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  الباب الثانى

 الهيكل النظري وتقديم الفرضية

  

  الدراسة السابقة  .أ 

م حتت املوضوع :أثر بيئة  2006سنة  3101315حبث رزقا نعما برقم التسجيل : .1
املسكن يف إجناز تعّلم اللغة العربية يف املدرسة ( دراسة مقارنة بني التالميذ داخل املعهد و 

الثانوية اإلسالمية, باتى التالميذ خارج املعهد للصف الثاين يف مدرسة " روضة العلوم " 
.(1   

  :ونتيجة هذا البحث 
اللغة العربية التالميذ داخل املعهد للصف الثاىن مبدرسة " روضة إن درجة إجناز تعّلم   )أ 

 . ٩,٧الثانوية اإلسالمية باتى بتقدير جيد. ألن القيمة الثانوية العلوم " 

قيمة لتعليم اللغة العربية للتالميذ خارج املعهد بتقدير جيد أيضا ولكن باوإجناز   )ب 
 .٥،٧الثانوي 

تعليم اللغة العربية, وهذا إجناز عهد وخارجه يف إنه يوجد فرق بني التالميذ داخل امل  )ج 
التالميذ تعليم اللغة العربية بني إجناز املعهد ذو أثر إجيايب يف الظواهر مبعىن أن بيئة 

أكرب  0t= (79 ,2(داخل املعهد وخارجه وهلا فرق هاما. وكانت القيمة احملصولة 
% = ١واملستوى الداللة  2, 00%٥املستوى الداللة   t (tt)قيمة جدول من 

2,66  
التالميذ داخل املعهد وخارجه هو البيئة تعليم اللغة العربية بني إجناز عوامل الفرق يف   )د 

اجليد, خلفية التالميذ, والوقت املساعدة, جماالت األنشطة يف املعهد, تنظيم التنفيد 
  لمحادثة مع األستاذ من القاهرة. ل

                                                             
1
أثر بيئة املسكن يف إجناز تعّلم اللغة العربية يف املدرسة ( دراسة مقارنة بني التالميذ داخل املعهد و التالميذ خارج املعهد , رزقا نعما 

, جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية: مسارانج( ,البحث ,باتى ,الثانوية اإلسالميةللصف الثاين يف مدرسة " روضة العلوم " 
  .29- 28), ص. 2006
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, حتت املوضوع: فرق درجة مهارة  م 2009) سنة 3103232حسنة (حبث نور  .2
الكالم بني التالميذ داخل املعهد و التالميذ خارجه ( دراسة مقارنة مبدرسة "  دار األمانة 

2.) " الثانوية اإلسالمية سوكارجيا كيندال
 

   : ونتيجة هذا البحث 
الثامن  مبدرسة دار األمانة الثانوية وإن مهارة الكالم بني التالميذ داخل املعهد للصف   )أ 

 وهذا يدل على جيد. .67 ,325بالقيمة املتوسط  اإلسالمية سوكارجيا كيندال

وإن مهارة الكالم بني التالميذ خارج املعهد للصف الثامن  مبدرسة دار األمانة الثانوية   )ب 
 وهذا يدل على كاف. 64, 35اإلسالمية سوكارجيا كيندال بالقيمة املتوسط 

وكان الفرق بني مهارة الكالم للتالميذ داخل املعهد وخارجه وهذا الفرق ذو داللة ألن   )ج 
  0t القيمة%  و ٥الداللة  ىف  tt  =00 ,20أكرب من القيمة  0t =4،182القيمة 

 %.١الداللة  tt  =2,660أكرب أيضا من القيمة 

والفرضية اإلجرائية يف هذا البحث مقبولة. وهذا األحوال تدل على أن البيئة تؤثر على   )د 
 مهارة الكالم للتالميذ مبدرسة دار األمانة الثانوية اإلسالمية سوكارجيا كيندال.

 م حتت املوضوع : ٢٠١٠سنة  3105032برقم التسجيل حممد ضياع المع  حبث .3
دراسة مقارنة بني التالميذ ىف قسم الطبيعية والتالميذ ىف قسم اإلجتماعية على إجناز تعّلم 

3اللغة العربية للصف احلادى عشر باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل مسارانج.
 

