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 ر الطالبإقرا

 حركؼ كتابة صعوبة تحليل أعلن بأف كٌل معلومات يف ىذه الرسالة بعنواف "
 في السادس إلى الثاني المستول العامة المدارس المتخّرجين من طالبلل الهجائّية

 اإلسالمية للجامعة التدريس علم ك التربية بكلية العربية اللغة التدريس شعبة
قدمت  تتم الرسالة اليت ال الرسالة ىذه كتابة يف بأف حقنا أذكر "  كندارم الحكومية
 اؼبستخدمة اؼبرجعية اؼبصادر كل. سرجانا يف أم جامعة درجة على للحصوؿ من قبل 

 ىي الرسالة ىذه أف أعلن الكامل، اإلدراؾ مع. اؼبراجع ذكرت يف قائمة الرسالة ىذه يف
 كتقليد مكررة نسخة دؿ علىي الرسالة ىذه أف الحقنا تأٌكدت نتيجة ؿباكلة نفسي إذا

 عليها اغبصوؿ سبت اليت كالدرجة الرسالة فإف جزئينا، أك كلينا اآلخرين صنع من كانتحاؿ
 .ستبطل باغبكم

 

ََِِ يويلمن  ِٗكندارم,     
 توقيع الباحث

 

 القصول فحركدلل حمد                                                
ََََُُُِِٔٓ 



 
 

ت  
 

 

KEMENTERIAN AGAMA  

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 
Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga-Kota Kendari 

Telp/Faximili (0401) 3193710 E-Mail. iainkendari@yahoo.co.id 
Website. http//iainkendari.ac.id 

 

 موافقة المشرفة

رقم  القصول فحركدل،ل حمد بعد إطبلع الرسالة اؼبقدمة من الطالب : 
 الهجائيّة حركؼ كتابة صعوبة تحليل بعنواف : ،16010102025 : التسجيل

 شعبة في السادس إلى الثاني المستول العامة المدارس المتخّرجين من طالبلل
 الحكومية اإلسالمية للجامعة التدريس علم ك التربية بكلية العربية اللغة التدريس
الرسالة اؼبذكورة قد   بعد إجراء اإلصبلحات البلزمة أقرر كاؼبشرفة على أف كندارم

  .اؼبناقشةيف امتحاف  التقديبه ةصاغب اوفت الشركط العلمية اؼبطلوبة كأهناست

 مػػػ ََِِ     يويلمن  ِٗكندارم ،
 ق ُُْْ  اغبٌجةذك من  ٖ
 

 المشرفة

 

  الدكتورة الحاجة ستي قريظة، الماجستر 
  َََُُُُِِِِّّّٗٗٔٗرقم التوظيفة: 
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 البحث ملخص

 حركؼ كتابة صعوبة ربليل بعنواف ۱6۰۱۰۱۰۲۰25 :فحركدل القصول ضبدل 
 شعبة يف السادس إىل الثاين اؼبستول العامة اؼبدارس من اؼبتخٌرجُت طبلبلل اؽبجائيٌة
 كندارم اغبكومية اإلسبلمية للجامعة التدريس علم ك الًتبية بكلية العربية اللغة التدريس

اعبامعة اإلسبلمية اغبكومية كندارل. كلية الًتبية كعلم التدريس،   العربية،شعبة تدريس الٌلغة ب
 .اؼباجسًت قريظة، سيت اغباجة الدكتورة:ةاؼبشرف

  

 اؼبدارس من اؼبتخٌرجُتطبلب  صعوبة ك عوامل أشكاؿؼبعرفة  يهدؼ البحث           
 اؽبجائيٌة حركؼكتابة يف  تدريس اللغة العربية  شعبة ب العامة

سبعة من . تتكوف عينة البحث نوعية كصفيةالبحث ىذا اؼبنهج اؼبستخدـ يف        
أدكات  أما .العامة رسامن اؼبد ُتشعبة تدريس اللغة العربية اؼبتخرج ا يفطبلبكطبسُت 
 . بوسيلة اإلختبار كاؼبقابلة باغباتفالبحث 
كتابة   أشكاؿ صعوبةاػببلصة أف  إستنادا من الدراسة اليت أجره الباحث استنتج       

