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الرسالة

قدمت الستيفاء بعض الشروط املطلوبة للحصول على درجة سرجانا 
عالءالدين اإلسالمية جبامعةبقسم تدريس اللغة العربية  وشئوونالرتبية

احلكومية مكاسر

بقلم

خري اهلدى
٢٠٢٠٠١١١٠١٩الرقم التسجيل:  

ن  التدريس جبامعة عالءالدين اإلسالمية احلكوميةو كلية الرتبية وشئو 
مكاسر

م  ٢٠١٧هـ/١٤٣٩









كلمة التمهيدية

احلمد هللا الواحد القهار العزيز الغفار ومكور الليل على النهار تذكرة ألويل 
القلوب واألبصار، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا وحبيبنا 

حممد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد.
مشكالت كثرية يف كتابة هذه الرسالة لكن برمحة وإذن الباحثلقد واجهت 

اهللا تعاىل، وبفضل وخدمة خمتلف األقوام، متكنت الكاتبة لتخليص كتابة هذه 
، األب لوالدى العزيزين احملبوبنيالرسالة باجلودة. ولذالك، ودت الكاتبة أن تشكر

ما." على مجيعغيسو" واألم "طيغا" ملشرفني واملشجعني هؤالء املساعدين وااطاقا
جزيل الشكر، ومنهم:

الدكتورالدكتور احلاج حممد أمرى، لس.، م.أغ. عميد كلية الرتبية ونوابه .١
مالك ةا، والدكتورة مشكلو نائب العميد االك.م.أغداموفوليـئ،نوو ليمو 

الدكتور احلاج شهر الدين االستاذ ، ةإبراهم، م.س إ. كنائبة العميد الثاني
م.فد.كنائب العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم يف عثمان، 

توجيه كلية الرتبية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
، م.تح.إ. كرئيس قسم اللغة العربية يف كلية الرتبية الذي ىالدكتور محك.٢

ذه الرسالة. ساعدين بتقدمي بعض املواد املتعلقة 
خالق، م.فد. كسكرترية قسم اللغة العربية يف كلية الرتبية عائشةالدكتورة سىت.٣

ذه الرسالة. اليت ساعدتين بتقدمي بعض املواد املتعلقة 



والدكتور حممد صابر ،م.أ. كاملشرف األوىلمرة كاسيم، عة احلاجةالدكتور .٤
كاملشرف الثاين، الذين ساعداين وأرشداين حىت انتهيت من  عمر.، م.أغ.

كتابة هذه الرسالة، عسى اهللا أن يتم نعمه عليهما إن شاء اهللا.
منرية ناسر, س.س. مدرسة اللغة العربية مبدرسة العالية احلكومية األستاذة.٥

انريكنج، قد مواثق على الباحث للمتعلم وتبحث فيها.
قسم تدريس اللغة العربية يف كلية الرتبية بوجه مجيع األصدقاء من طالب ب.٦

خاص والطالب اآلخرين من الكليات األخرى بوجه عام الذين ساعدوين 
ذه الرسالة وأمدوين مبا لديهم من أفكار وآراء يف  وأعاروين الكتب املتعلقة 

تأليف هذه الرسالة.
هلا منفعة ال ترجو بعد كتابة هذه الرسالة إال أن تكونالباحثوأخريا إن 

ذه الرسالة، وتسأل الكاتبة  وزيادة وعونا  لدى القرّاء وال سيما القواعد املتعلقة 
اهللا التوفيق واهلداية يف تنظيم هذه الرسالة، آمني يا رّب العاملني.
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جتريد البحث
خري اهلدى:  الباحثاسم

٢٠٢٠٠١١١٠١٩الرقم التسجيل :  
دراسة عن مهارة كتابة اإلمالء لطالب الفصل الثاىن باملدرسة العالية احلكومية, براكا أنريكنج:عاملوضو 

احلكومية, براكا دراسة عن مهارة كتابة اإلمالء لطالب الفصل الثاىن باملدرسة العالية حبث عنهذه الرسالة 

) ٢.) كيف مهارة كتابة اإلمالء لطالب الفصل الثاين باملدرسة العالية ١املشكالت ىف هذه الرسالة, اماأنريكنج,

ما هي الصعوبات الىت يواجهها الطالب ىف مهارة كتابة اإلمالء لطالب الفصل الثاىن باملدرسة العالية احلكومية 

ا املدرس ىف حل الصعوبات الىت يواجهها الطالب ىف مهارة كتابة ) ما هي احملاوال٣براكا، انريكانج.  ت الىت يقوم 

اإلمالء لطالب الفصل الثاىن باملدرسة العالية احلكومية براكا، انريكانج.

) ٣) دليل اإلختبار.٢دليل املالحظة. ) ١يستخدم هذا البحث بنوع امليداين، و أدوات البحث هي : 

ل الوثائق) دلي٤دليل املقابلة. 

لطالب الفصل الثاىن باملدرسة العالية احلكومية براكا، انريكانج، يستخدم الباحث ملعرفة مهارة كتابة اإلمالء 

يف وقت البحث، أعطى الباحث اختبار لطالب للحصول على فكرة عن قدرة الكتابة من طريقة االختبار. 

الصعوبات اليت .قدرة الكتابة لدى الطالب منخفضةالطالب. من نتائج االختبار، ميكن للباحث استنتاج أن 

) ١هي :باملدرسة العالية احلكومية براكا, أنريكنجالتالميذ يف مهارة كتابة اإلمالء لطالب الفصل الثاينيواجهها

. أوقات  التدريس غري كافية لتعليم اللغة العربية) ٣وسائل التعليم مل يكتمل بعد. ) ٢.التعلمية للطالبلفيةاخل

ا املدرس يف حل الصعوبات الىت يواجهها الطال درسة العالية احلكومية براكا, أنريكنج املباحملاوالت اليت يقوم 

إعطاء الواجبات)٣توسيع التمرين. ) ٢. توسيع التقدير للطالب)١هي : 



١

١

االولالباب
مقدمة

خلفية المشكالت: الفصل األول
، عن أفكار اإلنسان املتكلم لتفاهم بني األفراد، وهي اليت تعرب اللغة وسيلة ا

بل قد تدفعه للعمل واحلركة وحتدث استجابات عند توجيهها إليه، وإذا مل حتدث 
لعربية مازالت االلغة ن أمهية إ.١اللغة استجابة السامع، فقد فقدت وظيفتها اللغة 

ة بعميقة اجلذور يف قلوب املسلمني يف العامل، نظرا لوضع هذه اللغة العربية بالنس
من أهم املصادر اليت تنشق منها مجيع تعاليم رللقرآن واحلديث النبوي املصد

م اليومية ٢اإلسالم اليت جيب أن يفهمها املسلمون و تطبيقها يف حيا

ا عب ا خامت واللغة العربية هي اللغة الىت اختارها اهللا خياطب  اده فأنزل 
. يف يله حممد صلى اهللا عليه وسلم وهو القران الكرمي واحلديث النبو و رسشرائها 

نية, ولغة القران الكرميااملعىن نعرف أن اللغة العربية هي اللغة اإلنسهذا

.٨(القاهرة: مكتبة غريب، دون سنة)، ص. طرق تدريس اللغة العربية.سّيد عبد العالعبد املنعم١
٢٠٠٨- هـــ ١٤٢٩(الطبقة األوىل؛ جاكرتا: فوستاكا عارف، مقدمة العربية امليسرةو حفصة إنتان، مصطفى حممد نوري٢

م)، ص. أ



٢

. كما قال اهللا تعاىل يف القران الكرمي " إنّا انزلناه قراناً يواحلديث النبو 
.٣عربيا لعلكم تعقلون"

