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 ملخص

وايل مشكيت تعل م اإلنشماء لمدط بلبمة تعلميم اللغمة العربيمة  امعمة :  املوضوع
 ڠااإلسيمية اوكومية مسار  اڠاس

 نورالديا : حمم د  اإلعداد

 200122331:  رقم الطالب

تبقسمممم الكتابمممة إ  قيقمممة أقسمممام و أمممي اإلمممميء و اثممم  و اإلنشممماء. و يبحمممث 
أممذا البحممث مشممكيت الطلبمممة يف عمليممة تعلممم اإلنشمماء، و أسمممباوا ممما جانممب الطلبمممة و 
عمليممة الممتعلم و البيوممة. و أأممداف أممذا البحممث أممي معرهممة مشممكيت يواجإإمما الطلبممة يف 

 يف تع لم اإلنشاء. ڠااإلسيمية اوكومية مسار  اڠاوايل سقسم تعليم اللغة العربية  امعة 

أممذا البحممث أممو يممث نمموعي ميممداين، و الطممرق الممث اسممتصدمإا البا ممث نممم  
البيانات أي بريقة املقابلة، و بريقة التوقيق. و مبحث أذا البحث أو بلبة  قسم تعليم 

الممممث اسممممتصدمإا  و الطممممرق. ڠااإلسمممميمية اوكوميممممة مسممممار  اڠ    اوايل سمممماللغمممة العربيممممة  امعممممة 
و حيتموط حتليمل ، رممانالطريقة املسمتصدمة عبمد مميل  و أوبلتحليل البيانات أي البا ث 

عمليمممة ، و عمليمممة التحفمممي ، و عمليممة  ممم  البيانمممات البيانممات علمممى أربممم  مرا مممل، مبإممما:
 .االستبباطعملية ، و عرض البيانات
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 الشعار

 

 "ار م ما يف األرض، يرمحك ما يف السماء"

 الطرباين( )رواه
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 اإلهداء

 أأدط أذا البحث البسي :

دة الذان رب ياين صغريا يسا اللبية و بوب  أيب حممد مرزوقي و أمي مراإ  والدي احمل
 املي ظة و البصائح و ما أاب  ذالك

و أخي الكبري حممد أادي و أخي الصغري  بيف و إخويت سث  فصة و إنتان نفيسة و 
 أمي  بيبة رمحإا اهلل.

  



 ط
 

 كلمة الشكر و التقدير

اومممد هلل رب العممامل  أاممإد أن ال إلمم  إال اهلل و ممده ال اممريك لمم  و أاممإد أن 
حممدا عبده و رسول ، اللإمم صمل و سملم علمى سميدنا حمممد و علمى أل سميدنا حمممد، أمما 

 بعد.

و قمممد أل البا مممث كتابمممة أمممذا البحمممث حتمممت املوضممموع مشمممكيت تعلمممم اإلنشممماء 
 اللغة العربية  امعة وايل سوجنو اإلسيمية اوكومية مسارنج. لدط بلبة التعليم

هإمذا البحمث امرط للحصمول علمى درجمة الليسمان  يف تعلميم اللغمة العربيمة، لمذا 
 يريد الكاتب إلقاء الشكر و التقدير إ :

كعميمد كليمة علموم اللبيمة و التمدري   امعمة وايل   راأرجوهضيلة السيد الدوكتور  .2
 اوكومية مسارنج. سوجنو اإلسيمية

هضيلة الشيخ المدكتور أمحمد إمساعيمل املاجسمتري كمرئي  قسمم تعلميم اللغمة العربيمة  .1
 يف كلية علوم اللبية و التدري   امعة وايل سوجنو اإلسيمية اوكومية مسارنج.

السيدة الدكتورة تويت قرة الع  الث قد أعطيت البا ث إراادات يف كتابمة أمذا  .0
 ا.البحث أقباء اغلإ

كليمة علمموم اللبيمة و التممدري   امعممة وايل  السميد هصممر المرازي كممرئي  املكتبممة يف .4
 سوجنو اإلسيمية اوكومية مسارنج.

ك  املاجسممتري كمشممريف الممذان املاجيسممتري و الليممث عااممهضمميلة السمميد مغفمموريا  .1
وجإممماين و ارامممداين و أعطممماين التوجيإمممات و اإلرامممادات يف عمليمممة كتابمممة أمممذا 

 ء اغلإما.البحث أقبا



 ي
 

السيدة الدوكتورة دوط ماوانث كمحاضرة اإلنشاء يف قسم تعليم اللغة العربية يف   .6
 كلية علوم اللبية و التدري   امعة وايل سوجنو اإلسيمية اوكومية مسارنج.

للمدرس  و احملاضريا بكلية اللبية الذيا قد عل موا البا مث إيل سمبيل العلمم و  .2
 العرهان.

 دة، هلإما جزيل الشكر و اال لام.مد مرزوقي و مراوالدي البا ث حم .2
زميئممممي المممممذيا قمممممد مبحممممموا املسممممماعدات و اثمممممدمات و المممممدواه  يف كتابمممممة أمممممذا  .3

 البحث.
و يسمم ل البا ممث اهلل سممبحان  و تعمما  أن  ممزيإم خممري انممزاء و أ سممبإم و أن 

 يكون أذا البحث ناهعا و مفيدا لبا و غرينا.
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ
اللغةةةة ىةةة  و ةةةات مل مظةةةاا   لفاهبةةةة اا  انلةةةة  ةةة     ا   ةةة ن   ةةة    
 ف و ل   جيال خب طره ل    حيقة  م اة  االة لو ا اع ة    ل اف  لةو ل ااا قةو 

ا ر ف مخر  رى بأن اللغة  ب وة  ن م ةة ليةيلة لفةيةة مل  ع األخر ن. ل ىن ك 
ل  1غري لفةية         ن الشة او مل األ اة و  ةن ماةت ا الة ل  ةع األخةر ن.
 ةةن  2قة  قةة ل اللغا ةةان بةةأن اللغةةة ىةة  مظةةاا    ةة   ةة  .ةةت قةةام  ةةن مغرا ةة  .

ىةةةاه الع ر فةةة   ا ميعلفةةةة دياةةةن من  ف ةةة  من اللغةةةة   ا ةةةة  لةةة لح   اافةةة  
ي   م راا  ع ع   . لمظبحت اللغة لييلة اف ى  بني م راا اجملع     البشر ة  ل

 3ق طبة.
اللغةة ال ربيةة  ةن ى ةة ى اللغة   األانبيةة ا   ةة أللةة  لغةة القةرمن الاةةر  ل 
لغة ال نة. لااا مواا ال ةب  ان   ر ةاا ل ع  قةاا ال لةام ال  نيةة  ببة   لةي   ان 

  قةةةة ولا اللغةةةةة ال ربيةةةةة   ةةةةن   ن ةةةة  ا شةةةةاب    حي ةةةةناا اللغةةةةة ال ربيةةةةة لااا ن
القراءة ل انيع  ع ل الابم ل الاع بة،  لةال  ااةان اللغةة ال ربيةة    ةة اة ا 

                                                           
1
(, سنة بال, التوزٌع و النشر و الطباعة: كوٌت, )العربية اللغة تدريس, مجاور الدٌن صالح محمد 

 ٧٤. ص

2
 9ص ,ه( 4141,دمشق جامعة: الدمشق) العربية اللغة تدريس طرائق, السٌد أحمد محمد 

 ٩. ص, ١٩٩٩, الجامعٌة المعرفة دار:  العربية اللغة تدريس طرق, اسماعٌل زكرٌا 3
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ل ألن م.ثةةر  لةة او ا يةةبم   ةةعمي  ة ب للغةةة ال ربيةةة  ن ةة  .عةة  الةة ا  الةة  
 ظنف    ل  ء ا  ل ني.

  قام ال ر ،   للغة ال ربية اللغة ال ربية لغة هل  مثر .بري   ا ن ا يبم ل 
 ق يةةةة  نةةة  .ةةةت   ةةةل ق أللةةة  لغةةةة القةةةرين الاةةةر  ل ا ةةة  ث الشةةةر ف، للغةةةة 
ال ا  لالفار ا يب  . لالقةرين    ةيف   ببغعةو ل نةو،  ةب يةبيت ىه ار عةو 
ىه لغةةة مانبيةةة ار ةةة ذةةعفب  ةةاه الببغةةة ا   ةةيفة. لقةة   ةةر  ا  ةةل ان ىةةاه 

 . ل  نةةاا ىه من الةة  اة ىه ار ةةة القةةرين بنل؛ةةو ل  نةة هق ا قيقةةة لايع  ةةااا  ةة
ىمنةةة  ىةةةا  -. ةةة   ةةة      العةةةاوة لا  يةةةت– ةةةع ا ةةة يعو ب للغةةةة ان  ةةة ة قري ةةة  

خم ةةهل هلةة م الةة  ن ا يةةب    ةةن مي يةةو. ل ةة   النةةل ظةةل  ا   ليةةو ليةةل؛  
ا   ليةةو  ةة  اللغةةة ال ربيةةة أللةة  لغةةة القةةرمن للغةةة مىةةت اننةةة للغةةة النةةل ظةةل  

ليةةل؛ . لاللغةةة ال ربيةةة ىةة  مقةةاى الةةرلابهل القا يةةة بةةني ال ةةر  لااةة    .ل   ةة  
ىش      ال  طفة لالثق  ة لالعة و .. ىه ا  ة  انشة اك   ا  ةعقبت لا لةري. 
ليحرى    قل  .ت  ريب ل قلةو جي ةع بيةن    ةن اإةيهل ىه ا لةيا. لاإ  ةةة 

ة    ظةةةرة   الةةةببا ال ربيةةةة .ل ةةة . أللةةة   لةةة  ىةةةاه اللغةةةة مظةةةبحت ا ةةةاة قا يةةة
الراب ة الاة ى الة  اةربهل الشة ا  ال ربيةة ب اة   بةب ح. لىن   للةت ا ة لا 

 4.ا ل ن ة من اقف   ئب بني ل    
 ع .ت الة   ة ن ا لة  اللغةة ال ربيةة م ةر   ةعح    ا يةبم بةت لااة  
  م او خملاظة. للان ا ل  اللغة ال ربيةة لةيب بة أل ر ال ة ت مل اهلةني. لانةو 
 ع البحث ل ال واية م ان الاظال ىه   ة طرق لع لي  اللغة ىف لقت قلةري 

عي ة ىف ب ح ل جب     قال. ل لق  ل  ت ىاه ال رق  ا ع الع ربة، ل الن
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 9. ص( 1966,العربً الكاتب دار: قاهرة), العرب لغٌر العربٌة اللغة تعلٌم مشكلة, الحدٌدي على
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األ ي ن  ر ية للغ  ة. ل ختعلف ظ ابة ا ل  اللغة ال ربيةة اب ة  ل ةن؛ الة او  ل 
البيئةةة الةة    ةةي   ي ةة  مثنةة ء ا ل ةةو للغةةة. لالةة او  الةةائ  ةةع ل  اللغةةة ىف بيئع ةة  
 نفةة   ةةةن الاقةةةت مقلةةر نةةة   نفقةةةو  ةةن  ع ل  ةةة  ىف بيئةةةة غر بةةة  ن ةةة  مل ىف بةةةبا 

مخةةةرى غةةري اللغةةةة الةةة   ع ل  ةة . ل  ةةةن  ، ختعلةةةف  اةةعال  لغعةةةو األظةةلية مل لغةةةة
ظةةةة ابة ا لةةةة  اللغةةةةة األانبيةةةةة م اةةةة    ةةةة  طبي ع ةةةة   ةةةةن  يةةةةث  شةةةة  ع   مل 

 اڠ    لا   ةةةة لا  يةةة 5اخعب  ةةة  ىف اللةةةا  مل الاع بةةةة للغةةةة الةةة او  األظةةةلية.
ى  ا   ة ا ل  اللغة ال ربية لل لبةة. بةت  ي ة  ق ة   ڠاا يب ية ا اا ية مس و 

للغة ال ربية، ل ي         عال  ال لبةة   ب ةح م شة ط   ب للغةة ال ربيةة. ا لي  ا
للاةن لةةيب .ةةت ط لةة  مم ط لبةةة  شةة ك   ىةةاا ا   ةة ،   ةةاا ا   ةة  ختةة   يةةو 
ا رمة، لن .ت ط لبة اش ك   ىاا ا     بأ او  عنا ة.  ييف   الب  ث   ا ل  

 اللغة ال ربية  شاب   عنا ة  ااا    ال لبة.
قةةة وة اللغةةةة اشةةة ت  لةةة  موب ةةةة  لةةة ل. لىةةة غ قةةة وة ا يةةةع  ع لف ةةة  لغةةةة 
ايع  لت بل  ن، لقة وة الاةبم لع بةري الفاةرة بل ة ن، لقة وة القةراءة لف ة  لغةة 

 ا عة   باعة  ، لقة وة الاع بةة لع بةري الفاةرة باعة  .
الاع بةة   ا لةي  اللغةة 6

ا لي  ةةة  ىةةة  قةةة وة ال ربيةةةة ى ةةة ى ا  ةةة وا  اللغا ةةةة،  لةةة  لاةةةو ال ةةة م مىةةة ا  
بني ا  شر  الاع بة  ق ل  7ال لبة  ل  ا ال ل ب ر قة الاع بة ب للغة ال ربية.

