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  -ية اإلسالمية بسوكورجاعالالحادى عشر بمدرسة دار األمانة ال

  كندال
ونرجو من جلنة ادلناقشة أن تناقش ىذا البحث العلمي بأسرع وقت ممكن وشكرا 
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دام كتاب "دروس اللغة العربية" يف الفصل ختعليم الكتابة باست:  ادلوضوع
  -ية اإلسالمية بسوكورجاعالاحلادى عشر مبدرسة دار األمانة ال

 كندال
 مفتوحة الشريفة:   الكاتبة

 234322161:   رقم قيد الطلبة
دام كتاب "دروس اللغة العربية" يف ختعليم الكتابة باستعن حبث ىذا البحث 

يهدف ىذا . كندال  -ية اإلسالمية بسوكورجاعالالفصل احلادى عشر مبدرسة دار األمانة ال
" "دروس اللغة العربيةدام كتاب خالكتابة باست كيف تعليموىي :  البحث إلجابة على مسألة،

ما ىي و  ية اإلسالمية بسوكورجا كندال؟عاليف الفصل احلادى عشر مبدرسة دار األمانة ال
" يف الفصل دام كتاب "دروس اللغة العربيةخالعوامل الدافعة والعائقة يف تعليم الكتابة باست

 .كندال؟ية اإلسالمية بسوكورجا  عالاحلادى عشر مبدرسة دار األمانة ال
باحثة يف استخدمت  يهدف ىذا البحث دلعرفة تنفيذ التعليم والعوامل الدافعة والعائقة فيو.

ىذا البحث حبثا نوعيا ألن البيانات اليت مت احلصول عليها تعتمد على اخللفية الطبيعية يف شكل البيانات 
وأما الطريقة . أن تالخظ الصفية يف شكل كلمات مكتوبة أو منطوقة من الناس والسلوكيات اليت ميكن

  .ادلستخدمة جلمع البيانات يف ىذا البحث ىي طريقة ادلشاىدة وطريقة ادلقابلة وطريقة التوثيق

" لو دروس اللغة العربية اجلزء الثاين"ىي تعليم الكتابة باستخدام كتاب البحث  ةجنتيو 
درين على كتابة فقرة تغيري عن فكرهتم باجليد. الطريقة اقىدف عظيم وىو جعل الطالب 

ونوعية الطالب ونوعية ادلراد حتقيقها. التعليمية ادلستخدمة أهنا مناسبة لنوعية ادلعلمة 
والعوامل الدافعة يف تعليم فيما ادلستخدمة غري الكامل ىي الوسائل القدمية.  والوسائل التعليمية 

الدراسية وتوفر الوسائل التعليمية، توفر ادلعهد اليت يساعد جيدة حالة الفصول يلي : 
 الطالب لزيادة معرفة عن ادلفردات، قدرة ادلعلمة لتستخدم اللغة واضحة وسهلة للفهم،

قلة حصة  وأما العوامل والعائقة فيما يلي :تستويل على ادلادة التعليمية.  ادلعلمة قدرة



 ز

إختالف قدرة ، وف الطالب من اخلطاءخ، ضعف دوافع الطالب يف تعليم، التعليم
   ضعف دور ادلعلم يف التفاعل مع مجيع الطالب، الطالب يف تعليم الكتابة
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 كلمة الشكر والتقدير
 

احلمد هلل رب العادلني أشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو وأشهد أن 
حممدا عبده ورسولو اللهم نور قليب بنور ىدايتك كما نورت األرض بنور مشسك أبدا 

 اللهم صل وسلم على سيدنا حممد، أما بعد.
دام  ختعليم الكتابة باست بة ىذا البحث حتت ادلوضوعقد أمتت الباحثة من كتا

ية اإلسالمية عالتاب "دروس اللغة العربية" يف الفصل احلادى عشر مبدرسة دار األمانة الك
وىو شرط لنيل الدرجة اجلامعية األوىل يف كلية الرتبية لقسم تعليم  .كندال  -بسوكورجا

 اللغة العربية جبامعة واىل سنجو اإلسالمية احلكومية مسارانج.
بأي ادلساعدة على إكمال  اعدىوشكرت الباحثة جزيل الشكر إىل من يسا

 ىذا البحث العلمي، وىم:
جامعة  دريسالرتبية والت علوم  كعميد كليةريجو ادلاجستر ىاار  الدكتور السيد فضيلة .2

 جنو اإلسالمية احلكومية مسارانجو واىل س
الدكتور أمحد إمساعيل ادلاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية  السيد فضيلة .3

 جنو اإلسالمية احلكومية مسارانج.و الرتبية والتعليم جبامعة واىل س
قسم تعليم اللغة العربية بكلية  ة كسكرتري ريادلاجست قرة العني يتؤ ت فضيلة السيدة .4

 احلكومية مسارانج. م الرتبية والتدريس جبامعة واىل سوجنو اإلسالميةو عل
ادلاجستري اللذان  مغفرينأمحد الدكتور  السيدادلاجستري و أمحد صاحلني  السيدفضيلة  .5

شرفاين يف كتابة ىذا البحث، ودلا قدمهما يل من أوقات ونصائح وتوجيهات. وذلما 
األثر الكبري يف إجناز ىذا البحث. وجزامها اهلل خري اجلزاء وجعل ذلك يف ميزان 

 لقيامة.حسنة يوم ا
سنجو اإلسالمية  لية الرتبية والتعليم جبامعة وايلمجيع ادلعلمني وادلعلمات يف ك .6

 .احلكومية مسارانج



 ك

و اتيذ واألساتيذة سمجيع األهد دار األمانة سوكاراجا كندال و مدير ادلعفضيلة  .7
 .البيانات احملتاجةعلى مجع الطالبات فيو اليت تساعدون الباحثة 

الذان يربياين ويشجعاين ويرمحاين  صاليحةوأمي  صاحلنيفضيلة والدي العزيزين أيب  .8
وأخي الصغري  حممد مهيمني الكبري أخيو  أخيت الكبري نور سعيدةو  طول حياهتما

ذبيحة إما آدبيا أم ماديا. عسى . شكرا على الدعاء والدوافع والحممد مفتح النعام
 ن يسّهل أمورمها و يدخلهما جنتو يف األخرة. اهلل أن يعطيهما الصحة والعافية وأ

شجعوين الذين ي 3123يف قسم تعليم اللغة العربية للمرحلة  األحباء مجيع األصدقاء .9
 لوطفياناردا و يوين كرتيكا ساري داوي و يف إكمال كتابة ىذا البحث، حصوصا 

فواحد، ومجيع األصدقاء الذين ال يستطيع أن يذكر أمسائهم واحد  نيعام شيهاب
 صالحة سّهل اهلل أمرىم.

وتسأل الباحثة عز وجل أن جيزيهم خري اجلزاء وأن يكون البحث نافعا ومفيدا 
 لنا وللمجتمع.
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 الباب األول
 مقدمة

 
 خلفية البحث .أ 

اللغة ىي وسيلة لالتصال والدعم يف العالقة اإلنسانية، واإلنسان يستطيع أن 
وىناك كثري من اللغات يف العامل منها اللغة  ة اليت يعيش فيها.ئيتفاعل هبا يف البي

يف  ها. واستددمميتفق عليو العرب منذ القداالعربية، وىي نظام صويت الذي 
1أيضا يف اإلتصال والتواصل. االتفكري والتعبري والتفاىم، واستددمه

وجبانب ذلك  
أن اللغة العربية لغة القرآن واحلديث النبوي ومها مصدران لشريعة اإلسالم كما قال 

2اهلل تعاىل : إنا أنزلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
وذلك دليل على أمهية تعليم اللغة  

، فينبغي على ادلسلمني أن باللغة العربية انكتبمألن مصدر اإلسالم  مهاتعلو  العربية
 .اىيتعلمو 

ستماع ومهارة تعددة، وىي مهارة ااادل دلهاراتاتعليم اللغات األجنبية  يشمل
احدى ادلهارات اليت توجد يف اللغة العربية . الكالم ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة

ة ويط نظام اللغة )ادلفردات والقواعد اللغيتسلب دأن جير   ىي مهارة الكتابة. الطالب
كتابتها   ةسلط على احملتوى أو الرسائل ادلراديأن عليو  جبو وقواعد الكتابة(، ولكن 

ولذلك، فإن  3األفكار يف الكتابة منطقيا ومنهجيا. على تقدميأيضا، وديلك القدرة 
الكتابة ىي واحدة من  أعلى ادلهارة من ادلهارات اللغوية األربع. يمهارة الكتابة ى

كما نعرف أن  .دلكان والزماناس بعضهم بعضا بالحد اوسائل التواصل بني الن
                                                             

1
، )بغداد: اللغة العربية مناىجها وطرائق تدريسهاطو على حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي الوا ئلي،  

  55(، ص. 5005الشروق للنشر والتوزيع، 
  3يوسف : القرآن الكرمي، سورة 2

3 Imam Asrori dkk, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: 

Misykat Indonesia, 2012), hlm. 107 
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القدرة على الكتابة من كز على ثالث قضايا، ىي ير يف اللغة العربية  تعليم الكتابة
  عن األفكار بوووحخالل كتابة صحيحة، حتديد اخلط، والقدرة على التعبري

 ومفصل.
والكتابة ىي من احدى ادلهارات األساسية يف تعليم اللغة العربية ويف تنفيد 
تعليم الكتابة حيتاج إىل الطريقة، وادلادة، والوسيلة ادلناسبة لوصول إىل غاية ادلنشودة، 

وليس كل الطالب قادرين على ومن وسائل التعليمية ىي الكتاب ادلدارسي، 
باجليد. وأيضا يف تعليم الكتاية وسائل كثرية. منها الكتاب التعليمي، الكتابة 

حيتوي على ادلادة فالتلميذ حيتاج إىل الكتاب الصحيح وادلناسب، ألن الكتاب 
الدراسة، فلذا حيتاج الكتاب الشامل على ادلواد التعليمية. وأصبح الكتاب التعليمي 

ائزه األساسية يف أي مرحلة عنصرا أساسيا من مكونات ادلنهج فهو احدى رك
يف تعليم وخاصة يف تعليم تعليمية. الكتاب التعليمي لو دور ىام لنجاح التالميذ 

 4الكتابة.
انطالقا مما سبق، ينبغي للمدرس أن خيتار الكتاب التعليمي الصحيح 
وادلناسب للمواد التعليمية ألن لو تأثريا كبريا يف عملية التعليم، ومن احدى الكتاب 

" وا يستددمو إا دروس اللغة العربية ادلستددمة يف تعليم الكتابة ىي كتاب "
   قليل من ادلدارس يف إندونيسيا.

كندال الذي سوكورجا  ة واحدة من مدارس تقع يف عاليادلدرسة دار األمانة ال
 الكتابة ىو كتاب  واحد من الكتاب ادلستددم يف تعليم .اصاخل ا تعليم الكتابةذل

الذي مل يتم استددامو على نطاق واسع يف ادلدارس األخرى  " اللغة العربية"دروس 
لتدريب قدرة الطالب على بشكل خاص ويهدف تعلم الكتابة  يف إندونيسيا.

                                                             
، )رياض: دار أساس إعداد كتب التعليمية لغري الناطقني بالعربيةناصر عبد اهلل الغاىل وعبد احلميد عبد اهلل،  4

  5(، ص. 7995اإلعتصام: 
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وفقا  اجيد ان اختيار كتابو وبناء على ىذه األسباب ادلعلم الكتابة باللغة العربية.
 .لتعلمتأثري كبري على أنشطة ا فيومادة التعلم، ألنو 

تعليم الكتاية باستددام كتاب  معرفة كيفية تنفيذ ةالباحث تأراد من مث
 عونت كندال. ية سوكورجاعاليف مدرسة دار أمانة الدروس اللغة العربية وعواعقو 

دام كتاب "دروس اللغة العربية" يف الفصل دتعليم الكتابة باست :"دراستها ةالباحث
 ."اإلسالمية بسوكورجا كندال يةالعالاحلادى عشر مبدرسة دار األمانة 

 

 مشكلة البحث .ب 

 من ىذه ادلشكلة الرئيسية تقدم الباحثة أسئلة  البحث وىي:
دام كتاب "دروس اللغة العربية " يف الفصل احلادى دالكتابة باست كيف تعليم .7

 اإلسالمية بسوكورجا كندال؟ يةعالالعشر مبدرسة دار األمانة 

دام كتاب "دروس اللغة دوالعائقة يف تعليم الكتابة باست ما ىي العوامل الدافعة .5
اإلسالمية بسوكورجا   يةعالالالعربية " يف الفصل احلادى عشر مبدرسة دار األمانة 

 كندال؟

 

 أهداف البحث وفوائده  .ج 

 أىداف البحث .7
 مناسبة بادلسائل وادلشكلة السابقة، فاىداف البحث وىي كما يلي:

دام كتاب "دروس اللغة العربية" يف الفصل دالكتابة باست( دلعرفة كيف تعليم أ
 اإلسالمية بسوكورجا كندال. يةعالالاحلادى عشر مبدرسة دار األمانة 

دام كتاب "دروس دوالعائقة يف تعليم الكتابة باست ب( دلعرفة العوامل الدافعة
اإلسالمية  يةعالالاللغة العربية " يف الفصل احلادى عشر مبدرسة دار األمانة 

 بسوكورجا كندال.



4 

 الفائدة التطبقية .5
 وأما من الناحية التطبيقية، فإن ىذا البحث كثري من الفوائد منها:

 أ( للباحثة ومرشح الباحث

ولنفس الباحثة، عسى أن يعطي ىذا البحث زياذة النظر ويتطور نفس 
التعليم. الباحثة تطوار جيدا و تصبح الباحثة أكثر احًتافا يف رلال الًتبية و 

ودلرشح الباحث، يستطيع أن يستددم ىذا البحث كمرجع يف ادلستقبل حىت 
 يكون أحسن  من ىذا البحث.

 ب( للمعلم

 إعطاء التعليقات واإلقًتاحات يف عملية تعليم الكتابة. (7

 كون خربة دلدرس يف إختيار كتب الدراسي وطريقة تعليم الكتابة. (5
 ج( للمدرسة

ات ارتفاع تعليم وتعلم الكتابة كى ينجح ىذا البحث أن يعطي ااقًتاح
 التعليم والتعلم يف ادلستقبل.

 د( للتالميذ

 لتطوير مهارة الكتابة التالميذ يف تعلم اللغة العربية. (7

مقادرير فهم الطالب يف تعليم الكتابة باستددام الكتاب "دروس اللغة  (5
 العربية".
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 الباب الثاني
 الهيكل النظري

 
 توصيف النظريات . أ

 تعليمال .1
 أما 1تعليما أي جعلو يعلم. -يعّلم -التعليم لغة مصدر من عّلم

ان ىو إيصال ادلعلم العلم وادلعريفة إذل مسفاىم التعليم عند الدكتور علي الم
 أذىان األطفال بطريقة قودية وىي طريقة اإلقتصادية اليت توفر لكل من ادلعليم

2فة.صول على العلم وادلعر وادلتعلم الوقت من اجلهد يف سبيل احل
وعند حسن  

شحاتو إن التعليم ىو عملية نقل من معلومات من الكتب أو من عقل ادلعلم 
3إذل عقل ادلتعلم.

من ادلعلم والطالب، حيث ادلعلم الّتعليم ىو عملية يتضمن  
 Nana)وفقا نانا سوجانا  .ن يعطي ادلواد ويستقبل الطالب عليهاأ

Sudjana)  أّن التعليم ىو أي زلاولة منتظمة وتقام هبا ادلعلم عمدًا ليجعل
 احلاالت، حىت يكون الطالب أن يفعلوا عملية التعلم.

عملية تعليم اللغة العربية،  ربية بأهناولذلك، يعرف تعليم اللغة الع
حيث ادلعلم كوسيلة على سبيل تنظيم العناصر ادلختلفة لتحقيق أىداف 
التعليم. يف تعليم اللغة العربية ينبغي للمعلم أن يرقي إذل أربع مهارات لغوية 

 .تعٍت : مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة

من دتيزىا بًتخيها العريق وصلتها الوثيقة بكتاب وإن اللغة العربية تربز 
اهلل، وعليو أصبحت إحدى الوسائل ادلهمة يف حتقيق وظائف ادلدرسة ادلتعمدة. 

                                                             
1
 621(، ص. 6791، )بَتوت: دار ادلشرف، ادلنجد يف اللغة واألعالملويس معلوف،  

2
 62(، ص. 6791، )القاىرة: دار ادلعارف اللغة العربية، التوجية يف تدريس زلمد علي السمان 

3
 67(، ص. 2002، )قاىرة: دار ادلصرية البنانية، تعليم اللغة العربية بُت النظرية والتطبيقحسن شحاتو،  
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ويف ىذا ادليدان فهي من وسائل االتصال والتفاىم بُت الطالب وبيئتو، ويعتمد 
 عليها كل نشاط يقوم بو الطالب سواء أكان عن طريق االستماع والقراءة أم

عن طريق الكالم والكتابة. ولدا يهدف تعليم اللغة العربية إذل دتكُت ادلتعلم من 
 4الوصول إذل ادلعرفة بتزويده بادلهارات األساسية يف القراءة والكتابة والتعبَت.

