
العلوم االجتماعية قسمبشراعالىدااحلصفالتالميذلحروف اهليجائيةتابةحتليل قدرة ك
وي ١ة املدرسة العالية احلكوميىفةالثاني ةنوبيّ اجلكو

الرسالة       

شهادة سرجاعلىاء بعض الشروط للحصولاإلستفقدمت

تدريس اللغة اللغة العربية قسمتدريسشعبة

: بقلم

سىت األخيار

١٣٠١٠١٠٢٠٣٠رقم  التسجيل :

بية و علم التدريس كلية الرت 

احلكومية كندارياإلسالميةاجلامعة
٢٠١٧



إظهار أصالة الّرسالة

ا الستفاء بعض  نية، تقرير هذه الرسالة اليت هضر أظهرت الكتابة املوقعة التحا
الرتبية ىف كّلية الرتبّية و علم التدريس بقسم تدريس  الشروط النجاح لنيل درجة سرجا

ا و كتبتها نفسية و  جلامعة اإلسالمّية احلكومّية كندارى. حضر ا اللغة العربية  ما زور
ليف اآلخر. و إذا تظهر هذه الرسالة يف املستقبل فهي منتحلة أو  من إبداع غريها أو 

مصنوعة مجيعها أو يعضها من شخص آخر فهذه الرسالة مبطلة للحكم.

م٢٠١٧فمربو ن١٤كندارى،

الكاتبة

سىت األخيار

ب
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املناقشةمتحان اتقرير جلنة 
يف بكلية الرتبية و علم التدريس العربيةتدريس اللغةاملناقشة لشعبة قررت جلنة إمتحان 

التسجيل: رقم سيت أألخيار،: ةمن الباحثجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري قبول الرسالة املقدمةا
لتالميذ الصف اهليجائيةحروفقدرة كتابة حتليل ": بعنوان، ١٣٠١٠١٠٢٠٣٠

وي ١ىف املدرسة العالية احلكومية ةجتماعية الثانيقسم العلوم اإلبالعاشر احلادى كو
الشروط املطلوبة قد إستوفت ،٢٠١٧من نوفمرب ٣يف التاريخاملناقشة متحانابعد إجراء " اجلنوبّية 

الرتبية اإلسالمية بكل بعد إجراء و تدريس اللغة تدريس, قسم ية الرتبية و علم اللنيل شهادة سرجا
الالزمة.االصالحات
:املناقشة متحاناالاعضاء جلنة 

ت
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رفة شموافقة امل

،١٣٠١٠١٠٢٠٣٠:التسجيلرقم،األخيارسىت:ةالطالبمنةاملقدمإطالع الرسالة بعد
العلومبقسمالعاشراحلادىالصفلتالميذحروف اهليجائيةبةكتاقدرةحتليل:نبعنوا

وي١احلكوميةالعاليةاملدرسةىفةالثانياالجتماعية . بعد إجراء اإلصالحات اجلنوبّيةكو
ةصاحلاالشروط العلمية املطلوبة و أتاملذكور قد استوفىالرسالةأنالالزمة تقرر املشرفة على

.املناقشةيف امتحان التقدميه

٢٠١٧ربنوفم٩كندارى، 

املشرفة 

ث



البحثجتريد
قدرة كتابة وع: " حتليل ض، املو ١٣١٠١٠١٠٢٠٣٠سييت األخيار،رقم التسجيل:

ىف ةقسم العلوم االجتماعية الثانيبالعاشر احلادىلتالميذ الصفحروف اهليجائية
وي اجلنوبّية١املدرسة العالية احلكومية  ومونة، س.أغ، م.فد.إ)" (املشرفة كو

صف اللتالميذحروف اهليجائيةبحث عن حتليل قدرة كتابة يبحثالاهذ
وي ١يف املدرسة العالية احلكومية ةالعلوم االجتماعية الثانيبقسم احلادى العاشر كو

و حتليل عن العوامل حروف اهليجائيةدف ملعرفة قدرة التالميذ يف كتابة يهاجلنوبية، و 
يف ةالعلوم االجتماعية الثانيبقسم عاشر الاحلادىصفالقدرة تالميذ قص اليت تسبب 

وي اجلنوبية يف كتابة ١املدرسة العالية احلكومية  البحثا. و هذحروف اهليجائيةكو
و كتابة التالميذ غري الواضح.حروف اهليجائيةقدرة التالميذ يف كتابة القص ري ألّن جي

العلوم بقسمالعاشراحلادىصفال) تالميذ ١دل على أّن: يالبحثانتائج هذ
قص ١يف املدرسة العالية احلكومية ةاالجتماعية الثاني وي اجلنوبية  قدرة يف كتابة الكو
قدرة تالميذ قص) العوامل اليت تسبب ٢. ةو الواضحةلصحيححروف اهليجائية

١يف املدرسة العالية احلكوميةةالعلوم االجتماعية الثانيبقسم العاشر احلادى صف ال
وي اجلنوبية يف كتابة  حروف و كتابة املختلفةبية خلفيات الرت :حروف اهليجائيةكو

.قيامها يف املدرسة فحسباهليجائية

ج



يدهكليمة التم

﷽

رب العاملني الذي  أعطى النعمة و اهليداية حبيث للباحثة إكمال هذا احلمد 
العاشر بقسم ىلتالميذ الصف احلادحروف اهليجائيةحتليل قدرة كتابة البحث بعنوان 

وي اجلنوبّية. ١ىف املدرسة العالية احلكومية ةجتماعية الثانيالعلوم اإل الصالة و كو
.عائلته و أصحابهو دمحمملسو هيلع هللا ىلص يصب دائما على نبينا السالم 

حثة البحث ال تنفصل من مساعدات خمتلفة األطراف أما املساعدة  تعلف 
املعنوية أو املساعدة املادية. و لذلك يف هذه املناسبة تنقل الباحثة شكرا و تقديرا إىل 

أيب احملبوب لفياتو،أ.مد ، و أمي احملبوبة أستويت الذان يكرسان ،الوالديناملتميزين، 
ت املعنوية أو املساعدة املادية إىل الباحثة.  ستمرار احلبة و املشورة و الدعاء و املعنو

وأقدم الشكر و وفائق االحرتام إىل: 

كوميةاجلامعة اإلسالمية احلاملكرم األستاذ الدكتور احلاج نور عامل، م.فد مدير.١
كينداري.

جلامعة اإلسالمية احلكومية كينداري، .٢ فضيلة عميدة كلية الرتبية و علم التدريس 
األستاذة الدكتورة احلاجة سيت قريظة ، م.أغ.

جلامعة اإلسالمية احلكومية كينداري،.٣ فضيلة رئيسة قسم تدريس اللغة العربية 
األستاذة ومونة، س.أغ، م.فد.إ.

ايتهحث إىلومونة، س.أغ، م.فد.إ إلشراف يف كتابة هذا البفضيلة املشرفة .٤

ح



جلامعة اإلسالمية و املوظفني يف شعبة تدريس اللغة العربيعلمالتاملوعلممجيع امل.٥ ة 
ندارياحلكومية ك

وي١احلكوميةفضيلة رئيسة املدرسة العالية.٦ على مسفدر، س.أغ، م.أاجلنوبّيةكو
البحث يف تلك املدرسةأن أجري سخائها بتسليمي،

س.أغ،حممود،األستاذوالعربيةاللغةمدرسس.أغ،سفيا،رستماألستاذفضيلة.٧
وي١احلكوميةالعاليةاملدرسةاحلديثوم.أ، مدرس القرآن الذان اجلنوبّيةكو

خالل حبثهاةرافق الباحثرحب و
س الزهرة االزهار، فر مجيع إخوة الباحثة، نور األجرد، حمحد األسنون، ألود .٨ زان إ

و أصدقاءي يف شعبة تدريس اللغة العربية شويونو  حمحد، حمحد توفان أكرب
.٢٠١٣جلامعة اإلسالمية احلكومية كينداري سنة 

أخريا، عسى هللا عّز و جّل يوفر هلم خري اجلزاء و السعادة يف الدنيا و األخرة 
هلداية و التوفيق، نسأل سبحانه وتعاىل  أن جيعلنا خالصني لوجهه الكرمي و ينفع للناس و