. لمن ١١، ١1الةةةةت ق واةةةةوغ كلىن  لةةةةيا   فةةةةةني .را ةةةة  .عبةةةةني  ا  ف ةةةة وغ 
                                                           

 3ص.  ..... العرب لغٌر العربٌة اللغة تعلٌم مشكلة  ل  ا    ئ،5
6
 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: 

UIN Malang press, 2009), hlm. 63 
7
 مالك موالنا جامعة مطبع: ماالنق, )(والحلول المشكالت) اإلنشاء تعلٌم, عارفة زكٌة 

 4 ص(, 2212الحكومٌة اإلسالمٌة إبراهٌم
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الشةة وع  ةة   ىه  قلةة ى  األيةةى ل ةةث  لةة    لب ةة  األغةةى  قةة ل ظةةل  ا  
ريا ىه الغةةرا ا  لةةا   ن ةة ، لغ  ع ةة   ليةةو ليةةل غ قيةة لا ال لةة  ب لاعةة  .  شةة

اجملعن ة  ن مثر  ق لال  من .ت ائ ظن ة نب  لو ىف          ن   اة ا  ية 
اة ر  ي   اللاوة، ليلة اؤائ ىه الا رى ، لغرا  نق ع الف ت  ن ه، لغ  ةة 
ا عث ر  ن ظن عو. لق  مطن  ال لف     ح الاع بة لا ث  لي    ىت ق ل 

 ةة صغ ن ةةن ت  اعةة   ي ينةةو   ةةرىن لقةة ل   ةةن بةةن تائةة ةغ نىاا ت يةة ي  بةةن ال
 8ااع  الي      واتن لبلغ  احال  ق لغ نن ا ة لي  ن ااع ن

لم   م ااع الاع بة ىا ا  ش ء ل مى ا  ا لي    ق وة ال لبة  ل  الع بري 
  ةةةة    اىنةةةةو  ةةةةن األ اةةةة و لا شةةةة  ر  ةةةةن طر قةةةةة الاع بةةةةة. . ةةةة   ةةةةرى اةةةة  لاو 

 ، من الاع بةةة   ليةةة ا.عشةة  ية ا ع ةة  مي يةة   لةة  ا راا ةةة،  ةة خت Tailorك
 ي ة  اف  ةت  شةةيهل بةني ال ةي ق لاللغةةة ا  ةع  لة  يةث حيةة لل الا اة  من   ةة  
بألف ظ  بئ ة للعقر   ن ا  ى ا قلاا، .   حية لل الا اة  من  اةع ىياةت 

 أل ا وه ل  خت  لي   ذ ين   ب يع راو    اة ا  ى.
ا  شة ء ىةةا ا لةي    ةة وة الاع بةة، لىةا   يةة و  ة ح ا لةةي  اللغةة ب ةة   ا لةي 

ا  ةة وا  اللغا ةةة األخةةرى لىةة  ا يةةع  ع، لالاةةبم، لالقةةراءة. لىةةا لةةيب .ع بةةة 
خ ية  ن الال    لمي لي  ان ت ا ر.بة  قهل، بت ى    لية ىب ا ية  شي ة 

 افاري ة  نة ة.
انية ة  الاع بةة بةة  لة  ار.ية  ة  قة وة ال ل  شة ء  م ة  مىة ا  ا لةي  ا

  ة    اة   ل.فة ءة ال لبةة  ةىت  اةان الع لةي    ة ن لحيلةت  لة  الاف  ةة 
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( 2229 العلمٌة الكتب دار: بٌروت), اإلنشاء فً الطالب مرجع, الدٌن شمس ابراهٌم 
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األي يةةية، لىةةةاا نخيلةةا  ةةةن    ليةةةة الةةع ل  لالع لةةةي  ل شةةاباو لاأليةةةب   الةةة  
اةة لو  ةةال  شةةاب  الةةع ل  لالع لةةي . م ةة  مىةة ا  ا لي  ةة  ىةة  قةة وة ال لبةةة 

ن    ةةةن األ اةةة و لا   شةةةر  ةةةن طر قةةةة الاع بةةةة.  لةةة  الع بةةةري   ةةة  جيةةةال   اىةةة
 9الاف  ة األي يية  ن ىاه ا  اة ى  ايعي    ال لبة  ل  الع بري الاع يب.

ن يةةةةةي      اأ ةةةةةت ومئ    ليةةةةةة ا  شةةةةة ء،قةةةةة   اااةةةةةو ال لبةةةةةة ا شةةةةةالة   
الفاةةةرة لا شةةة ء   الةةة   الق ةةة ، ىن ال لبةةةة   ا قيقةةةة  ةةة لا العحربةةةة.   ىةةةاا ا

الاقةةت. للاةةن .ثةةري  ةةن ال لبةةة يةةيعأ لا و قبةةت من  اعبةةااه.   ىةةاا ا ةة ل ىةة  
 اا  ان ا شاب ،  ن  غالل     ا بري الفار ل الل     ىب اء ا  ش ء 

 ١1ل الل     ا ع  ء ا  ش ء
ومى الب  ث بأن ا  ش ء لا    ن لا  ا  ال ول  ال   ل ب   ال لبة.  

 اڠ   لا  يةة.ةةال  ا لةة  ا  شةة ء ب يةةعمي ام طر قةةة ذليةةت مخ ةة ء   ا   ةةة ل  
ت جيةرئ  لة  اواةة الن ة ح .  ة . قة   اااةو ال لبةة  ڠاا يب ية ا اا ية مس و 

 ي ةة  اللةة اب   الاثةةرية  ين ةة  ااويةةاا ا  شةة ء  ةةن   ةة  قاا ةة  اللغةةة ال ربيةةة ل 
ا بيق ةة  ل ةة م الفاةةر لغةةري الةة   ةةن  شةةاب  ا  شةة ء. ىنةة ك ميةةب   .ثةةرية 
 ن   ى    ن  قلة ن ا ة ع ال لبةة   ا لةي    ة وة ا  شة ء، ل  ة م اىع ة م .بةري 

  يو ل   مشبو ال .
 بةةةؤوة ىةةةاا البحةةةث ىةةة   شةةةاب   ااا  ةةة  ال لبةةةة   ق ةةة  ا لةةةي  اللغةةةة 

  ا لةةة  ا  شةةة ء لىةةةا ا  شةةة ء ا ةةةر. ا ق بلةةةة  ةةةع ب ةةةح  51١5ال ربيةةةة ل ةةةنة 
ال لبة ا ل من ا شاب  ال   ااا    ال لبة ى  ا بي  قاا   اللغة ال ربية   

                                                           
9
 4 ص .....(والحلول المشكالت) اإلنشاء تعلٌم، عارفة زكٌة 

10
 Heru kurniawan, Pembelajaran Menulis Kreatif, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 42 
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ال مىةةة ا  ا لةةةي  ا  شةةة ء.  ر ةةة  الاع بةةةة. ىةةةاه ا شةةةاب  اةةةيف ا   ليةةةة لظةةة
الب  ث من  بحث .ت  شالة  ااا    ال لبة   ا ل  ا  ش ء.  را  من ىاا 
البحةةةةث   ةةةةع يع من   ةةةةان ال لبةةةةة   ا لةةةة  ا  شةةةة ء ل  لةةةة  ا  شةةةة ء   ا لةةةةي  

 لةة ى ا  شةة ء ا لةة   شةةاب ل جيةةرئ ىةةاا البحةةث ذةةت ا ا ةةاع ن ا  شةة ء.
 "ڠاا يب ية ا اا ية مس و  اڠ لا  ي جب   ة ال ربية اللغة ا لي  طلبة

 

  ألةذ    ا  .ب
ألن ن خيرج ىاا البحث  ن ا ا اع  ن األغةراا لا ق ظة ،  ينبغة  للب  ةث 

 من حي ؛ا ا   ئت ا بحاثة ن   ل غ
 ل ةةةةنة ال ربيةةةةة اللغةةةةة ا لةةةةي  طلبةةةةة لةةةة ى ا  شةةةة ء ا لةةةة   شةةةةاب   ةةةة 

 ؟ڠاا يب ية ا اا ية مس و  اڠ لا  ي جب   ة 51١5
 مى ا  البحث ل  ن   و .ت

  ن يبة ب    ئت ال  بقة،   ألى ا   ن ىاا البحث .    ل غ
 ل ةةنة ال ربيةةة اللغةةة ا لةةي  طلبةةةلةة ى ا  شةة ء   ر ةةة  شةةاب  ا لةة  

 ڠاا يب ية ا اا ية مس و  اڠ لا  ي جب   ة 51١5

  ن ىاا البحث ارا  الفاائ ،  ن  غ

 لل ب  .1
 ت  اة اا ع ال ب    ا ل  ا  ش ء. . م

 اواف ع مح ية ال ب  ل وغبع     ا ل  ا  ش ء. .  
 لعح ني ق وة ال ب    ا ل  اللغة ال ربية ل خ ظة   ا  ش ء. .  
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 لل ح  ر .2
 اڠ لا  ياي ري لهبيفة ا لي  ا  ش ء لل ب  خ ظة   ا   ة  . م

ب   من   ر   شاب  ا ل   ڠاا يب ية ا اا ية مس و 
 ا  ش ء.

 ا ت   لية الع ل  خ ظة   ا  ش ء   رلوة. .  
 لل    ة .3

 ا  يت ا بلغ الع لي     اجي ا الع لي  اإع ج. . م
لا  ايفل   ا  لا     ن  شاب  ا ل  ا  ش ء   ا   ة  .  

 .ڠاا يب ية ا اا ية مس و  اڠ ي
 للب  ث .4

ا لال  ل  ا  لا    ل ا  ا  ان   ة ل خ ظة     لية  . م
 ا ل  ا  ش ء.

 ى ش ء ا   ية ل الش   ة    فب الب  ث. .  
ا يب ية  اڠ لا  ي  ر ة ا شاب    ا ل  ا  ش ء   ا   ة  .  

 .ڠاا اا ية مس و 
 للب  ثني األخر ن .5

.ان ىاا البحث لل رااع مل البحث ال  ب ، ااا . ن الب  ث  . م
 األخر  ر   من    ت البحث    فب ا ا اع

 للق وئني .6
ا البحث  راا    واف ع البلرية  ن  شاب  ا ل  .ان ى . م

 ا  ش ء ا ر
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 الباب الثاني
 مشكالت تعلم اإلنشاء

 
 اهليكلالنظري .أ

مشووك تلم ووناء شوو طلووتعي هووللم ووينال  وولموضوووعاوولاالهووو اووو 
 .ولتسووووفيلهفووووناوووولاڠااءسووو ميلامكوميوووول وووو راڠ     وايلسووووالمربيووولع مموووول
ل ه ح ع ىأنيشرحاملصط و تاملستختمليفالاالهو الهو هجتير

 الم مى.وايكم ي ى:
 املشك ت .1

وايح لول11،واياملمقتأوالصمب،املشك تمجعمنمشك ل 
حًنةوشكولرددلط بحبث أوعم جيرعالكتشو  امقو  االوسلسو عت

.ع ىالوصولإىلامل.ولسمىأيض ب لصموبل
املشك تىفالتراسلاي12

الصموبلالوسعمولارهوراداليسوتطيمونأنيقومووابتراسوتفنهم و ال.والموامول
الوسلسوه بإىلصوموبلالتراسولاللكووونسوف ليفلقريراو إالأ.و مركهول.حوو 
أنل كالموامللنلمر ولكنلؤث رىف يلو.جارخه ر،ولؤث رأيض إىل

نىفم د ةممي نل.قترةالتم  
13 



                                                           
11

(, ص 2002معجام الطلالب, )بيروت: دار الكتب العلمية, يوسف شكري فرحات,  
310 

 .218)مصر:داراملمرت ،د.ت(،ص.الرتبيلويرقالتتريسص حلعهتالمزيز،12
13

 Martini Jamaris, Kesulitan Belajar (Perspektif, Asesmen, Dan 

Penanggulangannya), (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), Hlm. 3. 
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 التم ن .2
 لمريفالتم ن .أ