 وأما عناصر التعليم ىي كما يلي :
 األىداف التعليمية  ( أ

ينبغي األىداف مجع من اذلدف وىو رمز السلوك والقدرة اليت 
5التالميذ أن ديلكوىا بعد إنتهاء اخلربات وعملية تعليمية.

وألىداف  
التعليمية  ىي العامل األساسي من عوامل التعليم ألن مجع العوامل 

ىنا النتاجات التعليمية األخرى ترتبط هبا ارتباطا وثيقا. ويقصد بأىداف 
مساعدة  ادلخططة اليت يسعى واجملتمع والنظام التعليمي وادلدرسة اذل

التلميذ على بلوغها بالقدر الذي تسمح بو إمكاناتو وقدراتو ومبا تسمح 
 هبا قدراة وإمكانات ادلؤسسة التعليمية.

 ادلعلم ( ب
بدور الًتبية والتعليم. كما قال زلمود علي السمان، ادلعلم ىو القائم 

مالية أو ادلرشد التلميذ إذل التعليم الذايت الذي يشًتطو الًتبية احلديثة يف الع
التعليمية. ووظيفة ادلعلم يف نظر الًتبية احلديثة ليست يف أن يلقى ادلتعليم 
العلم وزلشو ذىنو بادلعرفة، بل يهيء لو الظروف ادلناسبة اليت تدفعو اذل 

                                                             
، )دار الشروق للنشر والتوزيع، اللغة العربية مناىجها وطرائق تدريسهاالدكتورة علي حسُت الدليمي،   4

  .6٠(. ص، ٥٠٠5
5
 Harjanto, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 

hlm. 34-35  
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ادلتعلم، وحتمل أعبائو بنفسو، وأن يكون موقفو من تلميذه ىو موقف 
.التعليم صحوإذا  فحسب، ومن مث قيل إن التعليم ال ينجح إالادلرشد 

6
  

وجيب على ادلعلم كفاءة وىي فهم ادلادة، والقيام بالعملية التعليمية،  
الًتبية، والعمال والقيام بعملية الفصل، واستعمال الوسئل وفهم أساس 

بتبادل التعليم والتعلم، تقديرا إصلازات التالميذ ألمهية التعليم، وعرف 
والتوجيو، والقيام باإلدارة للمدرسة فهم الوضيفة وبرنامج اخلدمة لإلرشاد 

7وادلبادئ والنتائج وحبث الًتبية للحاجات التعليمية.
 

 ادلتعليم ( ت
ادلتعليم أحد من إحدى العوامل يف عملية التعليم والتعلم. وىو من 
يقبل ادلعلومات وادلعارف اليت يلقيها ادلعلم، وادلعلومات ىي ادلادة الدراسية 

 يوصلها إذل التالميذ.اليت يقصد ادلعلم أن 
 يف التعلم ستة أمور :م ادلتعلوجيب على  

 لو قوة التفكَت وكثَت اإلنتاج (6

 الطعم يف طلب العلم والرغبة الكبَتة واإلدارة (2

 الجتهاد ويدخل فيو اإلستعداد للحفظ (1

 العالقة اجليدة والوثيقة بُت ادلعلم وادلتعلم (4

 استعداد الوقت (6

.الزاد الكايف (1
8

 

                                                             
 13 (، ص.6791، )القاىرة: دار ادلعارف التوجية يف تدريس اللغة العربيةان، مسزلمد علي ال 6

7 Sardiman AM, interaksi dan motivasi belajar mengajar, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 1992), hlm. 162 
8  Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 34-35 
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السابق، ينبغي للتالميذ أن يكون ذلم األمور الستة ومن البيان 
 السابقة، الكتساب  العلوم ادلعارف وما قصد منهم.

 

  ادلادة ( ث
مادة الدروس ىي معلومات اليت يقصد ادلعل أن يوصلها إذل 
التالميذ. وقال زلمد عبد القادر أمحد أن مادة الدروس البد لو الشروط 

 وىي مايلي :
 صحة ادلادة  (6

 لعقول الطالبمناسبتها  (2

أن تكون ادلادة ادلختارة مرتبط بيحاة الطالب وبالبيئة اليت يعيشون  (1
 فيها.

 أن تقسم ادلادة ادلقرر إذل وحدات توزع على أشهر السنة. (4

9أن تكون ادلادة مناسبة لوقت الصحة. (6
 

 الطريقة التعليمية ( ج
يتم الطريقة التعليمية مبفهومها الواسع تعٍت رلموعة األسالب اليت 

بواسطتها تنظيم اجملال اخلارج للمتعلم من أجل حتقيق أىداف تربوية 
معنية. إهنا وقف ىذا تعريف أكثر من رلرد وسيلة لتوصيل ادلعرفة. ذلك 

صل تعٍت نشاط من طرف واحد وىو غالبا ادلعلم شلا يفرض أن كلمة تو 
قُت يف معظم األحيان سلبية ادلتعلم، فضال عن قصر أىداف الًتبية يف تل

 1٠للًتبية.معلومات ومعارف شلا خيالف ادلفهوم الواسع والشامل 

                                                             
 22-26(، ص. 6790، )القاىر: مكتبة النهضة ادلصرية، طرق التعليم اللغة األربيةزلمد عبد القادر أمحد، 9
، )مكة: جامعة أم القرى، بدون للناطقُت بلغات أخرىادلرجع يف تعليم اللغة العربية رشدي أمحد طعيمة، 1٠

 264سنة(، ص. 



9 

 الوسائل التعليمية ( ح

إن الوسائل تعليم اللغة العربية نوعان وىي الوسائل اللغوية والوسائل 
 احلسية كما اراه الدكتور علي السمان:

 الوسائل اللغوية (6

اللغة من أىم الوسيلة ال يضاح الغامض من ادلعاين واألفكار، 
وتظهر احلاجة إليها يف اإليضاح عند التمثيل والتشبية وادلوازنة والوصف 

 إذا جيد ذلك كلو ما يوضح ادلعاين وديثلها وجيسمها.والشرح والقصص 

 الوسائل احلسية (2

 الوسائل احلسية ال شك أوضح وأقوى وأبقى أثرا من الوسائل
ال سيما مع النا شئُت. وأما أنواع الوسائل احلسية ىي : ذوات اللغوية، 

دروسها والنماذج احلسية ذلا والصوار الشمسية، ومنها : األشياء ادلرد 
ادلصورات اجلغرفية، والفانوس السحري، والرسوم، والسينما، وغَت 

11ذلك.
  

 التقييم ( خ
ىو إختبارات دلعرفة منو التالميذ يف وصوذلم إذل أىداف التقييم 

صحة الفروض التعليم. والتقييم ىو الوسيلة اليت صلمع هبا األدالة عن مد 
اليت تستند عليها وتطبيقتها الًتبوية، كما أنو وسيلة للحكم على كفاءة 
ادلعلم ومدى تعلم التالميذ وتفا عليهم مع اخلربات اليت حتتويها ادلنهج 

 1٥لدراسي.ا
 

                                                             
 181-121 (، ص.6791 ،، )القاىرة: دار ادلعارفالتوجية يف تدريس اللغة العربيةان، مسزلمد علي ال 11
جامعة أم القرى، بدون ، )مكة: ادلرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة، 1٥

 266. سنة(، ص
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 تعلم الكتابة .2
 تعريف مهارة الكتابة ( أ

 -ومهارا –مهرا ومهورا -هردي م  -ر  ه  ادلهارة مشتقة من كليمة م  
وىي مبعٌت حذق فهو ماىر.  61مهر يف العلم.ومهارة الشيئ فيو وبو يقال 

يف اللغة العربية حتتوي على ادلهارات األربع، وىي االستماع وادلهارة 
ومن ىنا نعرف أن الكتابة ىي من إحدى  والكتابة.والكالم والقراءة 

 ادلهارات ادلصدرية يف احلصول اللغة األجنبية.
.وادلعاىنوالكتابة لغة عملية رسم رمز األصوات 

واصطالحا ما  14
يشمل اخلط وإمالء والتعبَت، ألهنا األدات الرمزية ادلستعملة للتعبَت عن 

15األفكار بالكتابة.
والكتابة مبعناىا العام على صلة وثيقة بفروع اللغة  

التعبَتي الكتايب عن فكرة باعتبار خاص بكل فروع، فهي إما أن تعٍت 
الكاتب لفظا وأسلوبا، وإما أن تعٍت األداة الرمزية لتعبَتي عن الفكرة رمسا 

وقال دكتور  16إمالئيا، وإما أن تعٍت جتويد ىذه األداة جتويدا خطيا.
تطبيق" إن النظرية و الو يف كتابو "تعليم اللغة العربية بُت حسن شحات

الكتابة ىي وسيلة من وسائل االتصال اليت بواسطتها ديكن للتالميذ أن 
وأن يقفوا على أفكار غَتىم، وأن يربزوا مالديهم من يعربوا عن أفكارىم، 

 17مفهومات ومشاعر، ويسجل ما يود تسجيلو من حوادس ووقائق.

                                                             
13

 999لويس معلوف، نفس ادلكان،ص. 
 101،)لبنان: مكتبة لبنان، بدون سنة(، ص. ادلعجم ادلصطلحات العربيةرلد وىبو وكامل ادلهندس،  14
 224 (، ص.6791، )القاىرة: دار ادلعارف التوجية يف تدريس اللغة العربيةان، مسزلمد علي ال 15
 69(، ص. 6796، )مكة: دارادلعارف، والدين اإلسالميتعليم اللغة العربية حسن سليمان قويرة،  16
17

حسن شحاتو، تعليم اللغة العربية بُت النظرية والتطبيق، )مصر:ادلكتبة:ادلصرية اللبنانية،  
 166بدون تاريخ(، ص. 
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فمهارة رابعة من حيث ترتيب يف التعليم، الكتابة  لكتابةا وأما
غوى بُت األفرد، وذلك مثل اإلستماع لوسيلة من وسائل االتصال ال

والكالم والقرءة. ومهارة الكتابة ترتكز على التعميق يف الكتابة العربية، 
، ليست الكتابة ضرب ألن الكتابة ىي احدى ادلهارة الغوية الصعبية

فحسب وإمنا ىي مهارة تشتمل على أنواع عمل  األحروف أو الكلمات
 العقل والرأي.

كثَتة. فهي لفظ   ة يف اللغة العربية تدل على معانوأما لفظ الكتاب
الكتابة على عدد من األنظمة الكتابية يف اللغة العربية الصورية والكتابة 
ادلقطعية. وىذا تستعمل مبعٌت الرسم اإلمالءي ومبعٌت التجويد اخلطى 

  18التعبَت التحرير أواالدايب. ومبعٌت
وأما مهارة الكتابة ىي النشاط الذي يلزم على كل الطالب أن 
ديلكها، حىت يستطيعوا أن حيلوا ادلسألة. بالعكس أن الطالب الذين 
الديلكون  مهارة الكتابة ال يستقلون من ادلسألة أثناء تعلمهم. ومبهارة 

م واألفكارىم والشعورىم. الكتابة يستطيع الطالب أن يظهروا األراءى
واضافة إذل ذلك، ودلهارة الكتابة ذلا دور يف تطوير الفكرة وابتكار 

 19الطالب يف الكتابة.
من بعض التعريفات السابقة تلخص الباحثة أن الكتابة ىي وسيلة 
من وسائل االتصال ديكن للتالميذ أن يعبَت عن الفكرة أو الرأي 

 الكاملة وادلفهم.بًتكيباحلرف مث تؤلف الكلمة 

                                                             
18

علي محمد القاسمى، اتجهات حديثة في التعليم اللغة العربية المناطقن باللغات األخرى، 

  838(، ص. 0978ربية السعودية، )الرياض المملكة الع
19

 H. M. Abdul Hamid, MA. Dkk., Pembelajaran Bahasa Arab ; 

Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan Media, (Malang; UIN Malang 

Press, 2008), hlm. 46. 
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 أهمية مهارة الكتابة ( ب

تعبَت الكتابة مهارة مهمة من مهارة اللغة. كما القدرة على 
أىداف تعليم اللغة األجنبية. الكتابة كفن لغوى الكتابة ىدفأ أساسيا من 

ال تقل أمهية عناحلديث او القراءة، فإذا كان احلديث وسيلة من وسائل 
مم األخرى، بو ينقل انفعاالتو ومشاعره اتصال انسان بغَته من أبناء األ

وأفكاره ويقضى حاجاتو وغاياتو، وإذا كانت القراءة أذاة اإلنسان يف 
بعيدة واألزمنة العابرة والثقافات ادلختلفة، فإن الًتحال عرب ادلسافات ال

الكتابة تعترب من مفاخر العقل اإلنساىن ودليل على عظيمتو حيث ذكر 
اإلنسان حُت احًتاع الكتابة بدأتارخية احلقيقي.  علماء األنثر بولوجى أن

ال يستطيع اجلماعات فبالكتابة سجل تارخية وحافظ على بقائو، وبدونو 
أن تبقى ىف بقاء ثقافاهتا وتراثها، وال أن يستفيد وتفيد من تناج العقل 

 20اإلنسان الذى ال بديل عن الكلمة ادلكتوبة أداة حلفظو ونقلو وتطويره.
وإذا كان اللغة يف حياة اإلنسان ذلا وظيفتان اساسيتان مها 

فإن الكتابة قادرة اإلتصال وتسهيل عملية التفكَت والتعبَت عن النفس، 
على أداء ىاتُت الوظيفتُت، فنحن ديكننا بأن التعبَت الكتايب وسيلة من 

يف ذاة الوقت، ولكونو كذلك وسائل االتصال كما أنو ترمجة للفكر وتعبَت 
21أصبح ذا أمهية كبَتة يف حياة الفرد واجلماعات. 

  

عن والكتابة وإن كانت مهمة كوسيلة من وسائل اإلتصال والتعبَت 
النفس والفكر، فإهنا مهمة أيضا يف حجرة الدراسة حيث يتطلع الدراس 

                                                             
العربية السودية : حقوق الطبع ، )ادلملكة تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات األخرىزلمد كامل الناقة، ٥٠

 227(، ص. 6796وإعادتو زلفوظة جلامعة أم القرى، 
، )ادلملكة العربية السودية : حقوق الطبع تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات األخرىزلمد كامل الناقة،  ٥1

 227(، ص. 6796وإعادتو زلفوظة جلامعة أم القرى، 
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اللغة العربية إذل القدرة على أن يكتب هبا كما يتحدث ويقرء. إن الكتابة 
ئل تعليم اللغة. فهي تساعد الدراس على التقاط أيضا وسيلة من وسا

ادلمفردة وتعرف الًتاكيب واستخدامها، كما أهنا تسهم كثَتا يف تعميق 
باعتبار  أيضا  واإلستماعوجتويد مهارة اللغة األخرى كاحلديث والقراءة 

كتابة اإلمالء نوعا من انواع التدرب على اإلستماع كما سندكر يف مكان 
ثَتا من علماء تدريس اللغات أن الطلب الذين يقضون آخر. ولقد ذكر ك

وقتا كافيا يف تعليم القراءة والكتابة باللغة األجنبية تكون لديهم معلومات 
وافية عن اللغة ويتمكنون من توظيف ىذه ادلعلومات شلا يسهل عليهم 

22استخداما صحيحا.
   

 هداف تعليم الكتابة أ ( ت

 يستهدف تعليم الطالب الكتابة عدة أمور منها : 
إزالة حالة التوتر اليت يشعر هبا الدارس كلما طالت ادلرحلة الصوتية.  (6

 وعدم تشتيت انتباىهبُت مهارهتا.

شباع رغبتو يف تعريف الشكل ادلكتب للرموز اللغوية. فذلك من ا (2
تلف شأنو زيادة ثقتو بالربنامج وإحساسو بأنو ديارس اللغة يف سل

 أشكاذلا.

وذلك بتمكُت االلب تدعم طريقة نطق احلروف والكلمة واجلمل.  (1
من شلارسة نطقها منفردا يف البيت. وال شك أن التبكَت يف ىذا 
سوف حيمى الطالب من النطق ادلشوه للغة عندما ال يسجلها يف 

 حينها، أو عندما يسجلها بكتابة صوتة خاطئة.

                                                             
، )ادلملكة العربية السودية : حقوق الطبع عربية للناطقُت بلغات األخرىتعليم اللغة الزلمد كامل الناقة،  ٥٥

 330 (، ص.6796وإعادتو زلفوظة جلامعة أم القرى، 
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ق كلمات أخرى قد ال ترد يف تدريب الطالب على تعريف طريقة نط (4
اخلصة. فيشعر بشسئ من االستقالل يف نطق الكلمات وعدم 

 التقيد مبا يعرض عليو.

دتكينو من حفظ ادلادة اللغوية اليت تعلمها يف الفصل واترجاعها عند  (6
 احلاجة إليها.

