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 إهداء

  

 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل :

 عائليت احملبوبة : 

وأخيت أمية   حممد نبيل ارمحينو أخي   سيت شفاعة القمريةو أمي  حممد سعد" أيب 
 "وحممد فاتح الفارزي  حممد أشراف فو ازي أخي تربيزة و

 مرّبي و روحي : 

املشايخ األعزاء و األساتذة الكرماء، و من قد علمين و ربيان ابجلهد و  مجيع 
 الصرب، عسى هللا أن يعطيهم الدرجة العليا يف الدنيا و األخية 
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 تقدير الشكر و ال

القيامة  يوم    منقذا يف  ، وجعله دينا خمتارااحلمد هللا تعاىل الذي جعل اإلسالم دينا  
وسلم، الرسول الذي   عليه  هللا  یواخلسران، والصالة والسالم على نبينا حممد صل لكة  هلامن  

 اإلسالم لكافة الناس إىل آخر الزمان.  جاء بدين

وجبهودمها   إكراما صغاري،  منذ  ربيان  اللذين  والدي  إىل  قدمت  موفرا    وشكرا 
 . أن أستمر حيايت لطلب العلم أستطيع

 الصحة والفرصة حىت انتهيت من البحث أشكر هللا عز  وجل  على نعمة القوة و 
لدى طلبة   " يف تعليم اإلنشاءاإلنشاء يف طريقة "املذكرة امليسرة  استخدام لعنواناب اجلامعي

 . وقد انتهيت كتابة هذه البحثمركز ترقية اللغة األجنبية مبعهد نور اجلديد بيطان بربولنجو
 وال ميكن امتامه بدون مساعدة اآلخر، ولذلك يقدم الباحث الشكر إىل :   اجلامعي

إبراهيم  .1 مالك  موالان  اجلامعة  املاجستي، كمدير  احلارس  عبد  احلاج  الدكتور  فضيلة 
 اإلسالمية احلكومية ماالنج 

فضيلة الدكتور احلاج أغوس ميمون املاجستي، كعميد الكلية كلية علوم الرتبية والتعليم  .2
 ة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج جبامع

فضيلة الدكتورة احلاجة مملوءة احلسنة املاجستي، كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة  .3
 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

الدكتور احلاج شهداء املاجستي ، كمشرف على كتابة هذا البحث. وأقول شكرا جزيال   .4
لى كل ما قدموه مساعدة من نعمة من هللا سبحانه وتعاىل حىت يتسىن جلميع األشياء  ع

اجليدة الىت حتصل على مكافأة من هللا سبحانه وتعاىل. وتوجيه يف كل مراحل إعداد 
 هذه خطة البحث منذ بداية فكرة الباحث حىت انتهي منها. 

العربيىة .5 اللغة  تعليم  قسم  واألساتذات يف  األساتيذ  إبراهيم   مجيع  مالك  جبامعة موالان 
 اإلسالمية احلكومية ماالنج 

مجيع أصحايب يف قسم تعليم تعليم اللغة العربيىة جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية   .6
قين ويساعدىن يف افير الىت قد    هشام أولياء الرمحن  ياحلكومية ماالنج. وخاصة لصديق



 ه
 

البحث.   هذا  يفترتيب  املتخرجني  أصحايب  اإلسالمي   وكذلك  اجلديد  النور  املعهد 
   بيطان بربولنجو، الذين صاحبون يف هذه الفرصة الثامنة.

الثواب. وأخيا، أدرك  يثبينا حبسن  عسى هللا أن مين علينا رمحته الحد هلا وأن 
وهناك ابلتأكيد الضعف أو القصور، تتوقع التقرير   اجلامعي  الباحث أن كتابة هذه البحث

 كون البحثي  عسى أنانتقادات واقرتاحات بناء من أي طرف ملزيد من التحسني، وهذا  
 مفيد يل ولنا مجيعا. أمني اي رب العاملني. جزاكم هللا أحسن اجلزاء.  اجلامعي
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 تقرير املشرف 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 الطالب :   كتبهقدم إىل حضرتكم هذا البحث اجلامعي الذي  ن

 حممد دف اع رابن :    سماال

 17150089:   الرقم اجلامعي 

 املاجستي   شهداء احلاج الدكتور:    املشرف

يف تعليم اإلنشتتاء لدى   ”املذكرة امليستترة يف طريقة اإلنشتتاء“استتتخدام كتاب :  العنوان 
 طلبة يف مركز ترقية اللغة األجنبية مبعهد نور اجلديد بيطان بربولنجو

قددد نانران حا النانر، وأدخلنددا فيدده بعض التعددديالت واإلصددددددددددددددالحددات الالزمددة ليكون على  
( يف S1الدراسدددة واحلصدددول على درجة سدددرجاان )  كمالالشدددكل املطلوب السدددتيفاء شدددروط املناقشدددة إل 

اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسددددددددددددالمية احلكومية  قسددددددددددددم تعليم
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 تقرير عميد كلية علوم الرتبية والتعليم 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

كلية علوم الرتبية والتعليم جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسددالمية احلكومية ماالنج    عميد   تلمقد اسددتل
 البحث اجلامعي الذي كتبه الباحث :
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  17150089: الرقم اجلامعي 
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 م.2020/2021
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 قسم تعليم اللغة العربية 
 كلية علوم الرتبية والتعليم 

 اإلسالمية احلكومية ماالنج جامعة موالان مالك إبراهيم  
 

 رئيسة قسم تعليم اللغة العربيةتقرير 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

قد استلمت رئيسة قسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم الرتبية والتعليم جبامعة موالان مالك إبراهيم  ل
 اإلسالمية احلكومية ماالنج البحث اجلامعي الذي كتبه الباحث : 
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( يف قسدددم تعليم اللغة العربية كلية علوم  S1الدراسدددة واحلصدددول على درجة سدددرجاان )  كمالإل  
للعدددددام   مددددداالنج  احلكوميدددددة  اإلسددددددددددددددالميدددددة  إبراهيم  مدددددالدددددك  موالان  جدددددامعدددددة  والتعليم   اجلدددددامعيالرتبيدددددة 
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 إقرار الباحث 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 : أان املوقع أدانه 

 حممد دف اع رابن :    سماال

 17150089:   الرقم اجلامعي 

ه لتوفي شددروط النجال لنيل درجة سددرجاان يف تحضددر أهذا البحث اجلامعي الذي    أبن  رتأقر  
كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسددددددددددددالمية احلكومية قسددددددددددددم تعليم اللغة العربية  

يف تعليم اإلنشاء لدى   ”املذكرة امليسرة يف طريقة اإلنشاء“استخدام كتاب :    العنوان حتت  ماالنج
 طلبة يف مركز ترقية اللغة األجنبية مبعهد نور اجلديد بيطان بربولنجو

عى أحد استقباال ادمن إبداع غيي أو أتليف اآلخر. وإذا    زاورتهه بنفسي وما  ته وكتبتحضر أ 
سدددددددددددلولية أنه من أتليفه وتبني أنه فعال ليس من حبثي فأان أحتمل املسدددددددددددلولية على ذلك، ولن تكون امل

كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك  قسددددددم تعليم اللغة العربية   رئيسددددددةعلى املشددددددرف أو على 
 .  إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 2021  يونيو  28ماالنج، 

 صاحب اإلقرار، 
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 مستخلص البحث 

اسدتخدام كتاب ااملذكرة امليسدرة يف طريقة اإلنشداء  يف تعليم اإلنشداء ،  2021،رابن، حممد دفياع 
. البحدددث لددددى طلبدددة يف مركز ترقيدددة اللغدددة األجنبيدددة مبعهدددد نور اجلدددديدددد بيطدددان بربولنجو

اجلامعي، قسددددددددددددم تعليم اللغة العربية، كلية علوم الرتبية والتعليم، جامعة موالان مالك إبراهيم  
 املاجستي.  احلاج شهداءاإلسالمية احلكومية ماالنج. املشرف : الدكتور  

 ، اللغة العربيةاإلنشاء، تعليم  "اإلنشاء يف طريقة "املذكرة امليسرةكتاب  الكلمات املفتاحية : 

  بطريقة وما إىل ذلك  تعبي األفكار والرسددائل واملشدداعر إىلالكتابة اليت تتجه    فئة هو اإلنشدداء 
يدور دورا مهم ا يف   ألنه م،يابلطبع اسدددددددددتخدام وسدددددددددائل التعل  اإلنشددددددددداء مييف تعل الصدددددددددحيحة.  الكتابة

 يف طريقة  املذكرة امليسددددددددددددرةكتاب "   س.االدر   ايت املوادم وإيصددددددددددددال حمتو يفعالية عملية التعل  مسدددددددددددداعدة
 .  مركز ترقية اللغة األجنبية معهد نور اجلديد بيطان بربولنجويستخدمها    اليت  تعليمية  مواد"هو    اإلنشاء

كتاب "املذكرة  وصددددددددف خصددددددددائ   ( 1)ولذلك، يهدف كتابة هذا البحث اجلامعي يعين :  
ترقية   لدى طلبة مركزكتاب  هذا الملعرفة تعليم اإلنشدددددداء ابسددددددتخدام   (2امليسددددددرة يف طريقة اإلنشدددددداء" )

( ملعرفددة انطبدداع الطلبددة املرتبددة العليددا يف تعليم  3. )اللغددة األجنبيددة مبعهددد نور اجلددديددد بيطددان بربولنجو
يسدتخدم  .ركز ترقية اللغة األجنبية معهد نور اجلديد بيطان بربولنجوكتاب مبال هذا  اإلنشداء ابسدتخدام

احث املنهج الكيفي بنوع البحث الوصددددفي يف آداء حبثه. وحصددددل الباحث على البياانت  من آداء  الب
 وكذلك املالحانة مث التوثيا لتعليم اللغة اإلنشاء. ،املقابلة

 "املذكرة امليسددددرة يف طريقة اإلنشدددداء"حمتوايت الكتاب   (1)  ونتائج هذا البحث هي :
ي  دراسدددي تتكون من النصدددومل املتعد دة يف مجيع مواضدددعه. واملادة اليت وجدت يف الكتاب ال

مواضددددع، ولكل  موضددددوع يتكو ن من   مثانيةمبركز ترقية اللغة األجنبية تتكون من  علياملرحلة ال
اجتية  اسرت   .يهتم بتخطيط التعليم وطريقة املختار والتقومي التعليم (2)  .اإلنشاء املوجهةالن  لتعليم 

  نهائي ال  متحان اإلو صددددف ن  متحان اليومي و اإل  متحان اإلهو  التعليم املسددددتخدمة هي القياسددددية والتقومي 
كان  األول  منها يعين   كتاب "املذكرة امليسدرة يف طريقة اإلنشداء"( هناك ثالثة أسدباب من اسدتخدام  3)

هو  . والثالث الكتابة يف كل مواد. مث الثان، توجد التدريبات عن كيفية واضدددددددددددددحا ومفهوما بسدددددددددددددهولة
 واللغة املستخدمة يعين اللغة العربية البسيطة.
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Rabbani, M. Dafa, 2021, The Use of “Al-Mudzakarah Al-Muyassarah Fi Toriqoti Al-

Insya’” book in Compose Learning Toward Advance Student of Foreign 

Language Development Institute Nurul Jadid Islamic Boarding School Paiton 
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 Compose Learning is a writing skill that aims to compose, express thoughts, 

messages, feelings, and so on in the form of writing using the rules of correct writing. In 

Compose Learning is certainly followed by the use of learning media, because learning 

media has an important role in helping the effectiveness of the learning process and the 

delivery of lesson content. “Al-Mudzakarah Al-Muyassarah Fi Toriqoti Al-Insya’” book is 

a learning media used by Foreign Language Development Institute Nurul Jadid Islamic 

Boarding School Paiton Probolinggo 

Therefore, the writing of this undergraduate thesis has the purpose of: (1)  To know  

the specification of “Al-Mudzakarah Al-Muyassarah Fi Toriqoti Al-Insya’” book (2) To 

know the use of this book in compose learning toward advance student of Foreign 

Language Development Institute Nurul Jadid Islamic Boarding School Paiton Probolinggo. 

(3) To know the students reasons for the use of this book in compose learning toward 

advance student of Foreign Language Development Institute Nurul Jadid Islamic Boarding 

School Paiton Probolinggo. In this study, researchers used qualitative approaches with 

desciptive types. Then the researchers obtained the required data using interviews and also 

documentation of Compose learning activities. 

The results of the research obtained in this study include: (1) The contents of “Al-

Mudzakarah Al-Muyassarah Fi Toriqoti Al-Insya'" book consist of multiple texts in all 

chapter. The material found consists of eight placements, and each subject consists of text 

for compose guided. (2) The implementation of compose learning using "Al-Mudzakarah 

Al-Muyassarah Fi Toriqoti Al-Insya'" book pays attention to teaching methods and 

evaluations. While the learning strategy used is deductive where learning begins with the 

presentation of rules about writing first and then examples. Learning evaluation includes 

daily assessment, middle assessment, final examination. (2) There are three main causes of 

"Al-Mudzakarah Al-Muyassarah Fi Toriqoti Al-Insya'" book usage, including the clarity 

of the material that is easy to understand by the students, then the second there is the 

practice material of compose and the third language used is an easy language. 
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Pembelajaran Insya’, Bahasa Arab 

 Pembelajaran Insya’ merupakan keterampilan menulis yang bertujuan untuk 

mengungkapkan pikiran, pesan, perasaan, dan sebagainya dalam bentuk tulisan  dengan 

menggunakan kaidah penulisan benar. Dalam pembelajaran Insya’ tentunya diikuti oleh 

penggunaan bahan ajar dan penyampaian isi pelajaran. Kitab ”Al-Mudzakarah Al-

Muyassarah Fi Toriqoti Al-Insya’” merupakan buku ajar yang digunakan oleh Lembaga 

Pengembangan Bahasa Asing Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo.      

 Oleh karena itu, penulisan penelitian ini memiliki tujuan yaitu : (1) untuk 

mengetahui spesifikasi kitab ”Al-Mudzakarah Al-Muyassarah Fi Toriqoti Al-Insya’”(2) 

Untuk mengetahui kegiatan pembelajaran Insya’ dengan menggunakan kitab ini di 

Lembaga Pengembangan Bahasa Asing Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. 

(3) Untuk mengetahui persepsi siswa tingkat Ulya tentang penggunaan kitab ini di 

Lembaga Pengembangan Bahasa Asing Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. 

Kemudian peneliti memperoleh data yang dibutuhkan dengan menggunakan wawancara, 

kemudian observasi dan juga dokumentasi kegiatan pembelajaran Insya’.  