صعوبة ربط  جد ثبلثة أشكاؿ يعٍت صعوبة كتابة حركؼ اؽبجائية كحركؼ اؽبجائية تو 
 صعوبةيعٍت عوامل ال الصعوبة توجد عاملُت عواملأما  صعوبة كتابة اإلمبلء اغبركؼ ك

الداخلية ك اػبارجية. يف عوامل الصعوبة الداخلية توجد نقصاف الرغبة ك الدافعة، نقصاف 
عدـ مادة دراسة كتابة اللعة  ،اؼبفردات أما عوامل الصعوبة اػبارجية توجد خلفية الًتبية

  العربية األساسية كفقد ثقافة الكتابة.
 

 .خريجي المدرسة العامة حركؼ الهجائية، ،الكلمة األساسية : صعوبة الكتابة
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 كلمة تمهيدية

 بسم اهلل الرضبن الرحيم

إف اغبمد هلل كبمده ك نستعينو ك نستغفره ك نعوذ باهلل من شركر أنفسنا ك من        
سيآت أعمالنا من يهده اهلل فبل مضل لو ك من يضل لو فبل ىادم لو. ك اغبمد هلل رب 
العاؼبُت الذم أنزؿ القرآف عربيا لقـو يعقلوف. ك سبحاف الذم أعطانا علما نافعا ال علم 

 إنو ىو السميع العليم. لنا إال ما علمتنا

كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ اهلل خامت األنبياء ك اؼبرسلُت اؼببعوث رضبة للعاؼبُت.  
فبهداية اهلل تعاىل ك عنايتو ك توفيقو أمكن كتابة الرسالة البسيطة الستيفاء بعض الشركط 

ة الًتبية ك اؼبطلوبة للحصوؿ على شهادة سرجانا الًتبية بشعبة تدريس اللغة العربية كلي
دبناسبة سباـ كتابة ىذه الرسالة، أقدـ علم التدريس اعبامعة اإلسبلمية اغبكومية كندارم. 

الذين  ؿبٌمد سييويت ك كئودم ظبهَتا كريبُتاؼب كالدمٌ جزيلة الشكر ككفائق االحًتاـ إىل 
كعلى كل التوجيو كالدعاء  ربياين تربية صاغبة ك أدباين تأديبا إىل سن البليغ اؼبرشد
ك أدعو اهلل أف يرضبهما كما  اػبالص منهما إىل أٌف أسبت كتابة ىذا البحث يف كقت معُت

 ربياين صغَتا. ككشكر إىل : 

اعبامعة  مديرةاألستاذة الفركفيسور الدكتورة فائزة بنت آكض، اؼباجستَت. .ُ
 تعليم  الطبلب.اإلسبلمية اغبكومية كندارم اليت قد أعطاء حافزا يف كسائل 

األستاذ الدكتور مسدين، اؼباجستَت. عميد كلية الًتبية ك علم التدريس اعبامعة  .ِ
جهوده لتطوير كلية الًتبية كعلم  ية اغبكومية كندارم الذم قد بذؿاإلسبلم

 التدريس. 
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األستاذ الدكتور عبد العزيز، اؼباجستَت. رئيس شعبة تدريس اللغة العربية كلية  .ّ
لتدريس اعبامعة اإلسبلمية اغبكومية كندارم. كالذم قد فضل الًتبية كعلم ا

باإلشراؼ التاـ كاؼبراجعة الدقيقة على البحث بإرشاده ك تعليمو إىل أف أمت 
 البحث.