هتيئة الطالب لتعليم ادلهارات اللغوية األخرى. إن الكتابة نشاط  (1
القدرة على دتييز األصوات عند مساعها م لغوى مركب إذ يستلز 

 ونطقها وقرأهتا. وذلك قبل الشروع يف كتابتها.

أن الكتابة نشاط لغوي متكامل نستطيع من خاللو الوقوف على  (9
مدى تقدم الطالب يف تعليم ادلهارة األخرى. فمن خالذلا ديكن 

 قياس ىذه ادلهارات.

إن التدريب على الكتابة من شأنو أن يزود الطالب مبهارت وظيفية  (9
23حيتاجها بعد ذلك يف حياتو.

  

 

 أنواع الكتابة ( ث

 كتابة الرسائل (6

وىي رلل مهم ونافع ديكن أن يتعلم فيو الطالب الكتابة اليت حيتاج 
 إليها يف حياتو اخلاصة.

 كتابة اليوميات ادلذاكرات (2

الطبيعية اخلالية من التكلف، حيث وىذ لون آخر من ألوان الكتابة 
 مبقدور الطالب أن يدون ادلالحظات اليومية.

                                                             
، )مصرى: جامعة ادلنصورة، تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجة واسالبيورشد ى أمحد طعيمة،  ٥3

 699-699(، ص. 6460
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 كتابة السجالت (1

جالت أمرا يسَتا بل حيتاج إذل جهد وكفاءة إذ سليست كتابة ال
يستلزم العناية بتسجيل احلقائق بعد دتحيصها مث تدوينها مرتبة حبيث 

 .وقت أي ديكن الر جوع إليها إذل يف

 زلاضرة اجللسات (4

وتستلزم لونا من الكتابة يقوم على القدرة ادلتابعة وادلالحظة واليقظة، 
العبارات البسيطة والربط بينها  وفيها عناية بالًتتيب والتنظيم وإختيار

  يف تسلسل.

 كتابة التقارير (6

وىو لون من أىم ألوان الكتابة، وديكن أي يدرب عليو الطالب من 
و النشاط ادلختلفة اليت خالل تكليفيهم بكتابة تقارير عن أوج

سوهنا كالرحالت أو النجاريب اليت مروا هبا كما أنو باألمكان ديار 
توجيو الطالب إذل كتابة تقارير عن وجو من أوجو احليات العماة اليت 

24يالحظوهنا.
 

 مراحل تعليم مهارة الكتابة ( ج

 أما ادلراحل لتدريب الكتابة وىي كما يلى:

تعلم التالميذ الكتابة ليدرب : اوال (Mencontoh)التمثيل  (6
نفسها كتابة  صحيحة، ثانيا تعلم التالميذ على استخدام اللغة 

 صحيحا فاصيحا.

                                                             
24

-209(، ص. 6771، )األندلس : دار األندلس للشر والتوريع، اللغوية ادلهاراتزلمد صاحل الشظي،  
207 
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: ىو ان يكتب التالميد الدراس     (Reproduksi)االسًتاج (2
 كما تعلمو بالتكليم.

: ىو القواعد يعرف هبا رسم الكلمات (Dikte) اإلمالء  (1
ىف الكتابة. أىدفو القدرة على رسم احلروف والكلمات الصحيحة 

صحيحا واضيحا، سريعا كامل ويشتمل على ضربُت : أوال رمسا 
إمالء حيث أعد ادلعلم قبلو ادلادة أو كان اإلمالء غَت معهودا. ويعلم 

ديألىا. وثانيا إمالء حيث ال يعد ادلعلم ادلادة قبلو التالميذ ادلادة اليت 
 ادلادة اليت ديألىا. غَت معهود. والتالميذ يعلمونأو كان اإلمالء 

وينقسيم اإلمالء إذل ثالثة أقسام، ومها : اإلمالء ادلنقول 
ينبغي أن يدرك ادلعلم الفرق بُت اإلمالء الثالثة  وادلنظور واإلختباري.

تدريب الطالب الرسم ويقصد باإلمالء  ادلنقول وادلنظور واإلختباري.
ية، ونقلها من السبورة يف كراسة. بينما احلروف والكلمات العرب

يقصد بالإلمالء ادلنظور مناقشة أحد النصوص القصَتة مع الطالب. 
والتأكيد من فهمهما لو. وتدريبهم على قراءتو. مث تركو جانبا وإمالئو 

الذى أما اإلمالء اإلختباري فهو ذلك النوع من اإلمالء  للطالب.
عليهم دون معرفة سابقة بالنص فيو الطالب بكتابة ما ديلى يكلف 

 25ادلملى عليهم.

                                                             
25

، )مصرى: جامعة ادلنصورة، تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجة واسالبيورشد ى أمحد طعيمة،  
 .090-091 ، ص.(6460
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ريب ضم الكلمات : ىو تد (Rekombinasi) إعادة الًتكيب  (4
حىت اجلملة الطويلة ادلفهومة، وأما التحول فهو اليت تقوم بنفسها 

26التدريب تغيَت من الكلمات اإلجيابية إذل الكلمات السلبية.
  

: ىو اجملموعة الرمزية ادلرسومة احملدودة. فاخلط العريب مثال لو  اخلط (6
، ومها خطان ABCاخل، فاخلط الالتيٍت مثال لو -ج-ب-رموزه أ

. فمن أنواع ةيىو الكتابة األلفبائسلتلفان ولكنهما من رموز الكالم 
 اخلط العريب خط الرقعة وخط النسخ واخلط الكوىف وغَتىا، ففي اخلط

. abcواحلروف الصغَتة  ABCد احلروف الكبَتة الال تيٍت صل
وادلقصود بو التعريف التالميذ ببعض أنواع اخلطوط العربية وتعويدىم 

 على إجادة كتابتها بالسرعة ادلناسبة. 
 وأما خطوات يف تعليم اخلط فهي :

بدأت بتدريب كتابة احلروف ادلنفصلة بتدريب كتابة احلروف  ( أ)
 ادلتصلة.

 بتدريب األجبد.أكتب احلروف ادلذكورة ترتيبا   ( ب)

 أكتب احلروف قبل كتابة الكلمات.  ( ت)

 اإلنشاء (1

وينقسم إذل نوعُت : أوال اإلنشاء ادلوجهو ويسمى أيضا 
اإلنشاء األسهل ألن التالميذ يبدأون بًتتيب احلروف ، مث الكلمة، 

بها والكالم. ثانيا اإلنشاء احلر ويسمى أيضا اإلنشاء الصعب ألن كات
27يرجى قادرا على كتابتها جيدا.

 

                                                             
26

 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, 

(Malang: Misykat, 2005), hlm. 138-139. 
27

 Radliyah Zaenudin, dkk, Metodologi dan strategi Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Yogjakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005), hlm. 81. 
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 تعريف اإلنشاء ( أ)

-ينشاء-وأما تعريف اإلنشاء فهو مصدر من أنشاء
ه، إنشاء. أى احدثو وأنشاء احلديث أوالكالم أى وضعو وإبتداء

واصطالحا ىو إفصاح اإلنسان أو 29وأنشاء دارا أى بدأ بناىا.
 قلمو عما يف نفسو من األفكار وادلعاىن.

فيو اإلنسان ويقال أيضا أنو ىو القالب الذي يصب 
أفكاره ويعبَت عن مشاعره وأحاسيسو. وىو أيضا علم يعرف 
بو كيفية استنباط ادلعاىن وتأليفها مع التعبَت عنها بلفظ الئق 
بادلقام. وينقسم اإلنشاء من حيث تسهيل التدريس خاصة 

وحريو  و للدارسُت غَت الناطقُت هبا، ينقسم اإلنشاء إذل موج
29كما ذكر يف السابق.

   

 عناصر اإلنشاء  ( ب)

العناصر اليت جيب أن يستوفيها الطالب يف كتابتهم احلر، 
وأن يصحها ويصححها ويقومها ويصليحا ادلدرس يف تدريسو 
ىي اجلمل، والكلمات، والفقرات، واألفكار، والصرف، 
والنحوى والبالغة، واإلمالء، واخلط، والتماسك اذل الغَت  ذلك 

 من عبء ادلدرس يف التصحيح.من األمر الذي يزيد 

 أىدف اإلنشاء  ( ت)

داف العام : جعل الطالب قادرا على القيام بالوظائف اذل
 اليت يطلبها اجتمع الذي يعيش فيو. 

                                                             
 909ص. لويس معلوف، معجم ادلنجد،  ٥8

29 Moh Mansur kustiawan, دليل الكاتب وادلًتاجم, (Jakarta: PT Moya 

Segoro Agung, 2002), hlm . 1-2 
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 ف العام : من اذلدىداف ادلًتمجة األ
إقدار الطالب على القيام جبميع ألوان النشاط اللغوى  (6)

 يتطلبها اجملتمع.

دتكُت الطالب من التعبَت عن أفكارىم وعواطفهم  (2)
 ومشاعرىم.

ستعويد الطالب على التفكَت السليم وترتيب األفكار  (1)
اذل اآلخرين بوضوح دون صل وجودة أدائها حبيث ت

 تعقيد.
 الكتاب المدراسي .3

 مفهوم الكتاب المدرسي ( أ
يقول القامسى إن مصطلحة الكتاب ادلدرسي خيتلف عن ادلعٌت 

فأرى أن يتأّلف الكتاب الدراسى ال من الشائع ادلألوف ذلذا ادلصطلح، 
مادتو األساسية فحسب، بل كذلك من ادلواد ادلساعدة كادلعجم وكتاب 

ب مطالعة ادلتدرجة وكتاب يرية وكتاب التمارين الصوتيو وكتالتمارين التحر 
 3٠االختبارات ومرشد ادلعّلم.

راسي ىي من الوسائل التعليمية. والوسائل التعليمية دالكتاب ال
التعليم، وتوضح معاين ىي كل أدة يستخدمها ادلعلم لتحسُت عملية 

هبم سُت على ادلهارات وإكساالدار الكلمة وشرح األفكار وتدريب 
غرس القيم، دون االعتماد األساسي من العادات وتنمية اإلجتاىات و 

وأن الكتاب  31رقام.جانب ادلعلم على استخدام األلفاظ وادلوز واأل
                                                             

 70ناصر عبد اهلل الغاذل وعبد احلميد عبد اهلل، اسس اعداد الكتب التعليمية لغَت الناطقُت بالعربية،ص. 3٠
(، 2000، )رياض: ادلفرادات، (واألساس والتطبيقات العلمية عبد الرمحن كدوك، تكنولوجيا التعليم )ادلاىية 16

 19-11ص. 



81 

مية ادلدرسى ىو الكتاب األساسى للطالب ومايصحبو من مواد تعلي
تقدم تخصصُت يف الًتبية واللغة، و مساعدة، واليت تؤلف من قبل دل

سُت لتحقيق أىداف معينة يف مقرر معيُت، يف مرحلة معينة بل يف للدار 
 3٥صف دراسى معُت ويف زمان زلدد.

 في العملية التعليميةأهمية الكتاب  ( ب
هو أحد أن الكتاب الدراسي لو أمهيتو يف العملية التعليمية ف

وادلعّلم، فهو من جانب آخر لو أضرره س ا ولو فوائده للدار مكوناهت
 سالح ذو حدين، بقدرواجتاىاتو ومن مث فهو ومساوئو على الدارس 

إعدادا جيدا وإذا دل يتم اختياره  يعدّ حيانا قد يضر إذا دل مايفيد، فهو أ
وقف مبادئ وأسس منشودة، ووقف أىداف ينشدىا اجملتمع والدين 

 33ىنا تظهر قيمة الكتب الدراسي.اإلسالمي،  ومن 
ن ادلدرسون يوصون بالعناية عد الكتاب أىم مواد التعليم، فإي

 بإعداه والسيما تلك ادلواد اليت تعٌت بتعليم اللغة العربية. فعملية التعليم
 أيا كانا نوعها أو منطها أو مادهتا وزلتواىا تعتمد اعتمادا كبَتا على

ة للمتعلم أساسا لعملية تعليم منظمة، سبالكتاب ادلدرسي، فهو ديثل بالن
وأساسا دائما لتعزيز ىذه العملية. وقال عبد الرمحن بن إبراىم الفوزان أن 

وسيلة معينة على التدريس فقط، وإمنا رلرد ىذه "ليس  الكتاب يف حالتنا
ملية التعليم مستمرة ىو صلب التدريس وأساسو ألنو ىو الذي يبقى ع

  34ن يصل منها إذل ما يريد".و، إذل أبينو وبُت نفس

                                                             
 70ناصر عبد اهلل الغاذل وعبد احلميد عبد اهلل، اسس اعداد الكتب التعليمية لغَت الناطقُت بالعربية،ص.  3٥
 90ناصر عبد اهلل الغاذل وعبد احلميد عبد اهلل، اسس اعداد الكتب التعليمية لغَت الناطقُت بالعربية،ص.  33
العربية لغَت الناطقُت هبا، )الرياض: بدون ناشر ، إضاءات دلعلمي اللغة عبد الرمحن بن إبراىم الفوزان 34

 40-17(، ص. 2066
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 عناصر المواد التعليمية في الكتاب المدرسي ( ت
ادلواد التعليمية تتكون من العناصر ادلتنوعة ليساعد عملية التعليم 

 واحلصول على الغابة ادلرجوه. تنقسم ادلواد إذل قسمُت عامُت : 
 ادلادة األساسية  (6

ىي العنصور األساسي الذي حيتوي على ادلادة األساسية 
األخبار أم ادلوضوع اليت يستخدمها ادلعلم، وتشكل ادلادة األساسية 

األساسية على الكتاب ادلدرسي عاليا. وقال القامسي إن ادلادة 
 للكتاب ادلدرسي تتكون شلا يأيت :

دروس، سواء أوضعت غلى شكل حوار أم سرد نثرا نصوص ال ( أ)
 أو شعرا

قواعد الًتكيب اللغوي، سواء أصيغت باللغة العربية أم بلغة  ( ب)
يف بداية كل التمرين أو التالميذ، وتوضع بعد نصوص األصلي، 

 بنهاية الكتاب
 دتارين، يؤديها التالميذ بإشراف ادلدرس وتقوديو ( ت)
الًتكيب و  ادلفرداتكشاف مبوضوعات الكتاب واألصوات  ( ث)

 اللغوي اليت حيتوي عليها
ات، سواء كان بالعربية أم باللغة التالميذ وسواء مسرد بادلفرد ( ج)

 35أوضعت مورده يف ىوامش أم ال.
 ادلادة ادلساعدة (2

                                                             
زلمد القامسي، اجتهات حديثة يف تعليم اللغة العربية للناطقُت باللغة أخرى، )الرياض: عمادة الشئون  علي 16

  602-606(، ص. 6797ادلكتبان، 
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أما ادلادة ادلساعة ىي كل ما يساعد للحصول على ادلادة 
غَت األساسية يف عملية التعليم، سواء كانت ادلادة ادلكتوبة أم 

ثة أنواع منها ادلكتبة. وتقسم ادلادة ادلساعدة لكتاب ادلدرسي إذل ثال
 ادلعجم، والكتاب ادلطالعة ادلتدرجة، وكتاب االختبارات.

 خصائص الكتاب المدرسي الجيد ( ث
يف العملية التعليمية ال شك أن الكتاب ادلدرسي عنصر أساسي 

ومازال التسليم بأمهية الكتاب ادلدرسي أمرا ال حيتاج إذل برىان. وىو بعد 
التعليم ومصدرا تعليميا يلتقي عنده ركنا أساسيا وىاما من أركان عملية 

 36ادلعلم وادلتعلم.
إنطالقا من ذلك البد لنا أن نعرف خصائص الكتاب ادلدرسي اجليد، 

 ومنها :
ددة بدقة السلوك النهائي ينبغي أن توضع الكتاب أىداف تعليمية زل (6

 للتعليم
 ينبغي أن يناسب لعمر ادلتعلمُت (2
 اللغويةلية ادلتعلمُت ينبغي أن يناسب بقاب (1
 ينبغي أن يناسب مبستوى اللغوي والتعليمي ادلتعلم (4
 ينبغي أن يهتم بولوع التالميذ ورغبتهم (6
 ينبغي أن يكون الوقت ادلخصص لدراسة اللغة العربية (1
 37ينبغي أن يشمل ادلادة التعليمية ادلعينة. (9

 
                                                             

 76ليمية لغَت الناطقُت بالعربية،ص. ناصر عبد اهلل الغاذل وعبد احلميد عبد اهلل، اسس اعداد الكتب التع 36
زلمد القامسي، اجتهات حديثة يف تعليم اللغة العربية للناطقُت باللغة أخرى، )الرياض: عمادة الشئون  علي 37

 666(، ص. 6797ادلكتبان، 
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 الجزء الثاني كتاب دروس اللغة العربية .4
ىي من الوسائل التعليمية. والوسائل التعليمية ىي  الكتاب الدراسي 

كل أدة يستخدمها ادلعلم لتحسُت عملية التعليم، وتوضح معاين الكلمة وشرح 
اإلجتاىات األفكار وتدريب الدارسُت على ادلهارات وإكساهبم العادات وتنميو  

خدام األلفاظ وغرس القيم، دون االعتماد األساسي من جانب ادلعلم على است
على هتدف ىذه الوسائل التعليمية إذل مستعدة الطلبة  19والرموز واألرقم.

