
 

i 
 

  مشكالت تدريس اإلنشاء الموجه 
 العلماء بالنكارايا فى المدرسة المتوسطة مسلمات نهضة فى الفصل الثامن

 
 البحث العلمي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد
 زلمد نور أترم فًتا
1511150116 

 

 

 احلكومية بالنكارايااجلامعة اإلسالمية 
 عليميةالعلـو الت الًتبية ككلية 

 قسم تعليم اللغة
 شعبة تعليم اللغة العربية

 ق 1440ـ/  2018
  



 

ii 
 

 مشكالت تدريس اإلنشاء الموجه
 العلماء بالنكارايا فى المدرسة المتوسطة مسلمات نهضة فى الفصل الثامن

 
 البحث العلمي

 
 درجة سرجانامقدم إلكمال بعض الشروط و للحصول على 

 عليمية في قسم تعليم اللغة العربيةالعلوم الت التربية ولكلية 
 

 

 

 

 

 

 إعداد
 زلمد نور أترم فًتا
1511150116 

 

 اجلامعة اإلسالمية احلكومية بالنكارايا
 عليميةالعلـو الت الًتبية ككلية 

 قسم تعليم اللغة
 شعبة تعليم اللغة العربية

 ق 1440ـ/  2018
 

 

 



 

iii 
 

 

 

 

 



 

iv 
 

 

  



 

v 
 

  



 

vi 
 

  



 

vii 
 

  البحث ملخص
تدريس اإلنشاء ادلوجة ىف الفصل الثامن ىف ادلدرسة مشكالت  2018زلمد نور أترم فًتا، 

 . ادلتوسطة مسلمات هنضت العلماء بالنكارايا
 .دة، ـ.أياحلاجة ضب، ادلشريفة الثانية د. جسماىن، ـ.أ.غ د.ادلشريف األكؿ 

 ادلوجة. ادلشكالت ك التدريس كاإلنشاء :  الكلمات األساسية
ادلدرسة  يف ىف الفصل الثامن تدريس اإلنشاء ادلوجة كيفّية وصفل ىذا البحث  هدؼي

 ىذه على للتغلب ادلدرسة هبا قـوت اليت احللوؿ ىي كما. ادلتوسطة مسلمات هنضة العلماء
 ادلشكالت.

 خالؿ من البيانات صبع تقنيات مع. النوعي طريقة البحث الكيفي البحث ىذا يستخدـ
 تقليل ك البيانات صبع خالؿ من البيانات ربليل تقنياتكأما . الوثائق ك ادلقابالت ك ادلالحظة
 بيانات بُت ادلقارنة خالؿ منبيانات  ربقق تقنيات كأما .ك االستنتاج البيانات عرض ك البيانات

 .الوثائق ك ادلقابالت ك الحظاتادل
يف الفصل الثامن يف ادلدرسة اإلنشاء ادلوجة مشكالت تدريس  أفالبحث  نتائج كأما

أما . لغوية كغَت لغوية مشكلة مها قسمُت إىل تنقسم ادلتوسطة مسلمات هنضة العلماء بالنكارايا
اللغة  لقواعد الطالب معرفة عدـ( 2 ادلفردات، الطالب ىف حفظ قليل( 1: ىي لغويةال شكلةادل

 عدـ( 1: اللغوية غَت تكالكأـ مش. الصحيحة العربية الكتابة على الطالب معرفة عدـ( 3 ةالعربي
( 4 قليل كقت تدريس اإلنشاء ادلوجة( 3 الطالب ضباسة كجود عدـ( 2 ادلدرسية الكتب كجود
 التعلم طريقة( 7قليل مدرس اللغة العربية ( 6 البيئة العربية كجود عدـ( 5 للطالب تعليمية خلفية
 ىذه على للتغلب ادلدرسة هبا قـوت اليت احللوؿ .دريستال كسائل درسةادل ستخدـت ال( 8 الرتيب

 توجيو( 3 الكتابية التدريبات إعطاء مث مرارا القواعد شرح( 2 ادلفردات حفظ( 1ادلشكالت: 
 طالب( 5 الفصل خارج األسئلة لطرح للطالب الفرصة إعطاء( 4 صحيح، بشكل لكتابة الطالب
ة ىف مباشر  يفهموف ال الذين الطالب أك اإلبتدائية العامةيتخرجوف من ادلدرسة  الذين الطالب
 .الفصل
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ABSTRAK 

M. Nur Atri Putra , 2018, Problematika Pembelajaran Al-Insya’ Al-Muwajjah 

Kelas VIII Di Madrasah Tsanawiyah Muslimat Nahdhatul 

Ulama Palangka Raya.Pembimbing (I) Drs. Jasmani Asf, 

M.ag, Pembimbing (II) Dr. Hj. Hamidah, M.A.  

Kata kunci : problematika, pembelajaran dan al-insya al-muwajjah 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana problematika 

pembelajaran al-insya al-muwajjah kelas VIII di MTs Muslimat NU Palangka 

Raya. Serta solusi apa yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi problematika 

tersebut. 

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan teknik 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik 

analisis data melalui pengumpulan data, pengurangan data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. Teknik pengabsahan melalui perbandingan data 

pengamatan, wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika pembelajaran al-insya 

al-muwajjah kelas VIII di MTs Muslimat NU Palangka Raya terbagi menjadi dua 

yaitu problematika linguistik dan non-linguistik. probelmatika linguistik : 1) 

kurangnya perbendaharaan kosa kata arab siswa, 2) kurangnya pengetahuan siswa 

terhadap kaidah tata bahasa Arab, 3) kurangnya pengetahuan siswa terhadap 

penulisan arab yang benar. Problematika non linguistik: 1)tidak tersedianya buku 

paket siswa, 2)kurangnya minat belajar siswa, 3) waktu belajar yang sedikit, 

4)latar belakang pendidikan siswa, 5) kurangnya suasana belajar, 6) jumlah tenaga 

pengajar yang sedikit, 7) metode pembelajaran yang monoton, 8) guru tidak 

pernah menggunakan media pembelajaran. Solusi guru untuk mengatasi 

probelamtika tersebut : 1) hapalan kosa kata, 2) menjelaskan kaidah berulangkali 

kemudian pemberian tugas tertulis 3) membimbing siswa untuk menulis dengan 

benar, 4) memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya diluar kelas, 5) 

membimbing siswa yang berlatar belakang sd atau siswa yang tidak mengerti 

secara langsung. 
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 لشعارا
 

ا لََّعلَُّكۡم تَۡعقِلُوَن  نًا َعَربِيّّٗ هُ قُۡرَءَٰ  (2)يوسف : إِنَّآ أَنَزۡلنََٰ

Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa 

Arab, agar kamu memahaminya (Q.S. Yusuf :2) 
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 كلمة الشكر و التقدير
مشكالت ادلوضوع: " حىت االنتهاء البحث العلمي بعلى كفرة الرضبة كالنعمة, احلمد هلل 

في الفصل الثامن في المدرسة المتوسطة مسلمات نهضة العلماء اإلنشاء الموجة تدريس 
 دائمو على النيب زلمد مع عائلة كاصحابو.  ك السالـ  الصلوات". بالنكارايا
التوجيو كاالقًتاحات كاألفكار  منال فصلو  لبحثأف اإلعداد الناجح ل باحثالدرؾ ي

 :تشكر الباحثة إىلطراؼ ، كلل  كادلساعدة من سلتلف األ لدكافعكا
السيد الدكتور ابن علمي. أ.س. فيلوا، س ح. ـ ح. كمدير اجلامعة اإلسالمية احلكومية     .1

مية اجلامعة اإلسالمية احلكو  للحصوؿ على ادلعرفة يف باحثةالذم منح الفرصة للبالنكارايا 
 بالنكارايا

السيد فهمي. ادلاجستَت ىف الًتبية. كعميد كلية الًتبية ك العلـو التدريسية ىف اجلامعة    . 2
 اإلسالمية احلكومية بالنكارايا. الذم يعطي اإللف لينفذ البحث.

ة عميدة ىف أكادديية كليادلاجستَت ىف الًتبية. كوكيل اجة ركضة اجلنة احلأ,  الدكتورةالسيدة    . 3
الًتبية ك العلـو التدريسية ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بالنكارايا. دلساعدتو ىف األكادديية 

 كاإلدارة.
. دلساعدتو ىف األكادديية ئيس قسم تدريس اللغة. كر ادلاجستَت ىف الًتبيةالسيدة سنيت إيرليانا    . 4

 كاإلدارة.
دلساعدتو ىف تَت شعبة تدريس اللغة العربية. ادلاجستَت ىف الًتبية. كسكر السيد عبد اهلل    . 5

 األكادديية كاإلدارة.
 يعطي النصيحة ليتاألكادديية. اككناصحة  كادلشرفة األكؿ،   الدكتور جسماىن، ـ.أ.غ.   السيد 6

.بحثعملية اللكاحلث كمساعدة 
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إلنتهاء  ملالكاالثاين. الذم يعطي اإلشراؼ  ، كادلشرؼ. احلاجة حامدة، ـ.أةالدكتور  ةالسيد.   7
  البحث بالصحيح.

 وف أحسن لعلم.يعط ناضرين ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بالنكارايا. الذي.   كل احمل8
ن ساعدكنا على بالنكارايا.الذي.   رئيس ادلكتبة كادلوظفوف ىف مكتبة اجلامعة اإلسالمية احلكومية 9

 ر الكتب.استعا
 يتالبالنكارايا  مسلمات هنضة العلماء ادلتوسطة ادلدرسة ادلدرسة يف ةىف كرئيس طيطن ة. السيد10

 بالنكارايا مسلمات هنضة العلماء ادلتوسطة ادلدرسةاإللف لينفذ البحث يف  تعطأ
 مسلمات هنضة العلماء ادلتوسطة ادلدرسة كمدرس اللغة العربية يف  درأ. رضباكايت ة. السيد11

مسلمات هنضة  ادلتوسطة ادلدرسةاإللف لينفذ البحث يف فصل الثامن  تعطأ يتالبالنكارايا 
 بالنكارايا العلماء

ساعدكين على إسباـ البحث كالدعاء ين  اّلذين هالصغَت  أخيت كك أخي  ىليديٍت ك أ. لوال12
 بالتوفيق كالنجاح.

 
مفيدة كديكن  البحث. نأمل أف تكوف البحثيف إعداد  نٍتجلميع الذين ساعدك أخَتا، شكرا 

 .دلُتعاب المُت يا ر آ. ءلار كالق للكاتبةأف تضيف خزانة علمية 
 
 

 2018بالنكارايا، أكتوبر  
 
 

 زلمد نور أترم فًتا
1511150116 
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 الباب األول

 المقدمة

 خلفية البحث . أ

اللغة أصلها لغى أك لغو كاذلاء عوض، كقيل يف التفسَت الغو أم الكالـ الباطل الذم ال 

فائدة فيو، ك قاؿ رسوؿ اهلل :" من مس احلصا فقد لغا كمن لغا فال صبعة لو. ككذال  تقاؿ باللغة 

 .(4-3: 2011)نور ىادم ؛

كل قـو من مفاصدىم كقيل يف كتاب جامع الدركس العربية أف اللغة ىي األلفاظ يعرب هبا  

. ككذل  يقاؿ أف اللغة ىي اللغة ظاىرة إنساتية ك غَت (7: 2007الشيخ مصطفى الغالييٍت؛ )

عزيزية لتوصيل العواطف ك األفكار ك الرغبات بواسطة نظاـ من الرموز الصوتية، ك كذال  أيضا 

أعضاء صباعة لغوية اللغة ىي نظاـ اعتباطي لرموز صوتية تستخدـ لتبادؿ األفكار ك الشاعر بُت 

 .(11: 2008)دكتور، عمر الصديق عبد الله : متجانسة 

اللغة دكر مهم للغاية يف حياة اإلنساف، كلل  ألف باستخداـ كسائل اللغة ديكن للناس 

(. كعند الغليُت أف اللغة العربية ىي 27: 2012: هىنال كيلقل األفكار مع األخرين )أالتكامل ك ين
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من التعريف السابق  .ها العرب للتعبَت عن أىداؼ )أفكارىم كمشاعرىم(الكلمات اليت استخدم

ديكن االستنتاج أف اللغة ىي شيء اليت زبرج من فم مع أشكاؿ سلتلفة حىت يصبح الصوت معٌت 

 (.29: 2012معينا )ألُت نوىا: 

 .كمع لل ، فإف معٌت اللغة نفسها لديها رلموعة كاسعة اعتمادا على كجهة نظر معٌت

يف دليل تدريس اللغة العربية يف الكليات الدينية/ اجلامعة اإلسالمية احلكوميةك أف اللغة ىي  يقاؿ

  .نظاـ من الرموز بشكل الصوت اليت يستخدمها الناس للتكامل ك التفاعل

العربية  .كتطوير اللغة العربية يف عهد ما قبل اإلسالـ ليست سريعة كما يف الوقت احلاضر

ىم الناس الذين ال يعرفوف الكثَت   تمعات البدكية اليت تعيف يف بادية العرب.ليس أكثر من لغة اجمل

كمع لل ، منذ ظهور اإلسالـ إىل جعل  .احلضارة حىت تركت من كل شيء من ادلنطقة األخرل

بدأ اإلسالـ ينتشر يف صبيع  الكتاب ادلقدس القرآف باللغة العربية، فيتطور اللغة العربية تطورا عظيما.