دمحم و على اله وصحبه و سلم. أمجعني.وصلى هللا على سيد

٢٠١٧نوفمرب٩كندارى، 

الكاتبة

)سيت األخيار(
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١

الباب األّول

مقدمة

البحثاألّول:خلفيةالفصل

اليتالدينيةقضامناملناقشاتأكثر. يزيح قيم الدينية شيئا فشيئا بتطور الزمان

يتطلبذلكلفعل. اإلسالمدينيستطيع أن يدفعالذيالشياباملطلوباليوم،حتدث

تجبيد لفهماإلسالماملطلوب دين . يدالدين جبفهم . دمحمالنيبأحاديثوالقرآنآ

تقدرة كتابة العربية أو كتابة حروف اهليجائية جبيدة لفهم املطلوب أحاديثوالقرآنآ

. الرمسيةوغريالرمسيةالبيئةمنكليفائيةيجاهلهروفكتابةفهمإىلحاجةوهناك. النيب

تكتباليتالعربيةاللغةستخدامللمسلمنيمقدسككتابالقرآنألنوذلك

.احلروفحجياتستخدام

ميلكأنجيباليتالقدرة إحدىجبيدة و صحيحة هياهليجائيةحروفكتابة

. صعبايعتربالذيأنشاطهيورف اهليجائيةحكتابة. مبكرةسنمنالشخصكل

جيعلحبيثستاتذأهوالقرآنوكتابةقراءةعلىيقدر الشخصأنيعتربالشخصمعظم

اللغةأنيعتربألنهمنخفضةاهليجائيةكتابة حروفعلىالقدرةلتحسنيالشخصافعو د

القرآنقراءةعلىالقدرةبسببفهم اخلاطئالهذا. عاميةوليسحديثة،ليستالعربية

١



٢

توكتابة واجبهياهليجائيةستخدام حروفاحلالةهذهيفالكرميالقرآنمناآل

.املسلمنيجلميع

قراءةعلىالقدرةونيتطلبالقرآنواليتعلم. للمسلمنياملبادأإحدىهوالقرآن

و األملغةتعلميفةمهمجوانبإجدىهيالكتابة. صحيحةويدةجبالقرآنوكتابة

يقدرواأنالتالميذيطلبلذلك،. البشريلالتصالهي إحدى أداةاألاألجنبيةاللغة

يقدرواأنمهلاملهممنللمسلمني،. القارئفهمأجلمنوصحيحةجبيدةالكتابةعلى

تكتابةعلى علىالقدرةهيالكرميالقرآنكتابةعلىستخدم املالقدرة.القرآنآ

كتابة علىالقدرةالدينية،املدرسةحيضرونالذينللتالميذ. هيجائيةحروفكتابة

يستطيعهيفهااهدأو . ميلك لكمأنجيباليتالقدراتإجدىهياهليجائيةحروف

توتسجيلاللغة العربيةتعلمعمليةيفاملهمةالنقاطوتسجيلنسخمنالتالميذ آ

.دمحمالنيبوأحاديثالقرآن

. جبيدة بصحيحةاهليجائيةحروفكتابةعلىونيقدر التالميذكلليس

علىاهليجائيةحروفكتابةقدرةلتحسنياملستمروالتدريبالتعودخذفإنهلذلك،

كتابةدريب  للقيام التالوعي. يجائيةاهلحروفكتابةاألساسياتيعرف تالميذاألقل

شبابمنأكثر. اليومىف خذا موجودةحقائق و جدامنخفضةيجائيةاهلحروف



٣

و ةجبيدالقرآنقراءةاهليجائية وحروفكتابةعلىقدرةهمقصالذيناملسلمني

.القرآنوقراءةكتابةاألطفال علىقدرةدائمالتحسنيالوالدينجيبلذلك،. ةصحيح

تعليم . ىف املدرسةالعربيةكموضوعات اللغةاحليجائيةكتابة حروفأصبحت  

السلوك زيعز توةالقدر بناءتطوير و توجيه ولتشجيع وهوجّ تتعليم اليت اللغة العربية هي

تطوير قدرة التواصل يف اللغة العربية سواء لاليت متلك األهدافإىل اللغة العربية اإلجيايب

كالم و مهارة الو مهارة اإلستماعهياألربعة الكتابة اليت حتتوي من املهار ولسانالمن 

١.مهارة الكتابةومهارة القراءة

التالميذ جتاهلها. جيب مدرس لتحسني هيجائيةقدرة كتابة حروف نيدرسلمل

ستخدام حروف كتابةيف. متنوعةأساليبقدرة التالميذ ىف كتابة حروف اهليجائية 

ليكتبواستسهلونحبيثحروف احليجائيةخصائصالتالميذأن يعرفجيباحليجائية

.اهليجائيةروفحكتابةبقوائدتبعاصحيحويدجب

أهدافإحدىهيوصحيحةجبيدةاهليجاءيةحروفكتابةعلىيقدر التالميذ

ىف قيقةعندما ينظر إليها من احل. اإلسالميةللمدارسخصوصا املدارس،يفالتعليم

يف يجائية بصحيحة كتابة حروف اهلعلىقدرةهمقصالتالميذر من أكثاملدارس،
١Annisa Sholihah, Bahasa Arab, Asal-Usul  bahasa di Dunia, Tersedia : https:/ /

www.google.ac.id/amp/s/nikenpuspitasari.wordpress.com/2008/12/08/bahasa-arab-asal-usul-
bahasa-di-dunia/amp/ , diakses Pada Tanggal ٢٦ Februari ٢٠١٦.



٤

ميلكأنجيباليتهمةامللقدرةاإحدى حروف  اهليجائية  هيكتابةعلىالقدرةحني

وي اجلنوبية١املدرسة العالية احلكومية يفالباحثةوجدتكما. التالميذ نتائجمن. كو

مالذينالتالميذبعضوجدتاألولية،املالحظات حروف ىف كتابةقص قدر

دة املثال،اهليجائية. أو بتخفيض نقطة  أو يكتب حروف نقطةيكتب التالميذ بز

١املدرسة العالية احلكومية يفالعربيةكما قال مدرس اللغة. اهليجائية ليست الواضحة.

وي اجلنوبية  :كو

بقسم العلوم اإلجتماعية الثانية ىف املدرسة العالية العاشراحلاديالصفتالميذ"

وي اجلنوبية١احلكومية جبيدة و اهليجائيةحروفكتابةعلىقدرةهمقصكو

دةيجائيةاهلحروفيكتبونو بعضهمصحيحة، بعضعلىنقطةختفيضأوبز

٢".احلروف

الصف احلادي تالميذأن املعروفةالسابقةةاملقابلو الحظةمن نتائج املعتبار 

وي اجلنوبي١املدرسة العالية احلكومية العاشر بقسم علوم اإلجتماعية الثانية ىف  ةكو

.لصحيححروف اهليجائيةكتابةالقدرة ىفقص

وي اجلنوبّية١املدرسة العالية احلكومية .املقابلة,مدرس اللغة العربية,) Rustam Sufiaرستم سوفیا (٢ ٢٠١٧:یولیو٢٩,كو



٥

حروف حتليل قدرة كتابة"عنالباحثة حبثتالسابقة، تكالمن املشاعتبارا 

ملدرسة يف اة جتماعية الثانيالعلوم اإلبقسمشراعالاحلاديصفالتالميذلاهليجائية 

وي ١العالية احلكومية  ".ةنوبيّ اجلكو

الثاين : املشكالتالفصل 

املشكالتتركيذ.١

:كما يلياملشكالت يف هذا البحث  تركيذ، السابقخلفية البحثعتبار

العلومبقسم احلادي العاشرصف الحروف اهليجائية لتالميذ. قدرة كتابةأ

وي ١املدرسة العالية احلكومية ىفةاالجتماعية الثاني .ةنوبيّ اجلكو

احلادي صفالحروف اهليجائية لتالميذكتابة قدرةقصالعوامل اليت تسبب .ب
وي ١املدرسة العالية احلكومية ىفة العلوم االجتماعية الثانيبقسمالعاشر كو

.ةنوبيّ اجل

البحثشكالتم.٢

: كما يلي يف هذا البحث  مشكالتالسابقة، املشكالتتركيذمنعتبارا 

العلوم بقسماحلادي العاشرصف الحروف اهليجائية لتالميذكتابة كيف قدرة. أ

وي ١املدرسة العالية احلكومية ىفةاالجتماعية الثاني ؟ة نوبيّ اجلكو



٦

صف الحروف اهليجائية لتالميذكتابة قدرةقصليت تسبب اعوامل أي ال. ب

١املدرسة العالية احلكومية ىفةالعلوم االجتماعية الثانيبقسماحلادي العاشر

وي  ؟ةنوبيّ اجلكو

فوائد البحثو هدافأالفصل الثاين: 

البحثهدافأ.١

العلوم بقسماحلادي العاشرصف الحروف اهليجائية لتالميذلوصف قدرة كتابة.أ
وي ١املدرسة العالية احلكومية ىف ةاالجتماعية الثاني .ةنوبيّ اجلكو

صف الحروف اهليجائية لتالميذكتابةقدرة  قص تسبب لوصف العوامل اليتب.
١املدرسة العالية احلكوميةىفةاالجتماعية الثانيالعلومبقسماحلادي العاشر

وي  .ةنوبيّ اجلكو

. فوائد البحث٢

إلجراءاملهتمنيينخر آلااملقارنة لألحزاب أو الباحثني األدب و أ. كمادة مرجعية و

.حروف اهليجائيةحتليل قدرة كتابةإلعادة عن اث البح

القراء حّىت نتائج البحث مفيد.باحثة والعلومب.  لتحسني بصرية و 

تليتفقالقدرة حتسني للغة العربية لدائما المدّرسنبلالعلمية كمسامهةج.  صعو

التعلم أن يتحقق.أهدافحىت التالميذ 



٧

أساسيات تالميذاللغة العربية حىت املتوقع يعرف العليمرسة لتطوير تكمعيار املدد.

.حروف اهليجائيةعلى كتابةو يقدروناللغة العربية

وضوعالفصل الثالث : تعريف امل

يف هذا البحث :وضوعاملتعريف 

حتليل.١

عرفة الوضع احلقيقيملاحلديث إىلهو حتقيق تحليلال

الكتابةقدرة .٢

لقلم، القلم الرصاص، الطباشر.رتباستعدادهي الكتابةقدرة  احلروف و األرقام 

حروف اهليجائية.٣



٨

الباب الثاين

حبث املراجع

تعريف التحليلالفصل األول: 

١.احلقيقيالوضعملعرفةاحلدثعلىحتقيقهوالتحليل

Dwi)ا قال دوي فرسطو  Prastowo) وعلى أجزائهصلحمّلل األهوالتحليل

٢الصحيح و فهم املعىن العام.تعريفعالقة بني األجزاء للحصول الو مراجعة جزئها

ت  قال قمر الدين التحليل هو نشاط الفكر ليفّصل واحد من  أمجعه إىل مكو
تاتعيحىت  لفوائد ورف على العالمات من املكو يف كل منهاعالقات بعضهم بعض 

٣واحد.

.حتقيق و حمّلل لفحص الوضعأن التحليل هواملعروفةالسابقةالشروحعتبار
القدرةتعريف:الثاينالفصل

ملعرفة أواعنال، القدرة هي إحدى)Thoha(قال طه  صر يف الّنضج املتعلقة 

. اتمن الرتبية و التدريب واخلرب جبيدان تان لالةاملهار 

٣Aplikasi KBBI Offline ١.٣.

٤Aris Kurniawan, ١٣ Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, Tersedia :

http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/pengertian-

analisis-menurut-para-ahli/, diakses Pada Tanggal ٢٢ Februari ٢٠١٦

٥Ibid.

٨

٨



٩

العمل. وظيفة أواللتنفيذ الشخصقّوة تظهر، القدرة )Gibson(قال جليبسون 

ء والقدرة ترتبط.ستخدمأو ما مستخدمكن ممتالقدرة  الشخص عقليةبقدرة فيز

٤لتنفيذ العمل الذي يريد القيام و ما يريد القيام.

قدرا و قدرة و مقدرة و القدرة -يقدر-قدرالقدرة يف اللغة الغربية مصدر من 

٥أي اللقوة على الشيء و التمكن  من فعله أو تركه.