. وعلى ادلعلم أن خيًت يناسب بالقواعد اللغة العربية باجليد والصحيح الكتابة
 ويستخدم الوسيلة يف أي ادلادة التعليمية لكي يصَت ادلعلم ناجحا. 

واستخدمت مدرسة "دار األمانة" العالية اإلسالمية سوكورجا كندال 
اجلزء الثاين" يف تعليم دى عشر كتاب "دروس اللغة العربية يف الفصل احلا

وىذا الكتاب "دروس اللغة العربية اجلزء الثاين" ألفو إمام يركشى وإمام  الكتابة.
  شباىن.

إمام اجلزء الثاين" الذي الفو دروس اللغة العربية الكتاب ادلدرسي "
كتب بنظام ترتيب وحسن، ادلواد مناسب للطالب من   يركشى وإمام شباىن

 .والتمرينات القواعد صف الثاين من ادلدرسة العالية. ىذا الكتاب حيتوي على
 

  السابقة الدراسات  .ب

قلما أن توجد األحباث اليت خاصة أن  بناء على ادلالحظة واالقتفاء الباحثة،
تبحث عن تعليم الكتابة. ولكن توجد الباحثة أمثلة من عناوين األحباث اليت ذلا 

 الدراسة األساسية ادلتساوي.

                                                             
(، 2000، )رياض: ادلفرادات، (واألساس والتطبيقات العلمية عبد الرمحن كدوك، تكنولوجيا التعليم )ادلاىية 38

 19-11ص. 
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( زلاولة ترقية مهارة الكتابة بوسيلة الصور 071266014مشهوري ) .6
ادلتسلسلة لدى تالميذ الصف الثامن مبدرسة قاسم اذلادي ادلتوسطة اإلسالمية 

ىداف يف ىذا البحث فهي معرفة تطبيق وسيلة ، أما األ2061مسارانج سنة 
الصور ادلتسلسلة لدى تالميذ الصف الثامن مبدرسة قاسم اذلادي ادلتوسطة 
اإلسالمية مسارانج ومعرفة مدى ترقية مهارة الكتابة بوسيلة الصور ادلتسلسلة 
لدى تالميذ الصف الثامن مبدرسة قاسم اذلادي ادلتوسطة اإلسالمية 

  39مسارانج.
ا البحث يستخدم حبث اإلجراء الصفى، وىو حبث خطوات فعل يف يف ىذ

الفصل بغرض اصالح أو ترقية إصلاز التعليم. وقال بسراوي البحث اإلجراء 
الصفى ىو واحد من زلاولة ادلعلمُت أو ادلمارسُت يف شكل سلتلف األنشطة 

 ادلضطلع هبا لتحسُت أو تعزيز جودة على التعليم يف الفصل.
يف ىذا البحث ىي أن ىناك اإلرتفاع يف مهارة الكتابة للتالميذ  وأما النتيجة

بتطبيق الصور ادلتسلسلة. يدل على ادلتوسطة للتالميذ يف قبل الدورة ىي 
جيب أن يتحققوا يف . أن مهارة التالميذ منخفضة ألن التقييم الذي 11،1

، ويف 19،9. ومتوسطة التقييم يف الدورة األوذل ترتفع حىت 90ىو  احلد األدىن
، فبذالك أن ىناك زيادة يف 91،1، ويف الدورة الثالثة 92،2الدورة الثانية ىي 

 الصور ادلتسلسلة.كل دورة بعد تطبيق وسائل 
( استخدام اسًتاتيجييت التعبَت ادلصور ومعرض 661266662سيف اجملاب، ) .2

دئُت" مهارة الكتابة لدى تالميذ الصف الثامن مبدرسة "روضة ادلبتلتعلم لًتقية 
واألىداف من ىذا البحث كما يلي:  .2066الثناوية مونكد ماكالنج سنة 
                                                             

زلاولة ترقية مهارة الكتابة بوسيلة الصور ادلتسلسلة لدى تالميذ الصف الثامن مبدرسة قاسم ، مشهوري 39
)مسارانج: جامعة وارل سنجو اإلسالمية احلكومية كلية علوم الًتبية والتدريس قسم التعليم ،اذلادي ادلتوسطة اإلسالمية مسارانج

 (2061 اللغة العربية مسارانج،
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دلعرفة إصلاز تعلم مهارة الكتابة لدى التالميذ الصف الثامن مبدرسة "روضة 
ادلبتدئُت" الثناوية مونكد ماكالنج اسًتاتيجييت التعبَت ادلصور ومعرض التعلم, و 

ادلصور ومعرض التعلم يستطيع أن يرقى دلعرفة استخدام اسًتاتيجييت التعبَت 
إصلاز تعلم مهارة الكتابة لدى تالميذ الصف الثامن مبدرسة "روضة ادلبتدئُت" 

 الثناوية مونكد ماكالنج.
وأما النتيجة يف ىذا البحث ىي أن ترقية قدرة التالميذ يف مهارة الكتابة 

% قبل 40 م منباستعمال استخدام اسًتاتيجييت التعبَت ادلصور ومعرض ااتعلي
% يف الدورة الثانية. 76% يف الدورة األوذل ويرتقي إذل 16الدورة ويصَت 

ونسبة النجاح ادلذكور يعرف أن التالميذ بادلدرسة "روضة ادلبتدئُت" الثناوية 
مونكد ماكالنج الذين ينجحون من اإلمتحان يرتقي عددىم دورة بعد أخرى 

لتعبَت ادلصور ومعرض التعليم تيميذا قبل استعمال ا 9حيث يكون العدد 
تلميذا يف الدورة الثانية.  67تلميذا يف ادلورة األورل ويرتقي إذل  61ويصَت 

وذلك يدل على أن ارتقاء األصلاز ال يرتكز إذل بعض التالميذ بل يشمل  
 4٠كلهم.

اسوة حسنة ، ترقية مهارة كتابة من خالل وسيلة الصرف يف التعليم اللغة  .3
بادلدرسة العالية كودييان  2قسم علم الطبيعيادى عشر العربية للصف احل

: قسم يوكياكرتا  .. البحث2061\2062سليمان يوكياكرتا للعام الدراسي 
تعليم اللغة العربية كلية الًتبية وتأىيل ادلعلمُت جامعو سونان كاليجاكا 

 .2001اإلسالمية احلكومية، 

                                                             
استخدام اسًتاتيجييت التعبَت ادلصور ومعرض لتعلم لًتقية مهارة الكتابة لدى تالميذ الصف سيف اجملاب،  4٠

)مسارانج: جامعة وارل سنجو اإلسالمية احلكومية كلية علوم الًتبية  ،الثامن مبدرسة "روضة ادلبتدئُت" الثناوية مونكد ماكالنج
 (2066 ،والتدريس قسم التعليم اللغة العربية مسارانج
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لعربية يف مهارة الكتابة وغرض ىذا البحث معرفة ووصف تنفيد تعليم اللغة ا
من خالل وسيلة الصرف يف التعليم اللغة العربية للصف احلادى عشر قسم 

ومعرفة ترقية نتيجة  بادلدرسة العالية كودييان سليمان يوكياكرتا 2علم الطبيعي
 تعليم الطالب يف رلال ادلعريف بعد أن قام بو العمال.

وىذا البحث حبث اجرائي فصورل وىو التخطيط يف عملية التعليم من عمل 
متعمد ينبعث فيو ويقع يف الفصل ساويا. يتكون ىذا البحث من ثالث مراحل 

طالبا. وكل مرحلة يتكون من أرلع مراحل وىي التخطيط والعمل  22باشراتك 
ختبار بلة واإلوادلال حظة واإلنعكس. وطريقة مجع البيانات ىي مال حظة وادلقا

 والوثائق. 
دلت نتيجة ىذا البحث على أن تعليم اللغة العربية للطالب الصف احلادى 

بادلدرسة العالية كودييان سليمان يف مهارة الكتابة .  2عشر قسم علم الطبيعي
وتتكون تعليم من ثالث مراحل: أوذلا التمهيد يشتمل على إعطاء التشجيعات 

نيا النشاط األساسي وىو ايصال ادلواد من جانب وقبل اإلختبار وادلرجع. وث
ادلعلم أو الباحث وتكوين اجملموعلة وعمل التمرينات مجاعيا مث التقدًن أمام 
الفصل. وثلثها اإلختتام وىو يعمل الطالب بعد اإلختبار وخيتتم بالسالم. ومن 

 دراسة وىو النتيجةنتيجة حتليل البيانات حيصل عليها اإلستنباط من تلك ال
والدور  62،7والدور الثاين  49،6اإلختبار  ادلعادلة يف الدور األول يف قبل 

يف الدور الثاين  17،4. والنتيجة معادلة بعد اإلختبار الدور أول 91،4الثالث 
. ولذلك يستنبط بأن تنفيذ وسيلة 99،6ويف الدور الثالث يًتقي  94،9

يًتقي نتيجة يف التعليم اللغة  الصور يف التعليم اللغة العربية يف مهارة الكتابة
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بادلدرسة العالية   2احلادى عشر قسم علم الطبيعيالعربية لدى الطالب 
 41كودييان سليمان يوكياكرتا للعام الدراسي يف رلال ادلعريفي.

وتكون ىذه  الدرسة السابقة والبحث اليت حبثتو الباحثة التساوية 
. واّما كتابةالمهارة واالختالفة. اّما التساوية بينها فهي حبثت الباحثة من ناحية 

 والعينة اإلحصائي البحث واجملتع الباحثة مكان االختالفة بينها فهي ختتار

 يف البحوث خيتار مبا ختتلف اكله تنفيذيها ادلوضوعى وسنة االختبار بنود وورقة

 ذلك الدراسة السابقة.  من القددية
 

 فرضية البحث . ت
حىت تثبت من البيانات اليت مت  ،الفرضية ىي إجابة مؤقتة دلشاكل البحث

وجدير بالذكر أن يف التعليم عناصرا ىي اذلدف، والطريقة، وادلادة،  42مجعها.
ادلناسبة لوصول  الصحيحة، وادلادة الوسيلة الطريقة  والوسيلة. وعلى ادلعلم أن خيًت

فالتالميذ حيتاج إذل  ىي كتاب التعليمي. إذل األىداف التعليم. وإحدى من الوسائل
الكتاب الصحيح وادلناسب، ألن الكتاب حيتوي على ادلادة الدراسية، فلذا حيتاج 

ر درسة "داادلدرس يف معلى الكتاب الشمل على ادلواد التعليمية. ويستخدم 
دروس اللغة العربية اجلزء الثاين" يف التعليم الكتابة ، كتاب "األمانة" العالية اإلسالمية

حبثا  وال يستخدمو إال قليل من ادلدارس يف إندونيسيا، لذا تريد الباحثة أن تبحث
علميا حتت ادلوضوع "تعليم الكتابة باستخدام كتاب "دروس اللغة العربية" يف 

  سة دار األمانة العالية بسوكورجا كندال. الفصل احلادى عشر مبدر 
                                                             

ترقية مهارة كتابة من خالل وسيلة الصرف يف التعليم اللغة العربية للصف احلادى عشر قسم اسوة حسنة ،  41
: قسم تعليم اللغة يوكياكرتا ، )2061 \2062بادلدرسة العالية كودييان سليمان يوكياكرتا للعام الدراسي  2علم الطبيعي

 (2001جامعو سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية، العربية كلية الًتبية وتأىيل ادلعلمُت 
42

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan 

Praktik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 110  
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 الباب الثالث
 البحث هجامن

 نوع البحث أ 
( و لنكولن Denzimىذا البحث ىو حبث نوعي، قال دنزين )

(Lincoln ،البحث النوعي ىو البحث الذي يستخدم اخللفية الطبيعية ،) بقصد
تفسري الظواىر وتأديها السماح لألساليب القائمة ادلختلفة. ومن حيث التعاريف 

التعبري عن البحثية النوعية اليت تستخدم مقابلة األخرى، فالبحث النوعي ىو 
مفتوحة لدراسة وفهم ادلواقف اآلراء وادلشاعر والسلوكيات من أفراد او اجملموعة من 

   1الناس.
ي إىل قسمني يعٌت حبث نوعي ميدان وحبث نوعي وينقسم حبث النوع

عميقية مكتيب، وىذا البحث حبث نوعي ميداين. وادلراد ببحث ميداين عن دراسة 
 2باستخدام طريقة مجع البيانات مباشرة من اإلنسان يف البيئة الطبيعية لو.

 
 مكان البحث ووقته ب 

 العاليةدرسة ددار األمانةد مب الفصل احلادى عشر مكان ىذا البحث يف
. كما عرفت الباحثة 2116/2117كندال العام الدراسي -اإلسالمية سوكورجا

ىذه ادلدرسة تستخدم كتاب ددروس اللغة العربيةد يف تعليم الكتابة. وقامت الباحثة 

                                                             
1
 Lexy J.Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. 

Remaja Rosda Karya, 2008), hlm. 5 
2  Nana Syodih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan. 

(Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2010), hlm. 61-62 
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 31 – مايو 15  ، وابتداء ىذا البحث يف تاريخأيام سبعة عشرهبذ البحث دلدة 
  .2117 مايو

 
 بؤرة البحث ج 

حتدد بؤرة البحث ورلالو كى ال خيرج البحث عن ادلوضوع. ينبغي الباحثة أن 
ليم الكتابة باستخدام كتاب عوأّما بؤرة البحث ورلالو ذلذا البحث ىو تنفيذ ت

 كندال.   اسوكورجباإلسالمية  العاليةددروس اللغة العربيةد يف مدرسة ددار األمانةد 
 

 مصادر البيانات د 
ىذا البحث. أّما مصادر البيانات وىي ادلصدر اليت أخذت الباحثة لتحصل 

العالية عملية تعليم الكتابة يف مدرسة ددار األمانةد : اليت تستعملها الباحثة فهي
كندال باستخدام كتاب ددروس اللغة العربيةد. وأّما ادلخربين -سوكورجواإلسالمية 

 : وىو
 كتاب ددروس اللغة العربيةد ( أ

 معلم اللغة العربية ( ب
 الطالب ادلدرسة. ( ت
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 طريقة جمع البيانات ه 

 تقوم الباحثة لنيل البيانات باستخدام الطريقة التالية: 
 طريقة ادلشاىدة .1

ىي طريقة اليت قام هبا مشاىدة موضوعات مبحوثة مباشرة كانت أم غري 
وعمليتو  ،. استخدمت ىذه الطريقة إذا تعلق البحث مبعاملة اإلنسان3مباشرة

يستخدمها الباحثة يف اكتساب البيانات عن . وىذه الطريقة 4وعالمات الطبيعية
حالة تعليم القراءة باستخدام كتاب ددروس اللغة العربيةد   يف مدرسة ددار 

كندال، واستخدمت الباحثة جلمع البيانات -األمانةد العالية اإلسالمية سوكورجا
 يف ادليدان.

 طريقة ادلقابلة .2
كانت أو غري مباشرة من ىي مجع البيانات بتقدمي األسئلة واألجوبة مباشرة  

 ىذه الطريقة تستخدمها الباحثة يف اكتساب البيانات من: 5مصادر البيانات.
-معلم اللغة العربية يف مدرسة ددار األمانةد العالية اإلسالمية سوكورجا (أ 

كندال لنيل ادلعلومات عن عملية تعليم باستخدام كتاب ددروس اللغة 
 العربيةد.

                                                             
3

 M. Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Angkasa), 

hlm.72 
4

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan 

Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.203 
5
 M. Ali, Penelitian Kependidikan, (Bandung, Angkasa: 1982), hlm. 

83 
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مدرسة ددار األمانةد العالية اإلسالمية  وطالب الفصل احلادي عشر يف (ب 
كندال للحصول على ادلعلومات عن كيف عملية تعليم الكتابة -سوكورجا

 باستخدام كتاب ددروس اللغة العربيةد. 
 طريقة التوثيق .3

الطريقة جلمع البيانات باألشياء ادلكتوبة مثل األرشف، وكذالك وىي 
وىي البحث  6ادلتعلقة مبسائل البحث.الكتاب النظرية او القنونية وغري ذالك 

عن البيانات لألمور التغرية تكون منها ادلذكرة والكتب واجلرائد واجملالت 
ومذكرة ادلشاورة ودفًت التالميذ واجلدول وغريىا اليت تدل على البيانات 

وىذه الطريقة تستخدم الباحثة لنيل البيانات عن ادلعلمني والتالميذ  7.الواقعة
 دلستخدمة يف ادلدرسة. والوسائل ا

 
 إختبار صحة البيانات و 

ختبار صحة البيانات يبني رتبة وضوح الواقعة من إنتاج البحوث بالواقعية. اإن 
(، إثبات صحة البيانات من ىذه الدراسة ىي اليت حتدد Moloengوعند مولييوع )

مصداقية النتائج وتفسريىا من خالل اعتماد النتائج والتفسريات وفقا للواقع واليت 

                                                             
6
 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta:Rineka 

Cipta, 2010), hlm.181 

7
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian  suatu pendekatan 

praktik, (Jakarta: PT Rineka Jakarta, 2006), hlm. 231 
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واما اختبار صحة البيانات يف ىذه البحث فهي  8.وافق عليها ادلوضيع البحثية
 (.triangulasiتثليث )

باستخدام شئ آخر. حىت اآلن،  تثليث ىو أسلوب لتحقيق من صحة البيانات
أفضل طريقة الختبار صحة البيانات ألن الباحثة تكون قادرة  تثليث ال تزال ىي

مقارنتها رلموعة متنوعة من  نتائج اليت توصلوا إليها عن طريقإعادة فحص ال على
ادلصادر، واألساليب، أو النظريات. حتقيقا ذلذه الغاية، أجرى الباحثون عددا من 

 الطرق:

 طرح تشكيلة واسعة من األسئلة  . أ

 التحقق مع خمتلف مصدر البيانات . ب

استخدام رلموعة متنوعة من األساليب من أجل التحقيق من ثقة البيانات  . ت
9ميكن القيام بو

. 

