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ار يف مدرسة نور اهلدى االع املوضوع   : مشكمت الكتابة اإلممئية لدي تمميذ الفصل

 اإلسممية البإضية مسارانجالعالية 

 اإلعداد    : فوجي استويت

  200122۰11رقم الطالبة : 

أي املشاأدة واملقابلة  فيه . وطريقة مجع البياناتميداينأذاالبحث حبث نوعي 

 حتفيض البيانات ، وعرض البيانات، واستبتاج البيانات.والتوثيق. وحتليلإا باستحدام 

يف مدرسة نور اهلدى العالية ار االع الفصلتمميذ بؤرة أذا البحث أي 

 . ويإدف أذا البحث العلمي إىل معرفةاإلممء وكيف عملية تعليمإم  اإلسممية مسارانج

ار يف مدرسة نور اهلدى العالية االع لدي تمميذ الفصل ت تعليم اإلممء و لوهلامشكم

 .اإلسممية البإضية مسارانج
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لدى التمميذ الفصل   الكتابة اإلممئية مشكمتونتيجة أذا البحث أي أن 

 ة.والعوامل اخلارجي ةالداخلي العاار يف مدرسة العالية نوراهلدى مسارنج  تصدر عا العوامل

ىل بعض إبالبظر  درس صعباللغة العربية  درس أن ة رأي التمميذ يفما العوامل الداخلى

مل على ثمث شة تلعوامل اخلارجياو . البوا ى، مبإا البربة، واملفردات، والبحو، والصرف

 .البا ية الرتبويةو  , البا ية االقتصاديةو  البا ية ال قافية،  نوا ي وأي :

وقات الطمب أنقصان , و قواعد اإلممءنقصان فإم  وأذه املشكمت أي :
, درس اللغة العربية تعلم يفما الطمب  ماسةنقصان الولع واك, و لتعلم اللغة العربية

 أي غري مباسبة لتعلم اإلممء.  البيئة السي ئة, و درس صعب وأن  اللغة العربية أيف  إمرأيو 
ي التمميذ ن يعطأجيب على املدرس  أنه إي :لك املشكمت فأما اكلول لت
على الطمب و  عليإا.الوافية  التمريبات يإمن يعطأ، و ئيةكتابة اإلمملالقواعد الصحيحة ل

ن تعرفوا أمحاستإم لتعلم اإلممء، وعليإم  وازيدين أو  ئيةكتابة اإلممالعلى  وان يتعو دأ
 .ئيةلكتابة اإلمماالقواعد الصحيحة 
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 الشعار

 

 2"اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل ألخرتك كأنك متوت غدا"

 ()رواه ابا عساكر
“ Bekerjalah untuk duniamu seakan  engkau hidup selamanya 

dan beramalah untuk akhiratmu seakan engkau mati esuk.” (HR 

Ibnu ‘Asakir) 
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 اإلهداء

 أذا البحث البسيط: أأدي

ا رب ياين صغريا حبسا الرتبية و املم ظة و و أمي ربية الذي سويونوإىل والدي احملبوب  أيب 
 البصائح و ما أابه ذالك

 اللغة الربية ) أ ( .و أخيت الصغرية سييت آمبة وصحيبيت وأصدقائي قسم تعليم 

يف كتابة أذا البحث فأسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن جيزيإم بأ سا ما  وكل ما يساأم
 يكون ما اجلزاء
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 كلمة الشكر و التقدير

اكمممد هلل رب العممامل  أاممإد أن ال إلممه إال اهلل و ممده ال اممريك لممه و أاممإد أن 
دنا حمممد و علمى أل سميدنا حمممد، أمما حممدا عبده و رسوله، اللإمم صمل و سملم علمى سمي

 بعد.

كتابة أذا البحث حتت املوضوع مشكمت تعلم اإلنشاء لدى   ةو قد أمت البا  
 طلبة التعليم اللغة العربية اامعة وايل سوجنو اإلسممية اككومية مسارنج.

فإمذا البحمث امرط للحصمول علمى درجمة الليسمان  يف تعلميم اللغمة العربيمة، لمذا 
 إلقاء الشكر و التقدير إىل: ةاتبيريد الك

كعميمد كليمة علموم الرتبيمة و التمدري     املاجسمتري رأمارجو فضيلة السميد المدوكتور .2
 اامعة وايل سوجنو اإلسممية اككومية مسارنج.

فضيلة الشيخ المدكتور أمحمد إمساعيمل املاجسمتري كمرئي  قسمم تعلميم اللغمة العربيمة  .1
 اامعة وايل سوجنو اإلسممية اككومية مسارنج.يف كلية علوم الرتبية و التدري  

إراممادات يف كتابممة أممذا  ةالمميت قممد أعطيممت البا  ممفيبمما سممعادة املاجسممتري السمميدة  .0
 البحث أثباء اغلإا.

فضميلة السمميد أمحمد إمساعيممل املاجيسمتري و فيبمما سمعادة املاجسممتري كمشمريف الممذان  .9
يف عمليمممة كتابمممة أمممذا وجإممماين و ارامممداين و أعطممماين التوجيإمممات و اإلرامممادات 

 البحث أثباء اغلإما.
كليمة علمموم الرتبيمة و التممدري  اامعممة وايل  السميد فصممر المرازي كممرئي  املكتبممة يف .0

 سوجنو اإلسممية اككومية مسارنج.
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السيدة المدوكتورة تمويت قمرة العم  كمحاضمرة اإلمممء يف قسمم تعلميم اللغمة العربيمة  .0
 عة وايل سوجنو اإلسممية اككومية مسارنج.يف كلية علوم الرتبية و التدري  اام

للمدرس  و احملاضريا بكلية الرتبية الذيا قد عل موا البا مث إيل سمبيل العلمم و  .0
 العرفان.

فضممميلة األسمممتاذ سمممودرنو, كمعلمممم اللغمممة العربيمممة يف مدرسمممة العاليمممة "نمممور اهلمممدى"  .1
 مسارانج

رتام. وأخميت الصمغري والدي البا  ة سمويونو و ربيمة، فلإمما جزيمل الشمكر و اال م .2
 سييت آمبة. وأخيت سييت قمرية.

ات و المممممدوافع يف كتابمممممة أمممممذا زممئممممي المممممذيا قمممممد مبحممممموا املسممممماعدات و اخلمممممدم .23
 لمممميم و سممممريعة املعضمممممة, و أولمممما نورالفممممائزة, و  البحممممث, يعممممر حممممممد نورالممممديا, 

سييت ميمبة, و نونونك روكمباساري, و يوليبا موال, و  لمأة السعدية, و مسكورة, 
 واجازاهلدى, ونعمة اكسبة.بيم روسديبا, و مطر, و مجلة سفطري, و 
 يف قسم تعليم اللغة العربية.مجيع أصدقائي  .22

و يسممأل البا ممث اهلل سممبحانه و تعمماىل أن جيممزيإم خممري اجلممزاء و أ سممبإم و أن 
 يكون أذا البحث نافعا و مفيدا لبا و غرينا.
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 الباب األّول

 مقدمة

 خلفية المسئلة .أ

ادلدارس االبعدائية  سؤساتت الععلهية ن ادلوجد يف ياللغة العربية تعليم 
م يتعلإن " emzirقتل " ختص. فدىدلت  ةكل نسؤساو . حىت اجلتنعتت

الوزارة الّدينية والوزارة الععليهية  عالف بنيخا فيوايت ناللغة العربية يف اندو 
كدرس واجب يف كل نرحلة   اللغة العربية الوطنية. وزارة الّدينية تنفد تعليم

تعليهية أي ن  اإلبعدائية إىل اجلتنعية. وبيبهت أن الوزارة الععليهية الوطنية، 
ة اللغفقد قررت تعليم اللغة العربية  كتللغة األجنبية يف ادلدارس واجلتنعتت. 

ادلهترة اللغوية غرص عطوير لدرس يف ادلدارس الذي ي العربية ىي الدرس ادلهم
 جيتىاإلوق  ادلنهترة اللغة العربية و  فإناللغة العربية. حنوتى الإلجيوق  ادل

م يفهم الععتلالعالنيذ على  يف ناتعدة ذلهت دور ىتم اللغة ذلذه
 1دي..احلن و آالقر  يةننهتسالنإلا

غة العربية ننهت الكعتبة.  الكعتبة ىي نشتط االتصتل ىداف تعليم اللأ
الذي ينشئ نهترة اللغوية الععبريية. والكعتبة ىي عهلية تعهلهت أحد يف 
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الكعتبة وسيلة ن  وستئل  2حتويل اإلشترة ن  اللاتن إىل النصوص ادلكعوبة.
االتصتل الىت بواسطعهت ميك  للعلهيذ أن يعرب ع  أفكتره, وأن يق  على 

ر غريه ، وأن يربز نتلديو ن  نفهونتت ونشتعر , وياجل نتيود أفكت
تاجيلة ن  حوادث ووقتئع. وكثريا نت يكون اخلطأ الكعتى يف اإلنالء. أو 
يف عرض الفكرة سبتب يف قلب ادلعٌت, وعدم وضوح الفكرة ، ون  مثٍّ تععرب 

ى ن  الكعتبة الصحيحة عهلية نههة يف الععليم على اععبتر أهنت عنصر أستس
عنتصر الثقتفة، وضرورة اجعهتعية لنقل األفكتر والععبري عنهت، والوق  على 
أفكتر الغري واإلدلتم هبت. وتدريب العالنيذ على الكعتبة يف إطتر العهل 
ادلدرسى ، يًتكز يف العنتية بأنور ثالثة : قدرة العالنيذ على الكعتبة 

ععبري عهت لديهم ن  الصحيحة إنالئيت ، وإجتدة اخلط ، وقدرهتم على ال
أفكتر يف وضوح ودقة. أى ال بد أن يكون العلهيذ قتدر على رسم احلروف 
رسم صحيحت ، وإال اضطربت الرنوز ، واسعحتلت قراءهتت ، وأن يكون قتدر 
على كعتبة الكلهتت بتلطريقة الىت انفق عليهت أىل اللغة ، وإال تعذرت 

ى اخعيتر الكلهتت ووضعهت يف ترمجعهت إىل ندلوالهتت ، وأن يكون قتدر عل
 3نظتم ختص ، وإال اسعحتل فهم ادلعتىن واألفكتر الىت تشعهل عليهت.

والكعتبة نراحل, ننهت اإلنالء. واإلنالء لغة ىو اإلنهتل والعأخري , 
وإطتلة الوقت والعهر حىت يعاع الزن  للعهعع بتلشيء احملبوب, و اصطالحت 

بق ادلكعوب ادلنطوق يف ذوات : تصوير اللفظ حبروف ىجتئو بأن يطت
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احلروف, و تراعي يف ذلك القواعد اخلتصة اليت اسعهدت ن  الرسم العثهتين 
للهصح , ون  علهي النحو والصرف ضبطت وصحة و اعالال وإعالال  و 
إبداال و تأصيال. مّث إن اإلنالل و اإلنالء شيء واحد.اإلنالء فرع ىتم ن  

تس اذلتنة يف الععبري الكعتيب ، ووسيلة فروع اللغة العربية، وىو ن  األس
االتصتل اليت يعرب هبت الفرد ع  أفكتره. وتعليم اإلنالء ىو خطوات ننظهة 
يقوم هبت الطتلب متكنو ن  فهم واسعيعتب نهترة كعتبية نعينة ، تعكون لديو 

 4ن  خالذلت القدرة على رسم الكلهتت رمست صحيحت.

ندرسة نور اذلدى العتلية اإلسالنية النهضية مسترانج ىي إحدى 
تعّلم اللغة العربية كهتدة دراسة واجبة. وىدف  اليتادلدارس اإلسالنية 

تعليههت أن ياعطيع العالنيذ الكالم, واالسعهتع, والقراءة, والكعتبة بتللغة 
عهد, نتزالو العربية جّيدا. ولك  على رغم أن العالنيذ جتء كثري ننهم ن  ادل

وىل اليت فعلعهت يواجون نشكالت يف تعلم اللغة العربية. ون  ادلراقبة األ
خنو تالنيذ الص  العتشر يف ندرسة نور  2112 اغاطس البتحثة يف

اذلدى العتلية اإلسالنية النهضية مسترانج، وحدت كثريا أن العالنيذ يواجهون 
رة األستسية ، فكثري ننهم ادلشكالت يف نهترة الكعتبة وىم ال ميلكوا القد

خطأوا يف كعتبة العربّية رغم أهنم قد مسعوا ادلفردات ونطقوىت نرات كثرية وقد 
فههوا نعتنيهت. ولك  مل يصحوا يف كعتهبت. نثتال صبتح اخلري كعبوىت صبح 
اخلري. وعندنت يذكر ادلدّرس ادلفردات ال ياعطيع العالنيذ أن يكعبوا 

 تذلت وغريىت.جّيدا.وكذالك خطأوا يف شك

                                                           
4
،  مطبعة جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ،  رضوان ، اإلمالء: نظريته وتطبيقه 

 ماالنج
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 تحديد المسئلة . ب
عل ى ّدد حت أن  ةفينبغى للبتحث  ،  ادلوضوعنرج ىذا البح. ال خين أل 
 :نت يلي

لدي تالنيذ الفصل العتشر يف ندرسة  الكعتبة اإلنالئية نت نشكالت . ۱
 نور اذلدى العتلية اإلسالنية النهضية مسترانج ؟

ل  دي تالني  ذ الفص  ل العتش   ر يف  ح  ّل نش  كالت الكعتب  ة اإلنالئي  ة . ن  ت۲
 ندرسة نور اذلدى العتلية اإلسالنية النهضية مسترانج ؟

 اهداف البحث . ج

 ننتسبعنب للهاتئلعني الاتبقة، فلهذا البح. ىدفتن ىي يلي:

ل دي تالني ذ الفص ل العتش ر يف ندرس ة  ب ة اإلنالئي ةالكعت.  نعرفة نش كالت ۱
 نور اذلدى العتلية اإلسالنية النهضية مسترانج.

ل  دي تالني  ذ الفص  ل العتش  ر يف  الكعتب  ة اإلنالئي ةح  ل ادلش  كالت  .  نعرف ة م۲
 ندرسة نور اذلدى العتلية اإلسالنية النهضية مسترانج 
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 منافع البحث . د
 الفوائد، ننهت: ىجتر ن  ىذا البح. 

 للهعلم  .1
اإلن  الء وحله  ت م ييعط  ي ادلعلون  تت ع    نش  كالت تعل  أن 

تالني      ذ الفص       ل العتش      ر يف ندرس      ة ن       ور اذل      دى العتلي       ة ل      دى 
 اإلسالنية النهضية مسترانج .

 للعالنيذ .2
ي دفعهم و ن الء اإلتعل م يكون ىذا البح. تش جيعت يف أن  

. و لعا   ريع ق   درهتم عل   ى طيب   تفهه   ت  ن   الءإىل ارتف   تع فه   م اإل
 الكعتبة.

 
 ةللبتحث .3

نش  كالت نه  ترة الكعتب  ة اإلنالئي  ة ل  دى تالني  ذ نعرف  ة أن  
الفص   ل العتش   ر يف ندرس   ة ن   ور اذل   دى العتلي   ة اإلس   النية النهض   ية 

 ة.أن يكون ىذا البح. خربة وعلهت جديدا للبتحث، و مسترانج 
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 الباب الثاني

 الهيكل النظري

 مهارةالكتابة .أ
 تعريفالكتابة .ٔ

قػػاؿيعة ػػةكال اقػػةل ػػاا ػػدم ه ػػاأ ػػ مػػرادمأف
الكتابةهياشاطاالتصاؿالذمي شئالهارةاللغويةالتعبريية.

