كفاءة الطلبة يف مهارة الكتابة
السالم كونتور للبنات اخلامس كاديري)
(دراسة وصفيّة يف الفصل الرابع مبعهد دار ّ
حبث جامعي

مقدم إلكمال بعض شروط االختبار للحصول على درجة سرجانا ()s1
يف قسم تعليم اللغة العربية كلية العلوم الرتبية والتعليم
إعداد :

رزكا أنوغراة
11151143
مشرف :

الدكتور احلاج زيد بن مسري ادلاجستري

قســم تعليــم اللغة الع ـربية
كلي ــة العلوم الرتبية والتعليم

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
1024م

أ

كفاءة الطلبة يف مهارة الكتابة
السالم كونتور للبنات اخلامس كاديري)
(دراسة وصفيّة يف الفصل الرابع مبعهد دار ّ
حبث جامعي

مقدم إلكمال بعض شروط االختبار للحصول على درجة سرجانا ()s1
يف قسم تعليم اللغة العربية كلية العلوم الرتبية والتعليم
إعداد :

رزكا أنوغراة
11151143
مشرف :

الدكتور احلاج زيد بن مسري ادلاجستري

قســم تعليــم اللغة الع ـربية
كلي ــة العلوم الرتبية والتعليم
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
1024م

ب

الشعار
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا  " :إن نفس اللغة

العربية من الدين ،و معرفتها فرض واجب ،فإهنا فهو

الكتاب و السنة فرض ،وال يفهم إال بفهم اللغة العربية ،و

ماال يتم الواجب إال به فهو واجب".1

1

أوريلبحرالدين،فقهاللغةالعربية(،ماالنق:مطبعالجامعة2002،م)ص:ط 

ج

اإلهداء
أهدي هذا البحث اجلامعي إىل :
والدي احلاج عبد العزيز رمحه هللا و والديت احلاجة مور

ادلكرم و يمي علاليت
طاضيّة رمحها هللا و أساتذي
ّ
وأصدقائي احملبوبة .نسأل هللا أن حيفظهم و يرعاهم.

د

كلمة الشكر و التقدير
احلمد هلل رب العادلني و الصالة و السالم على أشرف األنبياء و ادلرسلني و على
آلو و صحبو أمجعني ،أما بعد.
قد انتهت كتابة ىذا البحث اجلامعي و ال ميكن إمتامو دون مساعدة اآلخرين،
لذلك تقدم الباحثة شكرا جزيال إىل :
 .1فضيلة األستاذ الدكتور احلاج موجيارىرجو  ،مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم
اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 .2فضيلة الدكتور احلاج نور علي ادلاجستري ،عميد كلية العلوم الرتبية والتعليم.
 .3فضيلة األستاذة مملوءة احلسنة ادلاجستري  ،رئيسة قسم تعليم اللغة العربية.
 .4فضيلة الدكتور احلاج زيد بن مسري ادلاجستري ،مشرف ىذا البحث اجلامعي الذي
أرشدين يف كل مراحل إعداد ىذا البحث.
 .5مجيع األساتيذ و األستاذات يف قسم تعليم اللغة العربية.
 .6فضيلة األستاذ أغوس ،مدير معهد دار السالم كونتور للبنات اخلامس كاديري.
 .7مجيع األساتيذ و األستاذات يف معهد دار السالم كونتور للبنات اخلامس
كاديري.
 .8مجيع أصدقائي يف قسم تعليم اللغة العربية .2111
جزاىم هللا خريا
ماالنج  17،مارس 2114

رزكاأنوغرة
ه

وزارة الشؤون الدينية
قسم تعليم اللغة العربية
كلية العلوم الرتبية والتعليم

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
تقرير ادلشرف
إن ىذا البحث اجلامعي قدمتو:
االسم  :رزكا أنوغراة
رقم القيد 11151143:
ادلوضوع  :كفاءة الطلبة يف مهارة الكتابةيف الفصل الرابع مبعهد دار السالم كونتور
للبنات اخلامس كاديري
قدنظرنا و أدخلنا فيو بعض التعديالت و اإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل
ادلطلوب الستيفاء شروط ادلناقشة إلمتام الدراسة و احلصول على دراجة سرجانا ( )s1
يف قسم تعليم اللغة العربية لكلية العلوم الرتبية والتعليم الدراسي  2114 -2113م.

