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 تمهيدكلمة ال
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

والصالة والسالم  احلاد هلل الذي علم بالقلم، علم اإلنسان مامل يعلم،
ال   األنبياء وادلرسلني الذيعليو وسلم خامتسيدنا ونبينا حماد صلى اهلل  على
 حسان إىل يوم الدين.عده وعلى آلو وأصحابو ومن تبعو بإي بػنب

الصحة والكوفيق  أعطاينوبعد، فأنا أشمر اهلل جزيل الشمر الذي   
ىذه الرسالة العلاية البسيطة متمنت من إهناء ككابة واذلداية وادلعرفة والفهم حىت 

لية ك  الًتبية اإلسالمية يفطلوبة للحصو  على سرجانا كشرط من الشروط ادل
 امعة عالء الدين اإلسالمية احلمومية مماسر.الًتبية قسم اللغة العربية جب

 اهلل بفضل لمن الرسالة ىذه ككابة يف كثرية مشمالت ةواجو الباحث لقد
أنكهى   حىت معاجلكها يف ةبعض األساتيذة واألصحاب اسكطاع الباحث خدمةو 

 ىؤالء على اجلزيل الشمر قدمي أنوّد الباحث  ولذا. كاملة الرسالة ىذه ككابة
 :منهم وادلشجعني وادلشرفني ادلساعدين

أغ عايد كلية الًتبية ونوابو  .،   س.،مىاألسكاذ الدككور احلاج حماد أمر  .0
 كنائب العايد األو .م. أغ. ملجونوا داموفوليػئ، الدككور

العايدة الثانية، و الدككور احلاج  ةكنائب.الدككورة مشمت مالك م. س إ  .0
بذلوا جهودىم قد الذين شهر الدين عثاان م.ؼ د. كنائب العايد الثالث 
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لدين اإلسالمية احلمومية فمارىم يف توجيو كلية الًتبية جبامعة عالء اأو 
 مماسر.

الدككورة سيت عائشة  ورئيس قسم اللغة العربية، م.تو.إ. ،الدككور محما .0
ومها قسم اللغة العربية يف كلية الًتبية  سمريتريةكم.ؼ د. أغ،.، سخالق

 اللذان ساعداين بكقدًن بعض ادلواد ادلكعلقة هبذه الرسالة.

اج مشسوري، س. احل ،كادلشرؼ األو جة عارة قاسم، م. أ.االدككور احل .3
ساعداين وأرشداين حىت انكهيت من ككابة  كادلشرؼ الثاين الذان  .س، م.أ

 ىذه الرسالة، عسى اهلل أن يكم نعاو عليهاا إن شاء اهلل.

ما عندي هتم يف ترقية اكل األساتذة وادلدرسني الذين بذلوا جهودىم وطاق .0
 كدائية إىل ادلرحلة اجلامعية.بادلرحلة اإل ذرمنافممن أ

، خاصة مماسر 0احلمومية الثانوية  مجيع ادلدرسني وادلربيني ىف ادلدرسة .6
 و مسحوا ي ساعدواين لرئيس ادلدرسة احلاجة درمواة ، س.أ.غ ، م.ؼ.د

 .ىف حبث ىذه الرسالة

وإين ال أنسى أيضا أن أقدم الشمر اجلزيل وأطيب الدعوات لوالدّي  .2
ين ان قد رباالذ(  سىت فكيمة""سوغن ىارينطى" واألم "األب ) المرميني

 ين بقدر طاقكهمو رشد وساعدصغري إىل سّن التربية حسنة صاحلة منذ 
د ذلم الصحة والعافية ومي دراسيت وأسأ  اهلل أن يطيل عارىماام ػعلى إت
 صراطا سويا.ويهديها
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 تجريد البحث 
 نورحافظة  :    إسم الباحثة

   20200113058  : رقم التسجيل 
 تدريسالن و تربية وشؤ ال   :          الكلية
 اللغة العربيةتدريس  :          القسم

في المدرسة  عند تالميذ الصف الثامن مشكالت تعلم الكتابة :        الموضوع   
 مكاسر 1الثانوية الحكومية 

  

درسة ىذه الرسالة تبحث عن مشمالت تعلم المكابة عند تالميذ الصف الثامن يف ادل      
 ما ىي: سيبحث عنها يف الرسالة ىي  الىت تشمالادل. أما مماسر 0الثانوية احلمومية 

 ؟مماسر 0 احلمومية الثانوية يف ادلدرسة الصف الثامن تالميذ عند ككابةيف   تمالادلش
الباحثة  تتلايذا فأخذ 020عددىم  ىذا البحث أكثر من مائة شخص وكان اجملكاع يف      
ادلعلومات الىت تلايذا. وطريقة مجع  00ون العينة فمانت عددىا من اجملكاع لكم 02%
 . ادلقابلة طريقةادلراقبة، و  طريقةالباحثة يف ىذا البحث ىي:  تسكخدمإ

ىي  شمالتادل من مونكهارة المكابة تتعلم ممشمالت نكيجة ىذا البحث على أن دلت      
( 0 .( نقص الكالميذ حيافظ مفردات0 .نقص الكالميذ يعرؼ شمل احلرؼ اذلجائية( 0: 

( 0صعوبة يف اإلمالء.  (3 .ةمكابة غري واضحالصعوبة نقل ككابة ادلدرس عن السبورة ألن 
مل  ( إذااألخريف األو  و يف الوسطى و يف ) ابة أحرؼ اذلجائية على شمل مكنوعصعوبة يف كك

( صعوبة المكابة 2 .فصلةن( صعوبة تفريق أحرؼ اذلجائية ادلكصلة أو ادل6.  يمن متثيل المكابة
 نقص ( 1 غري ادلكجانسة. يذ( خلفية الكالم2 .السؤا  ألهنم مل يسكطيعوا ككابكو ةجابإحني 

( حالة 00 نقص تشملة يف تطبيق الطريقة او منوج الكعلم. (02 تالميذ.الرغبة الكحفيز و 
 ( إحكالؼ مسكوى الكالميذ اللغوية يف الصف الواحد.00. ال تدعم الفصل
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 الباب األول

 مقدمة

خلفية المشكالت الفصل األول:  

 .متيازات مقارنة مع اللغات األخرىإللغة العربية ىي لغة لديها ا      
غة لحتيار ىذه اللغة كلديها اللغة العربية يتم إ أكرب متيازتإ إحدى من

من اهلل جلميع  الرسائل ادلعياريةوسيلة اإليصال  ، الذي يصبح تلقائياالقرآن
 1.البشري

أن  حىت ،رمسيةستخدام كلغة إُب مرحلة التنمية اليت ًب فيها  العربية     
بتدائية حىت إلمن ادلرحلة ا بدءا .ىتماما وعنايةإتدريس اللغة العربية تتطلب 

ُب  التنمية تالميذيتم ضبط القدرة و و . والعامة اخلاصةادلؤسسات العليا، 
العربية باعتبارىا  للغة اليت جعال .مكاسر 1ادلدرسة الثانوية احلكومية 

 .، إىل جانب اللغة اإلصلليزيةياري قضايا تعلم اللغات األجنبيةختإ

ًب إجرائها  ن تعلم اللغة العربية قدند البحث الىت قامت هبا الباحثة أع     
شغب عند التالميذ ُب  لكن ىناكُب ادلعهد ادلوجودة رمسيا أم غَت رمسي. 