األستاذة الدكتورة اغباجة سيت قريظة، اؼباجستَت. مشرفيت احملبوبة كاليت قد فضلت  .ْ
شادىا كتعليمها إىل أف أمت باإلشراؼ التاـ كاؼبراجعة الدقيقة على البحث بإر 

 البحث
ات كاؼبوظفُت كاحملًتمُت الذين علموين العلـو الكثَتة اؼبفيدة حىت األساتذ صبيع .ٓ

 أستطيع أف أمت دراسيت يف اعبامعة.  
يب اؼباجستَت, قع راؼباجستَت ك األستاذ ناصاؼبمتحناف, األستاذ عبد العزيز  .ٔ

   لتصحيح كتابة ىذه اإلقًتاحة إىل هنايتها.
عبميع الطبلب ك الطالبات يف كلية الًتبية ك علم التدريس الذين قد فضلوا دبد  .ٕ

 أيدم معونتهم اؼبادية ك اؼبعنوية يف إسباـ ىذا البحث.       
ك أخَتا، أسأؿ اهلل تعاىل أف يقبل أعمايل ك أعماؽبم، ك جزانا خَت اعبزاء ك ىدانا        

  ؼبُت.إىل الصراط اؼبستقيم ك اغبمد هلل رب العا

  ََِِ يويلمن  ِٗكندارم, 
 توقيع الباحث

 

                                               القصول فحركدلل حمد
ََََُُُِِٔٓ     
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 محتويات البحث

  أ ............................................................ صفحة الغبلؼ

  ب ............................................................ إقرار الطالب

  ت .......................................................... موافقة اؼبشرؼ

  ث .......................................................... تقرير اؼبمتحنُت

  ج.......................................................... ملخص البحث

  ح.............................................................كلمة سبهيدية

 د .......................................................... ؿبتويات البحث

 س ............................................................قائمة اعبدكؿ

 ش ........................................................... قائمة اؼببلحق

 مقدمة : الباب األكؿ

  ُ ....................................... : خلفية البحث الفصل األكؿ
  ْ ....................................... : ربديد اؼبشكلة الفصل الثاين
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  ْ ..................................... لة البحثمشك:  الفصل الثالث
  ْ ...................................... : أىداؼ البحث الفصل الرابع

 ٓ ....................................... الفصل اػبامس: فوائد البحث

 اإلطار النظرم:  الباب الثانى

 ٔ ...................... ؼبهارات كتابة حركؼ اؽبجائيةمراجعة :  الفصل األٌكؿ
 ٔ .............................................تعريف الكتابة.ُ
 ٕ .................. مراحل التدريب على كتابة حركؼ اؽبجائية.ِ
 َُ ......... تقنية تعلم مهارات كتابة اغبركؼ اؽبجائية اؼبستمرة.ّ
 ُُ ............. صياغة مؤشرات التعلم لكتابة القرآف كاغبديث.ْ

 ُّ ......................اإلجراءات يف كتابة اغبركؼ اؽبجائيةالفصل الثاين : 

 ُْ ............ اؽبجائية بناءن على ترتيب موقعهاكتابة اغبركؼ 

 ُٓ ...................... الفصل الثٌالث : مشاكل تعلم كتابة اغبركؼ اؽبجائية
 ُٕ ....................... كالياء زيادة أك إضافة األلف ك الواك.ُ
 ُٖ ............................اغبذؼ )اؼبهملة( األلف، الواك.ِ
 ُٗ ......................................... كتابة اؽبمزة )ء(.ّ
 َِ ....................... كتابة ألف ك الـ )قمرية ك مشسية(.ْ
 َِ .................................. كتابة ألف تنوين نصب.ٓ
 ُِ ................................ الكلمةكتابة تاء يف آخر .ٔ

 ِّ ............................اإلمبلءكتابة   يف الفصل الرٌابع : أسباب اخطاء
 ِٗ .................................... الفصل اػبامس : البحث ذات الصلة
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 مناىج البحث : الباب الثالث

  ُّ ............................................ الفصل األكؿ : نوع البحث.
  ِّ ..................................... مكاف البحث كأكقاتوالفصل الثاين : 
  ِّ ........................................ مصادر البيانات الفصل الثالث :

  ّّ ..................................... الفصل الرابع : تقنيات صبع البيانات
  ّّ .................................. الفصل اػبامس: تقنيات ربليل البيانات

 ّْ .................................. اختبار صحة البياناتالفصل السادس: 