تقريرا مباالنج16 ،إبريل 2114
ادلشرف

الدكتور احلاج زيد بن مسري ادلاجستري
رقم التوظيف196713152111131111:

و

وزارة الشؤون الدينية
قسم تعليم اللغة العربية
كلية العلوم الرتبية والتعليم

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
تقرير جلنة ادلناقشة
لقد متت مناقشة ىذا البحث اجلامعي الذي قدمتو:
االسم  :رزكا أنوغراة
رقم القيد 11151143:
عنوان :كفاءة الطلبة يف مهارة الكتابة يف الفصل الرابع مبعهد دار السالم كونتور
للبنات اخلامس كاديري
وقررت اللجنة بنجاحها واستحقاقها درجة سرجانا ()S-1يف قسم تعليم اللغة العربية
لكلية العلوم الرتبية والتعليم جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
رللس ادلناقشة:
 .1الدكتورة احلاجة أمي زلمودة ادلاجستري (
(
 .2رضوان ادلاجستري
 .3الدكتور احلاج زيد بن مسري ادلاجستري (

)

)
)

تقريرا مباالنج 16 ،إبريل 2114
عميد كلية العلوم الرتبية والتعليم
الدكتور احلاج نور علي ادلاجستري
رقم التوظيف196514131998131112:

ز

وزارة الشؤون الدينية
قسم تعليم اللغة العربية
كلية العلوم الرتبية والتعليم

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية
فنقدم بني يديكم ىذا البحث اجلامعي الذي كتبتو الطالبة :
االسم  :رزكا أنوغراة
رقم القيد 11151143:
ادلوضوع  :كفاءة الطلبة يف مهارة الكتابة يف الفصل الرابع مبعهد دار السالم كونتور
للبنات اخلامس كاديري
قدنظرنا و أدخلنا فيو بعض التعديالت و اإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل
ادلطلوب الستيفاء شروط ادلناقشة إلمتام الدراسة و احلصول على دراجة سرجانا ( )s1
يف قسم تعليم اللغة العربية لكلية العلوم الرتبية والتعليم جبامعة موالنا مالك إبراىيم
اإلسالمية مباالنج للعام الدراسي  2114 -2113م.
تقرير مباالنج 16،إبريل 2114
ادلعرفة
رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

مملؤة احلسنة ادلاجستري
رقم التوظيف197412152111132111 :

ح

إقرار الطالبة
أنا ادلوقعة أدناه :
االسم  :رزكا أنوغراة
رقم القيد 11151143 :
العنوان  :شارع جبي رايا كرسيك
أقرر بأن ىذا البحث الذي حضرتو لتوفري شروط النجاح لنيل درجة سرجانا يف قسم
تعليم اللغة العربية كلية العلوم الرتبية والتعليم جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية
احلكومية ماالنج حتت عنوان :
" كفاءة الطلبة يف مهارة الكتابة يف الفصل الراب مبعهد دار السالم كونتور للبنات
اخلامس كاديري"
حضرتو و كتبتو بنفسي و ما زورهتا من إبداء غريي أو تأليف اآلخر .و إذا ادعى أحد
استقباال أنو تأليفو و تبني أنو فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل ادلسؤولية على ذلك ،و لن
تكون ادلسؤولية على ادلشرف أو على قسم تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراىيم
اإلسالمية احلكومية ماالنج.
حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة و ال جيربين أحد على ذلك.