  :ونتيجة هذا البحث 
ف احلادى عشر درجة إجناز تعّلم اللغة العربية لدى التالميذ ىف قسم الطبيعية للص إن  )أ 

 .75.1باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل مسارانج هى 

درجة إجناز تعّلم اللغة العربية لدى التالميذ ىف قسم اإلجتماعية للصف احلادى  إن  )ب 
 .73.4عشر باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل مسارانج هى 

                                                             
2
فرق درجة مهارة الكالم بني التالميذ داخل املعهد و التالميذ خارجه ( دراسة مقارنة مبدرسة "  دار األمانة " الثانوية , ور حسنةن 

  .26- 25), ص. 2009, جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية: مسارانج( ,البحث ,اإلسالمية سوكارجيا كيندال )
3
التالميذ ىف قسم الطبيعية والتالميذ ىف قسم اإلجتماعية على إجناز تعّلم اللغة العربية للصف دراسة مقارنة بني  ,حممد ضياع المع 

:جامعة وايل سوجنو اإلسالمية  مسارانج (,البحث ,احلادى عشر باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل مسارانج
  .6-5),ص. 2010,احلكومية
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تعّلم اللغة العربية لدى التالميذ ىف قسم الطبيعية والتالميذ ىف عدم الفرق ىف إجناز   )ج 
قسم اإلجتماعية للصف احلادى عشر باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل 

ى ملستو  )  (t"tt" وقيمة جدول 10604=  )0t(مسارانج ألن قيمة الفرق احملصولة 
  .2066= %١الداللة ملستوى  2000= %  ٥الداللة 

والفرق بني هذا  ,ةه الباحثتلبحث العلمي الذي كتبة خمتلفة باالبحوث السابقو 
الكتابة والبحوث السابقة تركز  مهارة وث السابقة أن هذا البحث يركز ىفالبحث والبح

  املهارات املختلفة.  ىف
  

  النظرى هيكلال  .ب 

 نجازاإل تعريف .1

تعريف مهارة الكتابة فتحسن الباحثة أن تبحث من  يفقبل أن تبحث الباحثة 
 وأهدافها التقومي، ىلإحيتاج  عريف جناح أو فشل الشخص يف تعّلمت تعريف إجناز أوال.

 .التالميذ بعد عملية التعّلم مستمرة إجنازات لتعريف

يف  4إفعاال. -يفعل  - إجنازا على وزن أفعل -ينجز - إجناز لغة مصدر من أجنز 
  اإلجنليزية اللغة يفو  ”prestasi“ندونيسية اللغة اإل

5
.“Achievement” 

ندونيسية يعىن م. أما إجناز ىف اإلم من لفظني يعىن إجناز و تعلّ تعلّ  اإلجنازإّن 
وقال ننا سوجينا  6.(حاصل) فهي كل نتيجة يف عملية أو الطريقة نتيجة تغري الورد فعاىل

  7يف التعليم. واربن جيأرة الىت ميلكها التالميذ بعد أن إجناز التعلم هو القد
, والقيم األعمال,أمناط من  أوغوس سوفرجيونو إن إجناز التعلم هووقال 

8.املهارات, و العاطفات, و والتعريفات
 

                                                             
- 18), ص. بدون السنة,جاكرتا, مكتب الشيخ سامل بن سعد نبهان( التصريفية,األمثلة حممد معصوم بن على,   4

19.  
5 John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Indonesia-Inggris, ( Jakarta: PT Gramedia, 

2007),  Hlm. 436. 
6 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009), hlm. 44. 
7
 Nana Sujdana, Penelitian Hasil Proses Belajar  Mengajar, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), hlm. 22. 