 

 .طريقة تحليل البيانات ز 

ىذه ىي اخلطوة بعد مجع البيانات. وأّما الطريقة التحليلية يف ىذه البحث فهي 
الطريقة التحليلية الوصفية. استخدمت الباحثة ىذه الطريقة لنيل البيانات الواضحة 

                                                             
8
 Lexy J.Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. 

Remaja Rosda Karya, 2008), hlm. 329 
9
 Lexy J.Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. 

Remaja Rosda Karya, 2008), hlm.  330 
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وىي بيانات اجملتمع الكلمات والصورة وليس  10من الطريقة التحليلية الوصفية.
 باألرقام.

 فهي كما يلي: Lexy J.Moloengوأّما خطوات عند 
مطالعة البيانات ادلعدة من سائر ادلصادر عن ادلقابلة والتأمل والوثيقة  .1

 الشخصية والوثيقة الرمسية والصورة وغريىا.

 أداء التحليل بطريقة االستخالص. .2

 تركيب البيانات إىل الوحدات. .3

 إعطاء اإلشارة لكل الوحدات. .4

 11.اختيار صواب البيانات .5
 

                                                             
10

 Joko Subagyo, Metode Penelitian, (Jakarta: Reinka Cipta, 1991), 

hlm. 106 
11

 Lexy J.Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. 

Remaja Rosda Karya, 2008), hlm. 247 
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 لرابعاالباب 
تعليم الكتابة باستخدام كتاب "دروس اللغة العربية" في الفصل الحادى عشر 

 اإلسالمية بسوكورجا كندال العاليةبمدرسة دار األمانة 
 

يقّدم ىذا الباب نتائج البحث عن تعليم الكتابة باستخدام كتاب "دروس اللغة 
سوكورجا كندال. وجائت الباحثة بتقدمي العربية" يف مدرسة دار األمانة العالية اإلسالمية 

البيانات عنو اليت ربتوى على األشياء ادلتعلقة بتعليم الكتابة وبنفيذه، األول يبحث فيو 
 توصيف البيانات، وأما الثاين يبحث فيو ربليل البيانات، وىي كما يلى :

 توصيف البيانات أ 
 لمحة عامة عن المدرسة دار األمانة العالية اإلسالمية .1

 الموقع الجغرافي ( أ
تقع مدرسة "دار األمانة" العالية اإلسالمية يف سوكورجو كندال مث ىي 

 ىوية ىذه ادلدرسة :
 : مدرسة دار األمانة العالية اإلسالمية   اسم مدرسة

 : أ  االعًتاف
: كابونان، عادي وارنا، سوكورجو، كندال   العنوان

36515 
  039055(4920: )  رقم ىاتف

 كندال:   ادلديرية
 : جاوى الوسطى  ادلقاطعة

   www.darulamanah.com:    ويب
  darulamanah.com@:  الربيد اإللكًتوين 
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 أما حدود مدرسة "دار األمانة" العالية اإلسالمية فهي كمايلى :
 : مساكُت  اجلانب الشرقي
 : مشارع القرية  اجلانب الغريب
 : الشارع  اجلانب اجلنويب

 راعة البستان: ز  اجلانب الشمايل
 تاريخ النشأة ( ب

معهد دار األمانة اإلسالمية عاديوارنو سوكورجا كندال ىو فرع من 
ادلعهد العصرى دار الّنجاح جاكارتا وىو فرع العاشر من الثمانية العشرين 
فرعا. وبعض ادلعّلم يف ادلعهد اإلسالمي دار األمانة متخّرجون من ادلعهد  

كونتور، لو متخرج حول مائتُت معاىد يف كونتور. ألن ادلعهد العصر  
أخناء اإلندونيسيا حىت األن. وىو احد ادلتخرج ادلعهد العصرى كونتور يف 

 مديرية كندال.
، األستاذ مجهرى عبد اجلالل احلاج ومسعود عبد 6224يف سنة 

القادر احلاج وسيالمات فراوير واألستاذ جنيد عبد اجلالل يتفقون أن ييٌت 
 ة ويسمى ىذا ادلعهد دار األمانة. معهد اإلسالمي

يدّشن ادلعهد دار األمانة ومجهرى  6224فرباير  90ويف التاريخ 
عبد اجلالل احلاج كرئس ادلؤسسة ومسعود عبد القادر احلاج كرئس 

يدّشن ادلدرسة العالية  6229-6226ادلعهد. ويف السنة الثانية 
 1اإلسالمية ويسمى دار األمانة أيضا.

                                                             
1
 مقتطف التوثيق دبدرسة دار األمانة سوكورجا كندال 
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والبعثة واذلدف من ادلدرسة "دار األمانة" العالية وأما الرؤية 
 2اإلسالمية فهي كماياىل :

 الرؤية (1
 تكوين التالميذ ادلتفوقُت ادلختلفُت باألخالق الكردية

 البعثة (2
تنفيد التعليم والتوجيو الفعال حبيث يكون لكل ادلتعلم ضوع  ( أ)

 أمثل وقفا لل إمكاناهتا 
 تنميو روح وقوة تنافسيو يف حقل األكادديية وغَت األكادديية   ( ب)
 ربسُت متكُت ادلوظف وادلتعلمُت وادلعلمُت  ( ت)
 كل اجملتمع ادلدرسة مسؤولية عن تقدم ادلدرس  ( ث)
 تعزيز ثقافة اجملاملة الفاضلة   ( ج)

 اذلدف (3
 إلنتاج ادلتخرجات لديها األخالق الكردية وادلعرفة اجليدة ( أ)
تسعى ادلتعلمُت لديهم إجناز عال من النجاح علمي اإلقليمي   ( ب)

 او الوطٍت
 تطوير ادلوىبة وادلهارات ادلتعلمُت  ( ت)
 إقامة مركزا للتميز ادلنافسة الشريفة بُت ادلتعلمُت  ( ث)
زيادة إجناز الدراس ادلتعلمُت يف الفنون وبطوالت الرياضية   ( ج)

 وادلسابقات
 
 

                                                             
 الوثيقة دبدرسة دار األمانة سوكورجا كندالمقتطف  9
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 مناهج الدراسية ( ت
ادلستخدمة يف مدرسة "دار األمانة" العالية ادلناىج الدراسية 

اإلسالمية يف سكورجا كندال فهي ادلناىج اليت قررهتا وزارة الشؤون الدينية 
 اإلندونيسية وادلناىج الدراسية احمللية اليت قررهتا ادلدرسة.

% 34ادلناىج الدراسية ادلستخدمة يف ىذه ادلدرسة تتكون من 
لوم العامة. وأما عملية التعلم والتعليم % من الع34من العلوم الدينية و 

يف يوم اإلثنُت إىل يوم السبت، ويوم اجلمعة يوم العطلة. أما ادلواد الدراسية 
 يف ىذه ادلدرسة فهي مايلى :

 ادلواد الدراسية احمللية رقم ادلواد الدراسية رقم
 تفسَت 6 القرآن واحلديث 6
 حديث 9 العقيدة واألخالق 9
 الفقو أصول 5 الفقو 5
 ادلطالعة 0 التاريخ اإلسالمي 0
 اإلنشاء 3 الًتبية الوطنية 3
 صرف 1 اللغة اإلندونيسية 1
 أصول الفقو 5 اللغة العربية 5
 النسائية 8 اللغة اإلجنليزية 8
 قراءيت 2 الرياضية 2
 احملفوظات 64 الفيزيا 64
 العبادة العاملية 66 الكمياء 66
 حنو 69 البيولوجي 69
 حماضرة / خطابة 65 اجلغرافية 65
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   العلم االجتماععي 60
   العلم التارخيي 63
   العلم االقتصدي 61
تكنولوجية اإلعالم  65

 واالتصاالت
  

 
 علمينالمتأحوال  ( ث

بلغ عدد التالميذ يف دار األمانة العالية اإلسالمية سوكورجاكندال وي
 .061تلميذا والتلميذات  601تلميذا. يعٌت  319

وعدد التالميذ يف دار األمانة العالية اإلسالمية سوكورجا كندال 
 9461/9465للسنة الدراسية 

علوم  علوم الطبيعية الصف الرقم
اإلج
متاغ
 ية

 اجملموع

 991 660 669 العاشر 6
 616 84 86 احلادى عشر 9
 653 21 52 الثاين عشر 5

 319 924 959 اجملموع
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اإلندونيسيا ومنها سوماطرى وكليمنتان واجلوى وىم من منطقة 
الوسطى كددياك وكدوس ومسارانج وكندال وغَت ذلك، واجلوى الغربية  

 3كبوجور وجَتيبون وجاكارتا وغَتىا.
ومن مجيع التالميذ يف دار األمانة العالية اإلسالمية سوكورجا  

ميذ كندال بعضهم يسكنون يف ادلعهد وبعضهم خارح ادلعهد، وديلك التال
الذين يسكنون يف معهد الوقت الكثَت لتعلم، ألن يف ادلعهد نظم كثَتة يف 

 أنشطة اليومية ادلختلفة. 
ومن البيان السابق، تعرف الباحثة أن التالميذ الساكنُت خارج 

 .ادلعهد يتعلمون اللغة العربية أكثر من التالميذ الساكنُت خارج ادلعهد
 أحوال المعلمين  ( ج

يف عملية التعليم. وىو من العوامل األساسية يف للمعلم دور كبَت 
معلما.  06جناح العملية الًتبوية والتعليمية. وعدد ادلعلم يف ىذه ادلدرسة 

ومعلموا ىذه ادلدرسة متخرجون يف اجلامعات اإلسالمية احلكومية واحمللية 
وادلعاىد اإلسالمية وغَتىا. األستاذ حممد عاديب ادلاجستَت كرئيس 

ماريا أولفا وىي يوم أما ادلعلم اللغة العربية أي مهارة الكتابة ادلدرسة ال
 غونتور.متخرجة من ادلعهد 

 الوسائل التعليمية ( ح
 ادلكتبة  (6

ادلكتبة تساعد األساتيذ والتالميذ على تعمق واستيعاب العلوم 
وادلعارف وادلعلومات واللغة وحنوىا، وتوسيع ومعرفتهم، وترقية 

التالميذ على  وحثورغبتهم يف القراءة، وفتح الرغبة يف التعليم، 

                                                             
3
 التوثيق بمدرسة دار األمانة سوكورجا كندال 
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التعليم بأنفسهم. وتضم ادلكتبة عدد كبَتا من الكتاب اإلسالمية 
والتكنولوجية وغَتىا. وىذه ادلكتبة موضوعة يف السكن حىت والعلمية 

يسهل التالميذ على استعار الكتاب واجلرائد واجملالت وغَتىا يف أي 
 وقت ما.

 ادلعهد (9
ادلعهد دار األمانة ىو معهد اليت اقامتها مؤسسة دار األمانة. 
بعض الطالب من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار األمانة وطالب 

درسة العالية اإلسالمية دار األمانة ىم يسكنون يف ادلعهد. من ادل
ولطالب الذين يسكنون يف ادلعهد الوقت الكثَت لتعلم، ألن يف 
ادلعهد نظم كثَتة وأنشطة اليومية ادلختلفة، وىناك زيادة األنشطة 
لتعلم اللغة العربية كتعليم ادلفردات يف الصباح واخلطابة باللغة العربية. 

 خل ادلعهد يتكلمون باللغة العربية واإلجنلزية.والطالب دا
 ادلعمل اللغوي  (5

ادلعمل اللغوي يساعد الطالب لتعليم اللغة العربية وإلجنلزية 
يف مهارة الكالم واإلستماع. ىذه الوسيلة يستخدمها ادلعلم لًتقية 
تلك ادلهارة بالتسجيل األفالم أو الفيديو باللغة العربية واإلجنلزية. 

 الوسائل ادلوجودة يف ىذه ادلدرسة.ىذا إحدى 
 ادلعمل احلسويب (0

ادلعمل احلسويب من إحدى الوسائل التعليمية يف ىذه ادلدرسة 
الذي يساعد التالميذ يف التعليم احلاسوب. متكن الطالب ليسلطوا 
على التكنولوجية العصرية. تسهلهم لنيل ادلعلومات وادلعريفة من 

 الشبكة الدولية.
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 تسهيالت ادلدرسة ( خ
التسهيالت يف مدرسة "دار األمانة" العالية اإلسالمية ىي ادلباين او 
الوسائل الًتبوية. والتسهيالت ادلوجودة وادلستخدمة يف ىذه ادلدرسة ىي  

 كما يف جدوال األيت :
 البيان اإلسم رقم
 6 غرفة اإلدارة 6
 6 غرفة رئيس ادلدرسة 9
 6 غرفة اجللوس 5
 65 الفصل 0
 6 ادلعلمُتغرفة  3
 6 القاعة ادلدرسة 1
 6 ادلكتبة 5
 6 ادلعمل اللغوي 8
 6 ادلعمل احلسويب 2
 9 ادلسجد 64
 3 احلمام ودورة ادلياح 66
 6 (uksغرفة الصحة ادلدرسة ) 69

عملية تعليم الكتابة باستخدام كتاب "دروس اللغة العربية" في مدرسة "دار  ب 
 سوكورجا كندالاألمانة" العالية اإلسالمية 

 تعليم الكتابةأهداف  .1
مية مهمة جدا ألن ذلا عالقة قوية باختيار التعلاألىداف يف العملية 

الطريقة وادلادة اليت يستخدمها احملاضر فيها. أما األىداف يف تعليم الكتابة 
باستخدام كتاب "دروس اللغة العربية" يف مدرسة دار األمانة العالية اإلسالمية 
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ال كما ذكرنا حممود كامل النقة بأن أىدف تعليم الكتابة فهي  سوكورجا كند
 كما يلي :

 كتابة احلروف العربية وإدراك العالقة بُت شكل احلرف وصوتو. (6

كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة وحبروف متصلة مع متييز  (9
 شكل احلرف يف أول الكلمة ووسطها وآخرىا.

 خبط واضح وسليم.إتقان الطريقة كتابة اللغة العربية  (5

 إتقان الكتابة باخلط النسح أو الرقعة أيهما أسهل على الدارس. (0

 إتقان الكتابة من اليمُت إىل اليسار. (3

 معرفة عالمات الًتقيم ودالالهتا وكيفية استحدمها. (1

معرفة مبادئ اإلمالء وإدراك ما يف اللغة العربية من بعد اإلختالفات  (5
 بُت النطق والكتابة والعكس .

ترمجة أفكاره كتابة يف مجل مستخدمة الًتتيب العريب ادلناسب  (8
 للكلمات.

ترمجة أفكاره كتابة يف مجل مستخدمة الكلمات صحيحة يف سياقها   (2
 من حيث تغيَت شكل الكلمة وننائها بتغيَت ادلعٌت.