غريه و يف معرفة والشخصضج أن القدرة هي نّ تستنتج، لسابقةح او شر المن 

.لقيام العملتمهار 

تعريف الكتابة:الثالثالفصل 

رصاص، القلم الولقلماحلروف واألرقام، وغري ذلك رّتبكتابة هيال

٦.والطباشري

اللغوي، على وجه العام أحتّدثالكتابة يف تعليم اللغة العربية إحدى املهارات

للغة العربية، وهذا أن التالميذأهداف تعليمها هي قدرة  على االتصال بطريقة الكتابة 

٦Ibid.

ستعمال )،Zulkifli Aryadiىف الرسالة زولكفل أريدي (٧ قدرة طالب الصف الثاين عشر يف قسم اللغة العربية على  اإلنشاء املوّجح  
بوا (بنجارماسني، ٢حرف العطف يف املدرسة العالبة اإلسالمية احلكومية  .٦) ، ص.٢٠١٢مبر

٨ Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas sebagai Pengembangan Profesi
Guru,(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h.١



١٠

ء عميقا. فالبحث عن كل األخطاا نصل إليه إذا كانت أضرب األخطاء تبحث حبث

٧.يسمى بتحليل األخطاء. كما قال طعيمة

واخلاطربة هي قدرة الشخص لتعبري األفكار، الكا(Marwoto)قال مروط

وتماسكةاملوضحةلوااالكاتبةيف لغة اىل اآلخرين اخلربات من حياته العلوم واملعرفة و

٨.يفهمهاو يستطيع أن يقرأ وعربةامل

٩خرين.اآلإىلو املشاعرتصور افرتض األفكارهي كتابة ال

قيل إن الكتابة شكل من أشكال اللغة وإن الكالم شكل اخر. وكان علماء 

ا، إن أساس اللغة  اللغة ىف املاضي يقبلون هذه املقولة. ولكن العلماء احملدثني ال يقبلو

نوي جزئي للكالم ١٠.هي الكالم، أما الكتابة هي متثيل 

و احلروفاألرقامو عكساملوحمنخاطئةرة بصوت الكلمانقلهيالكتابة 

١١أو الشمال.على اليمنيالتعرفو كذلكلكتابةاعند

٩Puji Rahayu .حتليل األخطاء اإلمالئية واخلطية يف الكتابة العربية.An-Nabighoh Vol١٦, No.٢,٢٠١٤

١٠ M. Zaka Al Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia, (Bandung : PT Remaja
Rosdakarya Offset, 2011), h.١٢٤

١١ Ibid, h.١٢٤.

١٨٥)، ص. ١٩٩٣األردن، دار الفالح للنشر والتوزيع: - . (صويلةمدخل اىل علم اللغةدمحم على اخلوىل. ١٢
ت تعلم القراءة و الكتابة من وجهة نظر معلمي الصف األول األساسي.  ١٣ ٢٠١١، No١،Lisanuna ،Vol١٣صعو



١١

خربة يف معرفة وتصّور ووستنتج أن الكتابة هي أفكارتالشروح السابقةمن 

تفهم من ةلو رصاص، الطباشري، و غري ذلك لسهالقلم و تستخدم الةواضحلالكاتبة

قبل اآلخرين.

أنواع مهارات اللغة العربية 

اإلستماعةمهار .١

ت اليركز هوتفسري اإلستماع مليل لفهم حمتو شخص فكره إلهتمام املتكلم، 

إلضافة إىل إجراء حتليل و ضروري جلعل اإل هاالستماع يف هذ.نتقاداتاحملادثة، 

إنتاجية.أكثربسلبية، ولكنستمع إىل املتكلميليس احلالة هو

الكالمةمهار .٢
األصواتة. خترج صحيحلأصوات العربية شخصطق ينتفسري الكالم هو 

الكالم ميكن أن يتحقق من ةمهار .من خمرج احلروف اليت أصبحت إمجاع اللغويني
١٢.بسليب يف تدريبات االستماعيستمعخالل بعض التدريبات من ما 

القرائةةمهارا.٣
احلروف أو غة ليس سهال و بسيط، ليس تصّوت القرائة هي إحدى مهارة الل

الكلمات ولكن املهارة اليت يوّرط عمل العقل و الفكر املتنوعة.

١٤٠Zulhannan, Tekhnik  Pembelajaran Bhasa Arab Interaktif, (Jakarta : PT Raja Grafindo, ٢٠١٤),

h. ٧٧-٧٦.
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الكتابةارةمه.٤

. الكتابة هي وسيلة للتواصل األربعهاراتاملمن يامهارة الكتابة هي مهارة عل

.من املكان والزمانحمدود ال و مع اآلخرين الشخص غة بني لل

الكتابةأنواع

جوانبور احملاو واملوضوعاتجوانبهيوجوانب،ثالثةإىلالكتابةتقسم 
إىلقسمتالكتابةأنيّتفقونية العربلغوينيمجيعتقريبا.التعلميفججوانبوألمناط،ا

التواصلحتقيقي هفيةظو الالكتابة. اإلبداعيةالكتابةوفيةظو الالكتابةومهاقسمني،
كتابةواستماراةملءوالتصرحياتوالربقياتوالرسائلاملثال:كتابةحلاجةالرفيق بني

و الشعورتنقلهيية إبداعالكتابة.التقاريرواملنشوراتكتابةواملالحظات
و الشعراملثال،كتابة.الوسيماألديبمطاآلخرينيلالىت توجد ىف القلب إءاشياأل

.األديبقصصالشعبية،تكوين
الكتابةهدافأ

تالميذ. تقّدم القدرةدرجة بتبعا التعلميفهداف األملكاناإلطنايبوالكتابة
ريغانجونتور.قال اللغة العربيةكتابةهداف  كأها  ستخدمو تلعامهداف اإلطناب أ

(Guntur Tarigan)وياللغأحتّدثمهاراتهوكتبتهيف كتاب:
ةقادر اإلستحقاق األقّله هي: أ) كما يلييطالب اإلستحقاقخصوصا عن الكتابة،" 

حلّق اجلملة أو الفقرات كمالعلى  ، و فصللسان للحاالت يف التقدمةا كتابة 
كتابة العلى ةحسان، هو قادر اإلستحقاق جياز؛ ب) اإليكتب الرسائال املتواضع 

ة يف املفردات والتعابري وبناء اجلملة، و ج) لوصفّي والدقثياب"تكوين املخّلص" ال



١٣

و لتعبري املعقولتنوعةاملأصول الكالمكتابة العلى ة قادر هيمتفوقةاإلستحقاق
يفاملتنوعةقوي إيل األسلوبالشعور اللفهم  وهل سالو التشخيص الصاىف

".اهلدفلغة

:كما يليالكتابةتعليمثيابهدافأ

(القواعد)اجلملةبناءالرتقيم،بعالماتتبعايدجبالكتابةعلىالتالميذيقدر.أ
النحوي).و(شرفتركيبوالتشكلمنوجوانب

الكتابةيفالشعرواملشاعر،واألفكارعنالتعبريعلىيقدر التالميذ .ب
.ماالاجلوالكمالملعىن

وةالصحيحواضحة،النظامية، الرتاتب، املعلى الفكر التالميذ اعتاد .ج
١٣.على الكشف يف الكتابةونقدر ي

تعريف حروف اهليجائيةالفصل الرابع : 

للغة العربية.يجائية هي اهلحروف ١٤حروف مستخدمة يف كتابة الكلمات 

يت من اللغة العربية : حرف، احلرف العربية  الواردة يف . حروفكلمة احلروف 

احلمزة) اليت تسمى أليف و-(مبا يف ذلك احلروف الم ٣٠أو ٢٨القرآن تتكون من 

يف  كيفية كتابة حروف اهليجائية األفقي و املبدأ من اليمني إىل اليسار..حبروف اهليجائية

١٥ Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis bahasa Arab, (Jakarta : PT Fajar Interpratama,

٢٠١٥), h. ٨٤-٨٣.

١٦ http://belajaralquan.blogspot.co.id/2012/09/mengenal-huruf-hijaiyyah.html, di akses,
٢٧ أكتبر  ٢٠١٧



١٤

حل روف كتابة هروف اهليجائية أكثر الطرق و متنوعة من الكتابة. لتشكيل بني احلروف 

١٥األخرى املتنوعة.

اهليجائية هروفكتابةكيفية

الكلماتبدايةيفاهليجائيةحروفكتابةكيفية.أ

ت ب ا

ح ج ث

ذ د خ

س ز ر

ض ص ش

ع ظ ط

ق ف غ

م ل ك

ھ و ن

١٧Abdul Karim Husain, Seni Kaligrafi Khat Naskhi, (Jakarta : CV. Pedoman Ilmu
Jaya, ١٩٨٥), h.٥



١٥

الكلماتمنتصفيفاهليجائيةحروفكتابةكيفية.ب

ت ب ا

ح ج ث

ذ د خ

س ز ر

ض ص ش

ع ظ ط

ق ف غ

م ل ك

ھ و ن

ی
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الكلماتايةيفاهليجائيةحروفكتابةكيفية.ت

ت ب ا

ح ج ث

ذ د خ

س ز ر

ض ص ش

ع ظ ط

ق ف غ

م ل ك

ھ و ن

ي١٦

١٨ Yullasmi E, Kemampuan siswa dalam penulisan huruf-huruf hijaiyah di madrasah
Tsanawiyah  Negeri (MTsN) Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan (Riau, ٢٠١٣), h. ٣٥.



١٧

تالميذللخط يف دفرت التبعاةيائكتابة احلروف هيج.ث

حروف اهليجائية: حقيقة كتابة امسالفصل اخل

اهليجائيةكتابة حروفقدرةمؤشرات.١

اهليجائية كما يلي :كتابة حروفقدرةمؤشرات

.بصحيحةاهليجائية حروفكتابةعلىيقدر التالميذ.أ

.دولأواهليجائية الفرديحروفكتابةعلىيقدر التالميذ.ب

الواليتتوصيلهامتكناليتهيجائيةحروفكتابةبنيالتفريقعلىيقدر التالميذ.ت

.توصيلهامتكن

.بعد احلروفأوقبل احلروفاملستمرةاهليجائيةحروفكتابةعلىيقدر التالميذ.ث

.و النهايةاملنتصفالبداية يفاهليجائيةحروفكتابةعلىيقدر التالميذ.ج



١٨

لصحيحة .٢ خصائص كتابة حروف اهليجائية 

و . احلقيقيةالكتابةعلىكدحروف اهليجائيةكتابةقال أليسكني أن لتعليم

: حروف اهليجائية كما يلي كتابةيفقواعدأوكمبادئاملستخدمةالعناصر

اخلط إىلاحلروفأفقياأوشنقامبعىناخلط،إىلاحلروفموقف.أ

حلروف، .ب موقف احلروف إىل احلروف، و هي مالءمة موقف احلروف 

.األمامية أو اخللفية

قة،.ت .اخلطبني كبرية أو صغرية احلروف إىلمالءمةوهياأل

أو   اجلملة قطعيفالتحوطيةتركيزأكثر علىأوالكلمة،اجلملةقطع.ث

الكلمة.

