سطة و النهاية
  .فهم صحيح حول نظرية الكتبة العربية .ت
  .تعرف أشكل الكتابة .ث
  .قادرة على الكتابة من اليمني مث إىل اليسار  .ج
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  .الرتقيم ووظيفتهاتعرف عالمات  .ح
قادرة على حتقيق األفكار أو األفكار يف اللغة املكتوبة مع بنية اجلملة  .خ

 14 .جيدة
 اإلنشاء الموجه:الثاني الفصل

املوجهة هي صنع مجل أو فقرات بسيطة من خالل توجيه  اإلنشاء 
اجتاهات معينة. يف هذا املستوى، عرف الطالب اهلجاء مبئات الكمات و تقنوا 
االختالف يف العديد من الكلمات وطوروا مفاهيم اللغة. ألنه يف هذا املستوى، يتم 

ة يف ممارسة إعطاء الطالب الفرصة الختيار الكلمات والرتاكيب واألشكال اللغوي
الكتابة، لكن ال يسمح هلم بالكتابة فوق مستوى لغتهم. فقط اكتب فقرة واحدة 

 13حول مامسعت وقرأته.
لذلك جيب التعلم على هذا املستوى على مراحل من البدء بالكتابة  

البسيطة عن طريق كتابة مجلة واحدة مث التطور إىل عدة مجل. مث االستمرار يف فقرة 
التعلم اإلنشاء عل النحو التايل: قادرة على التعبري عن األفكار وهلم جرا. يهدف 

أو األفكار يف شكل مجل والرتتيب الصحيح، قادرة عل تنظيم عناصر العقل اليت 
                                                           

سورابايا:مساء،  Berbasis ICT Inovatif dan Aplikatif ahasa Arab MI (Metodeembelajaran BP(، توفيق14
 93،ص 4111

(، 1675)مكه، مجاعه أم القرى  natiqih bi lugatihukhra-arabiyahlin-lugah al-ta’lim al,حممود كامل النكاح13
 451ص.
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يتم التعبري عنها بشكل جيد وميكن أن تقنع القارئ، قدرة الفرد على تغيري املنظور 
 12وشرح لآلخرين عن طريق الكتابة.

 فيما يلي تعريف اإلنشاء كما ورد يف اللغويني العرب:  
وفقاملا قاله خليل اهلنداوى، اإلنشاء ظاهرة حقيقية بسبب قوة أفكار  .1

الشخص يف نفسة ويف كل شيء، أي قوة التعبري عن أفكاره 
 15ومشاعره باستخدام اللغة الصحيحة. 

 عرف منصور اإلنشاء كسلسلة من الكلمات اليت حتتوي على أفكار .4
 19ورسائل ومشاعر يعرب عنها شخص ما.

وفقا ملنصور اإلنشاء، فهم عبارة عن دراسة لكيفة إنتاج وترتيب  .3
 17املعاين )األفكار( والتعبري عنها مع احملررين السياقيني والضمنيني. 

حناالفا خوري، اإلنشاء هي تعبري شخص عن أفكاره ومشاعره  .2
 18 وعواطفه املعرب عنهايف كلمات مرتبة يف اجلمل.

                                                           
  47(، ص.4111الصحافة  uin)قليل احلظ: الفقراء  hulul-musykilatwa al-insya’ al-ta’lim al، زكية عارفني12
 3(.ص.  tth)مكتيب اإلنشاء، insya’-taisir al، خليل اهلنداوي15
  1(.ص.4114اجونج،  segono)جاكرتا، حزب العمال موجو mutarajjim-katibwa al-dalil al، منصورحممد  19
 4ص. . mutarajjim-katibwa al-dalil al، حممد منصور17
  2(ص.  tth)بريوت: مكتوبة املدرسة ودار الكتاب اللبناين،  ،araby-insya’ al-jadid fi al-al، حنا الفاخوري18
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من بعض تعاريف اإلنشاء أعاله، ميكن استنتاج اإلنشاء هي قدرة   
الشخص على التعبري عن أفكاره ومشاعره باستخدام الللغة الصحيحة شفهياو 

 خطيا.
اإلنشاء بااللغة اإلجنليزية يسمى مركب، وهو مايعين التعبري عن احلقائق   

 16واملشاعر واملواقف واألفكار للقراء. 
 عوامل التي تؤثا على مهارات كتاعة العاعيةال :الثالث الفصل

ميكن أن تتأثر قدرة الطالب على كتابة اللغة العربية بعدة عوامل، حبيث  
 .ميكن حتديد اخلري و الشر يف كتابة الطالب من خالل التأثريات اإلجيابية والسليب

  .عدة عوامل تؤثر على الطالب يف الكتابة العربية
 العوامل الداخلية .أ

 العوامل الداخلية هي العوامل اليت تنشأ من داخل الفرد. يعين:
 رعبة .أ
ط. االهتمام بتأثري كبري على مهارات رعبة هي ميل ثابت لتنفيذ النشا 

الكتابة للطالب. ألنه إذا كانت املواد التعليمية املواد اليت تتم دراستها ال تتوافق مع 
الطرق اليت اهتمامات الطالب، فيمكن للطالب تطوير مهارات الكتابة جيدا. 

                                                           
  32(.ص. 1681جاكرتا: نوسا إنده ، )iKomposis،جوريس كراف16
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ة ميكن القيام هبا لزيادة اهتمام األطفال بالكتابة هي توفري موضوعات متعلق
باألحداث اليت مت القيام هبا، مثل مساعدة األمهارت على الطهي والعطلة يف 

 حديقة احليوان.
 موهبة .ب

حقق هذه القدرة يف املوهبة هي قدرة الشحص على التعلم، وسوف تت 
ميكن أن تؤثر املوهبة على قدرة الطفل على مهارات حقيقية إذامارس الطالب. 
يف الكتابة، فسيكون أكثر نشاطا يف تطوير  الكتابة، ألنه إذاكان الطفل موهوبا

 مهاراته يف الكتابة وميكنه القيام مبجموعة متنوعة من مهام الكتابة. 
 ج. دوافع

بأنشطة معينة ودة يف الشخص الذي يدفعه للقيام الدافع هو حالة موج 
جيب مراعاة ما ميكن أن يشجع الطفل حتقيق اهلدف. يف عملية التعلم، من أجل 

 على حتفيزه يف 
الطرق اليت ميكن القيام هبا لتكون تنمية املهارات املختلفة اليت ميتلكها.  