8 Agus Suprijono, Cooperative Learning (Teori Dan Aplikasi Paikem), ( Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, cet III, 2010), hlm. 5. 
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م عليه التالميذ التعلّ  حصلما  اإلجناز هوومن البيان السابق تعرف الباحثة أن 
  واإلختبار.والتعليم الذى يدل على التقومي واإلمتحان 

 

 تعريف مهارة الكتابة .2

 مفهوم الكتابة  )أ 

ومهارة الشيئ وفيه وبه  -اارً هَ مَ وَ  - ارً وْ هُ مَ ا وَ رً هْ مَ  -رُ هُ ميَْ  - رَ هَ املهارة مشتقة من مَ 

وهي مبعىن حذق فهو ماهر. واملهارة يف اللغة العربية حتتوي على  9يقال مهر يف العلم.

ستماع والكالم والقراءة والكتابة. ومن هنا نعرف أن الكتابة األربع, وهي اال املهارات

  هي من إحدى املهارات املصدرية يف احلصول على اللغة األجنبية. 

ما يشمل اخلط  صطالحااو  10والكتابة لغة عملية رسم رمز األصوات واملعاىن.

 11واإلمالء والتعبري, ألا األدات الرمزية املستعملة للتعبري عن األفكار بالكتابة.

يقة بفروع اللغة باعتبار خاص بكل فرع, فهي إما ثها العام على صلة و اوالكتابة مبعن

األداة الرمزية ن تعين أسلوبا, وإما أأن تعين التعبريي الكتايب عن فكرة الكاتب لفظا و 

وقال  12ا.خطيً  جتويد هذه األداة جتويداً تعبري عن الفكرة رمسًا إمالئيًا, وإما أن تعين لل

دكتور حسن شحاته يف كتابه " تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق" إن الكتابة 

, معن أفكاره واتصال اليت بواسطتها ميكن للتالميذ أن يعرب هي وسيلة من وسائل اال

من مفهومات ومشاعر, ويسجل ما  ممالديه وا, وأن يربز مار غريهعلى أفك واوأن يقف

  13يود تسجيله من حوادث ووقائع. 

                                                                                                                                                                       

 
 .777), ص. 2002 ( بريوت: دار املشرق, , اللغةاملنجد يف لويس معلوف,  5

 .306), ص.  1983, (لبنان: مكتبة لبنان,املعجم املصطلحات العربيةجمد وهبه كامل املهندس,  6

 . 224), ص.  1983, ( القاهرة: دار املعارف,التوجيه يف تدريس اللغة العربية حممود على السمان, 7

 .179) , ص. 1981 , ( مكة: دار املعارف,عربية والدين اإلسالمىتعليم اللغة ال حسن سليمان قورة, 8

 .315 .) , ص1428 , ( مصر: املكتبة: املصرية اللبنانيه,تعليم اللغة العربية بني النظريه والتطبيق حسن شحاتة, 9
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الكتابة وسيلة من وسائل  ,مهارة رابعة من حيث ترتيب يف التعليمفوأما الكتابة 
تصال اللغوي بني األفراد, وذلك مثل االستماع والكالم والقراءة. ومهارة الكتابة  اال

حدى املهارات اللغوية الصعبة، اترتكز على التعمق يف الكتابة العربية, ألن الكتابة هي 
و الكلمات فحسب وإمنا هي مهارة  تشتمل على اليست الكتابة ضرب األحرف 

  .أنواع عمل العقل والرأي

صال اللغوى بني وسيلة من وسائل االتّ  هي الكتابة ام املعروف يقول وعند إم
الناس. وأساسها تعبري عن األفكار إىل اآلخر بشكل الكتابة. هلذه املهارة ناحياتان 
ومها: املهارة لتشكيل األحرف اهلجائية, واملهارة لتعبري عن األفكار والشعور 

   14بالكتابة.
, الكتابة بشكل أولهاهتمام بأمور ثالثة رئيسية: الكتابة يعىن اإلوتعليم  

صادية, واجلمال, ومناسبته ملقتضى احلال, وهذا ما يسمى, تصف باألمهية, واألقتي
, الكتابة السليمة من حيث اهلجاء, وعالمات الرتقيم وثانيهابالتعبري التحريرى, 