 Adapun hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini diantaranya : (1) Isi 

kitab ”Al-Mudzakarah Al-Muyassarah Fi Toriqoti Al-Insya’” terdiri dari beberapa teks di 

setiap bab. Materi yang ditemukan dalam buku terdiri dari delapan materi tentang Insya’ 

terbimbing. (2) Pelaksanaan pembelajaran insya’ menggunakan kitab ”Al-Mudzakarah Al-

Muyassarah Fi Toriqoti Al-Insya’” memperhatikan metode pengajaran serta evaluasi. 

Sedangkan strategi pembelajaran yang digunakan adalah deduktif dimana pembelajaran 

dimulai dengan penyajian kaidah tentang penulisan terlebih dahulu kemudian contoh-

contohnya. Evaluasi pembelajaran meliputi penilaian harian, penilaian Tengah Semester, 

serta ujian Semester. (3) Terdapat tiga penyebab utama dari penggunaan kitab ”Al-

Mudzakarah Al-Muyassarah Fi Toriqoti Al-Insya’”, diantaranya adanya kejelasan materi 

yang mudah dipahami oleh siswa, kemudian yang kedua terdapat materi latihan 

mengarang, dan yang ketiga Bahasa yang digunakan merupakan Bahasa yang mudah. 
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 ولالفصل األ

 اإلطار العام

 خلفية البحث .أ
إ العربية هي  العاملاللغة  اللغات الرئيسية يف  حتدث أكثر من  ،حدى من 

رمسيا كلغة رمسية من قبل ما يقرب من  مليون شخ . تستخدم هذه اللغة مائيت
هنا أصبحت أل اللغة العربية هلا ميزات خاصة من اللغات األخرى عشرين دولة.

 لغة الكتاب املقدسوال  اإلسالمية مصدر التعاليم   العربية  لغةوال  أيًضا لغة اإلسالمية
 1. عالقة للمسلمني اإلسالمي حبيث يكون قريًبا جًدا

سريعات تطورا  العربية  اللغة  املدارس  مهما كان  طور  إندونيسيا  بعض  يف 
من خالل دورات و  . اعرتف املواطنون اإلندونيسياأضف املواد العربية كمواد أساسي

توفر اللغة العربية قيمة إجيابية يف احلياة اليومية يف البالد اندونيسيا   ميكن أن  اللغة
الذي معانم جمتماعها املسلمون. تعلم اللغة العربية مهمة جدا، فلذلك الباحث 

 أهداف خمتلفة لتعلم اللغة العربية.  حباجة إىل التعلم واملعرفة

الطالب قادرون  للمشاركنيالغرض من تعلم اللغة العربية بشكل عام وهو 
  ات القراءةمهار و مهارات االستماع    وهي  (skills)  ةعلى إتقان مهارات اللغة األربع

اللغة مسعت.    وهي الفهم  ارات الكتابة. مهارات االستماعومهمهارات الكالم  و 
احملادثة يف  املاهرة  الكالم  املهارات   مهارات  اإلتصال.  اللغة كأدوات   ابستخدام 

مهارات الكتابة املاهرة يف الكتابة   هرة يف القراءة من خالل فهم اخلطاب.القراءة املا
 2وفقا لقواعد النحوية الصحيحة. ابللغة الصحيحة

 
1 Arsyad. Metode penelitian Bahasa Arab dan Prakteknya. (Bandung : PT Remaja Rosyda 

karya,2003)  hal : 1. 
2 Fahri, Ismail. Handout Metode Penelitian Bahasa Arab. (Semarang : FBS UNNES, 2007) hal : 

32. 
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حركي  حسي  وتناسا  ذهنية  عمليات  إىل  حتتاج  الكتابة  مهارة  كانت 
للكاتب    فلذلك وجب  3يشبهان إىل حد بعيد ما حتتاج إليه مهارة النطا واحلديث.

اللغة على كتابة أفكاره حىت يفهم السامع أو القارئ يف نفس املقصود. واملتكلم  
على  كذلك  تبين  املهارة  والشعور    هذه  األفكار  عن  عن تعبي  صحيح  بشكل 
 القواعد والرتاكب وما أشبه ذلك. مثل  األخطاء التحليل

والوسائل، يف تعليم اللغة العربية خصة يف مهارة الكتابة توجد كثرة الطرائا  
واملعاهد  املدارس  من  العربية. كثي  اللغة  التعليم  الكتاب كوسيلة  استخدام  مثل 

الكتاب " التعليم، احدى منهم استخدام  الكتاب عند جراء  املذكرة  يستخدمون 
 " الذى ألفه إبن أمحدي اإلنشاء يف طريقة امليسرة

ء يف اجلمل  الغرض من التعليم الكتاب وهو الطلبة قادرون على كتابة اإلنشا
والفقرات، عند املستوي املعني. كان كتاب "املذاكرة امليسرة" خاصة لطلبة املرحلة  

 العليا يف تعليم اإلنشاء. 

اجلديد   نور  مبعهد  امللسسات  إحدى  هي  األجنبية  اللغة  ترقية  املركز  إن 
لنجو  بيطان بربولنجو. والطلبة مركز ترقية اللغة األجنبية مبعهد نور اجلديد بيطان بربو 

جيدا،   املوجهة    يستخدمون اللغة العربية جيدا كل يوم ويقدرون على كتابة اإلنشاء
وهذا يانهر عند كتابة اخلطبة اللغة العربية والقصة القصية. هذا يدل على أن كفاءة  

 الطلبة جيدة خصة يف تعليم اإلنشاء.  

ولنجو   قد استخدم مركز ترقية اللغة األجنبية مبعهد نور اجلديد بيطان برب
" عند جراء التعليم اإلنشاء لدى اإلنشاء  يف طريقة  املذكرة امليسرةهذا الكتاب "

" حيتوى على ن  اإلنشاء  يف طريقة  الطلبة املرحلة العليا. كتاب "املذاكرة امليسرة
 القراءة وبعض تدريبات وكيفيات يف كتابة اإلنشاء الصحيح.

 
180(.ص:1981.)بيروت:مكتبةلبنان,تعليماللغاتالحيةوتعليمهاصالحعبدالمجيدالعربي. 3
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التعرض، الباحثجر   واستنادا إىل  البحث مل  ى  كيفية استخدام    عرفةهذا 
اإلنشاء يف   بيطان الكتاب يف مادة  نور اجلديد  اللغة األجنبية مبعهد  ترقية  مركز 

استخدام كتاب ااملذكرة امليسرة   بحث بعنوان " ي. حبيث يقوم الباحث  بربولنجو
يف طريقة اإلنشاء  يف تعليم اإلنشاء لدى طلبة يف مركز ترقية اللغة األجنبية مبعهد 

 ". اجلديد بيطان بربولنجو نور 

 أسئلة البحث  .ب
 مناسبة على خلفية البحث السابقة يركز هذا البحث على صيغ املشكلة التالية 

 "املذكرة امليسرة يف طريقة اإلنشاء" ؟ كتاب   ما خصائ  .1
لدى  كيف تعليم اإلنشاء ابستخدام كتاب "املذكرة امليسرة يف طريقة اإلنشاء"   .2

 ؟  األجنبية مبعهد نور اجلديد بيطان بربولنجوترقية اللغة  طلبة مركز
تعليم اإلنشاء ابستخدام كتاب "املذكرة    انطباع الطلبة املرتبة العليا يفكيف   .3

ركز ترقية اللغة األجنبية معهد نور اجلديد بيطان  مبامليسرة يف طريقة اإلنشاء"  
 ؟    بربولنجو

 أغراض البحث .ج
 يهدف هذا البحث إىل حتقيا ما يلي:و 

 لوصف خصائ  كتاب "املذكرة امليسرة يف طريقة اإلنشاء" ؟ .1
لدى تعليم اإلنشاء ابستخدام كتاب "املذكرة امليسرة يف طريقة اإلنشاء"    ملعرفة .2

 . طلبة مركز ترقية اللغة األجنبية مبعهد نور اجلديد بيطان بربولنجو
ابستخدام كتاملعرفة   .3 اإلنشاء  تعليم  يف  العليا  املرتبة  الطلبة  "املذكرة انطباع  ب 

اللغة األجنبية معهد نور اجلديد بيطان  امليسرة يف طريقة اإلنشاء" مب ركز ترقية 
 . بربولنجو
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 أمهية البحث . د
 نانرية   أمهية .1

املتعلقة   ةعرفاملمن الناحية النانرية، من املتوقع أن يوفر هذا البحث فوائد يف زايدة  
 .اإلنشاءتعلم ب

 أمهية تطبيقية   .2
من  .أ  للمعلومات للباحث:  أولًيا  مصدرًا  البحث  هذا  يكون  أن  املتوقع 

للباحث لدراسته وميكن أن يفتح أيًضا رؤى جديدة لتدريس اللغة العربية  
 يف املستقبل.

 للطالب: من املتوقع أن يلهم هذا البحث جهود تعلم الطالب. . ب
املعلومات حول  للمعلمني .ج البحث مزيًدا من  يقدم هذا  املتوقع أن  : من 

 اإلنشاء. ميتعل 
 حدود البحث  .ه
لدى طلبة  " يف طريقة اإلنشاء استخدام كتاب "املذكرة امليسرةية: العنواناحلدود  .1

  . نور اجلديد بيطان بربولنجويف املعهد    على املرحلة العليا  مركز ترقية اللغة األجنبية
 . ويقصد هذا البحث على اإلنشاء املوجهة

 . األجنبية مبعهد نور اجلديد بيطان بربولنجومركز ترقية اللغة احلدود املكانية:  .2
 2021 يوما  – أبريل نية:ااحلدود الزم .3

 املصطلحاتحتديد  . و
على تعريف    لتسهيل  اييل  فيما  الباحث  بني  البحث  هلذا  القارئ 

البحث   موضوع  يف  طريقة املصطلحات  يف  امليسرة  ااملذكرة  استخدام كتاب 
مركز ترقية اللغة األجنبية مبعهد نور اجلديد  اإلنشاء  يف تعليم اإلنشاء لدى طلبة يف  

 ، وهو كما اييل : بيطان بربولنجو 
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 " يف طريقة اإلنشاء كتاب "املذكرة امليسرة .1
الذي   أمحدي ه  فلأهو كتاب  اإلنشاء.    إبن  يف كتابة  على كيفيات  وحيتوي 

     وسائل التعليم يف مادة اإلنشاء.استخدم هذا الكتاب بعض امللسسات ك

 تعليم اإلنشاء  .2
يقة  ر هو تعليم يف تعبي عن األفكار واملشاعر الذي خطر ما يف دهن حتريراي بط

  كتابة   يعين  املوجه صد اإلنشاء يف هذا البحث وهو اإلنشاء  وكان ق  كتابية. 
مجل بسيطة أو فقرات مع بعض اإلرشادات يف شكل إحاطات، وأمثلة على 

 .اجلمل غي مكتملة

 السابقة اتالدراس .ز
الدراسة السابقة هي البحوث السابقة يستخدمه الباحث قيادة و اعتمد  

 وهو كما اييل: .يف تطوير حبثه

تعليم اإلنشاء ابستخدام فس بوك  البحث اجلامعي، أرسنيين، موضوع البحث:   .1
وأتثيه يف إجناز الطلبة يف مهارة التعبي التحريري مبعهد دار العلوم مجبو اتيف 

يستخدم هذا البحث املدخل الكمي. وأما يهدف يف  ،  2012بندا أتشيه،  
اإلنشاء   تعليم  إجراءات  عن  لوصف  يعىن  البحث  بوك ابستخهذا  فس  دام 

   وأتثيه يف مهارة التعبي التحريري لطلبة مبعهد دار العلوم مجبو اتيف بندا أتشيه
اإلنشاء   تعليم  أثر  التعبي  ولوصف عن  مهارة  بوك وأتثيه يف  ابستخدام فس 

. ونتائج هذا البحث أن  التحريري لطلبة مبعهد دار العلوم مجبو اتيف بندا أتشيه
اإلنشاء   تعليم  بوك،ابستختطيط  فس  وسيلة  اإلنشاء    خدام  ابستخدام تعليم 

وسيلة فس بوك لطلبة مبعهد دار العلوم مجبو اتيف بندا أتشيه وأتثيه يف إجناز 
 .الطلبة يف مهارة التعبي التحريري
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استخدام األلعاب لرتقية مهارة  ، موضوع البحث:  زهرة الصاحلةالبحث اجلامعي،   .2
املتو  العلوم  مفتال  مدرسة  يف  ماالنجالكتابة  جوندانج جلي  اإلسالمية  ،  سطة 

البحث  2015 البحث،  هذا  يستخدم  الكمي،  هذا املدخل  أهداف  وأما   .
تطبيا تعليم ابستخدام األلعاب لرتقية مهارة الكتابة يف مدرسة  البحث هو ملعرفة  

مفتال العلوم املتوسطة اإلسالمية جوندانج جلي ماالنج وملعرفة فعالية استخدام  
لرتقية اإلسالمية    األلعاب  املتوسطة  العلوم  مفتال  مدرسة  يف  الكتابة  مهارة 

ماالنج البحث هي:  جوندانج جلي  نتائج  وأما  تعليم .  األلعاب يف  استخدام 
التالميد يف تعبي   الوسيلة تستطيع أن تساعد  مهارة الكتابة مهمة، ألن هذه 
ال املدرس  بعض  برأي  يناسب  وهذا  املقرة.  عند كتابة  واملشاعر  لغة  األفكار 

 . اإلنسان جيهد كثيا على حل مشكالته عند اللعب
البحث:   .3 العابدين، موضوع  حتليل كتاب "حسن البحث اجلامعي، أمحد زين 

، يستخدم هذا  2014إصغاء يف درس اإلنشاء للمبتدئني" عند أمحد الزوردي،  
البحث   البحث هو مل  املكتيبالبحث،  الباحث يف هذا  عرفة الكيفي. يهدف 
للمبتدئني"   يستخدمها الكتاب "حسن اإلصغاء يف درس اإلنشاء  الطريقة اليت

ملعرفة مناسب الكتب "الكتاب حسن اإلصغاء  و  عند منانور تعليم اللغة العربية
. اظهرت النتائج  ييف درس اإلنشاء للمبتدئني" أبساسي علمية يف كتاب الدرس

تعليم اللغة منانور    كتاب "حسن اإلصغاء يف درس اإلنشاء للمبتدئني عندأن  
لكتب "حسن اإلصغاء يف  يستخدم الطريقة اإلنتقالية. وأما مناسبا العريب وهو

درس اإلنشاء للمبتدئني أساسي علمية يف كتاب الدرس، دلت تيجة على أن  
 .غي كاملةاملناسب 

اجلامعي،   .4 الواحدةالبحث  البحث:  نعمة  موضوع  "األمثلة ،  استحدام كتاب 
لدى التالميد يف الفصل الثامي ابملدرسة املتوسطة  التصريفية" يف تعليم الصرف