جدا،قادر: الفئاتأربعإىلحروف اهليجائية تصنيفهاكتابةعلىالقدرة

قص . قادرغريالقادر،قادر، 

خصائص الكتابة اجليدة.٣

متلك املعين لشخص يتتعلن الشيء التقدر أنالكتابة اجليدة هي كتابة

الكتابة. ةل يف الكتابة. معىن الكاتبة مدعومة من وضوحياألدلّة على ما قعطىوت

فهم املعىن يف ييف السرعة الثابتة و ءالقار يستطيع أن يقرأ الكتابة الواضحة هي إذا 



١٩

الكتابة .  ةمعىن و الواضعالسليمة و وحتادةالكتابة اجليدة لديها اإل.الكتابة

تنظيم توجدألن لكذف. البسهءلقار ايستطيع أن يتبعإذاهيسليمةالواإلحتادة

لواضح كتابة ال تستخدم.مع اآلخرينأجزاءهاترتبطوخلطط تبعاةالكتابة 

إلضافة، كتابة الصلبة .كلمة املفرطةالجيدة  إىل األمام. الكتابة اجليدة ةالتواليو و

الشخص املتعلم و ستخدم اللغة القياسية، هي لغة توىقواعد النحو تّتبعدائما

١٧.يف االتصاالت الرمسية وغري الرمسيةوا عليهاستخدملياآلخرين يرجون 

و لديها معىن الذي متلك الرملية وجليدة هي كتابة واضحة الذلك، الكتابة 

حىت سيجعل .بع قواعد النحويتّ ت، و دائما التجّردو ةاليتماسك اجليد و الفعّ ال

.القارء ليفهم معىن الكتابة

تعلم الكتابةهداف. أ٢

:كما يليمن الكتابة  األهداف

اصّوحلركة والعربيةكتابة حروف على  درة اقال. ١

حروف متصال و معرفة فرقأومبنفصل اهليجائيةكتابة حروفعلىدرةا. الق٢

الوسط أو النهايةيف األّول،العربية 

١٩ Ibid, h. ٣٨



٢٠

نظرية كتابة اللغة العربيةعن حيح فهم بصال. ٣

. التعرف أشكال الكتابة٤

كتابة من اليمني إىل اليسارعلى  درةاقال. ٥

هاائف. التعرف عالمات الرتقيم وظ٦

١٨يدة.اجلاجلملةبرتكيبلكتابةاألفكار يف لغة او تفعيل الفكرة لدرة ا. الق٧

الفصل اخلامس : مستوى البحث
ذا البحث :أما البحث السابق الذي  يشبه 

املدرسةىفاهليجائيةحروفكتابةعلىالتالميذقدرةعنيلسياملكتوبةالبحث

أنأجراهااليتالبحثعتبار. الكميةبطريقةكريجنيفغكاالن١احلكوميةالثانويّة

امتوّسطاملصنفةاهليجائيةحروفكتابةىفالتالميذقدرة إىل٪ ٥٦بنيزومالأل

يفأجريسابقحبثهيالبحثذاالسابقالبحثاختالفات٪ .٥٨.٤٥أي٪ ٧٥

أجريالبحثهذاحنييفالكميةبطريقةكريجنيفغكاالن١احلكوميةالثانويةمدرسة

وي١احلكوميةالعاليةاملدرسةىف الكميةوالنوعيةبطرقةاجلنوبيةكو

بوسائلاهليجائيةحروفكتابةقدرةحتسني"بعنواناحلمدنوراملكتوبالبحث

األدكرطواملعرفاإلبتدائيةاملدرسةىفالثاينالصفلتالميذالدعائمكأداةالبطاقة

٢٠Ibid



٢١

بعداهليجائيةحروفليكتبواالتالميذيقدرانالبحثهذايشري". مغالغاملنتالن

ذاالسابقالبحثاختالفات. لتالميذالدعائمكأداةالبطاقةوسائلالباحثاستخدم

والنوعيةطريقةستخدامالبهثهذاحنييفستخدامالسابقالبحثهيالبحث

الكمية.



٢٢

الثالثالباب

طريقة البحث

البحثعنو األول:الفصل

الباحثة حبث مباشرة يف عملتهو صوب يف البحث امليداناحملبحث الهذا 

ت. هذا نوع البحث هوو مجعولحصللاملوقع  لفهم ظاهرة أصابت يقصد، نوعيةالبيا

ت الوصفية يف شكل يالبحث حيت موضوعاتاألخرين من  كتوبة املكلمات النتج البيا

١والسلوك املالحظ.الناسنطوقة من املأو 

و وقت البحثموقعالفصل الثاين: 

موقع البحث.١

حثة  وي١احلكوميةالعاليةاملدرسةيفالبحثعملت  بعنوانة اجلنوبيكو

العلومبقسم شراعاحلادي الالصفميذالتكتابة حروف اهليجائية لقدرةحتليل

وي١احلكوميةالعاليةاملدرسةىفة الثانياالجتماعية هذااإلختبارة. اجلنوبيّ كو

٢٣Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya,
٢٠١٢), h. ٦.

٢٠

٢٢



٢٣

هذهيفبحثتلتالميذالتمشكالحولاألساسيةة ملعرفادو وجمثلارا،بلعتاملوقع

.املدرسة

وقت البحث.٢

.ثالثة أشهرعملت الباحثة البحث من  خالل 

ت الفصل الثالث : مصادر البيا

ت املستخدمة يف هذا البحث   كما يلى :مصادر البيا

ت.١ ألّوليةاالبيا

ت  حثةهييةألّولاالبيا ت الأخذت  و هي كتابة مباشرةرئيسيةالبيا

رئيسة املدرسة، و ، ومنهممن املخربينحروف هيجائية التالميذ و نتائج املقابلة

ذا البحث.، وخمربين آخرين تالميذمدرس اللغة العربية، وال متعلقة 

تا.٢ الثانويّةلبيا

ت حثة أخذماهيالثانويّةالبيا تت  منلكنو املخربينمنمباشرةالبيا

ئق تا٢.و تهياحلالةهذهيفثانويةاللبيا ئقالبيا مبلفة تعلقاملاملهمةو

٢٤Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta : Rineka Cipta, ٢٠٠٧),h. ١٣٧.



٢٤

تواملدرستبيادرسة،امل تواملتعلمنيبيا قةعلتاملخرىاألتالميذ و البيا

لبحث.

ت  الفصل الرابع : تقنيات مجع البيا

ت يف هذا البحث تمجع) هيحبث امليداين(لستخدامتقنيات مجع البيا

تحثة  :تنوعةاملستخدم األدوات لاملباشرة على كائن البحث لعقد البحث البيا

الحظةامل.١

نظاميات على العناصرمنهجية و يهاملالحظة تظهر يف عرضالىتتسجيل 
لوضع، والسياق واملعىن يف كائن، و االأو أعراض على كائن البحث ملعرفة وجود 

تجلمع وسائل  املشاركة، الحظةتان، مها املالحظتقنّيتان املال٣البحث.بيا
غري الحظةاملّية املستخدمة يف هذا البحث هي غري املشاركة. التقنالحظةامل

حثةاملشاركة.  لبحثيفالحظةاملعملت  .وقت عملية تنفيذ األنشطة املتعلقة 

األختبار.٢

أواهلدفمناملراجعة.اختبارهايعملأنجيباليتالواجباتمنهو جمموع 

:.االختبارات و أدوات القياسأنواعتقسيم .قياسهع املوضو 

٢٥Hadari Nawawi & Hadari Martini, Instrumen Penelitian Bidang sosial (Pontianak:

Gajah Mada University Press, ٢٠٠٦), h. ٧٤.



٢٥

عن مواهب الشخصاختبار الشخصية هي اختبار مستخدم للتعبري.أ

ملعرفة و قياس مواهب الشخص، مثلاختبار الكفاءة هو اختبار مستخدم.ب

.مواهب اللغوية

هو اختبار مستخدم لتقديرمستوى فكري اختبار الذكاء أو اختبار اإلنتلنجنس .ت

الشخص بطريق إعطاء بعض الواجبات للشخص الذي قياسه االستخبارات

.اختبار املوقف هو أداة مستخدم لقياس موقف الشخص على الشيء.ث

.اختبارات الرغبة هي أداة الستكشاف رغبة الشخص على الشيء.ج

بعد تعلم الشيء ىفصاختبار اإلجناز هو اختبار ممستخدم لقياس إجناز الشخ.ح

.عينةاملرة قفال

.الشخصقدرةلقياسمستخدماختباريهالقدرةاختبار.خ

االختبار املستخدم يف هذا البحث هو اختبار القدرة.  تطلب الباحثة من

.التالميذ ليكتبوا النسخة العربية

املقابلة.٣

ربينخممنعلوماتامللحصوللادثةاحملأوواراحلباحثةت العمليهاملقابلة

األشياء املتعلقة مبسائل البحث.ملعرفةملقصود



٢٦

يف تركيز طريقة املقابلة املتعمقة ملعرفة األشياء اليت تكون بحبث هذا علمت

حثة هذا البحث. باحثة و املخربين املقابلة املعمقة بطريقة املوجهة بني العملت 

العاليةاملدرسةتالميذ والعربية،اللغةومدرساملدرسة،ة رئيسمباشرة،  ومنهم

وي١حلكوميةا اهأهدافث.حالبذاة املتعلقاخلريناملخربينوة نوبيّ اجلكو

تللحصول البحث.موضوعنعكامللتصّورأوبيا

ئق.٤ الو

ئق تتبحثهيالو ،رائداجلو ،وبوالكت،نصوصاللامثاألشياء،عنالبيا

ال ئقالتقنية٤غريها.واألعمالوجداول،تا تسجيلهيالبحثهذايفو

ئوالتالميذ كتابةنتائجعلى .البحثذامتعلقةأخرىقو

ت الفصل اخلامس :حتليل البيا

ت ت يف جزءهيحتليل البيا هذا من البحث لديها مكانة أمهّية.  حتليل البيا

تحتليل . نوعية و كميةاملستخدمة هي البحث  مستمر، مرارا وسائلالنوعية يعىنبيا

تحتليل . وتكرارا صف حالة األعراض اليت تسجيلها من خالل أداة و الكمية هي بيا

.القياس ومن مث معاجلتها تبعا لوظيفتها

٢٦Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta,
١٩٩١), h. ٢٠٢.