 ترمجة أفكاره كتابة يف مجل مستخدمة الصيغ النحوية ادلناسبة . (64

 لموضوع أو الفكرة ادلعرب عنها.استحدام األسلوب ادلناسب ل (66

سرعة الكتابة معربا عن نفسو يف لغة صحيحة سليمة واضحة  (69
4معربة.
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 المواد في تعليم الكتابة .2
ىي معلومات اليت يقصد ادلعلم أن يوصلها إىل التالميذ. مادة التعليم 

وادلواد يف عملية تعليم الكتابة يف مدرسة "دار األمانة" العالية اإلسالمية 
سوكورجا كندال ىي كما ادلكتوب يف كتاب دروس اللغة العربية اجلزء الثاين، 

 وىي :
 النصوص القراءة ( أ

فعل ادلضارع، و فعل األمر، ومصدر و  القواعد، منها ؛ فعل ادلاضى،   ( ب
  والعدد الًتتيىب

التمرينات أمر مّهم للتالميذ، راجع التالميذ دروسهم ادلاضية  : التمرينات ( ت
 نت التمرينات يف ىذا الكتاب كثَتة متنوعة.بالتمرينات. وكا

 طريقة التعليم .3
ريقة ىي بعض األمهية يف التعليم على األخص يف التعليم الكتابة. ط

يرتبط جناح التعليم إىل حد كبَت بنجاح الطريقة. أما الطريقة ادلستخدمة يف 
يف الثاين عملية تعليم الكتابة باستخدام كتاب "دروس اللغة العربية اجلزء 

مدرسة "دار األمانة" العالية اإلسالمية سوكورجا كندال  الفصل احلادي عشر يف
 فهي كما يلي:

 طريقة ادلباشرة (أ 
طريقة ادلباشرة ىي طريقة يعرض ادلواد التعليمية باللغة العربية األجنبية  
كمقدمو التعليم بدون استخدام اللغة القومية من جانب ادلعلمة او من 

مل يفهم التالميذ بكالم ادلعلمة فتشريح ادلعلمة  جانب التالميذ. وإذا
 بالصور أو الوسيلة.
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 القواعدطريقة  (ب 
الطريقة القواعد ىي تشرح ادلعلمة عن قاعدة اليت ترتبط بالنصوص 

 القراءة يف الكتاب دروس اللغة العربية اجلزء الثاين.
 طريقة اإلمالء (ج 

يكتبها الطالب.  الطريقة اإلمالء ىي تقراء ادلعلمة النصوص القراءة مث
 .القدرة على رسم احلروف والكلمات رمسا صحيحا واضيحا وىدفأ

 التمريناتطريقة  (د 
ىي طريقة اليت تستعمل ادلعلمة يف التعليم الكتابة،  طريقة التمرينات

حىت الطالب متعود ويدّرب  للطالبادلتنوعة تعطي ادلعلمة السؤال 
 القدرة الطالب يف مهارة الكتابة.  

 التعليميةالعملية  .4
من ادلشاىدات اليت قامت هبا الباحثة، أن ادلعلمة اليت عّلم الكتابة 
باستخدام كتاب دروس اللغة العربية اجلزء الثاين يف الفصل احلادى عشر 
دبدرسة "دار األمانة" سوكورجا كندال ىي األستاذة ماريا أولفا. أما عملية 

ة اجلزء الثاين يف الفصل تعليم الكتابة باستخدام كتاب دروس اللغة العربي
 5احلادى عشر دبدرسة دار األمانة سوكورجا كندال فهي :

تدخل ادلعلمة الفصل باإلعداد وباألداوات الالزمة لتعليم مع إلقاء  ( أ
 السالم مث الدعاء وكشف احلضور

 السؤال عّما يتعلق بالدرس ادلاضى ربطها دبوضوع جديد ( ب
تأمر ادلعلمة أحد من تقرأ ادلعلمة ادلادة ويسمع الطالب. مث  ( ت

 الطالب أن يقراءو واألخرون يهتموهنا ويسمعوهنا.

                                                             
 اجلزء الثاين دروس اللغة العربيةب احث عن تعليم الكتابة باستخدام كتمشاىدة الب 3
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تأمر ادلعلمة ليبحث الطالب من ادلفردات الصعوبة باللغة العربية  ( ث
إذا مل يفهم وكتب الطالب ادلفردات الصعوبة يف السبورة. مث تشرح 

 ادلعلمة معٌت من ادلفردات الصعوبة.
ءة و تعطي ادلعلمة ادلثال إذا مل تشرح ادلعلمة القواعد يف النص القرا ( ج

 يفهم الطالب فالسؤال اليها.
 تأمر ادلعلمة ليحفظ الطالب القواعد  ( ح
تأمر ادلعلمة ليعاجل الطالب السؤال التمرينات يف الكتاب دروس  ( خ

 الباب الثايناللغة العربية 
الطالب اجلواب من السؤال ويبحث  تأمر ادلعلمة ليقدمو ويكتبو ( د

 معا
تعطي ادلعلمة اخلالصة والتصديق من ادلادة اليت تعلمها يف ذلك  ( ذ

 اليوم 
 تعطي ادلعلمة التقومي والواجب ادلًتيل للطالب أحيانا ( ر
 خنتتم ادلعلمة تدريسها بالدعاء والسالم ( ز

 الوسائل التعليمية .5
 كتاب ( أ

ىذه الوسيلة ىي أىم وأفضل الوسيلة ادلستعملة يف تعليم الكتابة بأن 
كتاب ىي النصوص بادلفردات البسيطة والتمرينات حمتويات ىذا ال

البسيطة، وادلفردات اليت ديكن التالميذ الستعماذلا كأساس او تدربة يف 
 الكتابة او تكلمها اليومية يف ادلعهد.

 السبورة ( ب
استعملت السبورة لكتابة القواعد واألمثلة اليت تعطي ادلعلمة يف تعليم 
الكتابة لشرح الدراس يف الكتاب دروس اللغة العربية اجلزء الثاين. وديكن 
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استعمل ىذه الوسيلة لَتسم الصورة إذا ال تستطيع او ال متكن ادلعلمة أن 
 ربمل اجلماد أي الوسيلة اليت ربتاج إليها.

 التقويم .6
عملية التعليم على ادلعلمة أن تعمل التقومي دلعرفة جناح عملية  بعد

التقومي ادلستخدمة يف تعليم الكتابة  التعليم ومعرفة نتائج تعليم الطالب. وشكل
العالية  باستخدام كتاب دروس اللغة العربية اجلزء الثاين يف مدرسة دار األمانة 

 اإلسالمية سوكورجا كندال ىي :
 ري منها :اإلمتحان التحري ( أ

 (Matchingادلطابقة / ادلزاوجة ) (6
 (Completionالتكميل ) (9
 (Short Answerاإلجابة القصَتة ) (5

 
 تحليل البيانات ج 

 أهداف تعليم الكتابة .1
ف تعليم مهارة الكتابة ان أىدبناء على نتائج البحث السابقة ع

العالية دروس اللغة العربية اجلزء الثاين يف مدرسة "دار األمانة"  دام كتابباستخ
اإلسالمية سوكورجا كندال، رأت الباحثة أن ىذا التعليم يهدف إىل ترقية قدرة 
الطالب على كتابة فقرة تغيَت عن فكرهتم، الطالب قادرين على كتابة تلخيص 

قادرين على كتابة شرح مع استخدام  مع استخدام األمثلة والتفاصيل ادلناسبة،
قادرين على كتابة قصة قصَتة، الطالب األمثلة والتفاصيل ادلناسبة،  الطالب 

 قادرين على كتابة فقرات تبُت األثر والنتيجة والعالقة بينهما.
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 المواد في التعليم الكتابة .2
ن ادلواد التعليمية ادلأخذة من كتاب بناء على نتائج البحث السابقة ع

تناسب "دروس اللغة العربية اجلزء الثاين" ترى الباحثة أن ادلواد التعليمية 
بأىداف تعليم الكتابة. وىذه ادلواد قد توفرت الشروط الذي ال بد ذلا الشروط 
ىي صحة ادلادة ومناسبة لعقول الطالب، أن تكون ادلادة ادلختارة مرتبطة حبياة 
الطالب وبالبيئة اليت يعيشون فيها، مناسبة لوقت احلصة، وأن تقسم ادلادة 

بط مادة الدرس اجلديد دبادة الدرس. ادلقرورة على توزع على أشهر السنة، ور 
وادلواد احملتويات يف ىذه الكتاب سهولة ليفهم الطالب يف الفصل الثاين 
منادلدرسة العالية. لذلك يف رأي الباحثة ىذا الكتاب يناسب بتعليم الكتابة يف 

 الفصل الثاين من ادلدرسة العالية.
 طريقة تعليم .3

ن خيتار أي الطريقة التعليمية الطريقة كثَتة، فادلعلم يستطيع أكانت 
ادلناسبة بادلادة الكتابة. اما الطريقة التعليمية اليت قدمها معلمة يف التعليم مهارة 
الكتابة باستخدام كتاب "دروس اللغة العربية اجلزء الثاين" يف مدرسة دار 

طريقة ادلباشرة، الطريقة األمانة اإلسالمية سوكورجا كندال طريقة متنوعة ىي 
 اعد، طريقة اإلمالء، وطريقة التمرينات. القو 

تقوم ادلعلمة طريقة ادلباشرة كمقدمو التعليم بدون استخدام اللغة 
القومية من جانب ادلعلمة او من جانب التالميذ. وإذا مل يفهم التالميذ بكالم 

طريقة القواعد ىي تشرح ادلعلمة و  ادلعلمة فتشريح ادلعلمة بالصور أو الوسيلة.
عن قاعدة اليت ترتبط بالنص القراءة يف الكتاب دروس اللغة العربية اجلزء الثاين. 

 وىدفالطريقة اإلمالء ىي تقراء ادلعلمة النصوص القراءة مث يكتبها الطالب. أو 
طريقة التمرينات و  .القدرة على رسم احلروف والكلمات رمسا صحيحا واضيحا



63 

حىت الطالب متعود ويدّرب القدرة  دلعلمة السؤال ادلتنوعة للطالبىي تعطي ا
 الطالب يف مهارة الكتابة.  

 العملية التعليمية .4
نظرا إىل نتائج مشاىدة الباحثة، ترى أن التعليم الكتابة باستخدام  
كتاب "دروس اللغة العربية اجلزء الثاين" يف مدرسة دار األمنة العالية اإلسالمية 

كندال ذبري على اخلطوات الصحيحة من بداية عمليتة إىل هنايتو. سوكورجا  
ألن جيد التفاعل بُت ادلعلمة والطالب وأيضا يف بعض األحيان استخدمت 

 ادلعلمة غناء بسبب ذلك ال يشعر الطآلب ادلمل.
وبعد عملية التعليم قد أّدت ادلعلمة واجبة للتقومي دلعريفة جناح عملية 

عند رأت الباحثة قد جارت عملية تعليم الكتابة  التعليم. وعلى كل حال
باستخدام كتاب دروس اللغة العربية اجلزء الثاين يف ادلدرسة دار األمانة العالية 

 اإلسالمبة سوكورجا كندال على اخلطوات الصحيحة.
 الوسائل التعليمية .5

باستخدام كتاب "دروس اللغة العربية اجلزء الثاين" يف تعليم الكتابة 
سة دار األمانة العالية اإلسالمية سوكورجا كندال، قد إختارت ادلعلمة يف مدر 

الوسائل التعليمية، ىي الكتاب الدراسي والسبورة. ويف الباحثة أن الوسائل 
التعليمية ادلستخدمة مناسبة بادلواد والطريقة ادلستخدمة ولكنها غَت الكاملة 

ستخدم الوسائل احلديثة  ادلستخدمة فيو الوسائل القددية فقط وادلعلمة ال ي
كاحلسوب وجهاز العرض ليساعد عرض ادلادة اللغوية والصورة على الشاشة 

 وغَتىا حىت يشعر الطالب بادلمال.
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 التقويم  .6
من ادلعلوم، أن التقومي ىو من العناصر ادلهمة يف عملية التعليم 

ادلتعلم وإعطاء والتعلم. عمل التقومي تعملها ادلعلمة واع لنيل تأكيد جناح تعلم 
 Nana االقًتاحات اليو عن عملية التعليم الىت فعلها ادلعلمة. عند

Sudjana : أن وظائفو فيما يلي 
معريفة بلوغ األىداف التعليمية وهبذه الوظيفة نستطيع أن نعرف درجة  (أ 

 استيعاب ادلتعلم على الدراسة حىت نعرف نتيجة تعليمة.
معرفة فعال عملية التعليم الىت فعلها ادلعلم. وهبذه الوظيفة، يستطيع ادلعلم  (ب 

أن يعرف جناح التعليم. والتقومي ىو تقيم كفاءة ادلعليم ونتيجة تعليمة 
 وىذا جيعل ادلعلم مادة يف ربسُت عملية التعليم التايل. 

زء ويف التعليم مهارة الكتابة باستخدام كتاب "دروس اللغة العربية اجل
الثاين" يف مدرسة دار األمانة العالية اإلسالمية سوكورجا كندال. قد عُّت 

التقومي ادلعلمة التقومي فيو. انطالقا من نتائج البحث السابقة، ترى الباحثة أن 
علمة ىي الشفهي والتحريري، ويف رأت الباحثة ىذا التقومي اليت تقوم هبا ادل

ادلعلمة يف التعليم حىت كان ادلعليم يناسب األمور اليت يتوفق عليها جناح 
يستطيع أن يقيس الكفاءة واإلستيعاب على ادلادة لكل الطالب. اإلمتحان 
الشفهي دلعرفة قوة خيال الطالب مع تدريب ذكرهتم. وأيضا التحرير دلعرفة 

 جناح الطالب عن فهم ادلادة يف التعليم.
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بة باستخدام كتاب "دروس االعوامل الدافعة والعوامل العائقة في تعليم الكت د 
اللغة العربية الجزء الثاني" في مدرسة دار األمانة العالية اإلسالمية سوكورجا  

 كندال.
ىي عملية مركب، وفيو العوامل اليت تدافع جناح يف تعليم العملية التعليمية 

والعوامل العائقة يف تعليم. من ادلشاىدة اليت قامت هبا الباحثة، أن ىناك العوامل 
باستخدام كتاب "دروس اللغة العربية اجلزء الدافعة والعوامل العائقة يف تعليم الكتابة 
 وىي فيما يلي : مية سوكورجا كندالالثاين" يف مدرسة دار األمانة العالية اإلسال

العوامل الدافعة يف تعليم الكتابة باستخدام كتاب "دروس اللغة العربية اجلزء   .6
 ىي فيما يلي : الثاين" يف مدرسة دار األمانة العالية اإلسالمية سوكورجا كندال

 جيدة حالة الفصول الدراسى وتوفر الوسائل التعليمية  ( أ
 توفر ادلعهد اليت يساعد الطالب لزيادة معرفة عن ادلفردات  ( ب
 قدرة ادلعلمة لتستخدم اللغة واضحة وسهلة للفهم ( ت
 .على ادلادة التعليميةتستويل  ادلعلمة قدرة ( ث

يف تعليم الكتابة باستخدام كتاب "دروس اللغة العربية اجلزء  العائقةالعوامل  .9
 ىي فيما يلي : الثاين" يف مدرسة دار األمانة العالية اإلسالمية سوكورجا كندال

 قلة حصة التعليم ( أ
إن عملية التعليم الكتابة وتعليمها حصة واحدة يف األسبوع، لكل 

كتابة ألن ىذا الدرس حصة مخسة و أربعون دقيقة. ىذا وقت قصَت لتعليم ال
حيتاج اىل التفكَت واإلىتمام ولذلك حيتاج عملية تعليم الكتابة وتعلمها إىل 
حصة كثَتة، ولكن زيادة الوقت أو احلصة لدروس الكتابة الديكن وقوعها ألن  
كثَتا من ادلواد الدراسية األخرى ادلقررة ذلذا ادلدرسة. وحّلها ىي أن تعطي 

 ادلعلمة الواجب ادلنزيل.
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 ضعف دوافع الطالب يف تعليم ( ب
الدوافع قوة نفسية داخلية ربرك اإلنسان لإلتيان بسلوك معُت 

والطالب الذي ضعفت دوافعهم، قلت اىتمامهم  6لتحقيق ىدف حمدد.
بادلادة وتعليمهما بل ضاع إراداهتم ألداء الواجبات ادلنزلية. وطريقة حلها ىي 

 عن أمهية الكتابة و أن تعطي أن تعطي ادلعلمة طالبو عند تعلمهم بالتبيُت
ادلعلمة طالبو التدريبات أو التمرينات السهلة البسيطة، لكي يشعروا أن 

 الكتابة سهلة ومهمة.
 خوف الطالب من اخلطاء  ( ت

ىذه العوامل تسبب إىل ضعف ذباوب الطالب مع ادلعلمة، لذالك 
لها ىي أن فإن الثقة أمر ىام يف تعليم اللغة وادلخصوص يف تعليم الكتابة. وح

 تعطي ادلعلمة التشجيعات أن ثقة لتكّلم يف تعليم اللغة ىي األساس الرئيسية.
 إختالف قدرة الطالب يف تعليم الكتابة  ( ث

وحلها ىي أن بصنع ادلطابقة الفصل، ليسهل ادلعلم يف عملية 
 التعليم. 

 ضعف دور ادلعلم يف التفاعل مع مجيع الطالب ( ج
ادلمتزين مع طالب األخرين.  ينبغي للمعلم ال يفرق بُت الطالب

 ليشعر الطالب بالراحة عند ما يتعلم والطالب ال يشعرون بادلتمايز.
 

                                                             
6
 .08أمحد طعمية، تعلمي العربية لغري الناطقني.. ص. رشدى  
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 الباب الخامس
 االختتام
 

محدا وشكرا على نعمة اهلل بنعمة وفضله تستطيع الباحثة أن تتم كتابة هذا 
البحث. بعد أن تبحث الباحثة عن هذا البحث هو تعليم الكتابة باستخدام كتاب 
دروس اللغة العربية يف الفصل احلادى عشر يف ادلدرسة دار األمانة العالية اإلسالمية 

كندال تصلح للباحثة أن تقدم اخلالصة منه. ويف هذا الباب ستقوم الباحثة بسوكورجا  
 بتخليص نتائج البحث وتقدمي االقًتحات ادلتعلقة مبوضوع هذا البحث.