مفرداتو أفعال و رفصو حنو حولدرساملسألي، العربيةيف تعلم اللغة
جبانب ذلك، باملللجيعلهمو كما كان من قبلوتكرارامرارالتالميذله علميفقط
٤.التلميذرأيمن م فهين أنكميشيءٍ منسكنيمحمتويا

لمعيأنجيبمهاراتأربعالعربية،هناكوخاصة اللغةاللغاتدراسةويف
يف. املهارات اللغويةجوانبىحدإالكتابة هي، يف العامةو .املدرسا

مثل القراءة, األخرىاملهارات اللغويةفصلها عنال ميكنالكتابةتعلم ,األساس
متوازنمتماسك و ، جيب أن يكون يف املمارسة العملية. االستماعو ةدثاواحمل

ومتكامل جيدا حىت إنتاج تعلم اللغة األمثل.
,ثايناللفصل اا، خصوصيةتالميذ املدرسة العالعظم  ميف تعلم الكتابة 

ولكن عندما يربونهنصعندما يكون هناك واأن يكتبونيستطيعاعند كتابة أحيان
لعدم تدريب يكون، وهذا احلال يعرفون م ال االنص إىل نظرلكتابة دونوا مر يؤ 

اع هي : م الكتابة إىل ثالثة أنو قسنت. و كتابة اللغة العربيةخصوصاالكتابة، و 

)٢القرأن الكرمي يف السورة يوسف ( ٣
4Sutrisno, Rekonstruksi Pendidikan Bahasa Arab dari Pendekatan Konvensional ke Integratif

Humanis (Cet.I; Yogyakarta : Pedagogia, 2010),h.151.



٣

تعلم قواعد قواعد اإلمالء , الكتابة من حيث هي الكتابة من حيث هي تعلم 
ن االباحثو يف هذا البحث أراداخلط , الكتابة من حيث هي تعبري عن الفرد.

اإلمالء. قدرة كتابةبحث عن الكتابة من حيث هي ي
حيتاج تطور خلق ,وخاصة من حيث الكتابةاللغةعملية تعليمولتسهيل 

نفسه هو ضروري جدا تالميذهم. واملشاركة العقلي وعمل ال(سجية) التالميذ وفعل
عملية تابعني اإلشرتاك يف الاحىت التعلم ستذكر وتشعر التالميذ فوائدها إذا كانو 

. ألن التعلم الفعلي هو الضرورة مطلقا.التعليمية
مناسب يلاالتعلم الفعجدا. لذالك، للتغلب على امللل، تعلم اللغة مهم

يف التعلم التالميذجدا كخياري لتقريب تعلم اللغة واللغة العربية خصوصا. إشرتاك 
عناصر هامة يفربعةأيعة تعلم اللغة نفسها، هم يدرسونالفعلي مناسب بطب

.والكتابةوالقراءةادثةواحملاإلستماع هي مهارات اللغة
ا املاحملا ال ) جعل أحو ١يف التدريس، هي: (درسولة اليت البد ان يقوم 

يتعلموا ل) تشجيع التالميذ٣م املتنوع. (تعلي)٢التعلم يف الفصل مسرورا. (
) تقريب التعلم الجيب على ٥تعلم والتعليم ميسرة. (ال) عملية ٤بانفسهم. (

) جيرؤ التالميذ على مسامهة ٦(احلقائق دون فهم معناه. وافظحيأن التالميذ 
أنفسهم.يف ذ معرفة  التالمي



٤

، ليعرف تعليم اللغة العربية و  هو مبني أعالهالوصف الذيوبناء على
الباحثيعتزمبراكا حيت احلكومية عاليةاملدرسة الباإلمالءلرفع قدرة كتابة كيف

سة ر باملدالفصل الثاىن لطالبمالءاإلدراسة عن مهارة كتابة معإلجراء البحوث
.جنا,انريكاالعالية احلكومية براك

و بيان التركيذتركيز البحث:الفصل الثّاني
ة الرئيسية يف هذا البحث تركيز مهارة كتابة اإلمالء عند الطالب.اسالدر 

تركيز البحث بيان
لطالب اللغة العربية عند اإلمالء لباحث يريد البحث عن قدرة كتابة فا

ليعرفوا صعوبات الىت هذا البحث. الفصل الثاين باملدرسة العالية احلكومية
ا املدرس ىف حل  يواجهها الطالب ىف مهارة كتابة اإلمالء و احملاوالت الىت يقوم 
الصعوبات الىت يواجهها الطالب ىف مهارة كتابة اإلمالء لطالب الفصل الثاىن 

مهارة كتابة اإلمالء ملعرفة . و الباحث باملدرسة العالية احلكومية براكا، انريكانج
، يستخدم الباحث فصل الثاىن باملدرسة العالية احلكومية براكا، انريكانجلطالب ال

طريقة املقابلة.



٥

مشكالت البحث: الفصل الثّالث
قدم هنا أسئلة جيعلها تمن اخللفيات السابقة، فالباحثبناء على ما قدم

مشكالت البحث فيما يلي:حتديد
باملدرسة العالية الفصل الثاىنمهارة كتابة اإلمالء لطالبكيف. ١

؟احلكومية براكا، انريكانج
ما هي الصعوبات الىت يواجهها الطالب ىف مهارة كتابة اإلمالء لطالب . ٢

؟الفصل الثاىن باملدرسة العالية احلكومية براكا، انريكانج 
ا . ٣ املدرس ىف حل الصعوبات الىت يواجهها ما هي احملاوالت الىت يقوم 

بة اإلمالء لطالب الفصل الثاىن باملدرسة العالية الطالب ىف مهارة كتا
؟احلكومية براكا، انريكانج

هاأهداف البحث وفوائد: رابعالالفصل 
أهداف البحث.أ

مهارة كتابة اإلمالء لطالب الفصل الثاىن باملدرسة العالية ملعرفة . ١
احلكومية براكا، انريكانج



٦

مهارة كتابة اإلمالء لطالب الصعوبات الىت يواجهها الطالب ىف عرفة مل. ٢
.الفصل الثاىن باملدرسة العالية احلكومية براكا، انريكانج

ا املدرس ىف حل الصعوبات الىت يواجهها ملعرفة. ٣ احملاوالت الىت يقوم 
الطالب ىف مهارة كتابة اإلمالء لطالب الفصل الثاىن باملدرسة العالية 

احلكومية براكا، انريكانج
البحثفوائد.ب

الفوائد واملنافع يف هذا البحث، وهي:
تعليم اللغة العربية علي طالبه وايعرفاللغة العربية لىملدرسةكون دليلت.١
اليت الطالب لرتقية معرفتهم  يف العثور على الباحثني اجلديدة مساعدة.٢

التالميذ.ميكن استخدامها
أكان سواء اإلمالءكتابةيف ترقية ما هلم من كفاءةطالبساعد اليس.٣

يف داخل املدرسة أو يف املسكن أو غري ذلك.



٧

٩

الباب الثاني

الدراسة المكتبية
اللغةمهارةالفصل األول: 

تعريف مهارة اللغة.أ

االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة. هي:،بعألر امهارات اللغوية
االتصل املباشر بني املتكلم مهارة الكالم هي الصوت عرب والوسيلة اليت تنقل 

واملستمع. أما مهارة القراءة و الكتابة، فوسيلتهما احلرف املكتوب.