ستخدم هذا البحث، البحث  ت،  2020،  اإلسالمية "املعارف" تولونج أحونج
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الباحثهت.  الوصفي  الكيفي ل  ةدف  هو  البحث  هذا  التعليم  يف  تنفيد  وصف 
اب التصريفية"خستالصرف  "األمثلة  ابملدرسة    دام كتاب  الثامي  الفصل  يف 
الدافعة والعرائقة على    وصفلو   اإلسالمية "املعارف" تولونج أحونج املتوسطة  

يف الفصل الثامي ابملدرسة    دام كتاب "األمثلة التصريفية"خستتعليم الصرف اب
تنفيذ تعليم . اظهرت النتائج أن  املتوسطة اإلسالمية "املعارف" تولونج أحونج

ابملدرسة املتوسطة   الصرف ابستخدام كتاب األمثلة التصريفية يف الفصل الثاس 
هدم على م  ۲۰۱۹/    ۲۰۲۰اإلسالمية املعارف تولونج أجونج للعام الدراسي  

ختطيط التعليم وطريفة خمتار وتقومي التعليم مستخدمة بناء ختطيط التعليم أهداف 
الكلمة وتغيي شكل   ليفهم على  التعليم الصرف هي يستطيع الطالب  تنفيذ 

وصيغتها   الكلمة  األمثلة  األصل  بكتاب  معني  هي  التعليم  مواد  وبناءها، 
التصريعية الطريقة املستخدمة هي شرل املادة وحفط . مجيع األوزان بنربة معينة  
وحفظ أمثلتها. اسرتاتيجية التعليم فيه هي القياسية ونقلة التعليم فيه هي خمتلفة 

 . النهائيمناسب بقدرة امليمه اإلمتحان اليومي واإلمتحان النصف واإلمتحان 
 

 ( 1،1اجلدول )

 الدراسات السابقة من هذا البحث 

 رقم 
النوع/   /العنوانالباحث/ 

 النشر/ السنة
 االختالف التشابه

اإلنشاء   /   أرسنيين 1 تعليم 
بوك وأتثيه   ابستخدام فس 
مهارة   يف  الطلبة  إجناز  يف 
دار   مبعهد  التحريري  التعبي 

عن  البحث 
 تعليم اإلنشاء 

امل التعليم  ستخدمة  الوسيلة 
بوك(.   )فيس  البحث  هلذا 
البحث  هذا  استخدم 

 املدخل الكمي. 
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  العلوم مجبو اتيف بندا أتشيه
تعليم   / قسم  جترييب/  حبث 

موالان   جامعة  العربية  اللغة 
االسالمية   ابراهيم  مالك 

 2012احلكومية ماالنج/ 
الصاحلة 2 استخدام   / زهرة 

األلعاب لرتقية مهارة الكتابة  
العلوم  مفتال  مدرسة  يف 
اإلسالمية   املتوسطة 

حبث   / جوندانج جلي ماالنج
العربية اللغة  قسم    جترييب/ 

ابراهيم   جامعة موالان مالك 
االسالمية احلكومية ماالنج/  

2015 

عن  البحث 
 تعليم اإلنشاء 

املستخدمة   التعليم  الوسيلة 
( البحث  (.  األعاب هلذا 

البحث  هذا  استخدم 
 املدخل الكمي. 
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العابدين  3 زين  حتليل   /أمحد 
يف  إصغاء  "حسن  كتاب 
للمبتدئني"   اإلنشاء  درس 

الزوردي أمحد  حبث   / عند 
اللغة    /مكتيب تعليم  قسم 

جامعة   سوانن كايل العربية 
احلكومية    جوكو االسالمية 
 2014 /يوكياكرات

عن  البحث 
 كتاب اإلنشاء

املستخدمة  الوسيلة    التعليم 
البحث كتاب   وهو  هلذا 

درس   يف  إصغاء  "حسن 
للمبتدئني   ". اإلنشاء 
البحث  هذا  استخدم 

 . يفيالكاملكتيب املدخل 

الواحدة 4 استحدام   / نعمة 
التصريفية"   "األمثلة  كتاب 
لدى   الصرف  تعليم  يف 
الثامي  الفصل  يف  التالميد 

املتوسطة اإلسالمية    ابملدرسة
أحونج "املعارف"     /تولونج 
تعليم   /مكتيبحبث   قسم 

جامعة   العربية  اللغة 
احلكومية  تولونج    االسالمية 

 2020 /أجونج

املكتيب  حبث 
الكيفي 
 الوصفي

الستخدمة   مادة  املادة  وهي 
الوسيلة   وكذلك  الصرف 
كتاب  وهي  املستخدمة 

 "األمثلة التصريفية"
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، فأنه يهدف إىل توضيح املوقف البحثي الذي يقوم به الباحث.  كما شرل الباحث
وهذا البحث له نقطة فارقة مع الدراسات السابقة. وبذلك، يقر الباحث ابن النانرايت 

   دراسات سابقة.  أربعاملستخدمة يف هذه الدراسة هلا معادلة نانرية مع 
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 ثان الفصل ال

 نظري اإلطار ال

 الكتاب الدراسياملبحث األول : 
 الكتاب الدراسي مفهوم  .أ

. األول يقتصر له مفهوم الضيا ومفهوم الواسع  الدراسيب  امفهوم الكت
يتم توسيعها لتشمل   آخر على شكل قاعدة كتاب موزعة على الطالب، ويف نوع  

واليت  منها  املعرفة  الطالب  يتلقى  اليت  واألدوات  الكتب  من  متنوعة  جمموعة 
يستخدمها املعلمون يف الربامج التعليمية. وابلنانر إىل هذا املفهوم األخي، مبا يف 

  4ذلك خمتلف مصادر املعرفة اليت ذكرانها سابقا. 
توي على جمموعة  حي  ذيب الاتيف الدراسة احلالية تعين الك  الدراسيب  االكت

تت اليت  املعلومات  أو   جهأساسية من  العاطفية  املعرفة  تعليميا حمدد سلفا.  غرضا 
التنافر وتوفي هذه املعلومات يف شكل علمي منانم، لتعليم موضوع معني يف دورة  
ب امعينة، ولفرتة معينة من الزمن فرضية هذا البحث هو أن هناك فرقا بني الكت

شيء   هو  الكتاب الدراسيملعىن الضيا، واملواد التعليمية ابملعىن الواسع. ة اب الدراسي
والكتاب الدراسي أحد املراجع مهم يف التعلم.   يملدرس  ميتعل ال  عملية  عند   ضروري

. أن الكتاب الدراسي هو الكتاب ة التعليمساو فيه مواد الدراسية عما يتعلا بدر 
الكفااي املنزلة من  العلوم  و تستخدمه  الذي حيتوي على  املنهج  ت األساسية يف 

 5.الطلبة يف عملية التعليم للحصول على األهداف املعينة
التعليمية والطرائا واحلدود والتقومي بشكل    موادالكتاب الدراسي هو جمموع  

املتوقع سهال التعليم  يوصح الفهم جييب   6. منهجي واجلذاب لدعم نيل حصول 

 
28(ص:1985.)جامعةأمالقرى،دليلعملفياعدادمواردالتعليميةلبرامجتعليمالعربيةرشديأحمدطعيمة.. 4

5 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, (Yogyakarta: Diva Press, 2012), 

hal : 168 
6 Ika Lestari, Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi, (Padang: Akademia, 2013), hal : 3 
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خي التعليمية  بقواعد  يكتب  أن  الدراسي  الكتاب  املعلم  على  سيتخدم  أنه  ث 
 .يمملساعدته يف عملية التعل 

  كان   . حيثإن الكتاب الدراسي هو وسيلة املعلم ليسهل عملية التعليم
الكتاب الدراسي مثل الوعاء الذي فيه الدراسة احملققة ويتكون من املادة والتقومي 
املهم ألن  مازال  املعلم  أن دور  ويتجلى  التعليمية.  أهداف  لوصول على  اخلامل 
  الكتاب الدراسي وسيلة املعلم يف عملية تعليمه وليس معلم الطالب يف تعليمهم.

 لية التعليم موقع الكتاب الدراسي يف عم .ب
ألنه يوجد   ،ميودورها مهمان للغاية يف التعل   الكتاب الدراسيإن وظيفة  

 م. من أجل تنفيذ التعلم بشكل يتنفيذ عملية التعل  يف بة تفاعل بني املعلمني والطل 
املثلى  النتائج  وحتقيا  اختيار    .جيد  يتم  أن  الدراسيجيب  للم  الكتاب   وادوفًقا 

 7التعليمية. 
م الثالثة : معلم ومتعلم ومادة التعلم  يالتعلم لتكمل عناصر التعل أتيت مواد  

ابلعناية   الدراسيوالكتاب   يوصون  املربني  فإن  هنا  ومن   ، التعلم  مواد  أهم  يعد 
 8. إبعداده ، وال سيما تلك املواد اليت تعين بتعليم اللغة العربية لغي الناطقني هبا

ثل بنسبة للمعلم أساسا ابقيا  اعتمادا كبيا على الكتاب الدراسي، فهو مي
لإلطالع   يغيب  ومرافقا ال  العملية  لتعزيز هذه  دائما  وأساسا  منانم  تعلم  لعملية 

وهو هبذ ركن مهم من أركان عملية التعليم ومصدر تعليمي   السابا املراجعة التالية
احملتوى األكادميي للمنهج، ولذلك تعترب نوعيه وجودة و   واملتعلم  يلتقي عنده املعلم

الدراسية  واملادة  احملتوى  ابملهتمني  تشغل  اليت  األمور  أهم  من  الدراسي  الكتاب 
من   جزء ، بل هو  فقط  أدوات التدريسكسي ليس  االكتاب الدر   وطريقة التدريس. 
   أساس التدريس. 

 
7 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2006), Cet.ke-3, hal : 120 
ه(ص:1428،)محهولالمدنيةوالمطبعة،إعدادموادالتعليماللغةالعربيةلغيرالناطقينبهاعبدالرحمنبنابراهيمالفوزان. 8

2
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 مكوانت كتاب الدراسي   .ج
كتاب الدراسي يتكون من املواد التعليمية اليت استخمه املعلم يف عملية  
مكوانت  من  تتكون  التعليمية  املواد  على  وجبت  التعلم  عملية  ولتأيد  تعليمه. 

حيث كانت املواد التعليمية هتدف على سهل فهم الطالب   9الكتاب الدراسي. 
 وهلا األثر يف نيل حصل التعليمية سهال. 

قال فانني إن مكوانت املواد التعليمية تتكون من ثالث أشياء اساسي أال  
التعليمية  وهي املكون األ التقومي. نانام تطوير مواد  التكمل واملكون  ول واملكون 

البد عليه أن تتم مبكوانت مواد التعليمية املناسبة إبحتياجات عملية التعليمية أال  
التعليم و احملتوى وشرل  التعليمية وأهداف  الكتاب  وهي وجود عملية استخدام 

   10فة. احملتوى والتصويرات واخلالصة والتدريبات والوظي
 أهداف التعليم  .1

التعليم   دور هدف  له هدف معني حيث كان  التعليم  إجراء عملية  لكل 
التقومي، سيكون اهلدف معيارا من حصول  التعليم. وبوجوده يسهل  توجيه إجراء 

 عملية التعليم. وعدم اهلدف أيثر إىل عملية التعليم و تقوميه حتيا

 تعريف أهداف التعليم.أ
بيان اخلامل أو احملدد إبستخدام األفعال التشغيلية اليت أهداف التعليم هي 

وأهداف   11متيل على تغيي األفعل املوقعة لدى الطالب بوسيلة عملية التعليم املعينة. 
التعليم سكون معيارا من كفائة الطالب من املادة واحدة. وبوسيلة األهدف سرسم 

 .املعلم عن إجراء التعليمه لوصول على األهداف املوقعة 

 
9 Abdul Hamid dkk..Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan,Metode, Strategi, Materi, dan 

Media.)Malang: UIN-Malang Press), 2008, hal  80 
10 Abdul Hamid dkk..Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan,Metode, Strategi, Materi, dan 

Media.)Malang: UIN-Malang Press), 2008, hal  81 
11 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif. (Jogjakarta: DIVA Press), 

2015,hal 186 
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الوسائل والطريقة واإلسرتاجتية  التصويف عن  التعليم حيضر  أهداف  وكون 
املستخدم يف إجراء التعليم لدى املعلم. هذا يسهل املعلم يف عملية التعليم جتنيبا  
يتحي املعلم يف عملية تعلمه. حيث كان بعض املعلم له املشكلة من تعلمه خصة  

 يف عملية تعليمه         

 عليموظيفة أهداف الت.ب 
انطالقا على تعريف أهداف التعليم فإن أهداف التعليم هلا الوظيفة املعينة فيما  

 يلى:
التوجيه واألهداف لدى املعلم من عملية تعليمه أي أهداف التعليم تكون   .1

 علمة عن "كيف عملية التعليم" و"كيف احلاصل من عملية التعليم"  
 املعرفة لدى الطالب عن الكفائة املوقعة بعد إنتهاء عملية التعليم. .2

 تشجيع املعلم لوجود التعليم الفعايل والرعيعي واجلدايب لدى الطالب.
 كوين أهداف التعليمت.ج

 أهداف التعليم تتكون على أهداف التعليم العام وأهداف التعليم اخلامل 
أهداف التعليم العام هي الشرل عن كفائة أوحركة الطالب صفة حصول التعليم 
العام. حيث أن الكفائة مل حتقا ىف نفس الطالب أي المقياسا من  بشكل 

 على سبيل املثل :  12الكفائة املوجودة. 
 عد إشرتك الطالب التعليم كان الطالب فاهم أبنواع احليوان" "ب

نانرا على ما شرل من جديد أن الكلمة فهم تدل على تغيي احلركة أو الكفائة  
الفهم.  مقياس  عن  واضحا  التصور  فهم  الكلمة  مراد  أو  معىن  عام.  بشكل 
 ولذلك كون أهداف التعليم العام حتتاج إىل وجود أهداف التعليم خامل. 

 
.مكةالكتاباألساسيلتعليماللغةالعربيةللناطقينبلغاتأخرى.1983محمدكاملالناقةورشديأحمدطعيمة. 12

33المكرمة:جامعةأمالقرىص
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بعد  وأه املغيية  واحلركة  الكفائة  عن  واضحا  الشرل  هي  اخلامل  التعليم  داف 
إشرتك الطالب عملية التعليم. والقصد من الشرل الواضح هو إستعمل كلمة 

      13األفعال التشغيلية الىت فيها املقياس الىواضح 
 شرح احملتوى  .2

كما   14التعلم.احملتوى هو املادة اليت رتب منهجي واملستعمل يف عملية  
قال فانني إن حمتوى التعلم هو املادة املرتبة منهجيا واستعمله املعلم يف عملية 

مراحل اليتأت على   التعلم. لكل  التعلم  يعىن غرض  ترتيبه  حيث كان سبب 
 املعلم أن جيد احلاصل املوقع من التعليم عدم املادة املناسبة أبهداف التعليم.