ويسوووتممليريقووول،ولنظوووين،الوووتم ناووووسوووميمنصوووفيممووول رسوووو  
 14المملبوسي لالتا علمععٌنالتم ن.ًنخ صللت ي

الوتم ناووعم يولالتا عولبوٌنإوربوإو بول.ولكونإوربوإو بول وو  
ولووادعويوووودل وًنالسوجيليف اوس،عملينظرويق س.بمه رةأخورع

 لكنهيمتقتأنذلكشيئالينه يأنحيسب.،احتيفعم يلالتم ن
(أنل ًنالسجيليف اسالت ميلأمرWatsonادعىوالص ن)و 
15ولكنكلذلكاليفتيأنأحتاأاولم نأ مليتم ن؟.،مفن

 مه دئالتم ن .ب
عوو دة.اوولعالمم يوولملينووتجل ووًنا،إدارةالم وونالت ميووليووتم نبنيوولو

بسووورعلوحقيقووول.ل وووكالمم يووولر ووو لتكوووونأس سووو قويووو ملراحووولل وووًنمووو .
هلوونعم يوولالتاكووًن،بوو هرتاأأناء سوو ندي ووكأموووراظووًنموو ينظوورموونفن

هوننعم يوول يولوإدارةالم وونسوتكونلكوول،هلونالووته عواءدراب،والتولكًن
والمموول.ذلووكاءهوورتاأينووتجنوو يقولووونوموو ل ميوولحريوولإختيوو راءو بوول

(أنقوووترةالاكووور2007ظوووًنمووو ينظووورمووونفن.ذاوووبسووويارت)،لام وووون
ل وك،واللكروالوته عواءدرابك فونأمورمفونمونعم يولالوتم ن.ه وللك

                                                           
14

 B.P. Sitepu, Pengembangan Sumber Belajar (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2014), hlm. 18 

15
 Asri Budiningsih, Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: PT Asdi 

Mahasatya, 2005) hlm. 20 
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دي وكأاوتاه الوسارمورعبأنلمطيب اتم  خ ص.ك خت  املمرهل
حيت جيريقلخمت اٌنأيض .و

،ولوووووواخت وووووفاملترسوووووونوع مووووو طالوووووناسيفحقيقووووولعم يووووولالوووووتم ن
(أن1986ولكووونفنيواهقوووونيفبموووذارموووور.ذاوووبألاوووٌنجأيووووريج)

حقيقلعم يلالتم نايكم ل ي:
ر وهالأحوتيسوتطيعأن،جيبع ىكولل ميولأنيوتم ن اس وه (1

 يتم نله.
 كلل ميليتم نحبسبسرعته. (2
 اإذالمطيع يهالتقويل.الت ميليتم نكثًن (3
 .أوضحالقترةبتم  يفكلخطوةأمكنالتم نسيكون (4
 جيبع ىالت ميلأنيمطيلهالته ع. (5

 اسرتاليجيلومنفجالتم ن .ت
ولكونانو برابطولبمضوف ،اسرتاليجيلومنفجالوتم ن و أمورخمت وف

ايلعحيت جيفلن،ام  لالاملتم نظًن،بهمذ.منفجالتم نهيهيريقلالتم ن
إىلسي سلالتم نمعااتم  ارحوالاملووهلصو دهي .مونفجالوتم ناضويا

،ولرليب ش طالتم ن،مناسرتاليجيلالتم ن.ر هليسهيهااتا التم ن
ومس عتةالتم ن.

مجيوووععم يووولالوووتم نالوووسلقوووت عمووولالت ميووولاسووورتاليجيلالوووتم ناوووي
 موور أناسوورتاليجيلموونل ووكاملمرهوولاووتا موو .إبك ريوو ومرسوووم لنيوولأ
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،ومس عتةالتم ن،و ش طالتم ن،وم دةالتم ن،اتا التم نالتم نهيف أ
 16ولقيينالتم ن.،وأينيمملالتم ن،وم ،ومن

 اء ش ط .3
 املف راتال  ويل .أ

فوووو رةالكوووو  ،ومفوووو رةاملفوووو راتال  ويوووولاوووويمفوووو رةاالسووووتم ع،وم
الكت بل.والهي نم ي ي:القراطة،ومف رة

 االستم ع (1
االسوووووتم عاووووووأحوووووتموووووناملفووووو راتارربوووووع.واووووووارول

ارس سوووييفلم ووونولم وووينال  ووول.واالسوووتم عاووووقوووترةيهيميووولو
إ س  يل.واو ش طمفنيفحي لن .ر وهأداة سوتختمف يفاميو ة

ل تا علوااللص لبٌنشخصوآخر.
أ واعاالستم ع:

سوووتم عاهل مشوووي.واووووالوووليدي رسوووهالم مووولعنوووتاصووو  راناال (أ
 لوس  لاالع  املر يلواملسموعل.

االستم عاالستمت عي.واوالليدي رسهاملرطحوٌنيقصوتإىل (ب
 املتملالروحيلأوالناسيل.

االسووتم عالوويق .واوووالووليدي رسووهموونيهووتعااتم موو ه  قوو  (ت
  ضراتواملن قش تاملتخصصل.ب مل دةالسيستمعإليف ك حمل
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 Popi Sopiatin, Manajemen Belajar Berbasis Kepuasan Siswa, 
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 26-29 
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االسوووتم عالنقوووتي.واووووالووولييم  وووهمووونيرظوووبيف قوووتعو (ث
لنايتعحٌناليص د اوعيف اسه،أوالا ق معلووف لهو

17اقتن عته.
 الك   (2

ويقصوووتبوووه طووواارصوووواتالمربيووول طقووو سووو يم ،حبيووو  ووورجاووولع
18ال  ل.ارصواتمنخم روف املمروهلع يف لتعع م ط

 القراطة (3
 شووو طهكووورييقووووو ع وووىا تقووو لالووولانموووونالقوووراطةاوووي

امرو وارشك لالسلقعحتتار ظ ر،إىلارصواتوارلا ظ
السلتلع يف ولرمزإليف ،وعنتم يتقت الت ميلىفالقراطةديكنوه
أنيتربمتلوالتارلا ظومم  يف ىفذانهدونصوتأوحتريك

19شال.
أ واعالقراطة:

 القراطةالص متل (أ
القووراطةالصوو متلاوويالقوووراطة جووردالنطوواب رلاوو ظ،هفوووي

قووراطةخ ليوولمووناهلمووسوحتريووكالشووالوال سوو ن.لووللككوو ن

                                                           
17

-159ص. (، 1992، )دار األندلس للنشر و التوزيع، المهارات اللغويةمحمد صالح،  

160 
18

(، 2002، )القاهرة: دار الفكر العربي، تدريس فنون اللغة العربيةعلي احمد مذكور،   

 93ص. 
19 أمحت، الق در عهت المربيل،إمت ال  ل لم ين املصريل،يرق النفضل مكتهل )الق ارة:

 108(،ص.1970
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منواوباملم نيفأثن طالتتريبع ىالقراطةالص متلأنيمود
20الت ميلالقراطة جردالنظر.

 القراطةا فريل (ب
ا فريلايالقراطةبصوتمسوموع،و طواواضوحالقراطة

ءكسوو بالطاوولصووولالنطووا،وإخووراجاموورو موونخم روفوو 
21الصويول.

 الكت بل (4
الكت بوووولاوووويوسووووي لموووونوسوووو  لااللصوووو لالووووسبواسووووطتف  

ديكنل ت ميلأنيمربعنأهك رع،وأنيقفع ىأهك رظًنع،وأن
سوجلمو يوودلسوجي همونيربزم لتيوهمونمافومو تومشو عر،وي

الكت بووووولاووووويأدةمووووونأدواتالتمهوووووًنولرمجووووول22حووووووادثووقووووو  ع.
ارهك رالسلممليفعقلاء س ن،ووسي لأداطمفم لبوٌنارهوراد

 23وا م ع توارمنواجملتمم ت.
ولنقسنالكت بلإىلث ثلأقس  ،واياءم طواخلطواء ش ط.

يفالك ملل ته عتعناخلطو طيفويحارحر بصاءم طاوكت بل (1
 املمىن.

                                                           
20

العربية في التعليم طرق تعليم اللغة جاسم محمود الحسون و الحسن جعفر الخليفة،  
 .83(، ص. 1996، )منشورات: جامعة عمر المختار البيظاء، العام

21
 .83جاسم محمود الحسون و الحسن جعفر الخليفة، ......ص.  

22
، )مصر: دار المصرية البانية، تعليم اللغة العربية بين النظرية و التطبيقحسن شحا،  

 .311دون تاريخ(، ص. 
23

اللغة العربية مناهجها و سعاد عبد الكريم عباس الوائلي،  طه علي حسين الدليمي و 
 .119(، ص. 2005، )الناشر: دار الشروق للنشر و التوزيع، طرائق تدريسها
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بل،اخلطاويهقلالكت بلالسمللقت ع ىلرليبارحر هقطو (2
 ع يمجلارحر أيض .

أمووو اء شووو طهووو ملرادبوووهلوووتريه تل تمهوووًنعمووو يفالووولانمووونارهكووو ر (3
 24واملش عرعنيريقلالكت بل.

 لمريفاء ش ط .ب
إناء شوو طآلوولاملواصوو تظووًنموونمفوو راتالكت بوول.اء شوو طمفوو رة

لممووووواو،منظمووووو مه شووووورة.اء شووووو طيسوووووف لالط هوووووليفالتاكوووووًن  قوووووتاو
25ظًنذلك.و،ارلا عقترةحت يلاملشك لو،اءدراب

 أقس  اء ش ط .ت
ينقسناء ش طمنحي املوادالتم يميلإىلمرح تٌن  :

 اء ش طاملووه (1
و،مونالكت بوليركوزهيفو ع وىالصويوالنوويولالعاملرح ول

يشووتتهيفوو االاتموو  ب السووتختا الصووويحلقواعووتال  وولالمربيوولالووس
املموووىن.لوووللكحتكووونسووو ملا مووولاملكتوبووولمووونحيووو الرتاكيوووبو

هفوووويمرح وووولصوووومهلر.وووو موووونالن حيوووولالناسوووويلعموووولالمووووبطع ووووى
الط لوووببوووو لاكرةوحيووو ينشوووو ل،المم يووو تالمق يووولعهووووو مزدووووو 

يفذاتالوقتينش ل راع ةصوولالقواعوتوو،التمهًنعنف كت بل
الرتاكيب.

                                                           
24

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014), hlm. 151 

25
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa 

Arab......hlm.153-163  
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 اء ش طامر (2
اوووولعاملرح ووووليوووورتبالط لووووبهيفوووو حريوووولاختيوووو رأهكوووو رعو
اللمينالعامريلأنالط لبقتو،لراكيههعنتم يكتبماردالهو

أوأ وووهقوووت،مسووو عتةيوووهووصووو واإىلمرح ووولالحيتووو جهيفووو إىللوو
ذلوووكأنالط لوووبوصووولإىلمرح ووولاالبتكووو ريفاسوووتختا ال  ووول.و

و،يظلح العاملرح لظًنق درع ىأنيكوونمهتكورايفالكت بول
لطلمم وم لهعنال  لالمربيلأقلبكثًنمونمم وم لوهعونل توهار 

ةن ث ووووليظوووولظووووًنقوووو درع ووووىالسوووويطرةع ووووىال  وووولالمربيوووولسوووويطرو
معكلالاهمط وبمنهيفاولعاملرح ولو،لسيطرلهع ىل تهار 

أنيكتوووبال  ووولالمربيووولكمووو يكتهفووو الموووربموووعاخوووت  يفدروووول
26السيطرةع ىاستختا ال  ل.

 مه دئاء ش ط .ث
املهوووووو دئاملهوووووو دئاملمنويوووووولو،مهوووووو دئاء شوووووو طلنقسوووووونإىلقسوووووومٌن

ال اظيل.
 امله دئاملمنويل (1

الرأيي تمنالاكرأواملش اتةأوالقراطةأوالترسأوالتأمل.
 امله دئال اظيل (2

الاقرة.ا م لوان ث ثعن صرايال ا و
ع وووىالك لووووب،السووووفل.ه ووولالكلال اووو الصوووويحو سوووتمما (أ

 امر .االسنوممرهلالاملو

                                                           
26

 50ص  تعليم اإلنشاء )المشكالت والحلول(...... زكية عارفة،  
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واضح.ه لالكع ىوويحصا م لاملكتوبلهل ممىنك ملو (ب
 الك لبممرهللراكيبا م ل.

الاقووورةاووويو ممووولا م ووولاملرتابطووولل مموووىنيفالاكووورةالر يسووويل (ت
 الوحتة.اء ش طيهىنمنالاقراتاملرتابطلل تأليف.