٢٧

تةىف عملي ا سويونوقاال،معاجلة البيا Miles dan(مايلز و حربمن 

Hiberman, sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono ،(ت من ةعملي معاجلة البيا

ت و ةخالل ثالث ت ، عرض البيا ت أو إثباتمراحل ؛ ختفيض البيا إنسحاب البيا

ت ٥االستنتاج. خلطوات : هامث  معاجلتها و حتليلهامجعالبيا

ت١ . ختفيض البيا

ت ه ت املو إخرتاتحفنتيختفيض البيا مة املتعلقة هالباحثة بعض البيا

العلومبقسم العاشراحلادي الصفميذ التلحروف اهليجائية كتابةقدرةبتحليل

وي١حلكوميةااملدرسةالعاليةية فينثاالاالجتماعية عملت الباحثة  .ةنوبيّ اجلكو

تالفيضخت ت عرضمث بيا البحث.تقريريفوصفالنصالبشكلت البيا

ت.٢ عرض البيا

ت املكّررةعرض ا يف شكل التبويب و التصنيفات،هكلاملنظمةوالبيا

ت على عملت التاحثة ت املنتائجتفسري يف عرض البيا حّىت ستحدثالبيا

من هذا البحث املوضوعية.اإلستنتاج 

٢٧Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, ٢٠٠٨), h. ٢٤٦



٢٨

ت ، ّمث  ت. يف البحث النوعيعرضبعد ختفيض البيا عرض عملت،ةالبيا

ت بشكل الشرح املوجز و  فئات وغري ذلك. قاال ملايلز و العالقة بني الرسوم الالبيا

عظم األحيان ىفامل(Miles dan  Hiberman dalam Sugiyono)صغيون اهوبرمان 

ت البحث النوع ٦.ةيف شكل النص القصصييةعرض بيا

تعرض تي هالبيا واملدّرسعددالكمية كتالبيا.هالكة  نظماملالبيا

تداول.اجلشكلبقدمو اخلزائن املاملرافق،التالميذ و طبيعةاللامثالنوعية،البيا

شكل السرد الوصفي.بقدم املالبيان وسلوكال

تإثنابرسم استنتاجات أو .٣ البيا

ت و امشعادة من اهلاإلمراقبةاالستنتاج من هذا البحث هو أنشطة  البيا

العلوم الشعبةالعاشراحلاديالصفميذالتلحروف اهليجائيةاملتعلقة بقدرة كتابة

وي اجلنوبي١احلكومية املدرسة العاليةىفةاالجتماعية الثاني عوامل اليت الوةكو

منصولاحلالعربية أو كتابة حروف اهليجائيةيف كتابةالتالميذقدرة قصتتسبب 

ال، مث يخالل عمل ت إعادة من خالل تاتفسري ة البحث يف ا نظر الباحثة تالبيا

مث لسحب اإلستنتاج.

٢٨٠Ibid. h. ٢٤٩.



٢٩

ت، استخدمت الباحثة لصيغة أيضاالكميةوصفيةتقنيات ىف حتليل البيا

:املئوية

P= x 100

=Pالنسبة املئوية

=Fنتيجة احلصول عليها

=Nاملثاليةالنتيجة 

ت مث تصنيفها إىل  ت النوعية قسمنيبعد مجع البيا صور امل. حتليل البيا

ت الكمية  ألرقام. نتائج القياسات املعاجلة  بطريقة  امللكلمات يف حني البيا صور 

لعدد املتوقع واحلصول عليها النسب املئوية مث حتويلها إىل اجلملة   تلخص، املقارنة 

لشروط التالية : النو  عية، 

ميذ الصف فتفسريها أن تل١٠٠إىل ٨٧،٧٥ام األخرية هي يف األرقنتيجةإذا .١

١احلادي العاشر بقسم العلوم اإلجتماعية الثانية ىف املدرسة العالية احلكومية 

وي اجلنوبية  يجائية.اهلجدا يف كتابة حروفقادركو



٣٠

ميذ فتفسريها أن تل٨٧،٥٠إىل ٧٥،٦٢األخرية هي يف األرقام نتيجةإذا .٢

الصف احلادي العاشر بقسم العلوم اإلجتماعية الثانية ىف املدرسة العالية 

وي اجلنوبية ١احلكومية  يجائية.اهليف كتابة حروفقادركو

ميذ فتفسريها أن تل٥٠،٦٢إىل ٢٥،٤٦األخرية هي يف األرقام نتيجةإذا .٣
الصف احلادي العاشر بقسم العلوم اإلجتماعية الثانية ىف املدرسة العالية 

قص ١احلكومية  وي اجلنوبية  يجائية.اهلحروفةيف كتابالقادركو
ميذ فتفسريها أن تل٠٠،٤٦إىل ٠٠،٠١األخرية هي يف األرقام نتيجةإذا .٤

املدرسة العالية الصف احلادي العاشر بقسم العلوم اإلجتماعية الثانية ىف 

وي اجلنوبية مل ١احلكومية  يجائية.اهليف كتابة حروفالقادركو

تصحةفحصالفصل التاسع :  البيا

ت  ، ةالبحث النوعيتجزأ من جسد معرفةتال عنصريهفحص صحة البيا
قتصد، نتائج تنفيذ ب ت  مسئولّية من كل شيء. ميكنث البحفحص صحة البيا

ت املستخدمة يف هذا البحث، الثالثة أنواع : ٧فحص صحة البيا

التثليث املصادر.١

حثة  حتقيقإعادة درجة وتراجعقارنتاملصادر بطريقة التثليثعملت 

ث من خالل املصادر املتنوعة.جمال البحيفعليهااملعلومات 

٢٩Ibid. h. ٣٧٥.



٣١

التثليث التقنية. ٢

حثة  ت بطريقالتثليثعملت  ت نتائج املالحظات تةالبيا قارن بيا

ت نتائج املقابالت، حّىت ل تلاإلستنتاج إعادة متكنبيا اآلخر لحصول البيا

شكالت البحث.التبعا مبزئفال

التثليث الوقت. ٣

حثة املالحظات يفالوقت بطريقة مراجعة املقابالت والتثليثعملت 

ت الللحصولملتنوعة الوقت و الوضعية ا مبشكالت  يف هذا  تبعا صحيحة البيا

البحث.

ت البحث فحصاإلستنتاج من  ت فحصليالسابق هصحة بيا صحة البيا

ت احلالية. مأو  ت خمربين ال تتفق. ولذلك، هدفقارنة علي البيا ها لتجنب إجا

ت هذا البحث فحص .تقنيات التثليثم الستخدلصحة بيا



٣٢

رابعالباب ال

البحثنتائج

وى اجلنوبيةواحداملدرسة العالية احلكومية النظرة العامة عن :الفصل األول كو

هويّة املدرسة.أ

وى اجلنوبية١املدرسة العالية احلكومية  هي مدرسة تقع يف شارع ميجان  كو

نيي/وكامتص وى اجلنوبية. ووقامت هذه املدرسة يف مديرية  /حية كوندا /قرية  كو

امسها املدرسة العالية هلية. و يف األوهلا هذه املدرسة هي املدرسة األ١٩٩٩سنة

و تكون املدرسة ٢٠٠٣سنةاإلخالص مث تكون املدرسة العالية احلكومية كوندا يف 

وى اجلنوبية يف ١العالية احلكومية  حّىت اآلن.٢٠١٥سنةكو

أحوال املدّرس و الطالب.ب

أحوال املدّرسني و املدّرسات.١

ئق بناء على وى ١يف املدرسة العالية احلكومية نتيجة املالحظة و الو كو

١٩مدّرسون و ١٣و مدّرسات يف هذه املدرسة يتكونون من ياجلنوبية، أّن مدّرس

). ١مدّرسات ( املالحق 

٣٢



٣٣

نستطيع أن ننظر إليه أّن املدرسي و املدرسات يف  هذه ١إستنادا إىل املالحق 

فقط و إثنانشخصا. و مدّرسة اللغة العربية يف هذه املدرسة ٢٣املدرسة يتكونون من 

موسفيدار، س،أغ،. م أ، و روستام سوفيا، س.أغ.اامسهم

التالميذأحوال .٢

من العناصر املهمة يف عملية التعليم. و أحوال الطالب يف هذا البحث التالميذ

وى اجلنوبية من الصّف ١يف املدرسة العالية احلكومية التالميذ يعىن عدد  العاشر كو

ئق أّن عدد الطالب فيها يعىن اىل الصّف الثاىن عشر ٣٦٦. و بناء على نتيجة الو

م :شخصا. وهذه بيا

١اجلدول 

تالميذد العد

الصف احلادى الصف العاشر

عشر

الصف الثاىن 

عشر

مجيعا

عددمذعددمذعددمذعددمذ

٤٧٧٨١٢٥٤٨٨٠١٢٨٣٧٧٦١١٣١٣٢٢٣٤٣٦٦

ئق مكتبة املدرسة العالية احلكومية  ت: و وى اجلنوبية١مصدر البيا كو



٣٤

ت املتواصلة. يف أوائل  ت الىت تعرضها الباحثة يف هذه النتيجة هي البيا البيا

اّلذين ١األمر، املوضوع هذا البحث هو طالب الصّف العاشر علم الثّقافة العاملية 

جيلسون يف أول الفرتة الّدراسّية لديهم (الفرتة الّدراسّية األوىل). املّدة اجلاهزة ليست 

ت الّدقيقة, استأنفت مّدة كافية لنيل ا ت املرجّوة. ولذلك، حلصول على البيا لبيا

و عدد الطالب يف الباحثة هذا البحث بعد ارحتل الّطّالب إىل درجة الّصّف اعاله. 