 البحث نتائج :الباب الرابع 

 ّٕ ............................. موقع البحث عامة عن صورة:  ٌكؿالفصل األ
 ّٕ .......................... عامة عن اعبامعة اإلسبلمية كندارل صورة .ُ
 ْْ ........................... عامة عن شعبة تدريس اللغة العربية صورة .ِ

 َٓ ........................................... البحثالفصل الثٌاين : نتائج 
 ُٓ ........................ العامةلطبلب اؼبتخرجُت من اؼبدارس  كصف.أ 
 ِٓ .................. أشكاؿ صعوبة كتابة اللغة العربية األساسية لطبلب.ب 

 ّٓ ...................................صعوبة كتابة حركؼ اؽبجائية .ُ
 ُٔ .......................... العربية بالكلمات اغبركؼ ربط صعوبة .ِ
 ٕٕ ........................................... صعوبة كتابة اإلمبلء .ّ

 َٗ .................. صعوبة كتابة اللغة العربية األساسية لطبلب عوامل .ج 
 َٗ .............................................. الداخلية العوامل .ُ
 ُٗ .............................................. العوامل اػبارجية .ِ

 ّٗ ................................... : مناقشة نتائج البحث لثالفصل الثٌا
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 ْٗ .................. أشكاؿ صعوبة كتابة اللغة العربية األساسية لطبلب.أ 
 ْٗ ............................... ركؼ اؽبجائيةاغبكتابة يف  صعوبة  .ُ
 ٗٗ ........................... تكوف الكلمة اغبركؼ إتصاؿ صعوبة .ِ
 َُْ ...................................... صعوبة يف كتابة اإلمبلء .ّ

 َُٗ ................ صعوبة كتابة اللغة العربية األساسية لطبلب عوامل .ب 
 َُٗ ..................................... عوامل الصعوبة الداخلية .ُ
 ُُِ ..................................... عوامل الصعوبة اػبارجية .ِ

 الخاتمة :الباب الخامس 

  ُُٔ .............................................. اػببلصةالفصل األٌكؿ: 
  ُُٗ .............................................. اإلقًتاحة: ثٌاينالفصل ال

 اؼبراجع

 اؼبلحق
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 قائمة الجدكؿ

 ُْ ............  موقعهاكتابة اغبركؼ اؽبجائية بناءن على ترتيب  :اعبدكؿ األٌكؿ
 ْٕ ..........................  العربية اللغة ؿباضرم أظباء قائمةثاين: اعبدكؿ ال
 ْٖ ................... عدد طبلب شعبة تدريس اللغة العربية ثالث: اعبدكؿ ال
 ْٗ .......العربية اللغة التدريس شعبة خلفية اؼبدرسة من الطبلبرابع: اعبدكؿ ال
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 قائمة المالحق

 ُِٓ ........................ َُِٕالٌلغة العربيٌة ؼبرحلة بيانات طبٌلب  .ُ
 ُِٔ ........................ َُِٖبيانات طبٌلب الٌلغة العربيٌة ؼبرحلة  .ِ
 ُِٕ ........................ َُِٗبيانات طبٌلب الٌلغة العربيٌة ؼبرحلة  .ّ
 ُِٖ .......................اللٌغة العربيٌةعدد صبيع طبلب شعبة تدريس  .ْ
 ُِٖ .......................................... األظباء اؼبخرب)إنسياؿ( .ٓ
 ُِٖ ......................................... أسئلة االمتحاف البحث .ٔ
 ُِّ ............................................ أسئلة اؼبقابلة البحث .ٕ
 ُّْ ..........................................االمتحاف البحثنتائج  .ٖ
 ُّٓ ............................................ نتائج اؼبقابلة البحث .ٗ
 ُّٓ ...... كندارم  اعبامعة اإلسبلميٌة اغبكوميٌةرسالة اإلذف للبحث من .  َُ
 ُْٓ ...... رسالة اإلذف للبحث من ىيئة البحث ك التطٌور دبدينة كندارم. ُُ
 ُٓٓ ......................................................سَتة اغبياة. ُِ
 