جيب  ادلادةاللغة العربية  رغم عن .وشغب عند ادلدرسُت ُب تعليمها، تعلمها

                                                             
فرس، الطباعة االوىل : مكاسر :عالءالدين جامعة )Kelas Kata Dalam Bahasa Arab،صربالدين غاراصلانج1

 .1(ص.3112
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ُب  مشكلةكثَت ، ولكن حىت اآلن  مكاسر 1ُب ادلدرسة الثانوية احلكومية 
 3.تعليمها 

ُب تعلم اللغة، ومشلت ُب اللغة األجنبية ال  ةمهم ةاللغة جانب مهارة      
 ستماع،اإل مهارةي ىاللغة  مهاراتالعربية ىناك أربعة سيما تعلم اللغة 

ال  ةاألربعة ادلذكور  ادلهارات .الكتابةة مهار و  ،ة القراءةومهار  ،ةاحملادث ةومهار 
فراقو بعضها بعضا. وادلهارات األربعة ذلا مقام يسد بعضها بعضا ُب ديكن 

 .ءة اللغة عند شخصامهارة كف

الكتابة ىي  .ةمهاراأعلى  ي الىتالكتابة ى ةمهارا ،األربعةمن ادلهارات      
تعلم الكتابة  .واحدة من وسائل التواصل اليت ال حيد منها ادلكان والزمان

 :ىيعلى ثالثة مراكز 

 .حالصحي اخطالقدرة على الكتابة مع .1

 .حتسُت الكتابة.3

 2.كشف األفكار بشكل واضح ومفصلالقدرة على  .2

 

                                                             
 3111نوفمرب  11،اقبةر ادلبعد 2
 Pembelajaran Bahasa Arab :Pendekatan,metode,strategi,materi dan،إت.أل.،عبداحلميد3

media.94(،ص.3112،)مالنغ : اجلامعة االسالمية احلكومية مالنغ فرس. 
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ف احلر  .ألّتديةاف احلر  من ادتيزى خصائص ذلا اجائيةرف اذلاحل         
الفرق  وىذ .من اليمُت إىل اليسار يكتب الكلمة ىو كيفية الكتابةة ياذلاجائ

ف احلر  الذين يعرفون لدي تالميذاللغة العربية  قضي منفصل ُب دراسة
 9.ةندونيسيا ُب عامإ تالميذكما ال.األّتدية

، الذي يعد جزءا مكاسر 1 ُب ادلدرسة الثانوية احلكومية كتابةال درس      
زالت تواجو الكثَت من  دلستوى ادلبتدئُت مااالعربية خاصة بالنسبة تعلم من 
عامل ىي عامل لغوية و  ادلشكلة اليت تنشأ من الصف الثامن .ةكلادلش

 ىذه احلالة وُب .ىي عامل مرتبط بعلم اللغة نفسها . عامل اللغويةغَتلغوية
 .الكتابةو  ،الصرفالنحوي و و  ،فرداتادلو  ،علم األصوات :ىيادلشكلة 

فركزت ىذه  سراكم 1 احلكومية الثانويةنظرا على تالميذ ادلدرسة         
بية حىت يشعر التالميذ بصعوبة ُب كتابة اللغة العر  .على الكتابةادلشكلة 

، وكتابة ف ىاجائيةأحر  توصيل نو اليعرفوندلا أ. ىل األمثالإ دون النظر
اخلطاء ُب ىذه . األخر، وُب طىُب الوسو ، األولاليت كانت ُب  ىاجائية

ضلراف عن األ ىليأدي إ، قراءهتا و هافهمالكتبة تسبب الكتابة ال يستطيع  
 . ادلعٌت

                                                             
4

 .22ص.،(2005،)مالنغ :ميسكاتMetodologi Pengajaran Bahasa Arab،أحمد فؤاد أفندي
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عوامل غَت أما  .ن علم اللغةمعوامل خارجة والعامل غَت لغوية ىي       
، ، والوقت، وادلرافقادةوادل ُت،درسوادل ،تالميذال عامل :ىي لغوية
 .ونقص ُب رغبة تالميذ ُب تعليمها .جتماعيةواإل

ُب ادلدرسة الثانوية ما ادلشكلة الىت تكون ُب تالميذ الصف الثامن أ        
ومقابلة ة تعلم الكتابة فتكون نتائج ادلراقبة األول باحث مكاسر 1احلكومية 

 5.مع مدرس اللغة العربية

 

 الفصل الثاني: مشكالت البحث

من ىذا  تكالصياغة ادلشفكانت ، إىل اخللفية ادلذكورة ستناداإلذلك 
 ث فهي:البح

 ُب ادلدرسة الصف الثامن تالميذ عند كتابةُب   تكالىي ادلش ما-
 سر ؟امك 1احلكومية  الثانوية

 

دالفصل الثالث: أغراض البحث وفوائ  

 أغراض البحث 

                                                             
 3111نوفمرب  11،بعد ادلراقبة5
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 األغراض اليت يراد احلصول عليها ُب ىذا البحث ىي:

 ُب ادلدرسة الصف الثامن تالميذعند  كتابةُب   تكالدلعرفة ادلش-
 .سراكم 1 احلكومية الثانوية

 فوائد البحث
 للمدرسة ( أ

  تعلم اللغة العربية، يتاجاوز مشكالتتوفَت ادلدخالت إىل ادلدرسة 
 .نوعية التعلم وخاصة مهارات الكتابة وحتسُت

 درسُتللم ( ب
اللغة العربية ُب طريقة  درسيتوفَت ادلدخالت ومسامهة من األفكار دل

 تدريس كتابة.
 باحثةلل ( ت

 .للغة العربيةا ةمدرسكون قبل أن ت باحثةإلضافة البصَتة واخلربة لل
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 الباب الثاني
 الدراسة المكتبية

 : فهم التعلم الكتابة  الفصل األول

 فهم التعلم .1

وفقا لقاموس كبَت، التعلم عملية، بطريقة ما، أفعال جتعل الناس أو       
داخل   حتدثمزيد من الًتكيز على عملية الىت متعلال 1يتعلمون.التعرف 
 و.وخارجالفصل 

ُب تسخَت كل  تالميذوال درسُتبأنو عملية التعاون بُت ادل مالتعل     
التعلم مزيج من التدريس  7أنفسهم. تالميذاإلمكانات اليت تأٌب من ضمن ال

الدرس لتحديد صلاح العملية  ةماد عرض ُب ةمهارا عليمتال .وأنشطة التعلم
 .لتعليميةا

تعليم حلصول الستبيان أن عملية التعلم و ة ديكن اإلمن البيان ادلذكور     
 .سُت والتالميذالتفاعل بُت ادلدر  وداف التعلم وىىعلى 

 :تعلم الكتابة كما يليدلكونات ُب باحثة اص تلخ

                                                             
بااليكتابوزارة الًتبية والتعليم  :جاكرتاKamus Besar Bahasa Indonesia(،مًتجم مركز قاموس اللغة فرقة6

 .17(،ص.3115،
 .2ص .،(3112الناشر موجات، :) يوجياكرتاPerencanaan Pembelajaran Sejarah،سري وحيوٍلو ليواكنغ7
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 التعلم ف اىدأ ( أ
التعلم اللغة العربية ف اىدأ. الذي ينبغي توجيهو جتاهاإل ىو

مهارة و  ،ستماع: مهارة اإلىيهارات و ربعة مأ من يتضمن
التعلم  فاأىد .مهارة الكتابةو  ،ومهارة احملادثة ،ءةاالقر 

 : دلبتدئُت ىيالكتابة دلستوى ا
 نسخ وحدات لغة بسيطة. . أ
 وحدة لغة بسيطة.كتابة  . ب
 و سؤال بسيطة. بيانكتابة  . ت
 2كتابة فقرة قصَتة. . ث

 ادةادل ( ب
وفقا 4. ادلدة التعلمتقوَل ،زلقيق ،يعمل ادلدرس كخططُت

تصميم التعلم، زلتوى التعلم جيب حتديد  دلفهوم تطوير
 . ف الىت يتعُت حتقيقهالألىدا زلددة وفقاو 
 
 
 

                                                             
 343،ص. (3111)باندغ : فت رماجى رسدكري،Strategi Pembelajaran Bahasa إسكندروسيد و دادغ سوحندر.8
 -192،ص. (3111)باندغ : فت رماجى رسدكري،Standar Kompetensi dan sertifikasi Guru. إو مليسى9

194 
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 طريقة ال ( ت
مواد اللغة  مع عرضالطريقة ىي خطط شاملة تتعامل 

خرين وكلها تقوم على زء على عكس األج ىحد، ال إبانتظام
 11النهج ادلختار.