: 2012)ألُت نوىا: أكركبا أضلاء العامل سواء يف اجلزيرة العربية أك منطقة آسيا كبعض ادلناطق يف 

15). 
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تكوف اللغة العربية يف زماف بٍت أمية لغة اليت ترمز معظمة ك ارتفاع الدرجة، كمن يستطيع  

أف يتكلم باللغة العربية البدكية فاصحا فعليو مقدرا عاليا منها مقاما عاليا يف اجملتمع ك كظيفة يف 

ة ك الكتابة ك مكاتب احلكومية. يف لال  زماف يكوف  كل العملية احلكومية مثل ادلراسلة ك ادلكادل

غَت لال  باللغة العربية البدكية. كلذال  تكوف اللغة العربية مؤشرة ادلعظمة ك اجلاللة يف اجملتمع. 

كإلا كاف شخص ال يستطيع أف يتكلم باللغة العربية جبيد فكاف مقامو يف الطبقة ادلتوسطة إيل 

 (.16: 2012)ألُت نوىا:  التحتية

 بدكلة بٍت عباسية فتطورت اللغة العربية تطورا، كىذا التطور كبعد هتدـ دكلة بٍت أمية ك تغَت 

بسبب توسع ادلناطق يف دكلة بٍت عباسية. كلو كاف صبهور بٍت عباسية فاريسي. ىم ال يزاؿ جيعل 

اللغة العربية لغة االرباد اإلسالمي. يكوف الفرؽ يف دراسة اللغة العربية يف عهد دكلة بٍت أمية ك بٍت 

زماف دكلة بٍت أمية يرسل األطفاؿ إيل البدكم لتعليم اللغة العربية. كأما يف دكلة بٍت  عباسية كىي يف

عباسية جييئ البدكم إىل ادلملكة لتعليمها. كتعليم اللغة العربية ليس بالبدكم فقط كلكن يزاد بكتب 

 (.18-17: 2012قواعد اللغة العربية الرمسية )ألُت نوىا: 
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ية يف العرب كما حولو فقط كلكن يكوف لال  حيت يف رلتمع ال يكوف انتشار اللغة العرب

إندكنيسيا. كلو ليس البحث ادلبُت عن دخوؿ اللغة العربية يف إندكنيسيا. كأما افًتاض دخوؿ اللغة 

 13العربية يوافق بدخوؿ اإلسالـ يف إندكنيسيا. كإلا يتيقن اإلسالـ يف  رلتمع إندكنيسيا يف قرف 

ققركف. ألف دخوؿ اللغة العربية موفق بدخوؿ  7العربية ىو زيادة علي  فتأكد عمر تربية اللغة

 (.45: 2010)فتح اجمليب:  اإلسالـ يف إندكنيسيا

 .العربية يف حضارهتا، منها يف إندكنيسيا لديها مكاف خاص ك خاصة بالنسبة للمسلمُت

العربية ىي  .تدرس حىت اآلفرلتمع االندكنيسا بأعظم ادلسلمُت يف العامل جعل اللغة العربية كائنا ك 

اللغة ادلستخدمة يف أنواع سلتلفة من العملية الدينية مثل الصالة ك خطب اجلمعة ك الدعاء كغَتىا. 

  :2كما دكف لال  أف مصدر شريعة ادلسلمُت باللغة العربية كما يف القرآف سورة يوسف اآلية 

  (2تَػْعِقُلوَف ) ِإنَّا أَنْػزَْلَناُه قُػْرآننا َعَربِيًّا َلَعلَُّكمْ 

دراسة اللغة العربية جملتمع إندكنيسيا ىي شيء كبَت ك مهم جدا، ألف مصدر ادلعرفة عن 

كلكن غَت لل ، ينبغي أف يكوف مفهوما أف اللغة العربية ليست لغة  .اإلسالـ كثَت من اللغة العربية

يقـو على أف القرآف  ألنو خاصة للمسلمُت كلكن أيضا لغَت ادلسلمُت مثل اليهودم ك النصراين.
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كباإلضافة إىل لل  أف حقيقة اللغة ىي عمومية )فتح  .ينزؿ للناس أصبعُت أىو مسلم أـ غَت مسلم

 (.46: 2010اجمليب: 

يف تعلم اللغة العربية ىناؾ أربعة أنواع من ادلهارات اللغوية اليت جيب أف يفهمها الطالب. 

 .الكالـ ك مهارة القراءة ك مهارة الكتابةادلهارات األربعة ىي مهارة االستماع ك مهارة 

مهارات الكتابة ىي القدرة على كصف أك تعبَت عن زلتول العقل، يبدأ من جوانب بسيطة 

 .مثل كتابة الكلمات حىت ينشئ

كتنقسم مهارات الكتابة عموما إىل ثالثة، كىي اإلمالء ك اخلط ك اإلنشاء )أسيف 

ادلهارات اللغوية، مهارات الكتابة ىي أصعب  كبُت صبيع أنواع .(115: 2011حرماكاف: 

 مث بُت صبيع أنواع مهارات الكتابة فمهارة كتابة اإلشاء أصعب. .ادلهارات

مهارة اإلنشاء ىي مهارة موجهة على تصوير أفكار مثل الفكرة ك الرسالة كالشعور كما 

 .لكاتبلذل  يف ىذه احلالة شاركت البصَتة كاخلربة من ا .غَتىا إىل لغة مكتوبة
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عندما يستخدـ الشخص اللغة العربية متكلما فيفهم الناطق هبا لو كانت اللغة ك القواعد 

كمع لل ، إلا كاف الشخص يستخدـ لغة مكتوبة، سيكوف  .اليت يستخدمها الشخص غَت مناسبة

كلو كاف القصد من النص كاضحا  .الناطق هبا مضبطا يف تقييم النص مثل نقص اإلمالئي ك القواعد

)أسيف  مدرلا بل جيب يف الكتابة كتابة حسنة ألف جودة الكتابة توجو إىل لكاء الشخص ك

 .(164-163: 2011حرماكاف: 

ادلدرسة التوسطة مسلمات اللغة العربية يف  مدرسةمع  األكىل ةكادلقابل ةكاستنادا إىل ادلالحظ

اللغة العربية ىي  مادة، ادلوجوء اشاإلن ادلدةادلوجودة يف  ادلشكالتأف ىناؾ  هنضة العلماء بالنكارايا

 تكوف ساعات كيتم تدرس بثالثة أف مادة اللغة العربية ل يعٍتخر األ ادةأطوؿ مادة تدرس من ادل

بساعتُت. كلو كاف اللغة العربية أطوؿ ادلدة، الطالب مل يستطيع أف جييب السؤاؿ األخرل  ادلدة

 مثال، أف طالب ال يستطيعوف أف يرتبوا ادلفردات العشوائية لتكوف صبلة مفيدة. 

 ادلاضية القليلة السنوات يف حىت .الطالب يفهمها اليت دةادل أصعب أحد ىي مادة اإلنشاء

 كل يف كحده لل  مثل الطالب تدريس نتائج عن يقاؿ أف ديكن كأ كبَتة زيادة ىناؾ تكن مل
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 ال كلكنهم صامتوف الطالب معظم فإف  الفصل أماـ الدرس درسةادل تيشرح عندما مث .عاـ

 .اىتماما اىتموا الذينكقليل منهم  حقان  يهتموف

، كلذال  األكلية ادلقابلة يف ادلوضحة تكالادلش كبعض أعاله ادلذكورة اخللفية إىل استنادا

" مشكالت تدريس اللغة العربية في الفصل الثامن في يريد الباحث أف يبحث حبثا بادلوضوع 

 العلماء بالنكارايا" المدرسة المتوسطة مسلمات نهضة

 أسئلة البحث . ب

 على النحو التايل : أسئلة البحث فيكتب الباحث،  ذكورة أعالىااستنادا إىل خلفية ادل

يف الفصل الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة  ادلوجواإلنشاء مشكالت تدريس  كيف كانت .1

 ؟ مسلمات هنضة العلماء بالنكارايا

يف الفصل الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة  ادلوجوشكالت تدريس اإلنشاء دل وؿحل كيف .2

 ؟ مسلمات هنضة العلماء بالنكارايا
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 أىداؼ البحث . ج

 كأما األىداؼ منهذا البحث ىو :

يف الفصل الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة مسلمات  ادلوجواإلنشاء مشكالت تدريس لوصف  .1

 هنضة العلماء بالنكارايا

يف الفصل الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة  ادلوجوشكالت تدريس اإلنشاء دل وؿحللوصف  .2

  مسلمات هنضة العلماء بالنكارايا

 ةث الثابقو البح . د

الذم يبحثها شكور  ادلوجوت تدريس اإلنشاء دبشكالمتعلق  الذم سابقالبحث كأما ال

 :التايل ادللخص يف البحث سيوصف ، فريهنطارا ك إف منورة. كلتوضيح لال 

البحث األكؿ، حبثو شكور فريهنطارا بادلوضوع "مشكالت تدريس اإلنشاء للطالب يف 

يقاـ (" اللغوية األخطاء ربليل دراسةالفصل الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة ابن القيم البنات جوجاكرتا )

 البحث يف ادلدرسة ادلتوسطة ابن القيم البنات. كأما خلفية حبثو ىي مشكالت تدريس اإلنشاء يف

يف ادلدرسة  اللغوية األخطاءك  تالادلشك معرفة ىو البحث من الغرض. اللغوية األخطاء دراسة



9 
 

   

 كالتوثيق كادلقابلة ادلالحظة طريق ىي ادلستخدمة البيانات صبع طريقةادلتوسطة ابن القيم البنات. 

 ك اللغوية مشكلتُت إىل تنقسمتدريس اإلنشاء  تمشكال أف بحثال اىذ ةجينت تأظهر  .كاالختبار

 العربية اللغة قواعد فهم عدـ ك ادلفردات قليل من جفظ ىي ادلشكالت اللغوية أما .الطريقية

 ك ادلدرسية الكتب توافر عدـ ك درسةادل ك الطالب ةأما ادلشكالت الطريقية ىي  .العربية كالكتابة

كأما  .ناسبةادل غَت ًنو التق ةتقني اختيار ك لالوسائ قيود ك الوقت زبصيص ك الرتيبة طريقة التدريس

٪  11،00 ورفولوجيادلخطأ  ك٪  44،36 الصوت خطأ: يلي كما ىي هامن ربصل اليت البيانات

 (.2013 ؛ شكور فريهنطارا٪ ) 22،01 الداليل خطأ ك٪  26،60 النحو خطأ ،

مشكالت تدريس الكتابة للطالب يف الفصل " وضوعدب ةمنور  فإ حبثتو مذال البحث الثاين

 يف الطالب مشكلة دلعرفة البحث ىو اىذ ىدؼ". ك 1السابع يف ادلدرسة ادلتوسطة جوجاكرتا 

 طالبال من موضوع البحث كاف .اللغوية كغَت اللغوية تكالشمل من ادلشت اليت بةتاالكتدريس 

 لكن ك  كيفية حبث ىو البحث ىذا .شخصا 71 بلغ الذم ب السابع ك أ السابع الفصليف 

 ادلراقبة طريقة باستخداـ البيانات صبع ةطرق .البيانات حلساب الكمي البحث طريقة يستخدـ أيضنا

مشكالت تدريس الكتابة  أف النتائج أكضحت .االختبارات ك االستبيانات ك توثيقال ك ةادلقابل ك
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 ك باألشكاؿ االعًتاؼ عدـ اللغوية ادلشكلة تشمل .ةلغويا كغَت ةلغويا مشكلتُت إىل نقسمت

 كتشمل .العربية اإلمالءات كتابة  كصعوبة العربية احلركؼ ترتيب صعوبة ك العربية الكتابات

 الطالب رغبة عدـ ك الطالب مدعمة عدـ ك  ادلتجانسة غَت الطالب ةخلفي اللغوية غَت ادلشكالت

 على قدرة أقل ك الفصل إدارة ك دريسالت تقنيات تطوير يف ادلدرس قدرة نقص ك  ةباالكت بدراسة

 .ادلواد شريحت يف كضوح أقل ك العربية اللغة استخداـ

 يف أف يسأؿ بللطال الفرصة إعطاءك  دلدعمةا توفَت ىو درسادل يقدمو الذم احللكأما 

 جيدا شرحنا درسادل ك يشرح كعبء دراسة الكتابة يف النظر بعدـ الطالب رغبة تشجيعك  الفصل

 (.2009إف منورة : ) ادلناسبة الوسائلالطرؽ ك  ستخدـي ك يطلب ادلدرس الطالب فهم لزيادة

 :أدناه اجلدكؿ يف السابقة كاألحباث البحث ىذا بُت الفرؽ كأما
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 الرقم اإلسم ادلوضوع ادلساكة الفرؽ

 السابق الباحث يبحث

تدريس عن شكالت 

 ك اإلنشاء عموما

 خطاءاأل أشكاؿ

 ىذا كأما ىذا. اللغوية

 يبحث عن البحث

مشكالت تدريس 

 .ادلوجواإلنشاء 

يبحث عن مشكالت 

 تدريس اإلنشاء

مشكالت تدريس 

اإلنشاء للطالب يف 

الفصل الثامن يف 

ادلدرسة ادلتوسطة ابن 

القيم البنات 

 دراسةجوجاكرتا )

 األخطاء ربليل

 (اللغوية

شكور 

 فريهنطارا

1 
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عن  كأما البحث الثابق

مشكالت تدريس 

 اللغوية حيث من الكتابة

 كأما ىذا .اللغوية كغَت

 يبحث عن البحث ىذا

مشكالت تدريس 

 .ادلوجواإلنشاء 

يبحث عن مشكالت 

 تدريس الكتابة

مشكالت تدريس 

الكتابة للطالب يف 

الفصل السابع يف 

ادلدرسة ادلتوسطة 

 1جوجاكرتا 

 2 إف منورة

 

 البحث وائدف . ق

 :الفوائد ادلتوقعة من ىذا البحث ىي

 .تربية اللغة الربية لًتقية جودة خاصة بيةالًت  لعامل مفيدا يكوفل .1

 مرجعا يكوف أف ديكن حبيث ربدث اليت تكالادلش من احللوؿ ك تادلشكال عرفةدل .2

 .لألفضل

 .ادلوجواإلنشاء مشكالت تدريس  حوؿ البحوث إجراء يف لباحثُتل مرجعية صبحي .3
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 ادلوجواإلنشاء شكالت تدريس احلل دل

 حد البحث . ك

يف الفصل الثامن  ادلوجواإلنشاء مشكالت تدريس ربليل ن عركز الباحث البحث ييف ىذه 

 .هاككيفية حل يف ادلدرسة ادلتوسطة مسلمات هنضة العلماء بالنكارايا

 ىيكل البحث . ز

بُت صبيع أنواع  ك كتنقسم مهارات الكتابة عموما إىل ثالثة، كىي اإلمالء ك اخلط ك اإلنشاء

مث بُت صبيع أنواع مهارات الكتابة فمهارة   .مهارات الكتابة ىي أصعب ادلهاراتفادلهارات اللغوية 

 كتابة اإلشاء أصعب.