وكثري منهم متخرجون من املدرسة . ٢٣يعىن ١علم الثّقافة العاملية الّصّف العاشر

).٢املتوّسطة (املالحق 

الوسيلة و البنية.٣

ت اليت تدعم بشكل مباشر أو غري مباشر على و البنية الوسيلة  هي كل املكو

بشكل عام الوسيلة والبنية يف املدرسة العالية عملية التعليم لتحقيق األهداف املرجوة. 

وى اجلنوبية١احلكومية  هي كما يلي:كو

٢اجلدول 

إضرار جّيدوسيلة وبنيةرقم

طفيفة

جمموع

١٤١٤الدراسيةفصول ١



٣٥

١١هيئة التدريس٢

١١اإلدارة املدرسة٣

١١معمل العلوم الطبيعية٤

١١اسبمعمل احل٥

١١معمل اللغة٦

١١املكتبة٧

١١مصّلى٩

٤٢٦احلمام١٠

٣٣املقصف١١

١١مكان املوقف١٢

٣٣ملعب١٣

ئق مكتبة  ت: و وى اجلنوبيةمصدر البيا املدرسة العالية احلكومية األوىل كو

البحثمناقشةونتائج:ثاينالفصل ال

لذلك،.كتابة حروف اهليجائيةأنشطة  منفصل اليف تعلم اللغة العربية ال ميكن 

ختتلف الكتابة على كتابة حروف اهليجائية. ىف العموم رواقديأن تالميذيطلب من ال

لستجدام ة.ندونيسياإلكتابة بالعربية ليست اإلندونسيةالكتابةيقدر التلمذ أن يكتب 



٣٦

البحثهذاعملت الباحثة ذلك، كتابة حروف اهليجائية. ليقدر أن يكتبلضرورة 

١احلكوميةالعاليةاملدرسةبطريقة نطرت قدرة التالميذ بكتابة حروف اهليجائية ىف 

وي االجتماعيةالعلومقسمادي العاشر باحلالصفتالميذخصوصا لاجلنوبّيةكو

احلكوميةالعاليةاملدرسةيفعملت الباحثة اليتالبحثض نتائجر عيليوفيماة. الثاني

وي١ .اجلنوبّيةكو

العلومقسماحلادي العاشر بالصفتالميذحروف اهليجائية لكتابةقدرة.١

وي١حلكوميةاالعاليةاملدرسةة ىف الثانياالجتماعية اجلنوبّية كو

ىف ةالثانياالجتماعيةالعلومقسمبالعاشراحلاديالصفتالميذقدرةاملتنوعة 

وي١احلكوميةالعاليةملدرسةا ١تالميذ املدرسة العالية احلكومية بعض. اجلنوبّيةكو

قص القدرة على   وي اجلنوبية  لكنوة صحيحيدة و جبحروف اهليجائية كتابةكو

ى حدإبلغكماة.صحيحيدة و جبحروف اهليجائية كتابةعلىوا قدر مل يهاتصنيفاليزال

:املخربين

ملنقولأنميكنناأيضااليزاللكنوجيدشيءهناكتالميذ التبكتاإىلنظرإذا" 

تالميذ فقط. ولكن بعض الة صحيحيدة و جبحروف اهليجائية كتابةيقدروا أن يكتبوا 

١."اآلخرين إنشاء هللاإذا

٣٢ Rustam Sufia, الجنوبیّةكوناويمدرس اللغة العربیة في المدسة اعالیة الحكرمیة واحد 



٣٧

وي١احلكوميةالعاليةاملدرسةتالميذ منغالبية،ةكتابمنإذا مراجعة  كو

القصوى ومل اجلمالوعلى الرغم شكلحروف اهليجائية أن يقدرون أن يكتبوااجلنوبّية

م لكن  قص قدر ة. صحيحيدة و جبحروف اهليجائية كتابةعلىاليزال بعض التالميذ 

ئق كما يليات و هذا مدموعة بدراس :الو

.ةعلى كتابة حروف اهليجائية  بصحيحقادر.أ

اهليجائية السابق املعروف أن قدرة كتابة كتابة حروفقدرةعتبارا من مؤشر

هروف اهليجائية لتالميذ الصف احلادي العاشر بقسم العلوم اإلجتماعية الثانية يف 

وي اجلنوبية كما يلي :  ١املدرسة العالية احلكومية  كو

أفرليا):(١الصورة 



٣٨

(أمست) :٢الصورة 

:(دفينيت)٣الصورة 



٣٩

ن)٤الصورة  :(د

ين)٥الصورة  :(هر



٤٠

:(إهلام)٦الصورة 

:(إملينيت)٧الصورة 



٤١

:(دينيس)٨الصورة 

(نناغ) : ٩لصورة 



٤٢

(هسيت) : ١٠لصورة

: (فريدين)١١لصورة 



٤٣

(رسكا) : ١٢لصورة 

دي) : ١٣لصورة  (سفر



٤٤

) : ١٤لصورة  (سر

(يوغا) : ١٥لصورة 



٤٥

: ١٦الصورة 

فواحدواحدبطريقةأواهليجائية الفردحروفعلى كتابةقادرة.ب

:أفرليا)(١٧الصورة 



٤٦

: (أمست)١٨لصورة 

ن)١٩٠لصورة  :(د



٤٧

:(دينيس)٢٠لصورة 

(هسيت)  : ٢١لصورة 



٤٨

(رسكا)  : ٢٢لصورة 

)  : ٢٣لصورة  (سر



٤٩

(يوغا)  : ٢٤لصورة 

(و نيا) : ٢٥لصورة 



٥٠

بعدأوقبلمبستمراهليجائيةحروفكتابةعلىج. قادرة

:أفرليا)(٢٦لصورة 

: (أمست)٢٧لصورة 



٥١

:(دفينيت)٢٨لصورة 

ن)٢٩لصورة  :(د



٥٢

ين)٣٠لصورة  :(هر

:(إهلام)٣١لصورة 



٥٣

:(إملينيت)٣٢لصورة  

:(دينيس)٣٣لصورة 



٥٤

:(نناغ)٣٤لصورة 

:(فريدين)٣٥لصورة 



٥٥

دي) ٣٦الصوة  : (سفر

) ٣٧الصوة   : (سر



٥٦

: (يوغا)٣٨الصوة  

:(و نيا)٣٩الصوة 



٥٧

تمن  ١السابقة املعروفة أن بعض التالميذ من املدرسة العالية احلكوميةالبيا

احلادى العاشر بقسم العلوم اإلجتماعية الثانية  كناوي اجلنوبية خصوصا لتالميذ الصف 

قص ويدعم هذا أيضا مع .ة بصحيحةيحروف اهليجئقدرة على كتابة الال تزال 

ت التالية البيا
ابترتیباإلصابةإسمرقم

ناقص جدا٢٦،٦أفرليا١

ناقص جدا٣،٣أمست٢

ناقص جدا٢٣،٣دفينيت٣

ن٤ ناقص جدا٢٣،٣د

ين٥ ناقص ٤٠هر

ناقص٤٦إهلام٦

ناقص٤٦إملينيت٧

ناقص٤٠دينيس٨

ناقص٥٠نناغ٩

ناقص جدا١٦،٧هسيت١٠



٥٨

ناقص جدا٦،٢٦فريدين١١

ناقص٤٦رسكا١٢

دي١٣ ناقص٦٠سفر

ناقص٥٠سر١٤

ناقص٥٠سر١٥

ناقص٦٠(و نیا)١٦

ت ا قص القدرة ةاملعروفسابقة لعتبار البيا أن تالميذ الصف احلادي العاشر 

١٦من ٦سابق. يوجد لدول ااجلاحلالة اإلطالع على ه روف اهليجائية. هذحعلى كتابة 

قص جدا. يوجد ٣٧،٧٥التمالميذ الذين حيصلون النتيجة أقل من  من ١٠برتتيب 

قصبرتتي٣٧، ٥التالميذ  الذين حيصلون  النتيجة  األعلى من ١٦ . و هذا ب 

كتابة العربية أن يكتبواونيقدر قص"يف حقيقة األطفالمدموعة بنتائج املقابة :  

٢".كتابة العربيةتدريبقصو يدعونبسبب ال ةو صحيحةجبيد

وي١احلكوميةالعاليةاملدرسةرئیسة ,)Muspidarمسفیدار(٣٢ ويواحداحلكوميةالعاليةاملدرسة.قابلةامل,ةاجلنوبيّ كو ,اجلنوبّيةكو
٢٠١٧:یولیو٢٢



٥٩

قالت إحدى التالميذ : 

ا " كتابة بني  كتابة العربية بختتلف كثرياأشعر صعوبة ألكتب كتابة العربية أل

٣اإلندونسة.عندها  كتابة أخرى و قراءاة أخرى أيضا. ".

احلادي تالميذ الصفلحروف اهليجائيةكتابة قص قدرةالعوامل اليت تتسبب .٢

وي ١ىف املدرسة العالية احلكومية ةبقسم العلوم االجتماعية الثانيالعاشر  كو

اجلنوبّية 

ألساسية إىل املستوى يتحدث الشخص عن تعليم اللعة العربية من املستوى 

الكلية يف مؤسسات تربية اإلندونيسية، و حلظر إىل الفكر أن املشاكل و العوائق يف 

عملية تعلمها. كما وجدت الباحثة يف جمال البحث. يعترب بعض التالميذ عن تعليم اللغة 

كما قال إحدى حصوصا ىف الكتابة. العربية يف تنفيذها هي إحدى التعليم الصعب،

:ميذالتال

نسان الذين  يستطيعون أن يقرئوا القرآن. إذا  إلولكنسهال اللغة العربية هي تعليم"

ت ألن حروف العربية نسان الذين ال يستطيعون أن يقرئوا القرآناإلكان  ، أشعر صعو

٤".ليست متساوى حبروف اإلندونسية 

Apriliya(ليستاري فرتيأفرليا٣٣ Lestari Putr(,وي١احلكوميةالعاليةاملدرسة.قابلةامل,ذةيتلم ٢٠١٧:یولیو٢٢,اجلنوبّيةكو
وي١احلكوميةالعاليةاملدرسة.قابلةامل,ذةيتلم,)Piardin(فیردین٣٤ ٢٠١٧:یولیو٢٢,اجلنوبّيةكو