واضح بة بشكل الكتاوثالثها, واملشكالت الكتابية األخرى, كاهلمزات, وغري ذلك. 
ليات مجيل, فالثاين والثالث هنا يتصالن باملهارات اليدوية يف الكتابة, أو ما يسمى باَ 

   15.الكتابة, أو مهارات التحرير العريب
  مهارة الكتابة أهداف تعليم   )ب 

مهارة الكتابة بصفة عامة ميكن تعليم  ينبغى حتقيقها من برنامج الىت هدافاأل
  حتديدها فيما يلى :

 بتعليم مهارة الكتابة وتعميقه.إثارة االهتمام  )1
 تنمية القدرة على مهارة الكتابة جبالء ووضوح وسرعة معقولة. )2
حىت يستطيعوا استخدامها استخداما  إرشاد املتعلمني إىل استعمال مهارة الكتابة )3

 فعاال ىف حيام اليومية.
 تنمية فخر اإلنسان بكتابته وعادة النقد الذاتى هلا. )4

                                                             
14 Imam Makruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, (Semarang: Need’ Press, 

2009), hlm. 26. 

   .255) , ص.  2006ر الفكر العرىب, (القاهرة: دا, تدريس فنون اللغة العربية ,على أمحد مدكور 15
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للكتابة الالزمة لرفع مستوى احلالة اإلقتصادية والكفاءة تنمية املؤهالت اإلضافية  )5
 االجتماعية.

, واملشاركة ىف أفكار االخرين تإثارة االهتمام بالكتابة كوسيلة للتعبري عن الذا )6
 16وخربام.

التلميذ مهارة الكتابة كثرية منها ومن بيان السابق, تعرف الباحثة أن أهداف 
استخدامها استخداما فعاال ىف حيام تلميذ يستطيع باإلهتمام تعليم مهارة الكتابة و 

  وغري ذلك. اليومية
  يقول: رشدى أمحد طعيمةعند هداف أّما األو 

  الطالب الكتابة يف اية املرحلة الصوتية عدة أمور, من أمهها: يستهدف تعليم
الدراس كلما طالت املرحلة الصوتية. وعدم تشتيت إزالة حالة التوتر اليت يشعر ا  )1

 انتباهه بني مهاراا.
املكتوب للرموز اللغوية. فذلك من شأنه زيادة ثقته إشباع رغبته يف تعرف الشكل  )2

 بالربنامج وإحساسه بأنه ميارس اللغة يف خمتلف أشكاهلا.
من يف تدعيم طريقة نطق احلروف والكلمات واجلمل. وذلك بتمكني الطالب  )3

ممارسة نطقها منفراد يف البيت. وال شك أن التبكري يف هذا سوف حيمي الطالب 
من النطق املشوه للغة عندما ال يسجلها يف حينها, أو عندما يسجلها بكتابه 

 صوتية خاطئة. 
تدريب الطالب على تعرف طريقة نتق كلمات أخرى قد الترد يف اخلصة. فيشعر  )4

 ات وعدم التقيد مبا يعرض عليه. بشيء من االستقالل يف نطق الكلم
متكني من حفظ املادة اللغوية اليت تعلمها يف الفصل واسرتجاعها عند احلاجة  )5

 إليها.
املهارت األخرى. إن  الكتابة نشاط لغوي مركب إذ  اللغوية لتعليم  يئة الطالب )6

يستلزم القدرة على متييز األصوات عند مساعها ونطقها وقراءا. وذلك قبل 
الشروع يف كتابتها. وال شك أن التدريب على الكتابة من شأنه تدعيم املهارت 

 األخرى.
                                                             

  .207ص.  ,)2005القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع,  (,تعليم اللغة العربية ,مصطفى رسالن 16



11 

إن الكتابة نشاط لغوي متكامل نستطيع من خالله الوقوف على مد تقدم  )7
 الطالب يف تعلم املهارت األخرى. فمن خالهلا ميكن قياس هذه املهارت.

لطالب مبهارات وظيفية ن التدريب علي الكتابة من شأنه أن يزّود افإ وأخريا )8
  17حيتاجها بعد ذلك يف حياته.