 من خالل تقدمي هدية إذا مت االنتهاء منه. قادرة على توفري الدافع لألطفال هي
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 العوامل اخلارجية .4
البيئة احمليطة العوامل اخلارجية هي العوامل اليت تنشأ من خارج الفرد و هي  
 بالطالب.
 املدرسة .أ
 العوامل املوجودة يف البيئة املدرسة تتكون من. 
اخنفاض دور املعلم يف تشجيع الطالب على أن يكونوا ما هرين  يف    .أ

 الكتابة. 
تعلم الكتابة الذي جيب أن يكون قادرا على تشجيع الطالب على ممارسة  

يف بعض األحيان، ينظر الكتابة ال يزال غري مطبق على النحو األمثل يف املدرسة. 
إىل تعلم الكتابة يف املدرسة على أنه تعلم ممتع للمعلم ألنه ما دام الطالب يكتبون، 

لكثري من األنشطة الطالبية. إضافة إىل ميكن للمدرس االسرتخاء عدم االهتمام با
 عدم وجود إصرار على تقدمي تقييم ملهارات الكتابة للطالب.

 عدم و جود اتصال يف توفري اسرتاتيجية الكتابة الصحيحة.   .ب
حىت اآلن ال يزال هناك العديد من املعلمني الذين يعتقدون أن الكتابة  

مهمة صعبة، لذا إذا كتب الطالب على الرغم من أنالنتائج مل تكن جيدة، إال أنه 
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يعترب تلبية الكفاءات املتوقعة دون تقدمي مساعدة مباشرة للطالب لتطوير مهارات 
 الكتابة. 
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 لثالثالباب ا
 البحث منهجية

 البحث نوع و موق :الفصل األول
 موقع البحث .أ

هذا البحث عبارة عن طريقة مزيج حبثي، وهي خطوة حبثية من خالل اجلمع   
بني هنجني يف البحث، مها النوعية والكمية. البحث املختلط هو هنج حبثي جيمع 
بني البحث النوعي والبحث الكمي. يف حني أن طرق سغيونو املختلطة هي 

وقت، نوعيا و  طريقة حبثية من خالل اجلمع بني طريقتني حبثيتني يف نفس ال
كميايف نشاط حبثي، حبيث يتم احلصول على بيانات أكثر تنافسية وصحية 

 وموثوقية وموضوعية. 
 موقع البحث .ب

املدرسة العالية يف  األطروحة، اختار الباحثة موقع اجلث هيف إعداد هذ  
ماكاسار دولة واحدة األوىل، مدرسة ماكاسار العليا، ألن مدرسة  احلكومية

ل على البيانات واملعلومات لتحقيق أقصى واحلصو  ةيف البحث سهلت الباحثة
 .غرض من الباحثة
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 منهج العلمى البحث:الثاني الفصل
هناك حاجة إىل هنج األساليب املختلطة لإلجابة على صياغة املشكلة اليت مت 
تلخيصها يف الفصل األول، وميكن اإلجابة على صياغة املشكلة األوىل من خالل 

 وميكن اإلجابة على صياغة املشكلة الثانية من خالل هنج كمي.هنج كمي 
 والعينة المجموع الكله:الثالث الفصل

اجملموع الكىه هو كامل املبلغ الذي ستتم دراسته أومالحظته. اجملموع الكىه  
ليسوا جمرد أشخاص )بشر(، ولكن ميكن أن يكونو أيضا أشكاال أخرى من 
الكائنات احلية أو أشياء طبيعية أخرى. كمجموعة، جيب أن يكون هلذه اجملموعة 

 وعات األخرى. من املوضوعات خصائص أو خصائص مشرتكة متيزهاعن اجملم
العينة جزء مأخوذ من اجملموع الكىه. بعدا ستخدام عينة كبرية قدر اإلمكان 
مبدأجيب إجراؤه يف الدراسة. تعين العينة التمثيلية أن العينة ال ميكن الوثوقة أن تنتج 

 استنتاجات غريد قيقة. 
 طايقة جم  البيانات:الااع  الفصل

ملختلطة باسرتا تيجية األساليب تعدالتقنيات املستخدمة يف األساليب ا
املختلطة التدرجيية )األساليب املختلطة املتسلسلة(، خاصة اإلسرتا تيجية التفسريية 
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املتسلسلة، اسرتاتيجية للباحثة لدمج البيانات املوجودة من طريقة مع طريقة أخرى. 
 األول هو تقنيات املراقبة واال ختبار واملقابالت والتوثيق. 

 مالحظة .أ
فهناك مالحظة وتسجيل منهجي للعناصر اليت ، ملال حظة نواوي ومارتيين وفقا

 تظهر يف أحد األعراض على موضوع البحث.
وجودمالحظات حبثية حىت يتمكن البحث من معرفة أنشطة تعلم اللغة العربية 
يف الصف الثاين عشرمن املدرسة العالية احلكومية األوىل ماكاسار. بناء على 

كن استنتاج أن املالحظة هي أنشطة مراقبة وتسجيل يقوم هبا التفسري أعاله، مي
الباحثة الكتثاف األعراض املو جودةيف موضوعات البحثة من أجل حتقيق أقص 

 نتاأقص نتائج حبثية.
 االختبار .ب

االختبارعبارة عن سلسلة من األسئلة أو التمارين أو األدوات Arikunto وقال 
و معرفة الذكاء أو القدرات أو املواهب لدى األخرى املستخدمة لقياس مهارات أ

فردأو جمموعة. مت إجراء االختبار يف هذه الدراسة على طالب الصف الثاين عشر 
 يف املدرسة العالية احلكومية األوىل ماكاسار.
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 مقابلة  .ج
املقابلة عبارة عن اجتماع  املقابلة على النحو التايل.Esterbergتعرف 

لشخصني لتبال املعلومات واألفكار من خالل األسئلة واألجوبة، حبيث 
ميكن بناء هذا املعىن يف كائن معني. تستخدم املقابلة كأسلوب جلمع 
البيانات إذاكان الباحثة سيجري دراسة أولية للعثور على املشكلة اليت حتتاج 

معرفة األشياء من اجمليبني مبزيد من التعمق إىل التحقيق، وأيضا يريد الباحثة 
 41وكان عدد املشاركني صغريا أو صغريا. 