٦٠

يعطي بيان املخربين السابق على الباحثة الفكرة أن يف موقع البحث ليس كل 

. و سهال خصوصا ىف الكتابةالتالميذ يشعرون أن تعليم اللغة العربية هي إحدى تعليم 

١فيما يلي عرضت الباحثة نتائج البحث اليت عملت يف املدرسة العالية احلكومية 

وي اجلنوبّية حول العوامل اليت ت تالميذ لهروف اهليجائيةقص قدرة كتابة سبب كو

١ىف املدرسة العالية احلكومية ةالعاشر بقسم العلوم االجتماعية الثانييالصف احلاد

وي اجلنوبّية .كو

املشاكل اللغوية.١

ت  ا التىي املشاكل اللغوية هي صعو يواجه التالميذ يف عملية التعلم أل

ىف هذا البحث تبحث ٥كاللغة األجنبية ألطفال اإلندونيسية.خصائص اللغة العربية  

جلدي عن أن ينفذحثة املشاكل من حيث اللفظية أو الكتابة. جيب مدرس 

. فيما يلي عرضت الباحثة نتائج حروف اهليجائيةقص قدرة التالميذ على كتابة

.اهليجائيةحروفقص قدرة التالميذ على كتابة البحث عن العوامل اليت تسبب 

٣٥ Habibullohsite, problematika linguistik, Tersedia:
http://muhammadhabibulloh.blogspot.co.id/2012/09/problematika-pembelajaran-bahasa-arab.html,
dikases Pada Tanggal 19 Juni ٢٠١٦
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كتابة العربية بكتابة اإلندونيسيةبني  أ. ختتلف كثريا 

ا خصائصجيب التالميذ ليعرفوا  حروف ليكتبوا ستسهلوناللغة العربية أل

فواأن يعر ونيقدر التالميذحىت بدون النص. ولكن يف تطبيقها ليس كل اهليجائية

لتايل عندما يكتبخصائصعلى  ال حروف اهليجائيةلستخدام ونكتابة العربية 

الكتابة خصائصعندها حروف اهليجائية. ةو صحيحةجبيدواأن يكتبيستطيعون

العاشر يالتالميذ من الصف احلادبعض. اليت ختتلف كثريا بكتابة االندونيسية

وي اجلنوبّية ١ىف املدرسة العالية احلكومية ةبقسم العلوم االجتماعية الثاني كو

. قالت ةو صحيحةصعوبة و ال يستطيعون أن يكتبوا الكتابة العربية جبيداليشعرون 

إحدى التالميذ :

كتابة اإلندونيسية. إذا رأينا الكتابة العربية هي بكتابة العربيىة بسببها ختتلف كثريا "

٦".كتابة اإلندونيسية العاديا  أكثر  معطوفها بينم

:التلميذالكما ق

درا نكتب و منوذج  الكتابة ةكتابة العربية بصحيحال نستطيع أن نكتب  " ا  أل
. إذا كتابىة اللغة اإلجنليزية يقال متساو  كتابة إلندونسية بىختتلف كثريا بكتابة بلد

٧".حىت ال نصعب  إذا كنا نريد أن نكتب

وي١احلكوميةالعاليةاملدرسة.قابلةامل,ذةيتلم)، Ninang Asrianiنناغ أسریاني (٣٦ ٢٠١٧:یولیو٢٢,اجلنوبّيةكو
وي١احلكوميةالعاليةاملدرسة.قابلةامل,ذيتلم،)ilham(إلھام ٣٧ ٢٠١٧:یولیو٢٢,اجلنوبّيةكو
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ت املتساوى :خمرب خمتلفالتكما ق لبيا
ا  كرمس اليت تقريبا العربيةروفحا و أحيا" نصعب أن نكتب كتابة العربية أل

٨املثال "د" و "ر"..متساوى

قص قدرة التالميذ عوامل الىت تسبب العروف أن إحدى املمن البيان السابق 

.كتابة العربيةخصائصجبيدة و صحيحة هي (حروف اهليجائية)كتابة العربيةعلى  

يبعض تالميذ  الصف احلاديشعرإلندونيسية املختلفة حىت (حروف اهليجائية) 

وي  ١ىف املدرسة العالية احلكومية ةالعاشر بقسم العلوم االجتماعية الثاني كو

ت اجلنوبّية  الكتابة ختتلف  خصائصإىل هاليكتبوا كتابة العربية. إذا كان نظر صعو

يكتبوا كثريا بني كتاية العربية بكتاية اإلندونيسية حىت بعض التالميذ مل يعودوا أن 

ايشعرون صعوحروف اهليجائية تقريبا متساوى يجائيةبني حروف اهلت أل

وي اجلنوبية :١شخصيتها. قال إحدى مدرس املدرسة العالية احلكومية  كو

خمتلفة منوذج كتابة العربية بكتابة اإلندونيسية ، أتفق. املثال يف أنالتالميذتربإذا يع"

، إذا كان نكتب من اليسار فكتابة العربية من اليمني و هذا إحدى مثال صغري  بلد

لكتابة اإلندونسية. ولكن هذا الفرق بني البلدين.  مث منوذج الكتابة العربية املختلفة 

. إذا يعود التدريبشيء منالجوهر كل و االختالفات هي هوية كل بلد. يف 

وي١احلكوميةالعاليةاملدرسة.قابلةامل,ذةيتلم)،Astutiأستوتي(٣٨ ٢٠١٧:یولیو٢٢,اجلنوبّيةكو



٦٣

م ال زال يالتالميذ ليكتبوا كتابة العربية، على الرغم من حروف و كتابة املختلفة فإ

٩".كتابة العربيةا  يقدرون أن يكتبو 

الكتابة على خصائصتساو املؤثرعروف أناملالبحث السابق تاعتبار بيا

إحدى العوامل اليت تسبب تالميذ املدرسة العالية  وقدرة الشخص يف الكتابة

وي اجلنوبية خصوصا الصف احلاد١احلكومية  العاشر بقسم العلوم االجتماعية يكو

ا ةبصحيححروف اهليجائيةقص القدرة يف كتابة ةالثاني حروف كتابة خصائص  أل

املختلفة بكتابة اإلندونيسية.اهليجائية (كتابة العربية)

ملشاكل غري اللغوية. ا٢

ت اليت يواجه التالميذ يف عملية  التعلم  اليت املشاكل غري اللغوية هي صعو

اللغة العربية. و كما يلي  عرضت الباحثة  العوامل خصائصن خارج ترتبت عليه م

العاشر بقسم العلوم االجتماعية يقص قدرة تالميذ الصف احلاداليت تسبب 

وي اجلنوبّية يف كتابة ١لية احلكومية ىف املدرسة العاةالثاني .حروف اهليجائيةكو

يف البيتهروف اهليجائيةال تدريب يكتب التالميذ أ. 

للحصول الكتابة اجليدة. ولتحقيق ذلك جيب سهاليعترب بعض التالميذ ليس 

أن يتطلب التالميذ العملية و التدريبة املستمرة. ماذا يتحدث إذا للحصول على 

وي اجلنوبية١املدرسة العالية  احلكومية .املقابلة,مدرس القرآن الحدث,)Mahmud(محمود٣٩ ٢٠١٧:یولیو٢٩,كو
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ة جيدة وصحيحية ولكن مل التدريب. كما وجدت الباحثة يف موقع البحث. الكتاب

ىف املدرسة ةالعاشر بقسم العلوم االجتماعية الثانيييريد غالبية تالميذ الصف احلاد

وي اجلنوبّية الكتابة العربية١العالية احلكومية  اجليدة و (حبروف اهليجائية)كو

العاشر بقسم العلوم يذ الصف احلادالصحيحة ولكن يف تنفيذها بعض تالمي

وي اجلنوبّية ١ىف املدرسة العالية احلكومية ة االجتماعية الثاني م قصكو قدر

قص التدريب. قالت إحدى املخربين :بسبب حروف اهليجائيةيكتبوا ل

:ىخر األةقالت املخرب 

إىل تدريب الكتابة قص ولكن ةو جيدة"أريد أن أقدر على كتابة العربية بصحيح

١٠يف البيت ".

:ىخر األخربة املقالت 

و لكن كسالن لتدريب الكتابة يف البيت ة"اريد لديهي كتابة العربية جبيدة وصحيح

ا ال نستخدم الكتابة العربية ال  ١١زال نستخدم اللغة االندونيسية".يأل

ببيان متساوى من خمرب آخر:

وي١احلكوميةالعاليةاملدرسة.قابلةامل,ذةيتلم)Riska Indrianti(إندریاتيریسكا٤١ ٢٠١٧:یولیو٢٢,اجلنوبّيةكو
وي١احلكوميةالعاليةاملدرسة.قابلةامل,ذةيتلم,)Harian(ریانيھ٤٢ ٢٠١٧:یولیو٢٢,اجلنوبّيةكو
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كلها بسبب أتدرب أن  أكتب كتابة "إذا  كانت كتابيت صحيحة و جيدة أحل مد 
١٢العربية".

قص أن إحدى العوامل اليت تسبب املعروفمن بيان بعض املخربين السابق 

دريب.تهي عدم الحروف اهليجائيةقدرة التالميذ على كتابة 

يةب. خلفية الرتبية املتوسطة األول

بقدرة الشخص يف حتقيق القدرة . تعليم املؤثرخلفية الرتبية هي شيء كبري 

اللغة العربية هي تعليم ليس األجنبية لتالميذ من املدرسة العالية ولكن لتاليذ من 

للغة  املدرسة الثناوية العامة اللغة العربية هي تعليم أجنبية هلم على الرغم القرآن 

كما يلي :التالميذإحدى قال العربية. قال 

فقط ال تعلمنا عن تقسم كتابة"كتابة العربية هي   مستخدمة يف القرآن. لكننا قرأ

احلروف و غري ذالك".

أن إحدى العوامل الىت تسبب التالميذ املعروفةمن نتائج املقابلة السابقة 

ا خلفية الرتبية. كما بلغت املخربة حروف اهليجائيةيكتبوا لالقدرةقص :جبيدة أل

ثانوية العامة ال تعلمنا اللغة العربية يف املدرسة  مث دخلنا "حنن خرجينا من املدرسة ال

كتابة ، إذا كنا ال نستطيعةعقولامللذلك.يف املدرسة العالية و نتعلم اللغة العربية

١٣العربية".