ماالنج 16،إبريل 2114

رزكا أنوغرة
ط

مستخلص البحث باللغة اإلندونيسي
أنوغرة ،رزكا .2114 .كفاءة الطلبة يف مهارة الكتابة .قسم تعليم اللغة العربية .كلية
العلوم اإلنسانيّة .جامعة موالنا مالك إبراىم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
مشرف  :الدوكتور احلاج زيد بن مسري ادلاجستري.
الكلمة الرئيسية  :كفاءة الطلبة يف مهارة الكتابة و تعلمها.
مهم لإلنسان إلهنا من نوع ادلهارة
مهارة الكتابة ىى إحدى مهارات اللغوية ،ذلا دور ّ
يعرب أفكارىو
اإلنتاجيّة كمهارة الكالم .بالكتابة يستطيع اإلنسان أن يتصل بعضهم بعضاّ ،
الفعالية و اإلنتاجيّة .وادلراد مبهارة
ومشاعرىم .استغلّت مهارة الكتابة و مهارة الكالم كفاءة اللغة ّ
الكتابة يف ىذا البحث ىي كتابة اإلنشاء احلر .لإلنشاء اجليد النواحي والقواعد اللغوية الكثرية .على
يهتم بعض النواحي والقواعد اللغوية يف تعليم اإلنشاء .قواعد اإلمالء
مجيع مدرس اللغة العربية أن ّ
لصحة الكتابة اللغة العربيّة .لذالك
اذلامة عند الكتابة ألهنا األساس ادلهم ّ
ىي إحدى النواحي ّ
أرادت الباحثة أن تبحث كفاءة الطلبة يف اإلنشاء من ناحية قواعد اإلمالء.
أما أسئلة يف ىذا البحث ىي  .1 :ما كفاءة الطلبة الفصل الرابع يف مهارة الكتابة من ناحية
قواعد اإلمالء ؟ .2 .كيف تعليم مهارة الكتابة من ناحية قواعد اإلمالء يف الفصل الرابع مبعهد دار
السالم كونتور للبنات اخلامس كاديري؟
استخدمت الباحثة يف ىذا البحث الوصفي مبدخل الكمي دلعرفة كفاءة الطلبة يف مهارة
الكتابة من ناحية قواعد اإلمالء و دلعرفة طريقة تعليم مهارة الكتابة من ناحية قواعد اإلمالء مبعهد
دار السالم كونتور للبنات اخلامس كاديري يف الفصل الرابع ،عددىن  63طالبة.
نتائج البحث ىي  .1 :نتيجة معدل كفاءة الطلبة يف مهارة الكتابة من ناحية قواعد اإلمالء
ىي  .% 81 ،84من تلك النتيجة نستطيع أن نرى أن كفاءة الطلبة يف مهارة الكتابة على مستوى
" جيّد " .2 .أن تعليم مهارة الكتابة يف الفصل الرابع مبعهد دار السالم كونتور للبنات اخلامس
مادة اإلنشاء تدرجييّا من السهل إىل الصعب.
ادلدرسة ّ
كادير يستخدم الطريقة ادلباشرة .و علمت ّ

ي

ABSTRACT
Anugrah, Rizka. 4102.Students Writing Competence. Arabic Language
Department.Education Faculty.Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim
Malang.
Adviser : Dr. H. Zeidbinsmeer, M.pd.
Kata Kunci :Kemampuan
Pembelajaranya.