املقابلةهي نشاط يقوم به الباحثة مباشرة ويتطلب من الباحثة واألشخاص 
املرجعيني مقابلة وجهالوجه حىت ميكن إجراء األسئلة واألجوبة مباشرة 

 باستخدام غرشادات املقابلة.
بالنسبة للمقابالت اليت أجريت يف هذه الدراسة هي طرح أسئلة منظمة 
ألن الباحثة يستخدمون إشادات املقابلة يتم ترتيبها بشكل منهجي وكامل 

 جلمع البيانات املطلوبة. 
وأجريت مقابالت يف هذه الدراسة على طالب الصف الثاين عشر 

يت هذه املقابلة يف املدرسة العالية احلكومية األوىل ماكاسار. أجر 
                                                           

)القالب.  Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,سويونو، 21

  722:باندونغ: ألفابيتا(.ص. 72
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لتعزيز وتوضيح البيانات اليت مت احلصول عليها، وهي بيانات حول 
ملف تعريف طالب الصف الثاين عشر يف املدرسة العالية احلكومية 

 األوىل مكاسار.
 التوثيق .ح

ن طريقة التوثيق هي املعلومات اليت تأيت من فإ، وفقاحلمدي
املؤسسات أو املنظمات و سجالت مهمة سواء من سجالت مهمة سواءمن 

يتم توثيق البحث من خالل الطريقة اليت يلتقط هبا الباحثة  من األفراد.
 الصور اليت تستخدم فيها الصور لتعزيز نتائج الدراسة.

، ميكنأن تكون الوثائق يف صورة كتابات أو وفقال سوجيونو   
ن بناء على آراء اخلبريين املذكوريرسومات أوأعمال ضخمة لشخص ما.

أعاله. ميكن أن نستنتج أن الوثائق هي عبارة عن مجع البيانات الذي أجراه 
الباحثة جلمع البيانات من خمتلف املسائل املتعلقة بوسائل اإلعالم املطبوعة 

الدراسة طريقة التوثيق للبحث عن البيانات هاليت تناقش اخلرباء. تستخدم هذ
ة احلكومية األوىل يف ملف تعريف طالب الصف الثاين عشر يف املدرس

 مكاسر.
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 أدات البحث:الاام  الفصل

أداة البحث هي أداة تستخدم جلمع بيانات البحث وكذلك أداة لرسم 
طرق إجراء البحث. أمابالنسبة لألدوات البحثية املستخدمة يف هذه الدراسة، وهي 

االختبار، والرابعة ثة، أوراق أربع، أوال، دليل املالحظة الثانية، دليل املقابلة الثال
 التوثيق.  شكل
 البيانات تقنيات تحويل:السادس الفصل

حتليل البيانات هوعملية البحث عن البيات اليت مت احلصول عليهامن 
املقابالت واملال حظات امليدانية والوثائق وجتميعها بشكل منهجي، من خالل 
تنظيم البيانات يف فئات، والوصف يف الوحدات، والتوليف، والتنظيم يف أمناط، 

حبيث يتم فهمها بسهولة  واختيارماهو مهم واليت سيتم دراستها، وتقدمي استنتاجات
 41من قبل أنفسهم واآلخرين. 

 خطوات حتليل البيانات وفقاألميال و هوبرمان هي كمايلي:
مجع البيانات، أي مجع البيانات يف موقع الدراسة من خالل إجراء  .أ

املالحظات واملقابالت والوثائق من خالل حتديد اسرتا تيجيات مجع 

                                                           
  772(ز ص. 7122: باندونغ:ألفابيتا 72)القالب: Metode Penilitian Pendidikanسويونو، 21
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د الرتكيز وعمق عملية مجع البيانات البيانات اليت تعترب مناسبة ولتحدي
 التالية. 

تقليل البيانات وتلخيصها واختيار األشياء الرئيسية والرتكيز على  .ب
األشياء املهمة والبحث عن السمات واألمناط وإزالتها غري الضرورية. 
وبالتايل ستوفر البيانات املخفضة صورة اوضح وجتعل من السهل على 

 الباحثني مجع مزيد من البيانات والبحث عنهاإذا لزم األمر. 
نات، والذي يعرض البيانات يف شكل أوصاف موجزة عرض البياج. 

وخمططات وعالقات بني الفئات والنصوص السردية وخمططات 
انسيابية وماإىل ذلك. ميكن أيضاإجراء عرض البيانات يف شكل رسوم 
بيانية، مصفوفات، شبكات)شبكات( وخمططات، أنواع خمتلفة، 

 شبكات، روابط األنشطة أو اجلداول. 
فهم   مجع البيانات، جيب على الباحثةاستنتاجات، وحتديدا يفاستخالص   

 واستجابة أي شيء يتم دراسته مباشرة يف هذا اجملال من خالل ترتيب أمناط اال    
 تقنية تحليل البيانات: الساععة الفصل

 يف الطرق املختلطة، ميكن إجراء حتليل بيانات البحث بعدة طرق، وهي: 
 حتليل الكلمات النوعية والكمية.حتليل خمتلط متزامن:   .1
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التحليل التدرجي الكمي: حتليل البيانات النوعية يليه مجع بيانات  .4
 حتليل البيانات النوعية والكمية كتأكيد.

    التحليل التدرجيي الكمي النوعي: حتليل البيانات الكمية متبوعا جبمع   
 حتليل البيانات النوعية.           
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 الااع  الباب
 نتائج البحث و المناقشة

 وصف موق  البحث :الفصل األول
 اريخ املدسة العالية احلكومية األوىل مكاسرت .أ
عالية يف ، هي أول مدرسة املدسة العالية احلكومية األوىل مكاسر   

املدسة ر، واليت كانت يف األصل وجهة نظر مدرسة عالية نيجري. تاريخ مكاس
ة مخسة، ،وزير الدين، ال. ستة، واحد تسعة تسعمكاسر العالية احلكومية األوىل
ا. ثالثة سبعة/ش/ واحد تسعة سبعة مخسة ووزير الشؤون وزير التعليم والثقافة، 

الداخلية ال. ثالثة ستة. عشر. واحد تسعة سبعة مخسة. الثاين من آذار الرابع 
سعة هو تسعة تسعة مخسة. كمنفذ للمرسوم الرئاسي رقم أربع سنوات واحد ت

تسعة سبعة اثنني، والتعليم الرئاسي رقم. واحد مخس سنوات واحد تسعة سبعة 
أربعة، وفقا لتعليمات الرئيس يف اجتماع جملس املزراء اثنني ستة نوفمرب واحد 
تسعة سبعة أربعة. مث أنشأت مؤسستني تعليميتني، على مستويني خمتلفني، 

توى املتقدم من املستوى األول، مهاتعليم موظفي شؤون العدالة الدينية  يف املس
مع وضع كمكان تعليمي للكادر للعاملني يف قسم الدين واملرسة التحضريية 
للمعهد الديين اإلسالمي احلكومي يف املرحلة الثانوية العليا، اليت تتمتع بوضع 
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مدير مرشح ملواصلة تعليمهم يف مؤسسات التعليم العايل، أي معهد الدين 
يف ذلك الوقت، ترأس املؤسسة التعليمية لشئون العدالة اإلسالمي احلكومي. 