 اء : تعليم اإلنش  ناملبحث الثا
 مفهوم تعليم  .أ

جموعة من العمليات املنانمة اليت يستخدمها املعلم، ليكتسب مب  يعرف  التعليم
من خالهلا املتعلم األسس األول للمعرفة، وللمعرفة أنواع يستخدمها املعلم منها املعرفة 

 . التعليم خيتلف ابلتدريسمعىن  السلوكية.

التدريس   شيوعا  أب  معتربةلفظ  االلفاظ  العملية  كثر  احلياة  يف  واستعماال 
ر التعليم لدى مجيع فئات اجملتمع وطبقاته، وزاد اقبال اانتش   كان  واالجتماعية، حيث

اضافة    الناس عليه، وصار يتم يف ملسسات كثية وخمتلفة، وبوسائل متنوعة وخمتلفة، 
التدريس لوجدت إجاابت متعددة ومتفاوة، ولكنها  ذ  على لك لو سألت عن معىن 
تتضمن عملية    عملية إيصال املعلومات إىل أذهان الدارسني.  ال تزيد على أنهمجيعا  
من ثالثة متتابعات   الذي يتكونام السلوكي التعليمي املتكامل، و النانعلى  التدريس  

 
مكة(.الكتاباألساسيلتعليماللغةالعربيةللناطقينبلغاتأخرىحمدكاملالناقةورشديأحمدطعيمة. 13

32ص) 1983المكرمة:جامعةأمالقرى
14 Abdul Hamid dkk..Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan,Metode, Strategi, Materi, dan 

Media.)Malang: UIN-Malang Press), 2008, hal  71 
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إن هذا   .خمرجات التدريسأساسية أال وهي مدخالت التدريس وعمليات التدريس و 
  15ى الدقيا.ملعىن العلماباملعىن صحيح ولكنه ال يعترب 

 مفهوم اإلنشاء .ب
، أن اللغة العربية هلا أربعة املهارات اليت البد أن ميتلكها املتعلم هو املعلومما  ك

الكالم   ا أربعة املهارات هي مهارة اإلستماع ومهارةهناللغة العربية كي قادرا على إتقا
العربية يف الرتتيب النهائي.  وتكون مهارة كتابة اللغة    16. ومهارة القراءة ومهارة الكتابة

السابقة    الثالثة  من املهارات   جي ز يدل على أن املهارة هي أصعب مهارة ألنه م  هذا
 .واملادة إنشاء هي من ماناهر القراءة

وما   التعبي األفكار والرسائل واملشاعر  إىلالكتابة اليت تتجه    فئة  هو  اإلنشاء
أو شبالكتابة، وليس    بشكلإىل ذلك   التصور  أو  شكل  الكلمات  أو  كل احلروف 

  17كتابتها.   يف لكاتب حمتاجا اجلمل. ولذلك اخلربات 

  اإلنشاء املهارات اللغوية األخرى. كتابة  من  هي أصعب املهارات    ة اإلنشاءمهار 
اهليكلية  ب  هتتم الناحية  من  الكتابة  اجلمل يف  أو  الكلمات  يتم    وكذلك وصف  كيف 

 أفكار املللف بشكل منهجي إلقناع القارئ. 

عرف بعض احملدثني أن اإلنشاء هو الكتابة اجليدة، إن موضوع اإلنشاء هو  
ا، وما يستتبع ذلك من أساليب الكالم وطرائا التعبي، وما وهنمعرفة أصول الكتابة وفن
 18. یلغا يف إنشائه من حيث قوة الرتكيب وإصابة املعنجيب أن تكون اب

  

 
(.1417-)الريلض:دارالمعزاجالدوليةللنشرأساسياتفيطرقالتدريسالعامة،محبالدينأحمدأبوصالح، 15

15ص
16 Dihyatun Masqan, نحو استراتجية التعليم اللغة الغربية الفعال, )At-Tadib 3, no 2 2016(. hal : 233 
17 Acep Hermawan, Metodelogi Pebelajaran Bahasa arab, (Jakarta Remaja Rosda Karya, 2011),  

hal : 163 
146ص(1993بيرودت:مكتبةالمعارف)،الوسيطفيقواعداالمالءواالنشاءعمرفارقالطباع، 18
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 أهداف تعليم اإلنشاء .ج
 19: هدف تعليم اإلنشاء إىل ما يليي

ووصف    تسمية قدرته على التعبي عن األفكار واألحاسيس واالنفعاالت واألمل، .1
 . ماناهر

الطبيعة، وكتابة الشعر، والقصة، واملقالة، واخلطية، واملسرحية وكل ما هو فکر  .2
 ابستخدام الكلمات املناسبة األسلوب املناسب.  ليمج
 ابداعية. الستغالل مواد أخرى يف التعبي على الكتابة بشكل  الطلبةتدريب  .3
 . طريقة الكتابةيف  على نقل وجهة النانر لآلخرين والتعبي نفسقدرة ال .4

على فهم احلقيقة البسيطة املتمثلة    ةساعدة الطلبملالكتابة هو    تعليمأهداف    ومن
وقدرة الطلبة على التعبي ما يف األفكار  .  الصحيحةإتقان مهارات الكتابة العربية  يف  

 واملشاعر ابللغة العربية الصحيحة.

 أنواع اإلنشاء . د
 شاء احلر  نواإل املوجهينقسم اإلنشاء إىل قسمني: اإلنشاء 

 املوجه اإلنشاء  .1
مجل بسيطة أو فقرات مع بعض اإلرشادات يف شكل   هو كتابة  املوجهاإلنشاء  

ابإلنشاء املقيد،    املوجه. مسي أيضا اإلنشاء  إحاطات، وأمثلة على اجلمل غي مكتملة
الطلب  نشاءألن اإل العمليفحمدود ،    ةالذي كتبه  املمارسة  يتطلب من   ته لذلك يف  ال 
العدي  همتطوير عقل   ةالطلب السلال حبرية. هناك  اإلجابة على  التطورات يف يف  د من 

،  )إمالء الفراغ(  متعلمي اللغة العربية مثل تغيي أحد العناصر يف اجلملة، وملء قسم فارغ

 
القاهرة:دارالمعارف،)،دراساتتحليليةومواقفتطبيقيةلتعليماللغةالعربيةوالديناإلسالميحسينسليمانقورة، 19

199،ص(1981
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وترتيب الكلمات املتاحة يف اجلمل، وجعل بعض اجلمل حسب األمر)تكوين اجلمل(،  
 20. بة( اجواإلجابة على أسئلة حول القراءة )اإل

 اإلنشاء احلر .2
احلر املثال،    اإلنشاء  سبيل  على  توجيه،  دون  الفقرات  أو  اجلمل  جعل  هو 

هناك عدة تقنيات   . وهكذا يتم إعطاء الطالب حرية التعبي عن أفكارهم حول شيء
احلر، من بني أمور أخرى    اإلنشاءحىت أيتوا إىل مهارات    ةتدريبية جيب أن ميررها الطلب

 : أال وهي

 . تابة القراءة ابللغة العربيةعادة كإب تلخي  القراءة املختارةالتلخي : .أ 
العثور على حمتوى الصور   يكتب الطلبة ما يف الصور املتعددة أوالقصة:  . ب

 ة. اليت يشاهدها الطلب
  شرل العمل يف حاالت معينة. أواألنشطة أو املعارض  ضشرل بع: راحل.ج

 
20 Acep Hermawan, Metodelogi Pebelajaran Bahasa arab, (Jakarta Remaja Rosda Karya, 2011),  

hal : 164. 
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 الفصل الثالث 

 منهجية البحث

 مدخل البحث و منهجه .أ
هددددف إىل فهم ياملددددخدددل الكيفي. املددددخدددل الكيفي هو    هو  مددددخدددل البحدددث

كل، من خالل األوصددداف يف شدددكل كلمات ولغة، يف   الانواهر منها موضدددوع البحث
اسددددددتخدم الباحث هذا    21سددددددياي طبيعي خامل ابسددددددتخدام أسدددددداليب علمية خمتلفة.
خددل البدداحددث فيدده. ومع ذلددك، ااملدددخددل ألن البحددث هو البحددث الطبيعي، دون تددد

احملصددددددددددددددولدة أثنداء البحدث و طريقدة حتليلهدا  ال تسددددددددددددددتندد إىل األرقدام أي هو البداايانت فد
 البحث الوصفي. 

هو  الوصددددددددددفي. املنهج  الوصددددددددددفيهو املنهج  فأما منهجية البحث املسددددددددددتخدمة 
منهج البحث الذي يسدددددددددداعد الباحث على فهم آراء الناس، انطباع الناس و معانيهم 

اسدددتخدم الباحث هذا املنهج ألن اراد الباحث أن    22عن األحوال أو الانواهر املعينة.
اسدتخدام كتاب يعرف األشدكال و العوامل و كذلك موقف املعلمي اللغة العربية عن 

عند تعليم اإلنشددددداء. كانت هذه األشدددددياء تتعلا "  اإلنشددددداء  يف طريقة "املذكرة امليسدددددرة
 أبغراض املنهج الانواهري كما ذكر الباحث فيما السبا.     

 مكان البحث .ب
املكان املسدددددددددددددتخدم يف إجراء الباحث للحصدددددددددددددول على البياانت املطلوبة هذا 

. على السددددددبب مركز ترقية اللغة األجنبية مبعهد نور اجلديد بيطان بربولنجوالبحث يف 
و تقع   معهد نور اجلديد بيطان بربولنجوا املكز من إحدى املراكز املفضددددددل يف أن هذ

هددذا املركز يف املعهددد املشددددددددددددددهور، يعين يف املنطقددة بربولنجو يف القريددة بيطددان. و اراد 
اسددددتخدام كتاب ااملذكرة امليسددددرة يف طريقة اإلنشدددداء  الباحث أن يقوم ابلبحث عن 
 

21 Lexy J Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 

hal : 6 
22  Morissan,  Riset Kualitatif, (Jakarta : Kencana, 2019), hal : 62 
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ترقيدة اللغدة األجنبيدة مبعهدد نور اجلدديدد بيطدان    يف تعليم اإلنشددددددددددددددداء لددى طلبدة يف مركز
 . بربولنجو

 البياانت ومصادرها  .ج
ا  البياانت هي معلومات حول مسددألة، ميكن أن تكون شدديًئا معروفًا أو مفرتضددً

ا.  ا أن البياانت حقيقة يتم وصددفها بواسددطة األرقام أو الرموز أو و أو مفرتضددً ميكن أيضددً
  23.الرموز أو غيها

أما البياانت احملصدددددددولة يف هذا البحث تصددددددددر من مصددددددددرين، يعين املصددددددددر 
 األساسي و املصدر اجلانيب. 

 املصدر األساسي .1
. و املصددددر 24هو مصددددر البياانت األول و حمصدددول ابملباشدددرة من أغراض البحث  

مركز ترقية اللغة يف   مادة تعليم اإلنشدددداءاألسدددداسددددي من هذا البحث هو املدرس يف 
 .مبعهد نور اجلديد بيطان بربولنجو األجنبية

 الثانوياملصدر  .2
هو مصدر البياانت احملصول من أي شخ  أو مكان كان و يزيد املعلومات 

وحصدل    25.عن أغراض البحث لتكمل نق  البياانت احملصدول من املصددر األسداسدي
من هذا البحث هو  الثانوي، و املصدددددددددر  الثانويالبياانت من املصدددددددددر   على  الباحث

يف  اإلنشدددداءم يعند عملية تعل   "اإلنشدددداء يف طريقة  "املذكرة امليسددددرةتسددددجيل اسددددتخدام 
 .مركز ترقية اللغة األجنبية مبعهد نور اجلديد بيطان بربولنجو

 
 

 
23 Iqbal Hasan, Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal : 82 
24 Johni Dimyati, Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia 

Dini (PAUD), (Jakarta:Kencana, 2013), hal : 39-40 
25 ibid, hal : 40 
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 طريقة مجع البياانت وأدواهتا . د
عن عددددد طريا يف هدددذا البحدددث، يتم مجع البيددداانت من خالل البحدددث  

 : يلىجلمع البياانت يف هذا البحث، و سيأيت البيان عنه كما 
 املالحانة  .1

املالحانة هي طريقة قامت هبا الباحث مبالحانة شيء دقيقة وابلكتابة منانمة.  
يف البحث العلمي، ليست املالحانة بنانر شيء فقط، بل ال بد أن تالحظ  

املقدمة.  ابألدلة  مناسبا  منانمة  و  دقيقة  هذه    26الباحث  الباحث  استخدم 
، والعوامل اليت اإلنشاءم  يملعرفة الوضع والانروف ابإلضافة إىل عملية تعل الطريقة  

مركز ترقية يف    اإلنشاء  مي. والحظ الباحث عملية تعل اإلنشاءم  يتشكل يف تعل 
البياانت   لنيل  بربولنجواللغة األجنبية مبعهد نور اجلديد بيطان   حصول على 

أثناء    كتاب "املذكرة امليسرة يف طريقة اإلنشاء" أشكال استخدام    عن  املطلوبة
 هذه العملية.  

 املقابلة .2
املقددابلددة هي طريقددة مجع البيدداانت مع إعددداد مقددابلددة مبدداشددددددددددددددرة بني نفرين، أي 

  27ل.هو الذي جييب أسددددددئلة السددددددائ السددددددائل هو الذي يقدم االسددددددئلة، واملخرب
يضدددددددددددديف الباحث طريقة املالحانة واملقابلة يف أداء مجع البياانت  للحصددددددددددددول 

مركز ترقيدة على املعلومدات احلقيقيدة. وقدابدل البداحدث مددرس مدادة اإلنشدددددددددددددداء يف 
كمصددددددر األسددددداسدددددي يف أداء   اللغة األجنبية مبعهد نور اجلديد بيطان بربولنجو

هذا البحث، إلظهار العوامل من اسدددددددتخدام كتاب "املذكرة امليسدددددددرة يف طريقة  
 اإلنشاء" أثناء تعليم اإلنشاء و ملعرفة أرائ عن استخدامه.