يع لهػػاأ ػػ ي ويػػدامنػػارةمػػ الل ػػافكالكتابػػةهػػية لةػػة
إىلال صوصالكتوبػة.الكتابػةهػيالتعبػريالػذميهػ ؼإىلأف

ٔيوصدالكاتبالرسالةإىلال ارئيفرقه االكافكالوقت.
الكتابػةاصػحا اهػػيمهػارةمػ مهػػاراتاللغػةكهػػي
أمػػػررػػػركرميتعلػػػةألاللغػػػةامكىللكيتعلػػػةألاللغػػػةام  بةػػػة.

لكتابػةياق ة ػةت   ػألإىلال  ػ مهلكاػاتالكتابػةالو هػةكا
كالكتابةاقرة.الكتابةلػة مػ اشػاطسػهدي ةػدك ودهػا.
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدقالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرمأكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبةالتوابابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاي

إفMetodologiPengajaranBahasaلتاهبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
الكتابػػػػػةت ػػػػػاؿمهػػػػػارةأصػػػػػعبمػػػػػ الهػػػػػاراتام ػػػػػرل.لػػػػػذال 

                                                           
1
Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab, (Jakarta: PT  

FajarInterpratamaMandiri, 2015)   

hal 62   
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 ػػػريالهػػػاراتاللغويػػػة.ي ااػػػب  ػػػر كرػػػعهاةل ػػػاةاللغػػػةأ
الكتابػػةهػػيالت فةػػذف ةػػاغػػركعاللغػػة.كم ػػ ارال ػػ رةاللغويػػة

 ٕم  يعلألم در ةلتابته.
ب ػػاةةلػػػكذالػػ الػػػرأملأ ػػذاالسػػػت تاجبػػ فالكتابػػػة

هيا دالرأمأكالفكرةإىلال صلةفه هاآل ر.

أه اؼتعلةألالكتابةت

تعلػػػػةألالكتابػػػػةيهػػػػ ؼر ة ػػػػيديكػػػػ تلأػػػػةصأهػػػػ اؼ
كا ػػػ سال ػػػةحرةةلػػػكاسػػػتأ اـالػػػاـب ػػػاةاف لػػػةالعربةػػػةغػػػ لتابػػػة
رسػػالةأكمورػػوعي ػػتحةاالعػػرمأفيفه ػػهن.ل ػػاديك  ػػامػػ أ ػػد
تورػة ألرػػرتف ػػةدهػػذاامػ غفين وةػػةمػػ امهػػ اؼتو ه ػػاي

كػػػػ أث ػػػػاةة لةػػػػةتعلػػػػبألالكتابػػػػةمػػػػ  ةػػػػ الحري ػػػػةكامسػػػػلوب.كدي
هتػػػػ ؼتٖصةلغةهذهامه اؼبالشكداآليت

ة لةةتعلةألالكتابةباللغةالعربةةإىلمتكمهال ارسم ت

لتابػػػػػػةاقػػػػػػركؼالعربةػػػػػػةكإدارؾالعاقػػػػػػةبػػػػػػمهنػػػػػػكد .ٔ
اقرؼكصوته.

                                                           
2
Zulhannan, TeknikPembelajaranBahasa Arab Interaktif (Jakarta: 

PT RajaGrafindoPersada, 2014) hal 106    

 

 
3
عهد اللغة العربية محمود كامل الناقة ،تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، جامعة أم القرى م 
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لتابػػػػػةالكل ػػػػػاتالعربةػػػػػةوػػػػػركؼم فصػػػػػلةكوػػػػػركؼ .ٕ
متصػػػػػلةمػػػػػامتديةػػػػػدنػػػػػكداقػػػػػرؼيأكؿالكل ػػػػػات

 ككسحهاك  رها.
 إت افيري ةلتابةاللغةالعربةةخبطكار كسلةأل. .ٖ
إت ػػػافالكتابػػػةبػػػاكطال  ػػػ أكالرقعػػػةأيه ػػػاأسػػػهد .ٗ

 ةلكال راس.
 إت افالكتابوم الةكمهإىلالة ار. .٘
 معرغةةاماتالرتقةألكدالالهتاكلةفةةاستح امها. .ٙ
معرغػػةمبػػادئاالمػػاةكإدارؾمػػاياللغػػةالعربةػػةمػػ  .ٚ

تبمهال حقكالكتابةكالعك لكم بعضاال تاغا
 صػا صي بغػػيالع ايػػةهبػػايالكتابػػةلػػاالت وي مػػرا

 كالتاةالفتو ةكالربوية كام داة...اخل.
ترمجػةاغكػػارهلتابػػةيمجػػدم ػػتح ماالرتتةػػبالعػػرم .ٛ

 ال اسباللكل ات.
ترمجػػػػػةأغكػػػػػارهلتابػػػػػةيمجػػػػػدم ػػػػػتح ماالكل ػػػػػات .ٜ

ةػػػ تغةػػػرينػػػكدالكل ػػػةصػػػحةحةيسػػػةاقهامػػػ  
كب اؤهػػابتغةػػريالعػػرساالغػػرادكالتر ةػػةكاف ػػا التػػذلري

 كالت اة  إراغةال  ا ر..اخلن
 ترمجةأغكارهلتابةم تأ ماالصةغال حويةال اسبة. .ٓٔ
اسػػػػػتأ اـامسػػػػػلوبال اسػػػػػبلل ورػػػػػوعأكالفكػػػػػرة .ٔٔ

 العربة ها.
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ة ةسرةةالكتابةمعرباة اف هفيلغةصحةحةسل .ٕٔ
كارحةمعربة.

كإذاأردااترمجةهذهامه اؼالعامةإىلأهػ اؼسػلولةة غنا ػا
 رلةػػػةا ػػػتحةاأفا تت ػػػاامهػػػ اؼال ػػػبعةامكىلم ػػػاأهػػػ اؼ

كمػػػ هغهػػػيسػػػلولةةبػػػذا اديكػػػ ما حتهػػػاك  ة هػػػامػػػ  ػػػاؿ
اكػػطكاممػػاةال  ػػوؿكال  ػػوركاإ تبػػارم أمػػاامهػػ اؼاك  ػػة

 ػػريةغػػة ك إةحػػاةأمرلػػةلكةفةػػة ويلهػػااىلأةػػ اؼسػػلولةةمػػ ام
هذهاممرلةت

أفيت ك ال ارسم لتابةاصألفهة يريقال راةة. .ٔ
 أفيت ك م تلحةصموروعب ةطبع قراةته. .ٕ
أفيكتػػبرسػػالةرسػػة ة أكرسػػالة كػػيلصػػ يق ػػ  ا .ٖ

 ما.
 أفيكتبيلباللتورةفأكل  اة ا ة. .ٗ
 يكتبت ريراب ةحاة ا ت اعأكة دما.أف .٘
 أفيكتببعضالذالراتالب ةحة. .ٙ
 أفيكتبكصفالشةئما. .ٚ
 أفيعربلتابةة غكرهتل ةلةهكيري ت جةلها. .ٛ

كقةػػػدأفا ت ػػػػدإىلتػػػػ ري مهػػػارةالكتابػػػػة ػػػػ رب ػػػػاعأف
اعرضللعاقةبمهالكتابةكالكاـباةتباراامهارتمهم    
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مهػػػػػاراتي ػػػػػتح مهاالرسػػػػػدية لةػػػػػةاالتصػػػػػاؿ كا ػػػػػ أم
ٗكباةتبارمابمهكسا دت ري ه ام ت ارب.

كمػػ ذالػػ التعريػػفلةرغ ػػابػػ فهػػ ؼالكتابػػةهػػوإةحػػاة
التامةػػػػذالفرصػػػػػةم ػػػػػراج را هػػػػألك ػػػػػربهتأل ػػػػػ ي ػػػػػتحةعواأف
يكتبػػواماسػػتعركا.كسػػولذالػػ لغػػنفهػػ ؼالكتابػػةهػػوإةحػػاة

ةلتعبرية أاف هأل.التامةذالفرص
 : قواة الكتابة .2

ام كألاليت كألالكتابةلوة تكوفلتابةهي 
إىل تؤدم اليت الصحةحة ال راةة م  ال ارئ متك  صحةحةل
اقركؼ رسأل مبعرغة ال واة  كتب أ الكتوب. م  وف غهأل
م فصلةكمتصلةلكاح هاكإدغامهالكموارااالدغاـكاالبت اة

كةاما بعامةلكالوقفل اقركؼ كأ كأل كالرتقةألل ال بط ت
كادة الوصد له دة اقركؼ هذه م   اصة أ كاـ كماله

كاملف كالةاةل ال حال كال وفل كاماةل كالةألل كالاـل كالتاة
كلتابةاصحا ةةلكرسألالصحفالشريفكالكتابةالعركرةة.

 ل باف لة ه بلف رة تب أ مناذج يريق ة  الكتابة هكتب أ
كغق ال اة ة ذال  بع  كا تحلص اقركؼل ه بالكل ةل
الكتابة أساس الكتابة قواة  كمعرغة التعل مه. م تول
الصحةحةلكالديك غصدقواة الكتابةة ال راةةلغال راةة

                                                           
4
محمود كامل الناقة ،تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى، جامعة أم القرى معهد اللغة العربية  
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الصحةحةمتك م الكتابةالصحةحةلكال راةةغريالصحةحة.
٘تؤدمإىلأ حاةيالكتابة.

 :يرؽالكتابة .3

اعابحرؽلتابةمعرغةالكةفةةاليتتتصدبرسأل
كأاواع الكل اتل كربط ل كم فصلة متصلة اقركؼ
 كااللتـد الكاـل كت  ةق الرتقةألل كموارا ل اقحوط
كالوقف يوصدل أف  ب ما بوصد الصحةحةل بال راةة
الكتابةي أ كاـ كمعرغة الصحة ل كاالبت اة الصحة ل

لكار ايمعرغةذال إىلةلألاالبت اةكالوصدكالوقف
قراةةاللغةالعربةة.غالكتابةرموزلألصواتاللغويةلكالب 
مذهالرموزأفتكوفدالةةلكال حقالصحة داللةةامة
يشرتؾيمعرغتهاالكتح ثمهبالعربةةمجةعا.أّمام  ة 

 غةها ال تح مة كامغراض الكتابة ه اؾ–أاواع غنّف
 حوياق استأ متيالكتابةيا خالكتبلك رير
العل ةةل كام ازات الشعريةل ال كتوي  كي الرسا دل
سهد كق  الشريف. الصحف كلتابة ل الد رغةة كالكتابة
كتصحةحهال ل كيّ رربحها اقاسوبالكتابة استح اـ
إ را ا كالكتب الوروةات م راج كاسعة أبوابا كغت 

دقة الكا تةاراقحوطال اسبةللكتاببعامةلكللع اكي 

                                                           
5
 32القاهرة. ص ,  حسن عبد الجليل يوسف، كتابت اللغت العربيت واإلمالء, دار السالم 
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الكربللكالع اكي افاابةةلكغريذال ماالخيفكةلك
ٙم تع ليهذهام هةةيالكتابة.

بتثجحخة  ركؼامجاةهيتا
دذرزسشصضطظعغؼؽؾؿـفك

قتصاريقمغع دهات عةكةشركف رغا.ك باال
لتابةاقركؼةلكأكؿاقرؼًوتؽلفلصلج
اوفل قاؼل ت هكذا اقرؼ يكتب ال ةاسأف لاف ك ل
صادل ةألللحالهأذااحقبهلكلذاب ةةأمساة ركؼ

 الكتابة–العجأل غأالفت ل أك لها ةلك م تصرا لتبت
ب ف هجا ه وركؼ اللفظ تصوير ت كاكط ال حق. غةها

لكتوببهيذكاتاقركؼكة دهالإالأمساةيحابقا
اقركؼلغناّهي تصريلتابتهاكقراةهتاةلكأكا لهال ا
إىل توصل ا اقرؼ سك  غنذا ؽل ؽل ؽل ل غت حق بة ا

ٚال حقبهب فا ب ةمبتحرؾًوتة  .

  

                                                           
6
 32حسن عبد الجليل يوسف، كتابت اللغت العربيت واإلمالء... ص  

7
 حسن عبد الجليل يوسف، كتابة اللغة العربية واإلمالء... 
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 اإلمالءب. 

 تعريفامماة .1

الوقتكالع ر  يت اامماةلغةهواممهاؿكالت  ريلكإيالة
الدم للت تابالشيةاحملبوبلكاصحا اتتصويراللفظوركؼهجا ه
ب فيحابقالكتوبال حوؽيذكاتاقركؼلكتراةييذل ال واة 
ال حو ةل ي كم  لل صحفل العر اين الرسأل م  است  ت اليت اكاصة

إب اال ك  كإةاال اةاال ك كصحة ربحا إفكالصرؼ ّه ت صةا. ك
ٛامماؿكامماةنيةكا  .

اقرتف سواة   للكل ات الصحةحة الكتابة ةلأل هو امماة غعلأل
لافن وعاللغةي كإذا مب ديليالكتوبأـملي رتف.   ثالكتابة
لتابة ً تعل  ا كإذا غامماةاصفاللغة  ن كالكتابة ال راةة ةرغهألس

صحةحةكغققواة مصحل ةلةها اكوفق تعّل  االلغةالكل اتلتابةن
ما لتابة يتعلأل أف بع  يكتب ما اما اف ي راة أف أسهد كما ت العربةة

ٜي  اكماي رأ!

ب اةةلكذل التعريفلاست تجأفامماةهوإل اةال ضأكاف د
ذأفيكتبواإىلالتامةذلمجلةغج لةلأكلل ةغكل ةلكيحلبوم التامة

 مامسعوام الل ةةأمم ال رس.
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تٓٔذلرال لتور   نحاتهأربعةأس لت ري امماةهي

  . أ اقركؼ كوارج العر إىل امصغاة ةلك امذف ت ريب
كت ريبالل افةلكال حقالصحة  كتعودرسألاقركؼ 

 غةها ختالف ال  الصعوبات ةلك كال ةحرة   الكتابةكاملفاظ
إاشا ةة موروةات كلتابة   امجاة قواة  كمعرغة   ال حق

 قصريةسبقمعافاهتانفويّان.
االهت اـبالتذلركالت ريبال ت ر ة يريقمحالبةالتامةذ . ب

  التايل الةـو ي ةلةهأل منلةها ه   أسحر ة ة يذلركا أف
 كارعمهياالةتبارم  ليتالفهألكالعر.