وي١احلكوميةالعاليةاملدرسة.قابلةامل,ذةيتلم)Dianدیان (٤٣ ٢٠١٧:یولیو٢٢,اجلنوبّيةكو
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:ىخر األةخرب املتقال

لكتابة العربية على الرغم ال نطرمت الكتاب يف "األصدقاء الذين يستطيعون أن يكتبوا

١٤ناوية. جبانب ذلك رمبا تدريبهم يف البيت. ".ثالغالب من املدرسة ال

:ى خر األةخرب املتساوى من املببيانال

"حنن تعلمنا اللغة من الثناوية. تعلمنا عن كيفية احلروف. معظم تعليم اللغة العربية 
١٥اليت حصلنا يف الثناوية حصلنا هنا أيضا".

خلفية الرتبية هي إحدى العوامل اليت املعروف أنعتبار البيان الساب 

. أو كتابة حروف اهليجائيةقص قدرة التالميذ يف كتابة العربيةتسبب 

ا  يعطى البيان السابق فهم أن مؤسسة املدارس هي مؤسسة الرتبية الكاملة أل

جيب أن الىتوضوعاتامليف املدارس العامة ليس كل دمج  تعليم تربية اإلسالمية ك

:مدرس اللغة العربيةلتالميذ. قال يتعلم ا

"يف احلقيقة تعطى املدرسة الدينية التعليم املزيد على التالميذ من حيث املدارس 

ريخ وأخالك، الفقيواملثال موضوعات من القرآن و احلديث، عقيدة.العامة

ثقافة اإلسالمية. يتعلم التالميذ يف املدارس العامة أيضا ولكن جتمع يف كل الشيء 

وي١احلكوميةالعاليةاملدرسة.قابلةامل,ذةيتلم)Ilmayanti(إلمینتي٤٤ ٢٠١٧:یولیو٢٢,اجلنوبّيةكو
وي١احلكوميةالعاليةاملدرسة.قابلةامل,ذيتلم)Supriadi(ریاديسف٤٥ ٢٠١٧:یولیو٢٢,اجلنوبّيةكو
وي١احلكوميةالعاليةاملدرسة.قابلةامل,ذةيتلم(Depianti)دفینتي٤٦ ٢٠١٧:یولیو٢٢,اجلنوبّيةكو
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لوقت الضيق كالذي نعرف فيه املدرسة . ىفنسبياالموضوعات تربية اإلسالمية 

١٦فصولة ".املضيق أيضا ولكن موضوعات الن جزئيا أن الوقت يعتربو الدينية قد 

على قدرة التالميذ خلفية الرتبيةؤثراملأن فق املعرو بيان السابالبناء على 

العاشر يخصوصا لتالميذ الصف احلاد(حروف اهليجائية)تبوا الكتابة العربيةكلي

وي اجلنوبّية١ىف املدرسة العالية احلكومية ةبقسم العلوم االجتماعية الثاني من .كو

تون من املدارس العامة يشعرون نتائج املقابلة املعروف أن غالبية التالميذ الذين 

ا يف املدارس العامة ال يتعلمون كيفية كتابة للغة  صعوبة ليكتبوا كتابة العربية أل

املخربين: ىالعربية جبيدة وصحيحة. بلغ إحد

حروف "يف الواقع حنن تعلمنا تعليم الرتبية اإلسالمية ولكننا ال تعلمنا كيفية كتابة

١٧.ةبصحيحاهليجائية

(حروف ربيةالعخلفية الرتبية على قدرة  كتابة املئثرأن املعروفقالسابمن البيان 
.ةالتالميذ بصحيحاهليجائية)

وي اجلنوبّية١املدرسة العالية احلكومية .املقابلة,مدرس اللغة العربية,) Rustam Sufiaرستم سوفیا (٤٧ ٢٠١٧: ٢٩Juli,كو



اخلامسالباب

اخلامتة

الفصل األول : اخلالصة

:اخلالصة ىف هذا البحث عتبار الشروح السابقة،

املدرسة العالية يفةقسم العلوم االجتماعية الثانيبتالميذ الصف احلادي العاشر .١

وي ١احلكومية  م نوبّيةاجلكو حروف اهليجائيةواليكتبقص قدر

قسم العلوم بالعاشر احلادي تالميذ الصف قدرةقصالعوامل اليت تسببت .٢

وي ١املدرسة العالية احلكومية ةاالجتماعية الثاني روف حواليكتبنوبّيةاجلكو

جتعل اليتالعامةاملدرسةالثناوية أو من املدرسة) خلفية املدرسة١هي: اهليجائية

ةجبيد(حروف اهليجائية)العربيةةكتابىذ علقدره التالميقصعوامل من الإحدى 

ان  منغاجنابالعامة املدرسة. وذلك الن التالميذ الذين خيرجون من ةو صحيح

هي إحدى األشياء الغريبة اليت حيصلون أو كتابة حروف اهليجائيةكتابه العربية

موم،يف البيت. يف العواليكتبقص التدريب) ٢عليها عندما ىف املدرسة العالية. (

املدرسة العالية ة يفقسم العلوم االجتماعية الثانيبالعاشر احلاديتالميذ الصف

وي ١احلكومية  . حروف اهليجائيةكتابة واليكتبالتدريبدرا إلجراء نوبّيةاجلكو

٢٠

٦٩



ة العلوم االجتماعية الثانيشر بقسمااحلادي العتالميذ الصف يشري نتائج البحث ان 

وي ١املدرسة العالية احلكومية ىف حروف وابليكتالقدرةقصزال يال نوبّيةاجلكو

.ةلصحيحاهليجائية

الفصل الثاىن : اإلقرتاحات

خصوصا التالميذ حروف هيجائية قدرة  كتابدائمااملدرسة لتحسني إىلاملتوقع  .١

املدرسة العالية ة يفالثانيقسم العلوم االجتماعية بالعاشر احلاديتالميذ الصفل

وي ١احلكومية  .نوبّيةاجلكو

يف البيت من أجل حروف اهليجائيةواإلجراء املستمر ليكتبتالميذاملتوقع  إىل ال.٢

م. حتسني قدر

للمعلم اللغة العربية إلعطاء أساليب متنوعة من أجل حتسني اهتمام التالميذ لتعلم  .٣

.كتابة حروف اهليجائية

٧٠
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املراجع

مشاكل املهرة الكتاية يف تعليم اللغة العربية يف  الصف السابع افريند نور عني بعنوان "

٢٠١٦املدرسة الثناوية احلكومية سليمان"، 

مشاكل املهرة الكتاية يف تعليم اللغة العربية يف  دوي ن لغة عربية فيان عني بعنوان " 

٢٠١٢،متفال"الصف اخلامس املدرسة اإلبتدائية احلكومية 

األردن، دار الفالح للنشر والتوزيع: -. (صويلةمدخل اىل علم اللغةمحد على اخلوىل. 

١٩٩٣، )١٩٩٣

Safariah, ,حتليل األخطاء يف كتب مقررات اللغة العربية يف املرحلة الدراسية املتوسطة

Lisanuna, Vol. ٦ , No. ٢, ٢٠١٦

ت تعلم القراءة و الكتابة من وجهة نظر معلمي الصف األول األساسي.   صعو
Lisanuna ،.Vol١٣،.No٢٠١١، ١

Dalam  skripsi Zulkifli,Aryadi, قدرة طالب الصف الثاين عشر يف قسم اللغة العربية 

ستعمال حرف العطف يف املدرسة العالبة اإلسالمية  ٢احلكومية على  اإلنشاء املوّجح  

بوا (بنجارماسني،  .٦) ، ص.٢٠١٢مبر
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Rahayu, Puji ،  حتليل األخطاء اإلمالئية واخلطية يف الكتابة العربية، An-Nabighoh ،Vol

١٦ ، No ،٢ ٢٠١٤

Muradi, Ahmad, Pembelajaran Menulis bahasa Arab, (Jakarta : PT Fajar
Interpratama, ٢٠١٥)

Zulhannan, Tekhnik Pembelajaran Bhasa Arab Interaktif, (Jakarta : PT Raja
Grafindo, ٢٠١٤)

Aplikasi KBBI Offline ١.٣

Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas sebagai Pengembangan
Profesi Guru,
(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, ٢٠١١)

M. Zaka, Al Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia, (Bandung : PT
Remaja Rosdakarya Offset, ٢٠١١)

Moleong, J. Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja
Rosda Karya, ٢٠١٢)

Arikunto,Suharsimi, Manajemen Penelitian (Jakarta : Rineka Cipta, ٢٠٠٧)

Nawawi,Hadari & Martini,Hadari, Instrumen Penelitian Bidang sosial (Pontianak:
Gajah Mada University Press, ٢٠٠٦

Subagyo,Joko, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta,
١٩٩١

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, ٢٠٠٨)

Rahmawati, Feny, dalam skripsi, Penggunaan Metode Menyanyi Dalam Rangka

Meningkatkan Motivasi Belajar Pada Pembelajaran Bahasa Arab Bagi Siswa

Kelas I Sd Ta'mirul Islam Surakarta, ٢٠١٣.

Ratnasari, dalam skripsi, Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe

Bamboo Dancing Dan Pelayanan Konseling Untuk Meningkatkan Hasil Belajar

Sains (Penelitian Tindakan Kelas Di Sekolah Dasar Negri Gugus Melati Pati),

٢٠١٣.
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املقابلة مع مدرس اللغة العربية

القرآن و احلديثاملقابلة مع مدرس 



٧٥

وي اجلنوبية١رئسة املدرسة العالية احلحكومية املقابلة مع مدرس  كو

املقابلة مع التلميذة
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املقابلة مع التلميذة

املقابلة مع التلميذ
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أنشطة كتابة حروف اهليجائية لتالميذ الصف احلادى العاشر

أنشطة كتابة حروف اهليجائية لتالميذ الصف احلادى العاشر
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حثة كتابة التالميذعندما  أخذت 

حثة كتابة التالميذعندما  أخذت 
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ميذنتائج كتابة التل

ةميذنتائج كتابة التل
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ةميذنتائج كتابة التل

ةنتائج كتابة التالميذ



٨١

ذةنتائج كتابة التالمي

ةميذنتائج كتابة التل
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ميذنتائج كتابة التل

ميذنتائج كتابة التل
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وي اجلنوبية١صورة املدرسة العلية احلكومية كو

وي اجلنوبية١صورة املدرسة العلية احلكومية كو
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