 
  

 
26 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka Cipta, 

2006) hal : 129 
27Ibid, hal : 231-232 
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 الواثئا .3
الواثئا أو دراسدة املكتبية هي من أنشدطة مجع البياانت واملعلومات املتنوعة من 
مصددددددددددادر البياانت املتنوعة كذلك، مثل الكتب املالئمة ابلنانرايت احملتاجة مع 

وتددخدل فيهدا  البداحدث، اجملالت، النصددددددددددددددومل، القصدددددددددددددد  التدارخييدة، والثدائا.  
واسددددددتخدم   28.ا األخرىالتسددددددجيل من املذايع، والتلفاز، والوسددددددائل االلكرتوني

الباحث يعين تسددددددددددددجيل عملية تعليم اإلنشدددددددددددداء لنيل املعلومات عن أشددددددددددددكال 
اسددددتخدام كتاب ااملذكرة امليسددددرة يف طريقة اإلنشدددداء  يف تعليم اإلنشدددداء لدى 

 . طلبة يف مركز ترقية اللغة األجنبية مبعهد نور اجلديد بيطان بربولنجو

حصدددول البياانت  يف اجرتاع مشددداكل  األدوات هي األلة املسدددتخدمة جلمع أو  
حيتددداج  البددداحدددث األدوات يف مجع بيددداانت البحدددث.  و الزم على كدددل    29.البحدددث

البداحدث أن يبحثوا  األدوات املنداسددددددددددددددبدة جلمع البيداانت يف أداء حبثهم. األدوات اليت 
اسددددددددددددددتخددمده البداحدث يف هدذا البحدث تنداسدددددددددددددددب بطريقدة مجع البيداانت. ألن البيداانت 

بطريقة املالحانة، املقابلة، و الواثئا. فاألدوات احملتاجة هي توجيهات   املوجودة جتمع
املالحانة، توجيهات املقابلة، و الواثئا املتعلقة أبداء البحث، منها آالت التسدددددددددددجيل 

 أو اهلاتف. 

 البياانت  تصديق .ه
تصددددددددددديا البياانت هو عملية تصددددددددددديا البياانت احملصددددددددددولة عند آداء البحث. 

على تصدددددديقها، حىت تكون البياانت   البياانت احملصدددددولة الزم املعلومات من مصدددددادر 
املمثلة وتكون األسددددددس القوية يف اسددددددتنباط البحث. وطريقة املسددددددتخدمة يف تصددددددديا 
البياانت من هذا البحث هي  التثليث. التثليث هو طريقة تفتيش تصدددددددددددديا البياانت 

 
28 Kun Maryati dan Juju Suryawati, Sosiologi untuk SMA dan Ma kelas XII, (Jakarta : Erlangga, 

2007), hal : 129 
29  Ninit Alfianika, Buku Ajar Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia, (Yogyakarta : 

Deepublish, 2018), hal : 117 
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 نوعني. يعين تثليث ينقسدددددددددددددم التثليث إىل  30.خارج البياانت لتفتيش ومقارنة البياانت 
 املصادر وتثليث الطريقة.

 تثليث املصادر  .1
املعىن من تثليث املصدددددددددددادر يعين مجع الباحث املعلومات من عدد مصدددددددددددادر و  

 يستخدم طريقة واحدة جلمعه.

 تثليث الطريقة  .2
أما تثليث الطريقة هو مجع الباحث املعلومات من مصددددددددر واحد و يسدددددددتخدم 

 31.عدد طريا جلمعه

البحدث، اسددددددددددددددتخددم البداحدث تثليدث الطريقدة. ألن مصددددددددددددددددر البحدث يف هدذا  
مركز ترقية اللغة األجنبية مبعهد نور اجلديد مادة اإلنشدددددددداء يف  املسددددددددتخدم وهو مدرس

البددداحدددث ثالثدددة طري جلمع بيددداانت البحدددث، منهدددا بيطدددان بربولنجو . ويسددددددددددددددتخددددم 
 املقابلة ودراسة الواثئا. و ة، اناملالح

 أسلوب حتليل البياانت  . و
األسددددددلوب املسددددددتخدمة يف البحث الكيفي هي األسددددددلوب االسددددددتقرائية. وهو  

هذه  أن انلاألسدددددددددددددلوب اليت تلدي ابعتبار البياانت املوجودة يف ميدان البحث. بعد 
ألشدددددددكال املعينة حىت تكون ابالبياانت، قام الباحث بتطورها أو بتفريقها على املرتكزة  

حث فرضدددددية البحث اجلديدة لتكون نانرية فرضدددددية البحث اجلديدة. والتايل، تطور البا
   32.جديدة

 
30 Suwardi Endraswara, Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan, (Sleman : Pustaka 

Widyatama, 2006), hal : 110 
31Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif  dan R&D, 

(Bandung : Alfabeta, 2017), hal : 330 
32Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif  dan R&D, (Bandung 

: Alfabeta, 2017), hal : 335 
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هوبرمان  و   Milesيسدددددددددددتخدم هذا البحث أسدددددددددددلوب حتليل البياانت عند مليس  
Huberman .ختفيض   أال وهي،  متر عرب ثالث مراحدل  اطريقدة حتليدل البيداانت يف رأيهمد
 عرض البياانت، وحتقا البياانت.و البياانت، 

 ختفيض البياانت  .1
، تكوين الفئدة و النمط حىت لدديهدا املعدان العنوانهو تكوين امللخ ، خيدار  

املعينة. هذه املرحلة هلا األغراض يعين صدقل البياانت، و امتالكها، و تركيزها،  
  33.و تكوينها مث تنانيمها للوصول إىل أخذ االستنتاجيات 

 عرض البياانت  .2
يداانت. يف هدذه املرحلدة،  بعدد ختفيض البيداانت، قدام البداحدث بعمليدة عرض الب

يسددددددتطيع الباحث أن يعرض البياانت املوجودة على شددددددكل امللخ ، اخلطة، 
أو مناسدددددددددددددبة الفئة مع الفئة األخرى. و لكن ابإلمجال، عملية عرض البياانت  

   34.يف البحث الكيفي تستخدم الن  الروائي
 حتقا البياانت  .3

من املمكن يكون حتقا   واألخي يعين حتقا البياانت أو أخذ االسددددددتنتاجيات.
الباايانت يف البحث الكيفي قادرا على اجيابة أسئلة البحث أو ال يكون قادرا 
عليده. ألن أسددددددددددددددئلدة البحدث عندد البحدث الكيفي هي انتقداليدة أي تتطور دائما  
بعد وصددددددددددددول الباحث يف ميدان البحث. يرجى أبداء حتقا الباايانت أو أخذ 

هر النتائج اجلديدة إما على الشددددددددكل االسددددددددتنتاجيات عند هذا البحث أن يان
غي واضدددحا يف السدددابا. و ميكن النتائج السدددابقة  العنوانالوصدددفي أو وصدددف  

 
33 Umrati Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif; Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan, 

(Makasar, : Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), hal :105-106 
34  Marwadani, Praktis Penelitian Kualitatif; Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif 

Kualitatif, (Sleman : Deepublish, 2020), hal : 67-68 
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أن تكون على شددكل العالقات العارضددية أو التفاعلية و من املمكن أيضددا أن 
  35.تكون الفرضيات و النانرايت اجلديدة

اخلطوة األوىل يف أن  با،  ايف السددددددددددددددد  Hubermanهوبرمدان  و   Milesمليس   ابعتبدار
حتليل البياانت عند البحث الكيفي هي تفريا البياانت املوصددددددولة على ثالثة أقسددددددام. 

كتاب "املذكرة امليسددددددرة يف القسددددددم األول يعين البياانت املتعلا بكل عوامل اسددددددتخدام  
كتاب "املذكرة . والقسدددددم الثان يعين البياانت عن أشدددددكال اسدددددتخدام  طريقة اإلنشددددداء"

عن  يف مادة تعليم اإلنشددداء. و األخي يعين موقف مدرس يف طريقة اإلنشددداء"امليسدددرة 
يف تعليم اإلنشدداء لدى طلبة يف   املذكرة امليسددرة يف طريقة اإلنشدداءااسددتخدام كتاب 

وبعددد ذلددك، قدددمددت   .مركز ترقيددة اللغددة األجنبيددة مبعهددد نور اجلددديددد بيطددان بربولنجو
خي هو حتقا البدداايانت أو أخددذ  البيدداانت على شددددددددددددددكددل النصددددددددددددددومل الروايددة. و األ

 .االستنتاجيات من البياانت اليت مت حتليلها
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

35 Salim dan Haidir, Penelitian Pendidikan ; Metode, Pendekatan dan Jenis, (Jakarta : Kencana, 

2019), hal : 118 
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 الفصل الرابع 

 عرض البياانت وحتليلها 

نتائج البحث اليت مت احلصول عليها من   الكشف عن البياانت، قدم الباحث  يف
طريقة اإلنشاء  استخدام كتاب ااملذكرة امليسرة يف  ابالت والواثئا حول  املالحانات واملق

 .  يف تعليم اإلنشاء لدى طلبة يف مركز ترقية اللغة األجنبية مبعهد نور اجلديد بيطان بربولنجو

 كتاب "املذكرة امليسرة يف طريقة اإلنشاء"   خصائصاملبحث األول: 

امليسرة يف طريقة اإلنشاء" وألفه   "املذكرة  الكتاب  إبن أمحديموضوع  . فتح هللا 
لتعليم   األجنبية  اللغة  ترقية  الكتاب مستعمل يف مركز  ال  اإلنشاءوكان  . وهذه  عليا ملرحلة 

م اللغة العربية مبركز ترقية اللغة األجنبية. واسم الناشر هو  ياملرحلة يف تعل   نتهاءاملرحلة هي إ
  .قية اللغة األجنبية مبعهد نور اجلديد بيطان بروبولنجامركز تر 

 : مث يهتم املللف يف أتليف هذا الكتاب على خصائ  فيما يلى

 يهتم على املهارات اللغوية يف مهارة الكتابة  (1
 ت املتعلقة مبعيشة الطالب العنواانيهتم على  (2
 يهتم على تطوير اللغة العربية التصال اليومية  (3
اب (4 ا  ألمثلةيكمل  وإن  األساسية  الدراسة  ىف كل  اخلطوات   ألمثلةاملناسبة  إحدى 

 يسهل فهم احملتوى لدى املعلم والطالب
أيلف هذا الكتاب ىف تعليم اللغة العربية لتعليم اإلنشاء لدى الطالب مرحلة العليا  (5

  و.مركز ترقية اللغة األجنبية مبعهد نور اجلديد بيطان بروبولنج

الدكتور تاب "املذكرة امليسرة يف طريقة اإلنشاء" الذي ألفه  وكان عدد صفحة الك
حتتوي الصفحة من املقدمة ودروس التعليم. وتتكون دروس    سبعة عشر  فتح هللا إبن أمحدي
اإلرشادات يف استخدام أنواع أي حيتوي كل الدرس بنوع متساوي وهو  مثانيةالتعليم على 
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و  اإلستيعابية الكتاب  واألسئلة  القراءة  ويبحث   انمل  والتقومي  والنشاطات  والتدريبات 
 .الباحث كل أنواع احملتوايت يف حبث حمتوي الكتاب "املذكرة امليسرة يف طريقة اإلنشاء"

تتكون من النصومل املتعد دة   "املذكرة امليسرة يف طريقة اإلنشاء" وحمتوايت الكتاب  
مبركز ترقية اللغة   علياالي ملرحلة  دراسييف مجيع مواضعه. واملادة اليت وجدت يف الكتاب ال

.  اإلنشاء املوجهةمواضع، ولكل  موضوع يتكو ن من الن  لتعليم    مثانية األجنبية تتكون من  
 والشرل كما يلي:

 ترتيب الكلمات الدرس األو ل :  (1

 الكلمات احملذوفة الدرس الثان :  (2

 وصل اجلمل الدرس الثالث:  (3

 إكمال اجلملالدرس الرابع :  (4

 حتويل اجلملالدرس اخلامس :  (5

 اجلملة املوازنة الدرس السادس :  (6

 الدرس السابع : الفقرة املوازنة (7

  الدرس الثامن : ترتيب اجلمل (8

إنطالقا على البياانت املوجودة أخذ الباحث خالصة يف تكوين أهداف التعليم 
 : فيما يلى اإلنشاء

 لكتابة اجليدةأن يعرف الطالب ا (1
 الصحيحة الكتابة أن يكون الطالب قادرا على  (2
 سليما   إنشاءاملعني  اإلنشاءالطالب  كتبأن ي (3
 أن يفهم الطالب مضمون الن  (4
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  "املذكرة امليسرة يف طريقة اإلنشاء" بناء على ذلك أخذ الباحث خالصة أن الكتاب  
الكتاب   إستخدم  من  واخلاصة  العامة  التعليم  أهداف  طريقة  وجود  يف  امليسرة  "املذكرة 

كتاب "املذكرة امليسرة يف طريقة اإلنشاء" هو كتاب  ة.سالكل در   اإلنشاءلتعليم    اإلنشاء"
املستخدمة    مواد الدراسية س فتح هللا أمحدي. وهذا الكتاب أحد  الذي ألفه الدكتور أندو 

يف مادة تعليم اإلنشاء للمرحلة العليا يف مركز ترقية اللغة األجنبية مبعهد نور اجلديد بيطان  
 بربولنجو. 

 "املذكرة امليسرة"مزااي كتاب  .1

 أمور أخرى: ، من بني "املذكرة امليسرة"الكتاب من وسائل  املزاايهناك العديد من 
 باشرة. ابملالطالب  كتبأو   شيءوصف  الطلبة ميكن.أ
 .العنوانبساطة، وتكوين واضح متاما تبني األجزاء الرئيسية من .ب 
األشياء  ةمتناسب  الفقرة.ج أو  للكائنات  الفعلي  احلجم  ختيل  بسهولة  الطالب  لذلك   ،

 كتوبة. امل
 . فقرة كاملةاجلمع بني اجلمال مع مالءمة لتحقيا أهداف التعلم. جيب أن تكون .د
 توجد اخلطوات يف كتابة الفقرة أو املقال  .ه

 نقصان كتاب "املذكرة امليسرة". 2

 املذكرة امليسرة"، له نقصان أيضا. منها : "جبانب مزااي الكتاب 

 قصرة البيان وحيتاج إىل شرل األستاذ.أ
 اإلنشاء   العنوانصعوابت .ب 
 نقصان ارشادات البيان .ج
 ال يننسب بزمان احلاضر  العنوانبعض .د

األستاذ كثيا"فلذلك كتاب   شرل  إىل  حيتاج  امليسرة"  جيوز    املذكرة  ال  وكذلك، 
 للمدرس أن يستخدم هذا الكتاب دون بيان. 
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اإلنش  طريقة  امليسرة يف  "املذكرة  اإلنشاء ابستخدام كتاب  تعليم  الثان:  اء" املبحث 
 لدى طلبة مركز ترقية اللغة األجنبية مبعهد نور اجلديد بيطان بربولنجو.