بالع دهت اـاال .ج امماة تربط وة    امجاة قبد بالعر
التحريرم غامجاةدراسةماه ؼ ةومة  مايكوفمرتبحان
مك ان يكوفأداةللكتابة ك دةنا بالتعبريالكتوب كة  ما

 للع دالتحريرم مّفالت اكؿالع لييعحياتا جيةبة.
ا .د مهارة الت اب ةلك ت اة  اليت  الوسا د الصحة  مماة

كتت رديال راةةبنمعاف كتورة وارجاقركؼ كاالهت اـ
بامماةيلدالوا باتال دلةة كاستح اـال بورةيلتابة
الكل اتاف ي ة كمعرغةال واة الع لةةاحمل دة ماالرتلةد

 ةلكالتحبةق.
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 أاواعامماة .ٕ
ق  مهتتحبة يكقاة ملكالغرضسألالرتبويوفامماةإىلاي 

ت ري هذا الصحةحةللةب أ م التحبة يت ريبالتامةذةلكالكتابة
ال وعم الصفامكؿاالبت ا يلكي ري  بإىل  بما صص
امجاةكال راةة.أماال وعال اة مغةه ؼإىلت ريبالتامةذةلكغهأل

كهذاال وعديك ت  ة هكغ االأتلفة.ال واة امماةب اوةهاكقواة ها
لل  هجالذمي لكهالعلأللأكت ررهافهةالشرغةةلكال رراتال راسةة

تٔٔإىلاماواعالتالةة
 امماةال  وؿ .أ

ا د"ت ّولةم موروعأما  –ي  د–ال  وؿم "ا د
أكم  ةلةهأل توزع م بحاقة ب  لها أك دغاترهأل ي كال حعة ال بورة.

سبةم لتابأكسبورةأكاي ص بهأفي وؿالتامة قحعةامماةال 
بحاغةبع قراةهتالكغه هاغه اكاةةالكهتجكبعضلل اهتاهجاة

إىلبحاقتهأك تهدغرتهأكغكرنفويا ال وعذللأكلوحمعّ  ل لكهذا
تّ إىلالصفالرابالكم امماةيا ألتامةذالصفوؼال اةالكق دي

تديتازباآليت

ك نأ الكتابةل إ ادة ي الرغبة غةهأل ي  ي ك ل التامةذ ااتباه يش 
    مهاكطكاالرت اةبال تولامدائ
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مب اق ة نب كذال  ل العري اللغوم الك ب كسا د م  سةلة ك يع 
أك الكراسات إىل كا لها ل غةها ال لر كتردي  ل ال حعة مع 

 .البحاقات
 ي اة ةلكااحباعصورالكل اتيالذه كي بتهايالذالرة نج
ك ند اكح ل ي الوقوع م  اقذر كإثارة ل الذها ال  و ةلك ي اة 

يعّودةلكقّوةالا لةلك   احملالة

كأسالةبت ري هاهيت

الهارة نأ حي د لو ةل  ةلك مكتوبا الوروع العلأل يعرض
 ةلةهابلوفمغايرأكبورا ط تهاالحلوبالت ريب

 اف لةم التامةذكت اقشيمع اهاأت ر نب
 اما نج م  الهارة معافة يري  اليت الكل ات العلأل ي اقش

 كحيللهاالتامةذصوتةاكلتابةا
يتتبعوف ند العلألل بذال  كحيالوف لل ة اف له التامةذ يكتب

 ال  طكي  حوفال  وذجمبحالاةالعلأل
 رامماةال لو .ب

إىلتأبصرهكت ّملهبعة هليالرا"–ي لر–ال لورم "الر
ل ل راةهتاكغه ها التامةذ ةلك ال حعة تعرض أف مغ اه كغّكرهل  ت بّره
كهجاةبعضلل اهتاله جبة هأللكمتلية هألكمتليةلةهألبع 

ال  رغةه.ك ة امماةال لورهوم لور ة ي ميالتامةذذال .
كصورة رمسا الكل ة ااحباع إىل كيه ؼ إماةهل قبد الوروع ي رؤكف
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ل لاكح إىلالتل ةذة  لتابتها.كذي رعسلة ةكصحةحةقبدأف
ةلكالتامةذلهي وموفب راةهتالكي اقشهألب فتعرضال حعةمكتوبة

ماهوصعبلأكالعلأليمع اها  يفه وهاكي وموفهبجاةبعض
الكتابة. ي ةلةهأل لل اتغريب إىل ال لر إدامة أف غةه ن  ال كىا

ال حعةي غاالتامةذإىلالتوقفة  الكل اتالصعبةأكالغريبةلكإىل
تٕٔغ  هاهاكلةت لة رمسهاإثرغ رهيت فكصوتكار .كأمامداياه

 امما ةةكهتةؤهاأاه حوةت  ديةهيمع اهالتل ةذالصعوبات نأ
يأف نب كالرباةة االاتباه الا لةك ودة أاهحي دالتل ةذةلكدقة

 خيرتفيذه هالصورالكتابهالصحةحةللكل ةالصعبةأكاف ي ة
الف نج إة اؿ ةلك  كت ريبا ل للذالرة نأذا غةه بمهكأف  للربط ر

 .ال حقكالرسألامما ي
شرطأفيكوفالحلبةم تحعمهغةوركأماإل اةال حعةبامماةال ل ند

لافال رسب أ ةلكالت ريبالكايم امماةال  وؿ.ماهإذا
ال  وؿ امماة ةلك الحلبة ق رة الر بغري امماة م  ال وع هذا

بال  بة–غةصعبةلكالحلبةهذاال وعم امماة.غ  ال هد
. لورأفيب أبامماةال  وؿقبدال–للحلبة

تكأسالةبت ري هاهي
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ي اق  نأ م  وع بصوت ي رأها اف دل أك العبارات العلأل يعرض
التامةذيالع اممجايلماليكتبالكل اتالشت لةةلكالأارة

 بلوفمغاير
بتورة الهارةكبالتحلةد نب يو هأالارالتامةذللكل اتكي اقشها

 الصويتكالكتام
 لتابةالكل اتم فردةي ربالتامةذةلك نج
 خيفيالعلألاللو ةكديليالعبارةلهيصوبام حاة ند

 امماةاالست اةي .ج

مسعاكمساةاكمساةةكمساةةة–ي  ا–االست اةيم "مسا
ي رؤها ال حعة أىل التامةذ ي ت ا أف مع اه ل امذف واسة أدرله ت "

 لل ات كهتجي مع هال ي م اق تهأل كبع  م ال رس غةها لا مشاهبة
الصعبة ةلةهأل.الكل ات لكمتلي االست اع ةلك يعت   امماة هذا

ةالعلأل لل حعةل التامةذ قراةة دكف غ ط الكل ات بعض كالتهجي
ي تحةاأفي فةلكم لماكصدإلةهتامةذهم ق راتكمهارات

ٖٔ.ةذإما ةةكهويؤل لهم لااحباعصورالكل اتيأذهافالتام

 امماةاال تبارل .د

ي تحةا كبه امما يل الت ريب مرا د م  مر لة أ ر  كهو
العلألأفي فةلكم لامغادةاليت   هاالتامةذم دركسامماة.
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كاستةعاهبأل الحاب   ري ل ل ا ترب ماه ا تباريا ال وع هذا كمسي
امما ةة. التل ةذىال واة  ت  يرم تول م ه كم لوالغرض ق رته كقةاس

متليةلةهال حعةبع است اةهإلةهاكغه هادكفم اة ة ت  مهلكمذا
الفرؽ مجةا ي التامةذ ما يتبا امماة م  ال وع ةهذا امجاةل ي له
لتح ةقالغرضالذمذلرااهلكلك ي بغيأفيكوفةلكغرتاتمفعولة

امما كلذل  كالتعلةأل. للت ريب الفرص تت ا يؤدية   اال تبارم ة
اليعرتضلتهجيلل ة االست اةيغريأاه يؤدمارإلماة العلألل ا

كم الوار ل اأفالغرضم هذاامماةلة م لل اتالوروع.
هاسبةالحلبةكإ صاةأ حا هألبدام ؼم هلكييعرؼال رسةلك

ت ك وام الكتابةالصعوباتاليتت ابلهألكي  ـال اة ةالازمة يتي
هكذاأق اـامماةامربعةاليتت تأ ـافوذدراسةامماةالصحةحة.

قةامها ي اسب أف بشرط الكتابة ي الحلبة ت  ـ ي كتفة  ال ارس ي
ٗٔ.بالر لةالعة ة

يعا م ااواعامماة اوةا البح لستحلدالبا رة كيهذا
 ال وعأفيكتبالتامةذال صأكال الةامماةبغريال لور.ي   هبذا

أكاف دال ركةم ال رسب كفال لرإىلالكتاب.غالتامةذي تع لوف
دقّتهألأفالب ةلكالتامةذأفي  عواماقاؿال ّرس ة ا.كالتامةذ

يكتبمامسعوام قوؿال رسباستع اؿال ه .
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 ةامه اؼالعامةم ت ري اهمما .ٖ
رغاالغرض م  العلأل إلةه يه ؼ ما جت ةق امماة قحعة م 

قحعة ا تةار أ    إذا لذال  التامةذ. ة   امدا ي  ال تول
اهمماة  قالغرض.م الب يهيأفحي داما افة  نركةهي
الحرؽ. مغ د الوصوؿ ةلك ت اة ه اليت الازمة امه اؼ الع د

الع دكإيازهيي ركسهولة.كم كأي الوسا دالكفةلةبتح ةق
ت٘ٔأه ؼمادةامماةاآليت

صحةحا نأ رمسا كالكل ات اقركؼ رسأل ةلك التامةذ ت ريب
ربط  كأل غ ةة أصوؿ م  اللغة أهد ةلةه اتفق لا محاب ا

 .الكتابة
ل نب الع اية م  مدي  غلك  تتج اليت اهمما ةة الصعوبات تذلةد

أكالأتومةباملفلأكالكل اتاليتلرسألالكل اتاله وزة.
تت   بعض ركغهاأصواتاقريبةم أصوات ركؼأ رلل

س ذ لكاليت امما ةة الكتابة مشكات م  أالكغريها ير  ا
 .مورعه

لرغام تولةلعلوماتالازماامسهاـالكبرييتدكي التامةذب نج
رصة هألالر ايمبا كم اةفة ال حا صةلهألالعل كل تت   ه
 .الأتارةم ألوافاكربةلكم غ وفالر اغةكالعرغة
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ي اة هألةلكجتوي هل ند ىا ت ريبالتامةذةلك  مهاكطل
كالت ك م قراةةالفرداتكالرتلةباللغويةلكغهألمعااةهاغه ا

 .صحةحا
كاحملالاة نق الا لةل يريق ة  العمه برتبةة امماة درس يتكفد

 ا م  التامةذ بتعوي  امذف كتربةة ل ال  وؿ امماة ةلكؿ
 .   االست اعلك ودةاماصات

بالت ري  نك الة  كتربةة اقركؼل لبعض الت اربة امصوات كمتةد
 .لغ اهتاةلكإم اؾال لأللكربطامصابالكت لةأل رلتها

أرةفإىلماسبقلرريام امه اؼام تاقةةلكاللغوية
ملاهر توغري ةلك كاقرص ال لاـل ةلك التامةذ تعوي  ي الت رلة
افااباللغوم ي  يالذكؽالفاة  هأل.أما اف ديالكتابةلىا
م الفرداتكالعباراتاليتت اة هأل غةكفدم لالتامةذوصةلة

كبا تصارديك  صرامه اؼةلكالتعبريافة مشاغهةبكتابة.
ٙٔ.بال وا يالرتبويةكالف ةةكاللغويةال اب ةغ

امما ةةهيت ريبلتامةذ أفه ؼالكتابة غاقاصةل
ال واة  ة  كغهأل صحةحال امجا ةة اقركؼ لتابة لةفةة ةلك

الصحةحةلكتابةالكل ةأكاف لةالعربةة.
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اللغةالعربةة .ٗ مكااةةلألامماةبمهةلـو

اللغةالعربةةقراةةكلتابةلديك هبع أفيرت يال ارسيمعارج
أاةة ديّةد لغةاف ام رل الفرةةة العلـو إىل بال ةاس امماة ةلأل

أف كيذلرمتاما كةركض. كباغةل العربةةم تًولكصرؼل
درسامماةلافيتص ردركساللغةالعربةةللهايمرا دتعّل ها

 امغراض م  مجلة تتح ق كبه الكل ةالبّكرةل رسأل ةلك ةاكة
كالعلومات امغكار ا د ديك  غةها  ركؼ. ن وةة م  الؤّلف
لكهباديك هتربةتاكوايرالذه ةةةلكال حة لل ارئبشكدمفهـو
الكتابةم كرؽكغريهلغالكتابةالت تّةةة العلألبامماةتشكد

ماّدة وهريّةللتعبريبلغةما.

بو ه امماة ةلأل ال ّ ا مهلاف ة د م  التحبة ي ه
اللغة ةلـو لب ّةة اارجا إلة ا كصوله ت  ر كلذال  كاكحايمهل
كةل ا ها اللغة أةاـ م  احمل ثوفكالكعاصركف متك  كق  العربةة.
هي اصحا ةة ب واة  لااتهاة كاحملحوايات اقحوط است راة م 

ال اكاغات بعض كماذال ي  امماةل قواة  إىلالةـو  اة ية
لكل وؼت تهيبااتشارالعلألكتع ة ةةا اأكا ا. ٚٔالةـو

كم أمرلةهذهاكاغاتا تاؼم رستمهيلتابةمل ةمرد
تسرؤكسنمابمهلتابةام دةةلككاكأكةلكال حرسرةكسنل
كة مهل الكل ة ا ر الةاةلي ت  ةط  وؿ م رستمه كا تاؼ
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 ي الصريّة الةاةلغال رسة م  وية غري سالهت من تكتب الحباةة
الفعوؿ اسأل داللتا كاا سالهت من بمه ك بة ها الت ديد غةصعب
الأتلفتافيالعر.كً ةلككثوؽم أاّهيال هايةاليصّ 
امماة قواة  است رار هو موروة ا ي كالصحةحة الصحة . إاّل

ل م  ب ةا ال حو قواة  است ّرت الوقتل ا إىل سةبويه تاب
ٛٔ.اقارر

 بعضالشكاتاليتتعرتضامماة .٘
 صرالرتبويوفكال ارسوفللع دالتعلة يم  اؿ
التحبةقالفعليل رسامماةالشكاتاليتتصادؼالتامةذل

تٜٔكبعضالتعل مهياآليت
 الشكدأك"ال بط"ت .أ

سال  ة اقرلات كرا به -الفتحة-ي ص 
ر ة اال كوف-الك رة يشكدمص ار ىا اقركؼل ةلك ن

ق  غالل ةذ امما ةة. الكتابة ة   الصعوبة مصادر م 
يكوفب  رهتألرسألالكل ةرمساصحةحالكلك اليكوف
كال  رلاتل م  اقركؼ هذه  تا ه ما ي ا أف بوسعة

خيتلف الكل ات م  لرريا أف ماسة ا با تاؼ اح ها
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 ماالنج
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  ةلك يؤدم ىا  رلاتل م  م ركغها لرري إ فاؽ إىل
التامةذيربطاقركؼلككقوةهألياكح لكةلكسبةد
ما "غعد" لل ة يكتب أف التل ةذ يلبم  ما الراؿإذا
ربط ركغهابالشكدلغناهحياريلتابتهاهيتغعَدلأك

غِعدلأكُغعدلأكغْعدإىلغريذل .