 مهارة الكتابةتعليم فى التقنيقيات   )ج 
  مهارة الكتابة منها:تعليم ىف التقنيقية 

 وإستيعاب اهلجاء املهارة لتشكيل احلروف )1
يعىن املهارة اللغة عند الّناحية الثّانية,  تعليمىف  النوة من مهارة الكتابة

بالكتابة. ىف املظاهر, أكثر من الّناس يكتبون اللغة العربية  عورلتعبري األفكار والشّ 
باللغة العربية.  عوروالشّ  األفكارجّيدا. ولكن ال يفهم على ما يكتبه ولتعبري 

   18وعكسه نعلم أّن أكثر من املمتخّرجني ىف قسم اللغة العربية, كتابتهم كالثبج.
 الكتابةاألوىل من مهارة  الّناحيةوممّا يلفت النظر عن املظاهر ليس مبعىن 

األوىل. على اإلطالق أهداف  الّناحيةأساسيتها من  الّثانية الّناحيةغري مهم. ألّن 
  ماهر إلّتصال اللغة العربية بالكتابة.التالميذ لكى  الكتابةتعليم 

 بالكتابة املهارة لتعبري األفكار والّشعور )2
نوة من مهارة الكتابة يعىن املهارة إذا أمعنا النظر من بيان الّسابق, أّن ال

. ومن األساس تدريب هذه الكتابة يدّرس بعد بالكتابة لتعبري األفكار والّشعور
لتدريس هذا التدريب جيوز أن تدريب اإلستماع, الكالم والقراءة. ولكّن عملية ا

بإهتمام درجات مع األخرى  مهارةاخلّصة الّدراسّية عند التدريب يعطى ىف 
  .التالميذ مطابق على قدرةالتدريب 

 مراحل تعليم مهارة الكتابة )3
 لتدريب الكتابة فهي كما يلى: املراحلأما 

 ديقلت  )أ (
                                                             

17
  منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم( ،بةيلغري الناطقني امنا هجة واسالتعليم العربية أمحد طعيمة،  رشدى 

  .188ص. , )١٩٨9,  والثقافة
18 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005), 

hlm. 137. 
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هذ الربنامج ليس بسهل كما ظنّنا. هذ الربنامج يعطى عند درجات 
األوىل وتنوّع ىف درجات الّتالية. بعض من العلماء موفقا تدربس اللغة أّن 

مالء جّيدا. ألّن يرجو على إالتالميذ  القراءةالقراءة إلصالح اإلمالء أكثر 
  متعّلق بالقراءة.التقليد 

 صور منقولة  )ب (
 19صور منقولة هي الكتابة كما تدّرسه باللسان.

  إمالء  )ج (
  منفعة كثرية ومتعلقة باملهارة األخرى, كما يلى: مالءىف اإل

 الصحيحة وباهلجاء الصحيح الكتابةلتدريب  وسيلة )1(
 شباهاألصوات األ أن تفّرق التالميذ تدريب )2(
 20.إلستخدام عالمة القراءة اجلّيدةالتالميذ  تدريب )3(

  اإلمالء قسمان, ومها: وأّما
 املعهودة اإلمالء  )1(

املواد الّدراسية يعرف التالميذ قبلها.  هي اإلمالء الىت تستعيد
   .قبل اإلمالء

 غري املعهودة اإلمالء )2(
املواد ال يعرف التالميذ قبلها. هي اإلمالء الىت ال تستعيد 

  الّدراسية قبل اإلمالء.
  حتويل اجلملةالتوحيد و   )د (

مثّ كتفاء ذاتى أّوهلا ع اجلمل الىت إا جتمهي تدريب إ اجلملة توحيد
من  ,اجلملةهي تدريب تغري شكل  اجلملةحتويل الطويلة. وأّما  اجلملةتكون 
وهّلم ية التفامه اجلملة إىلية اخلرب  اجلملةالسلبية,  اجلملة اإلجيابية إىل اجلملة
  21جرّا.