الدراسياستخدام   التعليم  كتاب  العربية  يف  ب  اللغة  جدا.  الدراسي مهم    كتاب 
  وا كونيأن    للمعلمني  ال بدلذلك،  ف .  طالب سيكون شيء جمرد مبينا وواضحا يف نانرة ال
التعليم، وخص إعداد عملية  تعليم    ةمبدعة يف  الدراسية    اإلنشاءيف  املواد  إما من حيث 

  املستخدم، وال بد أن تكون تلك املواد الدراسية وطريقة التعليم ممتعة   كتاب والطريقة وال
إن كتاب   .اإلنشاءيف تعليم    ةخص  يف تعلم اللغة العربية  الطالب كي تزيد إرادة    وواضحة
سرة يف طريقة اإلنشاء" اليت تستخدم لتعليم اإلنشاء يف مركز ترقية اللغة األجنبية  "املذكرة املي

منذ زمان القادم حىت زمان احلاضر، وحلصول أهداف التعليم من كتاب "املذكرة امليسرة يف 
كمعلم التعليم اإلنشاء يف مركز   جزيل الرمحنطريقة اإلنشاء" قام الباحث مقابلة ابألستاذ  

اللغة   وقال  ترقية  اخلامل  التعليم  وأهداف  العام  التعليم  أهداف  ومعرفة  لوصف  األجنبية 
 :  جزيل الرمحناألستاذ 

"أهم تعليم اإلنشاء يستطع الطالب أن يفكروا الكلمة ويعربوها يف الكتابة ليفهم 
القارئ عن ما قصد الكاتب، هذا أهم شيء حيث كان بعض من الطالب هذا املركز  

، واألخر ينشلون إنشاء صحيحا كامال. انطالقا على اإلرشادة  ينشلون إنشاء غي مرتتب
 .36ها ما طبقت يف عملية تعليم اإلنشاء"

وأهم التعليم اإلنشاء هو ليفهم القارئ عن ما قصد الكاتب. الطالب أن ينطقوا 
حرف العربية فصيحة جبانب قول أستاذ عبد الوايف فوجد الباحث أيضا بياانت اليت تدل  

أهداف تعليم اإلنشاء العامة أي يهتم التعليم على فصيحة كتابة العربية لدى الطالب. على  
 هذا ما كتب يف دليل املعلم  من كتاب "املذكرة امليسرة يف طريقة اإلنشاء". 

 
المقابلةمعاألستادجزيلالرحمن،المعلمفيتعليماإلنشاءبمركزترقيةاللغةاألجنبيةبمعهدنورالجديدبيطانبروبولنجا، 36

2021أبريل14فيالتريخ
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ترقية اللغة األجنبية مبعهد نور   مركزيف    يف تعليم اإلنشاء  علمم  إىل  ونانر الباحث
 يف التعليم جيدا.   كتاب الدراسيدم  قد استخ اجلديد بيطان بربولنجو

الباحث   قام  أن  بيطان   مركزيف    حبثه بعد  اجلديد  نور  األجنبية مبعهد  اللغة  ترقية 
أن  بربولنجو نانر  األستاذ  معلم،  اإلنشاء  الرمحن  تعليم  امل  جزيل  ستخدم  ي  عليا ال   رحلةيف 
ستخدم  ي  و. وهإلنشاءتعليم ا  كتاب الدراسي يفك  املذكرة امليسرة يف طريقة اإلنشاءالكتاب  
اإلنشاءالكتاب   امليسرة يف طريقة  السبورة   املذكرة  إما ابستفادة  متنوعة،  واملعجم   بطريقة 

كي يكون طالب . وعمل ذلك  من قبل  للطالب يف حبث عن كلمات اليت مل تعرف معنها 
    . اإلنشاءعلم  سئم يف تب  علياال  رحلةامليشعر طالب    الو   مستقال يف فهم كلمات اللغة العربية. 

يقوم  مبعهد نور اجلديد بيطان بربولنجوتعليم اإلنشاء يف املركز ترقية اللغة األجنبية 
وقتها يف   األسبوع، حبيث حتصي   مرة يف  اإلنشاء  التعليم  واجراءات  العليا.  املرحلة  يف 

 ساعتني.  

مبعهد كما الحظ الباحث أن أنشطة تعليم اإلنشاء يف املركز ترقية اللغة األجنبية  
تتكون على بعض أنشطة تعليم وهي بعد الدعاء يف بداية التعليم. قبل شرل  نور اجلديد  

املعلم الدرس، أمر املعلم الطالب أن يالحظ الدرس يف كتاب "املذكرة امليسرة يف طريقة  
فهي لك  حني ذ  علماليت قدمها امل  املادةأما  و م عن املادة يف الكتاب.  اإلنشاء" مث بني املعل 

 هي كما يلي : و ، ترتيب اجلملعن 
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 املذكرة امليسرة يف طريقة اإلنشاء كتاب املادة   4.1اجلدول 

 
املعلم عن فهم الطالب    سأل  يف الكتاب املوجودة    ادةامل  طالب ال  بني املعلمبعد أن  

  تدريبات ا الو عمل يل  طالب لطلب املعلم امث    كلهم.  ادةامل  حىت يفهموا  واحدا فواحدا  ركزامل
 كما يلي : فهي   الكتاب ات اليت توجد يف تدريبواحدا فواحدا. أما ال

 املذكرة امليسرة يف طريقة اإلنشاءكتاب  املادة  التدريبات  4.2اجلدول 
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لتصحيح اإلنشاء اببعد ما عمل الطالب عن التدريبات يف الكتاب، يقوم املعلم  
األستاذ  املقيد الذي يقوم به الطالب املركز ترقية اللغة األجنبية واحدا فواحدا. كما قال  

 : كمعلم التعليم اإلنشاء يف مركز ترقية اللغة األجنبية جزيل الرمحن  

أمر ليس سهال، ألن البد  قوم طالب "ال شك أن تصحيح العلم لإلنشاء الذي ي
للمعلم أن يهتم بكثرة العناصر الذي حيتاج إليه التصحيح وكثرة أخطاء الطالب يف الكتابته،  
أما طريقة التصحيح األخطاء فهناك اجتاهات. وهي التصحيح املفضل والتصحيح الرمز 

ل الصائب خلطاء والتصحيح املختلط. أما التصحيح املفضل هو يقوم املعلم بكتابة البدي
الطالب، أي أن املعلم يضع خطا حتت اخلطاء ويكتبه ابلصورة الصحيحة. أما التصحيح 
الرمز هنا يقوم املعلم بوضع خطا حتت اخلطاء ويكتب فوقه أو حتته رمزا يدل على نوعية  
اللغوية أو )س(   النحوية أو )و( على األخطاء  اخلطاء، ققد يكتب )ك( على األخطاء 

ء يف كتابة املفردات. أما التصحيح املختلط هنا يقوم املعلم بكتابة الصواب  على األخطا
   37البديل أحياان وكتابة الرمز يدل على نوعية اخلطاء أحياان. " 

بعد أن يقوم املعلم بتصحيح الفقرة أو املقال، يعيد املعلم األوراي أو الدفاتر إىل 
بشأن  الطالب ويطلع كل طالب على أخطائه   الطالب  املعلم مع  يناقش  وتصيباهتا. مث 

أخطائهم، خاصة األخطاء الشائعة. ويعيد املعلم التعليم بعض املفاهيم الرئيسية اليت كثرت 
أخطائهم يف الكتابة. بعد اعادة شرل املعلم، يعيد كل طالب كتابتة الفقرة أو املقال خاليا  

 من األخطاء حسب توجيهات املعلم وتصحيحاته.

هناك    مبعهد نور اجلديد بيطان بربولنجومركز ترقية اللغة األجنبية    عليم اإلنشاءيف ت
 : جزيل الرمحناألستاذ التقومي يف كل لقاائت. هذا ما قال 

"ال شك أن الطالب ال يتمكن أن يكتب كتابة جيدة إال مبرور التدريبات والتمرينات يف  
هذه الكتابة ابخلطوات الكثية. منها  وقت طويل ومعرفة اخلطوات اليت يسلكها الطالب. و 
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التفكي عن موضوع الذي سيكتبه ويكتب الطالب النقاط اليت سيتنواهلا ابلرتتيب مث يعيد  
كل فقرة. هكذا يقوم التقومي يف كل لقاائت،    العنوانالطالب عن ترتيب النقاط يف حتديد 

 38ليمارس الطالب يف كتابة اإلنشاء الصحيح واجليد. " 

 عمليات التعليم اإلنشاء 4.3اجلدول 

املادة  
 الدراسية 

الطريقة  مصادر التعليم  العملية
 املستخدمة 

تعليم 
 اإلنشاء

الدرس   • كتاب   عنمالحانة 
طريقة  يف  امليسرة  "املذكرة 

 اإلنشاء".
يف  • املادة  عن  املعلم  بني 

 الكتاب.
التدريبات  • الطالب  عمل 

 املوجودة يف الكتاب. 
 اإلنشاءيقوم املعلم ابلتصحيح  •
  

كتاب "املذكرة امليسرة 
 يف طيقة اإلنشاء" 

 
 عجم العربيةامل
 عجم اإلندونيسياامل

 القياسية 

 

انطباع الطلبة املرتبة العليا يف تعليم اإلنشاء ابستخدام كتاب "املذكرة  :  لثاملبحث الثا
 . بيطان بربولنجوركز ترقية اللغة األجنبية معهد نور اجلديد  امليسرة يف طريقة اإلنشاء" مب

املذكرة امليسرة يف "كتاب    ابستخدام  اإلنشاءبعد أن الحظ الباحث عملية تعليم         
وشعورهم حينما يتعلمون كتاب    طالب عرف انطباع اليأن    الباحث  أراد  "طريقة اإلنشاء

اإلنشاء" امليسرة يف طريقة  ي"املذكرة  فهناك من  ب،  الوسيلة و يغب  يرغب هناك من  تلك 
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منعن الباحث  أنتاجتها  اليت  املعلومات  أما  و   ها.  الكتاب    طالب الاملعلم  استخدام  عن 
 م فهي كما يلي : ورهم وانطباعهعمع ش "املذكرة امليسرة يف طريقة اإلنشاء"

، هناك فئتان،  " املذكرة امليسرة يف طريقة اإلنشاء"كتاب    ابستخدام  اإلنشاءم  ييف تطبيا تعل   "
املذكرة  "كتاب  منهم    يستخدم  أن  طالب ال  بوالبعض اآلخر أقل اهتماًما. حي    مهتم  مبعضه

،  كتابة اإلنشاء زال ال حيبون  ما    ولو كان الطالب . ومع ذلك ،  "امليسرة يف طريقة اإلنشاء
. مهارة الكتابة مشولة من مهارة أربعة وهي مهارة اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءةألن  
ليساعد فهم الطالب وسائل أو الوسائط  ك  "ة امليسرة يف طريقة اإلنشاءاملذكر "كتاب  وجود  

 39"  عن كتابة اإلنشاء الصحيحة.

العلياشعر   مرتبة  يف  األجنبية  اللغة  ترقية  املركز  ستخدم يحينما    دابجل  الطالب 
،  الكتابةمهارة  حيب    ألنه.  نشاءكوسيلة تعليم اإل  "املذكرة امليسرة يف طريقة اإلنشاء"الكتاب  
املذكرة امليسرة يف طريقة "ستخدم الكتاب  يالكتاب    كثيا بوسيلةأن يكتب إنشاء  وحيب  
   : حممد رحيان جميدهذا ما قال  من وسيلة أخرى.  "اإلنشاء

املذكرة امليسرة يف  "ذلك ألن الكتاب  و   أن أكتب إنشاء. حب  أ ، و مهارة الكتابةحب  " أ
أستطيع أن أفهم    ابستخدام هذا الكتاب   لة. كان واضحا ومفهوما بسهو   " طريقة اإلنشاء

 40طريقة اإلنشاء وخطوات كيفية كتابتها جيدا." 

اإلنشاء  تعليم  العليا  مرتبة  يف  األجنبية  اللغة  ترقية  املركز  الطالب  بعض  حيب 
كتاب نشاء. ألن  كوسيلة تعليم اإل  "املذكرة امليسرة يف طريقة اإلنشاء"م الكتاب  استخداب
" يشتمل على األمثلة كتابة اإلنشاء الصحيح. ذلك البيان  امليسرة يف طريقة اإلنشاءاملذكرة  "

انطباع الطلبة املرتبة العليا يف تعليم اإلنشاء    يف مقابلة عن  حممد عوفا مهاميتعزيز بقول  
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ركز ترقية اللغة األجنبية معهد نور  ابستخدام كتاب "املذكرة امليسرة يف طريقة اإلنشاء" مب
 : ، كما يلي يطان بربولنجواجلديد ب

" فيها األمثلة يف كل مواد التعليمية اليت املذكرة امليسرة يف طريقة اإلنشاء"كتاب    "
ليعرف الطالب عن كتابة اإلنشاء الصحيح حىت يقدر الطالب على تقليد أسلوب الكتابة  

 41كما وجد يف الكتاب." 

املذكرة امليسرة يف طريقة  "م الكتاب  استخدحيب أيضا أن الطالب تعليم اإلنشاء اب
" ألن توجد التدريبات عن كيفية الكتابة يف كل مواد، حىت يستطيع الطالب أن  اإلنشاء

املادة اإلنشاء. هذا ما يقول   املعلم عن  الكاتبة مباشرة بعد شرل  حممد فضيل يطبا يف 
 :         عسى فتال هللا

تطبيا وتدريبا اإلنشاء حيتاج إىل  تعليم  الطالب "يف  يطبا  إذا ما  ت كثية، ألن 
املذكرة امليسرة  "كتاب  املادة اإلنشاء فكان التعليم غي فعال. فلذلك بوجود التدريبات يف  

 42" يسهل الطالب يف كيفية كتابة اإلنشاء."يف طريقة اإلنشاء

العليا انشطة تعليم اإلنشاء  اللغة األجنبية يف مرتبة  يشرتيك الطالب املركز ترقية 
" يستخدم اللغة املذكرة امليسرة يف طريقة اإلنشاءد ألن ارشاد املعلم وكذلك كتاب "ابجل

 :حممد أكمالالعربية السهلة حىت كان الطالب مفهوما ما قصد الكتاب. هذا ما يقوله 

" يعين اللغة العربية البسيطة، املذكرة امليسرة يف طريقة اإلنشاء"اللغة املستخدمة يف كتاب "
لنا كالطالب املركز ترقية اللغة األجنبية يف مرتبة العليا لفهم الفقرة أو املقال  وهذا شيء مهم  

 43بسهولة حىت نفهم ما املقصود يف الكتاب." 
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من انحية األخرى، يشعر بعض الطالب املركز ترقية اللغة األجنبية يف مرتبة العليا 
" ال يناسب بزمان شاءاملذكرة امليسرة يف طريقة اإلنأن بعض موضوع املادة يف الكتاب "
انطباع الطلبة املرتبة    يف مقابلة عن  حممد نصر هللا فضيلاحلاضر. ذلك البيان تعزيز بقول  

ركز ترقية اللغة العليا يف تعليم اإلنشاء ابستخدام كتاب "املذكرة امليسرة يف طريقة اإلنشاء" مب
 : ، كما يلي األجنبية معهد نور اجلديد بيطان بربولنجو

جيد. ولكن وجدت فيه بعض   "املذكرة امليسرة يف طريقة اإلنشاء""كان الكتاب  
يف هذا الكاب    العنوان بزمان احلاضر. فمن املمكن أن تكون جتديد    الذي ال يناسب  العنوان

    44كي تكون كتااب ممتعة للطالب خاصة الطالب املركز ترقية اللغة األجنبية." 