المه راتالطيهلع متف :

 ويتالصي ل (أ
 صويحولرليبومتن سا (ب
 واضحوظًنمشو س (ت
 م هيف شيئالحيت ج (ث
27ويتالته يو (ج

 الإل ش طعم يل .ج
 اختي راملوضوع (1

موضووووووع،أنخيتووووو راملوضووووووعقه وووووه.إذامل ووووو احمل ضووووورةع ووووى
 اء ش طينه يأنيكونعنبيولالط هلأ الواقملام دثل.

 لأملرأيالتجربل (2
.يفاووولاو. لأموولالط هوولهكوورةسوويكته،بمووتأنخيتوو راملوضوووع

الاكرةلإل ش طيفذلكالوقت.و،إنالط هليفامقيقل  لواالقسن

                                                           
27

 Ahmad Murodi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab, (Jakarta: 
Prenada Media Group, 2015), hlm. 71-81 
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اوولااموو لاوونلكوونكثووًنموونالط هوولسوويتأم و هقهوولأنيكتهووواع.يف
منف :،فوناملشك تيواو
 الصمبيفلمهًنالاكر (أ
 الصمبيفإبتاطاء ش ط (ب
الصمبيفا تف طاء ش ط (ت

أنيشوووورحأناء شوووو طسووووواطبوووو لك  .إذاقووووتراحمل ضوووورةع ووووى
 عب ء ش ط.لاكرب لك  هن.نقتروالمهًناالط هليف

 عم يلالكت بل (3
إذاكوووو نالط هوووولمسووووتمتينيفإ شوووو طهكووووران،هم وووويفنأن

 ينشؤواعح ارخًن.
 قراطةم يكتب (4

علصووووو حمووووو ع يوووووهأنع وووووىالط هووووولأنيقووووورؤوامووووو كتهووووووا
28يص ح.

 أاتا لم يناء ش طاي: .ح
ارهكووو رإكسووو بالط هووولالقوووترةع وووىالتمهوووًنعوووناملمووو  و (1

 بألا ظهصيولولراكيبس يمل.
بنوو طبمضووف إكسوو بالط هوولالقووترةع ووىس سوو لارهكوو رو (2

 ع ىالهمذيفمجلمرتابطللرابط منطقي .

                                                           
28

 Heru kurniawan, Pembelajaran Menulis Kreatif, (Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 42 
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لزويوووووتالط هووووولبووووو لثروةال  ويووووولالوووووسلسووووو عتانع وووووىالتمهوووووًن (3
 الواضحالس ين.

لوووتريبالط هووولع وووىعووو وزةالتمهوووًنامله شووورإىلالتمهوووًنالاوووين (4
 اجمل زي.

إكس بالط هولالقوترةع وىلوواخياملمو  ا تيوتةوارهكو ر (5
 الطريقل.

و،ا فووووربوووو لرأيأموووو  ارخوووورينو،لمويووووتالط هوووولالصووووراحل (6
 آدابامتي .حسنارداطوإكس هبنا رأةاردبيلو

لمويوووتانحسووونالتو يووللوووتعالط هوولولنميوولروحالنقوووتو (7
 29ع ىاملن قشل.لشجيمفنو،دقتف امل حظلو

 حت يلارخط ط .ث
حت يووولارخطووو طإحوووتعالتقييمووو تيفلم وووينال  ووولالتطهيقيووول.يوووترس

الاالتو يلارخط طيفال  لالسينتجف املتم نأثنو طعم يولالوتم نل وك
ال  ووول.هبوووولاالتو يووول،ديكوووونأنلموووور أسوووه بل ووووكارخطووو ط.إموووو موووون

ومووونامل حووو أندارسال  ووول30اسوووتمم لههلووو وإمووو مووونعم يوووللم موووه.
ي وووًنونب سوووتمرارمووونأدا فووونال  وووويليقرتبوووواأداطالنووو ياارصووو يلت وووك
ال  ل.ومنمثهننعت االستقراريفصا تل تفنأمرمتوقعومرظوب
هوويفن.رناهلووت موونحت يوولارخطوو طاووولاسووًناخلطوو طل ويوو و اسووي 

                                                           
29

 28 -25ص تعليم اإلنشاء )المشكالت والحلول(...... زكية عارفة،  
30

إضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها, عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان,  
 88( ص. 2004)رياض: العربية للجميع, 
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وحت يووولارخطووو طاوووويريقووول31ل ووورأمسووو عتةالتارسوووٌنع ووويالوووتم ن.
لستممليفلم ناء ش طل ط هليفقسنلم ينال  لالمربيل.

 الس بقل تالتراس .ب
اءسو ميلامكوميولاڠ  وايلسوع ممول2014 ينتاأريوايت)حب ع ميل .1

ح ف لت ميلحتتاملوضوع مشك تحا املارداتالمربيلو(ڠا  ر
 اءرشووووو د الث  ويووووولاءسووووو ميلدمووووو ب .اسوووووتخت الصوووووفارول ترسووووول
،الهي  وو تاملتم قوولهبوولاالهووو لنيوولاملم وموو تواله حوو حبوو  وووعي.و

 مووووعاملم وموووو تاملتم قوووولب لهووووو اسووووتخت اله حوووو دراسوووولميتا يوووول.و
الثووو  وي.يفاملصووووترلتكوووونمصوووو درالهي  ووو تاووووياملصوووتارارس سوووويو

يفاملصووترمم وونال  وولالمربيوول.وت ميوولوارس سوويأخوولاله حوو موونال
اجملو توالث  ويأخلاله ح منكلم يتم اب ملوضووعمونالكتوبو

التوثيوااملشو اتةواستخت اله حو يريقولاملق ب ولواملق التوظًنا .و
  معالهي   ت.

ح فووووو يهوووووو اووووولاالهوووووو مشوووووك تحاووووو املاووووورداتالمربيووووولو
ل ترسووول اءرشووو د الث  ويووولاءسووو ميلدمووو ب.هوووننلت ميووولالصوووفارو

املشك تالسيواوفف الت ميليفالصفارولهبلعاملترسللنقسنإىل
قسوومٌنااملشووك لالتاخ يوولواملشووك لاخل رويوول.مووناملشووك تالتاخ يوول:

موناملشوك تاخل رويول:ق يولالوقوت.وو،الته عل وتم ن،ذك طالت ميل
 اساملارداتالمربيل.وطوعت اهلت

                                                           
31

التقابل اللغوي وتحليل األخطاء, )رياض: محمد إسمعيل صيني وإسحاق محمد األمين,  

 139( ص. 1998جامعة الملك سعود, 
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ح ولل كاملشك تاي:و
حوووولل مشوووووك تالتاخ يووووولاووووويجيتفوووووتالت ميوووووليفالوووووتم نو .أ

حا املارداتالمربيلولاكورأناملاورداتمفمولوضوروريليف
املفوو راتال  ويوولوعن صوورا .حتوورسالصووولالهت يوولحوو لشوومر

 مح سليفالتم نوحا املاردات.
ل مشك تاخل رويلاياملواظهلواءوتف دوي ز ع ىوحل .ب

الت ميووولأنيمووور المواموووللسووو عتع وووىاماووو ا يوووت.ينه وووي
ع ووووووىكوووووولالت ميوووووولاملواظهوووووولوا ووووووتوالسووووووؤالإىلاملم ووووووونو

 ارصو بإذامليافنبت كاملاردات.
اءسوو ميلامكوميوولاڠ   وايلسووع مموول2015حبوو ع موويلمهووتالكوو يف) .2

دراسوولحت ي يوولموون  حيوولالقواعووتمشووك تلرمجوولال  وولالمربيوولو(ڠا وو ر
المربيووليفالاصوولالثوو من ترسوولال ووزيلموورالٌن.اسووتخت اله حوو حبوو 

اسوووووتخت ،الهي  ووووو تاملتم قووووولهبووووولاالهوووووو لنيووووولاملم ومووووو تو ووووووعي.و
املتم قلب لهو لتكونمص در معاملم وم تاله ح دراسلميتا يل.و

اسووتخت الت ميوول.ور وويساملترسوولوالهي  وو تاوويمم وونال  وولالمربيوولو
 التوثيا معالهي   ت.املش اتةواله ح يريقلاملق ب لو

أناملشك تالسيواوفف الت ميوليفالصوفالثو منيفيهو هيه
موووو باوووويضوووومافنيفهفوووونمترسوووولال ووووزيلالث  ويوووولاءسوووو ميلموووورالٌند

و،اخلووربخ صوولموو يتم ووا ط بقوولاملهتووتأوالقواعووتالمربيووليفالرتمجوول.و
لطهيوااستختا الضم  ريفا ملاملايوتة.وو،الا علمط بقلالاملو
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كووللكعوت هفوونا م ولالام يوول.إضوو هلاملهتوتأاملووؤخر.وو،اخلورباملقووت 
 ق لااتم مفنب مل دةالتراسيل.تالمربيلوإىلق لاستيم هبنع ىاملاردا

ح ولل كاملشك تاي:و
 ل مم ن: .أ

ممرهوليهيمولالت ميولواسوتخت يريقولالتوتريساملتنوعول.حو  (1
 اليكونن ل ت ميلاللينيتهمونا شطلالتم نيفالاصل.

 إعط طأمن طمج لاال يلوالام يل. (2
 ع يهأنيشجعحبالتم ن. (3

 ل ت ميل: .ب
اسوووووتيم بالقواعوووووت ظريووووو وعم يووووو مووووولصوووووموبتفنيفموقوووووف (1

 ا م ل.
 لمويتالرتمجل. (2
ع وووويفنأنحيم ووووواالقوووو موس.رنالرتمجوووولاللناصوووولب سووووتختا  (3

 الق موس.
.حتتاملوضوع مشك تلم ن2016حب ع ميرمحترشيتيفسنل .3

اءس ميلامكوميلمف رةالقراطةلت ميلالصفالس بعب ملترسلاملتوسطل
لنيووولاملم ومووو تواسوووتخت اله حووو حبووو  ووووعي.وويوووندمووو ب اڠ   كووورا

 مووعاسووتخت اله حوو دراسوولميتا يوول.و،الهي  وو تاملتم قوولهبوولاالهووو 
املم وم تاملتم قلب لهو لتكونمص درالهي   تاياملصتارارس سوي

عم يوووولالت ميوووولوالثوووو  وي.يفاملصووووترارس سوووويأخوووولاله حوووو موووونو
يفاملصترالث  ويأخلاله ح .والتم ينهيف والوث  ااملتم قلبتم يمف 
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ظًناو .واملقو التواجملو تومنكلم يتم اب ملوضووعمونالكتوبو
 التوثيا معالهي   ت.املش اتةواستخت اله ح يريقلاملق ب لو

راطةلت ميووولالصوووفلم ووونمفووو رةالقووويهوووو اووولاالهوووو مشوووك ت
ويووووندموووو ب.هوووونناڠ    السوووو بعب ملترسوووولاملتوسووووطلاءسوووو ميلامكوميوووولكوووورا

املشوووك تالوووسيواوففووو الت ميوووليفالصوووفالسووو بعب ملترسووولاملتوسوووطل
ويووووندموووو بلنقسوووونإىلقسوووومٌن:املشووووك تاڠ    اءسوووو ميلامكوميوووولكوووورا

اخوووت  بوووٌناملشوووك تظوووًنال  ويووول.املشوووك تال  ويووولاووويال  ويووولو
املكتووبيسوهبصومهلخت  بوٌناملنطووقواالاملكتوب.إناملنطوقو

والكت بلمناليمٌنإىلاليس ريسههف صمهل،لت ميليفلم نال  لالمربيل
و،الوقووووتو،واملم وووون،املشووووك تظووووًنل ويوووولاوووويالووووتاهعيفالقووووراطة.و

 الهيول.و،الطريقل
.حتوووتاملوضووووع مشوووك ت2016سووونلحبووو ع مووويلوووت ألووو هينووو يف .4

املم وونيفمفوو رةالقووراطةيفالاصوولالسوو بعب ملترسوول وووراءسوو  املتوسووطل
استخت اله ح حب  ووعي.و 2015/2016سنلڠا  رهوروويوسو

اسوتخت اله حو دراسول،الهي  و تاملتم قولهبولاالهوو لنيلاملم ومو تو
املتم قولب لهوو لتكوونمصو درالهي  و تاوي معاملم ومو تميتا يل.و

املم نالث  وي.يفاملصترارس سيأخلاله ح مناملصتارارس سيو
يفاملصووترالثو  ويأخوولاله حو موون.وعم يولالتم ووينهيفو ووالت ميول