كديكن التعبَت عنو  ادلدرسةالباحث أعاله ىو أساس البيانات ادلوجودة يف يشرحو اإلطار الذم 

  لي:يف الرسم البياين كما ي

 

 

 

 مشكالت تدريس اللغة العربية 

 ادلوجواإلنشاء مشكالت تدريس 

 تدريس اللغة العربية
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  الباب الثاني

 اإلطار النظري

 إطار النظر ( أ

 الموجهاإلنشاء تعريف مشكالت تدريس  .1

 تعريف مشكالت. أوال

ك عند ر. سويوطا باكر ك سيغت سرينطا   “ Problem “ادلشكالت ىي من كلمة 

ادلسألة  ك داؿاجل يصبح زاؿ ما( أف ادلشكلة ىي ادلسألة. كمعٍت ادلشكلة ىي شيئ  60:  2006)

 .اهب القياـ ديكن أف يزاؿ ال أك

 ديكن أف يزاؿ الأف ادلشكلة ىي شيئ  لل  استنتاج ديكن أعاله ادلذكور التعريف منك 

 .النتائج أقصى ربقيق أجل من ادلشكلة حل جيب آخر دبعٌت .اهب القياـ

 تعريف التدريس ثانيا.
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 يف البيئة كبُت بينو للتفاعل كنتيجة البيئة يف أمعموما  النشاط أشكاؿ أحد دريس ىوالت

 تغيَت على للحصوؿ األفراد هبا يقـو عملية ىودريس للت الكامل التعريف. ك حياتو احتياجات تلبية

-FIP)فرقة تطوير علـو الًتبية  بيئتها مع التفاعل يف نفسها فردية لتجربة نتيجة ككل جيد سلوكي

UPI   :7002 :732) 

دبعٍت  ىو ( أف التدريس2009( من قصونيت )64؛ 2017) نام أصليال فَتمينانقلت 

 .دراسةال يف الطالب تسبب أك ، يعٍت أف التدريس دبعٍت تدرسسببية

 دلساعدة ادلدرسة وصممي نشاط كل ىو دريسالت أف يوضح جوستافسوف كَتؾكعند  

 كالتنفيذ التصميم مرحلة خالؿ من منهجية عملية يف جديدة قيمة أك قدرةال دريست على شخص

 (.3: 2014)سيف الدين؛  كالتعلم التعليم أنشطة سياؽ يف كالتقييم

 جلعل توجيهية تصميم يف منظمة درسادل أنشطةالتدريس ىو  أف كموديونو ددييايت أكضح

 (.3: 2014دريسية )سيف الدين؛ الت ادلوارد توفَت على لتأكيداب أف يدرسوا الطالب

 :تعريف التدريس  حوؿ اخلرباء آراء بعض تقدًن سيتم

 سالفن روبرت ( أ
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 بأف( 2004 ، شان  ؛ 2002 ، ىيل ؛ 2000 ، دريسكوؿ)من  سالفن نقلكي

 (.65: 2007 ؛ نام أصليال فَتمينا) التجربة بسبب الشخص يف تغيَتىو  عادة دريسالت

 ديغنك سودانا نيومان ئي ( ب

 ىو درسادل أف يشرح التعريف منك . لطالبتدريس ا زلاكلة ىو دريسالت ديغن كعند 

 حيتاج حىت دريسللت لطالبا يسعى الذم درس ىوادل. دريسالت أنشطة يف الفاعلة اجلهات موضوع

 .طالبكي يدرس الل ادلهارات من معُت بقدر أنفسهم أف يوفر إىل درسادل

 درسادل بُت التفاعل ىو دريسالت أف االستنتاج ديكن ، أعاله ادلذكورة التفسَتات بعض من

 .إجيابينا التغيَت جيعل حبيث نظمادل الطالب ك

 الموجهنشاء إلتعريف ا ثالثا.

ادلوجو فسيكتب الكاتب قليال عن الكتابة. اإلنشاء قبل أف يكتب الكاتب عن تعريق 

الكتابة كسيلة من كسائل االتصاؿ اللغوم بُت األفراد. كيًتكز تعليم الكتابة يف ثالثة أمور ىي : 
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قدرة الدارسُت على الكتابة  الصحيحية إمالئيا ك إجادة اخلط ك قدرهتم على التعبَت عما لديهم من 

 .(186: 1989د طعيمة؛ )دكتور رشدم أضبأفكار يف كضوح ك دقة 

 القلوب عن للتعبَت العربية اللغة تأليف كتابة ىو اصطلحك ا  ىو تأليف لغة اإلنشاء

 كاتطوير ي لطالب أفل ديكن ، الدرس ىذا خالؿ من .الشخص ديتلكها اليت اخلربات ك كاألفكار

 (.125: 2011؛ عزاف أضبد) ثابتنا كليس متطورنا التفكَت يصبح حىت يامثمر  ك اإبداعي خياذلم

كأما اإلنشاء ادلوجو ىو تأليق الكتابة ادلرشد، يعٍت كتابة الكلمات أك الفقرة باإلرشاد ادلعُت 

مثل اجلملة غَت كاملة ك غَت لال . يسمي أيضا اإلنشاء ادلوجو باإلنشاء احملد ألف كتابة الطالب 

)خيدار  يةحبر  تفكَته لتطوير الطالب تطلبي ال فممرستها زلدد بالشكل من ادلدرس

  (.165: 2011الوسائل؛

 مهارات من نوع ىي اإلنشاء ادلوجو أف االستنتاج ديكن ، أعاله الوارد التعريف على كبناءن 

 الطالب يستطيع ال حىت حيددىا ادلدرس كلكن الطالب خياؿ ك أفكار صب على تركز اليت الكتابة

 .الكتابة يف حبرية ىمتفكَت  ك خياذلم كاتطوير أف ي
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 تدريسها تقنيات  من لطالب فيمكن التفسَتا خياؿ تطوير يف حيحد ادلدرس من كادلراد

( أف ذلا تقنيات كىي : األكىل التبديل ك التغيَت مثال 164: 2011) أسيف حرماكاف كتبها اليت

 فعل استبداؿ ك  للمجهوؿ ادلبٍت إىل للمعلـو ادلبٍت فعل تغيَت ك  اجلملة يف كاحد عنصر تغيَت

 فيدةادل اجلملة إىل الكلمات مرتب  ثالثنا .الفراغات امأل  ثانيناإىل فعل ادلضارع ك ما غَتىا.  ادلاضي

 .مرباأل اتباعا ادلعينة ملةاجل جعل رابعان  ،

 ىدؼ تدريس اللغة العربية .2

 مث ضركرينا التعلم من الغرض يكوف دلالا نتساءؿ فإننا ، دريسبالت ادلقصود ما فهمنا إلا

 .كتابتها ك درييسالت أىداؼ صياغة كيفية

 فيها تتضمن اليت ك  لطالبا عنها تعبَتي يتم اليت دريسالت نتائج ىي دريسالت أىداؼ

 طريق عن لل  ربقيق كديكن درسادل قبل من ادلتوقع اجلديدة الصفات ك ادلهارات ك العلـو عموما

 عملية بعد ربقيقو ادلتوقع السلوؾ كصف ىودريس الت من الغرض .دريسللت نتيجة طالبال

 تقنياتال ك األساسية ادلبادئ بعض إىل تاجرب العربية باللغة ادلناسب التعلم صياغة إف. دريسالت

 (.94: 2017)منَت؛  عينةادل
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يف  مثل .العربية للغة مفاىيمية عرفةم ىو أجنبية كلغة العربية اللغة دريسلت ادلعريف اذلدؼ

 العاطفي اذلدؼك اإلعراب ك غَت لال .  اجلملة الفعلية علم النحو يعٍت معرفة اجلملة اإلمسية ك

 .اللغوية ادلمارسة يف العربية اللغة مفاىيم تطبيق على القدرة ىو أجنبية كلغة العربية اللغة دريسلت

 احلركي النفسي دؼاذليف علم النحو يعٍت جعل اجلملة اإلمسية ك اجلملة الفعلية ك غَت لال .  مثل

 ركحتأثر ال .العربية اللغة أعراض جبميع وعيال ك ساسيةاحل ظهور ىو أجنبية كلغة العربية اللغةيف 

 (.94: 2017ديل  رغبة معرفة اللغة العربية )منَت؛  ك هالتحليل وماللغ

 ىدؼ تدريس اإلنشاء ادلوجو .3

 عموما ىنا تقدديها سيتم كلكن. الطالب قدرةب وفقم ىو تدريس اإلنشاء ادلوجو ىدؼك 

 :كىي اإلنشاء ادلوجوتدريس  ىدؼ من

 ك قواعد ك الًتقيم لعالمات كفقنا جيد بشكل الكتابةأف يكتبوا  الطالب أكال : يستطيع

 .األخرل العربيةاللغة  القواعد

 .كامل دبعٌت كتاب شكل يف ادلشاعر ك األفكار تعبَت على قادركف الطالبثانيا : 



20 
 

   

 ك صحيح ك كاضح ك منتظم ك متماس  بشكل التفكَت على الطالب اعتادثالثا : 

 (.84-83: 2015 ، مرادم أضبد) يف الكتالبة عنو التعبَت على يقدركف

 اإلنشاء ادلوجومشكالت تدريس  .4

 للعامل أمهية اللغة العربية ألف  ذبنبو ديكن ال أمر ىو العرب لغَت العربية اللغة دريست إف

 العربية اللغة تدرس اليت األسباب ك كثَت من االعتذار  .ادلسلمُت غَتأـ  للمسلمُت أىي  ،مرتفعة

 الكتب منألف كثَت  ك العربية ألف القرأف بللغة إلسالـل خاصة الدينية الدكافع: كىي  العرب غَتل

فيحتاج معرفة  ىايعلمو  ك ىايفهمو  لكي العربية باللغة عربال علماء ألفها اليت الفيةكاخلالسلفية 

 (.99: 2011علومها )أسيف حَتماكاف ؛ 

 عالية ضباسة ك بنية جنبيةاأل لغةا درسوفي الذين الناس من لفأ مئة حىت آلالؼأ ىناؾ

 اذلدؼ حيققوف ك جيد بشكل ينجحوف الذين أكلئ ف هممن كلكن ك ادلعهد الرمسية يف ادلدرسة مثال

 اعتادكا جنبيةاأل لغةا دسوفي الذين الناس أف ىو األىم ألف، دلالا كذال  ؟. فقط قليال اعددإال 

 الشخصكاحد.  يف كل تلفخي اللغة يف شخص كل ذبربة أفكنعلم  .األـ لغة استخداـ على بالفعل

 كأصبحت .فقط اللغة تل  استخداـ إىل يميلف صغاره منذ واحدةال لغةال استخداـ على اعتاد الذم
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عزا؛ نفسو )أضبد  يف متأصالن  كاف ككلما  نشاطو كل من يتجزأ ال جزءنا اآلف يستخدمها اليت اللغة

2011 :63.) 