 و ُب تعليم الكتابة دمستختكطريقتان  ىنا تعلم الكتابةُب 
 :        ىي

 طريقة األّتدية   (1
. ٍب علم اإلمالءف و احلر  مساءتعريف أالتدريس الكتابة يبداء ُب 

ف العلة ٍب يبة مع حر ف ساكن بعد ذالك ُب تركتعريف حر 
ُب اللغة العريبة ٍب ف العربية ساكن ن مجيعا حر أل جيبل صوت.

 ف.ة الىت يتم وضعها فوق أو أسفل حر ف علإنشاء عالمة حر 
 يةطريقة الصوتال (3
صوت تبداء بف لكن تعريف احلر ب بداءه الطريقة ال تىذ
 ف.احلر 

 الوسائل ( ث
 11.دوره مهم ُب عملية التعلم كنلداة و وظيفة األالوسائل 

                                                             
الطباعة الثالثة : يوجياكرتا فستك فالجر، )Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya، زىر ارشادأ10

 .14(،ص.3111
 )جاكرتا : كناجناStrategi Pembelajaran Beriorientasi Standar Proses Pendidikanوينا سناجيا،11

 .52(،ص.3111،
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 تقوَل ال   ( ج
بعد  ،عمل قبل، خاللالتقوَل أَل ىو عملية مستمرة. و التق

 حتبار التالميذ وقياستقوَل ُب تعلم الكتابة اإلال. و علمعملية ت
مثل قدرهتم على كتابة  ،حيث يتم إعطاء التقدم ُب الدرسة

 . فقا للقواعد الىت تدرس دون أخطاءف و احلر 
 

 الكتابةتعريف  .2
فالكتابة َب اللغة من مادة )ك ت ب( تعٌت اجلمع والشد والتنظيم.       

فَتى عليان أن الكتابة ىي أداء منظم وزلكم يعرب بو  ،وأما اإلصطالحى
 ،وتكون دليال وجهة نظره ،اإلنسان عن أفكاره ومشاعره احملبوسة من نفسو

مهارة الكتابة ىى وقال فؤاد أفاندي: أن 13.وسببا َب حكم الناس عليو
تدريب العاملُت على الكتابة اإلدارية ادلوضوعية الدقيقة وجتنب األخطاء 

وىذا يطلب تطوير التفكَت وزيادة حصيلة معلومات  ،اذلاجائية واإلمالئية
الكتابة ىي ادلهارة الرابعة من حيث  12.اللغوية وترقية األسلوب ُب الكتابة

 19عربية .لالاللغة  لًتتيب بُت مهارات 

                                                             
 ( 151ص. ،.(1912الرياض. دار ادلسلم للنشر والتوزيع. .)ادلهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسهاامحد فؤاد عليان. 13

http:sinau-bahasaarab.blogspot.co.id/2015102/blog-spot_13html(1  3117يناير) 

 .171ص.،(3114،)مالنغ :ميسكاتMetodologi Pengajaran Bahasa Arab،أمحد فؤاد أفندي13
14

 .94(،ص.3112مالنغ فرس ، ;)الطباعة اوىلPembelajaran Bahasa Arab عبداحلميد، 
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ة . كما القدرة على تعبَت الكتابة مهارة مهمة من مهارات اللغ       
أساسيا من أىداف تعليم اللغة األجنبية. والكتابة كفن لغوى  الكتابة ىدفا

فإذا كان احلديث وسيلة من وسائل  ،ال تقل أمهية عن احلديث أو القراءة
نفعاالتو و مشاعره إبو ينقل  ،ان بغَته من أبناء األمم األخرىتصال اإلنسإ

و إذا كانت القراءة أذاة اإلنسان َب  ،و أفكاره و يقضى حاجاتو و غاياتو
فإن  ،الًتحال عرب ادلسافات البعيدة و األزمنة العابرة و الثقافات ادلختلفة

الكتابة تعترب من مفاخر العقل اإلنساٌل و دليل على عظمتو حيث ذكر 
 اخًتع الكتابة بدأ تارخيو احلقيقى.علماء األنثر بولوجى أن اإلنسان حُت 

و بدونو ال يستطيع  ،بة ساجل تارخيو و حافظ على بقائوكتاالف     
و ال أن يستفيد و تفيد من  ،تبقى َب بقاء ثقافاهتا و تراثها اجلماعات أن

نتاج العقل اإلنساٌل الذى ال بديل عن الكلمة ادلكتوبة أداًة حلفظو و نقلو 
 15.و تطويره

تصال والتعبَت الكتابة و إن كانت مهمة كوسيلة من الوسائل اإلو         
فإهنا مهمة أيضًا َب حاجرة الدراسة حيث يتطلع  ،عن النفس و الفكر

الدراس اللغة العربية إىل القدرة على أن يكتب هبا كما يتحدث و يقرء. إن 
الكتابة أيضًا وسيلة من وسائل تعليم اللغة. فهى تساعد الدراس على 

َب  كما أهنا تسهم كثَتا  ،ستخدامهاإات و تعرف الًتاكيب و ط ادلفردالتقا
 ديث و القراءة و االستماع أيضاتعميق و جتويد مهارات اللغة األخرى كاحل

                                                             
 .334ص. .ادلهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسهاامحد فؤاد عليان.  15
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باعتبار كتابة اإلمالء نوعا من أنواع التدرب على االستماع كما سنذكر َب 
 مكان آخر. 

الطالب الذين يقضون لغات أن ولقد ذكر كثَت من علماء تدريس ال      
َب تعليم القراءة و الكتابة باللغة األجنبية تكون لديهم معلومات  وقتا كافيا

ف ىذه ادلعلومات شلا يسهل عليهم وافية عن اللغة ويتمكنون من توظي
 .يحاصح ستخداماإ

وقد تزداد أمهية الكتابة َب ادلستويات ادلتقدمة من تعليم اللغة حيث  
ها ليساجل وقد حيتاج ،عربيها عن مستواه َب دراسة اللغةحيتاجها الدراس لي

كما قد حيتاجها للتعبَت عن نفسو كتابة فيما يتصل   ،هبا معلوماتو عن اللغة
دراسة اللغة و ثقافاهتا و أداهبا. و إذا كانت الكتابة ويسلة من وسائل 

 –َب ذات الوقت  –فإهنا  ،و ترقية ادلهارات اللغوية األخرىدراسة اللغة 
فعن طريق االستمتاع و القراءة  ،تعتمد على ىذه ادلهارات ويستفيد منها

يكتسب الدارس قدرة على االستخدام ادلناسب للغة و تراكيبها ىذه القدرة 
ال يستطيع فالشيئ الذى  ،ومةالىت ال غٌت عنها للكتابة الصحيحة ادلفه

ومن ىنا  ،يكتب بسهولة و وضوح ال يستطيع أن ،الفرد أن يقولو لنفسو
نستطيع القول بأن شلارسة الكتابة بشكل فعال و االستفادة منها كمهارة 

   11لغوية أمر مرىون مبمارسة ادلهارات األخرى والسيطرة عليها.