ظًناووو .واملقووو التواجملووو توكووولمووو يتم ووواب ملوضووووعمووونالكتوووبو
 التوثيا معالهي   ت.املش اتةوملق ب لواستخت اله ح يريقلا
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املم وونوح فوو يفإ ولووللرقيوولإلوو زيهووو اوولاالهووو مشووك ت
لم ووونالت ميوووليفمفووو رةالقوووراطةيفالاصووولالسووو بع ترسووول ووووراءسووو  

اووي:.هوونناملشووك تالووسيواوففوو الت ميوولڠا وو راملتوسووطلهوروويوسووو
مسوووتوعقوووترةقوووراطةالت ميووولخمت وووف،وق ووولالوقوووتيفعم يووولالتم وووين،و
اسوووتختا يريقووولالتم يميووولالرليهووول،و قصووو ناسوووتختا الوسووو  ليفلم وووين

 .ال  لالمربيل

وحلل كاملشك تاي:

 مشك تيواوفف املم نيفمستوعقترةقراطةالت ميلخمت ف: .أ
 لخ رجوقتالتراسل.أداطإشرا التم نل ت مي (1
 يصنفاملم نكت بالترساملن سب ترابهفنالت ميل. (2
 يستخت املم نعشردق  ايفكللق طملف رتالقراطة. (3
 يمطيالواوه تاملنزليلاملتم قل ف رةالقراطة. (4
 يقو املم نبتقوميمنخ لاالخته راتاليوميلوظًنا . (5
 عط طالواوه ت.يقو املم نب خلطوةالت ليلبن (6

 مشك تيواوفف املم نيفق لالوقتيفعم يلالتم ين .ب
أنيرقوووي ظووو  املم ووون،حبضوووور وووسدقووو  اقهووولبتايووولالوووترسأمووو   (1

 الاصل.
 زي دةالوقت سدق  ايفكلحصل (2
 زي دةاخلصللترسال  لالمربيل (3

 



24 
 

 مشك تيواوفف املم نيفاستختا الطريقلالتم يميل .ت
 املم نأشتابتك ريليفاستختا الطريقلالتم يميلأنيكون (1
 أنيهتكراملم نأحوالالاصلاملرحيل (2
أنيركزاملم نع ىاستختا الطريقلالتم يميلوهقو ملو دةالوترسالوس (3

 ي قيف إىلالت ميل
مشوووك تيواوففووو املم ووونيف قصووو ناسوووتختا الوسووو  ليفلم وووينال  ووول .ث

 المربيل
 سل ش ي يفهتيولالوس  لالتم يميلأنل مباملتر (1
 أنينتاعاملم نالوس  لالتم يميلاملووودةا تا ع هم ال (2
 أنيكوناملم نح زم م اراابك ري يفاستختا الوس  لالتم يميل (3

 إي رالاكري .ت
اووويريقوولهكوورةالهووو املتم قووولبمم يوولالهووو .واملووراداوووأنلوووتلو

32المم يلوالنت  جيفالاالهو منطقيل.اله ح ع ىالقراطأن
يفو مملاء ش طناملشك تالسيهوثف اله ح ايمشك تلم نإ
واحوووتموووناء شووو طرأعاله حووو بوووأن.ڠااءسووو ميلامكوميووول وو راڠ    وايلسوو

ب سووووتختا اء شووو طكوووللكلم ووونف الط هووول.وصووومهواحوووتاتالوووتروسالوووسي
ملجيووريڠااءسوو ميلامكوميول وو راڠ  وايلسويفو مموولحت يوولأخطو طيريقول

.قتيواوهالط هلهيف الصموب تالكثًنةحينم دارسوامت م ع ىدرولالنج ح

                                                           
32

تنفيذ طريقة إنكويري في تعليم اللغة العربية لتالميذ الصف الثامن بمدرسة نور مسروربي نالم مل, 
:درولال س  يسيفك يلع و الرتبيلوالتتريسڠا  ر), حبث علمي, 201٥سنلڠا  ر,الدين المتوسطة اإلسالمية بربس

 3٤(,ص.201٥اءس ميلامكوميل,اڠ وايلسع ممل
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ظوًنذلوكمونعوت الاكورولطهيقفو ووقواعوتال  ولالمربيولمونهفوناء ش ط
 قصوو ندهوو عالط هووليفموونانوو بأسووه بكثووًنةمنفوو إموو مشووك تاء شوو ط.

بنو طع وىاولعمو أشوههذلوك.وعوت ااتمو  كهوًنهيوهو، شو طنمفو رةاءلم و
منخو لاولاڠااءس ميلامكوميل  راڠ  وايلسقعيفو ممللام للالس

وبوهسوويزيتء شو طالهوو سوو  مور املشوك تالر يسويلموونلم ونمفو رةا
 هيف . ش طوودةلم نمف رةاء
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 الباب الثالث
 مناهج البحث

 

 العمل الـمستعّدة بأحسن وجو للقيام بالبحث و ليب التفكًن وامناىج البحث ىي أس
  33حتقيق أىدافو.

 نوع البحث . أ
ىذا البحث حبث نوعي ألنـو تتأسـع علـل الهـواىط اليبيعيـم فيسـمل أت ـا حب ـا 

، امكتبي انوعي او حب  اميدانى انوعي اتنقسم حبث نوعي إىل قسمٌن تعىن حب  و 34طبيعيا.
ىـــو الـــذي قـــام بـــو الباحـــث   ميـــدان أو موقـــ   و .ميـــدايالبحـــث حبـــث نـــوعي  ىـــذا و

 كان تختار ليكون البحـث حب ـا اسـتبحث عنـو الباحـث   موـكلم مو ـوعيمادلالبحث، 

 3536وقعت   ذلك ادلكان و قام بو الباحث ات ا لتأليف البيانات العلميم.

ىذا البحث حبث وصفي و ىو حبث تقصد بو لعمليم و من مث، إن نوع 
التدقيق أو التدبًن دلوكلم معينم. و   نوعيم ىذا البحث، كان اإلطار النهطي 
حمتاجا و ال تكون مستخدما كخلفيم لتعيٌن نوع ادلعيار من ادلوكالت ادلتّبعم و 

                                                           
 33  Sutrisno Hadi, Metodologi Research II, (Yogyakarta: Yayasan 

Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1993) , hlm. 124 
34

 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Jakarta:  

ERLANGGA, 2009), hlm. 23 

35
 Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik 

Penyusunan Skripsi, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2006), Hlm. 96. 
36
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37ادلعاتطة.
أن  أما أساس نهطتم ىذا البحث فيعتمد علل نهطتم الهواىط، إذ و 

الباحث تسعل أن تفهم جبهده معىن احلادثم أو الواقعم م  عالقتها باألشخاص   
.  كتابم اإلنواءو تقصد البحث الكتواف موكالت اليلبم      38حالم معينم.

كتابم اإلنواء باللغم العطبيم، و ما أسباهبا كيف ظهطت ادلوكالت عند اليلبم يف  
 بيئم اليلبم. من حيث اليلبم و عمليم تعليم اإلنواء و

 وقت البحث و مكانو . ب
أجــــطي يف ىــــذا البحــــث قســــم تعلــــيم اللغــــم العطبيــــم   كليــــم ال بيــــم و  اإن مكانــــ
. تقــ  ىــذه اةامعــم   الوــارع ڠااإلســالميم احلكوميــم  ــار  اڠ  اوايل ســالتــدرتع جبامعــم 

تعلـيم . إن اختيار ىـذا القسـم لوجـوده فيـو القيـام بأنوـيم ڠا ار  عاليا 5-3 اڠ اوايل س
. نوـاءاليت تتحققها ادلعلـم  علـل تعلـيم اإل كتابمإحدى ادلهارات األربعم و ىي ادلهارة ال

كتابـــم الفقـــطة وو ـــوع و أنـــواع و تعلـــيم اإلنوـــاء   ىـــذا القســـم تقـــوم هبـــا اليلبـــم علـــل  
  اإلنوـــاء تكـــون  كتابـــم. و أت ـــا، إن تعلـــيم مهـــارة الخصصـــها ارا ـــطة دوي مـــاوانيت

. قسم تعليم اللغم تخصوصم مث صححها ارا طة بيطتقم حتليل األخياءكتابم فقطة علل  
و تقـدر . مـنهم مـن تفهـم نوـاءاإلمهـارة العطبيم معهم اليلبم لدتهم موكلم متعددة   

لــذلك، أراد الباحــث أن تقــوم  . واإلنوــاء، و مــنهم مــن تصــعب علــيهم اإلنوــاءجيــدا 
 .  تعلم اإلنواء احلطببح و   ىذا القسم دلعطفم موكالت اليلبم   

                                                           
37

Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian,,,Hlm. 97. 
38

Lexy J. Moleong, METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1999), Hlm. 9. 
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يف قسـم تعلـيم اللغـم  و حتليلها تاجو الباحث ةم  البياناتفأما الوقت الذي حي
تونيــو حــ   5يكــون   التــارت  ف ڠااإلســالميم احلكوميــم  ــار  اڠ  اوايل ســالعطبيــم جبامعــم 

 .۲٠٧١ أكتوبط ۲0
 

 مصادر البيانات . ت

البيانات ادلتعلقم  استخدم الباحث الدراسم النوعيم ادليدانيم للحصول علل
تتكون مصادر  البيانات ادلتعلقم هبذاالبحث لنيل ادلعلومات وو  هبذا البحث.
 البيانات علل:

 دلصدر األساسيا .1

و ىو ما تستفيد منو الباحث ةم  البيانات باليطتقم ادلباشطة من 
. و ادلصادر األساسي يف ىذا البحث ىي اليلبم اليت تو كون و التوثيق ادلقابلم

. ح  تكون البيانات وا حا تفصيليا ميابقا دلا ىو  نواءتتعلمون مهارة اإل أو
، و حما طة كتابم اإلنواء باللغم العطبيمكائن عند اليلبم من موكلتهم    

 ايف ىذا ادلسألم عارف باألمور ادلوجودة عند طلبته ارا طة. ألن اإلنواء
شك أن ىذتن ادلصدرتن  خاصم عن أنواع ادلوكالت اليت تواجهها اليلبم. فال

 البيانات أو األخبار.األساسيٌن كاملتان يف أخد 
 ادلصدر ال انوي .2

ىــــو كلمــــا تتعلــــق بادلو ــــوع مــــن الكتــــب و ادلطاجــــ  و  ًنىــــا مـــــن  و
 ادلصادر اليت تكمل ىذا ادلصدر األساسي.
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 بؤرة البحث . ث
البّد لكّل حبث أن تكون معّينـا حمـّددا. فمـن الواجـب للباحـث أن تطّكـّ و حيـّدد 
حب ــو للوصــول إىل األىــداف ادلقــطرة يف البداتــم. و بــؤرة البحــث الــيت أثبتهــا الباحــث ىــي 

اإلســـالميم  اڠ  اوايل ســموــكالت تعلــم اإلنوــاء لــدى طلبــم تعلـــيم اللغــم العطبيــم جبامعــم 
 اڠ اوايل سـقسم تعليم اللغم العطبيم جبامعم  تعٌّن الباحث حب و   طلبم .ڠااحلكوميم  ار 

. وعين أن البؤرة اليت تقوم هبا الباحث فقط مـن قبـل 2٠15 ڠااإلسالميم احلكوميم  ار 
و مـا تنوـئ العطبيم و ال من معلمي اللغـم العطبيـم أوباللغم  تعلم اإلنواءاليلبم   موكلم 

  ًن اليلبم.  من ما اىل  ًن ذلك اليلبم يف فصل اإلنواء و
 ططتقم مج  البيانات . ج

 الباحــث درس ادلقابلــم. فقــابلهم الباحــث و واســتخدم الباحــث ططتقــم التوثيــق 
 ادلوكالت اليت تواجهوهنا يف تعلم اإلنواء. الباحث نتيجم تعلمهم لإلنواء ليعطف

 ططتقم ادلقابلم. 1

ادلعلومـــات مباشـــطة باعيـــاء األســـئلم نوـــيم الـــيت اقامهـــا الباحـــث لنيـــل ألىـــي ا و
للمستيلعٌن. و ادلقابلم وعىن ادلواجهم بٌن الباحـث أو ادلقابـل و ادلسـتيل ، و عملهـا أقـيم 

  بو شفوتا.