والرتابط متحقق بني املهارات، فبعضها خيدم لعضا، إذا استخدمت اال 
ة االستقبال مهارتا اإلرسال ( الكالم و الكتابة) استحداما صحيحا منت مهار 

ممارسة، فإذا مل تتكلم اللغة تسرع تعليم اللغة.(اإلستماع والقراءة)، ألن اللغة 

اللغةةمهار .انواع ب

. مهارة االستماع١

لقد عرفنا أن اللغة تنمو منذ ميالد الطفل فهو يستقبل ولو بشكل سليب 
صور العناية املختلفة اليت يقدمها له املقربون إليه كاألبوين واإلخوة مقرتنة 

اية العام باألصوات اللغوية، مث يبدأ يف نطق   كلماته األول بفعل عامل النضج يف 
من حوله، ومعىن ذلك أن استماع أمر أساسي ال غىن عنه لظهور األول مقلدا



٨

الكالم لدى الطفل، وأن الطفل الذي يفقد القدرة يف هذه السن املبكرة على 
االستماع يفقد بالتاىل القدرة على الكالم، أى أن االستماع شرط للنمو اللغوي 

١بصفة عامة، وبالتاىل فهو شرط للنمو الفكري. 

ا  اذن مهارة االستماع هي القدرة على مساع الكلمة و اجلملة بلفظ 
هداف األساسية هذه املهارة األال قيمة إىل حني يعترب مبهارة الكالم. و الشخص 

صوات اللغة تالميذ أن يعرفوا و مييزوا يف ايف تعليم اللغة العربية هي يستطيع ال
.احلركات الطويلة و القصريةو العربية، 

. مهارة الكالم٢
أو حقيقة ٢مهارة مهمة جدا ألن الكالم أساس اللغةهيمهارة الكالم

تكلم اللغة هي الكالم، كما قال حممد على اخلواىل " أن اللغة أساس صوتية، فقد
الكالم هو ٣لغة أساس نشاط الشفوي أو الكالم."ااالنسان قبل ان يكتبها, فا

مهارة إمتاجية, تتطلب من املتعلم القدرة على استعمال أصوات اللغة بصورة 
).صحيحة (و هذا حيقق يف مرحلة السماع

ور، ١. ٔمحد مذ ىل  ىل یوس ومحمد اكمل  الناقة و حى  نیة١ٔساسیات ف لغة العربیة والرتبیة  ١٠٣م) ص. ١٩٨١(القاهرة: دار الثقافة، تعلمي ا

٢٢٣)، ص. ١٩٨٧(القاهرة: دار الفكر العريب، ،اإلجتهات املعاصرةرمحان إبراهيم، ٢

٥٩م)، ص٢٠٠٣–ه ١٤٢٣، (القاهرة: مكتبة و هيبة، املرجعفتحى علي يونس و حممد عبد الرؤوف الشيخ، ٣
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تكلم باللغة العربية صحيصا و فصيحا، الاذن مهارة الكالم هي القدرة على 
هداف األساسية هذه املهارة يف تعليم اللغة األألن أساس اللغة هي الكالم. و 

العربية هي التالميذ يستطيعون أن يتكلموا األصوات العربية تكلما صحيحا.

. مهارة القراءة٣
خصائص اللغة كتابةكما عرف نايف حممود معروف يف مهارة القراءة

هي: عملية عضوية نفسية عقلية، يتم فيها ترمجة الرموز العربية وطرائق تدريسها
صامتة) /املكتوبية ( احلروف واحلركات والضوابط) إىل معاىن مقروعة ( مصوتة

وتوظيفه يف سلوكه ، يتضح أثر إدراكها عند القارئ يف التفغال مع ما يقرع مفهومة
٤الذي يسدر عنه يف أثناء لقراءة أو بعد االنتهاء منها

وهي فعل بصري صويت أو صامت يستخدمه اإلنسان لكي مهارة القراءة
٥اآلخرين، والقراءة صامتة، وجهرية، وهي بطيئة أوسريعة.يفهم ويعرب، ويؤثّر يف

اذن مهارة القراءة هي القدرة على قراءة النصوص العربية أو الكتب املكتوبة 
هداف األساسية هذه املهارة يف تعليم اللغة األباللغة العربية جيدا و فصيحا، و 

٨٥ص. ،خصائص اللغة العربية وطرائق تدريسهانايف حممود معروف، ٤

٦٠- ٥٩نفس مرجع ، ص ٥
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غة العربية و يفهموا العربية هي يستطيع التالميذ أن يقرءوا قراءة صحيحة من الل
نص اللغة العربية.مجلة، اواو إما من كلمة،ئواماذا قر 

. مهارة الكتابة٤

اإلدارية املوضوعية الدقيقة الكتابةمهارة الكتابة هي تدريب العاملني على
يتطلب تطوير التفكري وزيادة حصيلة وجتنب األخطاء اهلجائية واإلمالئية، وهذا

م .٦الكتابةيفمعلومات العاملني اللغوية وترقيه أسلو

ها قرأها من النصوص العربية أوالقدرة على الكتابة فياذن مهارة الكتابة هي 
ذه املهارة يف تعليم اللغة العربية هي هلهداف األساسية األكتب اللغة العربية، و 

يستطيع التالميذ أن يكتبوا اللغة العربية خبط جيد الذي يناسب بنظام املعني يف 
من اليمىن إىل اليسرى، و الكتابة كمثل كتابة من وضع احلروف، كتابة اللغة العربية

حنو ذلك.

6http://forums.hawaalive.com/t10118.html, diaksestanggal 25 februari 2010
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مالءإلمهارة الكتابة ا: الفصل الثانى

مالءإلاف مهارةيتعر .١
تها يف  با, وأمر تالميذ, بكتيقرأ املدرس مادة من املوادهو أناإلمالء

ا الدرس على السبورة على مراجعة مونمن قول املدرس ويكتبكراستهم ما مسعوا
فهمه واستخدامه ىف أي وقت وحال ومكان. قال املدرس حىت ميكن الطالب 

كثريا من اجلحد يف ابذلو خةث ونسهذا الرتاأن واألمر الذى ال يقبل الشك
ضعها علماء اللغة ضمانا , واعمدوا يف كتابتهم على قواعد و التدوين والنسخ

م أدركوا أي خطاء يف رمسهم  ٧.اإلمالءالصحة كتابتهم , أل

تمع, يف حعن القراءة اليت تدل على أمهيتها وأدوارهاالتحدث ياة الفرد وا
ا وسيلة اإلصال بني عبد وربه , فلوال ها ما استطاع املسلم أن يقرأوكما قي ل أ

القران, ويتطلع على دستور الدين, وال ميكنه أن يأخذ العلوم احملتاج إليها يف 
, قيل جيتهد من علماء املسلمنيومعامالت الدنيا مممن معلومات الدين اإل سالمى 

أن القرأن ينقل إلينا تراث السلف وعلو مهم , وتشري إىل أدوارهم يف تقدم أممهم, 
وتفصل ما وصلوا إليه من نظريات وجتارب على رخاءالبشرية, ووسيلة تدوين هذا  

ا ٧ ),١٩٨٩/١٤١٠افة (الطرباط: منشورات النظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثق- مناهجهواساليبه–رشيد امحد طعيمة , تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
.٨٠ص.
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, فاالقراءة  والكتابة, تتعلق باإلمالءكله ونقله إلينا هي الكتابة , وهذاه الكتابة
ومن ال يقرأ ال ميكنه أن يكتب, ومن ال يكتب ال ميكنه أن يقرأ.

هو وسيلة لصحة الكتابة , وخري وسيلة للتقوية يف الكتابة اإلمالئية اإلمالء
يكون هلم ه النية البسيطة جتعل التالميذهي القراءة يف الكتب املتنوعة, وهذ

يقفوا بأنفسهم على التعليم والتعليم يف املدرسة أنطات املهارات اخلاصة من نشا
رسم الكلمات الصحيحة والسليمة , وقراءة التالميذ الكثرية من إحدى الطرق اليت 
تأيت بالرغبة يف ارتفاع مستواهم يف استخدام اإلمالء وفهم الرسم اإلمالء ال يسبب 

الصعوبات واألخطاء يف الكتابة.
هتم بتالميذه أن يقوم بتدريبات اإلمالء املتقررة حىت ال بد من املدرس املكذالكو 

جعل ما لديهم القدرة من رسم احلروف , وحتسينها, وال جيعل تعليم القاعدة 
،اإلمالئية هدفا مقصودا فقط.بل جيعلها مشري إىل املنا سبات مبا خيططه من قبل

ال فائدة هلم يف مهتما مبا يقرئونه , أو يطالعونه , وحياول أن يرتك األ شياء اليت
حتقيقي احلا صالت احملتاج إليها .