 

 

 

                                                             
 . 321ص. .تدريسهاادلهارات اللغوية ماىيتها وطرائق امحد فؤاد عليان.   16
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 الكتابةهداف تعليم مهارة أ .3
َب ىدف رئيسى واحد )السيطرة ديكن تلخيص أىداف تعليم الكتابة       
ستخدام نظام بناء اجلملة العربية َب كتابة رسالة أو موضوع يستطيع إعلى 

العرىب أن يفهمو(. كما ديكننا من أجل توضيح أكثر نفصيل ىذا اذلدف َب 
ابة من حيث رلموعة من األىداف توجهنا َب أثناء عملية تعليم الكت

 الطريقة و األسلوب. وديكن صياغة ىذه األىداف بالشكل اآلتى:

اذلدف األول ىو أن يكون الطالب متمكنا من كتابة اجلمل  (1
والتعبَت ادلصور  ،والفقرات وكتابة التعبَت ادلوجو عن األعمال وادلهن

عن األنشطة َب وقت الفراغ وكيفية تكوين الفقرات إىل النص أو 
 17.القصة

حيث يعرب الطالب عما  ،اذلدف الثاٌل ىو كتابة الوصف احلر (3
 12.يشاىده ويسمعو تعبَتا حرا دون قيد بالصور والبالعناصر

احلر َب موضوعات اجتماعية  اذلدف الثالث ىو كتابة التعبَت (2
حيث تلك ادلوضوعات مأخوذة من  .وسياسية متنوعة قتصاديةإو 

  14ىت تواجهم.واقع حياهتم وهتمهم َب معاِب ادلشكالت ال

 

                                                             
17

-http:sinau 124. ص 1445. األردن: دار الفالح للنشر والتوزيع. مدخل إىل علم اللغةزلمد على اخلويل.   

bahasaarab.blogspot.co.id/2015102/blog-spot_13html(3 3117يناير) 
 191. ص 1445. األردن: دار الفالح للنشر والتوزيع. مدخل إىل علم اللغةزلمد على اخلويل. 12
 192-193. ص 1445. األردن: دار الفالح للنشر والتوزيع. مدخل إىل علم اللغةزلمد على اخلويل. 19
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 رنامج الكتابة ب .4
نوات مبعدل ساعة ُب كل لنفًتض أن بلدا يدرس العربية دلدة ست س     

ة على الكتاب فمن ادلمكن أن يكون برنامج تعليم ادلهارات ،يوم دراسي
 :االٌب النحو

 السنة األوىل: خط ونسخ. (1
ويبدأ اإلمالء والكتابة  ،السنة الثانية: يستمر اخلط والنسخ (3

 ادلقيدة.
ويستمر النسخ واإلمالء  ،السنة الثالثة: يتوقف اخلط (2

 والكتابة ادلقيدة.
ويستمر اإلمالء والكتابة  ،السنة الرابعة: يتوقف النسخ (9

 ادلقيدة. وتبدأ كتابة الفقرة الواحدة والتلخيص.
وتبدأ كتابة ادلقال ذي  ،السنة اخلامسة: تشبو السنة الرابعة (5

 لفقرتُت.ا
وتبدأ كتابة ادلقال  ،السنة السادسة: تشبو السنة اخلامسة (1

 31ذي الفقرات الثالث.
 
 

                                                             
-195ص”.1922 )مجيع احلقوق زلفوظة للمؤلف، الرياض،أساليب تدريس اللغة العربية”،دكتور زلمد علي اخلويل20

191.http://ach-muhlis-co.id/2015102/blog-post_24.html (31  3117يناير) 

 



14 
 

 طرق تدريس الكتابة .5
 يراعي ُب تعليم الكتابة : 

ار بالنسبة للحروف أيضا الكتابة من اليمُت إىل اليس (1
 جلسة الدارس(. )ومراعاة

 ومراعاة ادلسافة. ،التناسب بُت احلروف أفقيا ورأسيا (3
 فوق السطر واحلروف اليت تكون حتتاحلروف اليت تكون  (2

 السطر.
 رتفاعات احلروف اليت تكون فوق السطر.إختالف إ (9
 ف وبُت الكلمات.ادلسافات بُت احلر  (5
)ب ت ث ج  شاهبة للتمييز بينهاالتدريب على احلروف ادلت (1

 ( ُب مجل حتتوى على ىذه احلروف.خ  ح
ويقوم الدارس بتقليده كتابة منوذج واضح ُب أعلى الصفحة  (7

بادئا من أسفل الصفحة حىت يكون النموذج واضحا أمامو 
 ُب كل مرة.

 ،ي أتبعو ادلدرس ُب تعليم القراءةنفس األسلوب الذ تباعإ (2
أي البدء بعبارات سبق للدارس مساعها ونطقها بدال من 

 الطريقة التقليدية اليت تبدأ باحلروف ادلفردة.
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الكتابة )النسخ والرقعة( منذ تعويد الدارس على طريقيت  (4
 31.البداية ألمهية األوىل ُب القراءة والثانية ُب الكتابة السريعة

 
 تعلم الكتابة تمشكال: لفصل الثانيا

  ادلشكالت تعريف .1
نتقال من مرحلة إىل أخرى؛ وىي ىي الصعوبات اليت تواجهنا عند اإل   

 .إما أن دتنع الوصول أو تؤخره أو تؤثر ُب نوعيتو
 كل موقف غَت معهود ال يكفي  صطالحا: بصفة عامة ىيإادلشكلة   

اخلربات السابقة والسلوك ادلألوف، وادلشكلة ىي عائق ُب سبيل  حللو
للبحث  احلَتة والًتدد والضيق شلا يدفعوىدف منشود، ويشعر الفرد ازاؤىا ب

عن حل للتخلص من ىذا الضيق وبلوغ اذلدف ادلنشود، وادلشكلة شيء 
نسيب فما يعده الطفل الصغَت مشكلة قد ال يكون مشكلة عند البالغ 

 .الكبَت
بيئة  مع البيئة، و تكالىروب من ادلشكل شخص الذي يعيش لن    

تالميذ ُب ادلدرسة الثانوية   33 .ةبيئة ادلدرساجملتمع، أو بيئة  األسرة، و

                                                             
-http://ach 52-51ص.،(1427دار ادلعارف، مصر، الطبعة العاشرة رلهول السنة ادلوجو الفٍت دلدرسي اللغة العربية)عبد العليمإبراىيم، 21

muhlis-co.id/2015102/blog-post_24.html(31  3117يناير)    

     

 

 
ص . ،(1471وزارة )جاكرتا ، Pedoman  Pengajaran Bahasa Arab pada PTAIN، أ أكرم ملرباري وأصدقائى22

112-171. 
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كتابة اللغة ادلشكالت  ُب يشعرون صعوبة ُب تعلم اللغة العربية و تركيز 
 ية.بالعر 

 الكتابة مشكالت  .3

مشكالت الكتابة العربية حتتلفو مبشكلة عقبة دلتعلمي اللغة العربية لغَت     
اليسار  الناطقُت هبا. تكتب العربية من اليمن إىل اليسر وتكتب الالتنية من

والعربية ذلا  ،إىل اليمُت. الالتينية ذلا شكلُت وىي األحرف الكبَتة والصغَتة
   .األخر، وُب طىُب الوسو ، األولُب أشكال زلتلفة وىي 

ومن الفرائق احملتلفة بُت الكتابة اللغة العربية والكتابة الالتينية ديكن      
ادلتعلم لغَت الناطقُت هبا من كتابة اللغة العربية بشكل ميسر والسيما عند  

 كتابة اإلنشاء الطويل إال يتعلم الطالب بشكل جيد ومنظم.

إىل إنتباه متعلق بنظام األصوات ىناك بعض ادلشكالت اليت حتتاج       
واحدة منها احلرف العربية اليت ال مثيل لو ُب  ادلتعلم بغَت الناطقُت هبا،

اإلندونسيا، على سبيل ادلثال: ق غ ع ظ ط ض ص ذ د خ ح ث، كما 
ُب ادلثال يشعر التلميذ اإلندونيسِت بصعوبة ُب نطق احلرف لذلك عليو أن 

 ينظف احلرف اذلاجائية بنطق صحيح.
ادلفردات ىي صعوبة ُب الكتابة ألن ادلفردات إحدى العوامل نقص        

الىت تدعم التمكن من ادلهارات األربع وىي: اإلستماع، واحملادثة، والقراءة، 
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والكتابة. ألنو من دون إتقان ادلفردات غَت جيد ٍب الغرض من تدريس اللغة 
 العربية ستكون أقل صلاحا.

ول ما يواجو ادلتعلم للغة العربية ىو  يذىب كثَت من الباحثُت إىل أن أ     
ة ، ومعيار الفرق تشابو احلروف: حيث جيد ادلتعلم حروفا متشاهبة ُب الكتاب

 واختالف النقط.  ،بينها ىو النطق

 ومثال ذلك: ب ت ث ، ج خ ح ، غ ع . 