Siswa

dalam

maharah

kitabah

dan

Writing competence is one of language skills. Writing skill is very important
for human life because of itpeople can make communication each other and also
they can to reveal there idea, opinion and feeling with writing. Just like speaking
skill, writing skill is also need language competence actively and productively.
The mean of writing competence in this research is “ insya’ “. There are many
language utilizing rule to make a good insya’. In other hand, it also needs to
observe deeply in language utilizing rule. In teaching the skill, there are many
aspects which are noticed in it, for example is qawaidimla’. Imla’ is one kind of
the important aspects in writing Arabic correctly. So researcher want to research
the students competence in insya’ from qawaidimla’ aspect.
The statements of the problem in this research are:
0. What is the student competence in writing skill from qawaidimla’ in the
fourth class of Fifth Islamic Boarding School Darussalam Gontor Kediri?
4. How is the teaching of writing skill from qawaidimla’ aspect in the
fourthclass of Fifth Islamic Boarding School Darussalam GontorKediri?
This research is using descriptive method and quantitative approach to
measure the student competence and describe how the teaching of writing skill in
Fifth Islamic Boarding School Darussalam GontorKediri is. This research held
infourthclassofFifth Islamic Boarding School Darussalam GontorKediri.
The result of the research shows that 0.the average score of the student in
writing skills from qawaidimla’ aspect is ,08,28. From this score, it shows that
the student skill in writing is “GOOD”. 4. the teaching of insya’in fourth class
ofFifth Islamic Boarding School Darussalam Gontor Kediri using direct method.
Besides that, the teacher also teach insya’ material in phases depend on the
difficulties level from the easiest level to the most difficult.
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Keterampilan menulis merupakan salah satu dari empat keterampilan
berbahasa. Karena keterampilan menulis merupakan keterampilan bahasa yang
produktif seperti halnya dengan keterampilan berbicara. Keterampilan menulis
memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, dengan menulis
manusia bisa berkomunikasi dengan sesama, mereka juga bisa mengungkapkan
opini serta perasaan. Seperti halnya dengan keterampilan berbicara kemampuan
menulis mengandalkan kemampuan berbahasa yang bersifat aktif dan produktif.
Yang dimaksud keterampilan menulis dalam penelitian ini adalah penulisan
insya’. Penulisan insya’ yang baik harus mencangkup beberapa kaidah dan aturan
bahasa dalam penulisanya, Oleh karena itu dalam pengajaranya setiap guru bahasa
arab harus memperhatikan seluruh kaidah tersebut dalam pengajaran insya’.
Qawa’id imlak merupakan salah satu kaidah dasar dan penting dalam
penulisaninya’, maka peneliti ingin meneliti kemampuan siswa dalam menulis
insya’ dari aspek qawa’id imlak.
Adapun pertanyaan dalam penelitian ini adalah :
0. apa kemampuan santriwati kelas 2 dalam keterampilan menulis dari segi
qawaid imla’ ?
4. Bagaimana pengajaran keterampilan menulis dari segi qawaid imla’ di
kelas 2 pondok modern Darussalam gontor putri 5 kediri?
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif
dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur kemampuan siswa, serta
memaparkan bagaimana pengajaran keterampilan menulis di pondok. Penelitian
ini dilaksanakan di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 5 Kediri pada kelas
2 yang berjumlah 36 siswa.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 0. nilai rata- rata santriwati dalam
keterampilan menulis dari segi kawaid imla’ yakni ,0, ,2 %. Dari nilai tersebut
menunjukkan bahwa kemampuan santriwati dalam keterampilan menulis dari segi
kawaid imla’ adalah“ BAIK “. 4. Pengajaran insya’ di kelas 2 Pondok Modern
Darussalam Gontor Putri 5 Kediri menggunakan metode langsung. Selain itu guru
juga mengajarkan materi insya’ secara bertahap sesuai dengan tingkat kesulitanya,
dari materi yang mudah kemateri yang susah.
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الفصل األول
أساسيات البحث و منهجيته
املبحث األول :أساسيات البحث
أ .مقدمة
ادلهارات اللغوية ىي  :أداء لغوي ( صويت أم غَت صويت) يتميز بالسرعة والدقة ،والكفاءة،
والفهم ،ومراعاة القواعد اللغوية ادلنطوقة وادلكتوبة.

1

ويتضح من ىذا التعريف أن ادلهارة اللغوية  :أداء لغوي صويت فيشمل  :القراءة والتعبَت الشفهي،
والنصوص ،والتذوق اجلمايل ،وغَتالصويت فيشمل  :االستماع ،والكتابة ،بأنواعها ،والتذوق اجلمايل
اخلطي وغَت اخلطي.
وتنمى
إن تعليم ادلهارة ليس أمرا سهال ،ولكنو أمر حيتاج إىل ختطيط مسبق ،ولكي تعليم ادلهارة ّ

تدرجييّا البد من تكرار أدائها ،حىت ال األخطاء اليت حتدث فيها ،والتقليل منها .وديكن حتديد أسس
تعليم ادلهارة فيما يلي :2أداء تدريبات متصلة مع التدرج يف ىذا األداء ،اذلدوء النفسي ،متابعة من يعلم
ادلهارة متابعة دقيقة ،مراعاة درجة النمو العقلي واجلسمي ،مراعاة دافعية ادلتعلم ومدى اتفاق ادلهارة مع
ميولو وحاجتو.
إن الكتابة إحدى ادلهارات األساسية يف تعلم اللغة األوىل واللغة األجنابية على حد سواء،و
حيتاج ادلراحل ادلختلفة لتعليم ىذه ادلهارة  .التدرج ىو مبدأ تربوي ينطبق على مجيع حاالت التعلم ،سواء