وليست مادة اإلمالء مقتصرية على تدريب التال ميذ على أصول الكتابة 
م , تعودهم اإلنتباه , وقوة املالحظة،الصحيحة فحسب, بل هى  وتنمى معلوما
م , وثقافتهم ا من فون األدب والعلوم, وهمبا حتتويوتضاعف خربا ى موضوعا
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مقياس يستطيع املدرس قراءة درجته فيحكم على قدرة  التالميذ يف اإلمالء 
أوضعفهم .

اإلمالءأهداف تعليم.٢
يكتبون أمثلة املفردات الصحيحة.الطالب. ١
إليه من حروف ومجل, بل ونحيتاجن يف قراءة ال . ليس الطالب ماهري٢

جييدون الكتابة.
الطالب أن يكتبوا العربية ببالغة. مينع. ٣
الكلمات.عن كتابةالطالبمعرفةمتتحن. ٤
لطالب أن يكتبوا بالعربية بإستعمال البالغة نفسها.ايسهل. ٥
بعض التشجيعات لدى التالميذ , مثل : دقة االنتباه, وقوة تنمية. ٦

املالحظة, والعناية بالنظام والنظافة , وإجادة اخلط.
إلنسانية, من جيل إىل االبشرى وسهولة نقل املعارف الرتاثخفظ. ٧

٨جيل.

٢٢٢, بدون الطبع, ص. طرق تعليم اللغة العربيةعبد قدير امحد,٨
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تدريس اإلمالءمادة. ٢

ختبار القطعة بالنظر إىل ما يأتى :إلللمدرس أن يقوم ينبغى
املشوقة, تزويد ما يفيد التالميذ من األفكار . أن يشتمل على معلومات الطرق١

الفائدت واألخبار املشوقة.العميقة, والثقافة الواسعة , والقصص 
. أن تكون لغتها مفهوم استخدامها .٢
م مناسبة للتالميذ من جمال الطول والقصر .م والتعل. أن تكون عملية التعلي٣
. أن يتكلف املدرس تأليف املادة امليسري واجلذابة.٤

٩ءةا. من املستحسن أن يقوم باختبار قطعة اإلمالء متعلقا مبو ضوعات القر ٥

أنوا اإلمالء.٣
يقسم الرتبيون اإلمالء إىل : منقول, ومنظور ,وإختياوى, وهذا 

تقسيم طبيع, فاالطفل ال يستطيع كتابة اإلمالء املنظور , قبل أن يدرب ال
تطة مث نقلها على السبورة بكتابة مجيلة, أو ما يأيت ر على رسم املفردات امل

س مستحيال أن خنرج كالما باملنفعة من البطاقة , كتاب القراءة املقرر,ولي
واضخا أن تدريس اإلمالء اإلختبارى حباجة على تدريس اإلمالء املنظور.

.٢٨٢-٢٧٢, للدكرت حممد ابد القادر امحد(املرجع السابع) ص. طريقة التعليم اللغة العربية, ١٩٠للدكرت حودت الركاىب, ص.العربيةطريقة تدريس اللغة٩
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: اإلمالء املنقولأوال
هم إىل أشكل احلروف والتمييو املنقول إنتباه التالميذ , التفايعتمد اإلمالء 

بني رسومها املختلفة , خيث يقومون بنقل ما هو مكتوب أمامهم على السبورة , 
أويف البطاقة, أو يف كتاب القراءة بعد فهم هذاملكتوب, على أن يراعى مالئمة 

من احلصة من حيث الطول مع مرا القطعة لإلمالء املدارك التالميذ, ومناسبتها لز 
اتعا .شرح مفردا

املنقول اإلمالءعرض 
.على سبورة إضافة دون عن كلمات. عرض القطعة يف الكتابة , أوالبطاقة ,أو ١
. ققراعة املدرس القطعة القراءة منوذ جية.٢
. قراعات فردية من التالميذ ٣
زها يف القطعة, ويطالب فردات من خالل األمثال الىت أبر . مناقشة معاين ورسم امل٤

التالميذ بكلمات مماثلها للكلمات املوجودة يف القطعة.
. النقل, ويراعى فيه :٥

وكتابة التاريخ.أ. إخراج الكراسات وأدوات الكتابة, 
ميلي املدرس على التالميذ قطعة الكلمات املشرية إىل هذه املفردات ب. أن

من حالل األمثلة يف حال استخدام السبورة اإليضافة.
ت. أن يسري مجيع التالميذىف الكتابة.
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. قراءة املدرس القطعة مرة أخراى , ليصلح التالميذما لديهم من خطإ ٦
ا. الكتابة أو نقصا

تطبيق تعليم اإلمالء املنقول-
. مجيع الكراسات بطريقة منظمة هادئة.١
. سغل الوقت الباقى من احلصة يف اخلط أو مناقشة معىن القطعة.٢

املنظوراإلمالءثانيا : 
تشبه يف طريقة اإلمالء املنقول وهي وجه وضوح طريقة اإلمالء املنظزور

من األمثلة على السبورة اتدر أو املف, وتدوين الكلمات الصعبة ملختلفةااملعاين 
ة أو النظر إيل القطعة, وإىل الكلمات الصعباألصلية, إذ يطلب املعلم من التالميذ

ة املقصودة إليها مث ميحوها, وخيفى السبورة اإلضافة أو املفردات الغربية من األمثل
يف بقية البطاقة عن التالميذ مث متلى عليهم القطعة من كراسة التحضري , ويسري

اخلطوات كما ىف اإلمالء املنقول.
ويأتى هذا بعد دريس هذا النوع من أنواع اإلمالء،ينبغى أال يبدأ املدرس بت

التدريب الكايف على اإلمالء املنقول فإذا شعر املدرس بتقدمي أطفاله ىف إمالء 
املنقول, يسرع يف تدر يبهم على اإلمالء.
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موع)ثالثا: اإلمالء اإلختبارى (املس

ال يبدأ املعلم باإلمالء اإلختبارى إال, تأكد من قدرة التالميذ على الكتابة 
اإلختبارية وذالك بعد تدريبهم تدريبا كافيا على صحة رسم الكلمات أو املفردات 
م هلا يف اإلمالء املنقول, و اإلمالء املنظور, حىت  من حالل األمثال, وجودة حماكا

ماال يعرفونه, على أن يكون هذا النوع من اإلمالء على ال يفاجأ التالميذ بكتابة
فرتات, وكلما أنس من تالميذه قدرة على الكتابة الصحيحة , وأال يهدف من 
ورائه إىل حماسبة التلميذ وإحصاء أخطاهلم بقدرة ما يهدف إىل استخدامه كوسيلة 

لتعليمهم رسم الكتابة الصحيح.
يف اإلمالءألتيةخلطوات اأما يسري الدرس على حسب ا-

هيدم.  الت١
وضوع القطعة.املبالطريقة اليابقة, أى مبناقشة تنصل ب

.  العرض٢
ا العامة.ا. قراءة املدرس القطعة , ليعلم التالميذ بفكر

مناقشة املعىن العام بأسئلة يلقيها املدرس.ب.
ة للمفردات اتج. اشرح كلمات م القطعة , يفلصعبة الواردة شا

على السبورة , وادخلها يف مجل تامة.ا هوتدوين
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إخراج التالميذ الكراسات وأدوات الكتابة  التاريخ و يف اثناء ذلك د.  
املدرس تاكلمات على السبورة.ميحو