الدينية عبد الرمحن أ.، بينما كانت املدرسة اإلعدادية ملعهد الدولة للدين 
اإلسالمي برئاسة د. خمتار حسني. يف عام واحد تسعة سبعة مثانية مت دمج 
املؤسستني يف مؤسسة تعليمية واحدة اليت أعطيت حالة املدرسة غاما وجهة 

 نظر.
يف ر حلتها، مدينة هناية البصر وهي املدينة اليت تقع فيها املؤ سسة، 
غريت امسها إىل مدينة ماكاسار ووزير الدين رقم. ستة عشر، تاريخ السادس 
من مارس، واحد تسعة سبعة مثانية، حول انتقاللمدة ست سنوات، إىل مدرسة 

جري اثنني، عالية، مث أصبحلمدة ست سنوات يف مكاسر مدرسة آليا ني
املدسة العالية احلكومية األوىل مكاسر باندانغ، غريت امسها إىل املدسة العالية 

 احلكومية األوىل مكاسر. 
منذ إنشائها حىت اآلن، مت قيادة املدسة العالية احلكومية األوىل 

 مكاسر من قبل مثانية من مديري املدارس وهي: 
 1678-1684:     عبد الرمحن، أ. .أ

 1684-1682:    إدرس يعقوب. الدكتور م. .ب
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 1682-1661:    الدكتور ح. م. عرشد.  .ج
 1661-1663:    الدكتور عمر تانراتو. .د
 1663-1662:    الدكتور ح. بستاسياريف.  .ه
 1662-1667:    الدكتور ح. م. عرشد.  .و
 1667-4119: الدكتور ح. م. حممد شابري موسي، م. أماه. .ز
 4119-4115: م.فد.الدكتور ح. أمري الدين رؤوف س.فد.  .ح
 4115:   رملي رشد س.أغ. م.فد.إ، م.إد. .ط

 ب. دولة املدرسة
 حلة األرضأ.  

األرض اليت يتم استخدامهامن قبل والية ماكاسار مدرسة عاليه هي 
 . أربعة ستة ماكاسار.الsalapangمتاما ميك نيجارا. تقع األرضي ج. ضبط 

 حالة املبىن .ب
  7m 2277±:    مساحة األرض .أ

 34غرفة الصف :   عددالفصول الدراسية .ب

 7m 27:   حجم غرفة الصف  .ج
  املباين القائمة األخرى: .د
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  7m 27:    مكتبة واسعة  .ه
  7m 27:   خمترب فيزياء/جغرافياواسع .و
 7m 27: خمتربات الكيمياء/األحياء يف اتساع. .ز
  7m 722:  خمتربات احلاسوب من اتساع. .ح
  7m722:   خمترب كهربائي واسع. .ط
  7m72:   مساحة أزياء واسعة.  .ي
 7m 375:    اتساع التعاونية. .ك
  7m71:  مساحة جملس الطالب واسعة .ل
  7m71:   غرفة الكشفية واسعة .م
  7m 271:   صالة املعلم الفسيحة .ن
  7m 261:  مساحة مكتب/منطقة املوظف .س
 7m71:    قاعة املدرسة الشاسعة .ع
  7m 7:   مرحاض العرض .ف
  7m 221:  مساحة عبادة واسعة/مسجد .ص
  7m 21:    مقصف واسع .ق
  7m 267:   ملعب كرة السلة الشاسع .ر
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  7m 27:  ملعب واسع للكرة الطائرة .ش
  7m 26:   ملعب تنس طاولة واسع .ت
  7m 21:   ملعب كرة قدم تاكرو .ث
  7m 267:  جمال كرة الصاالت الشاسعة .خ

 حالة البيئة املدرسية .ت
  نوع املبىن الذي حييط باملدرسة.

 :حرم جامعة احملمدية   الغريباجلانب  .أ
 :سكن املواطن   اجلنوب .ب
 :احملالت التجارية واملناطق السكنية  اجلانب الشرقي .ج
 :متجر  اجلانب الشمايل .د

 ث. ظروف البيئة املدرسة
أ. حسنا، اجلوبعيدا عن احلشد )اهلدوء يف عملية التعلم، وموقع هذه 
املدرسة يف حمافظة جنوب سوالويزي على وجه التحديد يف مدينة ماكاسار.  
كما أن ظروف عمل أولياء أمور الطالب متنوعة للغاية، وتتألف من 
موظفني من القطاعني العام واخلاص، وأعضاء جملس اجليش/الشرطة، ورجال 
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مال، ومزارعني وصيادين. ومشاركة اجملتمع حول البيئة املدرسة هي أع
 أيضاداعمة جدا لتنفيذ التعليم اجليد وجتنب األشياء املطلوبة. 
 ب. النباتات يف البيئة املدرسة هي أيضانظيفة ونظيفة. 

 ج. مرافق املدرسة
 :واحد و جيد   أ. املكتبة

 :مخسة و جيد   ب. املخترب
 :واحد و جيد غراضت.غرفة متعددة األ

 :واحد و جيد  ث.مساحة إدارية
 :واحد و جيد   ج. غرفة املعلم

 :واحد و جيد   ح. املسجد
 :واحد و جيد  خ.مجعية تعاونية

 :ثالثة و جيد   د.مقصف
 :سبعة و جيد   ذ. احلمام

 ح. استخدام املدرسة
 أ. عدداملارس اليت تستخدم هذا املبىن:مدرسة واحدة

 :ال  كل يومب. عدد الشرفات  



33 
 

 خ. املعلم و الطالب
 :مخسة مثانية اشخاص   أ. عدد املعلمني

 :ثالثة فئتني   ب. عدد الفصول 
 :ثالثة مخسة أربعة طالب ت. عدد الطالب لكل فصل

 :واحدواحدستة واحدطالب  ث. إمجايل عدد الطالب
 د. التفاعل االجتماعي
البعض   :االحرتام املتبادل وساعدة بعضهم أ. عالقة املعلم 

 كأصدقاء حمرتفني.
ب. العالقة بني املعلم والطالب :االحرتام املتبادل بني الطالب 

 للمعلم وكذلك العكس.
ت. العالقة بني الطالب والطالب : مساعدة بعضهمالبعض وإقامة 

 اتصاالت جيدة مع الطالب اآلخرين.
ث. إدارة العالقات بني املعلمني واملوظفني : التعاون مع بعضها 