 أنو يفهم أف باحثلل ديكن( 53: 2011) عزا أضبد اهكتب يتال كتابةال إىل كاستنادان 

 مثل األجنبية اللغة جيعل أف طالبال على فيجب جنبيةاأل لغةا دريست يف لطالبا يرغب عندما

 .األطفاؿ من ايستخدموهن اليت اللغة

 .إصباالن  فهمها يسهل لغة ليست العربية اللغة ألف تمشاكال ةالعربي لتدريس اللغة تزال ما

)أسيف  اللغوية كغَت اللغوية ادلشكالت مها قسمُت إىل العربية للغة مشكالت تدريس نقسمت

 (.100: 2011حَتماكاف ؛ 

 اللغوية ادلشكالت مها قسمُت إىل تنقسم اليت العربية اللغة تشرح أنواع مشكالت تدريسس

 : اللغوية كغَت

 اللغوية المشكلة ( أ

 :التايل النحو على شرحها سيتم اليت اللغوية تكالادلش من أنواع ثالثة ىناؾ

 المفردات (1
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 مت اليت العربية ادلفردات ىو إندكنيسيا يف العربية اللغة دريسلتادلفيد  نصرالع أكثر أحد

 اللغة يف استيعاهبا يتم اليت العربية ادلفردات من ادلزيد فإف ، الواقع يف .اإلندكنيسية اللغة إىل استيعاهبا

 .ادلفردات حفظ فهمل طالبال على السهل جعلست اإلندكنيسية

 اإلندكنيسية إىل العربية ادلفردات استيعاب بسبب لةالع ىناؾ  أعاله ادلذكور سول ادلفيد

 :التايل النحو على( 67: 2011) عزاف أضبد هاأكضح كما

 غَتت قد اإلندكنيسية اللغة دخلت اليت ادلفردات من كثَت أم  ادلعٌت يف التحوؿ ( أ)

 .الوزف لديها الشعر من كلمة قاصدة دبعٍت "kasidah"مثل  األصلية اللغة من معناىا

 الصحراء إيقاع أك العربية الغناء إىل ربولت kasidah"  االندكنيسية الكلمة يف بينما

 .فقط

الرباكة ك لفظ كلمة  "berkatمثل كلمة "  معٌتيف  يزاؿ ال لكن ك اللفظ تغيَت ( ب)

"kabar" .من كلمة اخلرب 

من كلمة "كلمة". يف اللغة "kalimat "مثل كلمة مت لفظو  لكن يتغَت ادلعٌت  ( ت)

 ، أما يف اللغة العربية ىي كلمة أك لفظ كاحد.صبلة" kalimat "اإلندكنيسية تكوف  
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 الذم مورفولوجيا جوانب من كثَتا أفعلى  فينبغي للمعرفة  ادلفردات دبشكالت يتعلق فيما

 جيب لذل ،ك  .العربية اللغةيف  اإلسم اليت تكوف ك الفعل تغيَتات مثل اإلندكنيسية اللغة  يف جيد مل

 .احلاجة حسب استخدامهاب ديكنهم ك التغيَتاتكل تل   الطالب يفهم حىت ادلسألة ىذه تدريس

 القواعد (2

 من سيكوف الطريقة هبذه .أكالن  ادلعٌت وافهمي طالب أفال على جيب  العريب النص كتابة يف

 توفَت كىو العربية اللغةيف  حوالن العلم معرفة عن ىذا ينفصل ال .صحيح بشكل كتابتها السهل

 .ادلناسبة ك الصحيحة القواعد بكتابة ادلعرفة

 من الطالب مثل العرب غَت لطالبل العربية القواعد اللغة فهم السهل من ليس لاإ

 على التغلب من بسهولة يتمكنوا حىت ىتماـزيادة اال العربية اللغةدلدرس  جيب لذل ،ك  .إندكنيسيا

-103: 2011)حيدار الواسلة؛  العربية اللغة دريست عند الطالب يواجهها اليت الصعوبات

105.) 

 الكتابة (3
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  العربية اللغةتدريس  لطالب مشكلة تكوف ىي الالتينية الكتابة عن زبتلف العربية الكتابة

 من ةالعربي كتابةال يبدأ بينما اليسار إىل اليمُت من ةالالتيني كتابةال يبدأ .إندكنيسيا يف كخاصة

 الصغَتة ؼك األحر  ك الكبَتة ؼك األحر  كىي فقط شكلُت ذلا الالتينية ؼك األحر  .اليمُت إىل اليسار

 النهائية ك ادلتوسطة ك باديئادل كادلتقف كحدىا  من سلتلفة أشكاؿ علىىي  العربية حركؼاأل كأما

 (. 105: 2011)أسيف حَتماكاف؛ 

 المشكالت غير اللغوية ( ب

 شكالتادل أصبحت ،العرب غَت الطالب يواجهها اليت اللغوية ادلشكالت إىل باإلضافة

 :على النحو التايل تكالادلش  شرحفست العربية، اللغة دريست صلاح مسألة يف أيضا اللغوية غَت

ك  ك اإلصطالحات العبارات ال ذباد ىي ادلوجودةادلشكالت  الثقايف، االجتماعي كعنصر .1

 اندكنيسياإل لطالب صعبة ت تل  ادلشكالتأصبحف اإلندكنيسية اللغة يف األشياء أمساء

 مثال : العربية لألمة الثقايف ك باالجتماعي يعرفوا مل الذين

 "بلغ السيل الزبا"
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 العربية دراسة اللغةال مواد ترتيب فيحتاج إىل ،لذل كأما ادلراد هبا "شيئ ال ديكن تكراره". ك 

 ادلمارسة دبواد ادلادة ترتبط أف جيب بالطبع ك العربية الثقافة ك االجتماعية عن صورة على ربتوم اليت

 (.106-105: 2011)أضبد عزا؛   العربية

 عنصر الكتاب الدرايسي .2

 ادلدرسي باالكت ألف جدا كبَت العربية اللغة دريست صلاح يف ادلدرسي الكتاب دكركأما 

 يلي ما شرح سيتم .مشكلة ستكوف أجنبية كلغة العربيةاللغة  ادلادة ىدؼ مبادئإىل  ال يهتم مالذ

 ( :107-106: 2011) عزا أضبد يشرحها كما األجنبية اللغة تدريس مبادئ حوؿ

 مستول عند الطالب يطلبها اليت ادلواد اختيار ادلدرسية الكتب ظهرت أف جيباإلختيارية،  (1

 .عُتادل مستوللل ترتيبها يتم أك معُت

 التدرج، التدرج يف بياهنمن ادلدة السهلة إىل ادلدة العصب. (2

ليكوف درلا   متبادؿ بشكل معزز رابطا لو يكوف أف جيب معركض كتاب كل اإلرتباط، أف (3

 كامال.

 عنصر البيئة االجتماعية ( ج
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 اللغة بيئة يف طالبال دخلي إلا جدا فعاال كوفسي العربيةاللغة   مثل جنبيةاأل اللغة دريست

 الطالب يف شلارسة تطوركي .اللغة استخداـ على طالبال كل "سيجرب" البيئة ىذه مع .يدرسها اليت

 طالبال ستجعل البيئة ألف كلل  .البيئة يف يدرسوف ال الذين أكلئ  من أسرع بشكل اللغة

 متعدد رلتمع ىم اإلندكنيسي اجملتمع .اوهنيدرس اليت باللغة شيءال تعبَت ك استخداـ على معتادين

 ، تكوف ىذه احلالة مشكلةالعربية اللغة عن زبتلف اليت سلتلفة لغة مذل سلتلفة قبائل من يتكوفيعٍت 

 .العربية اللغة دريست يف

 الطالب يدعو الذم درسادل ىو اجليد درسادلمهما جدا.  عربيةاللغة ال بيئة جعل لذل ك 

 أف أحيانا و جيادألن مشكلة، درس تكوفادل خربة لكن .الفصل يف العربية اللغة استخداـب دائمنا

 (.110-109: 2011رزينة )أضبد عزا؛  حىت جيرم الدراسة ، هتاخرب  يف ليس العربية اللغة مدرس

 الرغبة و المدعمة ( د

 الكاملة نتائجال ربقيق عدـمن  نصرع أحد ىي العربية اللغة دريسلت قلة الرغبة ك ادلدعمة

 بشكل رقيةت إىل تاجزل ادلكادلة كأداة العربية اللغة دريست رغبة فإف كلذل ، .العربية اللغة دريست يف

 دريسلت اجهد العربية اللغة تدريس أمهية عنادلدرس  حبشر  يعٍت مباشرةكأما  .مباشر كغَت مباشر
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 نشر يف بادلشاركةىي  مباشرةكأما غَت  .لل  غَت ما ك العربية الدكؿ يف العمل ك اإلسالـ علـو دين

 (.45-44: 2011يف كل حاؿ متنوع )كا مونا؛  اإلسالمية الدعوة

 الطريقية ( ه

بالطريقية يف ادلعٌت األكسع،  ادلتعلقة بادلشكالت إندكنيسيا يف العربية اللغة دريست يواجو

 على النحو التايل يلي ما شرح سيتم. العربية للغة تعلم ك التعليم يف عملية عناصرب تتعلق كىي

 ( :68: 2010)مشس الدين األشرؼ؛ 

 مشكلة اذلدؼ ( أ)

 اللغة دريست اذلدؼ أف عليةال ك ادلتوسطة ك بتدائيةاال درسةدل العربية اللغة منهج يف كتب

 اليت األىداؼك  .اسلبي كاف أك انشط العربية اللغة استخداـ على يقدر الطالب أف ىو العربية

كلو  أبدان  اذلدؼ يتحقق مل الواقع يف كلكن، ربقيقها جيب ك مثالية ادلنهج يف صياغتها سبت

 .تكراران  ك مراران  ادلنهج يكمل

 الوقت زبصيصمشكلة  ( ب)
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األف تدرس اللغة العربية بساعتُت حىت ثالثة ساعات يف األسبوع ك خبمسة ك أربعُت دقيقة من  

كل ساعة. ك مع قليل زبصيص تل  الوقت فيجب للمدرس أف يتفكر ك يصمم الدراسة 

 (.70: 2010حلصوؿ ىدؼ التدريس )مشس الدين األشرؼ؛ الفاعلة 

 مشكلة ادلدرس ( ج)

 يصبح .خربتو دلتطلبات كفقا اجلودةلدائرتو ك  كفقا علمالو ل الذم درسادلادلدرس ادلاىر ىو 

كىي : األكؿ، متخرج من كلية  التالية الشركط ول كاف إلا مدرسا زلًتفا العربية اللغة مدرس

 أفتربية اللغة العربية. الثاين، لو علـو اللغة العربية الكافة ك ماىر يف تكليم اللغة العربية. الرابع، 

: 2010بتطور الزماف )نذر شاكور؛  كفقا نتومه مهارات ك علمو قيةلًت  كعي ك غبةر  ول يكوف

61.) 

 مشكلة الطالب ( د)

)مشس الدين  العربية اللغة دريست يف مشكلة الطالب خلفية يف االختالفات أصبحت

 يدرسوف مث ثناكيةال ادلدرسة من خلفية لديهم الذين الطالب مثل (71: 2010األشرؼ؛ 
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 العربية اللغة درسواي مل البالط ألف لل  فهم ا منصعب سيكوف ادلدرسة العالية يف العربية اللغة

 .من قبل اإلطالؽ على

 مشكلة الطريقة ( ق)

 تقًتف أف جيب لذل ،ك  .الدراسة يف جدا مهم شيء يى إتقاهنا ك الطريقة اختيار يف الدقة

كلو كاف ادلدرس ماىر جدا يف  .علـوال تتطور حىت طريقةال رلاؿ يف بالقدرة ادلادة إتقاف قدرة

و عكسك كذال   كضوح عدـ فسيكوف اختيار طريقة التدريس بدقة يصحب ال لكن ك ادلادة

 (.46-45: 2011)كا مونا؛ 

 مشكلة الوسيلة ( ك)

 األف، أف  سخدم ىو كما .التقليدية العربية اللغة تدريس جيرم يزاؿ ال يف يومنا احلاضر 

 وسائلال ك ال يستخدـ  وسائللل فقط ك السبورة الكتب يستخدـ العربية اللغة درسم منكثَتا 

 .كالتعلم التعليم عملية يف األخرل

 البحث ىيكاؿ .5

 كىي: ثالثة أبوابإىل يف ىذا البحث البحث  ىيكاؿ ينقسم
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 البحث لكتابة األساسية اخللفية صفت يتال بحثالخلفية فيو  : الباب األكؿ

ك أىداؼ البحث ك فائدة البحث ك حد  السابق البحث ك أسئلة البحث ك بادلشكلة ةتعلقادل

 البحث ك ىيكل البحث.

 يتم ذمكالفيو إطار النظرم الذم متعلق دبوضوع البحث ك ىيكل البحث  : الباب الثاين

 .سلطط شكل يف عنو التعبَت

 اليت بحثال إجراء يف الكتابة بطرؽ زلتوياهتا تتعلق اليت البحث طرؽفيو  : الباب الثالث

 ك البحث مكاف ك كقت كربديد ك طريقةال استخداـ سبب هافي تتضمن

 ك البيانات صبع تقنيات ك البحث أدكات ك  البحث بيانات مصدر

 .البيانات ربليل تقنيات ك التحقق تقنيات
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 الباب الثالث

 طريقة البحث

 ادلستخدمة ادلدخل ك نوعال - أ

  كيفيال البحث يف .ةالوصفي كيفيةال ادلدخل يى البحث ىذا يف ةادلستخدم ادلدخل

 بالتفكَت الباحث يبدأ حيث الناقد العلمي للتفكَت ادلختلفة مراحل كيفيال البحث تجاكزي

 القياـ زلاكلة مث ربليلها مث يف ادلبحث االجتماعية الظواىر أك احلقائق تقاطال أمستقرائي اال

 (.6: 2010الباحث )زلمد برىاف بوعُت؛  يبحثو ما على بناءن  بالتنظَت

 ادلوضحة البيانات ستخدـي حبث ىو كيفيال البحث أف( 29: 2011) زلمود يقوؿ

 نوفلق كفقنا عُتادل تفكَتال باستخداـ بعقالنية البيانات كأما ربليل نظرية، مؤىالهتا ك شفهينا

 ك قائقاحل عن ادقيق ك منظما ادلشكلة يبحث عن حبثىو  الوصفي البحث فأما .ادلنطق

 احلقائق ربديدتصوير ك  ك كصف إىل الوصفي البحث يهدؼ. الكائنات بعض خصائص

 (.100: 2011)زلمود؛  معُت إطار أك منظور إىل استنادنا
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عن  يصف ك يعرؼ أف الباحث فيقصد ةالوصفي ادلدخل الكيفية استخداـب ،لذل ك 

يف الفصل الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة مسلمات هنضة  ادلوجواإلنشاء مشكالت تدريس 

 العلماء بالنكارايا

 ادلكاف ك كقت البحث - ب

 مكاف البحث -1

ىف الشارع  يف ادلدرسة ادلتوسطة مسلمات هنضة العلماء بالنكارايايكوف ىذا البحث يف 

 .41جايت رقم 

 كقت البحث -2

 .2018حىت شهر أكتوبر  سبتمربمن شهر  البحث ىذا يبحث الباحث

 البحث موضوعك  ادلرؤكس - ج

ادلدرسة يف الفصل الثامن يف  ادلوجواإلنشاء مشكالت تدريس كادلرؤكس يف ىذا البحث 

 .ادلتوسطة مسلمات هنضة العلماء بالنكارايا
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يف ادلدرسة ادلتوسطة مسلمات هنضة ك مدرسة  الثامن يف الفصلكموضوع البحث طالب 

 .العلماء بالنكارايا

 البيانات ك مصدار البيانات - د

 بحثال اىذ يف ادلستخدمة البيانات فإف  خصائصها ك البيانات نوع حيث من إلا نظرت

طالب ك مدرسة اللغة العربية  ال من تتنوؿ اليت البيانات ىي ساسيةاأل البيانات .أساسية بيانات وى

 إىل تاجرب حىت العرية البيانات ىي األساسية البياناتك  .كغَتىا ادلالحظات ك ادلقابالت من مباشرة

 (.146: 2011)زلمود؛  التحليل زيادة

 بيانات ىي بحثال ىذه يف ادلستخدمة البيانات فإف البيانات، صبع كقت من كإلا نظرت

)زلمد إقباؿ  حالة أك نشاط تطورعن  نظرةال لتقدًن آلخر كقت من صبعها يتم اليت الزمنية السالسل

 (.82: 2002احلسن؛

  بيانات ىي بحثال ىذه يف ادلستخدمة البيانات فإف البيانات، صبع صفة من كإلا نظرت

 لباحث جيب لذا ، للغاية لاتية كيفيةال البيانات أف( 104: 2010) بوصلن برىاف يشرح. كيفية

 .البحث بياناتموضوعية  ربجب أف كنسب اليت الذاتية ادلواقف بجيتن أف
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 طريقة صبع البيانات -ق

 اخلطوة وى البيانات صبع فإف كبالتايل ، البيانات صبع ىو البحث يف الرئيسي اذلدؼ

 ؛سوغيونو) مناسبة بيانات الباحث حيصل لن البيانات، صبع طريقة معرفة بدكف. البحث يفناسبة ادل

2016 :224.) 