كوا ليتهيأ التالميذ الكتابة, وليدر ثانية,القراءة املدرس القطعة  للمرة ه. 
ة بني  الكلمات أو املفردات من حالل األمثال الصعبة والكلمات املشا

أو املفردات من حالل األمثال املماثلة هلا مما كان مدون على السبورة.
إمالء القطعة, ويراعى يف اإلمالء مايأتى:.٣

.اتقسيم القطعة وحدة مناسبة لتالميذ طوال و قصر . أ
الصغاء وجودة إمالء الوحدة مرة واحدة, حلمل التالميذ على حسن ا. ب

االنتباه
استخدام عالمات الرتقيم يف أثناء اإلمالء.ج
مراعاة اجللسة الصحيحة للتالميذ.د

التطبيق .٤
مجع الكراسات بطريقة هادئة منظمةأ

شغل باق احلصة بعمل اخر مثل:ب
حتسني احلط.١
كلمات أو املفردات من األمثلة الصعبة  اليت وردت يف الهجي .٢

القطعة
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ريقة سهلة مقبولةشرح بعض اإلمالء بط.٣
: اإلمالء غري املنظور (املسموع)رابعا

ب التالميذ فيها تاإلمالء غري املنطوق (املسموع) وهي املرحلة اليت يك
قطعت عليهم دون أن يروها. ولكن على املدرسة يف هذه املرحلة  أن يتدرج مع 

م ,فيبدأ بتحيتهم الكلمات أو املفردات من  حالل األمثال التالميذ حيسب مستويا
١٠صعة اهلجاء شفويا.

.٢٣٣.صز ١٩٨٣تدريس اللغة العربية. دار املعرفالتوجيه يف عل حممود, دكرت السمان ١٠
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الباب الثالث

مناهج البحث

نوع ومكان البحثالفصل األول: 

مجيع املعلومات، إما من خالل البحث يف املكتبة أو يف امليدان، من قبل 
ا أردت فقط لتوضيح "ما هو". األهداف ستخدام صفية النوعيالبالكاتبا ، أل

حتت من هذا الوصف هو ملساعدة القارئ على علم تام مبا حيدث يف البيئة 
املالحظة.

.ة العالية احلكومية براكا, انريكنجدرسامليف هومكان هذا البحث

أدوات البحثالفصل الثاني: 

أدوات البحث هي :

دليل املالحظة.١
دليل اإلختبار.٢
دليل املقابلة.٣
دليل الوثائق.٤
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الفصل الثالث: مصدر المعلومات

هومصدر املعلوماتفإن ، سوحرسيمي أركنتوا:لوفقا
Subyek dari mana data-data diperoleh.1

و من أيناملعلوماصدرأمنّ فهمتميكن أن ,السابقتعريفوبناء علىهذا ال
مصدرأما بحث.يف الاملطلوبةعلوماتاملمثلاملعلوماتحفرو وجدالباحث 

:وها البحثهذات يفعلومامل

مصدرأيمنمت احلصول عليهاعلوماتامليعين ,ات األويلعلوماملدرمص.١
جزء من ، و املناهج الدراسيةهواألوىلاتعلوممصدر املاليت أصبحت و .مباشر

.عشوائياةبالطليتم اختيار و ، اللغة العربيةيمدرس، البنية التحتية
علوماتاملمناليت مت احلصول عليهااتعلومامل، أي الثانوياتعلوممصدر امل.٢

اليت ات التكميليةعلوماملمصدرأو ت البحثكالشمباّتصلبالفعل، و املوجودة
ىخر أشكل بني. ات األوليةعلوماملات املطلوبة من قبلعلوماملاستكمالختدم
.الوثائقمن

1Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek(Jakarta: Rineka

Cipta, 2002), h. 172.
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طريقة جمع المعلوماتالفصل الرابع: 

ال،البدهذايفاملعلوماتعلىللحصول املعلومات. املعلوماتمجعمنا
.والوثائقواملقابلةاملالحظةباستخداممجعهامت

الحظةامل.أ
Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.2

يواجهها اليتصعوبةأيحولاملعلوماتجلمعالطريقةهذهوتستخدم
.املنهجيباالكتباستخدامالعربيةاللغةتدريساملدرسون يف

)tes(اإلختبار.ب

ا الباحث التالميذ جلمع املعلومات عن هي و  أسئلة االمتحان ومتتحن 
فصل الثاين باملدرسة العالية احلكومية, المهارة كتابة اإلمالء لطالب 

أنريكنج.

قابلةامل.ج
Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang
berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka
mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-
keterangan.3

2Cholid Narbuko& Abu Achmadi.Metodologi Penelitian(Jakarta;BumiAksara. 2009),
h.70

3Cholid Narbuko& Abu Achmadi.Metodologi Penelitian, h. 83
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يواجههاصعوبةأيعنمعلوماتعلىللحصولاملقابلةالكاتبةتستخدم
.املنهجيباالكتباستخدامالعربيةاللغةتدريسيفاملدرسون

توثيقال.د
أركنتوا:ل وفقا

Studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau varible
yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen
rapat, dan sebagainya.4

تحليل المعلومات: خامسالفصل ال
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang
diperoleh dari hasil observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi, dengan cara
mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan
yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh
diri sendiri maupun orang lain.5

تقدمي حىت، البيانات املوجودةوتصنيفمجعهوالبيانات النوعيةوصف
اتاليت حتليل البياناتعملية. من املستطلعنيحقيقيةصورة هيالباحثقوم 

:التاليةاخلطوات 
البيانات يفيصنف حتليل البيانات، و احلدومت تشديد. اختزال البيانات.أ

ائيالطريق إىل البيانات. التحقق منهاأوميكن استخالصهااستنتاج 
ومنهجيمفصلمعكتابتها مباشرةمن امليداناليت مت احلصول عليها

4Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, h. 206.
5Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung; Alfabeta, 2014), h. 335
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عن طريق وهي، أن تنخفضالتقاريرحتتاج. النهائيةمجع البياناتكل
.استنتاجيكون من السهل البحوث لور وفقا حملالرئيسيةاملسائلحتديد

يف العثور علىمن الباحثنيتسهيل عودة القيام به لاختزال البيانات
رمزتوفريواملساعدة يفعند احلاجةاليت مت احلصول عليهاالبيانات

٦.وانب معينةجل

اليت تعطيركباملاملعلوماتالبيانات أوجيمعهو. البياناتعرض.ب
البيانات املوجودةأعدت. واختاذ اإلجراءاتاستخالص النتائجإمكانية

والرسوم مصفوفةأيضا أن يكون، ولكن ميكن السرديباستخدام النص
إتقانستطيعيالباحثعلى أساس أن. الشبكاتالرسوم البيانية البيانية و 

الباحثني يفلتسهيلالبيانات،وكذلكمن أكواميفالغرقعدم البيانات و 
٧.مزيد من العملخيطط و ما جيريفهم

ومع ذلك، قمة. الاتعلومحتليل املمنعقدهو .التحققأوجا استنت.ج
واملقصود.خالل فرتة الدراسةالتحققأيضايتطلباالستنتاجفإن

عن عادة النظر إلخالصة، جيدر لذا.االستنتاج صحيحاإلنتاجالتحقق

6Nasution, S., Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif ( Bandung: TARSITO,
1988), h.129.

7Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), h. 95.
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أمناطوتبحث عنألغراض البحثالسجالت -التحققإعادةطريق
٨.ةخالصالواجب اختاذهااملعادالت والعالقات و مناذج وموضوعات و 

8Nasution, Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif, h. 130.
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الباب الرابع

نتائج البحث

براكا, أنريكنجلحكومية لمحة عن المدرسة العالية االفصل األول:

حملة قصرية.١
) PGA 4 Tahun(أربع سنواتالديناملعلميتدريس قام، ١٩٣٣يف عام 

PGA(الديين أربع سنواتاملعلميتدريس،١٩٦٦عام يف  4Tahun(.إىلتبدل
،رسة العالية احلكومية براكاداملأنريكنج. اآلن،لية احلكومية براكا, رسة العادامل

رسة العالية دامل.أنريكنج،رسة العالية احلكوميةداملأنريكنج تغري إىل 
, أنريكنجيفرسة العالية الرمسية داحرى امليأنريكنج هاحلكومية,

اجلغرافية.٢
ا ،الزيار صعبة للغايةليسترسةاملد الرئيسي الذي على الطريققعيأل

قريةدائرة ال، )Baraka(براكاركز مقريب منقع ي. فاسوىبراكا و وصلي
رسة العالية مد.)Baraka(براكا١٠رقم)Pemuda(الفىتالطريق)Tominawa(طومناوا

يقع على سفح جبل.احلكومية براكا, أنريكنج
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الرؤية.٣
وأخالق، واملهرة،ذكيمتفوقةاملوارد البشريةحتقيق يوجد

.عامل العملو فيعامل التعليمتكون قادرة على املنافسة و ,كرميةال

أحوال املدرسني.٤
املدرس من الوسائل أو األدوات اهلامة يف العمليات الدراسية ولذلك 
حيتاج إىل املدرس املتخصص الذي جييد املواد الدراسية املراد تدريسها. 

ومهذبا املدرس اخليايل ال يتصرف مدرسا فحسب بل يتصرف كذلك مؤدبا 
يستطيع أن يقوم بدور والدي التالميذ والتلميذات يف املدرسة. وجود املدرس 
يف حرم املدرسة ذو دور هام يف العمليات الدراسية ألن املدرس من وسائل 

لنقل العلوم إىل التالميذ.
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براكا, أنريكنجحلكومية بناء على الوثيقية، عدد املدرسني يف املدرسة العالية ا
كما يلي:

١دول ج
, أنريكنجحلكوميةاأحوال املدرسني يف املدرسة العالية 

٢٠١٧-٢٠١٦للعام الدراسي 
المادةالشهادةاإلسمالرقم

١
٢

من, أ. رمحن, س. ا. غ. قر الدكتور
س. ب د. دوس حممد اسالمندالدكتور 

S3

S1 IAIN

رئيس املدرسة
احلساب

زياءيعلم الفS1 IKIPس. ب د. جومي جكمواتىالدكتوراندة ٣
الكيمياءS1 UNMمسافري, س. ب. د.٣
احلسابS1 IKIPس. ب دامينة السالمة. .٤
S1س. ب د. رمحواتىالدكتوراندة.٥ UNISMUHاللغة اإلجنليزية
احلسابS2UGMإس.,نردين. مدكتور ال.٦
الكيمياءS2 UNMم. ب دس. ب. د.  , حسنا.٧
S1حممد غسناوى. س, إ.٨ UNHASTata Usaha

زياءيعلم الفS1 UNMس. ب دمرلينا. .٩
اللغة اإلندونيسيةS1 UNMس. ب دإرىن شاريف الدين. .١٠
اإلسالمتاريخالS1 IAINسىت مرميالدكتوراندة .١١

١٢.
ر الدين, م. ف. اندوس امحد سهالدكتور 

اللغة اإلجنليزيةS1 IAINد

S1حسمية أمني, س. ف. د.١٣ UNMPKN

عقيدة العخالقS1 IAINيسريل, س.ا.غ.١٤



٢٩

.

S1جولينيت, س. ب.د.١٥ UNMاللغة اإلندونيسية
القران حديثS1 UINنردينا, س. ب.د, إ.١٦
قتصادإلاS1 UNMنور اندنج سوفرنو, س. ب.د.١٧
فقحS1 IAINفاريد امحادى, س, ا, غ.١٨
اللغة اإلندونيسيةS1 UMMسيت مريام, س. ب.د.١٩
فنعلوم S1 UNMس. ب.د, ارمواتى.٢٠
اإلقتصادS1 UNM. ب.د, سدرويس.٢١
الفقهS1 STAINأ, غ, س. سوديان واتى.٢٢
اإل قتصادS1 UNM. ب.دسحرتات دين, .٢٣
للغة اإلجنلزيةS1 IAIN. ب.د. إسمرهم, .٢٤
اإلندونيسيةاللغة S1 UNM. ب.د. إسن, سلمة سرتم.٢٥
الفقهS1 STAIN. ب.د. إسياسري. .٢٦
رياضةS1 UNM. ب.د. إسمسسول خبرى . .٢٧
ابيولوجيالS1 UNM. ب.د. سامرن, .٢٨
اللغة اإلندونيسيةS1 UNMس. ب دمرسالني مهمر, .٢٩
ابيولوجيالS1 IKIPس. ب دالدكرتندوس أرمن. .٣٠
D IIIBAHASAASINGامى ..٣١

S1س. ب داىن مردن . الدكرتندة حلي.٣٢ IKIPالتارخ
S1س. ب دمحدان . .٣٣ UMPARاحلساب
امني املكتبةDIIIحسبياىن. أ. م. د.٣٤
للغة العربيةS1 UMPAR. اس. ب دإروان. .٣٥
الكمياعىS1UNMس. ب دمجرية. .٣٦
اإلجنلزيةللغة S1 IAIN. أس. ب دمسرياىن. .٣٧
S1. أس. ب دمسدليفة. .٣٨ UMPARPengembangandiri
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للغةاإلندونسياS2S1 UNMس. ب دموس موليادى. .٣٩
S1منريا ناسري. س. س.٤٠ UNHASللغة العربية
اإلقتصادىS1 UNMس. ب دروس ان سامد , .٤١
S1س. ب دسول فياتى لوفيان. .٤٢ UNMابيولوجيال
S1س. ب دسوميات. .٤٣ UMPARTIK

SLTASTAFمشسورضى. .٤٤

SLTASTAFرسلي. .٤٥

S1يوليا. س. أ.٤٦ UNHASعلم الفن
S1رمسيات. س. ف.٤٧ 45MULOK

S1س. ب درس أدم. .٤٨ UNMالرياضة
الرياضةS1 UNMس. ب ددرمونطو. .٤٩
S1 UNMMULOKس. ف. دااس سدرتليا. .٥٠

S1س. ف. د. إالفية. .٥١ UINاحلساب
للغة العربيةS1 IAINروس لينا. س. ا. غ.٥٢
الفنعلوم عبد القادير. .٥٣
اجلغرافيةS1 UNMأسرياىن. س. س. إ.٥٤
احلسابS1 UNISMUHس. ب دسيت هحرة خالد. .٥٥
S1 UNMBKس. ب د.سخرمني.٥٦

S1س. ب دحسنية. .٥٧ UNMزياءيعلم الف
اجلغرافيةS1 UNHAS. س. س. ادرم رحم أيوا.٥٨
للغة اإلجنلزيةS1 UNISMUHس. ب دنور سامل. .٥٩
علم اإلجتماعS1 UNISMUHس. ب دسرب. .٦٠

الفزياءS1 UINس. ب دحممد ناوير ناسري. ٦١.
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احلسابS1 UINس. ب دسوردين. .٦٢
خيالتار S1 UNMس. ب دزلفرتة هاشم. .٦٣
علم اإلجتماعS1 UNISMUHس. ب دديد فرمن. .٦٤

مهارة كتابة اإلمالء لطالب الفصل الثانى بالمدرسة العالية الفصل الثاني : 
الحكومية براكا، انريكانج

لطالب الفصل الثاىن باملدرسة العالية احلكومية مهارة كتابة اإلمالء ملعرفة 
:الوثيقة. وها هي نتائج إختبار الطالب، يستخدم الباحث طريقة براكا، انريكانج