 عض بطرق خمتلفة.الب
ج. العالقات بني املدرسة والوالدين : تأسيس اتصال نشط ألن 

 أولياء األمور يشاركون يف املدرسة وأنشطتها.
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 ح. العالقات االجتماعية ككل : خلق جو هبيج وسلمي.
 ث. الرؤية والرسالة

 رؤية
تسعى مدرسة عليا نيجري عشر ماكاسار لتكون قادرة على االستجابة 

والتحديات املستقبلية يف عصر املعلومات العوملة من خالل تصفية للتطورات 
اإلميان والتقوى وكذلك العلوم والتكنو لوجيا. مدرسة عليا نيجري عشر 
ماكاسار تريد حتقيق هذه اآلمال والردود يف الرؤية التالية: "حتقيق مدرسة 

 عليا نيجري عشر ماكاسار كمدارس متفوقة وابتكاربة وشعبية". 
 مةامله

 كرتمجة للرؤية، املهمة املراد تطويرها هي كمايلي:
 جعل مدرسة عليا نيجري عشر ماكاسار واحد من املدارس العليا.  .أ

 حتسني اإلجنازات يف األكادمييني والرياضة والفنون. .ب
زيادة املعرفة املهنية للمعلمني واملوظفني الرتبويني وفقالتطور عامل  .ت

 املعلمني.
اإلسالمية القادرة على تنفيذ التعاليم الدينية إدراك تكوين الشخصية  .ث

 بشكل جيد.



32 
 

إعداد املوارد البشرية القادرة على حتقيق القيم اإلسالمية يف حياة  .ج
 اجملتمع.

 حثنتائج الب:الثاني فصلال
نتائج هذه الدراسة هي إجابات على تركيبات املشكلة احملددة سلفا، واليت  

نتائج البحوث اليت  اإلجابات املؤقتة. بناء علىميكن بعد ذلك تعزيز الفرضيات أو 
يف مدرسة عليا نيجري عشر ماكاسار، مت احلصول على البيانات  أجراها الباحثة

 التالية. 
لدى تالميذ الصف  العاعيةللغة اإلنشاء الموجه  مهاراتكيف  .أ

 لعالية الحكومية األولى ماكاسا. لمدرسة االثاني عشا عا
املدسة العالية احلكومية بناء على نتائج البحث الذي أجري يف      

جبمع بيانات من أداة  ، املؤلفيف تالميذ الصف الثاين عشر األوىل مكاسر
االختبار من خالل نتائج نتائج اختبار ماقبل االختبار للطالب قبل إعطائه 

 املادة. 
 االختبار السابقةاحلصول على نتائج بناء على األحباث اليت أجريت، يتم 

 التالية:
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 (XIIالصف الثاين عشر قبل االختبار )أ. 
 نتائج التحليل الوصفي للتجارب يف الصف الثاين هي كمايلي:    

 ، أي أكرب قيمة ناقص أصغر قيمة.R. حتديد نطاق قيم 1
R = Xt - Xr 

=27 – 27 

= 71 

 الفاصل. k. حتديد الكثري من البيانات فئة 4
K  = 2+ 7،7 Log n 

= 2 + 7،7 Log 72 

= 2 + (7،7 x 7) 

= 2 + 6،6 

   = 2،6 

 . حساب طول الفئة الفاصل.3

   𝑝 =
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔(𝑅)

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠(𝐵𝐾)
 

       =
71

7
 

= 7،2 = 7   
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 . احسب املتوسط.2
   �̅� =

∑ 𝑓𝑖𝑋𝑖

∑ 𝑓𝑖
 

 = 7،722472  

= 66،67 = 62 

 حساب االحنراف املعياري..5

   𝑆𝐷 = √∑ 𝑓𝑖(𝑥𝑖−�̅�)7𝑘
𝑖=2

𝑛−2
 

          = √
2726

72−2
 

          = √
2726

76
 

    = √27,22 

    = 2,72 

 .حساب التباين.9
   𝑆2

7 =
∑(𝑥𝑖−�̅�)7

𝑛−2
 

   𝑆2
7 =

726

72−2
 

    𝑆2
7 =

726

76
 

   𝑆2
7 = 2,26 

   𝑆2 = √2,26 
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    𝑆2 = 7,67 

 

 .حساب مهامل التباين. 7
Kv =  

𝑆𝐷
𝑀𝑒𝑎𝑛 𝑥 211  

 = 
2,72

62 𝑥 211 

=  1،21 X 211 

= 211 

 .prêt-testفيمايلي جدول توزيع تواتر نتائج التعلم 
 .prêt-testتوزيع الرتدد 2.1اجلدول 

 
 fi Fk xi fi . xi الفاصل

(𝒙𝒊
− �̅�)𝟐 

𝒇𝒊 . (𝒙𝒊
− �̅�)𝟐 

ةنسبة مئوي  
(%) 

27 – 
61 27 27 26 262 67 777 721 

62 – 
67 7 22 67 277 72 21 21 

67 – 
66 2 71 62 772 7 71 271 

62 – 
66   67  2  11 

21 – 
27  2 72 22 722 26 71 271 

27 – 
22 6 72 27 777 76 767 261 

26 – 
27  6 72 22 767 211 611 261 

 %211 27726 726 77722  - 72 المبلغ
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توزيع الرتدد والنسبة املئوية لالختبار التمهيدي  2.1بناء على اجلدول 
يف فواصل زمنية ترتاوح  %5هو أدىن تردد بنسبة مئوية  4أعاله، إلظهار أن الرتدد 

ترددات وهو ما يعين أن القيمة اليت تظهر بنسبة  5. اليوجدسوى 93-91بني 
من نفس  9هناك  75-73. على فرتات من 99-92على فرتات  12%

على  %35هو أعلى ترددبسبة  13. بينما الرتدد %19الرتددات تظهر بنسبة 
 . 91-58فرتات من 

هو أعلى تردد بنسبة  13من التفسري الوارد أعاله، ميكن مالحظة أن الرتدد 
طالبا  37طالبا من أصل  13. وهذا يعين أن هناك 91-58وهو يف الفرتة  35%

 58ما يظهرون بني القيم/ الفوا صل الزمنية من  حيصلون على نفس القيمة غالبا
 . 91إىل 

المدسة العالية الحكومية استنادا إلى نتائج البحث الذي أجاي في 
مكاسالدى طالب الصف الثاني عشا، المؤلف عجم  عيانات  األولى مكاسا

من أدوات االختبار من خالل عشاات نتائج اختبار ماععد الطالب ععد 
 إعطائهم المواد. 