 يى هكىذ ، طرؽ صبع البيانات فيحتاج إىل البحث ىذا يف طلوبةادل البيانات على للحصوؿ

 :ليت كما

 مالحظةطريقة  .1

 كل أساس ىي ادلالحظة أف ناسوطيوف من اقتباسا( ٖٓٔ: ٢ٕٓٓ) سوغيونو يوضح

 خالؿ من صوؿاحمل الواقع عاملال حوؿ احلقائق أم فقط، البياناتب العمل للعلماء ديكن. العلـو

 .ادلالحظة

 أك األعراض على تركز العلمية ادلالحظة أف غارايبة اقتباسا من( 38:  2010) إمزير يوضح

 .ربكمها اليت القواعد اكتشاؼ ك هاعوامل كشف ك تفسَتىا بقصد شيء أك األحداث
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 مبحوثلل اليومية األنشطة يف الباحث يشارؾ ال اليت التشاركية غَت ادلالحظة الباحث يستخدـ

يف  ادلوجوتدريس اإلنشاء  عملية الحظةم على الباحث يركزإمنا  البحثية لبياناتا صدردل يستخدـ أك

 .الفصل الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة مسلمات هنضة العلماء بالنكارايا

يوضح  أم  البيانات صبع يف سرية أك بصراحة ادلالحظة من نوعنا أيضنا الباحث يستخدـ مث

 الباحث يكوف ال احلاالت بعض يف ك أنو جيمع البيانات البيانات مصدر إىل بصراحة الباحث

 هاعلي احلصوؿ ديكن ال اليت البيانات بعض على للحصوؿ لل  يتم ك البحث يف سرينا بل صرحينا

 (.312: 2008سوغيونو؛ ) السرم البحث طريقب إال

 :حوؿ بيانات ستحصل ، ادلالحظة طريقةىذه  باستخداـ

 أكال. مشكالت ادلدرس يف تدريس اإلنشاء ادلوجو

 ثانيا. مشكالت الطالب يف تدريس اإلنشاء ادلوجو

 ثالثا. البيانات عن الوسائل

 رابعا. البيانات ادلطلوبة يف ىذا البحث
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 طريقة ادلقابلة .2

 ادلعلومات على احلصوؿ عملية ىي ادلقابلة أف( 108: 2010) بوصلُت برىاف يشرح

 أك ادلخربين مع ادلقابالت لوجو كجهان  اجلواب ك السؤاؿ طريق عن البحث لغرض

 .للمقابلة التوجيهية ادلبادئ استخداـ بدكف أك مقابلتهم سبت الذين األشخاص

 : ىي ادلقابلة ىذه نتائج من عليها احلصوؿ سيتم اليت البياناتك 

تدريس اإلنشاء ادلوجو من جهة مشكالت اللغوية  يف الطالب كمشكالت ادلدرسة  ( أ

    كغَت اللغوية.

   تدريسو اإلنشاء ادلوجو عملية ( ب

 .تل  ادلشكالت على للتغلب جهود ادلدرسة ( ج

 طريقة توثيق .3

. الوثائق من لكن ك البحث موضوع حوؿ ادلباشرة غَت البيانات جلمع طريقة ىو التوثيق

 تكوف ك احلدث اختبار لغرض الوكاالت إحدل اليت كتبها ةمكتوب ىي جريدة الوثيقة
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 يفتح ك عليها العثور يصعب اليت علميةال ادلعلومات ك األدلة ك البيانات دلصادر مفيدة

 (.183:  ؛ زلمود) فيو التحقيق مت بشيء ادلعرفة نطاؽ لتوسيع الفرصة

 :ىي ىذه طريقة من جمعهاسي اليت البياناتك 

 ادلتوسطة مسلمات هنضة العلماء بالنكارايا ادلدرسة تاريخأكال. 

 ادلتوسطة مسلمات هنضة العلماء بالنكارايا ادلدرسة رسالة ك رؤيةثانيا. 

 ادلتوسطة مسلمات هنضة العلماء بالنكارايا ادلدرسةثالثا. خلفية تربية ادلدرسة يف 

 ء بالنكاراياادلتوسطة مسلمات هنضة العلما ادلدرسةيف  التحتية البنية ك ادلرافقرابعا. 

 طريقة ربليل البيانات -ك

كصف  فئة ك ك شكلتنظيمها إىل  ترتيب تسلسل البيانات ك ةربليل البيانات ىو عملي

 فئات ك ك شكلأساسي. كبالتايل ديكن االستنتاج أف ربليل البيانات ىو عملية تنظيم البيانات إىل 

 فرضية عمل ألهنا تستند إىل البياناتديكن افًتاض  حبيث ديكن العثور على الفكرة ك أساسي كصف

 (.145: 2012)عفف الدين ك بيٍت أضبد سئيباين؛ 
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 طريقة الكيفية الوصفية ىي البحث ىذا يف ادلستخدمة البيانات ربليل طريقة فإف ، لذا

 ،معا كيفيةال البحث يف البيانات ربليل تكوف طريقة. أعاله صياغتها سبت اليت األسئلة على لإلجابة

  :كىي

 أك البيانات مصادر صبيع من اإلمكاف قدر ادلطلوبة البيانات صبع صبع البيانات ىي .1

 .ادلراقبة بطريقة البحثمرؤكس 

 أك حذفها ديكن هاشرح مت ك البحث كافم من ذبد اليت البيانات زبفيف البيانات ىي .2

 .البحث نتائج يف إدراجها عدـ

يشرح عليها  البحث مكاف من عليها احلصوؿ مت اليت البيانات شرح البيانات ىي .3

 .القصور تستَت دكفب الباحث

ك تقدًن البيانات ك االستنتاج  البيانات زبفيف إىل لنظراإلستنتاج ىي شرح البيانات با .4

الذم ال خيرج من البيانات الت مت احلصوؿ عليها ك ىدؼ البحث )عبد القدير؛ 

1999 :84.) 
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 طريقة ربقيق البيانات -ز

 للتأكد هبذا الباحث يقـو. باحلقيقة دلا كفقا البيانات أف لضماف البيانات ىذه صحة من التحقق

 ربدث اليت البيانات بُت صحيحة بيانات على للحصوؿك . صحيحة صبعها مت اليت البيانات أف من

 يعٍت التثليث. التثليث طريقة باستخداـ اختبارىا سيتم صبعها مت اليت البيانات مع يف مرؤكس البحث

 إىل للوصوؿ بالنسبة. كيفيةال البحث يف أدكات ك سلتلفة أكقات خالؿ مناختبار البيانات  ك مقارنة

 :التايل النحو على التالية اخلطوات ازبذ ، االعتقاد ىذا

 ادلقارنة بُت بيانات ادلالحظة ك مقابلة. .1

 ادلقارنة بُت قوؿ شخص عموما ك بيانات اليت مت صبعها يف مكاف البحث. .2

 (. 178: 2000ادلقارنة بُت بيانات مقابلة ك التوثيق )لكسي ج. موئيلون ؛  .3
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 الباب الرابع

 نتائج البحث و المبحثة

 نظرة عامة على مكاف البحث .أ 

 إقامة المدرسة المتوسطة مسلمات نهضة العلماء بالنكارايا تاريخ .1

يف مدينة  1994هنضة العلماء يف عاـ  اتمسلمادلدرسة ادلتوسطة تأسست 

، كمت بناءىا  2014-24-11نكارايا اليت مت اعتمادىا "أ" يف تاريخ االعتماد األخَت بال

 41األىلية يف الشارع بيلو تعليمية الؤسسة ادلربت رعاية  2ـ  1526على مساحة 

وجود ادلدرسة ىناؾ م هنضة العلماء اتمسلمباىندكت بالنكارايا، سول ادلدرسة ادلتوسطة 

 تعليم مؤسسة األخرل ىي ركضة األطفاؿ ك ادلدرسة اإلبتدائية ك ادلدرسة العالية. كتأدل 

ك رئيسة ادلدرسة ادلتوسطة  احلجة رشيدة بصرم (YPNU)ادلسلمات هنضة العلماء 

 2017 مايو 1 يف امنصبه توىلمسلمات هنضة العلماء تينت كرتيكا أغستينا، س ؼ.د 

 .اآلف حىت
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 المدرسة المتوسطة مسلمات نهضة العلماءبالنكاراياعنوان  .2

بانربن  مدينة  حضرية قريةباىندكت  ادلناطق 41ادلدرسة ىف الشارع جايت رقم  عنواف

 .73111الرمز الربيدم  3227665( 0536رقم اذلاتف )بالنكارايا 

 الرؤية و البعثة المدرسة المتوسطة مسلمات نهضة العلماء بالنكارايا .3

 صلاز"اإل ك العملك  العلم دياف كاإلالرؤية: "ربقيق الطالب الذين لديهم 

 البعثة :

 .الدينيةدريس الت شلارسة خالؿ من كتعاىل سبحانو هلل اإلخالص ك اإلدياف ذبديد أكال.

 بشكل الكرًن القرآف زلتويات شلارسة ك افهم ك قراءة حيبوف الطالب جعل ثانيا.

 .صحيح

 .كإمكاناهتم كمواىبهم الطالب اىتمامات أساس على التكنولوجيا ك العلـو تطوير ثالثا.

 .ادلدرسة أمر تنفيذ يف الطالب ك درسُتادل انضباط زيادة رابعا.
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 كل حيقق حبيث  ادلمتع ك الفعاؿ ك اإلبداعي ك بتكرادل ك النشط دريسالت تنفيذ خامسا.

 .رضيةم إصلازات طالب

 .للتميز للطالب صحية بطريقة التنافسية الركح ك بالنفس الثقة زيادة سادسا.

 .ادلربرلة كمواىبهم الطالب اىتمامات دلعرفة بادلشورة القياـ سابعا.

 .بأدب كالتصرؼ كالتصرؼ كالتحدث للتواصل ادلدارس مواطٍت على ؼتعر  ثامنا.

 اجلماعي العمل قيم كغرس ، كالدديقراطية ، لالختالفات ادلتبادؿ االحًتاـ تطوير تاسعا.

 .الدكلة ك كاألمة اجملتمع حياة يف

 النحو على إمكانات تطوير خالؿ من الدراسي ادلنهج خارج بأنشطة القياـ عاشرا.

 .األمثل

 النحو على إمكانات تطوير خالؿ من الدراسي ادلنهج خارج بأنشطة القياـ احلادم عشر.

 .األمثل

 .التعليم كموظفي ادلعلمُت كأداء كفاءة ربسُتالثاين عشر. 
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 .كادلمتع الفعاؿ للتعلم الكافية التحتية كالبنية ادلرافق توفَتالثاثة عشر.  

 بطريقة ادلتحدة األمم كقيمة االكتماؿ معايَت من األدىن احلد قيمة زيادةالرابعة عشر. 

 .مستدامة

 عالية أخالؽ كذلم ، كادلتفوقُت ، نوعية من ىم الذين اخلرجيُت زيادةاخلامسة عشر. 

 كتعاىل سبحانو هلل كمكرسة

 .الصلة لات األخرل كادلؤسسات ادلدرسة سكاف بُت متناغم تعاكف إقامةالسادسة عشر. 

 كصف عاـ موضوع البحث .ب 

 درسةم ك جالثامن  فصليف ال شبنية طالب ىذا البحثيف  البحث موضوعيكوف 

 .نكارايابال العلماء ادلتوسطة مسلمات هنضة ادلدرسةعربية يف اللغة ال

 1جدكاؿ 

 ر/م الفصل اسم رقم

 ر ج أضبد حافظ 1
 ر ج أضبد مولنا 2
 ر ج دكين سامل 3
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 ـ ج فاصال سَتين أضبد الركمي 4
 ـ ج حبيبة 5
 ر ج حندرم سافًتا 6
 ر ج زلمد فرحة عبد اهلل 7
 ـ ج أككتا ديا 8

 

 هنضةادلتوسطة مسلمات  ادلدرسة يف ةالعربي موضوع من ادلدرسة اللغة بيانات كصف سيتم

 :التايل النحو على نكارايابال العلماء

 كاتى رضبة. رأد:   االسم

 1966 يناير 26: حنديل بوجر  موالد ك تاريخ

 مولود

 001 2 199803 19660126:  إعداد موظفة

: سرجانا تربية الدينية اإلسالمية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية  ادلتخرجة

 أنتاسارم    بنجرماسن

 أ 4/منعظة:  مرتبة/الًتتيب
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 العربية: اللغة  ادة الذمم

 تدرس

 موجودة:   شهادة

 عرض البيانات ك ربليلها .ج 

حلها بعبارة أخرل جيب حل ادلشكلة من أجل ربقيق   يزؿملاليت ىي مشكلة  ةكلادلش

 أقصى.