أن   الباحث  السابقة، خل   األراء  اللغة من    أكثرابعتبار  ترقية  املركز  الطالب 
"املذكرة امليسرة يف حيبون كتاب    بولنجوعهد نور اجلديد بيطان بر مب  األجنبية يف مرتبة العليا

واضح      "املذكرة امليسرة يف طريقة اإلنشاء" كتاب    ألن  اإلنشاءم  ي كوسيلة تعل   طريقة اإلنشاء" 
كتاب    يشعرون أن بعض موضوعبعضهم    ولو كانها،  تطبيقها و فهمومفهوم وسهل يف  

 ال يناسب مبوضوع زمان احلاضر.  "املذكرة امليسرة يف طريقة اإلنشاء"
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 الفصل اخلامس

 املناقسة البحث

الباحث عن   املبحث، انقش  امليسرة يف حول  يف هذا  استخدام كتاب ااملذكرة 
طريقة اإلنشاء  يف تعليم اإلنشاء لدى طلبة يف مركز ترقية اللغة األجنبية مبعهد نور اجلديد  

     يلي:. واملناقشة من الباحث كما بيطان بربولنجو 

 كتاب "املذكرة امليسرة يف طريقة اإلنشاء"    خصائصاملبحث األول: 

مركز ترقية اللغة األجنبية لتعليم   استخدمه  "املذكرة امليسرة يف طريقة اإلنشاء"كتاب 
على   "املذكرة امليسرة يف طريقة اإلنشاء"كتاب   وتتكون دروس التعليم .علياملرحلة ال اإلنشاء
وهو    مثانية متساوي  بنوع  الدرس  أي حيتوي كل  الكتاب  أنواع  استخدام  اإلرشادات يف 
الباحث كل و  القراءة واألسئلة اإلستيعابية والتدريبات والنشاطات والتقومي ويبحث  انمل 

اإلنشاء" طريقة  امليسرة يف  "املذكرة  الكتاب  احملتوايت يف حبث حمتوي  وحمتوايت  .  أنواع 
تتكون من النصومل املتعد دة يف مجيع مواضعه.    طريقة اإلنشاء"  "املذكرة امليسرة يفالكتاب  

مبركز ترقية اللغة األجنبية تتكون من   علياي ملرحلة الدراسيواملادة اليت وجدت يف الكتاب ال
 اإلنشاء املوجهة. مواضع، ولكل  موضوع يتكو ن من الن  لتعليم  مثانية

استخمه املعلم يف عملية تعليمه.  الكتاب الدراسي يتكون من املواد التعليمية اليت  
  45ولتأيد عملية التعلم وجبت على املواد التعليمية تتكون من مكوانت الكتاب الدراسي. 

حصل  نيل  يف  األثر  وهلا  الطالب  فهم  سهل  على  هتدف  التعليمية  املواد  حيث كانت 
 التعليمية سهال. 

 
45 Abdul Hamid dkk..Pembelajaran Bahasa Arab, Pendekatan,Metode, Strategi, Materi, dan 

Media.)Malang: UIN-Malang Press), 2008, hal  80 
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املناسبة  التعليمية  مواد  مبكوانت  تتم  أن  عليه  البد  التعليمية  مواد  تطوير  نانام 
التعليمية وأهداف   الكتاب  استخدام  أال وهي وجوج علمة  التعليمية  إبحتياجات عملية 

   46ى وشرل احملتوى والتصويرات واخلالصة والتدريبات والوظيفة. التعليم و احملتو 

الثان:   اإلنشاء" املبحث  طريقة  امليسرة يف  "املذكرة  اإلنشاء ابستخدام كتاب  تعليم 
 .ترقية اللغة األجنبية مبعهد نور اجلديد بيطان بربولنجو لدى طلبة مركز

النتائج    بناء الباحث، كما  على  تعليم اإلنشاء ابستخدام كتاب   كاناليت قدمها 
ترقية اللغة األجنبية مبعهد نور اجلديد    لدى طلبة مركز"املذكرة امليسرة يف طريقة اإلنشاء"  

بربولنجو يتبيطان  تنفيذ  .  طريقة  اإلنشاء  م  يتعل م  يف  امليسرة  "املذكرة  ابستخدام كتاب 
ية كذلك وسيلة ميتعل األنشطة العملية  هو    .م أخرىسواء كان مثل تنفيد التعلي  اإلنشاء"

   .لتحقيا أهداف التعليم

ترقية اللغة األجنبية مبعهد نور    مركز  وأما اإلسرتاجتية التعليم اإلنشاء املستخدمة يف
يستخدم اإلسرتاجتية القياسية. التعليم بطريقة القياسية هي عملية    اجلديد بيطان بربولنجو
العام اىل اخلامل ينطلا بدكر القانون مث األمثلة وتطبيا القانون يف حال  التفكي تبداء من  

اليت جيب على الطالب فهمها. بعد    العنوان التدريس هبذه الطريقة يبدأ إبعطاء    47خامل. 
السابقة كما   والبيان  الكتابة.  لتطبيا  بتمرينات  للقيام  الفرصة  الطالب  إعطاء  يتم  ذلك 

ترقية اللغة األجنبية مبعهد نور اجلديد    مركز  اإلنشاء يف   يالحظ الباحث عن عملية التعليم
 .    بيطان بربولنجو 

صر التدريس اهو عنو أحد األشياء اليت جيب مالحانتها  توجد    الدراسي يف تعليم  إن  
جيب  و جيب أن تكون مصممة بشكل منهجي    .والتعلم ، حيث ابإلضافة إىل املواد التعليمية

 
46 Ibid, hal 81 
47 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran untuk Membantu Memecahkan Problematika 

Belajar dan Mengajar, (Bandung: Alfabeta), 2005, hal 76 
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تنفيذ عملية التدريس والتعلم اليت    يفميكن أن تدعم    عناصر الذيأن تكون جمهزة أيضا ب
 48.ددةاحمل التعليم تلدي الحقا ابملتعلمني إىل األهداف

 تعيلم اإلنشاء على:يتضمن برانمج و 

 واحملتوى يف املواد التعليمية   العنوانعنوان املادة التعليمية اليت تعكس  (1
يف مساعدة أنشطة   طالب فيها ال ستخدام املواد التعليمية جيب أن ينانر  ابتعليم   (2

 .ميالتعل 
أهداف التعلم، وهي األهداف اليت سيحققها الطالب إذا أهنوا تعلم املواد التعليمية،  (3

  .عادة يف شكل معايي الكفاءة والكفاءات األساسية وامللشرات 
الفرعي الذي سيتم تطويره يف املواد التعليمية اليت جيب دراستها    العنوان، وهي  العنوان (4

 49وممارستها إلتقان الكفاءة كجزء من اهليكل العلمي للمادة الدراسية. 

التعل   يف تق  م،يعملية  التعلمو هناك  نور    . يف مركزيمي  اللغة األجنبية مبعهد  ترقية 
وهي: التقومي اليومي والتقومي النصفي   يقام القومي إىل ثالثة أنواع.  . اجلديد بيطان بربولنجو

ملساعدة الطالب على إتقان الكفاءة احملددة  و   تمارين كما كان اهلدف ل  .والتقومي النهائي
 50يعمل على قياس مستوى إتقان الطالب للمواد املذكورة. ل أو اهلدف. والتقييم، 

اإلنشاء ابستخدام كتاب "املذكرة  انطباع الطلبة املرتبة العليا يف تعليم  :  لثاملبحث الثا
 . ركز ترقية اللغة األجنبية معهد نور اجلديد بيطان بربولنجوامليسرة يف طريقة اإلنشاء" مب

الطالب املركز ترقية اللغة األجنبية  من    أكثرخل  الباحث أن    ،بحثيف هذه ال
"املذكرة امليسرة يف طريقة  حيبون كتاب    عهد نور اجلديد بيطان بربولنجو مب  يف مرتبة العليا

 
48 Abdul Hamid, dkk. Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media. (Malang: UIN-Malang Press), 2008,hal 80 
49 E. Mulyasa, Kurikulum yang Disempurnakan Pengembangan Standar Kompetensi dan  
Kompetensi Dasar (Bandung PT Remaja Rosdakarya), 2006.hal 152. 
50 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif. (Jogjakarta: DIVA Press), 

2015,hal 66. 
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اإلنشاء. ألن هذا الكتاب يشتمل بعض الشهولة ليسهل الطالب م يكوسيلة تعل   اإلنشاء"
 يف فهم كتابة اإلنشاء. 

كان واضحا ومفهوما   "املذكرة امليسرة يف طريقة اإلنشاء"كتاب  الطالب أن    نانر
الكتابة يفبسهولة التدريبات عن كيفية  توجد  املستخدمة يف ، وكذلك  واللغة   كل مواد، 
 " يعين اللغة العربية البسيطة. املذكرة امليسرة يف طريقة اإلنشاءكتاب "

ذلك، على  ظهور    إضافة  تسبب  اليت  العوامل  أحد  املعلم  اإلنشاء   ميتعل يصبح 
لذجيدا مب لك  .  اإلنشاء  تعليم  بيطان  جارى  اجلديد  نور  معهد  األجنبية  اللغة  ترقية  ركز 

 من أجل وجود وسيلة التعليم وكذلك وجود املعلم املخت  يف جماله.           بربولنجو
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 الفصل السادس 

 اخلامتة

 ملخص نتائج البحث .أ
، خل  حتليل البياانت يف الفصل السابا  من بعض البياانت املقدمة ونتائج

 :الباحث إىل نتائج البحث التالية

 املستخدم يف تعليم  كتاب الدراسي  امليسرة يف طريقة اإلنشاء" كتاب "املذكرة  كان   .1
 . ترقية اللغة األجنبية مبعهد نور اجلديد بيطان بربولنجو  لدى طلبة مركزاإلنشاء  

تتكون من النصومل املتعد دة   "املذكرة امليسرة يف طريقة اإلنشاء"وحمتوايت الكتاب  
مبركز ترقية    علياي ملرحلة الدراسييف مجيع مواضعه. واملادة اليت وجدت يف الكتاب ال

لتعليم   مثانيةاللغة األجنبية تتكون من   مواضع، ولكل  موضوع يتكو ن من الن  
   .اإلنشاء املوجه

وأما اإلسرتاجتية التعليم املتخدمة وهي اإلسرتاجتية    وجيري التعليم مرة يف األسبوع.   .2
 مث يقوم ابلتصحيح.   تدريبات الالقياسية يقوم املعلم مبالحانة الدرس والبيان و 

امليسرة يف   نانر الطالب  .3 "املذكرة  تعليم اإلنشاء ابستخدام كتاب  العليا يف  املرتبة 
  كان .  ركز ترقية اللغة األجنبية معهد نور اجلديد بيطان بربولنجوطريقة اإلنشاء" مب

الكتاب    أكثر حيبون  اإلنشاء"منهم  طريقة  يف  امليسرة  تعليم    "املذكرة  كوسيلة 
امليسرة يف طريقة اإلنشاء"الكتاب  ألن    .اإلنشاء كان واضحا ومفهوما    "املذكرة 
، وتوجد التدريبات عن كيفية الكتابة يف كل مواد، واللغة املستخدمة يف بسهولة
 . " يعين اللغة العربية البسيطةاملذكرة امليسرة يف طريقة اإلنشاءكتاب "

 االقرتاحات    .ب
لتحقيا نبغي  ي .1 وهي كدعم  مهمة  تعليم  أحد  الذي  اإلنشاء  تعليم  لتحقيا  للمدرسة 

 .املهارات اللغوية يف جمال العربية وذلك احلال متأثر على ترقية مهارة الكتابة الطالب 
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 .لزايدة عن فهمهم اإلنشاءلطالب ان تدفعوا نفسهم لتعلم لنبغي ي .2
امل .3 اليت مل تفهمهم عن  اهتماما  للمعلم أن هتتم  التينبعي  من حيث    عليميةواد 

 الصعبة وتشبع اإلنشاءالنانرية أو التطبيقيات وابتعد فكرة الطالب أن 
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 راجع قائمة امل

 املراجع العربية .أ
دراسات حتليلية ومواقف تطبيقية لتعليم اللغة العربية   .(۱۹8۱حسني سليمان قورة. )
 القاهرة :دار املعارف. ، والدين اإلسالمي
 . بيوت: مكتبة لبنان. تعليم اللغات احلية وتعليمها( 1981صالل عبد اجمليد العريب. ) 

إعداد مواد التعليم اللغة العربية لغي الناطقني  ) ه 1428(،  عبد الرمحن بن ابراهيم الفوزان.
 ،حمهول املدنية واملطبعة هبا

. بيودت : مكتبة  د االمالء واالنشاءالوسيط يف قواع ( ۱۹۹3عمر فاري الطباع.) 
 املعارف  

. مشس الدين للنشر الوسائل التعليمية املطور(  2014فيصل هاشم مشس الدين. )
 واإلعالم, 

الريلض: أساسيات يف طري التدريس العامة،  ( 1417حمب الدين أمحد أبو صاحل. )
 داراملعزاج الدوليةللنشر 

.)جامعة أم اعداد موارد التعليمية لربامج تعليم العربيةدليل عمل يف رشدي أمحد طعيمة..
 28( مل: 1985القرى، 

  
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

 يةجنباملراجع األ .ب
Alfianika Ninit. (2018) Buku Ajar Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia, 

Yogyakarta : Deepublish.  

Arikunto, Suharsimi. (2006) Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta 

: Rineka Cipta.  

Arsyad Azhar, (2004) Media Pembelajaran, Jakarta: Raja Grafindo Persada.  

Arsyad. (2003). Metode penelitian Bahasa Arab dan Prakteknya. Bandung: PT 

Remaja Rosyda Karya. 

Dimyati, Johni. (2013) Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya pada 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Jakarta:Kencana.  

Djamarah, S. B; Aswan, Zain. (2006) Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: PT Rineka 

Cipta, Cet.ke-3. 