 أ. الخالصة 
وحتليل نتائج البحث عن "تعليم الكتابة باستخدام كتاب  بناء على البيانات 

ر األمانة العلية اإلسالمية سوكورجا  دروس اللغة العربية اجلزء الثاين يف مدرسة دا
 كندال" نالت الباحثة اللمحات والتخليصات اآلتية :

تعليم الكتابة باستخدام كتاب دروس اللغة العربية  اجلزء الثاين يف مدرسة دار  .1
الطالب األمانة العالية اإلسالمية سوكورجا كندال له هدف عظيم وهو جعل 

درين على كتابة فقرة تغيري عن فكرهتم باجليد. وادلواد التعليمية تأخذ ادلعلمة هي اق
من كتاب دروس اللغة العربية اجلزء الثاين أما الطريقة التعليمية ادلستخدمة فهي 

، أهنا مناسبة الطريقة ادلباشرة وطريقة القواعد وطريقة اإلمالء وطريقة التمرينات
طالب و نوعية ادلراد حتقيقها، و مناسبة بادلواد التعليمية لنوعية ادلعلمة و نوعية ال

اليت أخذهتا ادلعلمة من كتاب دروس اللغة العربية اجلزء الثاين. وأما الوسائل 
التعليمية ادلستخدمة يعين الكتاب الدراسي والسبورة وهي غري كاملة ألن الوسائل 

دم الوسائل احلديثة  التعليمية ادلستخدمة فيه الوسائل القدمية فقط ال يستخ
كاحلسوب وجهاز العرض ليساعد عرض ادلادة اللغوية و الصوار على الشاشة 
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وغريها حىت يشعر الطالب بادللل. والكتاب ادلدرسي ادلستخدمة هو كتاب دروس 
اللغة العربية اجلزء الثاين إلمام زركشي وإمام شباين. والتقومي الذي يقوم به ادلعلم 

، هذا التقومي يناسب األمور اليت اإلمتحان التحريريهي  لقياس إجناز ادلتعليم
يتوفق عليها جناح ادلعلمة يف التعليم حيت كان ادلعلم يستطيع أن يقيس الكفاءة 

 واإلستيعاب على ادلادة لكل الطالب.
والعوامل الدافعة يف تعليم الكتابة باستخدام كتاب "دروس اللغة العربية اجلزء  .2

األمانة العالية اإلسالمية سوكورجا كندال كما ذكرت فيما الثاين" يف مدرسة دار 
 يلي :

 جيدة حالة الفصول الدراسية وتوفر الوسائل التعليمية أ( 
 توفر ادلعهد اليت يساعد الطالب لزيادة معرفة عن ادلفردات ب( 
 قدرة ادلعلمة لتستخدم اللغة واضحة وسهلة للفهمج( 
 التعليمية.تستويل على ادلادة  ادلعلمة قدرةد( 

 وأما العوامل والعائقة فيما يلي :
 قلة حصة التعليم ( أ

 ضعف دوافع الطالب يف تعليم ( ب
 خوف الطالب من اخلطاء ( ت
 إختالف قدرة الطالب يف تعليم الكتابة ( ث
 .ضعف دور ادلعلم يف التفاعل مع مجيع الطالب ( ج

 
 االقتراحاتب. 

اللغة العربية  الباحثة أن تعليم الكتابة باستخدام كتاب دروسوبعد أن تبحث 
اجلزء الثاين يف مدرسة دار األمانة العالية اإلسالمية سكورجا كندال تريد أن تقدم 

 االقًتاحات هي :
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ينبغي دلعلمة الكتابة ذلا اإلسًتاتيجية يف عملية التمرين حىت ال يشعر الطالب  .1
 ادللل والكسالن 

ي يتقدم تعليم و ينبغي على ادلعلم أن حيسن الكفاءة الًتبوية والتعليمية لك .2
 اللغة تقدميا تاما وتطويرا من قبل

 الزم على الطالب أن جيتهد اجتهادا عميقا يف تعليم .3
كان اإلهتمام الكبري من ادلعلم والوالدين ألن اإلهتمام الكبري يستطيع أن  .4

 يدفع التالميذ يف تعليمهم خصوصا يف تعليم اللغة العربية
تعليم الكتابة اهتماما كبريا من حيث ينبغي على ادلدرسة أن هتتهم حباجات  .5

 التسهيالت والوسائل التعليمية.
 

 . االختمامج
محدا وشكرا هلل الذي أنعم علينا نعمة اإلميان واإلسالم ووفقنا إىل دين 
اإلسالم ورزقنا العقل السليم واجلسم القوي حيت تستطيع الباحثة أن تتم هذا 

عليم الكتابة باستخدام كتاب ت"البحث بكل الطاقة واالستطاعة حتت ادلوضوع 
مانة اإلسالمية سوكورجا  دروس اللغة العربية الجزء الثاني في مدرسة دار األ

 ."كندال
وإمنا الباحثة تقوم بالتحليل من البيايات اليت نقاهتا من كتب أهل العلم 
والعرفان, كما أن الباحثة إنسان عادي فال ختلو من خطاء ونسيان. ولذلك هذا 
البحث بعيد عم الكمال واإلدتام. فًتجو الباحثة أن يستفيد طالب فصل الثاين 

من هذا البحث   مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار األمانةلغة العربية ومعلمون درس ال
 وعسى اهلل أن يوفقنا إىل رشد السبيل, وكما هو ادلعلوم, إن اهلل أعلم بالصواب.



 

 

 مراجع
 

 1891، مكة: داراملعارف، تعليم اللغة العربية والدين اإلسالميحسن سليمان قويرة، 

، قاهرة: دار املصرية البنانية، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقحسن شحاته، 
2002 

حسن شحاته، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق، مصر:املكتبة:املصرية اللبنانية، 
 بدون تاريخ

الدكتور حممد صاحل الشظي، املهارات اللغوية، األندلس : دار األندلس للشر والتوريع، 
1881 

، دار الشروق للنشر اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسهاالدكتورة علي حسني الدليمي، 
 200٢والتوزيع، 

خرى، مكة: جامعة رشدي أمحد طعيمة، املرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أ
 أم القرى، بدون سنة

علي حممد القامسى، اجتهات حديثة يف التعليم اللغة العربية املناطقن باللغات األخرى، الرياض اململكة العربية السعودية، 
1899 
 1891، بريوت: دار املشرف، املنجد يف اللغة واألعالملويس معلوف، 

 909لويس معلوف، معجم املنجد، ص. 

 معلوف، نفس املكانلويس 

 ،لبنان: مكتبة لبنان، بدون سنةاملعجم املصطلحات العربيةجمد وهبه وكامل املهندس، 

 1890حممد عبد القادر أمحد، طرق التعليم اللغة األربية، القاهر: مكتبة النهضة املصرية، 



 

 

 1893، القاهرة: دار املعارف ، التوجية يف تدريس اللغة العربيةحممد علي السمان

، اململكة العربية السودية : تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات األخرىمد كامل الناقة، حم
 189٢حقوق الطبع وإعادته حمفوظة جلامعة أم القرى، 

Ali, M.  Strategi Penelitian Pendidikan. Bandung: Angkasa 

Ali, M. Penelitian Kependidikan. Bandung: Angkasa. 1982 

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian  suatu pendekatan praktik. 

Jakarta: PT Rineka Jakarta. 2006 

Arsyad, Azhar. Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003 

Effendi, Ahmad Fuad. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab.  

Malang: Misykat. 2005 

Hamid, M. Abdul  . Pembelajaran Bahasa Arab ; Pendekatan, Metode, 

Strategi, Materi dan Media. Malang : UIN Malang Press. 

2008 

Harjanto. Perencanaan Pengajaran. Jakarta: Rineka Cipta. 2000 

kustiawan, Moh Mansur. دليل الكاتب والمتراجم. Jakarta: PT Moya Segoro 

Agung. 2002 

Moloeng, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. 

Remaja Rosda Karya. 2008 

Sardiman AM. interaksi dan motivasi belajar mengajar. Jakarta: 

Rajawali Pers. 1992 

Subagyo, Joko. Metode Penelitian. Jakarta: Reinka Cipta. 1991 

Sugiyono. Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, 

Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2010 

Surakhmad. Dasar-Dasar dan Teknik Research. Bandung: Trasinti. 

1972 

Zaenudin, Radliyah dkk. Metodologi dan strategi Pembelajaran 

Bahasa Arab. Yogjakarta: Pustaka Rihlah Group. 2005  



LAMPIRAN PEDOMAN OBSERVASI 

 

I. Non Pelaksanaan Pembelajaran 

 

No. Aspek yang dinilai Nilai 

1 2 3 4 

1. Pemilihan Materi Ajar     

a. Kesesuaian dengan tujuan    √ 

b. Keruntutan dan sistematika materi 

ajar 

   √ 

2. Penentuan pendekatan/metode 

pembelajaran 

    

a. Kesesuaiannya dengan tujuan 

pembelajaran 

  √  

b. Kesesuaiannya dengan materi 

pembelajaran 

   √ 

c. Kesesuaian dengan alokasi waktu   √  

d. Kejelasan langkah pembelajaran 

yang dirancang sesuai dengan 

model pembelajaran yang dipilih 

  √  

3. Pemilihan sumber belajar     

a. Kesesuaiannya dengan tujuan 

pembelajaran 

   √ 

b. Kesesuaiannya dengan materi 

pembelajaran 

   √ 

4. Pemilihan Media Pembelajaran     

a. Kesesuaiannya dengan tujuan 

pembelajaran 

  √  

b. Kesesuaiannya dengan materi 

pembelajaran 

  √  

5. Penilaian proses dan hasil belajar     

a. Kesesuaiannya dengan teknik dan 

tujuan pembelajaran 

   √ 

b. Kejelasan prosedur penilaian    √ 

 

  



II. Pelaksanaan Pembelajaran 

 

No. Aspek yang dinilai nilai 

1. Membuka pelajaran 1 2 3 4 

 a. Melakukan apersepsi    √ 

 b. Menyampaikan kompetensi, 

tujuan, dan rencana kegiatan 

pembelajaran 

  √  

2. Inti pembelajaran     

 a. Penguasaan materi pembelajaran   √  

 b. Mengaitkan materi dengan 

realitas kehidupan 

  √  

 c. Menunjukkan penguasaan materi 

pembelajaran 

  √  

 d. Pendekatan atau strategi 

pembelajaran 

  √  

 e. Melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan alokasi waktu 

   √ 

 f. Pemanfaatan sumber / media 

pembelajaran 

  √  

 g. Menimbulkan partisipasi siswa   √  

 h. Menumbuhkan keceriaan dan 

antusiasme dalam belajar 

  √  

 i. Menggunakan bahasa lisan secara 

jelas 

   √ 

3. Menutup pembelajaran     

 a. Melakukan refleksi dengan 

melibatkan siswa 

  √  

 b. Melaksanakan tindak lanjut 

dengan memberikan arahan, tugas 

sebagai bagian dari pengayaan 

  √  

 

  



Perolehan skor  

1 x 0 = 0 

2 x 0 = 0 

3 x 15 = 45 

4 x 10 = 40 

0+0+45+40=  85 

Skor ideal : 25x4 = 100 

 Nilai perolehan  
               

           
      

  

   
      85% 

Kesimpulan :  

Dari perhitungan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

keprofesionalan guru pengampu menggunakan kitab Durus al lughah 

al Arabiyah baik sehingga pembelajaran berjalan dengan baik dan 

nilai siswa bagus. 

 

Keterangan 

Sangat baik        : 86 % -100% 

Baik                   : 76% - 85 % 

Cukup baik        : 66% - 75% 

Kurang baik      : 50 % - 65% 

Buruk                : di bawah 55% 

 

  



PEDOMAN WAWANCARA 

(Guru pengampu bahasa arab : Ustadzah Maria Ulfa) 

1. Maharah kitabah merupakan salah satu keterampilan yang penting 

kedudukannya dalam bahasa arab dan dianggap paling sulit 

dibandingkan dengan maharah-maharah lainnya sehingga proses 

pembelajarannya pun memerlukan tindakan/perlakuan khusus, 

lantas bagaimana langkah-langkahh anda dalam pembelajaran 

kitabah? 

2. Apa tujuan atau target yang ingin dicapai dalam pembelajaran 

kitabah? 

3. Metode apa yang anda gunakan dalam pembelajaran kitabah? 

4. Menurut anda bagaimanakah pembelajaran kitabah dengan 

menggunakan kitab durus al lughah al arabiyah jilid 2? Cukup 

efektifkah? 

5. Apa kelebihan menggunakan kitab tersebut? 

6. Apa kekurangan menggunakan kitab tersebut? 

7. Menurut anda faktor apa saja yang mendukung berhasilnya proses 

pembelajaran dengan menggunakan kitab durus al lughah al 

arabiyah jilid 2? 

8. Menurut anda faktor apa yang menghambat proses pembelajaran 

dengan menggunakan kitab durus al lughah al arabiyah jilid 2? 

9. Menurut anda apakah siswa cukup antusias dalam pembelajaran 

kitabah menggunakan kitab durus al lughah al arabiyah jilid 2? 

10. Apa harapan anda untuk pembelajaran kitabah menggunakan kitab 

durus al lughah al arabiyah jilid 2 kedepannya? 



PEDOMAN WAWANCARA 

(Siswa kelas XI) 

 

1. Bagaimana perasaan anda ketika belajar kitabah dengan 

menggunakan kitab durus al lughah al arabiyah jilid 2? 

2. Bagaimana menurut anda pembelajaran kitabah dengan 

menggunakan kitab durus al lughah al arabiyah jilid 2? 

3. Menurut anda apa kelebihannya? 

4. Menurut anda apa kekurangannya? 

5. Kesulitan apa saja yang anda hadapi ketika belajar kitabah? 

6. Apa harapan anda untuk pembelajaran kitabah menggunakan kitab 

durus al lughah al arabiyah jilid 2 kedepannya? 

7. Bagaimana saran anda untuk pembelajaran kitabah menggunakan 

kitab durus al lughah al arabiyah jilid 2 kedepannya? 

  

  



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



  



 