 كصوتهالفرؽبمهرسألاقرؼ .ب
يربط التل ةذ مف ارحراباف يل غي يوقعه ل ا التعلألل
كالشية ال رؾ لصورة ببعضل بع ها امنةاة م  مجلة
الذمي ؿةلةهلكالرمدالكتوبلغنذا عل اللحرؼالوا  

ة ةصورزدااالع لةةتع ة ا.
 استأ اـالصوا تال صارت .ت

وا تال صارل  أكقاة ـاستأ اـاقركؼاليتمتردالص
كيوامال اقرلات قصار بمه الت ديد صعوبة ي التامةذ
 ركغال ال صار الصوا ت غرمسوا اللب ل باب ي كأد لهأل
ال  وةة الكل ات بعض لتابة التامةذ م  يلبت غغذا
ت"ي با" مرد   رها ي كاك يورا يكتبو ا غن أل اآل ر

يكتبو  "له" ك ي بعوا"ل " التامةذ كهكذا.يكتبها "مو"ل ا
لتابة بع هأل م  يلب ما غنذا ال واةل الكل ات كلذل 
لل ةم واةمردسه  أكه  اأكه ْ نغ  أليكتبوها

هكذا"ه  كف".كير اال ببيذل ب وفي  رها
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 الصوا تلع ـ قصار بمه متديد ةلك التل ةذ ق رة
"اقرلات"كاقركؼاليتأ  تم ها.

 امةراب .ث
صعوبة م  يدي  امةراب م  الكل ات مواقا أف ل ا
موقعا بتغري   رها نكد يتغري العربة غالكل ات الكتابةل
ةامات كتكوف غعال أـ امسا ألاات سواة امةرامل
بامثباتل كثالرة باقركؼل كتارة باقرلاتل تارة امةراب

كتكوفأ ةاااوذؼاقرؼام ريم الفعدلكق يلحق
تكوفا  دمها ةامة أف  مه ي الكل ةل كسط قذؼ

ال كوفل ايتلأليك لكالت دلكق خيذؼاقرؼ
ال ال ختفةفالمردتملي لكغريهام ال واة امةرابةة

.فة بةأماـالتل ةذة ذالكتابةام رلاليتت 
 مبادئامماة .ٙ

العالةة ام ل اور م رسة ي العربةة اللغة م رس قاؿ ل ا
تت   ألإىلق  مهامسامةةمسارااجلمبادئامماة

 قواة الكتابةامما ةةبكتابةصحةحة .أ
امجا ةةمرتبةلتابةاقركؼ .ب
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 الّدراسات الّسابقةج. 
سٔ ر  م مغوس ةل ي و  يوغةالرتا. اقكومةة امسامةة جبامعة

العربةةل مٕٛٓٓ ن. تالوروع"مشكاتامماةيتعلةألاللغة
كاولركمو. اقكومةة امسامّةة الرااوية بال رسة الر اين الصف تامةذ
هذاالبح ليبح مشكاتامماةيتل ال رسة.ه غهمعرغةيري ة
التامةذ م  لرري لاف  ّلها. كما امماة كمشكات امماة ت ري 

ا هوفالشكاتيامماة.هألمليتعودكاةلكامماةمفالعّلأليو
يعل هألقلةاكم  لوؿهذهالشكلةتحبةقامماةيلدالل اةت.

ستكتبه اليت البح  بمه ك الذلور البج  بمه غرؽ ك م اكاة ه اؾ
رؽالبا رة كال اكاةبة ه اهيأ  ايبحرافمشكاتامماة.كأّماالف

إىلالتامةذغ طدكفهابة ه اغهوأفالبح اليتستبحرهالبا رةيو ه
العلأل.

س.ٕ العفة فديلة ةل ك جبا۰ٕٖٖٙٚٔٔٔو  سويون كايل معة
 تالوروعمشكاتتعلةأل۰ٕٔٚس ةمسارااجامسامةةاقكومةة

الرال  الصف ي امماة  لتابة امسامةة االبت ا ةة بودكر ابال رسة
 غالةاف هذا اقرؼمسارااج. لتابة تعلةأل ة لةة لةف يبح  البح 

.كمشكلةتعلةألامماةكالفرداتالعربةة همشكلةتعلةأللتابةامماة
اليتظهرتم  هةالتامةذقلةتعّلألقواة امماةكالتامةذمليتعودكا

كصفي مة اين اوةي و  البح  العربةة. الكتابة يري ةةلك كي   أل  
ه اؾم اكاةكغرؽمجةاالبةاااتإىلثاثتالشاه ةكال ابلةكالتوثةق.

البا رة ستكتبه اليت البح  كبمه الذلور البج  بة ه ا بمه كال اكا
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يبحرافمشكاتلتابةاقركؼ الفرؽهيأ  ا أفلكاما غهو بة ه ا
.امةذغ طةلكالتهاالبح اليتستبحرهالبا رةيو ه

نالحالبيق ألتعلةألاللغة۰ٜٖٕٔٔ۰ٜ٘.و ةل يل راجاممألسٖ
الرتبةةكالت ري  معةكايلسويوامسامةةاقكومةة االعربةةللةةةلـو

مسارااج ال هج۰ٕٔٙس ة روع ي امماة تعلةأل الوروع  ت
باستح اـامماةال لورلرتقةةق رةالتامةذةلكمهارة۰ٖٕٔال راسي

الكتابةيالفصدالعانرمب رسة   لفركمب جورمايواق بارا.هذا
ال هج مب  د ال لور اإماة بحري ة الكتابة تعلةأل يبح  البح  

.هذاالبح و اوةيكصفيمفالبةاااتاةلتي۰ٖٕٔال راسي
 كقاـ كالتوثقالة اف. كال ابلة الراقبة بحري ة البةااات جب ا البا  

البح ت ؿةلكك  افة لةةتعلةأل كاالمتحافالكتوب.كاتةجةهذا
الكتابةبالكتابالعرم.ه ا ؾم اكاةكغرؽالتامةذك اصةيمهارة
البا رة ستكتبه اليت البح  كبمه الذلور البج  بة ه ا بمه كال اكا

بة ه اغهوأفالبح لكأماالفرؽ ايبحرافتعلةأللتابةامماةهيأ 
اليتستبحرهالبا رةهومشكاتامماةل مالتامةذ.بة  اأفوره

يبح ت فةذتعلةألامماةال لوريمهارةالكتابة
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 الباب الثالث

 مناهج البحث

نوعالبحث .أ
البحثحبثنوعيألنويتأسسعلىالظواىرالطبيعيةفيسمى ىذا

ثنوعيييااىنوعيإىلقسمُتيعٌتحبالبحثالوينقسم1أيضاحبثاطبيعيا.
ةبوالباحثتقايألنوييااينوىذاالبحثحبثنوعي.وحبثنوعييكتيب

الباحثياانادلىف استبحثعنو ىفيشكلةة،يكانخمتارليكونالبحثحبثا
قاييوضوعية و ذلكادلكان الباحثتوقعتىف لتأليفالبياناتأةبو يضا
 2العلمية.

 


 يكانالبحث .ب
يفيفيارسةنوراذلاىالعاليةاإلسالييةلبحثاالباحثةهبذهقايت

العاشركولونانكانقشارعي الفصل تالييذ يفالتاريخمسارانجحنو .٣۰ 
1117اكتوبر11–ساغسط



                                                           
1
 Muhammad Idrus, MetodePenelitianIlmuSosial, (Jakarta:  

ERLANGGA, 2009), hlm. 23 

2
 Abdurrahman Fathoni, 

MetodologiPenelitiandanTeknikPenyusunanSkripsi, (Jakarta: PT 

RINEKA CIPTA, 2006), Hlm. 96. 
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 بؤرةالبحثج.

يكونيعّيناحمّادا.فمنالواجبعلىالبّالكّلحبثأن
للوصولإىلاألىاافادلقررةيفالبااية.ةأنترّكزوحتّادحبثهاباحثال

أثبت اليت البحث الباحثتوبؤرة ةها اإليالئيةىي الكتابة يشكالت
اإلسالييةلاىتالييذالفصلالعاشر اذلاىالعالية نور يفيارسة

وبؤرةىذاالبحثتكونعلىالتالييذيفتعلمهم.وكيفمسارانج.
 الكتابة يشكالت الفصلاإليالئيةحل تالييذ االعلاى يفشر

 .يارسةنوراذلاىالعاليةاإلسالييةمسارانج
 

يصادرالبياناتد.
ادلعلويا استخالنيل هبذاالبحث ادلتعلقة والبيانات تيت

ةالباحث تتكون ذلك وألجل يياانية. يندراسة البيانات يصادر
األساسي ادلصار الذى ادلصار الباحثتأخذوىو لقيامةو أساسا

ييذيفالفصلالبحث.يصادرالبياناتينىذاالبحثىيبعضالتال
االع اللغةةاإلسالييةمسارانجويعّلميفيارسةنوراذلاىالعاليشر

العربيةيفتلكادلارسة.
 طريقةمجعالبيانات.ه

ىافالبحثىي ألّن  البحث, يف يقاية ىيخطوة
طري يعرفة باون البيانات. الباحثةنيل تنال لن البيانات, مجع قة
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توفر اليت .الشروطالبيانات اليف طريقاتيستعملةالبحث نوعي
يق.شاىاة,وادلقابلةوالتوث.ينها:ادل٣معالبياناتجل

أ(.ادلشاىاة
إالّ العلماء يعمل ال علم. كل أساس ىي ادلشاىاة

البياناتوتلكجتمعاليتىيواقعاتتنالينادلشاىاة.لبياناتبا
اآل ّبساعاة الرّّبا يوضوعات4ة.تطّورادلت يشاىاة هبا قايت

ياهادلشاىاةيعرفةيباشرةكانتأمغَتيباشرة.تقصاهبذيبحوثة
يلى:

1 الفصل. تالييذ لاى اإليالء تعليم يفاالععملية شر
 يارسةنوراذلاىالعاليةاإلسالييةالنهضيةمسارانج

شراالعكتابةاإليالءلاىتالييذالفصلدرجةيهارة.1
يفيارسةنوراذلاىالعاليةاإلسالييةالنهضيةمسارانجيف

 كتابةاإليالء

٣ تعليحو. الفصلملول تالييذ لاى اإليالء كتابة
النهضيةاالع اإلساليية العالية اذلاى نور يارسة يف شر

.مسارانج



                                                           
3 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,…. Hal 400 

 
4 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,…. Hal 310 
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ب(.ادلقابلة
األسللةياناتبتقاميطريقةادلقابلةىيمجعالب

يصادرالبياناتواألجوبةيباشرةكانتأوغَتيباشرةين
يش5. أسباب دلعرفة تستعمل طريقة كتابةىذه كالت

شريفيارسةنوراذلاىاالعالفصلتالييذلاىاإليالء
مسارانج النهضية اإلساليية فعلتهاالعالية ت ادلقابلة .

اللغةالعربية.ضالتالييذوياّرسبعالباحثةيع
يقج(.التوث

تكونبحثعنالبياناتلأليورادلتغَتةوىيال
والكتب والنسحة ادلذاكرة واجلرائاواجملاالتويذكرةينها

اايارس ودفًت البياناتادلشاورة على تال اليت وغَتىا
 .6الواقعيو.

فركزهنا ، الاراسة فبهذه التوثيق طريقة أيا
نوراذلاىالباحثةعلىتالييذالفصلالعاشريف يارسة

النهضيةمسارانج.للحصولعلىالبياناتالعاليةاإلساليية
تعلم تنفيا نرىكيفعملية أن وادلعلوياتحبيثميكن

كتابةاإليالء.


                                                           
5
 M Ali, Penelitian Kependidikan , (Bandung : Angkasa, 

1982), hal 83 
6
 Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian pendekatan 

praktek, hlm 206 
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 طريقةحتليلالبيانات.و
 عملية  إنتهاء حتليلبعا ىي التالية فالعملية البيانات، مجع

يعمل بشكلتفاعليو تقوم البياناتوالنشاطيفحتليلالبياناتالنوعية
بشكليستمرحىتيكتمل،حبيثتتميشبعةالبياناتبالفعل.األنشطةيف
حتليلالبياناتىيحتفيضالبيانات،وعرضالبيانات،واستنتاجالبيانات

.7
 


البيانات.حتفيض1

جاا، كثَتة ادليااين ين عليها احلصول مت اليت البيانات
كان إذا ذكرناه، كما والتفصيل. تالحظبالعناية أن فلذلكينبغي
تعقياا أكثر البيانات فستكون ادلياان يف الوقف طويل الباحثة
إىلحتليلالبياناتينخاللاحلاين لذلكحننحباجة ويعقاة.

بياناتيعٍتتلحيص،واختياراألشياءاألساسية،البيانات.حتفيضال
والًتكيزعلىاألشياءادلهمة،والبحثعنادلواضعواألدناط.سيوفر
بالتايلاخنفاضالبياناتصورةأكثروضوحا،وتسهيلللباحثُتإجراء

8ادلزياينمجعالبيانات،والبحثعنذلكعناالضرورة.

                                                           
7
 Sugiyono, metode penelitian pendidikan. (bandung, alfabeta, 

2001)  hlm  242  

 

 
8
 Sugiyono, metode penelitian pendidikan… 
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.عرضالبيانات1
حتفيضالبياناتعرضالبيانات.إذاكانيأيتبعاأنيتم

عرضالبياناتيفالبحثالكميميكنالقيامبويفشكلجااول
،الرسمالتخطيطي،وياشابوذلك.ينخالل  phieورسومبيانية

عرضىذهالبيانات،يتمتنطيمالبيانات،وترتيبهايفدنطالعالقات
،لذالكسوفيكونيفهويابشكلأكثرسهولة.

يفالبحثالنوعيعرضالبياناتميكنأنيتميفشكل
ويا وسَت الفلات، بُت والعالقات البيانات، ورسم وصفيوجز،

( وىوبوريان يايلز احلالة ىذه يف ذالك. يقوالن1984شابو )
النص النوعي البحث يف البيانات لعرض يستخام يا "وغالبا

9السردي".
.التأكياواإلستنباط٣

ال دلايلزاخلطوة وفق النوعية البيانات حتليل يف ثالثة
اإلستنتاجاألّولاليزاليؤقتا وىوبورىانىياالستنتاجوالتحقق.
ياوجادليلقويياعمادلرحلةادلقبلةجلمعالبيانات. وسيتغَتإذا
ولكنإذاوضعتاالستنتاجاتيفادلرحلةادلبكرة،ياعويةبأدلةين

ا عاد عنايا ويتسقة البيانات،صاحل جلمع ادلياان إىل لباحثون
11وضعتاالستنتاجاتإىلاأليامنتيجةذاتيصااقية.


                                                           

9
 Sugiyono, metode penelitian pendidikan… 

10
 Sugiyono, metode penelitian pendidikan… 
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 اختبارصحةالبياناتز. 
يف اىتمايو زاد البيانات قاكانت البيانات تلك وين البحث,

الباحث البياناتةحللها لذلككاناختبارصحة يفاخلالصة. جلعلادلصادر
البحثإختربيهمة. التثليث.وىيةالباحثويفىذا البياناتبطريقة صحة
البياناتاليتجتمعينبعضطرقمجعالبياناتويصادرالبياناتمجعطريقة

ثقةادلوجودة الباحثة اخترب قا احلقيقة ففي الطريقة، هبذه الباحثة مجع إذا .
ادلصادر و البيانات مجع بطرق البيانات ثقة اختبار ىو و 33 .البيانات،

الباحثواست ينةخام البيانات  مجع وادلقابلة.طرق الباحثالتوثيق ةاخترب
و، حظةالوثيقةيننتيجةااليتحانيفادلقابلة،ّبالةالبياناتاليتيناذلاالباحث

 غَتذلك.