ــــيت أقامهــــا الباحــــث مــــن نوــــاط  ــــات ال و ادلقابلــــم مــــن احــــدى طــــطق مجــــ  البيان
دلنهمم من صورة اإلتصايل الوفوي بصورة منهمم و شبو منهمم و  ًن منهمم. و ادلقابلم ا

ادلقابلم ادلوجهم للمستجيب بعدة أسـئلم صـط.ا. و ادلقابلـم شـبو ادلنهمـم ىـي مـ  أن ادلقابلـم 
موجهـــم لعـــدة قائمـــم األســـئلم ادلغلقـــم و لكـــن قـــد تكـــون األســـئلم اةدتـــدة عنـــدما اســـتمطار 
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ي أركّ ادلقابلم، و تههط ذلك الفكط فورتا مناسبم وو وع ادلقابلم. و ادلقابلم  ًن منهمم ى
 39الباحث نقاط ادلوكالت فقط بدون مواىدة األشكال ادلعينم األخطى صط.ا.

أقــام الباحــث بيطتقــم ادلقابلــم هبــذا البحــث لنيــل ادلعلومــات و األخبــار عــن صــور 
اإلســــالميم  اڠ   اوايل ســـموـــكالت تعلـــم اإلنوــــاء لـــدى طلبـــم تعلــــيم اللغـــم العطبيـــم جبامعــــم 

 .ڠااحلكوميم  ار 

 ططتقم التوثيق. 2

و ىي ططتقم تفعلهـا الباحـث لنيـل صـورة الفكـطة مـن ناحيتـو بوسـائل مكتوبـم أو 
 ًنىا. و الوثيقم ىي سجل األحداث  القد.ـم يف شـكل نصـوص و صـور أو أعمـال 

 اليت تدل علل البيانات و التفكًن الوخص التذكاري. ىي ططتقم مكتوبم عن احلادثم
 عنها و تكتبها القائم هبا مقصودا حلفهها و إتصاذلا.

طتقـم إلكسـاب البيانـات عـن حالـم اةامعـم و حالـم تستخدم الباحث ىذه اليو 
 4٠.ڠااإلسالميم احلكوميم  ار  اڠاوايل ساليلبم يف تعلم  اإلنواء جبامعم 

 

 
                                                           

39 Maryaeni, Metode Penelitian Kebudayaan, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2005), hlm. 70 

40 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, 

(Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2004), hlm. 36-67. 
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 اختبار صحم البيانات . ح
 البحث, ومن تلك البيانـات قـد حللهـا الباحـث كانت البيانات زاد اىتمامو يف

ويف ىـذا البحـث  ةعل ادلصادر يف اخلالصم. لذلك كان اختبـار صـحم البيانـات مهمـم.
البيانــات الــيت  مــ   مجــ  صــحم البيانــات بيطتقــم الت ليــث. و ىــي ططتقــم إختــا الباحــث

هبـــذه  . إذا مجـــ  الباحـــثيانـــات ادلوجـــودةمـــن بعـــمج طـــطق مجـــ  البيانـــات و مصـــادر الب
اختا الباحث ثقم البيانات، و ىو اختبار ثقم البيانـات بيـطق اليطتقم، ففي احلقيقم قد 
ــــات و ادلصــــادر ــــات مــــن واســــتخدم الباحــــث 41 .مجــــ  البيان يــــق التوث طــــطق مجــــ   البيان

بلــم، والحهــم الوثيقــم مــن ااختــا الباحــث البيانــات الــيت تناذلــا الباحــث يف ادلق .وادلقابلــم
 و  ًن ذلك.، RPSنتيجم االمتحان و 

 ططتقم حتليل البيانات . خ
 و 42تعـا  وتفّسـط البيانـات. علـل الباحـث أن تصـنف و ،لنيل نتيجـم البحـث الييبـم

عتمــــد الباحــــث   إجـــــطاء حتليــــل البيانـــــات علــــل اليطتقــــم ادلســـــتخدمم عنــــد ميلـــــيع و ا
 علل أرب  مطاحل، منها:ىوبًنمان. و حيتوى حتليل البيانات 

 ادلطحلم األوىل: عمليم مج  البيانات .1
أول مـا تفعـل قبــل التحليـل ىـو أخــد البيانـات و مجعهـا يف ادليــدان. و 

 يف ىذه كون البيانات تكون يف ميدان البحث.
 ادلطحلم ال انيم: عمليم التحفيمج .2

                                                           
41

 Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. 
(Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 241 

42
 Amri Darwis, Metode Penelitian Pendidikan Islam (Jakarta: PT Raja 

Grafindo, 2014) hlm. 58 
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ىـــي  و بعـــد أخـــد البيانـــات اســـتمط العمـــل علـــي عمليـــم التخفـــيمج. و
التلخيص و التحيًن عما حمتاج مث تليهـا ال كيـّ يف األمـور ادلهمـم يف تلـك عمليم 

 البيانات. و البحث عن مو وعها مث أمناطها.
 ادلطحلم ال ال م: عمليم عطض البيانات .3

و بعد ختفيمج البيانات، عط ت البيانـات اـا حيتاجـو البحـث جبعلهـا 
  بيانم أو ال ابت بٌن كل منط أو حنواىا.

 االستنباططابعم: عمليم ادلطحلم ال .4
ىــو عمليـــم أخـــد  و ادلطحلــم األخـــًنة مــن ىـــذا التحليــل  االســـتنباط. و

اخلالصــم مــن البيانــات الــيت قــد قــيم التخفــيمج و العــطض. و كــان ىــذه اخلالصــم 
تســتيي  أن تكــون جوابــا للمســألم الــيت كانــت يف أوائــل البحــث. و .كــن أت ــا 

 43  ًن باق. ادلسألم يف البحث النوعيفيما عكع. إذ اا قد ذكطت أن حتدتد 
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 Haris herdiansah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu 

sosial, Hlm. 164. 
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 الباب الرابع

اإلسالمية  اڠاوالي ستعلم اإلنشاء ومشكالتها لدى طلبة تعليم اللغة العربية بجامعة 
 ڠاالحكومية سمار 

اءسمممم  رااڠ     وايلسمممملمممملب لعمممماتعلممممرناللامممماالع  رمممما   عمممما تعلممممناء  مممم   .أ
  ڠااحلكو رامس ر

اءسممم  رااڠ    وايلسمممطلعممماتعلمممرناللاممماالع  رممما   عمممااء  ممم  لةحم ضممم  .1
 5115لسناڠااحلكو رامس ر

االسن:دوي  وا يت
1776ديسمرب17ڠ:ف لنع ادلك نوت ريخادلر د
7رقن3العنوان:سرك ران
السريةالرت ويا:

 .ڠف لنع 166ادللرسااال تلائرااحلكو را .أ
 .ڠف لنع PGRI6لرساالا  وياادل .ب
 .دارالس مج وبال  قراالوسطىلرساادل .ت
 .ڠف لنع اجل  عارادينفت حاءس  رااحلكو را .ث
 اجل  عاش يفهلايااهللاءس  رااحلكو راج ك رت . .ج

 نممممةسممممناڠااءسمممم  رااحلكو رمممامسمممم راڠ     وايلسمممتعلمممنار ضمممم ة   عمممما
حممممميتاون.و5115حمممميتاون.وداللراسممممم تالعلمممم  نمممممةسممممنا5115

  داتتعلمه ار ض ةه :النحو،واء    ،وار دثا،وعلناللاا،ود
 اللراس تالعل  ظ ياالتعلنواللااالع  را.
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لسناڠااءس  رااحلكو رامس راڠ وايلس لعاتعلرناللااالع  را   عا .5
5115 
فصمو..همنينقسمنيليلثم ث5115سنتعلرناللاماالع  رمالسمناق

37صمم بوهممويتكممون ممنوف،  لم 33فصم أوهممويتكممون ممن
النحممممووا  لمممم .هممممنتعل مممممو31وفصمممم جوهممممويتكممممون ممممن،  لمممم 

وحمملة  ممم  االصمم ووادلط لعمماوالع  مماوادل مم دات. عوممهناشممرتكو
الطلعمممااحتممم دالطلعممماالممميتيعوممملهندتعل مممناللاممماالع  رممما اممم    فلممما و 

لقسممنتعلممرناللامماالع  رمما .و عوممهنيسممكنوند سممكنيعوممملهند
وادلع همممملاءسمممم  رااڠ     وايلسمممم امممم ادلعهممممل،تعل ممممناللامممماالع  رمممماأيومممم 

تعلمناء  م  .كامريا من  مك توناوخ ب.فمنادل  وضهنالميلك
دون  مممم   يعومممملهندتعلممممناللامممماالع  رمممماويسممممكنونوهنممممني ممممرتك

 . سكنيعولهندتعلناللااالع  را
اڠ    وايلسممملممملب لعممماتعلمممرناللاممماالع  رممما   عممما تعلمممناء  ممم  أهممملاو .3

 ڠااءس  رااحلكو رامس ر
قسمممنتعلمممرنلاعممماء  ممم   ط يقممماحتلرممم أخطممم  للطلأهممملاوتممملري 
ه :ڠااءس  رااحلكو رامس راڠ وايلساللااالع  رادج  عا

واجرممممملمم رسمممممااء  ممممم    للاممممماالع  رممممماقممممملرةفهمممممنالنظ يممممماو .أ
و،وال قمممم ةاءسممممت  ائرا،اءسممممتنت جرادصممممررفقمممم ةحرح صمممم

و،وال قممممممم ةالقصصمممممممرا،وال قممممممم ةاجلللرممممممما،ال قممممممم ةالوصممممممم را
 .ادلسألاخل راو،اءختص ر
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ي جممممىأنالطلعممممايقمممملرونعلممممىحتويمممم ، ط يقمممماحتلرمممم أخطمممم   .ب
او   مما ممنلاممااء لو رسممرايلعلامماالع  رممادصممررال قمم ة ممن

حمممميتخل رمممماادلسممممألا،ال قمممم ةاءسممممت  ائرااءسممممتنت جرا،وفقمممم ة
 4445.حرح صوأس لر جرلا قواعلو

اءسمم  رااڠ   وايلسمملمملب لعمماتعلممرناللامماالع  رمما   عمما  مم دةاء  مم   .4
 ڠااحلكو رامس ر

و،اءسمممتنت جرافقممم ةهممم :،تنقسمممن ممم دةاء  ممم  يلعسمممععاأقسممم م
،وال ق ةالقصصرا،وال ق ةاجلللرا،وال ق ةالوص را،ال ق ةاءست  ائرا

46.خل راادلسألاو،واءختص ر
،دهممةاادلوضمموليطلمم الطلعمماأنين مم  وااءسممتنت جرا قمم ةال .أ

وه :فق ةتعلا  نواةاجلملا.مثاتععته مجلااءستنت جرافق ة
 ممريذلممب.تعمملا  ملمماع  ممامثمجمم العرمم نأومجلمماالربهنمماأو

 عممممله أكمممملأ  ممممةك أ ممممورنصوصمممما  لت صممممر عممممن وضممممول
 العحث.

دهممممةاادلوضمممموليطلمممم الطلعمممماأنين مممم  واال قمممم ةاءسممممت  ائرا .ب
وهممم :فقممم ةتعممملا  مممةك أ مممورنصوصممماأمال قممم ةاءسمممت  ائرا

مه درج تالسلنلتوصر القم ر يلع وضمولالعحمث ر   ت
 الةيك ند واةاجلملادأخ ال ق ة.

                                                           
44

 Dwi Mawanti, Rencana Perkuliahan Semester (Semarang: 
Kementrian Agama UIN Walisongo, 2016) 
45

  
46

 Dwi Mawanti, Rencana Perkuliahan Semester ..... 
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ال ق ة،دهةاادلوضوليطل الطلعاأنين   واال ق ةالوص را .ت
 وه شحنته تصو رأ ورا.الوص را

ال قمم ةدهممةاادلوضمموليطلمم الطلعمماأنين مم  واال قمم ةاجلللرمما .ث
اجلليلاوه فق ةشحنته تعحثأ موراوتتععهم ة ماأمدلرم 

  وافق.
ال ق ةدهةاادلوضوليطل الطلعاأنين   واال ق ةالقصصرا .ج

 47القصصراوه فق ةشحنته تعربالواقعدصرااالقصا.
ادلختصمم ،دهممةاادلوضمموليطلمم الطلعمما ةعمم دةكت  ممااء  مم   .ح

   ختص رالنص لونت ك وضولالعحث.
خل رمماالعحممث،دهممةاادلوضمموليطلمم الطلعممالرن مم  واخل رمما .خ

 ةثعلم  ا  ق لاورس لاو ريذلب.
لممملب لعممماتعلمممرناللاممماالع  رممما   عممماوايلسمممو و  وسممم ئ تعلمممناء  ممم  .5

 اءس  رااحلكو رامس ر ج
صمممممورةو،التعلمممممرنيعممممميكمممممأدةالعر  رممممماالوسممممم ئ دعملرممممماالمممممتعلنو

رت اءع مالصورتراأمالقولرا.وعملراوأويللكرتوينلقعضو،العر  را
شممممعورووأمممرجفكممم و،كممم شممممرليسمممتعم لصممملاال سمممم لايعممميأيوممم 

48يلعأنيلفعواللتع س عملراالتلري .،يلرادةالطلعاهتم موا

                                                           
47

 Sulaiman al-kunaini, sri isnaini setyaningsih, nasiha khumda, 
bahasa indonesia bahasa bangsaku. (Semarang: PPB IAIN Walisongo), hal. 