٢جدول 
نتائج االختبارو أسماء طالب الصف الثاني

نتيجة اإلسم رقم
٤٥ . مأجيإكرام ١
٧٠ أكزار مولتز ٢
٥٥ اكمل ٣
٨٥ الددياين ٤
٧٥ اجنز هدايات ٥
٥٥ اسلم ٦
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٥٠ درمياين ٧
٣٥ درويس ٨
٥٠ السا سفرتي ٩
٦٥ اروين ١٠
٥٠ فربينتفيب  ١٢
٤٠ حدد جوندا ١٣
٦٠ هسروي ١٤
٦٠ إيكا سوليستياوايت ١٥
٦٥ اند ١٦
٦٥ موفليهني مانسيور أدوري ١٧
٩٥ حممد اكرب هدايت ١٨
٥٠ مستاكن ١٩
٤٠ متمعنة ٢٠
٤٥ . سنور إيفا أديليوين ٢١
٦٥ نور فضيلة.د ٢٢
٥٠ فرتيايننور ٢٣
٧٥ نور حليزة ٢٤
٧٥ نور حفيزة ٢٥
٦٥ نور ليا رمحة عرمان ٢٦
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٦٥ نورول أصيلة ٢٧
٤٥ رمحياين ٢٨
٥٥ سري يوليانيت ٢٩
٦٥ أومو كالسوم ٣٠
٧٥ وضيستويت ٣١

يف وقت البحث، أعطى الباحث اختبار لطالب للحصول على فكرة 
استنتاج أن من نتائج االختبار، ميكن للباحثعن قدرة الكتابة من الطالب. 

قدرة الكتابة لدى الطالب منخفضة.

مهارة كتابة اإلمالء لطالب فيالتالميذالتي يواجههاالصعوبات : الفصل الثالث
.أنريكنجبراكامدرسة العالية الحكومية البالفصل الثاني

ة احلكوميةعاليالةرسمديفث اليت أجريتنتائج البحلبحثااهذقدمي
مهارة يفالصعوبات اليت يواجهها التالميذشيئنيالعرض، ويتضمن أنريكنج, براكا

، باملدرسة العالية احلكومية براكا أنريكنجكتابة اإلمالء لطالب الفصل الثاين
ا املدرس يف حلو  مهارة يفالصعوبات اليت يواجهها التالميذاحملاوالت اليت يقوم 

باملدرسة العالية احلكومية براكا, كتابة اإلمالء لطالب الفصل الثاين
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مهارة كتابة اإلمالء لطالب الفصل يفالصعوبات اليت يواجهها التالميذ.أنريكنج
بناء على يفالنتائجحتتوي علىباملدرسة العالية احلكومية براكا, أنريكنجالثاين
و . براكا, أنريكنجدرسة العالية احلكوميةامليفنتيجة البحثاتمعلومشرح

ا املدرس ىف حل الصعوبات الىت يواجهها الطالب ىف مهارة  احملاوالت  الىت يقوم 
انريكانج.باملدرسة العالية احلكومية براكاكتابة اإلمالء لطالب الفصل الثاىن 

ا،هناك عدةإىل أن مقدم البالغواملقابالتبناء على املالحظات القيام 
منهم:، كتابة الإلمالءيف  الصعوبات

.مية للطالبالتعللفيةاخل.١
براكا, درسة العالية احلكومية امليفتعلم اللغة العربية،بشكل عام

يفولكن الطالبمعناه.اليتتاملشكالال تواجهةبالطلعواملمن أنريكنج, 
وتستمد، رسااملدمن يأتون كلهمالبراكا, أنريكنجالعالية احلكومية ةرساملد

من املعرفةملناسبةالصعب شيئبعض ، لذلك العامةةرساملدأيضا منهناك
:.س.سمنرية ناسريةووضحت أستاذالعامة.ةرساملدالدينيةةرساملدطالب

“Kalau melihat secara tampilan siswa dari ketuntasan pembelajarannya
bisa dikatakan berhasil sebab pencapaian siswa pada mata pelajaran ini
luamayan memuaskan, hal ini disebabkan karena siswa dan siswi
Madrasah Aliyah Negeri(MAN) Enrekang tidak asing lagi dengan bahasa
ini apalagi mereka yang berasal dari Madrasah Tsanawiyah atau yang
berasal dari pesantren mau tak mau tdk mengalami kesulitan dalam mata
pelajaran ini. Akan tetapi siswa yang mendaftarkan dirinya di Madrasah
Aliyah Negeri  (MAN) Enrekang tidak semuanya berasal  dari Madrasah
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Tsanawiyah atau pesantren, ada juga yang berasal dari sekolah umum dan
untuk menyeragamkan itu terkadang mengalami kesulitan.”1

وسائل التعليم مل يكتمل بعد.٢
اليت الوسائل التعليميةكماالتدريسلوسائلوظيفة الفضيلةواحدةمن 

املستخدمةوسائل. تدريسهااملواد اليت جيريمناملتعلمنيفهمحالةتؤثر على
، وأجهزة العرض، نهجيب املاالكتأياللغة العربيةعليميف تنيدرسمن قبل امل

ال تستخدماليت متلكهااملدرسة معمل لغةوهو٢.وأجهزة الكمبيوتر احملمولة
ع الطلبةيمبعمل اللغة, يستطألنه ،مهمةهذهمع أن٣.ليست جيدةالة حل

كز تر سوف و تركيزمعلغة أخرىإتقانوالتحدثوالكتابةاالستماعتعلم
.دريسالتعلىلبةالط

منرية ناسري, س. س., مدرس اللغة العربية يف مدرسة العالية احلكومية براكا, أنريكنج يف ةمقابلة مع استاذ١
.٢٠١٧التاريخ  أكتوبر 

.٢٠١٧أاكتوبر ٢٤يف الفصل الثاين يف تاريخ مالحظة٢
.٢٠١٧اكتوبرأ٢٤مالحظة تكملة املدرسة  يف التاريخ ٣



٣٦

.

.بيةم اللغة العر يغري كافية لتعلالتدريس أوقات .٣
الوقت.الوقت ملمارسةعلى توفريعتمداملهارات وتوكيلمهارةاللغة هي
يفمتاحالوقتيف حني ، التعلموتريةارتفاع.م اللغةييف تعلهوالعامل احلاسم

يف املدرسة.موجودةال تزالالعربيةم اللغةلتع
٢خيصصدينيةوزارة الاليت تصدرهاالعربيةمناهج اللغةيف حني أن
يف .املدرسة العاليةستوى مليف األسبوعائق) دق٤٥×٢ساعة الدرس (

براكا, العالية احلكومية ملدرسةباثايناليف الصفالعربيةتعلم اللغةقيقة,احل
اللغةدروسالساعةائق) يفدق٤٥×٢الدرس(ساعة٢فيزائد بالفعلأنريكنج 
العربيةاللغةعليملتأقل مالئمةال تزال تشعرلغة عربيةولكن مدرس، األجنبية

.مناسبة منهاج التدريس

حل الصعوبات في المحاوالت التي يقوم بها المدرس : الرابعالفصل 
مدرسة العالية الحكومية براكا, أنريكنج.البالطالبيواجهها التى

ا املدرس يف حل أما  يواجهها الطالبالىت الصعوباتاحملاوالت اليت يقوم 
كما يلى:باملدرسة العالية احلكومية براكا, أنريكنج
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توسيع التقدير للطالب.أ

، وذلك ألن ليس كل الطالب هجدا لطالبمهمتقدير من املعلم ال
لديهم نفس اخللفية التعليمية، وبعضها يأيت من املدارس العامة واملدرسة 

املعهد.و الثانوية

توسيع التمرين.ب

هي ومن اجلهود املبذولة لتحسني مهارات الكتابة لدى الطالب 
ألن تكون قادرة على كتابة احلروف العربية بشكل .زيادة هذه املمارسة

أحد األمثلة على ذلك ومن .املمارسةإىل صحيح وبشكل صحيح حتتاج 
.عندما ينقل املعلم املادة مث خيرب الطالب بأن يكتبوا ما نقله املعلم

الواجباتإعطاءج. 