                                                           
11

 Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. 
(Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 241 
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 الباب الرابع
 توصف كحتليل البيانات

  توصف البيانات . أ
 حملة عامة عن مدرسة نور اهلدل .1

. ك 1891 نػػػا ر  42مدرسػػػة نػػػور اهلػػػدل اللاليػػػة   ال ػػػار    أتشػػػ  
كيلو مرتا من سػرٌة البلػد    11و مسارنج. غالغربية  تو  قتقع   قر ة ماجنكان

مرتا من الشارع. موقػع ذػ ا اردرسػة تقػع اػوؿ ارجلػمد ا ػامع ك  033ك 
كومػػػاف   4 قيقنػػػغارلهػػػد اإلسػػػقم . تقػػػع ذػػػ ا اردرسػػػة    ػػػارع كيػػػا   

كان  تجلمية "نور اهلدل" تفاؤال باسم اردرسة  الغريب  مسارنج. قماجنكان
 ال  ػػػػ اؿ . ب لػػػػت ال جلػػػػمية  ر ػػػػ  أف1811 الثانو ػػػػة الػػػػ  قامػػػػ    سػػػػنة

 ةالللميػػػك  يػػػةاألخقق مػػػن النػػػواا  لمدرسػػػة الثانو ػػػة لاردرسػػػة اللاليػػػة مٌ بلػػػةن 
محػػػد أاردرسػػػة   مدرسػػػو ذػػػ اكارؤسجلػػػٌن هلػػػ ا اردرسػػػة أكثػػػرذم  .ةكال ارخييػػػ
الػػػد ن   اجلػػػاف  ك مػػػد بػػػاذر عبػػػد اك  كلقمػػػاف ا كػػػيم  ك يػػػإاضػػػار 

اجلن ك حبر  كأغوسه دم  كصابر ن  كأمجلٌن    نًن صبحاف  ككًنكف  كأخ
 1.مفوز 

 نظرة كبلثة اردرسة .4
 دال ل النظرة

 الد نية .أ 
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 افظ ا  ء الثقث بٌن كسورة  س .1
 إقامه الصلوات اخلمس كصقة الضح  .4
 ال لو د عل  الدعاء ك قراءة األمساء ا جلىن .0
 القدرة عل  إدارة األنشطة الد نية   اجمل مع .2

 الفطانة .ب 
 نيل ن يمة االم حاف األخًنال فوؽ    .1
 ال فوؽ   ارناقجلة   مواصلة ال لليم إىل اررالة ال الية .4
 ال فوؽ مجلابقة الدفوؽ كمجلابقة اخلطابة باللغة اللربية .0
 ال فوؽ   ال كنولو يا   اجمل مع .2

 النظاـ .ج 
 ا ضور   الفصل عل  كق ه .1
 اتباع ال در س عل  كق ه  .4
 عمل الوا بات عل  كق ه  .0
 لبس ال م اردرس  مناسبا لنظاـ اردرسة  .2
 ال خلق بؤلخقؽ الكردية موافقا للمبادم اإلسقمية .5

 اذ ماـ .د 
 احملافظة عل  النظافة كا ماؿ كأمن اردرسة كبي  ها .1
 اس لماؿ آالت اردرسة  يدا .4
 احملافظة عل  كسا ل ال در س  يدا .0
 رم  النفيات   مكاهنا .2
 عيادة ك إعانة ارر ض .5
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 4غل  ا ماعة مع األصدقائ   بي ة اردرسة كاجمل معاحملافظة  .1

 بلثة اردرسة

 0لو ود النظرة  للمدرسة اخلطوات الآلتية  

إنشػػاء خػػػطة بابنيػػة كعمػػػل اربػػادئ الد نيػػػة اػػ  تكػػػوف اردرسػػػة  .1
 منبعى ال فكًن كاللمل

تنفيػػ  ال ػػدر س الفلػػاؿ كار حػػرؼ الػػ  ترقػػ  أذليػػة الطػػقب الػػ   .4
 الد نية كاال  ماعية كالللمية كارهار ة. تش مل عل  ارواقف

 تنفي  إدارة اردرسة ادارة ا رتاكية مبل بس جم مع اردرسة. .0
 إر اد الطقب ك  تنمو قدرهتم اجلب ميوهلم .2
تنفي  ال در س خارج الفصػل مناسػبا لطبيلػ  الطػقب كرغبػ هم   .5

كػػ   صػػلوا إىل ال فػػٌوؽ   مجلػػابقة الللػػـو الدنيػػة كالللػػـو اللامػػة 
 اضة كالفنوفكالر 

تنمية اللػادات الد نيػة  كالنظػاـ  كاالذ مػاـ بكػل أنشػطة   بي ػة  .1
 اردرسة

  

                                                           
وثيقت مدرست العاليت "وىر الهدي" سماروج 
 2

  
سماروجوثيقت مدرست العاليت "وىر الهدي" 

 3
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 أذداؼ اردرسة .0
 2ل   ذ  ما ك هلا أذداؼ  اللالية مدرسة نور اهلدل

 إقامة الصلوات اخلمس ك صقة الضح  عل تلو د الطقب  . أ
تنميػػػة عمليػػػة ال للػػػيم لنيػػػل أذليٌػػػة الطػػػقب الػػػ  تشػػػ مل علػػػ  اروقػػػف  . ب

 .ةكالنشابي ة  كالللميةكاال  ماعي ةدنيال
تنميػػػػػػة ببيلػػػػػػة الطػػػػػػقب ك رغبػػػػػػ هم   الفنػػػػػػوف كالر اضػػػػػػة كػػػػػػ   نػػػػػػالوا  . ج

 .كا   رةارد نة مجل و   اإلجنازات   
كالبي ػػػػة  الػػػػ م  صػػػػدر مػػػػن  بػػػػاجمل م ذ مػػػػاـ الاعلػػػػ  تلو ػػػػد الطػػػػقب  . ذ

 فة   بي ة اردرسة.االنظك تصميم ا ياة الصلحية 
م حػاف الك   ا 3 1ة مبلػدؿ القػدر يم حاف اردرسالنيل النماح   ا . ح

 .3 1الوبين مبلدؿ القدر 
 ارنهج الدراس  .2

ارػػػػػنهر الدراسػػػػػ  الػػػػػ م تجلػػػػػ خدمه مدرسػػػػػة " نػػػػػور اهلػػػػػدل" اللاليػػػػػػة 
كارػنهج  4331سػنة    ((KTSPاإلسقمية مسارنج ذو ارػنهج الدراسػ  

للػػػدركس الد نيػػػةغ كاللغػػػة اللربيػػػة.  Kurikulum 2013الدراسػػػ  
جتػػػرم اللمليػػػة ال لليميػػػة مػػػن  ػػػـو األاػػػد اػػػل  ػػػـو اخلمػػػس. ك ػػػـو اللطلػػػة ك 

 5ا ملة.
  

                                                           
وثيقت مدرست العاليت "وىر الهدي" سماروج 
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 طريقة التعليميةال .5
دؼ اهلىل إااده ليحصل  هاجل لملال  ت الطر قة  طر قة ال لليمية ذ ال 

ل حقيق لطقب ل الطر قة ل قدمي الدركس  ذ طر قة ال لليميةالك ارقرر. 
ذدؼ ال لليم ارطلوب.  ىف عملية ال لليم  كاف اردرس ىف  دة االا ياج 

  ألف للمدرس  دكر مهم لنماح الطقب ىف ال للم. طر قة ال لليمية ىل الإ
موافقا طر قة ال تلتف  جل لمل أ. فلل  اردرس ةم نوعطر قة ال لليمية ال
  طر قةال اذ  د ال لليم. كب نو عوادؼ ال لليم ارطلوب لكل مادة من مهل

د.  فاخ يار والكل ار ةبناسار طر قةاخ يار ال عل ف  قدر أفلل  اردرس 
  ةاواؿ ملٌينألعطاء الدركس ارطبقة إمرتبطا بجلل  اردرس ىف  طر قةال

من   طر قة ال لليميةل  ذدؼ ال لليم اق ناء. ال مكن بالعال حيصل 
لرؼ الطر قة ذا ال  ال لليم  يدا إ ال ديكن له هدرس  ألنار كا بة

دكر مهم  اهل ألف طر قة ال لليمية ف  همل الألمدرس لقجيوز ف. ارناسبة
لناصر ل ضا  أٌف ارنهج الدراس  ذو  يئ م كامل أل ليٌن جناح ال لليم  ك 

 1ال لليم.
  اللا ر  الفصللطقب  اإلمقءكالطر قة ارجل خدمة   تلليم  

. بر قة احملاضرةذ   مسارنج اإلسقمية مدرسة"نور اهلدل" اللالية
ىل الطقب إل ارلرفة  ألقاء الش ء إفارطلوب من ذ ا الطر قة ذو 

إىل  ىف اتباع ال لليم ال  فلل  ي ا فهٌيا   كىف الغالب  كاف الطقب 
                                                           

6
 Pupuh fathurrohman, strategi belajar mengajar: strategi 

mewuhudkan pembelajaran bermakna melalui penanaman konsep 

umum dan islami. PT Refika Aditama, Bandung, 2007 hal 15 

  



51 
 

   ضا.  لطأس لمل اردرس بر قة الجلؤاؿ كا واب ا. كجبانب ذ ا  قليق
 ضا  أمن الدرس. ك  واما مل  فهمعوا يجلألللطقب الفرصة ااردرس 

عطاء ال مر نات. كذ ا الطر قة إخرل   تلىن أس لمل اردرس بر قة ا
 مجاعياك أىل النشاط ىف ال لليم  إما فرد ٌا إ مل الطقب   س ىلمل

   1كلل لامل بٌن اردرس كالطقب.
لنماح. ا لار نوعة جيلل عملية ال لليم  جلًن كما  راد لني طرؽفاس لماؿ ال 

ىف   ٌنمن اردرس سيملل الطقب نا ط طر قة ارناسبةاس لماؿ الك 
 . يدافهم الدركس  عل ال للم ك قدركف 

 الوسائل فى التعليم .6
الوسا ل ك ىل اررسىل. إالوسا ل ذ  كاسطة كمطلع األخبار من اررًسل 

الطقب  دتكن ك الواقلة  كذ ا األ ياءأنجلاف  كارادة  اإل تش مل عل 
نيل ارلرفة. ىف ذ ا ال لر ف   يقصد بأف اردرس  كالك اب   كبي ة من 

الصور    ة منهااردرسة من الوسا ل ىف ال لليم. ككسا ل ال لليم كثًن 
. من ةك الكقميأ ة ليكرتكنية لضبط ك نهج االخبار البصر إدكات أك 

ب اردرس كالطق ةف كسا ل ال لليم ذ  األلة لجلاعدفإ   الجلابقة ر فاال ل
 9ر األخبار ال حيصل ال لليم صوابا ككامق.يوض كل كال للمىف ال لليم 

ككاف دقة. بف خي ار الوسيلة أعل  اردرس  ـ لليم   ل  الكل نوع كسا ل 
جل لمل الكراسة    اللالية مسارنج درسة "نور اهلدل "  ماردرس 

                                                           
3
   3127اغىستس   41وىر الهدي" سماروج المشاهدة في فصل العاشز مدرست العاليت "  

8
 Cecep kustandi, media pembelajaran; manual dan digital, 

Ghalia Indonesia, Bogor, 2013. Hal 7-3 
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. لطقب الفضل اللا ر وسا ل تلليم اإلمقءكدكاة الك ابة  أكالجلبورة  ك 
  ألف اإلمقء ذو الدرس إللقاء ارفردات كجبانب ذالت   جل لمل لجلانه

ىل إك الكلمة أاردرس ا ملة  بأف  لق الك ابة مهارة ال ل دييل اىل 
  فالطقب مثق ىل الطقبإيلق  اردرس )صباح النور( فالطقب.  

 8 ك بوف تلت ا ملة.
ىف  للفصل اللا ر ءبلض األغراض ىف تلليم اإلمق .1

 اإلسقمية مسارنج  مدرسة "نور اهلدل" اللالية
ك ابة ا مل كالكلمات من  الطقب  دتكٌن . أ

 ك ابة سر لة كصحيحة  اللربية
ىف ك ابة ا مل   نطقب ماذر  لل ال  . ب

 كالكلمات اللربية  كال ىف قراءته فحجلب
 ام لجلمع كذ  ا لطقب.ا اواستدر ب   . ج

 ام اردرس. كالبصر  إىل ما  نطقه  واليجلمل
 ام اردرس.  كاللجلاف  كا إىل اركات فملينظر 

 .الصحير النطق عل لجلن هم أ كالوديل
تنمية الرغبة ىف ك ابة ا مل كالكلمات اللربية   ( د

 ك ابة ا ميلة كاررتبةالب
عن قواعد ك ابة ا مل بارلرفة لطقب ا ت ك د  ( ق

 كالكلمات اللربية 

                                                           
3
   3127اغىستس   41وىر الهدي" سماروج  شز مدرست العاليت "المشاهدة في فصل العا 
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يب كاس لماهلا تجلهيل للطقب إنشاء األسال  . ك
13ىف إنشاء ارقالة اللربية

 

 
 مادة التدريس اللغة العربية .8

"نور اهلدل"  مدرسة   اللا ر الفصللطقب  مادة تدر س اإلمقء
اردخل ك اب اللغة اللربية بكل مادة      مسارنج ذ اإلسقمية اللالية

" للمدرس كالطالب. كجبانب ذلت  4310"ارنهج الدراس  الللمية من
. راللا    الفصل جل لمل اردرس ك اب ال مر نات لدرس اللغة اللربية 

عداد إىل إال لليم را لا ات ك جل لمل ذ ا ال مر نات ىف كل لقاء من لقاء
فارثاؿ ىف ال در بات لك ابة اإلمقء  فيما  11. ةال لليم كحتطيط الدراس

  ل   
 ل  تجلملوهنا !أك ب الكلمة اآلتية ا

 –ا نس  -القاب –اإلسم بالكامل  –بطاقة خصية  -البيانات الشخصية
اسكن  –ار خرج  –اللنواف  –تار   اريقد  –مكاف اريقد  –رقم ال جلميل 

 –اردرسة األذلٌية  –رقم اهلاتف  –رقم احملموؿ  –رقم ا ٌوؿ  –ارلهد  –
اردرسة  –اردرسة ار وسطة  –اردرسة الثانو ة اإلسقمية  –اردرسة ا كومية 
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مجلاء  –هنار سليد  –صباح اخلًن  –ار وسطة اإلسقمية مؤٌسجلة اإلسقمية 
 14اخلًن.

 اضف كلمة مناسبة   كل فراغ فيما  ل  !

الجلقـ عليكم؟......غ صباخ اخلًن؟...... كيف االت؟....... 
"نور اهلدل"    اردرسة اللالية اإلسقمية ة د د ةامس  ....... انا بالب

كمكاف  كتار    MTs/SMPبجلمارنجغ انا م خر ة   .... 
 ميقدم   ........ كعنواين   ........ كاألف اسكن   ...