كما أّن احلرف يتغَت شكلو ُب أول الكلمة عنو ُب أخرىا، فاحلرف      
، فحرف العُت مثال يأخذ أكثر يأخذ عند الكتابة أشكاال سلتلفة الواحد قد

 من شكل. عند، معو، باع ، إصبع. 

وديكن أن صلمل مشكالت الكتابة ُب األخطاء التالية اليت يقع فيها 
 ادلتعلمون: 

 كتابة اذلمزة ادلتوسطة ُب غَت موقعها.   -1

 إبدال حرف بأخر.  -3

 والقطع. عدم التمييز بُت مهزٌب الوصل  -2

 فصل ما حقو الوصل.  -9

 حذف حرف أو أكثر من الكلمة.  -5
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 إضافة حرف أو أكثر ُب الكلمة.  -1

 اخللط بُت األلف ادلمدودة وادلقصورة.  -7

 . حيث يكتب نونا ،التنوين -2

 كتابة مهزة ادلد مهزة عادية.   -4

 كتابة التاء ادلفتوحة تاء مربوطة.   -11

 ة تاء مفتوحة. كتابة التاء ادلربوط  -11

 كتابة اذلمزة ادلتطرفة ُب غَت موقعها.   -13

 وصل ما حقو الفصل.  -12

 إثبات مهزة " ابن " بُت علمُت مذكورين.  -19

 . اخللط بُت اذلاء والتاء ادلربوطة -15

 عدم كتابة األلف الفارقة بُت واو اجلماعة واو الفعل.  -11

 .عدم كتابة الواو ُب كلمة " عمرو" -17

 كتابة الشدة ْترفُت.  -12
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 الباب الثالث

 طريقة البحث

 المجتمع الفصل األول:

تمع  للحصول على ادلعلومات احملتاج إليها ُب ىذا البحث فيكون اجمل     
. قبل أن تتكالم الباحثة عن اجملتمع ُب كموضوع البحث شيئا البد منو

 .ىذا البحث يقدم على تقدَل تعاريفة عند ادلؤىلُت

 فاجملتمع عند زلمد عارف تَت وىو : 

 32"كل وجو ونوع معُت ظاىرة أو فكرة تكون مركز البحث"

 ركنتو اجملتمع ىو :وعند سحرسيمي أ

ث العلمى إذا أراد ادلعٌت : اجملتمع ىو كل ما يكون مصدار من ادلواد للبح
 39صَت ادلوجودة ُب الوالية فيكون ما ْتثو البحث الكلي.أن يبحث العنا

 أما اجملتمع عند سوغيونو ىو :  

الباحثة  والية تعميم تتكون من موضوع البحث لو كمية وخصيصة أثبتها"
 35ستنباط"لدراستها ويليها سحب اإل

                                                             
 .2ص.،(3112 ،أًل،مكاسر ;)الطباعة الرابعةDasar-dasarStatistik،زلمداريف تر23
 .113ص.،(1442 ،جاكرت : رينك جفت;)الطباعة االولProsedurPenelitian،سحرمسي ارقنط24
 .57ص.،(3113،بندنغ:الفابت ;الثالثة) الطباعة  Metode Penelitian Administrasi،سغيون25
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ادلؤىلُت السبقُت جاء الدكًتاندوس حرمان ورسيتو ُب كتابة  وغَت       
 "موصل مناىج البحث" بتعريف تفصيل عن اجملتمع:

مجيع موضوعات البحث اليت تتكون من إنسان وحيوان " اجملتمع ىو      
ختبار أو حادثة كمصدر معلومات ذلا شخصيات أو ىرة درجة إونبات وظا

 31خصائص ُب البحث "

ستنباط على أن اجملتمع ىو التعريف السابقة دتكن الباحثة اإلبناء على      
 1299 م كان عددىم 3117مكاسر سنة  1 تالميذ ُب ادلدرسة احلكومية

تالميذ.مبناسبة موضوع ىذه الرسالة فعُت البحث فيو تالميذ الصف الثامن 
 .تالميذ 515الذي كان عددىم 

العينة الفصل الثاني:  

 نتو ىي :و العينة عند سحرسيمي أريك

 37ونائب اجملتمع ادلراد ْتثو""جزء أ

 قلن مصدر ادلواد أ: إذا كاال مايليي إأريكونتو وما ذلك الرأسحرمسي  رأى
 15-11تناول منهم العينة بُت من مائة شخص فتمكن الباحثة  أن ت

 32.كثر منهاأو أ %31-35%

                                                             
 .14(ص.1443،)جاكرت: فاتغرميدي فستك اودتا PengantarMetodologiPenelitian،حرمن ورسط26
 .114ص. ، (1442،)جاكرت : بومي اكسر،Prosedur Penelitian، سحرمسي ارقنط27
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 قال سوغيون أن العينة ىي :

 34ادلعن : العينة ىي جزء من أجزاء اجملتمع الذى دتتاز بو.

لتكون العينة  % من اجملتمع11، فأخذ الباحثة ومن التعرفُت ادلذكورتُت     
 ميذ.تل 53فكنت عددىا 

 طريقة أخذ العينة .1

ق اليت تستخدمها ألخذ العينة قال سًتسنود حاد "أخذ العينات ىي الطري
أخذ  .(Probability sampling)حتمالية يستخدم ىذا البحث أخذ العينة اإل ".

حتمالية ىي تقنية أخذ العينة اليت تعطي الفرص ادلتساوية لكل العينة اإل
التقنية ادلستخدمة  لينتخب لتكونل أعضاء العينة. اجملتمععنصر )أعضاء( 

وقيل البسيطة ألن  .(Simple random sampling)ىي عينة عشوائية بسيطة 
 متصاصها بشكل عشوائي دون النظرإىل الطبقات ادلوجودة ُبطريقة إ
 ُب ىذا البحث العلمي ىومتاجانس. اجملتمعفإن  .اجملتمع

 

 

 

                                                                                                                                                              
 .113،ص.Prosedur Penelitian، سحرمسي ارقنط28

 .112ص. ،(3113 ،بندنغ : الفابت  ;)الطباعة الثالثةMetodePenelitianAdministrasi،سغيون29
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 طريقة جمع المعلومات .3

 أما طريقة مجع ادلعلومات كما يلى:  

ىي تعمل الباحثة ادلراقبة على موضوع البحث  (observasi)ادلراقبة  . أ
با ومتصال مبشكلة اليت تبحث ٍب يقيدا حلاالت اليت يعتقدىا واج

 .عنها
ىي احملاورة بُت السائل واجمليب شفويا  (interview)ادلقابلة  . ب

ادلقابلة. لذالك ُب ىذه للحصول على ادلعلومات من اجمليبُت ُب 
الدراسة الكاتب يعمل ادلقابلة ليسهل على احلصول البيان سواء  

 .أو من مدرس اللغة العربية وغَته كان من التالميذ

 الفصل الثالث: أدوات البحث العلمي

اليت دوات اليت تستخدمها الباحثة جلمع ادلعلومات على حسب ادلسائل األ
 :يراد ْتثها ُب ىذا البحث ىي

وىي ادلراقبة الطبيعية اليت  (pedoman observasi)توجيو ادلراقبة  .أ 
يراه بادلراقبة ادللعبية ويساجل كل ما تستعمل الباحثة ادلعلومات

 .متعلقا بالبحث
ىي احملاورة بُت السائل واجمليب شفويا   (interview)ادلقابلة .ب 

 مامن تالميذ أومن ادلدرسُت.أللحصول على ادلعلومات من اجمليبُت 
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 الفصل الرابع: طريقة تحليل المعلومات

التحليل باحثة باستخدام الطريقة ادلعلومات اليت ًب مجعها حتللها ال      
، انات من مالحظة بشكل غَت األرقامالنوع ىو حتليل ادلعلومات أو البي