Endraswara, Suwardi. (2006) Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan, Sleman 

: Pustaka Widyatama.  

Hamid, Abdul, dkk. (2008) Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, 

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

Hasan, Iqbal. (2002) Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Jakarta: Ghalia 

Indonesia. 

Hermawan, Acep. (2011) Metodelogi Pebelajaran Bahasa arab. Jakarta Remaja 

Rosda Karya. 

Ismail Fahri. (2007) Handout Metode Penelitian Bahasa Arab. Semarang : FBS 

UNNES. 

Marwadani, (2020) Praktis Penelitian Kualitatif; Teori Dasar dan Analisis Data 

dalam Perspektif Kualitatif, Sleman : Deepublish.  

Maryati, Kun ; Suryawati, Juju. (2007) Sosiologi untuk SMA dan Ma kelas XII, 

Jakarta : Erlangga.  

Masqan, Dihyatun. (2016( نحو استراتجية التعليم اللغة الغربية الفعال, At-Tadib 3, no 2.  

Moloeng, Lexy J. (2005) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya. 

Morissan. (2019)  Riset Kualitatif. Jakarta : Kencana, 

Muhadi ,Yudhi. (2008) Media Pembelajaran , Jakarta: Gaung Persada Press 



45 
 

Mulyasa, E. (2006) Kurikulum yang Disempurnakan Pengembangan Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar Bandung PT Remaja Rosdakarya 

Prastowo, Andi. (2012) Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, Yogyakarta 

Diva Press.  

Sagala, Syaiful. (2005) Konsep dan Makna Pembelajaran untuk Membantu 

Memecahkan Problematika Belajar dan Mengajar, Bandung: Alfabeta 

Salim, Haidir. 2019 Penelitian Pendidikan; Metode, Pendekatan dan Jenis, Jakarta: 

Kencana.  

Sudjana, Nana; Rivai, Ahmad. (2002) Media Pengajaran, (Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, Cet.ke-5,  

Sugiyono, (2017) Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif 

dan R&D. Bandung: Alfabeta.  

Wijaya, Umrati Hengki (2020) Analisis Data Kualitatif; Teori Konsep Dalam 

Penelitian Pendidikan, Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.  

 

 

 

 

 

  



46 
 

 املالحق

  كتاب "املذكرة امليسرة"  حملة عن .أ
وألفه   اإلنشاء"  طريقة  امليسرة يف  "املذكرة  الكتاب  إبن  موضوع  هللا  فتح 

ملرحلة   اإلنشاء. وكان الكتاب مستعمل يف مركز ترقية اللغة األجنبية لتعليم  أمحدي
إ علياال هي  املرحلة  وهذه  تعل   نتهاء .  يف  اللغة  ياملرحلة  اللغة  م  ترقية  مبركز  العربية 

بيطان  اجلديد  نور  مبعهد  األجنبية  اللغة  ترقية  مركز  هو  الناشر  واسم  األجنبية. 
 .بروبولنجا

تتكون من النصومل    "املذكرة امليسرة يف طريقة اإلنشاء"حمتوايت الكتاب  
  علياي ملرحلة الدراسياملتعد دة يف مجيع مواضعه. واملادة اليت وجدت يف الكتاب ال

مواضع، ولكل  موضوع يتكو ن من الن    مثانيةركز ترقية اللغة األجنبية تتكون من  مب
 . والشرل كما يلي: اإلنشاء املوجهةلتعليم 

 ترتيب الكلمات الدرس األو ل : 

 الكلمات احملذوفة الدرس الثان : 

 وصل اجلمل الدرس الثالث: 

 إكمال اجلملالدرس الرابع : 

 حتويل اجلملالدرس اخلامس : 

 اجلملة املوازنة الدرس السادس : 

 الدرس السابع : الفقرة املوازنة

 الدرس الثامن : ترتيب اجلمل
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 أما صورة كتاب "املذكرة امليسرة يف طريقة اإلنشاء" كما يلي: 

 صورة كتاب "املذكرة امليسرة يف طريقة اإلنشاء" 
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 املركز ترقية اللغة األجنبية  حملة عن  .ب
مبركز ترقية اللغة األجنبية فقد إستمدها الباحث من    اما البياانت اليت تتعلا

املقابلة واملالحانة ومن بعض الواثئا املوجودة. وميكن أن يبينها الباحث بياان صرحيا 
 و واضحا كما يلي: 

 املوقع اجلغرايف  .1
وقع املركز ترقية اللغة األجنبية يف أوسط مبعهد النور اجلديد اإلسالمي يف 

  بيطان ويف حمافانة براابلنجا جباوي الشرقية ببلدة إندونسيا. قرية كرنج أنيار انحية  
 كما يلي:   Google Mapsأما يف 

 Google Mapsالصورة أيخذ من 

 اتريخ أتسيس مركز ترقية اللغة األجنبية .2
مركز ترقية اللغة األجنبية أحد من مراكز الرتبوية حتت ظل ملسسة املعهد  
نور اجلديد اإلسالمي، إمنا اراد ملسس املعهد الشيخ احلاج زيين منعم أن يتزود  
طلبته مهارة الكالم العربية واإلجنليزية فتأسس سعيا ألن جيعلهم أجياال منافسني 
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اإلجنليزية مع أن تثبت قدرة على قراءة  يف العامل ماهرين ومتوفقني يف العربية و 
 الكتب وفهمها عالمة لطلبة املعهد نور اجلديد اإلسالمي.

بين املركز من الذين حيبون اللغة األجنبية خاصة عربية و إجنليزية يف بعض 
مالداي مع رسالة    1990من يونيو  17املصليات حسنا وإمنا هو قام رمسيا يف  

بناء على وكان أتسيسه . NDJ / II / B/ X- 1989التقرير لدى رئيس املعهد برقم: 
  أن يركز الطلبة مهارة العربية واإلجنليزية.

ام املركز يف والية سنن كايل جوكو إبمسه ابن عريب وانتقل اىل والية سنن  ق
 بوانع وكان خي  الطالب فقط بفرقتني، العربية واإلجنليزية. 

( ومديره شيخ عبد احلا  kkbaمسي أبول ما قام جبمعية لدى العربية )
رجال. ومع جراية    30زيين ويسجل فيه الطالب اجلدد للعربية املسكن عددهم

رة رغبة الطلبة يف أن يعما العربية واإلجنليزية فقام التعليم اإلجنليزية اول مرة كث
 ويتبدل امسه مبركز ترقية اللغة األجنبية. 

سنة   ايضا  تعليم  )غرفة    1990يتسع  املمتزة  البنات  والايت  اىل  املركز 
واحدة( واهلامشية )غرفة واحدة( فاطمة الزهراء )غرفة واحدة( وكلها خي  طلبة  

سنة  امل املركز  فأغلا  الزهراء  فاطمة  منهاج  تغي  وملا  والعالية.   1996توسطة 
 مالداي

ويعد سنتني من النشأة انل املركز ترقية اللغة األجنبية التصدبا االرمسى من  
برقم   اإلجنليزية(  و  العربية  اللغتني)  تعليم  يف  للعمل  الوطىن  املركز 

:KEP.610/W.12.E/1992 . 
 ترقية اللغة األجنبية أهداف أتسيس مركز  .3

 وأما أهداف أتسيس ااملركز برقية اللغة األجنبية فهي كما يلي: 
أن يتكيف املعلم الذي يسكن يف مركز ترقية اللغة األجنبية ابألحوال   (1

 واألزمنة اليت حتيط هبا الوسائل اإلتصالية واإلعالمية
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  أن يسهل الدارس الذي يسكن يف مركز ترقية اللغة األجنبية يف فهم  (2
 العلوم اللغوية اليت تتكون من لغتني ) العربية و اإلجنليزية(. 

اإلسالمية   (3 الدعوة  نشر  يف  الطلبة  لدى  القوية  الشخصية  ينشئ  أن 
 الواجبةبتطور األزمنة. 

 زمان التعليم ولغته يف مركز ترقية اللغة األجنبية .4
 زمان التعليم  (1

أشهر تقريبا. ويتكون  يتعلم الطلبة يف مركز تلرقية اللغة األجنبية ستة  
 على دورين يف عامة واحدة.

 لغة التعليم  (2
للغة املستعملة يف جراية التعليم هي اللغة العربية. يعود املدرس كالم ا

التعليم  خارج  يف  وكذلك  يقلدونه.  الطلبة  ليكون  التعليم  يف  العربية 
 يسنخدمون الطلبة اللغة العربية يف كل أايمهم. 

 املنهج التعليمي  (3
ينقسم عملية التعليم مبركز ترقية اللغة األجنبية على القسمني ومها 
املنهجية وغي منهجية. وكانت عملية التعليم املنهجية حتدث كل ليلة  
يف األسبوع إال ليلة اجلمعة. اما عملية التعليم غي منهجية حتدث كل 

 ليلة سوى ليلة اجلمعة بعد العشاء.     
 ترقية اللغة األجنبية هيكل تنظيمي اإلداري مبركز  .5

وأما هيكل التنانيمي يف مركز ترقية اللغة األجنبية مبعهد النور اجلديد  
 اإلسالمي  كما يلي: 

 هيكل تنظيمي  اإلسم الكامل  رقم 
 مدير املعهد BAالشيخ كياهي احلاج زهري زيين،  1
 مدير املركز  كياهي حممد الفياض املاجيستي  2
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 مستشار  الرمحن املاجستيكياهي احلاج جنيب  3
 مستشار  الدكتور كياهي حممد عمداد رابن املاجستي 4
 مستشار  ايهي احلاجة أمي هنيئة الليسانيس 5
 1انئب املدير  عبد الوايف الليسانيس 6
 2انئب املدير  لللل املكنونة الليسانيس  7
 امني الصندوي العام  أشعاد أشعري فاتن 8
 امينة الصندوي البنات  ندية احلسنة  9
 قسم الطلبة حممد حسن متوكل  10
 قسم الكاتب الطلبة  عاالن نواري  11
 قسم املنهج الدراسي  عرفن هداية هللا 12
 أحوال هيئة التدريس  .6

اللغة   اإلسالمي خاصة يف  اجلديد  نور  األجنبية  اللغة  ترقية  مركز  للمعلم 
املركز ترقية اللغة األجنبية الذين  مدرسني وأكثرهم متخرجون من    18العربية  

يف   األخري  واجلامعة  اإلسالمي  اجلديد  نور  اجلامعة  يف  دراستهم  يستمرون 
 إندونسيا.

يقدم  أن  الباحث  العربية على  اللغة  ترقية  املركز  ملعرفة حالة األستاذة يف 
 أمسائهم كما يلى: 

 شيخ حممد امداد رابن (1
 ممنوحة الرمحة  (2
 توفيا هداية الليسانيس (3
 مد نعيم املاجستي حم (4
 دكتور سلطان فردوس  (5
 شربا ماليسي املاجستي (6
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 حممد علوم املاجستي (7
 جزيل الرمحن املاجستي  (8
 صدم حسني املاجستي (9
 امحد غازي فتح هللا املاجستي (10
 حممد هشيم الليسانيس  (11
 زين احلسن الليسانيس  (12
 سسيت سنداري الليسانيس (13
 سودة العلوية الليسانيس (14
 انفع عفيف الدين زهود (15
 د الوايف الليسانيسعب (16
 فجر هادي الليسانيس (17
 عاقل فهمي التوفقي الليسانيس (18

 أحوال الطلبة .7
  2020-2019كان عدد الطلبة يف مركز ترقية اللغة األجنبية يف عام الدراسي  

 طلبة، وتفصيلها كما يلى: 193
 العدد  الوالية املرحلة الرقم 
 ابن عريب األوىل  1

 البيان 
 اهلامشية 

35 
22 
22 

 ابن عريب الوسطى 2
 البيان 
 ااهلامشية 

23 
16 
22 

 17 ابن عريب العليا 3
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 البيان 
 اهلامشية 

16 
20 

 193  اجلملة                
 

 جدوال الدراسة  .8
كون اجلدوال الدراسة يف مركو ترقية اللغة األجنبية ليساعد الطلبة واألساتيذ  

 يلي:لتجري  عملية التدريس جيدة. واجلدوال الدراسة كما  

 احلصة اليوم  الرقم 

 الفصل

 الوسطى   األوىل

 د أ   د أ

 السبت 1
 أ -9   أ -15   1

   أ -9   د -13 2

 األحد 2
 ط -10   د -13   1

   ط -10   أ -15 2

 اإلثني  3
     ل -16   1

2         

 الثالاثء 4
- 14   ب-7   1

 ب 

       ج -18 2
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 األربعاء 5
1     08 -

 ز -11 ب 

   ز -11   ب-6 2

 اجلمعة  6
 هد -12   ج -19   1

   هد  -12   ل -17 2

 
 املواد الدراسية  .9

 اما املواد الدراسية يف مركز ترقية اللغة األجنبية فهي كما يلي: 
 اسم الكتاب املواد الرقم 
 احملاورة احلديثة )اجلزء الثان( احملاورة  1
 أقرأ=أفهم  القراءة 2
 التعبي املوجه  الكتابة  3
 العربية بني يديك )اجلزء الثان( االستماع  4
 ملخ   القواعد  5
 دليل يف الرتمجة الرتمجة 6
 املذكرة امليسرة اإلنشاء 7
 قواعد  البالغة 8



55 
 

Instrumen Wawancara dengan Guru Pengampu Pembelajaran Insya’ 

 

1. Bagaimana penerapan pembelajaran Insya’ menggunakan Kitab Al-

Mudzakarah Al-Muyassarah Fi Toriqoh Al-Insya’ di Lembaga 

Pengembangan Bahasa Asing Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton 

Probolinggo ? 

2. Apa pendekatan dan strategi atau metode yang digunakan dalam 

pembelajaran Insya’ ? 

3. Apa tujuan umum pembelajaran yang ingin dicapai dengan 

digunakannya buku ini, dalam proses pembelajaran Insya’ ? 

 

Instrumen Wawancara dengan Siswa LPBA tingkat Ulya 

 

1. Apa pendekatan dan strategi atau metode yang digunakan dapat diterima 

dengan baik? 

2. Apa keunggulan pembelajaran Insya’ menggunakan Kitab Al-

Mudzakarah Al-Muyassarah Fi Toriqoh Al-Insya’ di Lembaga 

Pengembangan Bahasa Asing Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton 

Probolinggo ? 

3. Apa kekurangan pembelajaran Insya’ menggunakan Kitab Al-

Mudzakarah Al-Muyassarah Fi Toriqoh Al-Insya’ di Lembaga 

Pengembangan Bahasa Asing Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton 

Probolinggo ? 
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Dokumentasi Proses Pembelajan Insya’ di Lembaga Pengembangan Bahasa Asing 

Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo 
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