181 
48

 Abdul Wahab Rosyidi, ..... hlm. 63 
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أ  وس ئ التلري اليتيستعمله الطلعادقسنتعلمرناللاماالع  رما
5115خصوصمم لسممناڠااءسمم  رااحلكو رممامسمم راڠ   وايلسممدج  عمما

كم تل :فه 
 احل سوب .أ
 ال  ويكتور .ب
 49السعورة .ت

اڠ   وايلسمملمملب لعمماتعلممرناللامماالع  رمما   عمما اء  مم  خطممواتتعلممن .6
 ڠااءس  رااحلكو رامس ر

 علأنجيمعالع حثالعر   ت ط يقاادلق  لاوالتوثرقدقسنتعلرن
خصوصممم ڠااءسممم  رااحلكو رمممامسممم راڠ    وايلسمممالع  رمممادج  عمممااللاممما
فصممو..فممرخلصالع حممث ممأندهممويتكممون ممنث ثمماو،5115لسممنا

دوي مممممم وا يتادل جسممممممتريار ضمممممم ةهتممممممتعلممممممرن همممممم رةاء  مممممم  الممممممةيعلم
ه :خطواتءق  االلرس.وة  دةاء    كمح ض 
 توصر ادل دة .أ

د مممم دةاء  مممم  تنقسممممنيلعار ضمممم ةعلمهمممم تادلمممم دةالمممميت
و،وال قم ةاءسممت  ائرا،سمععاأقسم م.هم :ال قم ةاءسمتنت جرا

و،وال قممممممم ةالقصصمممممممرا،وال قممممممم ةاجلللرممممممما،ال قممممممم ةالوصممممممم را
دار ضمممم ةوصممممله تخل رمممماادلسممممألا.كمممم هممممة و،الإلختصمممم ر

الطلعممممممايلعار ضممممم ةوصممممم تث ثممممما  قممممم ت.دادل قمممممااووع
                                                           

49
اڠ سوايلقسم تعليم اللغة العربية فى كلية التربية و التدريس بجامعة المقابلة مع طلبة  

 2103يونيو  2في التاريخ  ڠااءس  رااحلكو رامس ر
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الطلعماار ضم ةطلم تو،النظ يا عاو ا . للامااء لو رسمرا
  للاااء لو رسرامثار ض ةه تلكت  ا ا .ةس  ظ ياوصل

الطلعمماء  مم  فقمم ة  للامماالع  رمماةسمم تلممبار ضمم ةطلمم ت
دادل قاادلستقع .ار ض ةصححه تالنظ يا.هة ال ق ةس

 تقررنالقلرةعلىادل دة .ب
 الطلعمما طلممار ضمم ةاعته تسمار ضمم ةه تادلم دةالمميتوصممل

 قممملارفهمممنار ضممم ةعلنتلممم،لكت  ممماال قممم ة  للامممااء لو رسمممرا
خصوصممم د ظ يممماتع يمممفال قممم ةو،الطلعممماد ظ يمممااء  ممم  

دادل قااووع.ار ض ةه تكر رايل   ئه .هة اخلطوةاق  
 يلعط  الوظ ئف .ت

ار ضم ةعطم ت،قرنفهمنالطلعماتوص النظ يوت علأن
الوظمممم ئفللطممممم بكمممم ين ممممماواال قممممم ة  للامممماالع  رممممماةسممممم 

 النظ ياادلوصلا.
 تصحرحالوظ ئف .ث

 ط يقممماحتلرممم أخطممم  .ار ضممم ةقرمه تتلمممبالوظممم ئفسممم
أخطمممممم  .د يل  مممممم  الطلعمممممماالممممممةيعنمممممملهار ضمممممم ةحسممممممنتس

اوشمممر  . نهممم :القواعممملار ضممم ة كممم ت،تصمممحرحيل  ممم  الطلعممما
50 ريذلب. اء    و ويوخر رالل ظو
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 2103يونيو  2في التاريخ المقابلة مع الطلبة 
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اڠ     وايلسممملممملب لعممماتعلممممرناللاممماالع  رمممما   عممما اء  مممم  عملرممماتعلمممن .7
 ڠااءس  رااحلكو رامس ر

قسنتعلرناللااالع  رادل دةاء    لار ض ة علأنيق   الع حث
علمممممنالع حمممممثأن،ڠااءسممممم  رااحلكو رمممممامسممممم راڠ      وايلسمممممدج  عممممما

اءس  رااحلكو رااڠ وايلساء    لقسنتعلرناللااالع  رادج  عا
فقممممم ةينقسمممممنيلعسمممممععاأقسممممم م.فهممممم :5115خصوصممممم للسمممممناڠامسممممم ر

و،وال قم ةاجلللرما،وال قم ةالوصم را،وال ق ةاءسمت  ائرا،اءستنت جرا
دار ض ةعلمهتوخل راادلسألا.ك قسن،واءختص ر،ال ق ةالقصصرا

،كم  م يعلمق تلمبادلم دةار ضم ةوصم تث ثا  ق ت.دادل قااووع
الطلعمماار ضمم ةطلمم ت ممريذلممب.مث ا ذلمم و امم تع يممفتلممبال قمم ةو

 قملارار ضم ةعلنتلرن اواال ق ةةس تلمبادلم دة  للامااء لو رسمرالم
الوظر ممممماار ضمممم ةعطممممم ت،عمممماعلممممم ادلمممم دةادلوصممممملا. عمممملذلممممبفهممممنالطل

ادلوضولادلوصلتني.للط ب كت  ااء      للااالع  راةس ادل دةو
وظمم ئفالطلعمماواحمملا عمملار ضمم ةتالا لممثقر مممدادل قماالامم ينو

د وافقمممماار ضمممم ة كمممم تخطمممم  .دهممممةاالتقرممممرناو ط يقمممماحتلرمممم واحممممل
51اوس لر اجلرلة.و،القواعلو،ء      دل دةادلخصصاا
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 2103يونيو  05-5في التاريخ المقابلة مع الطلبة 
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اڠ     وايلسمممملمممملب لعمممماتعلممممرناللامممماالع  رمممما   عمممما   ممممك تتعلممممناء  مممم   .ب
 ڠااءس  رااحلكو رامس ر

اءسممم  رااڠ    وايلسممميواجمممهالطلعمممالقسمممنتعلمممرناللاممماالع  رمممادج  عممما
 مندتعلمناء  م  احلم   مك ت تنوعما.و5115لسمناڠااحلكو رامسم ر

كممم ذكمم الع حممثأناء  مم   همم رة،أسممع بتلممبادل ممك تقلرمم ادلم رسمما
حتت جكاريادلم رسا.أ    ك تتعلناء    للبالطلعالقسنتعلرناللاا

فه كمم 5115لسناڠااءس  رااحلكو رامس راڠ وايلسالع  رادج  عا
 تل :
 ةال ك  .1

اءس  رااڠ وايلسي ع الطلعالقسنتعلرناللااالع  رادج  عا
تلممموخصصممم.وةالصمممع د رممم ال كممم 5115لسمممناڠااحلكو رمممامسممم ر

دجممموابالسممماا.المممةيونصمممععيفهمممن، ة مممولال قمممادلوضمممولوار ضممم ة
يلوردذهنهن. نه :  ذاجي أناكت ؟كرفا ل ه ؟ علأناكت 

و ممممريذلممممب،هممممن52. مممريذلممممب؟و عممممله  مممم ذاجيمممم أناكتمممم ،همممةا
يصمععوندفمم و ممولال قمم ة.كمم ل  و ممنيفقمم ةالوصمم راوال قمم ةاجلللرمما.

ولمول ظم واحملا،هواوصو.داء    .لنيصلريل    ة عأنال ك 
ق .اوه :التصلر هم رةاء  م  .وةيلذامليكندذهنالطلعافك 

تععممرياء مم  وحمميينمم .الط لمم املمم ربادلكا مماالمميتتتعلممق مم لق ا ةو
 53قولر .ةال ك 
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 القواعل .5
ادل ممممكلاالا  رمممماالمممميتيواجههمممم الطلعممممالقسممممنتعلممممرناللامممماالع  رمممماد

هم القواعمل.5115لسمناڠااءسم  رااحلكو رمامسم راڠ  وايلسج  عا
لكمممممنيصمممممععوندو، مممممنهنيممممملعونأهنمممممني هممممممونقواعممممملاللاممممماالع  رممممما

 مممنهنيممملعونأهنمممنملي هممممواقواعممملاللاممماتطعرقهممم د هممم رةاء  ممم  .و
القواعمملأ مم  هممند همم رةاء  مم   مم دكمم  همم رةداللامما54الع  رمما.

الع  رما.وناخلطم  دتطعرقهمم يوصم يلعاخلطم  دادلعممي.فلمةلبقلرمم 
فهنالقواعل  كلا ن  ك تتعلناء    .

وجمممممملالع حممممممث  ممممممك تالطلعممممممادالقواعممممممليمممممملورعلممممممىأقسمممممم م
 نه :55 تنوعا.


ط   ولاخلالصحرحاخلط  
 تستخلمكت   -
 ت سمىالنحو  -
 تارريكلما  -
  عيك   -
وجممم علمممىكممم سمممك ن -

 تس حم  
 جع اهلليل لو رسر  للة  -
 كمخلوو  -
  علا التس  ح  -

 تستخلمكت   -
 ت سمىالنحو  -
 تارريكلما  -
  عيك   -
وجممم علمممىكممم سمممك ن -

 تس  ح 
 جع اهلليل لو رسر  للة  -
 كمخلوو  -
  علا التس  ح  -

ع  ااءع اب
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 لرع فون -
  ني سلن  -
 طلق   -  واج  
 دز    ه -
التع لك  او  طا -

 لرع فوا -
  ني سلن  -
 طلق  -  واج  
 دز    ه -
او  طا - التع لك  

 الص  أ  -
 النظ مالتعلرن -
 احلر ةاء س ن -
ال صل  -

 ص  أ  -
  ظ مالتعلرن -
 حر ةاء س ن -
فصل  -

يلض فا

 تعلوم -
ل ار  -

 تعل ن -
هترل ي  -

صرااادلصلر

ضمرييلصليقاامسه  -صليقاامسهيل -
 و ض ح  -
ال خصالع ل ن  -

ح  -  وا ض 
مل   ال خصالع  -

صراااسنال  ع 

ادلعهممممممممممملالسمممممممممممل  همممممممممممو -
 ادلعهلميلب

 
ادلعهمممممممممممل   طممممممممممم رهمممممممممممو -

ادلعهلتعلن

ادلعهممممممممممملالسمممممممممممل  همممممممممممو -
 ادلعهلالةيميلب

ادلعهمممممممممممل   طممممممممممم رهمممممممممممو -
علنالةييادلعهل

ادلوصولا

 جي الط بحي ظون -
الطممممممممممممممممممم بيسمممممممممممممممممممتطرع -

يق  ون

جيمممممممممممممممممم الطممممممممممممممممممم بأن -
 حي ظوا

أنيسمممممممممممتطرعالطممممممممممم ب -
ايق  و

ادلصلرادلاو.