تبطو مع نظرية الذى يستعمل ُب ىذا البحث بتحديد ُب شكل مجل ٍب ير 
 .ادلرجعية ادلدعومة
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 الباب الرابع  

 نتائج البحث                           

 مكاسر  1الفصل األول: لمحة عن المدرسة الثانوية الحكومية 

 حملة عامة  .1
حدى ادلدرسة من ادلدارس إ مكاسر 1ادلدرسة الثانوية احلكومية       

الىت ظهرت ُب مقاطعة سوالويزي جنوبية تقع ُب شارع أ.ف. فطرٍل 
. ختطيط ادلواقع من ىذه ادلدرسة ىو مكان واحد أ مكاسر 1م رق

مكاسر ( اليت تقع شدة  3بادلدرسة العالية )ادلدرسة العالية احلكومية 
ىل وسائل النقل العام من سلتلفة مدينة ُب وضع و سهلة للوصول إ

مكاسر وال من ادلناطق غوا.قبل أن يعُت واحدا من وضع ادلدرس 
ظة(" ُب مكاسر بواسطة وزارة الشؤون الدينية من الدينية " مودل )الع

 1خالل اإلدارة العامة لإلرشاد الدينية ،ادلدرسة الثانوية احلكومية 
مكاسر سابق ادلسمى ف.غ. أ. ن ) الدولة الًتبية الدينية ( مايقرب 

 .1423-1474سنوات  9من 
غيَت وزارة الشؤون الدينية ُب مجهورية إندونيسيا لت 1423ُب عام       

 الواضع من ادلدارس الدينية من ) ف غ أ ن ( أن تكون ادلدرسة
تعزيز مكانتها  1449ٍب ُب عام  ،الثانوية احلكومية أوجونغ بندنغ
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بعتبارىا واحدة من ادلدرسة اجلريبية ُب مقاطعة سولويزي جنوبية 
 مدينة سم ادلدينة أوجنغ بندانع إىلتغيَت إ.جانب إىل جنب مع 

 تغيَت أن تكون ادلدرسة ادلدرسةسم إ 1447عام . ٍب ُب مكاسر
اسم ادلدرسة تغيَت  3117الثانوية احلكومية مودل مكاسر. ٍب ُب عام 

 21.اآلنمكاسر حتى 1 أن تكون ادلدرسة الثانوية احلكومية
 افحةصحىت اآلن، ممكاسر  1ادلدرسة الثانوية احلكومية تأسيس منذ 

األمساء أما  .حىت ىذه الوقت 1472شهدت رلمعوعة  ةرسادلدرئيس 
 :ة ىيرسادلدرئيس 

 
 القائمة الألولى

 السنة سماإل الرقم
 1425-1472 الدكتوراند سيت حانلو  1
 1443-1425 الدكًتاندس احلاج عبده مجة   3
 1449-1443 الدكًتاندس زلمد ناصَت كتوت 2
 1441-1449 الدكًتاندس احلاج زلمد يوسف حسُت  9
 1442-1441 الدكًتاندس زين العابدين  5
 3113-1442 الدكًتاندس احلاج عبد حاميد شو  1

                                                             
 3117اغسطس  1،اقبةر ادلبعد 30
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 3115-3113 الدكًتاندس احلاج اسكندر فال 7
 3113-3115 الدكتور احلاجة يسفيان ، م.ف د 2
 3112-3113 الدكتور احلاج وحيود حكيم، م.ح م  4

 3117-3112 م.ف دالدكًتاندس احلاج عبد الرافق،  11
 االن-3117 احلاجة درمواة ، س.أ غ،.م.ف د 11
 

 أحوال ادلدرسُت  .3

ىل ، وتعطي مرافق إقيادة لية لتحفيز،ادلدريس لديها واجب ومسؤو     
لية بأمساء ادلدريسي و القائمة التا ىداف التعليمية.تلميذ لتحقيق األ

 21ادلوظفُت.

 القائمة الثانية                   

 األمساء الرقم
 احلاجة درمواة ، س.أ غ،.م.ف د 1
 نور فتوا بصَتالدكتوراند احلاجة  3
 نورجواحره الدكتوراند 2
 مطهر مهًت،س.ا غ،.م،ف د 9

                                                             
31

 2017 اغسطس 1،اقبةرالمبعد 
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 إيد زبيدةالدكتوراند احلاجة  5
 دحنية سعيدالدكتوراند احلاجة  1
 حفلدينالدكًتاندس احلاج  7
 زلمد باصر،م.ف دالدكًتاندس احلاج  2
 نورحياة،س.ا غ احلاجة 4
 بودياالدكتوراند احلاجة  11
 درمية،س.ف د 11
 فطرية رليد،م.ف دالدكتوراند احلاجة  13
 رمحوة نور،س.ا غ احلاجة 12
 سيت فطموة سعيد،م.ف د الدكتوراند 19
 سيت مرلينة الدكتوراند 15
 ضلدة الدكتوراند 11
 رملة،س.ا غ 17
 كرتيٍت  الدكتوراند 12
 دلوية الدكتوراند 14
 إرحام،م.ف د.أزلمد  الدكًتاندس 31
 ىسبلو،م.ف د الدكتور 31
 إاندريان،س.ف د. احلاجة 33
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 غ أ مشسيار،س. 32
 مرإلغ الدكتوراند احلاجة 39
 عاريف كرنياو الدكًتاندس 35
 ليسإ الدكًتاندس 31
 زمرت نغروم الدكتوراند 37
 غ رسلي،س.أ 32
 رسنواة،س.ف د 34
 غ، م.ف د نورواة،س. أ 21
 رسلة سنرغ،س.ف د احلاجة 21
 محرة،س.ف د احلاجة 23
 ا .م غ. طمر،س.أاحلاج  22
 زلمد طاىر،س.ا غ 29
 رمحتيا الدكتوراند 25
 مسدليفة،س.ف د 21
 نور فاطمة،س.ف د احلاجة 27
 سوغيون،س.ف د 22
 سيفدين،س.ا غ،م.ا غاحلاج  24
 د،م.س إزلمد عمران،س.ف  91
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 عثمان،س.ف د 91
 سيت زكية،س.ا غ،م.ا غ احلاجة 93
 عندي ملي، م.ف د الدكًتاندس 92
 عامردين،س.ف د 99
 نورية،س.ف د 95
 زلمدعلي الدكًتاندس 91
 سيت سلية،س.ف د 97
 مهدان،س.ف د 92
 مرديان،س.ف د 94
 ىرينيت أحيار،س.ف د 51
 وحيوٍل رمحن،س.ف د احلاجة 51
 رمحي،س.ف دأمي  53
 مسفَت.سالدكًتاند 52
 إينا كومسوات،س.ف د، م.ف د 59
 سوث مرٍلالدكًتاند 55
 عاشكن،س.ا غ 51
 امساعل،س.ا غ 57
 مشسدين،س.ف د، م.ف د 52
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 نورحياةالدكًتاند  54
 اسنند،س.ف د 11
 جسكي،س.ف د،إ 11
 اندي فاجرية،س.أ غ 13
 مروان،س.ف د 12
 دوي ىداية،س.ف د 19
 نورىان،س.ف د، م.ف د احلاجة 15
 ذالقرنُت،س.ك م، م.ف د 11
 زلمد رشدي،س.ح 17
 نور حياٌب،س.س، س.ف د 12
 نصرة،س.ف د،إ 14
 رمسية،س.ف د،إ 71
 مسقَت،س.ف د 71
 ايوانيتا رمحة،س.ف د 73
 نغرواة،س.أ غ 72
 اسرياد،س.ف د 79
 نيلي انديان،س.ف د 75
 حسنواة مويب،س.س 71
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 زلمدفاجر،س.ف د،إ 77
 طوطي اوليا طاىر 72
 عبد رمحن،س.ف د 74
 زلمد يوسف راُب،س.ف د،إ 21
 جلوية الدكًتاند 21
 مرنية الدكًتاند احلاجة 23
 مروان،س.ف د 22
 رسلية،س.ف د.إ 29
 عندي امسا سَت،س.ق م 25
 زلمد ناصر،س.إ ف 21
 ىاجرة مصطافة،س.ف د.إ 27
 سكمواة،س إ احلاجة 22
 درماوٌب،س.ق م 24
 عَت مدينيت،س إ 41
 سلتار لطفي 41
 باىر 43
 مطمئن،س.ق م 42
 ريا ارستا 49
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 نوردين 45
 زلمد اقصى 41
 محزراهلل 47
 رمغينا جرغو،س.ف د 42
 خالص ووالن،س.ف د 44
 مساعيلإ 111