على post-tesاستنادا إىل البحوث اليت أجريت، يتم احلصول على النتائج 
 النحو التايل.
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 . XII))عشر مرحلة مابعد االختبار الثاىن .أ
نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي ملابعد االختبار يف الصف الثالث 

 عشر من مياهي على النحو التايل. 
 أصغرقيمة.، أي أأكرب قيمة ناقص Rحتديد نظاق قيم  .1

R = Xt - Xr 

=211 - 62 

= 72       

 الفاصل. Kحتديد الكثري من البيانات فئة  .4
K  = 2+ 7،7 Log n 

= 2 + 7،7 Log 72 

= 2 + (7،7 x 7) 

= 2 + 6،6 

= 2،6 

 حساب طول الفئة الفاصل. .3
  𝑝 =

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔(𝑅)

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠(𝐵𝐾)
 

      =
72

2,6
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= 7،6 = 2  

 املتوسط.احسب  .2
 �̅� =

∑ 𝑓𝑖𝑋𝑖

∑ 𝑓𝑖
 

=7672472 

= 26،77 

 

 حساب االحنراف املعياري. .5
𝑆𝐷 = √

∑ 𝑓𝑖(𝑥𝑖 − �̅�)7𝑘
𝑖=2

𝑛 − 2
 

 

    = √
7.222,62

72 − 2
 

   = √
7.222,62

76
 

   = √271,66 

  = 22,77 

 حساب التبا التباين. .9
𝑆2

7 =
∑(𝑥𝑖 − �̅�)7

𝑛 − 2
 

𝑆2
7 =

727,777

72 − 2
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  𝑆2
7 =

727,777

76
 

𝑆2
7 = 77,27 

𝑆2 = √77,27 

  𝑆2 = 7,72 

 حساب معامل االختالف.  .7
Kv =  

𝑆𝐷
𝑀𝑒𝑎𝑛 𝑥 211  

 = 
22,77

26,77
𝑥 211 

=  1،27 X 211 

= 271 

 . Post-Tesفيمايلي جدول توزيع تواتر نتائج التعلم 
 .Post-Tes: توزيع الرتدد 2.2اجلدول   
   

لالفاص  fi Fk xi fi . xi (𝑥𝑖 − �̅�)7 𝑓𝑖 . (𝑥𝑖
− �̅�)7 

نسبة 
 مئوية
(%) 

62 
– 

21 
22 22 62 272 222،27 27666،27 711 

22 
– 
22  

7 26 27 277 76،67 726،27 721 

26 
– 

71 
7 72 27 226 2،2777 7،7777 21 

72 
– 

72 
7 77 77 776 27،2777 71،6727 71 

76 
– 2 76 77 771 22،7777 726،227 271 
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لالفاص  fi Fk xi fi . xi (𝑥𝑖 − �̅�)7 𝑓𝑖 . (𝑥𝑖
− �̅�)7 

نسبة 
 مئوية
(%) 

61 

62 – 
62  7 77 67 726 272،2777 262،7727 71 

66 - 
211 2 72 67 761 777،6777 27277،672 271 

 %211 77222،6277 727،777 77672   72 المبلغ

يوضح جدول توزيع الرتدد والنسبة املئوية لالختبار الالحق أعاله أن الرتدد   
-81. على فرتات من 85-81يف فواصل من  %8هو أدىن تردد بنسبة مئوية  4

. على %41بنسبة  قيم تظهر غالبا، 8ترددات ممايعين أن هناك  8هناك  85
ترددات من نفس القيمة اليت تظهر يف كثري من  3هناك  85-81فرتات من 

ترددات وهذا يعين  5، هناك 111-69. على فرتات من %8األحيان مع نسبة 
هو أعلى تردد يظهر  11. الرتدد %12قيم متشاهبة تظهر غالبا بنسبة  5أن هناك 

 .71-95على فرتات من  %31غالبا بنسبة 
هو أعلى ترددبسبة  11من التفسري أعاله، ميكن مال حظة أن الرتدد   

طالبا من أصل  11. هذا يعين أن هناك 71-95على فرتات من  %31مئوية 
طلبا حيصلون على نفس القيمة اليت تظهر غالبابني القيم/ الفواصل الزمنية بني  37
 . وهذايدل على أن الطالب قدزادوا يف مهارات الكتابة.95-71
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لدى  العاعيةاإلنشاء الموجه للغة  على مهارات المؤثاةالعوامل . ماهي 2
 .لى مكاساألو ا الحكومية لمدرسة العاليةتالميذ الصف الثاني عشا عا

يف معرفة  راء األحباث اليت أجراها الباحثة، يرغب الباحثةيف عملية إج   
ة العربية لدى ماهي العوامل املؤثرة على مهارات كتابة اإلنشاء املوجه للغ

 تالميذ الصف الثاين عشر باملدرسة العالية األوىل مكاسر. 
بناء على نتائج املقابالت اليت أجراها مع املعلمني )السيد جفران ولد(  

 كمدرسني للغة العربية يف مدرسة عليا نيجري، قال ذلك: 
ك ا"يف عملية تدريس اللغة العربية وتعلمها، وخاصة مادة الكتاب، هن

لطالب الذين ال حيبون املواد العربية وبعض الطالب الذين ال حيبون بعض ا
املواد العربية. لذلك أعطي بعض املفردات يف الكتاب ألحفظها وأقدم أيضا 
بعض األسئلة للطالب وأعطي الفرصة للطالب أيضا لسؤايل خاصة مادة 

أن الكتاب. مث اجلو الدراسي عندخويل إىل التدريس، ال جيرؤ الطالب على 
يكونوا صاخبني أو خارجيني عندما يكون هناك طالب يتجرأون على 
الضجيج، ويف داخل وخارج الفصل، سأقدم مفردات إضافية للحفظ. 
العامل أو العائق هو قلة مترينات الكتابة للطالب، والسيما مادة الكتاب. 
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ىت هلذه الطريقة للتغلب عليها، سأقدم املزيد من املهام املتعلقة بالكتابة ح
 44يتمكن الطالب من حتسني طريقة الكتابة العربية تدرجييا.