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 



KELAS: 2 A

NO NO INDUK NAMA NILAI

1 6336 AANGDZUL FIKRI 75

2 6478 ACHNAF LABIB MAULANA 75

3 6353 AGUS WIDIYANTO 75

4 6359 AHMAD KHAIRUL MUSTOFA 75

5 6361 AHMAD RIZKI 75

6 6365 AHMAD YOGA SAFRIANTO 75

7 6369 ALIF ZIDANE PURNOMO 75

8 6372 ANANDA GALIH FAUZI 80

9 6391 BRIAN ISAQ ALMAS 90

10 6392 CAHYO FIRMANSYAH 95

11 6396 DANNI FIRMANSYAH 75

12 6399 DIAN AULASYIFA 75

13 6400 DIAZ ANDREAN 75

14 6418 FAIQ AUFAN NUHA 75

15 6422 FARISUL ISLAM AL ATSARI 95

16 6423 FATWAYOGA FALLA IZZA 75

17 6426 FIKRI MAULANA FAUZI 75

18 6428 GALANG PAMUNGKAS 85

19 6442 HISYAM NASRUL ARIF 75

20 6444 IFAN ZIDAN AUFILA 95

21 6447 IQBAL RIJANTHA ALFAREZ 95

22 6452 JAM'UL ULYA SAIDINUR 85

23 6473 MOH.ARIF BASYA'IR 75

24 6472 MOHAMMAD NURFAIZIN 75

25 6477 MUCHAMMAD KHIFDZI RIZKI 75

26 6493 MUHAMAD AFFAN BARLINTANG 85

27 6494 MUHAMMAD AIDIL CHERY OKTAVIANU 75

28 6502 MUHAMMAD FAHRI HAMZAH 75

29 6504 MUHAMMAD FIKI ATO'ILLAH 75

30 6515 MUHAMMAD NUR ALIF ARIYANTO 75

31 6518 MUHAMMAD RIFQI ISNADI 75

32 6463 MUHAMMAD RIZKI WAHYU PRATAMA 75

33 6533 NAZAL EKA WAHYUNA 75

34 6534 NUR KHABIBURROKHMAN AL FIKRI 80

35 6543 RIDHO EGA IBNU NANDAR 90

36 6545 RISKON KASIR 95

37 6559 TEGAR IMANNUL IKHSANI 75

38 6560 TEGAR ZIYAN ZULFA 75

39 6566 WAHYU ADITYA ATMAJA 75

40 6575 ZAKKI AINUL WIDAD 75

NILAI TAMRIN LUGHOH KELAS 2 TMI



KELAS: 2 B

NO NO INDUK NAMA NILAI

1 6342 ACHMAD MINANURRACHMAN ALI 90

2 6337 ABDUL AZIS 95

3 6344 ADITYA FERNANDA 75

4 6346 ADZKA ZAKHROFY MAULA ILMA 75

5 6351 AGUS SOFA NURISNAINI 75

6 6362 AHMAD RIZQY 75

7 6368 AHMAD SYADIYIN 75

8 6370 ALLAM KHOIRUN NA'IM 75

9 6375 ANDRE WAHYU KURNIAWAN 75

10 6379 ARDA PUTRA BAGUS PRATAMA 75

11 6383 ARYA DIFA 75

12 6397 DEDE AJI SAPUTRA 75

13 6398 DHANI MAULANA RIFKY 80

14 6402 DIMAS PRASETYO 90

15 6405 DWI BUDI NUR AFFID 95

16 6419 FAIZUL KARIM 75

17 6429 GANANG ARIF PRASETYO 75

18 6432 HABIB NUR MUHAMMAD 75

19 6433 HADI SURYO SAPUTRO 75

20 6434 HAFIZ ANDI ZULFIKAR 95

21 6448 IRFAN ADI PRASETIA 75

22 6455 KHOLAF HAFAIDH 75

23 6456 M. ABDITIA 85

24 6474 MOHAMAD HAIKAL ASYAFIQ 75

25 6483 MUHAMAD EFICK RIZAL AZZAHRA 95

26 6485 MUHAMAD FAIZ WILDAN 95

27 6490 MUHAMAD TAUFIQUROHMAN 85

28 6500 MUHAMMAD DICKY SATRIA DWI SYAHPUTRA75

29 6509 MUHAMMAD IQBAL WIDYATAMA 75

30 6516 MUHAMMAD RIDHO AL ISHAQQI 75

31 6523 MUHAMMAD YUSRON NABILLUN NAJIB 85

32 6464 MUHAMMAD YUSUF QARDHAWI 75

33 6536 PURWANTO 75

34 6538 RAMZI ALFAKHOR 75

35 6540 REVINDA PRASETYA YUDHA 75

36 6547 RIZQI IMALUDIN 75

37 6549 RULI DAVID HIDAYAH 75

38 6562 TOHRI HASAN MAULANA 75

39 6565 WAHID ALIF SAPUTRO 80

40

NILAI TAMRIN LUGHOH KELAS 2 TMI



KELAS: 2 A

NO NO INDUK NAMA NILAI

1 6357 AHMAD FAILASUF AL-MURTADLO 90

2 6343 ADI FIRDAUS 95

3 6347 AGUNG DWI NUGROHO 75

4 6350 AGUS DIAS SAPUTRA 75

5 6352 AGUS SULISTYO 75

6 6374 ANDAKA PRAJA SATYAS DWI DINOTO 75

7 6376 ANGGIT MUHAMMAD REKSA AMROE ROBBY 90

8 6380 ARDI WILDA IRAWAN 95

9 6384 ATTAR FILKHAQ 75

10 6385 AWALUDIN KHASAN 75

11 6387 BAGAS AISHWARA PUTRA GUMILANG 75

12 6407 DWI SUTIYOSO 75

13 6408 EKA PRAMUDYA 75

14 6411 ERI SETIAWAN 75

15 6412 ERLANGGA YUDHA PRASETYA 75

16 6435 HAFIZH IRSYAD AMRULLAH 75

17 6437 HAMID BAGUS RAMADHAN 75

18 6439 HERI JUMANTO 75

19 6446 IQBAL AINUN NAJIB 80

20 6462 M. NAUVAL HABIBURRAHMAN 90

21 6475 MOHAMAD IQBAL 75

22 6465 M. ZAKI AZIZI 75

23 6480 MUHAMMAD AHNAF SYAFIQ AQIL 75

24 6495 MUHAMMAD ANDRE ARDIANSYAH 75

25 6497 MUHAMMAD CHAERUL HUDA 75

26 6466 MUHAMMAD FAHRUR ROZI AS'ARI 75

27 6506 MUHAMMAD GHILMAN KAFA 75

28 6508 MUHAMMAD IKMALUDIN 75

29 6503 MUHAMMAD RACHA FAIZ SYIHAB 80

30 6519 MUHAMMAD RIQZA AULIA FALLAH 90

31 6531 NAUFAL ADILA ARDIYANSYAH 75

32 6535 NURUL CHANIF SALISA 75

33 6539 REFIAN DWI SEPTYO 75

34 6546 RIZAL ARIES MUNANDAR 80

35 6555 SYAHRUL FAZA ADITYA 90

36 6568 WAHYU DIKA MAULANA 75

37 6571 WINDRA ZAINAL SIDIK 75

38

39

40

NILAI TAMRIN LUGHOH KELAS 2 TMI



KELAS: 2 A

NO NO INDUK NAMA NILAI

1 6339 ABDUL RIZKY RAMADANI 75

2 6349 AGUS AFRIZAL 75

3 6354 AHLAN MUZAKI 75

4 6356 AHMAD AZFA NAUFAL 75

5 6358 AHMAD FAIQ WICAKSONO 75

6 6363 AHMAD SYAFIQ PUJIANTO 75

7 6386 AZRIEL AZKA FADLURACHMAN 75

8 6390 BRAMANTYO DWI WAHYU SUGIANTORO 75

9 6394 DANA MAULANA 75

10 6410 ELDESTIRA RAJA MANGIR 75

11 6413 ERVIN RAHMAN HAKIM 75

12 6414 EVAN JETHRO 75

13 6420 FALLAH NAUFAL LUTFINANDA 75

14 6421 FARID HIMAWAN 80

15 6430 GILANG TATA AMRIZAL 90

16 6438 HEIDO PRAYOGA 95

17 6441 HIDAYAT NUR WAHID 75

18 6443 IBATUL UKHUWA 75

19 6449 ITSNAN ZAKARIA HARUN 75

20 6424 KRISNA PRAMESWARA 75

21 6467 M.FAJAR FIKRI HAIKAL 95

22 6468 MAULANA AHLAN HAFIZH 75

23 6471 MIFTAKUL KHANDIK 75

24 6479 MUHAMAD AFLAH KHOIRUDIN 85

25 6498 MUHAMMAD DAFFA ARIQ 75

26 6501 MUHAMMAD ERSA FEBRIAN 95

27 6510 MUHAMMAD IQBALUL AMDAD 95

28 6512 MUHAMMAD MAULANA ABIZAR GHIFARI 85

29 6517 MUHAMMAD RIF'AN AZIZ 75

30 6530 NANDA DAVID MAULANA 75

31 6537 RAJEDUN WAHYU HIDAYAT 75

32 6541 REYFAHAN FADITYA GUSTA NUGRAHA 95

33 6550 RUSMAL KAHFI ZEIN ISMAIL 95

34 6552 SAIFUL MUJAB 85

35 6553 SAUKI ILMAN 75

36 6561 THEO DZUL QURNAIN 75

37 6574 ZAINAL KHAFIDZ 75

38 6577 ZIMAM ADDIN ADILA 75

39

40

NILAI TAMRIN LUGHOH KELAS 2 TMI



KELAS: 2 E

NO NO INDUK NAMA NILAI

1 6584 AFSHA YULIA FATRISCA 90

2 6587 AINA TAKASYIFA 95

3 6601 ANINDIA NAFISATUL ZAHRA 75

4 6602 ANISA NIRMALA PUTRI 75

5 6610 AQLIA SAHARANI 75

6 6615 ATIKA CHASANAH 75

7 6620 AYU ANISATUL MUNIFAH 95

8 6623 AZIZAH NURILLAH 75

9 6636 CHINTYA PUSPITASARI 75

10 6637 DESWITANING SETIYA PUTRI 85

11 6650 EKA SALSABILA RAHMADHANI 75

12 6652 EMILIA ASA HUWAIDAH 95

13 6668 FINA IDAMATUS SILMI 95

14 6672 FITRIANA NUR ROCHMAH 85

15 6676 FUTIHATUN NABILA 75

16 6683 INDAH NAFIANA SHAHIDA 75

17 6697 KHAERU MELA SYA'ADAH 90

18 6701 KUNI SALMA SALSABILA 95

19 6717 LUTHFIA NAJWA 75

20 6714 LUTFIAH MAHARANI PUTRI 75

21 6722 MARTA DEWI FATMA WATI 75

22 6724 MELISA ARUMSUKMA 75

23 6735 NADIA NA'IMMATUN NADHIFAH 95

24 6743 NALA ASIKHATUL MALIKAH 75

25 6752 NILA DIVA SAFITRI 75

26 6754 NILA MUNANNA 'AINUR ROSYIDI 85

27 6758 NOVIA FATIA RAMADHANI 75

28 6759 NOVIDA RIZKA LAILI 95

29 6781 SASKIA CHANIAGO 95

30 6783 SELA DWI APRILIYANA 85

31 6786 SHINTA AUFA INDAKA 75

32 6791 SILVIA RIFQIATUN NISA 75

33 6802 SYAKILA MEI LAYLATUSSYIFA 95

34 6805 TATA CITRA LAURENSIA 95

35 6806 TIA HANNY HAPSARI 85

36 6821 ZALFA MARSHELLY RAYHANNABILA 75

37 6822 ZALFAA CALISA PUTRI MADINA 75

38

39

40

NILAI TAMRIN LUGHOH KELAS 2 TMI



KELAS: 2F

NO NO INDUK NAMA NILAI

1 6579 AANISAH PUTRI ASTUTI 95

2 6582 ADILA KHAIRUNISA 85

3 6593 ALIFA RAHMA NABILLA 75

4 6606 ANNISA SYAHLA HANIFAH 75

5 6613 ARSY MAHABBAH ABDILLAH 75

6 6616 AULA SALSABILA ROKHMAH 75

7 6621 AYU MALA AFIYANA 75

8 6629 BAYU SAFITRI 95

9 6642 DIAN  FITRI NATASYIA 75

10 6653 EVA APRILLIANA 75

11 6655 FAKHDINA SABILAN NAJAH 85

12 6658 FARAH NAZILATIL AFWA 75

13 6675 FRANSISCA PUTRI MAHARANI 95

14 6678 HILMA SEPTIANINGRUM 95

15 6682 ILAINA ROHMATUL UMMAH 85

16 6689 ISTI KHARISAH HAQ 75

17 6703 KURNIA JANATUL MA'WA 75

18 6707 LIA AMAWATI SUKMA 95

19 6720 MAR'ATI SOLEKHA 85

20 6744 MARSELLA FIYA AULIA 75

21 6727 MUKHAYATUN NISROCHATUTTOYBA 75

22 6730 NABILA NASYWA ANJANI 85

23 6741 NAILATIN MAGHFIROH 75

24 6749 NIA ARFANI 75

25 6762 NUR AISAH 95

26 6763 NUR IZZA HARAKA AZZAHRA 85

27 6764 NUR MILA SALSABILA 75

28 6766 NURUL AZIZAH 75

29 6782 REVA RIFQIA AFMA PUTRI 85

30 6787 SHINTA LUTFIANA 75

31 6789 SILVANA WULANDARI 75

32 6792 SILVIA SYAHARANI 85

33 6797 SITI LAILATUL ULYA 75

34 6807 TITIK NUR AFIYAH 75

35 6808 TITIS SETIYANI 95

36 6811 UMRIANI R. NARANG 85

37 6824 ZUNIAR CHABIBATUL CHUSNA 85

38
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NILAI TAMRIN LUGHOH KELAS 2 TMI



KELAS: 2 G

NO NO INDUK NAMA NILAI

1 6583 AFIFA ALODYA SARASWATI 95

2 6588 AISYAH JIHAN ULAYYA 95

3 6591 ALVINA DWIYANTI 85

4 6598 ANANDHITA SHAFA ANANTA 75

5 6599 ANDRIIANA RIRA WIBOWO 75

6 6614 ARYNA ILMANAFIATHUN SAYIDHA 85

7 6618 AURA HIDAYATUS SOLISIA 75

8 6626 AZZAHRA FEBRIYANI 95

9 6633 CAHYA AROFATUN NISA 95

10 6635 CHEL CHEA DEWI SAPUTRI 85

11 6656 FARADINA ILMA DEANNOVA 75

12 6659 FARIHAH CHALIMATUS SA`DIYAH 75

13 6662 FATIMAH AZ ZAHRA 95

14 6664 FAZ KHAFIYA MUNAJ 95

15 6681 IKFINA A'MALANA 85

16 6688 ISMA LATIFAH 75

17 6692 IZZATIN SASI OKTARANI 75

18 6680 JIHAN MELANI PUTRI 75

19 6696 KARINA NOVIKA DIANTI 75

20 6719 MAHIROH NUR SAFITRI 95

21 6725 MIFTAKHUL JANNAH 95

22 6726 MILLATUNNAJIYAH 85

23 6734 NADIA FITRIANI 75

24 6740 NAILA NADA SALSABILA 75

25 6739 NAVILA ARDYANA 95

26 6755 NISSA KAMILATUS SOLEKHAH 95

27 6765 NURIA RACHMA LUTFIANA 85

28 6757 NURMA JIHAN FURAIDATULLAYL 75

29 6768 NURUL NIKMAH 75

30 6770 RADELA SHAFA KIRANA 95

31 6793 SILVINA NUR ROFIDA 95

32 6794 SINTA AULIYA MUSARDI 85

33 6795 SINTA KALIAWATI 75

34 6803 SYAKIVA AZZAHRA 75

35 6813 VINA KARTIKA PUTRI 75

36 6817 WULANDHARI SAPUTRI 75

37

38
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40

NILAI TAMRIN LUGHOH KELAS 2 TMI



KELAS: 2 H

NO NO INDUK NAMA NILAI

1 6589 ALFAH FAUZIAH WARDAN AZZAHRO 75

2 6595 ALIMATUL CHAQIYAH 75

3 6596 AMELIA DYAH SETYORINI 85

4 6603 ANISA SALSABILA 75

5 6604 ANNISA OCKTARINA HIKMAYA 95

6 6605 ANNISA RAHMA SABRINA 95

7 6619 AYA SOFA RIZQIA 85

8 6634 CHARISA NATHANIA SYAH PUTRI 75

9 6638 DEVI ATUL KHAVIVAH 75

10 6639 DHINI PANCA WIGATI 95

11 6660 FARIS RIHHADATUL SHIHAH 95

12 6670 FIRDA NAILIS SYAFA'ATII 85

13 6671 FITRI MAULIDA 75

14 6687 IRENNA CHAERUN OCTAVIA 75

15 6698 KHOIRUNNISA 75

16 6706 LIA ALFIKHATUL KHISNA 95

17 6709 LIKA AMALIA 95

18 6715 LUTFIANA YOLANIKA FARADISA PUTRI 85

19 6731 NABILA TITA MUMTAZA 75

20 6738 NAGHMAH FAADIYAH 75

21 6742 NAILIL MUNA KHUSNA 75

22 6745 NASYWA AULIA NUR HANIFAH 75

23 6769 QONITA ZAHWA KAMILA 75

24 6771 RASTA AKTAVIOLA CAHYA 95

25 6772 RATU RARA ATMANEGARA 95

26 6774 REFI RUSITA SARI 85

27 6779 SALSABILA MAHARANI 75

28 6798 SITI MASCHUROH 75

29 6799 SITI NUR KHOLIFAH 95

30 6801 SULIS SETYANAWATI 85

31 6809 TRYDESIA BRIYANANDA 75

32 6814 VINA NUR FADHILAH 75

33 6823 ZULFATUN NADHIFAH 75

34
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NILAI TAMRIN LUGHOH KELAS 2 TMI



KELAS: 2 I

NO NO INDUK NAMA NILAI

1 6580 ADE SUCI RAMADANI 75

2 6581 ADE ZIYANA WALIDAH FATMA 90

3 6600 ANEIYA ISNI NELIKU APRILIA 95

4 6592 APRIYANA AYU DEVITA 75

5 6609 APROH ASFIROH 75

6 6625 AZKIYATUL AMILAH 75

7 6630 BELA MONIKA 75

8 6640 DHINIE LATHIFATU WACHIDIA 95

9 6641 DIAH VIVI HANDAYANI SANI 75

10 6663 FATTIN NABILLA IZHATI 75

11 6666 FINA AQILA MASTA FARIZA 85

12 6674 FITROTUL AFIFAH 75

13 6677 HASNA HUWAIDA 75

14 6679 IHDA AMALIA KHUSNA 75

15 6693 JAZILATI WIDYA DHANA 95

16 6695 KANAYA THARISA SENNASAFIN 75

17 6702 KUNTHY AIDA RAMAHATI 75

18 6712 LIZA ZAHRO KHOLISTA FARDA 90

19 6721 MARSHA NUR FAIZAH 95

20 6729 NABILA MAULIDINA NATASYA 75

21 6737 NADYA PRAMESWARI 75

22 6748 NAZWA SALSABILA 75

23 6750 NIDA MALICHA 75

24 6751 NIKEN WIDIYA FEBIANA 95

25 6753 NILA KHARISATUL MAGHFIROH 75

26 6775 REISYA FITRIANANDA 75

27 6778 SALSABILA ABIDATUL FATWA 85

28 6780 SALWA PUTRI NUHA RIALTAT 75

29 6785 SHEILA AMELIA 75

30 6800 SOVIA HIDAYATUN 75

31 6777 SURAYA FATMA DEWI 75

32 6810 TSALISA NURA RAHMA 85

33 6818 YASSI IRLINA AMRUINA 75

34
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NILAI TAMRIN LUGHOH KELAS 2 TMI
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