 ىف تلليم اإلمقء  اخلطوة  .8
 مقدمة . أ

 راءةىل قإ جل ملوفالطقب  ك  قرأ اردرس مادة اإلمقء كامق    . ب
 ىل ك بهم.إاردرس بدكف النظر 

  بٌن اردرس كيفية تلليم اإلمقء  . ج
 واك  فهم واف  جلملأعل  الطقب ك  لق  اردرس الكلمات اللربية    ( د

 ردرس.  لقيه اما 
ما  وفالطقب  ك بك ىل الطقب   إديل  اردرس بلض ارفردات   ( ك

 من اردرس. امسلو 
 هايك بذم لادأ جلأؿ اردرس الطقب عن ارفردات الصلبة  ك أمر  ز( 

 10.ارفردات واك فهم واف  قاظأالجلبورة  ك طلب اردرس الطقب  عل 
                                                           

12
 Buku guru Bahasa Arab pendekatan saintifik kurikulum 

2013 kelas X MA, Jakarta, Kementerian Agama 2014. Hal 13 
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 حتليل البيانات . ب

 مقدمة .1
اإلمػػقء ذػػو نػػوع ارهػػارة مػػن مهػػارة الك ابػػة ىف اللغػػة اللربيػػة  فػػالغرض 

ارػػواد ىف درس  وامهػػارة الك ابػة كتػدر بهم ليجلػ ول علػ منػه تػدر ب الطػقب 
ك الكلمػػػػػات اللربيػػػػػػة أا مػػػػػػل  ىف ك ابػػػػػةليجلػػػػػيطركا علػػػػػػ  مػػػػػاذر ن اإلمػػػػػقء 

ل ال مر نػػػات لك ابػػػة أارػػػواد عنػػػد ال مر نػػػات اليوميػػػة  اف  نفػػػ ك أ اك جلػػػ طيلو 
الكلمػػة اللربيػػة. فأمػػا  ػػدكؿ ال للػػيم لػػدرس اللغػػة اللربيػػة مػػرة ىف األسػػبوع. 

ىل  ػػـو إأ ػػاـ  مػن  ػػـو الجلػب    كأكقػات ال للػيم ىف ذػػ ا اردرسػة ذػػ  سػ 
 للطلةىف  ـو ا ملة. ا اخلميس 

فػػارنهج الدراسػػ  ارقػػرر لػػدرس اإلمػػقء ىف ذػػ ا اردرسػػة ذػػو" ارػػػنهج 
". ك جل لمل "الك اب لدرس اللغة اللربية ارنهج الدراس  4310الدراس  

ك جلػػػ لمل "ال مر نػػػات لػػػدرس اللغػػػة اللربيػػػة ىف  لطالػػػب كارػػػدرس(ل)4310
ىل ختطػػػػيط إر ػػػػع ت. كذػػػػ ا ال مر نػػػػات اتاللا ػػػػر" ىف كػػػػل اللقػػػػاء الفصػػػػل

ؤخػ  مػن الك ػاب ارقػرر  ىف  هػة ارفػردات تعداد ال لليم.فارػادة إال لليم ك 
 كمهارة الك ابة خاصة.

مػل أ  فقبػد ااألغراض ىف تللػيم درس اللغػة اللربيػة  يػد  حقيقل ف حيي
ارػػػػػدرس لػػػػػدرس اللغػػػػػة اللربيػػػػػة ىف ذػػػػػ ا اردرسػػػػػة ذػػػػػو ك بارػػػػػدرس احملػػػػػرتؼ. 

 ج نلة "كاىل سوجنو" اإلسقمية ا كومية مسار ا ام    سودارنو"   خر ج"
اللغة اللربية من  أٌكؿ دخوؿ ذ ا  سودارنو اإلسقمية. عٌلم رتبيةقجلم المن 
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اللغػػػػة اللربيػػػػة كمػػػػا لد ػػػػه ارلرفػػػػة  تللػػػػيم أنػػػػه مػػػػن غػػػػًن قجلػػػػم رغػػػػماردرسػػػػة. 
كأمػا  للغة اللربية  كلكنه موثوقا كمؤمنػا ل للػيم اللغػة اللربيػة. هل ا سيةااألس

خم لف اخللفيات من ف نفرا تقر با  ك اءكا و ربلأ فهماللا ر  الفصلبقب 
كبلضػػػػػهم  إلسػػػػػقميةاردرسػػػػػة الثناك ػػػػػة ا   م خر ػػػػػوف  بلضػػػػػهم الدراسػػػػػية

كبلضػػػػهم  بيػػػػ . بلضػػػػهم  جلػػػػكن ىف الةاردرسػػػػة الثناك ػػػػة اللامػػػػ   مي خػػػػرٌج
 12.أسرته مع جلكن 

درسة "نور   ماللا ر    الفصل الطقب ها هاالل  وى  تقكارش .2
 .مسارنجاإلسقمية  اهلدل" اللالية 

مدرسة "نور    فصل اللا راللملية تلليم اإلمقء ىف بناء عل  ارشاذدة ل
ىل إعطاء ال مر نات من اردرس إك وبر  بطر قة أ هر   اهلدل" اللالية 

. ةكن  يدتمل عل  الك ابة اإلمق ية  الطقبقدرة الطقب  كي د أف 
ببلض الطقب كمدرس اللغة اللربية  كي د بلض مع  قابلةبناءن عل  ارك 

درسة "نور   ماللا ر  الفصلبقب  ا ههامن ارشاكل كارجلا ل الل  و 
  اىف تلليم اإلمقء  منه مسارنج  اإلسقمية اهلدل" اللالية

 اللوامل اللغو ة . أ
 نقصاف فهم قواعد اإلمقء. (1

ك الكلمات  ظيهر أف أل مر نات بقب ىف ك ابة ا مل كفقا 
 ا لرك ك  فهم.  ية إال قليققواعد اإلمقالفهم   ملبلض الطقب 

 هما  بالصلوبة فى
 ربط ا ركؼ اللربيةك  (أ 
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ك د البااثة مشكقت ال قمي    ربط ا رؼ 
 15اللربية.منها  

 الصحير اخلطاء
 وعليكم السالم كعليكم لجلقـ

 صباح النور صباح نور
  
 

 ال فر ق بٌن صوت ارد كغًن ارد (ب 
ارد  لغة ذو اإلبالة كال  ادة. كاصطقاا   ذو 
إبالة الصوت حبرؼ ارد الناتج عن إ باع اركة 
ا رؼ ال م قبلهغ فإف كان  ا ركة ف حة   كاف 

ارد ألفاغ كإف كان  ا ركة كجلرةغ كاف ارؼ ا رؼ 
كاف ارؼ ارد كاككغ ارد  اءغ كإف كان ا ركة ضمة  

  11كجيب أف تكوف ذ ا ا ركؼ ساكنة.
صوت ارد كغًن ك د البااثة مشكقت ال قمي    

   11ارد. منها
 الصحير اخلطاء
 صباخ الخير اخلًن صب 
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 صباح النور النر صباح
 مكان الميالد مكن اريقد

 رقم الجوال رقم ا وؿ
 السالم عليكم الجللم عليكم

 
 بٌن ا ركؼ ار شاهبة ىف الصوت ال فر ق (ج 

عدـ تغيًن رسم ا رؼ بالرغم من تأثًن صوته مبا 
حييط به من أصو األصل   اللغة ك  اللربية خاصة 
أف لكل ضوت ارفا ديثله ك لط عن كلكن األضوات 
ت داخل مع بلضها بلض عن  اللفظ نظرا لقرب 
خمارج ا رؼ كال   غًن   اللربية. ألف األصوات 

يطة به مهما كان  قوة تأثًنا ال تطغ  عل  احمل
له   كب الت  بق   افظا عل  الصوت األصل  

ا ركؼ ك د البااثة مشكقت ال قمي     19رمسه.
   18.منهاار شاهبة ىف الصوت

 الصحير اخلطاء
 البيانات الشخصية السخشيةالبيانات 

 رقم التسجيل التصجيلرقم 
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 43ص 
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 رقم المحمول رقم ارهموؿ
 عنواني انواين

 
 ف واة )ت( ك ال اء ارربوبة )ة(ال اء ار بٌن  فر قال (د 
ال اء  بٌن  فر قالك د البااثة مشكقت ال قمي     (ه 

   43. منهاف واة )ت( ك ال اء ارربوبة )ة(ار
 الصحير اخلطاء

 متخرجة م خر  
 بطاقة شخصية بطاق   خصية

 مؤسسة اإلسالمية مؤسجل  اإلسقميه
 

"اؿ" القمر ة ك "اؿ" الشمشٌية  كغًن  بٌن  فر قال (و 
 ذالت. 

"أؿ" الشمجليةغ ذ  الـ ال لر فةغ كذ  تك ب كال 
تنطق ألهنا تدغم   ا رؼ ال م  قع بلدذا. "اؿ" 
القمر ة ذ  "اؿ" ال لر فية صاابة القـ الجلاكنة 
كال   أيت بلدذا ارؼ م حرؾ بإادل ا ركات غًن 

مسي  قمر ةغ نجلبة الجلكوف من ا ركؼ ار كورةغ ك 
ك د البااثة مشكقت  لظهورذا   الكلمة.
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"اؿ" القمر ة ك "اؿ"  بٌن  فر قالال قمي    
   41.منهاالشمشٌية

 
 الصحير اخلطاء

 المدرسة الثانوية اردرس ثٌنو ة
 المدرسة المتوسطة اردرسة ر وسطة

 البيانات الشخصية البيانات  خصية
 رقم الهاتف رقم ذاتف

 صباح النور نور صباح
 

 ارشكقت من  هة الطقب (4
 دكس اللغة اللربية.  الطقب  ماسةنقصاف الولع كا  ( أ

الولع ذو الرغبة القو ة ىف عمل الشيئ. فمن  رغب ىف 
ك ىف عملو سيل ىن ىف ذلت اللمل بالجلركر كال أ يئ 

باإل بار. كالولع لل لٌلم  لامل إىل ال شميع للطقب ىف 
كثر. أكثر  سي للم أال لٌلم. من  رغب ىف الدرس 
راد  أ كثر  سي للم مباأكاللكس  من ال  رغب ىف الدرس 

ف  نٌشط الطقب ىف أكال جي هد ىف تللمه. كالولع  جل طيع 
 ال للم.  
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اللا ر ل لليم  الفصلاف الولع كالنشاط من الطقب ىف كك
من نقصاف  ظهراإلمقء ناقصا. كنقصاف الولع كالنشاط  

الطقب مما  لادإ  ال شميع هلم ل للم اإلمقء. كما قال
  ل  

 ل للم الدركس اللغة اللربية؟" ماسةذل لت ا 

تباع تلليم درس اللغة اللربية  إل عندم مخاسة"ما 
 44تلليم اإلمقء." كخصوصا ىف

 ل لليم درس اللغة اللربية؟" ماسةذل لت ا 

ايانا  كن  ىف االة النشاط  أ.  ىل االة نفجلإ"نظرا 
 40ايانا."أايانا كن  ىف االة الكجلل  كابأبأ أك 

الق صاد ة  الة ا كاالولع ذ      بلض اللوامل ال  تؤثر 
كما أف كاروذبة  كا نجلية  كاخلطة  كالشخصية  كالبي ة.  

كمادة ال لليم  ك خصية اردرس  كاالة  ال شميع 
مل  كارلاملة  كاهلوا ة  كغًن الاألسرة  كالصاابة  كا

اللغة  ملشرة كتلليم ذالت  قد تكوف بلض اللوامل ل لليم
 اللربية.
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 درس صلب. وأٌف درس اللغة اللربية ذرام    ( ب
ارجللمنب. ة غاللربية ذ  لغة اللربٌيٌن كك لت لاللغة 

اللربٌية ىف عبادهتم  ةٌ غلالىف اللامل  ٌنع ارجللمي جل لمل مج
ة غاللك . ٌنندكنيجليإأ نبٌية  كان  اللغة اللربية لغةٌ ك اليومٌية. 

ال ل  شخصل الأاأل نبية ذ  اللغة ارجل لملة باأل نيب 
 ن كلم وفندكنيجلياإل كحننك بقدنا. أ ليش خارج دا رتنا 

ىل  دة كدقة إ فنح اج ةيومال كقمناىف   ةندكنيجليباإل
 42الجلل   ىف تلليم اللغة اللربية.

درسة "نور مباللا ر  الفصل  طقب البلض  كقد رأل
صلب ألغة اللربية لغة صلبة ك الأف   اهلدل" اللالية 

 أكك ارفردات   أ   إما من ناايةاأل نبية عندذم  اتاللغ
  درس ت اللغة اللربيةصار ك الصرؼ. فل لت  أالنحو   

 .جناز ال لليمإ ىفئ  ؤثر يهلم. كذ ا الش ةكخميف
 اللوامل غًن اللغو ة . ب

 لليم غًن دتكن الالبي ة الجلٌي ة. فارراد بالبي ة الجلي ة ذ  االة  (1
ل  مهارة الطقب ىف تللم اللغة اللربية. عؤثر   ا يدة. كذ 

مل تكن مناسبة  ذاإل مكاف ال للًم مشكلةن أس كوف البي ة 
 اللا ر مما  ل     الفصل اد  الطقبأما قاؿ . كال لليم

 " كيف ااؿ الفصل عند تلليم اإلمقء؟"
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 " عند تلليم اإلمقء  كاف الفصل ضميما ألف بلض الطقب
. كب لت  ال اارا الضوضاء ىف الفصل. ككاف الفصل  صنع

 45"نجل طيع اف ن للمى مرتااا.
بالبي ة ا جلنة. كاللكس   األاجلن حصل تلليم اللغة اللربيةيس

 .البي ة الجلي ةا   سي سيكوف ال لليم 
  للم اللغة اللربية.لكقات الطقب أنقصاف  (4

ىف الواقع  عرفنا أف األكقات ل للم اللغة األ نبية أقلُّ من  
ل لليم  من اللوامل   ااألكقات ك .كىلاألكقات ل للم اللغة األ

لد هم  كان   إذا ل  جناح الطقب ىف ال للم.عؤثر ت  سال
الدرس أكثر .  ففهمو ياألكقات الكافية كالكثًنة ل للم  فجل

مدرسة "نور   اللا ر الفصل    كلكن الواقع  أف الطقب
ل للم اللغة ما لد هم األكقات الكافية اإلسقمية اهلدل" اللالية 

 . اللربية
 الفصلىف  " خًن األماـ"بقطال ادمع أكما ىف ذ ا ارقابلة 

 ر  اللا 
 ىل ملهدؾ؟"إ" أتلمل اررا لة ل للم اإلمقء بلد ر ل  

للم اإلمقء. أسكن ىف ارلهد  كىل  "ال  ال أعمل اررا لة ل
ررا لة  ةكثًنة ىف ارلهد  كما لدٌم األكقات الكثًن كا بات  
ىل ارلهد  إ ع من اردرسة ىف ارجلاء. كبلد ر وع  أر الدرس. 
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تأخر ىف النـو بجلبب أال الليل. عادة   ةكثًن أنشطاة  يل 
  41 غل "

 ىل بي ت؟"إ" أتلمل اررا لة ل للم اإلمقء بلد ر ل  
  عل ك ب. لين مجلغولةىف البي    رغم أنين أسكنايانا. أ" 

عمل البي  كغًن ذلت  ألف لدٌل  غل  ساعد كالدٌل أف أ
 41األكقات القصًنة ىف البي ." 