 

 مكمالت ادلدرسة .2
ُب صلاح عملية التعلم ُب ادلؤسسات مبثل مكون مهم ادلرافق 
ليس على  مناسبة، وتنفيذ تعليمادلرافق  ألنو بدون .التعليمية

ُب ادلدرسة الثانوية  وادلنشات ادلرافق قائمة منال .ادلشي أيضا
 23.مكاسر 1احلكومية 

 

 القائمة الثالثة

 العدد بٌتادلنوع ال الرقم
 1 إدارة 1
 1 غرفة ادلدريس 3
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 25 غرفة الدراسة 2
 1 غرفة ادلهارت 9
 3 العلوممعمل  5
 1 معمل اللغة 1
 1 معمل احلاسب  7
 1 معمل 2
 1 ادلكتبة 4
 1 ادلساجد 11
 1 و كشافة تنظيم الطالب ةغرف 11
 1 ة التوجيو واإلرشادغرف 13
 1 تعاوٍل التلميذ و ادلوظف 12
 1 موقف سيارت 19
 1 ملعب رياضية 15
 1 غرفة قاعة 11
 1 حديقة القراءة 17
 3 محام االدارة 12
 3 محام ادلدريس 14
 13 محام التلميذ 31
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 1 بوفية 31
 

 تعلم الكتابة اللغوية  في لغوية و غير الالعوامل  :الفصل الثاني 

وتعلم لغة أجنبية ليس باألمر السهل أو اذلُت ، لكنو مع البحث       
والدراسة أمكن الوصول إىل عدة طرق لتعليم اللغة ُب وقت قصَت وّتهد 

ولقد وضعت ىذه الطرق موضع التاجربة، وكانت  النتائج ُب بعض معقول، 
 األحيان مرضية للغاية.

وختتلف صعوبة تعلم اللغة األجنبية تبعا لسن الدارس والبيئة اليت يعيش      
فيها أثناء تعلمو للغة، وختتلف أيضا صعوبة تعلم اللغة األجنبية حسب 

صوت أو الكتابة للغة الدارس طبيعتها من حيث مشاهبتها أو اختالفها ُب ال
األصلية ، ومن ٍب يسهل على العريب مثال تعلم اللغة الفارسية أو األردية ، 

 ويشق عليو تعلم اللغات األوربية أو اللغة الصينية.

واالختالف أو التشابو بُت لغة وأخرى يكون ُب األصوات أو ُب طبيعة      
 ُب شكل الكتابة. تركيب اللغة أو ُب األمناط السائدة فيها أو

ٍب ُب احلصول على  ،ية بعوامل اللغوية و غَت اللغويةويتأثر إتقان لغة ثان 
 .ع التمكن من قواعد اللغة الثانيةمتعلم اللغة الثانية لتًتافيق م
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يتكلم لغتُت تفصيلي ُب دراسة اللغوية أن األشخاص الذين ديكن أن        
و اللغة  ،ٍب لغة ثانية ُب اللغة الوطنية ،. اللغة األول ىي لغة األمثنائية اللغة

 .ثالثة ىي لغة أجنبية

ألن اللغة العربية مدروس بعد اللغة  ،جنبيةاأللغة ال اللغة العربية ىي      
 ثر بعوامل و صعوبة ُب تعلمها تتأ. لذلك ىناك مشكلة أةللغة الوطنياألم و ا

 اللغوية ىي صعوبة الكتابة تأثر من عوامل غَت اللغوية. للغوية و 

ادلفردات إحدى العوامل تالميذ ال يعرفون ادلفردات أو مل حيفظو.  أوال.-
الىت تدعم التمكن من ادلهارات األربع وىي: اإلستماع، واحملادثة، والقراءة، 
والكتابة. ألنو من دون إتقان ادلفردات غَت جيد ٍب الغرض من تدريس اللغة 

 العربية ستكون أقل صلاحا.

ىناك عوامل تعمل على تعزيز ، االمالء ُب اللغة العربية صعوبات ثانيا.-
ىذه الصعوبات وتلك ادلشكالت، وتزيد مهوم مادة اإلمالء ُب العربية، ورمبا  

 كان أبرز ىذه العوامل ما يأٌب:

تعثر معلم اإلمالء ُب أثناء نطق الكلمات واحلروف اليت يقوم بإمالئها على 
األصوات من سلارجها األصلية، وإعطاء احلروف تالميذه، وفشلو ُب إخراج 

وكذا، مراعاة  حقها من الشدة والرخاوة، واجلهر واذلمس، والتفشي وعدمو.
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أحوال التالميذ وأوضاعهم من حيث سهولة االستماع وصعوبتو، وما شاكل 
 ذلك.

باألخطاء اإلمالئية اليت يقعون فيها،  ستهانة بعض التالميذ أحياناا         
اوز عن تصويبها، وال يقومون بالبعد عنها، بل جتد الكثَتين منهم والتاج

يكررون الوقوع فيها، ومن ىنا يصبح التفكَت ُب األساليب والوسائل اليت 
حتفزىم على الكتابة الصحيحة، وتنفرىم من الوقوع ُب اخلطأ، والنظر إىل 

 اخلطأ على أنو نقيصة.

 اللغوية ىي :أما صعوبة الكتابة تأثر من عوامل  غَت 

 العامل  من ناحية التالميذ  .أ 

 ادلثابرة ،والدافع، و  ،عامل صدر عن تلميذ ىي: اخللفية الًتبية تلميذ    
على قدرة ميذ غَت ادلتاجانسة تؤثر بشكل كبَت . اخللفية الًتبية تالوالعواطف

 :كما عرب عنها مدرس اللغة العربية.تالميذ ُب مهارة الكتابة

كاسر أكثر من ادلدرسة م 1 ادلدرسة الثانوية احلكومية ُب الذين تالميذ    
 22.يشعروا صعوبة ُب تعلم اللغة العربيةحىت  .اإلبتدائية

 العامل  من ناحية ادلدرسُت   .ب 
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دلا طلب منو أربعة الكفاءت خلفية ُب الًتبية  مادلثايل لديه يادلدرس     
الكفاءة جتماعية و الكفاءة اإلالشخصية و  الكفاءةالًتبوية و منها : الكفاءة 

 .ادلهنية

ادلدرس على إدارة تعلم التلميذ الذي يتضمن  الكفاءة الًتبوية ىي قدرة     
تطوير وتقييم نتائج التعلم،  ،وتنفيذ التعلم ،والتصميم ،فهم التالميذ

 .تفعيل إمكانات سلتلفة ُب حيازهتاالتالميذ ل

 1ادلدرسي اللغة العربية ُب الصف الثامن ادلدرسة الثانوية احلكومية        
مكاسر لديهم خلفية الًتبية، وفقا دلرقبة الىت أجريت الكفاءة الًتبوية اليزال 

 أقل ولكن الكفاءة ُب مواد اللغة العربية ىي يتمكن.

 العامل من ناحية ادلادة  .ج 

ادلادة الىت تدرس ىي وفقا لتطوير و قدرة التالميذ، لكن ادلادة      
 29تعطى إىل التالميذ كثَت حىت تالميذ يشعر احلار ُب التعلم.