 سوؼ فيكوف البياف أسئلة البحث على لإلجابة ك  نهجادل بحثال نتائج كصف تقدًنل

 :البحث أسئلة ا علىعاتبا

 .اإلنشاء الموجه دريسمشكالت الطالب في ت .1

يف  ج الثامن فصلال طالب يواجهها اليت ادلشكالت يف البحث نتائج على بناء

 :التايل النحو على بُت الباحثي أف يمكنف ، ادلوجواإلنشاء  دريست

 مشكالت المفردات (1
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 :ممع الطالب، كى باحثال أقابلدلعرفة ادلشاكل الطالب من حيث ادلفردات  

 مقابلة مع دس ( أ

 : التايل النحو على اللغة البنجارية يف دس مع ادلقابلة إىل استنادا

دبهمة  القياـ منا ادلدرسة تطلب إلا لذل  ادلفردات، أحفظ "نعم، مل
)مقابلة مع دس  أفهمها فلم  العشوائية ادلفردات ترتيب مثل ادلوجواإلنشاء 

 (.2018 أكتوبر 4

 الطالب أف الباحث الحظها اليت ادلالحظات نتائجب معززة أعاله الواردة بياناتال إف

 فيدةم ةصبل تكوف عشوائيةال فرداتادل ترتيب كىي درسةادل هاتعطي اليت ادلهاـ على العمل يفيصعبوف 

 (.2018 سبتمرب 27 ، ادلالحظة) الصحيحة للقواعد اكفق ك

 يقولو ما ربليل ديكن ادلالحظات نتائج مع مقارنة موضوع البحث مع ادلقابالت إىل استنادا

 .ادلراقبة نتائج هتعزز  ما كىو  صحيح ىو البحث موضوع

 ادلقابلة مع مف ( ب

 التايل : النحو على يف اللغة البنجارية مف مع ادلقابلة إىل استنادا
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 فقط السهلة ادلفردات كلمات أحفظ فأنا ادلفردات، من كثَت أحفظ ال"
 تكوينل درسةادل منا تطلب إلا لذل  ،قلمكال كتبادل ك الكراسي مثل
 يف ادلعٌت نظرأ أك ادلعٌت ادلدرسة أك اءقسأؿ األصدفأ ، عشوائيةال فرداتادل

 4 مف)مقابلة مع فأصعب يف ترتيبها" ىناؾ يكن مل كإلا ، الكتاب
 (.2018 أكتوبر

 الطالب أف الباحث الحظها اليت ادلالحظات نتائجب معززة أعاله الواردة بياناتال إف

 فيدةم ةصبل تكوف عشوائيةال فرداتادل ترتيب كىي درسةادل هاتعطي اليت ادلهاـ على العمل يفيصعبوف 

 (.2018 سبتمرب 27 ، ادلالحظة) الصحيحة للقواعد اكفق ك

 يقولو ما ربليل ديكن ادلالحظات نتائج مع مقارنة موضوع البحث مع ادلقابالت إىل استنادا

 .ادلراقبة نتائج هتعزز  ما كىو  صحيح ىو البحث موضوع

 ادلقابلة مع ىس ( ج

 التايل : النحو على يف اللغة البنجارية ىس مع ادلقابلة إىل استنادا

 عشوائيةال فرداتادل ترتيب مثل درسةادل من ادلهمة يف عمل أصعب ، نعم "
 4 ىس)مقابلة مع "ادلفردات حلفظ كسل أنا ، ادلعٌت أعرؼ ال ألنٍت
 (.2018 أكتوبر
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 الطالب أف الباحث الحظها اليت ادلالحظات بنتائج معززة أعاله الواردة البيانات إف

 مفيدة صبلة تكوف العشوائية ادلفردات ترتيب كىي ادلدرسة تعطيها اليت ادلهاـ على العمل يصعبوف يف

 (.2018 سبتمرب 27 ، ادلالحظة) الصحيحة للقواعد ك كفقا

 يقولو ما ربليل ديكن ادلالحظات نتائج مع مقارنة موضوع البحث مع ادلقابالت إىل استنادا

 .ادلراقبة نتائج تعززه ما كىو  صحيح ىو البحث موضوع

 ادلقابلة مع أـ ( د

 التايل : النحو على يف اللغة البنجارية أـ مع ادلقابلة إىل استنادا

 درسادل طلبت ،الدرس بداية يف! مدرس يا ادلفردات قليل من أحفظ "
 لذل  درسال هناية يف تدريس اإلنشاء ادلوجو كأما بينما ،حفظ ادلفردات

 أـ)مقابلة "ادلهاـ عمل يفصعب كأ أنسىها اليت ادلفردات من الكثَت ىناؾ
 (.2018 أكتوبر 4دس 

 الطالب أف الباحث الحظها اليت ادلالحظات بنتائج معززة أعاله الواردة البيانات إف

 مفيدة صبلة تكوف العشوائية ادلفردات ترتيب كىي ادلدرسة تعطيها اليت ادلهاـ على العمل يصعبوف يف

 (.2018 سبتمرب 27 ، ادلالحظة) الصحيحة للقواعد ك كفقا
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 يقولو ما ربليل ديكن ادلالحظات نتائج مع مقارنة موضوع البحث مع ادلقابالت إىل استنادا

 .ادلراقبة نتائج تعززه ما كىو  صحيح ىو البحث موضوع

 ادلقابلة مع أح ( ق

 التايل : النحو على يف اللغة البنجارية أح مع ادلقابلة إىل استنادا

 عرؼي أف يجبف ادلهمة، قياـفيصعب يف  ادلعٌت فهمي ال إلا! درسادل نعم "
 العمل يف لذال  أصعب اأحفظه ال فأنا ادلفردات، لًتتيب  ادلعٌت
 (.2018 أكتوبر 4 أح)مقابلة مع "عليها

 

 الطالب أف الباحث الحظها اليت ادلالحظات بنتائج معززة أعاله الواردة البيانات إف

 مفيدة صبلة تكوف العشوائية ادلفردات ترتيب كىي ادلدرسة تعطيها اليت ادلهاـ على العمل يصعبوف يف

 (.2018 سبتمرب 27 ، ادلالحظة) الصحيحة للقواعد ك كفقا

 يقولو ما ربليل ديكن ادلالحظات نتائج مع مقارنة موضوع البحث مع ادلقابالت إىل استنادا

 .ادلراقبة نتائج تعززه ما كىو  صحيح ىو البحث موضوع

 مشكلة القواعد (2



50 
 

   

 ، الطالب مع مقابالت باحثال أجرل ، القواعد حيث من ادلشكلة دلعرفة

 :مكى

 ادلقابلة مع دس ( أ

 التايل : النحو على يف اللغة البنجارية دس مع ادلقابلة إىل استنادا

القواعد النحوية أنا ال أفهم أيضا، ألهنا نادرا ما تدرس")مقابلة مع كأما  "
 (.2018أكتوبر  4دس 

 الطالب أف الباحث الحظها اليت ادلالحظات بنتائج معززة أعاله الواردة البيانات إف

 مفيدة صبلة تكوف العشوائية ادلفردات ترتيب كىي ادلدرسة تعطيها اليت ادلهاـ على العمل يصعبوف يف

 (.2018 سبتمرب 27 ، ادلالحظة) الصحيحة للقواعد كفقاك 

 يقولو ما ربليل ديكن ادلالحظات نتائج مع مقارنة موضوع البحث مع ادلقابالت إىل استنادا

 .ادلراقبة نتائج تعززه ما كىو  صحيح ىو البحث موضوع

 ادلقابلة مع مف ( ب

 التايل : النحو على يف اللغة البنجارية مف مع ادلقابلة إىل استنادا
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 تركيب الفعل ك الفاعل فهمت  أمقليال وية إالاللغقواعد الأفهم  ما "
استبداؿ  درسةا تطلب منا ادلكأحيانالضمائر لكنٍت ال أفهم تغيَت ك 

 (.2018 أكتوبر 4 مف)مقابلة مع ضمائرىا"

 الطالب أف الباحث الحظها اليت ادلالحظات بنتائج معززة أعاله الواردة البيانات إف

 مفيدة صبلة تكوف العشوائية ادلفردات ترتيب كىي ادلدرسة تعطيها اليت ادلهاـ على العمل يصعبوف يف

 (.2018 سبتمرب 27 ، ادلالحظة) الصحيحة للقواعد ك كفقا

 يقولو ما ربليل ديكن ادلالحظات نتائج مع مقارنة موضوع البحث مع ادلقابالت إىل استنادا

 .ادلراقبة نتائج تعززه ما كىو  صحيح ىو البحث موضوع

 ادلقابلة مع ىس ( ج

 التايل : النحو على يف اللغة البنجارية ىس مع ادلقابلة إىل استنادا

)مقابلة مع ال أفهم قواعد النحو ك الصرؼ ألهنا صعبة ك كثَت احلفظ" "
 (.2018 أكتوبر 4 ىس

 الطالب أف الباحث الحظها اليت ادلالحظات بنتائج معززة أعاله الواردة البيانات إف

 مفيدة صبلة تكوف العشوائية ادلفردات ترتيب كىي ادلدرسة تعطيها اليت ادلهاـ على العمل يصعبوف يف

 (.2018 سبتمرب 27 ، ادلالحظة) الصحيحة للقواعد ك كفقا
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 يقولو ما ربليل ديكن ادلالحظات نتائج مع مقارنة موضوع البحث مع ادلقابالت إىل استنادا

 .ادلراقبة نتائج تعززه ما كىو  صحيح ىو البحث موضوع

 ادلقابلة مع أـ ( د

 التايل : النحو على يف اللغة البنجارية أـ مع ادلقابلة إىل استنادا

كأما القاعد النحوية كالصرؼ صعبة يا مدرس! أنواعها كثَت،لذال    "
كسلت يف حفظها، كإلا تطلب منا ادلدرسة أف نعمل مهمة اإلنشاء ادلوجو 

 (.2018 أكتوبر 4 أـ)مقابلة مع فلم أستطيع"

 الطالب أف الباحث الحظها اليت ادلالحظات بنتائج معززة أعاله الواردة البيانات إف

 مفيدة صبلة تكوف العشوائية ادلفردات ترتيب كىي ادلدرسة تعطيها اليت ادلهاـ على العمل يصعبوف يف

 (.2018 سبتمرب 27 ، ادلالحظة) الصحيحة للقواعد ك كفقا

 يقولو ما ربليل ديكن ادلالحظات نتائج مع مقارنة موضوع البحث مع ادلقابالت إىل استنادا

 .ادلراقبة نتائج تعززه ما كىو  صحيح ىو البحث موضوع

 ادلقابلة مع أـ ( د
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 التايل : النحو على يف اللغة البنجارية أـ مع ادلقابلة إىل استنادا

تغيَت الضمة إىل الكثرة كأما القاعد النحوية صعبة يا مدرس! مثل  "
كغَتمها،كأما ادلهمة من ادلدرسة مثل ترتيب ادلمفردات فأتبع احلركة يف 

 أكتوبر 4 أح)مقابلة مع السؤاؿ كلكنٍت ال أعرؼ صحيح أـ ال"
2018.) 

 الطالب أف الباحث الحظها اليت ادلالحظات بنتائج معززة أعاله الواردة البيانات إف

 مفيدة صبلة تكوف العشوائية ادلفردات ترتيب كىي ادلدرسة تعطيها اليت ادلهاـ على العمل يصعبوف يف

 (.2018 سبتمرب 27 ، ادلالحظة) الصحيحة للقواعد ك كفقا

 يقولو ما ربليل ديكن ادلالحظات نتائج مع مقارنة موضوع البحث مع ادلقابالت إىل استنادا

 .ادلراقبة نتائج تعززه ما كىو  صحيح ىو البحث موضوع

 مشكلة الكتابة (3

 أجرل ، العربية الكتابة ناحية من الطالب هبا شعري اليت ادلشاكل دلعرفة

 :الطالب مع قابالتادل باحثال

 ادلقابلة مع دس ( أ
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 التايل : النحو على يف اللغة البنجارية دس مع ادلقابلة إىل استنادا

العادة أتبع ، يف أستطيع مل فأنا درسةادل ليسب إلاالكتابة أستطيع، ك كأما  "
 (.2018 أكتوبر 4دس ")مقابلة مع الكتابة يف الكتاب أك يف السبورة

 فك قادر  الطالب أف أالحظها الباحث اليت ادلالحظة نتائجب معززة أعاله ادلذكورة كالبيانات

 27 يف ادلالحظة) يف تدريس اإلنشاء ادلوجو السبورة على درسةادل هاتكتب اليت العربية كتابة على

 (.2018 سبتمرب

 يقولو ما ربليل ديكن ادلالحظات نتائج مع مقارنة موضوع البحث مع ادلقابالت إىل استنادا

 .ادلراقبة نتائج تعززه ما كىو  صحيح ىو البحث موضوع

 ادلقابلة مع مف ( ب

 التايل : النحو على يف اللغة البنجارية مف مع ادلقابلة إىل استنادا

 اليت األحرؼ أفهم ال لكنٍت أستطيع فأنا الكتاب يف متابعة أكتب إلا "
ألف  تدريس اإلنشاء ادلوجو فإف شاء أهلل أستطيعل إلا ، الأـ  مرتبطة تكوف
 (.2018 أكتوبر 4مف ")مقابلة مع  الكتاب عادة يف ادلهمة
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 فك قادر  الطالب أف أالحظها الباحث اليت ادلالحظة نتائجب معززة أعاله ادلذكورة كالبيانات

 27 يف ادلالحظة) يف تدريس اإلنشاء ادلوجو السبورة على درسةادل هاتكتب اليت العربية كتابة على

 (.2018 سبتمرب

 يقولو ما ربليل ديكن ادلالحظات نتائج مع مقارنة موضوع البحث مع ادلقابالت إىل استنادا

 .ادلراقبة نتائج تعززه ما كىو  صحيح ىو البحث موضوع

 ادلقابلة مع ىس ( ج

 التايل : النحو على يف اللغة البنجارية ىس مع ادلقابلة إىل استنادا

 الف ادلدرسة لىسب إلاالكتابة أستطيع، كإمنا متابعة الكتابة الكائنة، "كأما 
 تبعأ ألنٍت عملت مهمة اإلنشاء ادلوجو أستطيع إلا ال،صحيحة أـ  أعرؼ
 أكتوبر 4ىس ")مقابلة مع السبورة علىالكتابة اليت  أك الكتاب يف الكتابة
2018.) 