النافلة.  غماؿعاألكقات لؤل كذلت بلض  من الطقب  جل لمل
 جل لمل أكقاته أل ياء غًن مفيدة . كما  يرل ىف آخر بلض ك 

 اللا ر  الفصلاد  الطقب ىف أذ ا ارقابلة ب
 "أتقاظ ارادة لدرس اللغة اللربية  يدا قبل بدا ة ال لليم ؟

"ال  ال أالاظ  يدا. ألنىن نا م قبل الدرس أايانا  كإالٌ  
أصدقا  . م  س لمل األكقات ارو ودة قبل الدرس لل حدث أ
 49س لمل األكقات قبل الدرس  للم اح." أ

مدرسة "نور   اللا ر  الفصل اٌل مشكقت تلليم اإلمقء لطقب .4
 مسارنجاإلسقمية اهلدل" اللالية 

مدرسة "نور اهلدل"   اللا ر  الفصلنقصاف ارلرفة من بقب  . أ
مسارنج عن القواعد لك ابة اإلمقء بجلبب عدـ  اإلسقمية اللالية

للطقب.  ثًناال لٌود لك ابة اإلمقء  ألف مادة اإلمقء مل  للَّم 
 عطاء ارفردات فحجلب.إلبر قة اإلمقء مجل لمل ك 
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 لىن  فحلٌّ مضبوط هل ا ارشكلة  
 بٌٌن القواعد الصحيحة لك ابة  أم  ف  لطأجيب عل  اردرس 

 ال مر نات لك ابة اإلمقء.  ف  لطأاإلمقء  ك 
محاس هم  كاف ت  دأك ابة اإلمقء ك عل    كاف   لٌودأفلل  الطقب 

ف تلرفوا القواعد الصحيحة لك ابة اإلمقء. أل للم اإلمقء  كعليهم 
ـي عل  الطقب  مرارا ىف ك ابة اإلمقء بك ابة  واف جيرٌبأكا ضا   ل ى

 صحيحة كمرتبة.
 لطقب ل للم اللغة اللربية.من ا ماسةنقصاف الولع كا  . ب

فحٌل  كاصل هب ا ارشكلة لنقصاف ال شميع من اردرس للطقب.
 ضبوط هل ا ارشكلة م
جيب عل  اردرس أف حيٌرؾ محاسة لطقب ل للم اإلمقء   -

ما جيللهم ع واليجلأل مىل اردرس أإاألس لة إلبداءالفرصة  ذمبإعطاء
 عن اإلمقء.  ناا ر 

الصلوبة  مهل  نف  قىٌرب بلض الطقب ال أكجيب عل  اردرس  -
 لك ابة اإلمقء ىف درس اللغة اللربية.

  ألف ااجلن اف  شمع الطقب تشميلأكجيب عل  اردرس  -
ف  لمل كل أليس لد ه ال شميع لل للم  ال ديكن  مالطالب ال 

 األ ياء  يدا.
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 أف اللغة اللربية ذ  أصلب كأسهب  الدرس.   رأم . ج
  اللغة اللربية ذ  سليب بأف رأمبلض الطقب ب رأمكثًن من الواقع    

درس صلب. كب لت  جيب عل  اردرس أف  جل لمل الطر قة 
ىف تلليم اإلمقء  ك   ناؿ كل من الطقب  الفهمى هل ا  ناسبةار

اردرس  ه جل ىلملي  مال  ةالدرس سهق. كك لت ارنهج كاالس ًناتيمي
ف  كوف م نوعا  ال جيلل  أية كيق  كوف رتيبا ىف تلليم اللغة اللرب

 .ه  شلر بارقؿكل الطقب مجلركرا كال جيلل

ا لُّ من مشكلة البي ة كاألمكنة ارطبقة بالطقب لل للم اإلمقء  فاما . ذ
ىف   نكوف الطقب ماذر ي.  كهب ا  سمرحياف تكوف الفصل أهو ف

الفكر ك    يركتىل اجلن الجلمع ك إاإلمقء. ألف اإلمقء حي اج 
اردرس.  كجيب عل  اردرس أف  نظم  ننطقهما  واك ب ف أ وا جل طيل

الفصل  يدا كجيلل الفصل ساكنا كمرحيا  ال  جل طيع كل الطقب 
اإلمقء  يدا. كأ ضا  جيب  واف   للمأ واأفكارذم ك جل طيل كاأف  رٌك  

 . بهاردرس  ذمعل  الطقب أف  طيلوا ما قاؿ كأمر 
ند الطقب ل للم اإلمقء  ألف اردرس  للمهم ىف نقصاف األكقات ع . ح

 ك ابة اإلمقء مرة فقط ىف األسبوع. 
مرا لة  وفق  لملفك ارلهد  أالبي   إىل الطقب  بلد كصوهلمفأما 

 اردرس ىف الفصل. هملارادة الل ع
 فحلٌّ مضبوط هل ا ارشكلة  تلىن  
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ك ىف أك ىف البي   أز ادة ا صة ل لليم اإلمقء  إما ىف الفصل  
 48ارلهد.
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 الباب اخلامس

 تمامخاال

 اإلنتائج . أ
تعليم  كتابة اإلمالء  لدىى طالب الفصل العاشر يف  مشكالت

 مدرسة نوراذلدى العالية اإلسالمية مسارنج ,فيما يلي :
 , منها : نقصان الفهم بقواعد اإلمالء  .1

 ربط احلروف العربية (أ 
 توالتفريق بني صوت ادلد وغري ادلد (ب 
 ىف الصو التفريق بني احلروف ادلتشاهبة (ج 
 التاء ادلفتوحة )ت( و التاء ادلربوطة )ة(بني التفريق  (د 

 "ال" القمرية و "ال" الشمشّية بني التفريق ( ه
 م اللغة العربيةوقات الطالب لتعلأنقصان  .2
 س اللغة العربيةدر يف من الطالب  ماسةنقصان الولع واحل .3
 درس صعب وأّن اللغة العربية هيف  رأي .4
 .مناسبة لتعلم اإلمالءأي غري البيئة السيّئة.  .5

 االقًتاحات . ب
 للمدرسة .1

ولو تكفي الوسائل والتسهيالت يف العملية التعليمية, ولكن 
عين زيادة احلاصة للدروس احمللية أن هتتم بقلة الوقت, تجدير بادلدرسة 
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وسوى ذلك, أن حتاول أداء ادلعلم اللغوي   مثل درس اللغة العربية.
 يف العملية التعليمية. كالوسيلة التعليمية ادلسنخدمة

 للمعلم .2
كادلريب وادلشرف يف العملية التعليمية. فعلية   –أن يكون ادلعلم 

استحدام  أنواع الطرق التعليمية واستخدام سائر الكفاءات والنظام 
 يف أداء الواجبات كادلعلم. وهو أسوة للتالميذ.

 
 األختتام . ت

وة اإلميان محد وشكر اهلل الذي أعطى الباحثة نعمة  اإلسالم وق
ووفقنا على دين اإلسالم ورزقنا العقل السليم حىت تستطيع الباحثة ان يتم هذا 

 البحث بقدر ما له من الطاقة.

وإمنا الباحثة تقوم بالتحليل من البيانات اليت نقلها من كتب أهل 
العلم والعرفان, كما أن الباحثة إنسان عادي فال خيلو من خطأ ونسيان ولذلك 

د عن الكمال والتمام. فريجو الباحثة أن يستفيذ متعلموا اللغة هذالبحث بعي
العربية من هذا البحث وعسى اهلل أن يوفقنا إىل رشد السبيل , واهلل يعلم وأنتم 

 ال تعلمون, واهلل أعلم بالصواب.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

TAHUN AJARAN 2016/2017 

Satuan Pendidikan  : MA NU Nurul Huda 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Materi   : Menulis tentang  البيانات الشحصية 

Kelas/ semester  : X / 1 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 

A. Kompetensi Inti (KI) 

K.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 

K.2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan 

disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong-royong, 

kerjasama, toleran, damai ), santun, responsive, dan pro-

aktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi 

atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan social dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan. 



K.3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan 

factual, konseptual, procedural, berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradapan terkait penyebab 

fenomena dan , serta menerapkan pengetahuan 

procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan. 

K.4 Mengolah, menalar, dan menyahi dalam ranah 

kongkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah 

keilmuan. 

B. Kompetensi Dasar (KD) 

4.3 Menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk 

mengungkapkan informasi terkait topik dengan 

memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan 

unsur budaya secara benar dan sesuai dengan konteks. 

C. Indikator 

4.4.1 Mengidentifikasi kosakata baru yang di lafalkan 

guru tentang  البيانات الشحصية 



4.4.2  Mengisi kalimat yang rumpang  tentang  البيانات

 الشحصي

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Setelah pembelajaran ini selesai siswa dapat 

menulis kosakata/ kalimat nahasa arab dengan baik dan 

benar sesuai kaidah bahasa arab. 

E. Materi Pembelajaran 

 

 اكتب الكلمة اآلتية اليت تستمعها !

رقم  –اجلنس  -القاب –اإلسم بالكامل  –بطاقةشخصية  -البيانات الشخصية

 –ادلعهد  –اسكن  –ادلتخرج  –العنوان  –تاريخ ادليالد  –مكان ادليالد  –سجيل الت

 –ادلدرسة احلكومية  –ادلدرسة األهلّية  –رقم اذلاتف  –رقم احملمول  –رقم اجلّول 

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مؤّسسة  –ادلدرسة ادلتوسطة  –ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 

مساء اخلري. –هنار سعيد  –صباح اخلري  –اإلسالمية   

 اضف كلمة مناسبة يف كل فراغ فيما يلي !



السالم عليكم؟......, صباخ اخلري؟...... كيف حالك؟....... امسي ....... انا 
"نور اذلدى" بسمارنج, انا متخرجة يف ....  طالب جديد يف ادلدرسة الثّانوية اإلسالمية

MTs/SMP دي : ........ وعنواين : ........ واألن اسكن ومكان  وتاريخ ميال 
 يف ......

 

F. Metode Pembelajaran 

Mubasyaroh, al imla’ al ikhtibari 

G. Langkah- langkah Pembelajaran 

Tahap 

pembelajaran 

Deskripsi kegiatan guru dan siswa 

Pendahuluan  

(10 menit ) 

Kegiatan guru : 

1. Guru mengucapkan salam dan 

menanyakan kabar 

2. Guru mengajukan pertanyaan 

tentang materi yang sudah 

dipelajari 

3. Guru mengantarkan siswa 

kepada suatu permasalahan 

yang dihadapi kemudian 

menjelaskan tujuan 



pembelajaran atau KD yang 

akan dicapai 

 

Siswa dengan santun 

1. Menjawab salam 

2. Merespon pertanyaan guru 

3. Menyimak tujuan dan 

penjelasan materi yang 

disampaikan guru 

Kegiatan inti 

(70 menit) 

 Mengamati dengan teliti 

1. Siswa mengamati  

penhelasan guru tentang 

materi 

 Menanya dengan santun 

1. Siswa menanya tentang 

hal-hal yang kurang jelas 

2. Siswa menanya mufrodat 

yang belum paham 

 Mencoba dengan penuh 

semangat 

1. Siswa mencoba mengisi 



kaimat yang kosong 

dalam paragraf 

 Menalar dengan terampil 

 Mengkomunikasi dengan 

terampil 

1. Siswa mempresentasikan 

hasilnya didepan kelas 

 

Penutup 

(10 menit) 

1. Guru dan siswa melakukan 

evaluasi dari hasil kegiatan 

yang telah dilaksanakan 

2. Guru memberikan motivasi 

kepada siswa agar lebih 

memahami materi yang 

dipelajari 

3. Guru menutup pelajaran 

dengan bacaan hamdalah doa 

dan salam. 

 

H. Media atau Alat dan Sumber Belajar 

Media   : papan tulis 

Alat/bahan : tulisan kertas 



Sumber belajar : buku paket bahasa arab kelas x/1 

I. Penilaian  

1. Tekhnik : test 

2. Bentuk : tertulis 

3. Instrument 

a. Soal  

 

 اكتب الكلمة اآلتية اليت تستمعها !

 اضف كلمة مناسبة يف كل فراغ فيما يلي !

Pedoman penskoran 

Nilai akhir = jumlah nilai perolehan : jumlah skor 

maksimal x 100 

 

J. Remedial 

Siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar 

diberikan kesempatan untuk memperbaikinya sesuai 

indicator yang belum mencapai baik dengan cara 

diberikan tugas/ dengan mengulang teks. Jika didapati 

banyak siswa yang belum mencapai kektuntasan belajar 

maka guru wajib memberikan pelajaran ulang sesuai 



indicator yang belum tercapai oleh kebanyakan siswa 

selanjjutnya guru melakukan penilaian kembali dengan 

indicator soal yang sejenis. Remedial pembelajaran 

dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu atas 

kesepakatan antara siswa dan guru. 

K. Interaksi Guru dan Orang Tua Murid  

Guru meminta siswa memperlihatkan lembar 

penilaian kepada orangtuanya dengan memberikan 

komentar dan paraf. Cara lainya dapat juga dengan 

menggunakan buku penghubung kepada orang tua berisi 

tentang nilai pengetahuan dan sikap perilaku siswa 

setelah mengikuti kegiatan. 

Semarang, 8 agustus 2016 

 

Mengetahui  

Kepala sekolah  Guru bidang studi 

 

 

NIP/NIK   NIP/NIK 

 



PROBLEMATIKA MENGUASAI KOMPETENSI 

MENULIS IMLA’ 

BAGI  SISWA KELAS X 

DI MADRASAH ALIYAH NU NURUL HUDA 

SEMARANG 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Bagaimana proses pembelajaran imla’ pada kelas X di 

MA NU Nurul Huda Semarang 

2. Bagaimana sikap siswa selama mengikuti proses 

pembejaran 

3. Bagaimana kompetensi menulis siswa dengan metode 

imla’ 

4. Hambatan apa saja yang dihadapi siswa dalam proses 

pembelajaran menulis dengan metode imla’ 

5. Apa solusi dari permasalahan belajar menulis dengan 

metode imla’ 



PROBLEMATIKA MENGUASAI KOMPETENSI 

MENULIS IMLA’ 

BAGI  SISWA KELAS X 

DI MADRASAH ALIYAH NU NURUL HUDA 

SEMARANG 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Wawancara dengan siswa kelas X MA NU Nurul Huda 

Semarang 

1. Seberapa sering Guru menggunakanmetodeimla’ ? 

apakah dalam setiap pertemuan ? 

2. Pada bagian apa Guru menggunakan metode imla’ dalam 

pelajaran bahasa arab ? 

3. Apakah Guru mengimla’kan materi dengan suara yang 

jelas ? 

4. Apakah Guru mengimla’kan materidengan makhorijul 

huruf yang benar ? 

5. Apakah Guru mengimla’kan materi dengan kecepatan 

yang sesuai ? 



6. Berapa kali guru mengulang materi ketika mengimla’kan 

? 

7. Bagaimana suasana kelas ketika Guru sedang 

mengimla’kan materi pelajaran bahasa arab ? 

8. Apakah Anda mengetahui arti dari setiap mufrodat yang 

di imla’kan Guru ? 

9. Apakah Anda pernah menanyakan kata yang kurang 

jelas saat Guru sedang mengimla’kan materi pelajaran 

bahasa arab ? 

10. Apakah Anda semangat dalam mengikuti materi 

pelajaran bahasa arab yang di imla’kan Guru ? 