 العامل من ناحية الوقت  .د 
مكاسر عقدت ثالثة  1عملية التعلم ُب ادلدرسة الثانوية احلكومية     

مهارات وىي ادلهارة ساعة ُب األسبوع. ُب تعلم اللغة العربية ىناك أربعة 
القراءة، وادلهارة اإلستماع، وادلهارة احملادثة، وادلهارة الكتابة. ليس ىناك 
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وقت خاص لتعلم الكتابة، خالف ذلك مل يعد ىناك عامل دعم 
 25التالميذ أن يكتب إال ُب ادلنزل.

 العامل من ناحية ادلرافق  .ه 
 1وية احلكومية ادلرافق اليت تدعم عملية التعلم، ُب ادلدرسة الثان    

مكاسر لديها مرافق كافية مثل معمل اللغة لكن أقل تعلم لعملية 
 التعلم.

 العامل من ناحية اإلجتماعية  .و 
يرى ، مبعٌت لعامل اإلجتماعية حيث يتم تدرس اللغة العربية    

تنقسم البيئة إىل ، ُب كتابو التعليم النظري و العمل نغليم بورونتو
 21ثالثة ىي:

 األسرةالبيئة  . أ
البيئة األسرة ىي يبدء فيها الطفل دلعرفة لغة يعرفون ما مسع قبل  

يدخل إىل ادلدرسة. اجلو و احلال يؤثران على رغبة و مناجز تالميذ  
 ُب التعلم.

 البيئة ادلدرسة  . ب
ُب البيئة ادلدرسة تؤثر ُب زلاولة إتقان اللغة العربية ىي القدرة 

لكتابة. فضال عن الظرف غَت اإلستماع، والقراءة، واحملادثة ، وا
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ادلواتية الفصل الدراسة، حالة صاخبة واألصدقاء الذين ترغب 
 ُب تعكَت عند ُب تعلم أن يقلل من الراحة ُب التعلم.

 
 البئية اجملتمعة  . ت

البئية اجملتمعة ذلا تاثَت ُب تشكيل، شخصية األطفال مبا فيو 
ُب موقف التعلم، سوف بئية جيدة حتفيز األطفال لتنافس 

التعلم، ُب حُت أن البئية غَتا جيدة سيؤثر على فشل الطفل 
 27على التعلم.
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تالميذ الصف الثامن في ال عند تعلم الكتابة مشكالت: ثالثالفصل ال
 مكاسر 1المدرسة الثانوية الحكومية 

تقع  كانت ُب تعلم اللغة األجنبية األخرىتعلم اللغة العربية كما       
الكتابة لتالميذ ادلدرسة الثانوية أكثر  تعلمصعوبة  ،التعلم الصعوبة ُب سن

ول ال ُب منتصف العمر كان الطفل األ .صعوبة اذ قارنة بُت ادلدرسة العالية
أو ادلشكالت كما يلي  للصعوبة  أما بانسبة .يزال حتت تطوير لغتهم األم

:22 

خلفية الًتبية ألن  لتالميذ يعرف شكل احلرف اذلاجائية،نقص ا .1
على قدرة تالميذ ُب مهارة ميذ غَت ادلتاجانسة تؤثر بشكل كبَت تال

 .الكتابة
الرغبة ُب  والتحفيز ألن نقص  ،فرداتالتالميذ حيافظ منقص  .3

  تعلم اللغة العربية. 
 اذلاجائية من أحروفتفريق تالميذ  صعوبة ن، ألصعوبة ُب اإلمالء .2

  اإلمالء.خطاء ُب أكثر من تالميذ نطق احلرف الذي شلاثل. حىت 
، ةصعوبة نقل كتابة ادلدرس عن السبورة ألن كتابة غَت واضح .9

  حىت تالميذ يكسلو للكتابة. 
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) ُب األول و  ف اذلاجائية على شكل متنوعو صعوبة ُب كتابة أحر  .5
األمثال :   .مل يكن دتثيل الكتابة األخر ( إذاُب الوسطى و ُب 

 .بكي ،بكى   ،كتب
أحروف الن  .فصلةنادلتصلة أو ادلية ف اذلاجائو صعوبة تفريق أحر  .1

 األّتدية. أحروفتفريق من  اذلاجائية
ف ا طم ة ، القص ة )القصة( ،ال حافل ة )احلافلة(األمثال: 
 .)فاطمة(

صعوبة الكتابة حُت إجابة السؤال ألهنم مل يستطيعوا كتابتو.  .7
يقول ادلدرس: أهنم يعرفون اجلواب ولكن غَت قادر على الكتابة 

 24العربية حيت يكتبوا باللغة االتينية.اللغة 
تؤثر بشكل كبَت على قدرة  ،ميذ غَت ادلتاجانسةخلفية الًتبية تال .2

 تالميذ أكثر من ادلدرسة اإلبتدائية. والتالميذ ُب مهارة الكتابة.
تالميذ بتعلم اللغة العربية خاصة مهارة  و الرغبة التحفيزنقص  .4

 الكتابة.
ُب تطبيق الطريقة او منوج التعلم يكون إحدى  نقص تشكلة .11

 يسبب نقص احلماس و نقص ذلتمام تالميذ بادلواد ادلقدمة. 
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أكثر التالميذ حىت يصبح الفصل ألن ، حالة الفصل ال تدعم .11
   . صاخب

احتالف مستوى التالميذ اللغوية ُب  .13
 الصف الواحد
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 الباب الخامس

 الخاتمة

األول: الخالصة فصلال  
 1وية احلكومية درسة الثانابة ُب الصف الثامن مبنشاط تعلم الكت .1

 :ىي مكاسر تواجو مشكالت
 نقص التالميذ يعرف شكل احلرف اذلاجائية. (1
 نقص التالميذ حيافظ مفردات. (3
صعوبة نقل كتابة ادلدرس عن السبورة ألن كتابة غَت  (2

 .ةواضح
 صعوبة ُب اإلمالء. (9
ُب  ) أحرف اذلاجائية على شكل متنوع صعوبة ُب كتابة (5

 .(  و ُب األخراألول و ُب الوسطى 
  السؤال ألهنم مل يستطيعوا ةجابصعوبة الكتابة حُت إ (1

 .وتباكت
 .فصلةنية ادلتصلة أو ادلئصعوبة تفريق أحرف اذلاجا (7
 .ميذ غَت ادلتاجانسةخلفية الًتبية تال (2
للغة اميذ بتعلم ىتمام التالويؤثر عدم التحفيز على عدم إ  (4

 .العربية خاصة مهارة الكتابة



44 
 

نقص تشكلة ُب تطبيق الطريقة او منوج التعلم يكون  (11
إحدى يسبب نقص احلماس و نقص ذلتمام تالميذ بادلواد 

 ادلقدمة.
 .حالة الفصل ال تدعم (11
 حتالف مستوى التالميذ اللغوية ُب الصف الواحد.إ (13
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 الفصل الثاني: اإلقتراحات     
 للمدرسة .1

ئل الًتبية ادلوجدة فيها وفقا دلا ينبغي للمدرسة توظف وسا
حيتاج اليو التالميذ حىت ديكن مساعدة التالميذ ورفع ىرفة 

  ادلدرس.
 للمدرسُت  .3

ميذ ُب إمال با اإلضافة إىل  جيب عن ادلدرس تدريب التال . أ
 تدريبة الكتابة.

ادة وسائل اإلعالم اإللكًتونية ادلوجدة ستفدلدرس اإلجيب ا . ب
ادلدرس بتشاجيع  . ٍب يقوم وتطبيق طرق التدريس ادلتنوعة

التالميذ على تعلم العربية حىت بعترب التالميذ أن اللغة 
العربية سهلة و مهمة. دلا أن اللغة العربية و سيلة لفهم 

 اللعلوم الدينية.  
ل ليكون اجلو التعلم إدارة الصف تحسُتبادلدرس يقوم   . ت

 .مدامعا
 للتالميذ  .2

  .اللغة العربية ميذ حتسُت روح تعلمالتال جيب على . أ
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ن تعلم اللغة بأ يغَت األرىو  ،تعلمالُب ميذ تال جيتهد   . ب
. حىت عند قام ادلدرس بتعليم  سهل العربية سهل و شلتع

 .أن عليهم فهمو
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