 قع ئ   -
دج و بالوسطى -

 قع ئ   -
بالوسطىدج و  -

اسن ري نص و
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 ادل  دات .3
الطلعاكاريا نادل  دات.كم ذك الع حثد ه رةاء    حيت ج

اء    اجلرل.وكاريال أيك يقلرواعلىالطلعاكاريالق ا ةوىأنعل
عونأهنممنيصممععونداء  مم  ونذلممنقلممر  ممنلكممنكاممري ممنالطلعممايممل 

.دوأهنمممنيصمممععونداخترممم رادل ممم دةادلن سمممعا سمممر والكممم مادل ممم دات
ولتسهر الطلعالفعهنلطل ادل  دةاجلليلة،أنمم رسااء    تاحلقرقا

واوسمممملوبلكممممندج  مممم أخمممم قلرمممم ادل مممم دات.وادل مممم دةداخترمممم ر
هندتعلمممممناء  ممممم  . يعطئممممممممممم   مممممكلادتعلمممممناء  ممممم  .وهن نيكو ممممم

56  كلا ن  ك تتعلناء    .واوسلوبفلةلبقلر ادل  دات
و نأ الا  كلاالطلعادادل  داته :

ةي:جيممم علمممىالطممم بأنحي ظمممواال مممع الممماخلط   .أ
 يلعتعلرناللااالع  را.عاد 

:جيممم علمممىالطممم بأنحي ظمممواال مممع المممةيالصحرح
 تعلرناللااالع  را.يتعلق

 الانط رالفندق:اخلط   .ب
 نط رمعهد:الصحرح
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اڠ وايلسللب لعاتعلرناللااالع  را   عا   ك تتعلناء    أسع ب .ت
 ڠااءس  رااحلكو رامس ر

  حراالطلعا ن.1
عدتعلممممناللاممماالع  رمممماسممممع  ممممنأسممممع بوافاوالمممملعمممم قصممم نال  

أنقلرممم ال  عممماوالممملوافعيسمممع قلرممم ادلم رسممماو  مممك تتعلمممناء  ممم  .
وكممم علمنمم ،أناء  مم  هممو همم رةحتتمم جيلعكاممري ممنادلم رسمم تالقمم ا ة.
 ر   حتعلناء  م  يلذا.  جرلال هنللنظ يلنيس علالطلعادالق ا ة

ذلممممب ممممنال كمممم وتطعرممممقالقواعمممملو ممممريفممممةن.والقمممم ا ةملتتععممممهادلم رسمممما
  دلم رسا  ك تتعلناء    ملت  57.والق ا ةعلر  ح يلال 

  ن  حراعملراالتعلرن.5
قلرممم الوقمممتدقعمممو.ادلممم دةسمممع  مممنأسمممع ب قصممم نفهمممنالطلعممما

أن  دة واحلة داء    تتن دث ث  ق ت.،لع حثللنظ ي.كم ذك ا
ار ضممم ةوتوصمممر ادلممم دةيقممم مدادل قمممااووع.وسممم ئ ادل قممم تاسمممتعملت

لتصحرحيل    الطلعما ط يقماحتلرم اوخطم  واحملا عملواحمل.توصمر ادلم دة
 دةل همممممنوتطعرمممممقادلمممممأ مممممهمليكمممممفد  قممممماواحممممملةي مممممع   عمممممضالطلعممممما

58ارت جا.
 . ن  حراالعرئا3

 ممنأسممع ب  مك تتعلممناء  مم  همم كاممري ممن، من  حرمماالعرئمما
هندقممممملرةاللاممممماالع  رممممما.وأهنمممممنالد سمممممكناليعوممممملونالطلعمممممايسمممممكن
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وني مممرتكنقمممععلممم الطلعممماالمممةيي مممع ونالعرئمممااللاويممماداجل  عممما. ممم همممةاي
وواحتم دالطلعمادقسمنتعلمرناللاماالع  رماوحلة    الطلعما ام  الن فلما 

 من لعمماقسممنتعلمرناللامماالع  رممادادلعهمملاءسمم   .ونيسمكننالطلعماالممةي
د سممكنفرممه  مم    للامماالع  رمماوي مممرتكونيسممكن عوممهن5115لسممنا

أنونوحلة  م  الطلعماالميتفرهم   م    للاماالع  رما.ولكمن عومهني مع 
مليعولينقلرةاللااالع  رماخصوصم د هم رةاء  م   رمل. رئماك ذلب

اللااعلنكم د س علةت عضالطلعات ك ونأناجل  عاملت،اجل  عا ا 
    يس علد ه رةقلر  اجل  عاد.ونخصوص دتعلناء    الع  را

اوصمم دلقمم الت  للامماالع  رمما. ت  للامماالع  رمماأما، امم كت  ممااملمماء  مم  
لل   عممماأ  ممممطاتسممم علالطلعممممادارت مممم لقممملرة همممم رةاء  ممم  ،ولكممممنقلرمممم 

السمر   الطلعماالمةينيسمكنونداءع معنه جيعم الطلعماملي مع واأث رهم .
ادلخ     للااالع  را.لر ذلنو،  للااالع  را     ونهنالميلك، رتهن

  للامماالع  رمماخمم رجال صمم يسممع   قصمم نمم رسمماالطلعمماالرت مم لقلرمم   مم  
 59قلرةاللااالع  راخصوص قلرة ه رةاء    .
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 الخامس الباب

 االختتام

 مد  هنايتد  إىل وصد  قدد و. البحد  كتابد  يف عملد  الباحد  أمت لقدد. هلل محدا شكرا
 تعلم اإلنشاء لدى الطلب  يف قسم تعليم اللغ  العربي . مشكالت يف حب 

 اخلالص  . أ
 البحد  حتديدد مد  بقد  مدا وهد  ،البياندات تلخدي  اخلامتد  هده  على

بعددددد أع  مدددد  يف تعلّددددم اإلنشدددداء،  الطلبدددد  مشددددكل  مدددد  الباحدددد  حددددد   الددددهي
ليلادا، و دد الباحد  ادلشدكالت الده ي ا اادا الطلبد  علدى الباح  البيانات وحت

 ثالث  مشكالت. وه : 
 الفكرة، يعين يف ني  الفكرة و تعبًن الفكرة و فام ن ع الفقرة.أ. 

 ب. الق اعد، يعين يف فام و تطبيق ق اعد اللغ  العربي .
ر ات فددددد، يعدددددين يف حتفددددديو ادلفدددددر ات و ا تيدددددا  ادلادلفدددددر اتت. 

 ادلناسب .
 اإلقرتاحات . ب

 أع يكثر التد يبات والتطبيقات يف قسم تعليم اللغ  العربي ينبغ  لك  طلب  . 1
بكتاب  ك  ما يعلم ع م  األشياء السا ل  حىت  .يف اإلنشاء باللغ  العربي 

األشياء الصع ب . فلإلنشاء  ا ج الفص  يعين غًن وظيف  احملاضرة ف ائد كثًنة 
  دا.
و  أع تعط  أكثر ال قت للطلب  يف مقابل  النظري حاضرة اإلنشاء دير مب. 2
. وجبمي   ا ج الفص و تطبيق ق اعد اللغ  العربي  الطلب  لإلنشاء  دف ت أع
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اإلسالمي  احلك مي   اڠاوايل سامع  جب احملاضرة يف قسم تعليم اللغ  العربي 
 .أع يصنع ا البيئ  اللغ ي  يف اجلامع  ڠامسا  

  تتامكلم  اال . ت
 م بالعلم والعم  على مجي  العامل و آاحلمد هلل الهي فض  بىن 

الصالة و السالم على حممد سيد العرب و العجم وعلى ال  و اصحاب  ينابي  
 العل م واحلكم.

أما بعد، قد مت  بع ع اهلل تعاىل كتاب  هها البح  حتت ادل ض ع 
 اڠاوايل سع  مشكالت تعلم اإلنشاء لدى طلب  تعليم اللغ  العربي  جبام"

". وما هها البح  إال   اس  بسيط . فإع كاع ذلك ڠااإلسالمي  احلك مي  مسا  
ص ابا فاحلمد هلل ل  الشكر وه  م  ت  يات , و إع كاع غًن ذلك فإع الباح  

نا إىل اددا ويع  هها العم  نافعا و نافخيطئ. عسى اهلل أع  و بشر يصيب 
 آمٌن. سبي  الرشا .

 



 املراجع

 املراجع العربية . أ
, )كويت:  البااةتة و الر تر و تدريس اللغة العربيةحمند صالح الدين جماور, 

 التوزيع, بال سرة(
)الدم تتتتتتتة  جامعتتتتتتتة طرائققققققق  تقققققققدريس اللغقققققققة العربيقققققققة حمنتتتتتتتد أدتتتتتتتد ال تتتتتتتيد, 

 ه( 4141دم ة,
 (4441  )دار املعرفة اجلامعية,  طرق تدريس اللغة العربيةزكريا امساةيل, 
)قتتاةر   دار الةالتت  م تتةلة لعلتتيل الللتتة العربيتتة للتت  العتتر , ةلتتا ايديتتد , 

 (4411العريب,
, )ماالنة  مباع جامعة موالنتا لعليل اإلن اء )امل ةالت وايلول(زكية ةارفة, 

 (0242مالك إبراةيل اإلسالمية ايةومية
العلنيتة )بت وت  دار الةتت  مرجتع البتال  ا اإلن تاء, ابراةيل مشت  التدين, 

0224) 
معجتتتتاط البلتتتتال , )بتتتت وت  دار الةتتتتت  العلنيتتتتة, يوستتتتر  تتتتةر  فر تتتتات, 

0222) 
 ) مصر  دار املعرتف، د.ت( الرتبية و طرق التدري صاحل ةاد العزيز، 

إضاءات ملعلني الللة العربية لل  الراطقني هبتا, ةاد الردن بن إبراةيل الفوزان, 
 (0221)رياض  العربية للجنيع, 

مسعيتتل صتتيس وإستتداق حمنتتد اقمتتني, التقابتتل الللتتو  و ليتتل اق بتتاء, حمنتتد إ
 (4443)رياض  جامعة امللك سعود, 



تنفيققط طري ققة يريققييرع يققا تعلققيع اللغققة العربيققة ل   يققط م تترور بيتتان العتتا , 
, مستاران  سترة الصف الثا ن بمدرسة رير القدين الم يسق ة االسق  ية بقربس

جتتتتتة الل تتتتتاني  ا كليتتتتتة ةلتتتتتوط الرتبيتتتتتة و , حبتتتتتي ةلنتتتتتي, )مستتتتتارن   در 0241
 (0241التدري  جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية ايةومية, 
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HASIL WAWANCARA 

Satuan Pendidikan : UIN Walisongo Semarang 

Responden  : Dr. Dwi Mawanti, M.A. 

Hari/Tanggal  : Jumat, 23 Juni 2017 

1. Apa Metode yang Ibu gunakan dalam mengajar Insya„? 

Jawaban: “Metode yang saya gunakan ceramah untuk 

menyampaikan materi yang akan dipelajari, kemudian Tahlil 

Akhto„ untuk mengkoreksi hasil Insya„nya” 

2. Apa saja media yang digunakan? 

Jawaban: “Laptop, papan tulis, dan proyektor.” 

3. Bagaimana proses pembelajaran Insya„ bagi mahasiswa PBA 

2015? 

Jawaban: “teori disampaikan di pertemuan pertama, kemudian 

saya minta salah satu dari mereka untuk maju ke depan buat 

nulis satu contoh dengan Bahasa Indonesia, sete;ah itu saya 

beri mereka tugas. Koreksi dilakukan di pertemuan kedua dan 

ketiga. Mereka saya bagi jadi dua kelompok. Satu saya 

koreksi di pertemuan ke dua, satunya lagi di pertemuan ke 

tiga.” 

4. Apa saja problem yang dihadapi oleh mahasiswa dalam 

belajar Insya„? 



Jawaban: “Tidak memahami teori, apalagi argumentatif, 

sering ide pokok tidak sampai. Kemudian masalah qowaid 

atau diksi.” 

  



HASIL WAWANCARA 

Satuan Pendidikan: UIN Walisongo Semarang 

Responden: R. Jannah 

Hari/Tanggal: 

1. Kapan anda mulai belajar Bahasa Arab? 

Jawaban: “Dari Mts mas” 

2. Apakah anda menyukai Bahasa Arab? 

Jawaban: “iya” 

3. Apakah anda pernah belajar Insya„? Jika iya, permasalahan 

apa yang anda hadapi dalam belajar Insya„? 

Jawaban: “iya, penggunaan Bahasa yang baik, kosakata, ama 

pola kalimat” 

4. Apa yang menyebabkan hal tersebut? 

Jawaban: “karena kurang latihan dalam menulis, dan 

kurangnya perbendaharaan kosakata” 

5. Apa yang anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? 

Jawaban: “banyakin latihan” 

6. Apakah pendidik menyampaikan materi dengan baik, dan 

waktu yang diberikan cukup untuk memahami materi dan 

melatih kemampuan menulis anda? 

Jawaban: “sangat baik, waktu untuk mahamin teori cukup, 

tapi untuk latihan menulis masih kurang waktu” 



7. Apakah lingkungan di tempat anda tinggal mendukung anda 

dalam belajar Bahasa Arab, khususnya Insya„? 

Jawaban: “Tidak, di rumah karena bukan lingkungan orang-

orang yang bisa Bahasa Arab. Kalo pas di pondok juga 

enggak mas. Soalnya pelajaran Bahasa Arabnya cuman 

sedikit.” 

8. Bagaimana lingkungan kampus dalam mendukung anda 

dalam belajar Bahasa Arab, khususnya Insya„? 

Jawaban:ya, lingkungan UIN sudah cukup mendukung 

dengan adanya nafilah, HMJ PBA, maupun Organisasi lain. 

Tapi, kayaknya masih kurang maksimal” 
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