1

أحمد فؤاد عليان ،المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها ( ،الرياض  :دارالمسلم للنشر والتوزيع 4141 ،ه ) ص 8 :
2
المرجع النفسة 44 :

يف ذلك تعلم اللغات أو تعلم أية مادة دراسية أخرى .ويقضي مبدأ التدرج أن يسَت التعليم وفقا حلظة
مصممة بعناية تبدأ بالسهل وتتدرج إىل الصعب فاألصعب.
وإذا طبقنا مبدأ التدرج على الكتابة فإن علينا أن نبدأ باخلط ،مث ننتقل إىل النسخ،فاإلمالء،
فالكتابة ادلقيدة ،فالكتابة احلرة .ومن ادلمكن أن نضع ىذاالتدرج يف صيغة أخرى ىي :نبدأ باحلروف ،مث
ننتقل إىل الكلمات فاجلمل فالفقرة فادلقال ( أي ادلوضوع ادلكون من أكثر من فقرة واحدة).3
يقع ادلعهد دارالسالم كونتور للبنات اخلامس بكاديري ،جاوى الشرقية الذي افتح رمسيا ىدايات نور
واحد يف السنة ّ .2007أول فتحو كان عدد الطالبات  150نفرا .واآلن كان عدد الطالبات  900نفرا.
وىو فرع من معهد دار السالم كونتور بفونوروكو لذالك كل النظام والتعليم يساوي بو.

كلّية ادلعلّمات اإلسالميّة ىي مستوى الًتبوي يف معهد الدارالسالم كونتور .وىذا ادلستوى
متساويا مبدرسة الثانوية ومدرسة العالية .كان وقت التعلم قدرة أربع أو ست سنوات .ست سنوات
الصف الثالث يساوي مبستوى ادلدرسة ادلتوسطة،
حىت
ّ
األول ّ
للمتخرجات من مدرسة اإلبتدائية  ,الصف ّ
الصف السادس يساوي مبستوى ادلدرسة العالية .و ّأما ادلتخرجات من ادلدرسة الثانوية
الصف الرابع حىت
ّ
و ّ

ذلن وقت التعلم أربع سنوات.
ّ

ينقسم منهج كلية ادلعلمات اإلسالمية إىل رلاالت الكثَتة ،منها اللغة العربية .جبانب استخدامها
يف التكلم اليومي كانت الطالبات تتعلم مادة اللغة العربية يف الفصل كدرس اإلنشاء ،ودرس النحو و
الرشيداة (ادلطالعة) ،وغَت ذالك.
الصرف و قراءة ّ
الصف الثّاين ،وكان طريقة التعلم مهارة الكتابة
تعلمت الطالبات درس اإلنشاء منذ جلست يف
ّ

األول بدأت األستاذة بتعليم اخلط ( كتابة احلروف مثّ كتابة الكلمة
يف ىذا ادلعهد تدرجييّا .يف
ّ
الصف ّ
3

دمحم علي الخولي .أسالب تدريس اللغة العربية  ( .الرياض :جميع الحقوق محفوظة للمؤلف  4883 :ه ) .ص 428 :

مستمرة إىل ادلراحل ادلعيّنة يعٍت التدرج من السهل إىل الصعب مطابق
واجلملة) واإلمالء .وىذه خطوة
ّ
مبستوى عند الطالبات.
كثَت من ادلعاىد العصريّة مشهورة عند اجملتمع بكفاءة طلبتو يف التكلم باللغة العربية و اللغة
اإلجنليزية .لذلك أرادت الباحثة يف ىذا البحث النظر إىل كفاءة الطلبة مبعهد العصر يف اجلهة األخرى
مهم يف حياة اإلنسان .ىي إحدى من
يعٍت يف مهارة الكتابة ،أل ّن الكتابة ىي ادلهارة اإلنتاجية ذلا دور ّ
آالت ادلواصلة و ذلا منفعة كثَتة منها لًتقية الذكاء و اإلبتكار و غَت ذلك.