11. Apakah Anda mengamati materi pelajaran bahasa arab 

terlebih dahulu sebelum Guru mengimla’kan ? 

12. Apakah anda mengulang di rumah materi imla’ yang 

telah diajarkan Guru ? 

13. Apakah Anda kesulitan dalam membedakan bentuk 

huruf di awal, ditengah dan di akhir ? 

14. Apakah Anda kesulitan dalam mensyakal mufrodat yang 

di imla’kan Guru ? 

15. Apakah Anda kesulitan dalam menyambung huruf arab 

yang di imla’kan Guru ? 



16. Apakah Anda kesulitan dalam menulis panjang 

pendeknya huruf dari sebuah mufrodat yang di imla’kan 

Guru ? 

17. Apakah Anda kesulitan membedakan huruf-huruf yang 

bunyinya mirip ? 

18. Apakah Anda kesulitan menulis bahasa arab dengan 

tulisan yang rapih ? 

19. Menurut Anda, bagaimana solusi untuk mengatasi 

permasalahan yang Anda hadapi dalam menulis imla’ ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA 

Satuan pendidikan  : MA NU Nurul Huda Semarang 

Responden 1  : Joko Abdullah 

Hari/ tanggal  : selasa, 24 oktober 2017 

1. Seberapa sering Guru menggunakanmetodeimla’ ? 

apakah dalam setiap pertemuan ? 

Jawaban : “ tidak sering, hanya di awal-awal materi. 

Tidak dalam setiap pertemuan , kan 

maharonya beda-beda mbak. 

2. Pada bagian apa Guru menggunakan metode imla’ dalam 

pelajaran bahasa arab ? 

Jawaban : “ pada bagian mufrodat.” 

3. Apakah Guru mengimla’kan materi dengan suara yang 

jelas ? 

Jawaban : “iya, guru selalu mengimlakan materi dengan 

suara yang jelas.” 

4. Apakah Guru mengimla’kan materidengan makhorijul 

huruf yang benar ? 

Jawaban : “iya, guru selalu mengimlakan dengan 

makhorijul huruf yang benar.” 



5. Apakah Guru mengimla’kan materi dengan kecepatan 

yang sesuai ? 

Jawaban : “tidak, karena guru mengimlakan dengan 

cepat maka siswa kurang paham dan sering ketinggalan.” 

6. Berapa kali guru mengulang materi ketika mengimla’kan 

? 

Jawaban : “ tiga kali mbak.” 

7. Bagaimana suasana kelas ketika Guru sedang 

mengimla’kan materi pelajaran bahasa arab ? 

Jawaban : “Biasanya pelajaran Bahasa Arab diajarkan 

pada siang hari, kelas terasa panas, ada yang 

ramai sendiri, ada juga yang mendengarkan , 

ada yang tiduran. Meski guru sudah 

mengingatkan , masih adalah yang gaduh 

sendiri.” 

8. Apakah Anda mengetahui arti dari setiap mufrodat yang 

di imla’kan Guru ? 

Jawaban : “ tidak paham “ 

9. Apakah Anda pernah menanyakan kata yang kurang 

jelas saat Guru sedang mengimla’kan materi pelajaran 

bahasa arab ? 



Jawaban : “pernah, karena saya ingin melengkapi dalam 

buku saya dan mengetahui artinya.” 

10. Apakah Anda semangat dalam mengikuti materi 

pelajaran bahasa arab yang di imla’kan Guru ? 

Jawaban : “saya kurang semangat dalam mengikuti 

materi pelajaran bahasa arab yang di 

imla’kan guru. 

11. Apakah Anda mengamati materi pelajaran bahasa arab 

terlebih dahulu sebelum Guru mengimla’kan ? 

Jawaban : “tidak. Karena terkadang saya tertidur. Kalau 

tidak saya asik mengobrol sama teman-

teman. Waktu sebelum pelajaran saya buat 

untuk bercanda.” 

12. Apakah anda mengulang di rumah materi imla’ yang 

telah diajarkan Guru ? 

Jawaban : “tidak, karena saya di pondok sulit membagi 

waktu. Sudah banyak kegiatan di pondok di 

sore hari, malam hari, kadang tidurnya juga 

malam-malam. 



13. Apakah Anda kesulitan dalam membedakan bentuk 

huruf di awal, ditengah dan di akhir ? 

Jawaban : “ iya, terlalu sulit dalam membedakan bentuk 

huruf.” 

14. Apakah Anda kesulitan dalam mensyakal mufrodat yang 

di imla’kan Guru ? 

Jawaban : “ agak kesulitan.” 

15. Apakah Anda kesulitan dalam menyambung huruf arab 

yang di imla’kan Guru ? 

Jawaban : “tidak, karena menyambung huruf arab sangat 

mudah.” 

16. Apakah Anda kesulitan dalam menulis panjang 

pendeknya huruf dari sebuah mufrodat yang di imla’kan 

Guru ? 

Jawaban : “ ada yang sulit da nada yang tidak.” 

17. Apakah Anda kesulitan membedakan huruf-huruf yang 

bunyinya mirip ? 

Jawaban : “iya, terkadang.” 

18. Apakah Anda kesulitan menulis bahasa arab dengan 

tulisan yang rapih ? 

19. Menurut Anda, bagaimana solusi untuk mengatasi 

permasalahan yang Anda hadapi dalam menulis imla’ ? 



Jawaban : “ banyak masalah yang saya hadapi dalam 

menulis imla’. Seperti saya kurang paham 

dengan kaidah-kaidah menulis bahasa arab 

yang benar. Selain itu juga tentang 

kenyamanan dikelas saat guru 

mengimlakan materi. Banyak teman saya 

yang ramai sendiri, bercanda, terkadang 

ikutan mbak. Solusi yang tepat untuk 

mengatasi masalah tersebut adalah guru 

harus pintar-pintar dalam mengelola kelas, 

mengatur murid agar tidak berbicara 

sendiri.seperti itulah mbak. Seharusnya 

juga siswa tidak boleh ramai karna akan 

menganggu konsentrasi teman lainya.” 

 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA 

Satuan pendidikan  : MA NU Nurul Huda Semarang 

Responden 2  : Sinta Munika 

Hari/ tanggal  : selasa, 24 oktober 2017 

1. Seberapa sering Guru menggunakanmetodeimla’ ? 

apakah dalam setiap pertemuan ? 

Jawaban : “ biasanya seminggu sekali mnak. Kadang tiap 

ada pelajaran bahasa arab sambil diselingi imla’.” 

2. Pada bagian apa Guru menggunakan metode imla’ dalam 

pelajaran bahasa arab ? 

Jawaban : “ pada bagian mufrodat mbak.” 

3. Apakah Guru mengimla’kan materi dengan suara yang 

jelas ? 

Jawaban : “ ya, kalau tidak jelas siswa gak dengar dan 

tidak akan paham apa yang di lafalkan guru.” 

4. Apakah Guru mengimla’kan materidengan makhorijul 

huruf yang benar ? 

Jawaban : “ iya mbak “ 

5. Apakah Guru mengimla’kan materi dengan kecepatan 

yang sesuai ? 



Jawaban : “ ya ada kalanya terlau cepat.” 

6. Berapa kali guru mengulang materi ketika mengimla’kan 

? 

Jawaban : “ 2-3 kali mungkin kalau siswanya agak 

ramai.” 

7. Bagaimana suasana kelas ketika Guru sedang 

mengimla’kan materi pelajaran bahasa arab ? 

Jawaban : “saat guru mengimlakan, Susana kelas sering 

ramai, kadang tenang. Suasana didalam 

kelas juga panas jadi membuat belajar 

menjadi kurang nyaman.”   

8. Apakah Anda mengetahui arti dari setiap mufrodat yang 

di imla’kan Guru ? 

Jawaban : “ ada yang tidak mbak.” 

9. Apakah Anda pernah menanyakan kata yang kurang 

jelas saat Guru sedang mengimla’kan materi pelajaran 

bahasa arab ? 

Jawaban : “ pernah, sering malah. Karna biar paham.” 

10. Apakah Anda semangat dalam mengikuti materi 

pelajaran bahasa arab yang di imla’kan Guru ? 

Jawaban : “Tergantung suasana hati, kadang semangat 

kadang tidak, kadang juga mengantuk.” 



11. Apakah Anda mengamati materi pelajaran bahasa arab 

terlebih dahulu sebelum Guru mengimla’kan ? 

Jawaban : “tidak,kadang-kadang hehe. Soalnya sebelum 

pembelajaran waktunya untuk bercanda-

canda dengan teman mbak.” 

12. Apakah anda mengulang di rumah materi imla’ yang 

telah diajarkan Guru ? 

Jawaban : “ kadang-kadang. Meskipun saya di rumah, 

kegiatan dirumah juga banyak. Bantu-bantu 

orang tua dll karena waktu dirumah sangat 

padat” 

13. Apakah Anda kesulitan dalam membedakan bentuk 

huruf di awal, ditengah dan di akhir ? 

Jawaban : “ kadang sulit kadang mudah.” 

14. Apakah Anda kesulitan dalam mensyakal mufrodat yang 

di imla’kan Guru ? 

Jawaban : “ tidak, guru mengimlakan dengan jelas.” 

15. Apakah Anda kesulitan dalam menyambung huruf arab 

yang di imla’kan Guru ? 

Jawaban : “ tergantung yang di imlakan mbak, kalau 

mufrodatnya asin ya sulit hehe.” 



16. Apakah Anda kesulitan dalam menulis panjang 

pendeknya huruf dari sebuah mufrodat yang di imla’kan 

Guru ? 

Jawaban : “ iya, sulit karena saya kurang paham kaidah 

menulis bahasa arab dengan baik.” 

17. Apakah Anda kesulitan membedakan huruf-huruf yang 

bunyinya mirip ? 

Jawaban : “ sulit mbak “ 

18. Apakah Anda kesulitan menulis bahasa arab dengan 

tulisan yang rapih ? 

Jawaban : “ hehe iya, tulisan saya tergantung suasana 

hati saya mbak.” 

19. Menurut Anda, bagaimana solusi untuk mengatasi 

permasalahan yang Anda hadapi dalam menulis imla’ ? 

Jawaban : “ saya harus belajar lebih giat lagi, tentang 

kaidah imla. Bagaimana menulis huruf 

hijaiyah, bagaimana membentuk huruf 

diawal,tengah dan akhir. Bagaimana 

menyambung huruf yang diimlakan, 

bagaimana menulis panjang pendeknya 

huruf, bagaimana membedakan huruf yang 

bunyinya mirip, bagaimana menulis tulisan 



bahasa arab yang rapi. Dan saya juga harus 

menambah waktu belajar saya mbak.” 
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Satuan pendidikan  : MA NU Nurul Huda Semarang 

Responden   : Sudarno S.pd 

Hari/ tanggal  : senin, 23 oktober 2017 

1. Sejak kapan Bapak mulai menggunakan metode imla’? 

Jawaban : “ sejak saya mulai mengajar bahasa arab di 

sini, saya sudah menggunakan imla’ sebagai 

latihan menulis siswa. imla yang saya 

gunakan mulai tingkat awal dari belajar 

tentang huruf hijaiyah mbak. Kemudian 

lama-kelamaan imla yang saya gunakan imla 

yang agak sulit yaitu imla ghoiru mandur dan 

ikhtibari.” 

2. Materi apa sajakah yang Bapak ajarkan dalam pelajaran 

bahasa arab dengan metode imla’ ? 

Jawaban : “ dalam pembelajaran bahasa arab ada empat 

keterampilan. Ada keterampilan kitabah, 

isitima’, kalam, dan qiro’ah. Dalam satu 

materi atau satu bab harus mengajarkan 

empat maharoh tersebut agar mencapai 



sebuah tujuan pembelajaran bahasa Arab. 

Kalau saya, tiap mengajarkan materi 

maharah kitabah imla’, saya menggunakan 

imla’ghoiru  mandur pada bagian mufrodat. 

Saya mendikte mufrodat tersebut kemudian 

siswa menyalin tanpa melihat teks.” 

3. Dari manakah Bapak mengambil bahan referensi yang 

digunakan untuk mengajar imla’ ? 

Jawaban : “Untuk refrensi yang saya gunakan, standar 

sajalah mba, saya menentukan materi tentu 

saja berdasarkan pembelajaran yang akan 

saya lakukan. Patokanya hanya melihat 

dengan melihat buku teks, karena buku itu 

sudah sesuai dengan silabus. Jadi saya hanya 

perlu melanjutkan pembelanjaran 

selanjutnya.” 

4. Bagaimanakah respon siswa ketika Bapak menggunakan 

metode imla’ ? 

Jawaban : “respon siswa ya macam-macam mba, ada yang 

benar-benar serius mendengarkan dengan 



semangat, ada yang ramai sendiri, biasanya 

yang duduknya di belakang. Ada salah satu, 

dua yang tidur di kelas.biasanya siswa laki-

laki. Ya keadaan seperti itu wajar. Kalau 

yang tidur saya maklumi daripada ramai. 

Biasanya siswa berasal dari pondok karena 

malamya sudah banyak kegiatan. Kalau ada 

yang ramai sendiri, saya beri peringatan 

satu,dua kali kalau masih ramai saya 

biarkan. Alhamdulillah, suara saya masih 

jelas dan dapat menjangkau keseluruhan 

kelas sehingga dapat meminimalisirkan 

kegaduhan yang terjadi.” 

5. Bagaimanakah kemampuan siswa dalam menulis bahasa 

arab dengan menggunakan metode imla’ ? 

Jawaban : “kemampuan menulis imla pada siswa kelas X 

, ada yang sudah bisa menulis,ada yang 

belum bisa. Kebanyakan memang yang 

bukan berasal dari pondok pesantren yang 

kemampuan menulisnya masih rendah. 

Mereka memang perlu belajar lebih giat 



lagi agar nilainya mencapai bahkan diatas 

standar. Dan untuk mengajarkan materi 

imla’ memang butuh suara yang jelas agar 

murid benar-benar jelas kemudian dapat 

menulis dengan baik apa yang di imla’kan”. 

6. Kesalahan apa saja yang dilakukan siswa dalam imla’? 

Jawaban : “ yang paling sering itu seperti 

menulis huruf-huruf yang bunyinya mirip, 

kemudian membedakan al-syamsiyah dan 

qomariyah, dan panjang pendeknya huruf 

mbak. 

7. Menurut Bapak, bagaimana solusi untuk mengatasi 

kesulitan Siswa dalam menulis Bahasa Arab dengan 

metode Imla’ ? 

Jawaban : “ ya siswa harus belajar lebih giat lagi, tentang 

kaidah penulisan huruf, latihan tentang 

huruf hijaiyah. Harus mengulang kembali 

dirumah atau pondok tentang materi yang 

sudah saya ajarkan dikelas. Supaya tidak 

lupa kemudian ketika saya mengimlakan 

materi jangan ramai sendiri, karena imla’ 

bukan hanya keterampilan menulis akan 



tetapi juga membutuhkan ketrampilan 

mendengar yang baik. Bahwa sebenarnya 

bahasa arab bukan merupakan bahasa yang 

sulit, asal kita mau belajar dan terus belajar. 

Insyaallah semuanya menjadi mudah. Dan 

pelajaran bahasa arab sangant bermanfaat 

sekali untuk kehidupan sehari-hari.” 
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