توفري الواجبات املنزلية للطالب تشمل اجلهود املبذولة للتغلب على 
م يتعلمون  الصعوبات اليت يكتبها الطالب، ألن الطالب الذين نلتقون 

واحدة للمواد اليت جيب دراستها فقط عندما يكونون يف املدرسة، وطريقة 
اليت هي من خالل توفري الواجبات املنزلية واملواد ممارسة استمرارب

اليتللطلبةاإلمالءكتابةمهاراتتعزيزأجلذلك،منإىلوباإلضافة.املنزل
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جيبملفرداتحفظامهمةذلكيفللطلبة،مبا)PR(املنزليةالواجباتأعطاء
.١املهمةهذهقيمةمنكجزءعليهاأنيحفظ

الوقتاملدرسةوقد أضافت، للغايةأقلختصيص وقتمن حيث
ائق) يفدق٤٥×٢الدرس(ساعة٢، الفصل الثاينالعربية يفاللغةدريست

.٢األجنبيةاللغةدروسالساعة
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الفصل الخامس
الخاتمة

اتالخالص.أ
بناء ، درسة العالية احلكومية براكا, أنريكنج امليفالبحثبالباحثقامأن 

اليت مت احلصول عليهاعن طريق املالحظةالبيانات البحثيةوصف وحتليلعلى
ما كإىل االستنتاجاتأن تكون مبسطةيمكن فالوثائق، واملقابالت و واإلختبار 

:يلي
يفالباحثتوجداليتباملهارة كتابة اإلمالءتعليم اللغة العربية صعوبات.١

:ما يليكبراكا, أنريكنجاملدرسة العالية احلكومية 
,مية للطالبالتعللفيةاخل)أ
وسائل التعليم مل يكتمل بعد)ب
.للغة العربيةالتعلمية ايف تقطية املواد وقت التدريس غري كاف)ج

ا املدرس.٢ صعوبات اليت يوجهها يف حل ومدرسةاحملاوالت اليت يقوم 
, هي:التالميذ باملدرسة العالية احلكومية, أنريكنج

,توسيع التقدير للطالب)أ
توسيع التمرين)ب
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.إعطاء الواجبات,)ج
قتراحاتاإل.ب

.ةللمدرس.١
اليت مت احلصول ألن النتائجوسائلالو املرافقجتهيزةجيب على املدرس

، فضال عن ال ميكن أن يتحققميوالتعلالنفوذاألهدافاملزيد منعليها
انيدرسمالكفاءة املهنية للزيادة .بدو

.نيدرسللم.٢
عطي تدائما تطبيق األساليب يفاالختالفاتأننيدرسيتعني على امل

املهم و من السهلاللغة العربيةدريستبأنةالطلبإلقناعللمتعلمنيالدافع
.أكثر مالءمةدريسالتحلالة إدارة الصفحتسنيوكذلكأن نتعلم، 

.ةبللطل.٣
اللغة العربية يفمتابعة الدروسأكثر حرصا علىالطلبةكونيأن 

وكتابةممارسةالقراءة أكثر و فيتعلم اللغة العربيةاالجتهاد و 
اللغة الكفاءة يفزيادةلتكون قادرة علىالعربيةالكلمات/حروف
.العربية



المراجع العربي
القرآن الكرمي

القاهرة:مكتبة غريب، دون . طرق تديس اللغة العربية.عبد املنعم،سيد عبدالعال
سنة.

جاكرتا: فوستاكا عارف، .العربية امليسرة.مصطفي وحفصة إنتان، حممد,نوري
.م٢٠٠٨هـــ ـ ١٤٢٩
. بريوت)إجتامات حديث يف تدريس اللغة العربية( اطبعة األولسام عممار, 
١٤٢٣مؤسسة الرسالة ,لبسنان

١٩٩٨. أوجونج فاندانج. مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبيةأزهر. ,أرشد
ا امحد طعيمة , ,رشيد -مناهجهواساليبه–تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 

(الطرباط: منشورات النظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة 
.٨٠), ص.١٩٨٩/١٤١٠

٢٢٢., بدون الطبع, صطرق تعليم اللغة العربيةعبد قدير امحد,

(الطبقة األوىل؛ جاكرتا: فوستاكا مقدمة العربية امليسرةمصطفى حممد نوري و حفصة إنتان، 
م)، ص. أ٢٠٠٨-هـــ ١٤٢٩عارف، 

تعليم اللغة العربية ١أساسيات فتحى على يونس وحممد كامل  الناقة وعلى أمحد مذكور، 

١٠٣م) ص. ١٩٨١(القاهرة: دار الثقافة، والرتبية لدنية
٢٢٣)، ص. ١٩٨٧(القاهرة: دار الفكر العريب، اإلجتهات املعاصرة،إبراهيم، 

ه ١٤٢٣، (القاهرة: مكتبة و هيبة، املرجعفتحى علي يونس و حممد عبد الرؤوف الشيخ، 
٥٩م)، ص٢٠٠٣–



٨٥ص. وطرائق تدريسها،خصائص اللغة العربية نايف حممود معروف، 

-٢٧٢(املرجع السابع) ص. طريقة التعليم اللغة العربية,،للدكرت حممد ابد القادر امحد
٢٨٢.

١٩٠ص.طريقة تدريس اللغة العربية,،للدكرت حودت الركاىب

٢٣٣.صز ١٩٨٣التوجيه يف تدريس اللغة العربية. دار املعرفدكرت السمان عل حممود, 

العربيالمراجع غير 

Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian, (Cet; Ke-14; Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Cholid Narbuko & Abu Achmadi. Metodologi Penelitian (Jakarta; Bumi Aksara.

2009).

Hamid, Abdul. Pembelajaran Bahasa Arab,pendekatan, metode, strategi,materi, dan

media, Malang: UIN Malang Pres, 2008.

Rafi,Muh.Pengantar Strategi Pembelajaran (Pendekatan Standar Proses), (Cet:

Pertama;Makassar: Alauddin University Press, 2006).

Rusman. Model-model Pembelajaran (Mengembangkan Profesionalisme Guru), (Cet:

Ke-5; Jakarta:Rajawali Pers, 2012).

Sudijono.Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &

D. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Alfabeta, 2005),

Sugiyono. Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sutrisno. Rekonstruksi Pendidikan Bahasa Arab dari Pendekatan Konvensionalke

Integratif Humanis. Yogyakarta : Pedagogia. 2010.



Trianto. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif. Jakarta: Kencana

Prenada Media Group, 2009.

Riduwan.Dasar- DasarStatistika. Bandung :Alfabeta 2011.

Warson, Ahmad Munawwir, KamusAlmunawwirSurabaya :PustakaProgresif 1997

1http://forums.hawaalive.com/t10118.html, diakses tanggal 25 februari 2010
1http://aliqtissad.wordpress.com/2006/12/23/qiraa/, diaksestanggal 25 februari 2010


	1. Sampul.pdf (p.1)
	2. Pesetujuan dewan penguji.pdf (p.2)
	3. persetujuan pembimbing skripsi.pdf (p.3)
	4. pernyataan keaslian skripsi.pdf (p.4)
	5. Kata Pengantar.pdf (p.5-7)
	6. Daftar Isi.pdf (p.8-9)
	7. Abstrak.pdf (p.10)
	BAB I.pdf (p.11-16)
	BAB II.pdf (p.17-29)
	BAB III.pdf (p.30-35)
	BAB IV.pdf (p.36-48)
	BAB V.pdf (p.49-50)
	DAFTAR PUSTAKA.pdf (p.51-53)