                                                             
19  Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, hlm. 137-139. 
20 Muhammad Ali Al-Khuli, Srategi Pembelajaran Bahasa Arab,(Yogyakarta: Basan 

Publishing, 2010), hlm. 127.  
21

 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, hlm. 139 
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 - اخلط. هو جمموعة الرمزية املرسومة احملدودة. فاخلط العريب مثال له رموزه أ  )ه (
ومها خطان خمتلفان ولكنهما ,  ABCمثال له  اخل, واخلط الالتيينّ  -ج -ب

من رموز الكالم هو الكتابة األلفبائية. فمن أنواع اخلط العريب خط الرقعة 
لكوىف وغريها, ففي اخلط الالتييين جند احلروف الكبرية وخط النسخ وخط ا

ABC 22واحلروف الصغرية  .abc  التالميذ ببعض أنواع  تعريفواملقصود به
  اخلطوط العربية وتعويدهم على إجادة كتابتها بالسرعة املناسبة.

  : فهي يف تعليم اخلط خطواتوأما 

قبل تدريب الكتابة احلروف  ةكتابة احلروف املنفصل) بدأت بتدريب  1

  ةاملتصل

  جبد.األترتيبا بتدريب  ة) أكتب احلروف املذكور 2 

  الكلمة. ةباكت) أكتب احلروف قبل  3 

  اإلنشاء  )و (
سهل ألن يضا اإلنشاء األأإىل نوعني: أوال اإلنشاء املوجه ويسمى  وينقسم 

الم. ثانيا الإلنشاء احلر ويسمى برتتيب احلروف, مث الكلمة, والك يبدأونالتالميذ 

  23جيدا. على كتابتها اً قادر  يرجى تبهااكيضا اإلنشاء الصعب ألن  أ

الثانوية  دار األمانة أما املراحل يف تدريب الكتابة اليت تستخدام يف مدرسة

وإستخدمت الباحثة ىف هذا فهو كمثل اإلنشاء واإلمالء.  اإلسالمية سوكارجيا كيندال

  إنشاء.البحث هي إجناز 

  تعريف اإلنشاء.  )أ 

                                                             

 .240بالغات االخرى, ص.  . على حممود القامسى, إجتاهات حديثه يف تعليم اللغة العربية للناطقني18
23. Radliyah, Zainudin, Dkk, Metodologi Dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab,( 

Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005) , hlm. 81. 
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 أ. اى أحداثه وأنشاءً شَ نْ إِ  -أَ شَ نْ يَـ  - أَ شَ نْ وأما تعريف اإلنشاء فهو مصدر من أَ 

صطالحا هو او  24بناها. أى بدأدارا  أى وضعه وابتداءه, وأنشأو الكالم احلديث أ

  إفصاح اإلنسان بلسانه أو قلمه عما يف نفسه من األفكار واملعاىن.

القالب الذي يصّب فيه اإلنسان أفكاره ويعرب عن يضا أنه هو أويقال  

 مشاعره وأحاسيسه.

ستنباط املعاىن وتأليفها مع التعبري عنها اا علم يعرف به كيفية وهو أيض 

 بلفظ الئق باملقام.

وينقسم اإلنشاء من حيث تسهيل التدريس خاصة للدارسني غري الناطقني 

  25 السابق. ا, ينقسم اإلنشاء إىل موّجه وحّر كما ذكر يف

  رس طالبه إىل: ففي اإلنشاء املوجه يوّجه املد

  تكوين مجلة أو مجل خاصة باستعمال منط حمّددة. )1
 وناحيتة القواعد املناسبةأو إىل عنوان وعناصره اخلاصة وبعض مفرادا  )2
 أو إىل أمور أخرى دف إىل تسهيل عملية اإلنشاء لدى الطالب. )3

عنوان اإلنشاء كما يف اخلطوط الدراسية ويرتك طالبه يف ويف اإلنشاء احلّر يعني املدرس 

  26اختيار عناصره وما إليها مما ذكر يف اإلنشاء املوجه, بل يرتكهم أحيانا يف اختيار العنوان ذاته.