 فك قادر  الطالب أف أالحظها الباحث اليت ادلالحظة نتائجب معززة أعاله ادلذكورة كالبيانات

 27 يف ادلالحظة) يف تدريس اإلنشاء ادلوجو السبورة على درسةادل هاتكتب اليت العربية كتابة على

 (.2018 سبتمرب



56 
 

   

 يقولو ما ربليل ديكن ادلالحظات نتائج مع مقارنة موضوع البحث مع ادلقابالت إىل استنادا

 .ادلراقبة نتائج تعززه ما كىو  صحيح ىو البحث موضوع

 ادلقابلة مع أـ ( د

 التايل : النحو على يف اللغة البنجارية أـ مع ادلقابلة إىل استنادا

الكتابة احلمد هلل فال مشكلة يل، ألف ادلهمة مكتوبة يف الكتاب  يف "كأما
 (.2018 أكتوبر 4أـ ")مقابلة مع فنحن نرتبها فقط

 فك قادر  الطالب أف أالحظها الباحث اليت ادلالحظة نتائجب معززة أعاله ادلذكورة كالبيانات

 27 يف ادلالحظة) يف تدريس اإلنشاء ادلوجو السبورة على درسةادل هاتكتب اليت العربية كتابة على

 (.2018 سبتمرب

 يقولو ما ربليل ديكن ادلالحظات نتائج مع مقارنة موضوع البحث مع ادلقابالت إىل استنادا

 .ادلراقبة نتائج تعززه ما كىو  صحيح ىو البحث موضوع

 ىناؾ أف استنتاج يمكنف الباحث هاحبث اليت الوثائق ك ادلالحظات ك ادلقابالت نتائج من

 .الكتابة ك القواعد ك ادلفردات مشاكل كىي  لغوية مشاكل ثالث
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 طالبفأقابل الباحث ال ىف تدريس اإلنشاء ادلوجو األخرل ادلشكالت فيكتشل  لل  بعد

 :التايل النحو على الثامن يف الفصل

 ادلقابلة مع فس (1

"يف تدريس اللغة العربية مل منل  الكتاب الدراسية ك لكن ندرس بكتاب 
عمل الطالب كلال  الكتاب صعب، كمل أضبس يف تدريس اللغة العربية ألهنا 

النهار، كادلدرسة تدرس بالبياف مث إعطاء ادلهمة كال صعبة ك كقت الدرس ىف أثناء 
 (.2018أكتوبر  5تستخدـ الوسائل")ادلقابلة مع فس، 

 غَت ادلشاكل بعض ىناؾ أف يستنتج أف باحثلل ديكن ، أعاله ادلقابلة نتائج إىل استنادا

 :كىي ، فس هبا تشعر اليت اللغوية

 أف ك فقط عمل الطالب كتب كاستخداـ للطالب الدراسية الكتب توافر عدـ ( أ

 .اجد اصعب لل  يعتربكف الطالب

 .خاصة اإلنشاء ادلوجو العربية اللغة دريسبت الطالب ضباسة عدـ ( ب

يف  التعب بسبب دريسللت متحمسُت غَت الطالب جيعل ىف أثناء النهار الدراسة كقت ( ج

 .الصباح من التدريس

 .رتيبةال دريستال ةقيطر  استخداـ ( د
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 .كغَتىاشاشات الكريستاؿ السائل  مثل وسائلال درسادل ستخدـت مل ( ق

 الواقع يف أنو قاـ هبا الباحث اليت ادلالحظات نتائج خالؿ من أعاله ادلقابلة نتائج تعزيز يتم

 درسةادل شرحت عندما يهتموف ال الطالب ككذل  العربية، ادلدرسية الكتب لديهم ليس الطالب

 دريسالت ادلدرسة تستخدـ طريقةألن الطالب ضباسة عدـ بسبب أيضا كىذا تدريس اإلنشاء ادلوجو

 سبتمرب 27 يف ادلالحظة) الذم ينقص ضباسة الطالب اليـو أثناء يف دريسالت كقت ككذال  رتيبةال

2018.) 

 ما ربليل ديكن ادلالحظات نتائج مع مقارنة البحث ةموضوع مع ادلقابالت إىل استنادا

 .ادلراقبة نتائج تعززه ما كىو  صحيح ىو البحث ةموضوع قولوت

 ادلقابلة مع أكدم (2

 أتعلم مل لذل  ادلدرسة اإلبتدائية العامة من زبرجت ألنٍت صعب، الكتاب إف"
 غَت بيئة اللغوية ال كاف إلا ،معٌت ادلفردات أعرؼ ال لذل  ،من قبل العربية اللغة
 قصَت دراسيال كقتالفصل ك  خارج يدرس كمل فقط الفصل يف دريسفالت  موجود
دليدرس ىف كل  اإلنشا ادلوجو  تدريس عن ناىي  األسبوع يف كاحدة مرة يعٍت
كادلدرسة تدرس بالبياف مث إعطاء ادلهمة كال تستخدـ الوسائل")ادلقابلة مع  الدرس
 (.2018أكتوبر  5أكدم، 
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 غَت ادلشاكل بعض ىناؾ أف يستنتج أف باحثلل ديكن ، أعاله ادلقابلة نتائج إىل استنادا

 :كىي ، فس هبا تشعر اليت اللغوية

 أف ك فقط عمل الطالب كتب كاستخداـ للطالب الدراسية الكتب توافر عدـ ( أ

 .اجد اصعب لل  يعتربكف الطالب

 الذم مل يدرس اللغة العربية للطالب التعليمية اخللفية ( ب

 البيئة اللغوية غَت موجودة  ( ج

 .رتيبةال دريستال ةقيطر  استخداـ ( د

 .كغَتىاشاشات الكريستاؿ السائل  مثل وسائلال درسادل ستخدـت مل ( ق

 الواقع يف أنو قاـ هبا الباحث اليت ادلالحظات نتائج خالؿ من أعاله ادلقابلة نتائج تعزيز يتم

 درسةادل شرحت عندما يهتموف ال الطالب ككذل  العربية، ادلدرسية الكتب لديهم ليس الطالب

 دريسالت ادلدرسة تستخدـ طريقةألن الطالب ضباسة عدـ بسبب أيضا كىذا تدريس اإلنشاء ادلوجو

 سبتمرب 27 يف ادلالحظة) الذم ينقص ضباسة الطالب اليـو أثناء يف دريسالت كقت ككذال  رتيبةال

2018.) 
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 يقولو ما ربليل ديكن ادلالحظات نتائج مع مقارنة موضوع البحث مع ادلقابالت إىل استنادا

 .ادلراقبة نتائج تعززه ما كىو  صحيح ىو البحث موضوع

 ادلقابلة مع حب (3

كال أعرؼ معٌت ادلفردا، كال أضبس يف تدريس اللغة العربية  صعب الكتاب إف"
كادلدرسة تدرس  ألهنا صعبة ككقت الدرس ىف أشناء اليـو كلال  كقت النعاس

أكتوبر  5بالبياف مث إعطاء ادلهمة كال تستخدـ الوسائل")ادلقابلة مع حب، 
2018.) 

 غَت ادلشاكل بعض ىناؾ أف يستنتج أف باحثلل ديكن ، أعاله ادلقابلة نتائج إىل استنادا

 :كىي ، فس هبا تشعر اليت اللغوية

 أف ك فقط عمل الطالب كتب كاستخداـ للطالب الدراسية الكتب توافر عدـ ( أ

 .اجد اصعب لل  يعتربكف الطالب

 عدـ ضباسة الطالب  ( ب

  ككقت الدرس ىف أشناء اليـو كلال  كقت النعاس ( ج

 .رتيبةال دريستال ةقيطر  استخداـ ( د

 .كغَتىاشاشات الكريستاؿ السائل  مثل وسائلال درسادل ستخدـت مل ( ق
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 الواقع يف أنو قاـ هبا الباحث اليت ادلالحظات نتائج خالؿ من أعاله ادلقابلة نتائج تعزيز يتم

 درسةادل شرحت عندما يهتموف ال الطالب ككذل  العربية، ادلدرسية الكتب لديهم ليس الطالب

 دريسالت ادلدرسة تستخدـ طريقةألن الطالب ضباسة عدـ بسبب أيضا كىذا تدريس اإلنشاء ادلوجو

 سبتمرب 27 يف ادلالحظة) الذم ينقص ضباسة الطالب اليـو أثناء يف دريسالت كقت ككذال  رتيبةال

2018.) 

 يقولو ما ربليل ديكن ادلالحظات نتائج مع مقارنة موضوع البحث مع ادلقابالت إىل استنادا

 .ادلراقبة نتائج تعززه ما كىو  صحيح ىو البحث موضوع

 الموجهمشكالت المدرسة فى تدريس اإلنشاء  .2

أف  يمكن للباحثفالتوثيق  ادلقابالت ك ادلراقبة ك طريقةباستخداـ  باحثال بحثبعد ي

ادلدرسة يف  يف الفصل الثامن تدريس اإلنشاء ادلوجويف  درسةمشكالت ادلعن  شرح البياناتي

 ادلتوسطة مسلمات هنضة العلماء.
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يصعبوف يف تدريس  الطالب كاف دريسالت عملية أثناء يف الفصل يف ادلالحظة كقت يف

 يف درسادل مشكلة كىذه ، درسادل هاتقدم اليت ادلفردات معٌت يعرفوا مل ألهنم اإلنشاء ادلوجو

 (.2018-10-04 بتاريخ ادلالحظة) اإلنشاء ادلوجو حوؿ الطالب تدريس

، درسةادل مع جريتأ اليت ادلقابالت بنتائج ادلالحظات ىذه نتائج عززت كقد  على ـر

 :التايل النحو

 الطالب صلعل أف ضلاكؿ كلكننا ، ادلفردات فهم إىل الطالب يفتقر ، عاـ بشكل"
 (.2018 أكتوبر 11 يف ـر مع مقابلة" )فظاحل طريق عن ادلفردات يعرفوف

 القواعد فهم يف صعوبات يواجهوف الطالب أف ادلقابلة يف ادلدرسة ـر أكضحت كما

 .النحوية

 الطالب صلعل أف ضلاكؿ لكننا لنحوية القواعد يتعلموف الذين الطالبال يفهم "
" اختبارات ك أجوبة ك أسئلة كنقدـ نكرر مث أمثلة إعطاء طريق عن اللغة قواعد يفهموف

 (.2018 أكتوبر 11 ـر مع مقابلة)

 درسةال شرحت عندما الطالب يفهم مل باحثال هبا قاـ اليت ادلالحظات إىل كيستند

عًتكيب اجلملة ادلفيدة من اجلملة الفعلية ك  الوقت لل  يف شرحت درسةادل تككان القواعد
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 كعند. سؤاال درسةادل تعطى مث واباجل ك سؤاؿال يف استمر درسةادل تأكضح كبعد. اإلمسية 

 (.2018 أكتوبر 11 يف ادلالحظة) بكُتمر  الطالب يزاؿ ال  مهاـ يف العمل

 بالكتابة، يتعلق فيما صعوبات يواجهوف الطالب أف ادلقابلة يف ـ ر ادلدرسة أكضحت كقد

 الطالب كتبها "صبلة" مثل ال،أـ  مرتبطة تكوف أف ديكن اليت احلركؼ يعرفوف ال الطالب أف أم

 ."ت صبل"

 متصلة تكوف أف ديكن اليت الكلمات يكتب كما أهنم لكتابةال يفهموف ىف ا الطالب أف" 
 فصل "اجلملة" مثل اكيسار  اديين متصلمثل احلرؼ الـ  متصلة تكوف أف ديكن ال كاليت

 طالبال تدريب ضلاكؿ ضلن لذل  ، كحدىا ستكوف لل  كبعد "اجلملة" الطالب "ت" يف
 (.2018 أكتوبر 11 ـر مع مقابلة") بالكتابة

 ثالث أم ناقص تدريس اإلنشاء ادلوجو كقت أف ادلقابلة يف ها ـرشرحاليت تالتالية  ادلشكلة

 .أسبوع يف الدراسة من فقط ساعات

 يف ـر مع مقابلة" )األسبوع يف ساعات ثالث قليل أم كأما كقت الدراسة اإلنشاء ادلوجو"

 (.2018 أكتوبر 11
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 العربية اللغة الدراسة كقت ففإ ، التوثيق بيانات ك ادلالحظات بنتائج كبيانات ادلقابلة معززة