 العوامل الداخلية .أ
الطالب الصف الثاين  املقابالت اليت أجراها،الباحثة بناء على نتائج

 عشر يف مدرسة عليا مكاسار.
قل املقابل واحد، فيما يتعلق بالر غبة يف التعلم واهتمام الطالب يف   

دروس اللغة العربة، قال املقابل واحد نيابة إسم عديند إنه يرغب يف التعلم 
واهتمام كبري بتعلم اللغة العربية، لذلك كان الطالب جادين يف فهم املواد اليت يتم 

 تدريسها. 
عند الدراسة، يقول الطالب انه يهتم مث فيما يتعلق مبواقف الطالب   

 ويستمع إىل تفسريات املعلم جيدا.
فيما يتعلق باهتمام الطالب، قال الطالب أنه حماولة الرت كيز على   

 43االهتمام باملعلم أثناء التدريس.
مث فيما يتعلق بدافع التعلم، قال املقابل الثاين إسم جعفر حممد إن تعلم   

 هنم يتعلمون القرآن حىت يتمكنوا من الدخول إىل اجلنة.اللغة العربية يعين أ
                                                           

 14.11، الساعة 2118نوفمبر  9مع السيد جفران ولد في مقابلة 22
 13.11، الساعة 2118نوفمبر  2مقابلة مع عديند في 23
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عالوة على ذلك، فيما يتعلق بالذاكرة، قال الطالب إن لديه ذاكرة   
ليست قوية جداجتاه دروس اللغة العربية اليت مت تدريسها، لكن هذاال يؤثر على 

 42العربية.تعلم اللغة  اهتمام الطالب بالتعلم، بذكريات كهذه، اليزالون يرغبون يف
عالوة على ذلك، قال املقابل ثالثة إسم فاطمة إهنم واجهوا صعوبات   

فيما يتعلق بكتابة احلراقة و املخروج، لكن ذلك مل يثبط محاس الطالب يف تعلم 
 اللغة العربية. 

مث قال الطالب إن التسهيالت اليت توفرها املدرسة جعلت من السهل   
 45.ل توفري الكتب املدرسيةعليهم تعلم اللغة العربية، مث

 عامل املعلم .ب
قال املقابل الرابع نتابة عن إسم عمار فوزان إن الطريقة اليت يدرسها 
املعلم من خالل إعطاء بعض املفردات واجلمل باللغة العربية حلفظها، 

 إىل جانب أن املعلم قدم أيضا بعض األسئلة ليجيب عليها الطالب.
س اليت يطبقها املعلم، قال قال الطالب من حيث طرق التدري 

الطالب إهنم أحبوا الطريقة ألن الطريقة جعلت فهم املواد اليت يتم 
 تدريسها بشكل أسرع. 

                                                           
 13.11، الساعة 2118نوفمبر  2مقابلة مع غيفار محمد في 24
 13.11، الساعة 2118نوفمبر  2مقابلة مع فاطمة في 22
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مث فيما يتعلق بشخصية املعلم ومواقفه وسلوكه عند التدريس، يقول    
الطالب إن معلمي اللغة العربية لديهم موقف حازم حبيث إذاكان هناك 

مثل عدم محل كتاب مطبوع، فسوف يفرض  طالب خيالفون القواعد
املعلم عقوبات على الطالب. هذا الطلب حمبوب جدا ألنه مع هذا 
املوقف، لن يكرر أصدقاؤه األخطاء نفسها. يتجنب الطالب أيضا تأثري 
احلالة، وهي صعوبة يف فهم املادة اليت يتم تدريسها نظرا ألن كتابا واحدا 

 49يستخدمة ثالثة طالب.
مث فيما يتعلق بسائط التعلم املستخدمة، قال املقابل اخلا نيابة عن    

إسم نورل إنيح أن املعلم يشرح ويكتب فقط املواد من السبورة، وأن املعلم 
اليستخدم الوسائط األخرى أبدا. ولكن فقط الطريقة والوسائط اليت 
يفضلها هؤالء الطالب ألن الطالب قادرون على فهم الدرس بشكل 

جتعل الطالب يف الواقع  LCDممالو كان املعلم يستخدم شاشة أفضل 
 صاخبة عند التعلم.

                                                           
 13.11، الساعة 2118نوفمبر  9مقابلة مع عمار فوزن في 26
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قال الطالب من حيث طرق التديس أن الطالب يعجبهم    
األساليب اليت يطبقها املعلم، أي شرح املادة وكتابة املادة على السبورة 

 47ألن الطريقة جتعل فهم الدرس أسرع.
 عوامل بيئة التعلم .ت

بناء على نتائج املقابالت مع الطالب والطالب، فإن حالة البيئة، 
وخاصة أن الفصل الدراسي له تأثري على اهتمام الطالب بالتعلم. مثل، عندما 
يأيت العديد من الطالب داخل الفصل الدراسي مماجيعل التدريس والتعلم غري 

 فعالني. 
العوامل اليت تصبح عقبات من نتائج املقابلة أعاله، ميكن أن نستنتج أن    

أو معوقات للطالب عند املشاركة يف تعلم اللغة العربية يف الفصل، وخاصة عند 
 التعلم عن الشيتابة هي:

 العوامل الداخلية للطالب .1
 الرغبة / الرغبة يف التعلم .أ

 مصلحة الطالب .ب
 اهتمام الطالب .ت

                                                           
 13.11، الساعة 2118نوفمبر  2لة مع نور عناية في مقاب22
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 الدافع التعلم .ث
 إعداد الطالب .ج

 عامل املعلم .4
 سلوكهشخصية املعلم وموقفه و  .أ

 وسائل اإلعالم التعلم .ب
 عوامل بيئة التعلم .3

 حالة من الدرجة .أ
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 الاام  الباب
 الااتمة

 استنتاجاألول: الفصل
من نتائج األنشطة اليت نفذت خالل عملية التعلم واستنادا إىل مجيع   

املناقشات والتحليالت اليت أجريت من قبل الباحثة ميكن أن ختتتم على النحو 
 التايل:

يف الصف الثاين عشر لدى طالب باملدرسة العالية  اإلنشاء املؤجه مهارات .أ
هو  4مكاسر عند إجراء االختبار التهميدي  يدل على أن الرتدد  1احلكومية 

ترددات فقط، مما  5. هناك 93-91على قرتات  %5أدىن تؤدد بنسبة مئوية 
-73فاصل . يف ال99-92على فرتات   %12يعين القيمة اليت تظهر بنسبة 

هو  13. يف حني أن الرتدد %19طالبا الرتددات تظهر بنسبة  9هناك  75
. بينما يظهر عند إحراء 91-58على فرتات من  %35أعلى تردد بنسبة 

-81عند فواصل زمنية ترتاوح بني  %8هو أدىن تردد بنسبة  4اختبار أن تردد 
على . %41قيم تظهر غالبا، بنسبة  8 8هناك  75-71. على فرتات من 85

ترددات من النفس القيمة اليت تظهر يف كثري من  3هناك  85-81فرتات من 
. %12ترددات بنسبة  5هناك  111-69علىفرتات من . %8األحيان بنسبة 

. بناء على 71-95على فرتات من  %31هو أعلى تردد بنسبة  11الرتدد 
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مهارات  نتائج تادرجات اليت حصل عليها الطالب، أظهر الكالب زيادة يف
 الكتابة.