 عناصر اإلنشاء.  )ب 
العناصر اليت جيب أن يستوفيها الطالب يف كتابتهم احلّر, وأن يصّححها ويقّومها  

ريسه هي اجلمل, والكلمات, و الفقرات, واألفكار, والصرف, ويصلحها املدرس يف تد

                                                             

 .807. لويس معلوف, معجم املنجد, ص. 21

25
. Moh,. Mansur Kustiawan, دليل الكاتب واملرتاجم,  ( Jakarta: PT Moya Segoro Agung, 2002), hlm. 1-2. 

26. Moh,. Mansur Kustiawan, دليل الكاتب واملرتاجم, hlm. 4-7. 
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ك اىل غري ذلك من األمر الذي يزيد من عبء والتماسُ  ,والنحوى, والبالغة, واإلمالء, واخلط

 املدرس يف التصحيح. 

 أهداف اإلنشاء.  )ج 
ف العام: جعل الطالب قادرا على القيام بالوظائف اليت يتطلبها اتمع الذي اهلد

  ه.يعيش في

  داف املرتمجة من اهلدف العام:هاأل

  لوان النشاط اللغوى اليت يتطلبها اتمع. أإقدار الطالب على القيام جبميع  )1
 متكني الطالب من التعبري عن أفكارهم وعواطفهم ومشاعرهم. )2
تعويد الطالب على التفكري السليم وترتيب األفكار وجودة أدائها حبيث تصل إىل  )3

 27قيد.اآلخرين بوضوح دون تع
  

  بيئة المعهد .3

  المعهدتعريف بيئة   )أ 

أما  .قال بور فيسور جونس مفهوم املعهد من الّلغة تامل مبعىن معّلم الدرس
من الّلغة اهلندى مبعىن اإلنسان      Shastri مفهوم املعهد من كلمةف  CC bergقال 

  مبعىنShastra من كلمة  Shastriالذى يعرف شهر فطرة ىف الدين اهلند. الكلمة 
  28كتب فطرة, أو كتب الّدين أو كتب علوم املعروفة.

 قيمة اإلجيابية. ىف احلقيقة, اوفيهاملعهد هو بيئة اإلجتماعية  ي أوتاما قال وح
تنمية ال رفني املعهد هو تربية اإلسالمّيةاقال حممد ع 29.األخرى املعهد من البيئةينفرد 

                                                             
27. Moh,. Mansur Kustiawan, دليل الكاتب واملرتاجم, hlm. 18. 
28 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi  tentang Pandangan Hidup Kyai, ( 

Yogyakarta: LP3ES, 1982), hlm.18.  
29

 Wahjoetomo, Perguruan Tinggi Pesantren Pendidikan Alternatif Masa Depan,( 
Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm.65. 



16 

البيئة الرتبويّة عند كورة, تدّل أّن املعهد مهم ومن التعريفات املذ  .اتمعة عند ةفو واملعر 
   30ىف الفوارق الطفيفة الكلّية.

متليك مهارة  ألجلالتالميذ تربية املعهد ختّصص وأهدافه لتدريب تنظيم 
ثالثة أو ا وفيه ةىف املساكني, يسكنون ىف غرفة صغري التالميذ  نمستقّل بنفسه. يسك

 التلميذات نومن املعروف يوجد مسك. التالميذ , أحيانا حّىت عشرةالتالميذ مخسة
  31بيت العلماء.من  ومن العادة أقربالتالميذ  نمنفصل من مسك

اإلسالم كطّرز الرتبويّة تراث اخلزانة   وممّا يلفت النظر, من الالئف املعهد
تطّور م الرتبويّة الفريد واملكشوف عند اإلندونيسيا الكينونة حّىت اآلن. هو كتنظي

  32الّزمان.
ىف املعهد دار األمانة هي تطبيق بيئة اللغة العربية. وىف التعليم اللغة العربية  
كثري من الطروق لتسهل التالميذ ىف تعليمها, ميلك التالميذ الذين يسكنون ىف املعهد 
الوقت كثري لتعلم, ألن ىف املعهد نظام كثرية ىف األنشطة اليومية املختلفة. وإهتم هذا 