 .بادللحق البيانات إرفاؽ كسيتم ، سبوعاأل يف ساعات ثالث ج الثامن فصلال لطلبة

ادلدرسة ادلتوسطة  يف ةالعربي درسة اللغةم أف مقابلة يف ـر اليت توضحها التالية ادلشكلةك 

 .التاسع ك الثامن ك السابع فصلال من العربية اللغة كاحدة اليت تدرس مسلمات هنضة العلماء

 من العربية للغة كاحدة درسةادل أنا ادلدرسة ادلتوسطة مسلمات هنضة العلماء يف الواقع يف"
، ("التاسع حىت السابع صلالف  (.2018أكتوبر  11ادلقابلة مع ـر

ادلدرسة ادلتوسطة  يف يفاللغة العربية  مدرسة أف التوثيق ك ادلراقبة نتائجب بيانات ادلقابلة معززة

 .بادللحق البيانات إرفاؽ كسيتم ،كاحدة مسلمات هنضة العلماء

 تعليميةال لفيةاخل لديهم الذين الطالب أف ادلقابلة يف كأما ادلشكلة التالية اليت أكضحتها ـر

 .حرؼ اذلجائية كتابة يف العامة يصعبوف بتدائيةمن اال

العامة يصعب يف كتابة حرؼ  بتدائيةمن اال تعليميةال لفيةاخل ملديه الذين بالطال كاف"
 (.2018أكتوبر  11ادلقابلة مع ـر ("اذلجائية
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 تستخدمها اليت الطريقة بأف ادلقابلة يف حب ك أكدم ك فس اليت كضحها  التالية ادلشكلةك 

 شاشات مثل اإلعالـ كسائل ستخدـت مل درسةكادل رتيبة كانتتدريس اإلنشاء ادلوجو   يف ـر

 .غَتىا ك الصوتمكرب  ك السائل الكريستاؿ

 طريقأف ـر تدرس ب باحثال أحلظها اليت ادلالحظة نتائجب معززة أعاله ادلذكورة البيانات

 ستخدـت درسادل افإمن وسائلال باستخداـ يتعلق فيما ككذل  ، إعطاء ادلهمة ك احلفظك  شرحال

 الحظاتادل) سائلالو  من كغَتىا السائل الكريستاؿ شاشاتك  صوتال مكرب ستخدـت كالالسبورة 

 (.2018 أكتوبر 11 ك 4 ك سبتمرب 27 من

 أف حيلل للباحث ديكن ، أعاله ادلذكورة كالوثائق كادلالحظات ادلقابالت نتائج إىل استنادا

يف الفصل الثامن ىف ادلدرسة ادلتوسطة  مدرسة اللغة العربية يواجهها اليت ادلشاكل أف يستنتج ك

 .اللغوية كغَت اللغوية ادلشكالت مها ، قسمُت إىل تنقسم مسلمات هنضة العلماء

 بقواعد الطالب معرفة كعدـ قلة حفظ الطالب عن ادلفردات: ىي اللغوية ادلشكالت أما

 .الصحيحة للقواعد كفقا الكتابة على الطالب قدرة كعدـ  العربية اللغة
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كانت مدرسة اللغة   ك قليل تدريس اإلنشاء ادلوجو كقت إف: ىي اللغوية غَت ادلشكالت أما

 كسائل استخداـ عدـ ك رتيبةال طرؽال استخداـ ك للطالب التعليمية اخللفية ك العربية  كاحدة 

 .دريسالت

 تدريس اإلنشاء الموجهلتغلب مشاكل  درسةحل الم .3

إعطاء  ياللغة العربية لتغلب مشاكل الطالب من حيث ادلفردات ى زلاكلة مدرسةك 

من الطالب  درسةطلب ادلتمث عمل الطالب يف كتاب مكتوبة الطالب بعض ادلفردات اليت 

 يف ادلقابلة على النحو التايل: ـر تحفظها. كما قال

 الطالب صلعل أف ضلاكؿ كلكننا ، ادلفردات فهم إىل الطالب يفتقر ، عاـ بشكل"
 (.2018 أكتوبر 11 يف ـر مع مقابلة" )فظاحل طريق عن ادلفردات يعرفوف

 مشاكل على للتغلب زلاكلة ادلدرسة أف الحظةبنتائج ادل معززة أعاله ادلقابلة نتائجك 

عمل  كتاب يف ادلوجودة ادلفردات حبفظ الطالب مطالبة ىي ادلفردات حيث من الطالب

 (.2018 أكتوبر 27 يف ادلالحظة)كاحدا فواحدا  حفظهم إيداع مث الطالب



67 
 

   

 يى العربية اللغة قواعد حيث من الطالب مشكلة على للتغلبكأما زلاكلة ادلدرسة 

 ادلقابلة يف ـر تقال كما. التدريبات ك أجوبة ك أسئلةب رباكؿ مث القواعد عن للطالب شرحت

 :التايل النحو على

 يفهموف الطالب صلعل أف ضلاكؿ لكننا النحوية القواعد يف تدريس الطالبال يفهم "

 مقابلة" )اختبارات ك كأجوبة أسئلة نقدـ ك نكرر مث أمثلة إعطاء طريق عن اللغة قواعد

 (.2018 أكتوبر 11 يف ـر مع

 الطالب مشاكل على للتغلب زلاكلة ادلدرسة أف الحظةادل معززة بنتائج أعاله ادلقابلة نتائجك 

 إعطاء أخَتا ك سؤاؿل الفرصة الطالب إعطاء مث تكرارا قواعد شرح ىي النحوية بالقواعد يتعلق فيما

 (.2018 أكتوبر 11 يف ادلالحظة) ادلوضحة القواعد عن للطالب كتوبةادل التدريبات

 عندما الطالب توجيو ىي بالكتابة يتعلق فيما ادلشكلة على للتغلب كأما زلاكلة ادلدرسة

 الطالب مساعدة ك الطالب كتابة من التحقق خالؿ من اإنشاء ادلوجو مهاـ على الطالب يعمل

 :التايل النحو على ادلقابلة عند ـر تقال كما. الطالب يفهم مل إلا

 متصلة تكوف أف ديكن اليت الكلمات يكتب كما أهنم لكتابةال يفهموف ىف ا الطالب أف" 
 فصل "اجلملة" مثل اكيسار  اديين متصلمثل احلرؼ الـ  متصلة تكوف أف ديكن ال كاليت
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 طالبال تدريب ضلاكؿ ضلن لذل  ، كحدىا ستكوف لل  كبعد "اجلملة" الطالب "ت" يف
 (.2018 أكتوبر 11 ـر مع مقابلة") بالكتابة

 ـر تحققتس ،التدريبات الطالب يعمل عندما أنو ادلالحظة بنتائج أعاله ادلقابلة نتائج تؤكد

 أكتوبر 11 يف ادلالحظة) الكتابة يف يصعبوف كانوا إلا الطالب ساعدتك  الطالب كتابة من

2018.) 

 توجيو ىو التعليمية اخللفية حيث من الطالب مشكلة على للتغلب كزلاكلة ادلدرسة

 الحظ كما. ادلشاكل من كغَتىا ادلفردات ك القواعد ك الكتابة ناحية عن يفهموف ال الذين الطالب

 يصعب عندما مرارا ادلفرداتعن  للطالب تأكضح ـر أف اليت تدريس اإلنشاء ادلوجو عند باحثال

 .فهمها على الطالب ـر ساعدفت ادلهمة فهم يف الطالب

 ةالفرص إعطاء ىي قليل كقت تدريس اإلنشاء ادلوجو مشكلة على للتغلب كزلاكلة ادلدرسة

 غرفة إىل حلضور الدرس ساعات خارج اإلنشاء ادلوجو عن سئلةاأل يف يرغبوف الذين للطالب

 :التايل النحو على ادلقابلة يف ت ـرقال كما. ادلدرس

 يف ـر مع مقابلة" )األسبوع يف ساعات ثالث قليل أم كأما كقت الدراسة اإلنشاء ادلوجو"
 (.2018 أكتوبر 11
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 الدرس، انتهى عندما الباحث أالحظها اليت ادلالحظات نتائجب أعاله الواردة البيانات تؤكد

 أكتوبر 11 يف ادلالحظة) ىاو فهمي مل اليت ادلادة عن ليسألوا ادلكتب إىل يأتوا أف الطالب ـر تأخرب 

2018.) 
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 الباب الخامس 

 اإلختتام

 االستنتاج .أ 

اإلنشاء مشكالت تدريس  ها عنربليل كاليت مت عرضها ادلقدمة  البيانات إىل  استنادا

 باحث، ديكن لليف الفصل الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة مسلمات هنضة العلماء بالنكارايا ادلوجو

 ما يلي:كأف يستنتج  

يف الفصل الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة  ادلوجواإلنشاء تدريس  الطالب ىف مشكالت تنقسم .1

 ادلشكلةكأما . لغوية غَت ك لغوية مشكلةمها  قسمُت اىل مسلمات هنضة العلماء بالنكارايا

عدـ حفظ الطالب عن  أكال،: ىي ادلوجواإلنشاء تدريس  يف الطالباليت يشعرىا  لغويةا

 عدـ ثانيا، ،يف ترتيب ادلفردات العشوائية تكوف صبلة مفيدة البلطا يصعب حىتادلفردات 

 ةصحيحال ىف تبديل الضمائر الطالب حىت يصعب العربية اللغة قواعدعن  الطالب معرفة

 معرفة عدـ ثالثا، ،ك الفعل كالفاعل فة مهمة اإلنشاء ادلوجو كاخلرب ادلبتداء ترتيبك 

 ،اكرابع ،ال يعلرفوف حركؼ ادلتصل كادلنفصلأم  الصحيحة العربية الكتابة يف الطالب
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يشعركف اللغة العربية  الطالب ألف هكىذ العربية اللغة دريست يف الطالب ضباسة كعدـ

 يدرسوا مل الذين للطالب التعليمية اخللفية ،خامساك  ،خاصة اإلنشاء ادلوجو دراسة صعبة

طريقة  استخداـ ، اسابع ، ادلوجواللغوية يف تدريس اإلنشاء  البيئةيأثر عدـ ك  اسادسك  اللغة

 ادلدرسة ىف مشكالت تنقسم. التعلم كسائل تستخدـ ادلدرسة ال ، اثامن ، ةالرتيب التدريس

يف الفصل الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة مسلمات هنضة العلماء  ادلوجواإلنشاء تدريس 

 عدـ بسبب ىي لغويةا شكلةادل . كأمالغوية غَت ك لغوية مشكلةمها  قسمُت اىل بالنكارايا

 معرفة عدـ كالعربية  اللغة قواعد على الطالب معرفة كعدـ ادلفرداتالطالب ىف  حفظ

 كقتقليل  أكال،: اللغوية غَت شكلةادل كأما. الصحيحة العربية الكتابة حيث من الطالب

 التدريس طريقة استخداـ كثالثا قليل مدرس اللغة العربية ،اثاني ،تدريس اإلنشاء ادلوجو

 ال ، خامسا ، العربية اللغة تعلمواي مل الذين للطالب التعليمية ،اخللفيةارابع ،الرتيبة

 .التعلم كسائل ادلعلموف يستخدـ

يف الفصل  ادلوجواإلنشاء تدريس  ىف يف الصعوبة على للتغلب درسةادل بو تقام الذم احلل .2

 الطالب إعطاء ، أكالن : الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة مسلمات هنضة العلماء بالنكارايا
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 الفرص توفَت مث مرارا العربية القواعد قواعد حوؿ للطالب شرح ، ثانيان  ، ادلفردات ربفيظ

 كتابة على الطالب تعّرؼ ، ثالثنا ، كتايب اختبار بإعطاء تنتهي ك األسئلة لطرح للطالب

 لطرح للطالب الفرص توفَت ، رابعان  ، الكتابة على مل يقدركا الذين الطالب توجيو ك

توجيو الطالب  ، خامسان  يفهموف، ال الطالب كاف إلا الدرس ساعات خارج األسئلة

 يفهموف ال الذين الطالب أكالعامة  االبتدائية ادلدرسة من تعليمية خلفية لديهم الذين

 .الفصل يف مباشرة

 اإلقًتاحات .ب 

ادلدرسة ادلتوسطة مسلمات يف  العربية اللغة أف تزداد مدرس إلضافة ادلدرسة رئيسة إىل .1

 هنضة العلماء بالنكارايا

 دلقابلة استعدادا حفظ ادلفردات يف انشاط يكونوا أف الثامنطالب ىف الفصل لل .2

 .ادلتنوعة العربية العلـو فهم ك االمتحانات

 استعدادا تدريس ك حفظ القواعد اللغوية يف انشاط يكونوا أف الثامنطالب ىف الفصل لل .3

 .ادلتنوعة العربية العلـو فهم ك االمتحانات دلقابلة
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 دلقابلة استعدادا تدريس الكتابة الصحيحة يف انشاط يكونوا أف الثامنطالب ىف الفصل لل .4

 .ادلتنوعة العربية العلـو فهم ك االمتحانات

 دلقابلة استعدادا تدريس اإلنشاء ادلوجو يف نشاطا يكونوا أف للطالب ىف الفصل الثامن .5

 .ادلتنوعة العربية العلـو ك فهم االمتحانات

 استعدادا تدريس اإلنشاء ادلوجو يف البيت يف نشاطا يكونوا أف للطالب ىف الفصل الثامن .6

 .ادلتنوعة العربية العلـو ك فهم االمتحانات دلقابلة

 حل ك الطالب تدريس يف ضباسة أف ال تزاؿ راضباكايت. أدر  العربية مدرسة اللغة إىل .7

 أجل من اللغوية غَت أك غويةالل حيث من ىف تدريس اإلنشاء ادلوجو ادلختلفة ادلشاكل

 .التعلم أىداؼ ربقيق
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