بناء على نتائج البحوث اليت اجرهتاالباحثة، تتألف عوامل مهارات الكتابة لدى  .ب
طالب اإلنشاء املوجه من ثالثة عوامل داخلية للطالب وعوامل املعلم والعوامل 

 البيئية املوضحة على النحو التايل. 

 العوامل الداخلية للطالب .1
 الرغبة/الرغبة يف التعلم .أ

 بمصلحة الطال .ب
 اهتمام الطالب .ت
 الدافع التعلم .ث
 إعداد الطالب .ج

 عامل املعلم .4
 شخصية املعلم وموقفه وسلوكه .أ

 وسائل اإلعالم التعلم .ب
 عوامل بيئة التعلم  .ت
 حالة من الدرجة .ث
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  اآلثار المتاتبة على البحث:الثاني الفصل
 بعد إجراء البحوث، اإلعالنية يقرتح بعض الباحثة على النحو التايل.  

بالنسبة املدسة العالية احلكومية األوىل مكاسر، يف تعلم اللغة  .أ
العربية، جيب حتسني الطريقة املستخدمة حىت يتمكن الطالب من 

 فهمها بسهولة وسرعة أكرب. 
إىل واضعي السيات يف جمال التعليم حبيث ميكن أخذ نتائج هذه  .ب

ملدسة الدراسة يف االعتبار من أجل حتسني نوعية التعليم يف واليةا
 العالية احلكومية األوىل مكاسر.

للباحثني اآلخرين الذين سيدرسون نفس املتغريات، من املأمول  .ت
حتسني خطوات التعلم، وتكون قادرة على تطبيقها على املواد 

 الدراسية املختلفة. 
 
 

 
 

 
 



 المراجع
 4112، النسر احلافة جاكرتا1، طباعة تقنيات تعلم اللغة العربية التفا علية,زواحلنان 

   4112، جاكارتا، كينكانا تعلم الكتابة العربيةمرادي أمحدا، 
جوجاكارتىىىىىىىىا   1، طباعىىىىىىىىة ، منهجيىىىىىىىىة فعالىىىىىىىىة للغالىىىىىىىىة لىىىىىىىىتعلم اللغىىىىىىىىة العربيىىىىىىىىةهنىىىىىىىى  أوي
 4114الصحافة املغنية 

، سىىىىىىىاماتا جىىىىىىىوا، م بعىىىىىىىة 1طباعىىىىىىىة ، منىىىىىىىا   اللغىىىىىىىة العربيىىىىىىىة، إصىىىىىىى   حىىىىىىىداد  ا ىىىىىىىم
 4111جامعت ع ء الدلن، 

 (4112 جاكرتا  الذ ب.1خت يط نظام تعليم اللغة العربية)بصمة منري، 
، وكيفيىىىىىىىىىة تسىىىىىىىىىب مهىىىىىىىىىارات القىىىىىىىىىراء ، بانىىىىىىىىىدون ، فهىىىىىىىىىم الد  الفعىىىىىىىىىا نور ىىىىىىىىىادي، 
 4112سيناربارو اجلينسيندو،
 للمعلىىىىىىم  مىىىىىىن فمىىىىىىة العمىىىىىى  كىىىىىىالت ور املهىىىىىىي خ ىىىىىىوات سىىىىىىهلة للبىىىىىىا ح ىىىىىىبكونانىىىىىىدار، 

 4111جاكرتا ، يب يت راجا جرافيندو بريسادا، 
، بانىىىىىىدون ، حىىىىىىس  العمىىىىىىا    سىىىىىىن املىىىىىىرا القىىىىىىا مىىىىىىو  اكنىىىىىىدو نيسىىىىىى  الكبىىىىىىريحسىىىىىىن، 

 4111, قة أعما  روسدا. إزاحة 
أسىىىىىىىاليب ت بيقيىىىىىىىة ومبتكىىىىىىىر   ا مىىىىىىىة علىىىىىىى  تكنىىىىىىىو لوجيىىىىىىىا (توفيىىىىىىى ،تعليم اللغىىىىىىىة العربيىىىىىىىة 

 4111( سورابالا واالتصاالتاملعلومات 
)مكىىىىىا، أاعىىىىىا أم  طيقىىىىىا بيقاتيىىىىىا أخىىىىىرا تعلىىىىىيم اللغىىىىىة العربيىىىىىة لينا,حممىىىىىود كامىىىىى  النكىىىىىا 

 (،1722القرى 
) ليىىىىىى  احلىىىىىىا  الفقىىىىىىراء  الصىىىىىىحافة  تعلىىىىىىيم النسىىىىىىيا املسىىىىىىكيلة واحلىىىىىىو  زكيىىىىىىة عىىىىىىارفب، 

4111) 
 )مكتيب اكنشاء،تيسري اكنشاء خلي  اهلنداوي، 

سىىىىىىو ن )جاكرتىىىىىىا، حىىىىىىس  العمىىىىىىا  موجىىىىىىو حجىىىىىىة اا يىىىىىىب واملىىىىىى جم حممىىىىىىد منصىىىىىىور، 
 4114اجون ، 

، )بىىىىىىىىىريوت  مكتوبىىىىىىىىىة املدرسىىىىىىىىىة ودار اجلدلىىىىىىىىىد   اكنشىىىىىىىىىاء العىىىىىىىىىريبحنىىىىىىىىىا الفىىىىىىىىىاخوري، 
 الكتا  اللبناين، 



 1791)جاكرتا  نوسا إنده التكولن جورلس كراف، 
 1799، جاكرتا  بينا أكسارا،، عوام  التعلم و التأثريس ميتو

سىىىىىىىىىىورابالا الواللات املتحىىىىىىىىىىد   ،طىىىىىىىىىىرب خاصىىىىىىىىىىة لل بيىىىىىىىىىىة الدلنيىىىىىىىىىىةزو ىىىىىىىىىىري و خىىىىىىىىىىرون، 
 1791المرلكية، 

 41العفىىىىىىىىن  ,R&Dطىىىىىىىىرب البحىىىىىىىىي ال بىىىىىىىىوي مىىىىىىىىنه  كمىىىىىىىى  ونىىىىىىىىوع  ، سىىىىىىىىوجيونو
 alfabetaباندون  
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