اللغة األجنبية أحدها األنشطة اللغوية هي احملادثة اليومية. وتساعد هذه  الرتقيةاملعهد 
األنشطة اللغوية للتالميذ ىف حفظ املفردات. وهذه األنشطة تتعلق برتقية قدرة مهارة 
اللغة هى مهارة الكتابة. ومن األنشطة ىف املعهد دار األمانة هى تدريب اخلطابة 

م باللغة العربية لى التالميذ أن يتكلموا مع غريهوغري ذلك. وكل يوم وجب عواحملادثة 
  جنليزية. أو اإل

التالميذ لغرض طلب  ئة املعهد هي مكان إجتماعالسابقة, بي اتفير ومن التع
املعهد  ام الذى وجب أن يعطيهم التالميذ. املراد ىف هذا البحث, وفيه نظالعلم الّديين

 الىت تستعمل اللغة العربية و اإلجنليزية ىف يومية.   

 

  بيئة خارج المعهد  )ب 

                                                             
30 Ahmad Muthohar, Ideologi Pendidikan Pesantren di Tengah Arus Ideologi-Ideologi 

Pendidikan,( Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007), hlm.12. 
31 Hiroko Horikoshi,  Kyai dan Perubahan Sosial,( Jakarta: P3MJ, 1987), hlm.120. 
32 Ahmad Muthohar, Ideologi Pendidikan Pesantren di Tengah Arus Ideologi-Ideologi 

Pendidikan ,hlm. 13. 
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وبولوجيا العائلة . عند األنرت املعهدهي البيوت للعائلة حول  املعهدخارج  بيئة
وتنمية  ملخلوق اإلجتماعى هلم املساكند اإلجتماعية التصغري لإلنسان كااإلحتاهي 

    33والنوة من العائلة هي أب, أم, وأوالدمها.وغري ذلك. وتربية ومحاية 
ملسكن يف عالوة على الّتعريف الّسابق, تعرف أّن بيئة خارج املعهد هي بيئة ا

تعّلمون يف املدرسة يالبيت. التالميذ يسكنون ىف يي املعهد يعين بيئة التالميذ الذ خارج
تخدمون هم يسمث يرجعون إىل البيت وقضية أوقات الفراغ فيه. بل يوجد بعض من

أوقات الفراغ للراحة. . ومنهم يشغلون ويلعبون اغريهاألبوين لكسب يف مزرعة أو 
  غريها.درسة الدينية أو ملالتعّلم إضايف يف يشغلون با ولكن يوجد بعض منهم
. فلذلك بيئةال املعهد محاسة ىف عملية التعليم للتالميذ ألن أثر إذاكان داخل

 كثري من التالميذ يشعرون كسوهلم ىف تعليمهم.     املعهددية ىف خارج 

  فرضية البحث  .ج 
ثة، متكن األجوبة صحيحة املسائل الىت تبحث الباح الفرضية هي األجوبة املؤقتة على

متعلقة بإجابة املناسبة حبقيقتها. كما قال سوترسنو هادى" الفرضية هي الظن ميكن  أو خطيئة
وقال إبن حجر أن الفرضية هي  .34عوامل تصدقها الصحيح أو اخلطأ أو الزائف وتقبل إذا

   35املقرتح ألجل توضيح املسألة املبحوثة. البحثالظن على إنتاج 
مهارة إجناز  هي يوجد الفرق اهلام يف البحثها الباحثة يف هذا قدمتوالفرضية الىت 

ىف مدرسة " خارجه  يسكنون الذين داخل املعهد والتالميذ الذين يسكنونلتالميذ بني ا الكتابة
      دار األمانة " الثانوية اإلسالمية سوكارجيا كيندال.

                                                             
33 Wahyu, Wawasan Ilmu Sosial Dasar, ( Surabaya: Usaha Nasional,1986 ), hlm. 57.  
34  Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 63. 
35 Ibnu Hajar, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif  dalam Pendidikan, 

(Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1996 ), hlm. 61. 