أرادت الباحثة أن تبحث كفاءة الطالبات الفصل الرابع يف مهارة الكتابة .وادلراد مبهارة الكتابة يف
ىذا البحث يعٍت كتابة اإلنشاء احلر .تركيزا يف كفاءة الطلبة من ناحية قواعد اإلمالء .واخًتت الباحثة
ألّن ّن يتعلّمن درس اإلمالء منذ سنوات ادلاضية تعٍت يف
طالبات الفصل الرابع لتكون رعيّة البحث ّ
يستخدمن ىذا الدرس يف كتابة اللغة العربية جيّدة.
ذلن أن
الفصل ّ
ّ
األول و الفصل الثّاين .إذا ال ب ّد ّ

اهتن الصغَتة يف السنة اآلتية يعٍت يف
ىن ستكون مشرفة و معلّمة يف درس ادلساء ألخو ّ
سوى ذلك ّ
أكاددييهن جيّدا
نفسهن و
الفصل اخلامس ،لذلك وجب على الطالبات الفصل الرابع أن يستعد ّن
ّ
ّ
اهتن الصغَتة ،و ىذا السبب دلا إخًتت الباحثة الفصل الرابع لتكون رعيّة
لتكون مشرفة و معلّمة ألخو ّ
البحث لكي عرف اجملتمع عموما و أىل ادلعهد خصوصا عن كفاءة و إستعداد ىذه ادلرحلة لتكون قدوة

اهتن الصغَتة.
ألخو ّ
صحة كتابة اللغة العربيّة .حيتاج إىل الدقّة يف كتابة
اذلامة دلعرفة ّ
إ ّن قواعد اإلمالء ىي األساس ّ
حروف اللغة العربيّة ،ليس بسهل أن تكتب ىذه احلروف ،ىناك الفرق من ناحية النقطة أو احلركة و ىذا
الشيء يسبب إىل فرق ادلعٌت .لذلك وجب علينا أن ّنتم جيّدا عند كتابة اللغة العربية.

ّأما يف الواقع يوجد األخطاء الكثَتة يف كتابة اللغة العربيّة ،ظهرت ىذه ادلشكلة يف حول اجلامعة

و ادلدرسة .بعض من الطلبة يشعرون بالصعوبة و مل يستطيع أن يكتب اللغة العربيّة جيّدة .وجدت

الباحثة ىذه الواقعة عند عملية التدريس التطبيقي يف ادلدرسة العالية يف ماالنق.

اذلدف من ىذا البحث دلعرفة مستوى جناح تعليم اللغة العربية مبعهد دار السالم كونتور للبنات
اخلامس خاصة يف مهارة الكتابة و دلعرفة طريقة و إسًتاجتية التعليم يف ىذا ادلعهد .إذا كان كفاءة الطلبة
كل مدارس أو ادلعاىد يستطيع أن يقلد طريقة التعليم
يف ىذا ادلعهد ّ
خاصة الفصل الرابع جيّدة ،على ّ
مهارة الكتابة من معهد كونتور لكي يكون ناجحا يف تعليم اللغة العربيّة أيضا .وإذاكان كفاءهتن ضعيفة

يف مهارة الكتابة ،ىذه مشكلة الىت توجب على حتليلها .ألن دار السالم كونتور ىومعهد كبَت ،ومشهور

ومتخرجو الناجحُت يف اجملتمع  .و ىو إحدى من معاىد منوذجيّة يف ىذا البالد .و عسى ىذا
بإجنازه
ّ

البحث يكون نافعا يف تعليم اللغة العربيّة.

ب .أسئلة البحث
اعتمادا على خلفية البحث ,فح ّددت الباحثة مشكالت ىذا البحث كما يلي:
السالم كونتور للبنات اخلامس كاديري يف مهارة
 .1ما كفاءة الطلبة يف الفصل الرابع مبعهد دار ّ
الكتابة من ناحية قواعد اإلمالء؟

السالم كونتور
 .2كيف تعليم مهارة الكتابة من ناحية قواعد اإلمالء يف الفصل الرابع مبعهد دار ّ
للبنات اخلامس كاديري؟

ج .أهداف البحث
يسعى ىذا البحث إىل حتقيق األىداف التالية وىي:
السالم كونتور
دلعرفة كفاءة الطلبة و طريقة تعليم ادلهارة الكتابة يف الفصل الرابع مبعهد دار ّ

للبنات اخلامس كاديري.

د .فوائد البحث
إن فوائد البحث فيما يلي :
.1الفائدة النظرية ىي أن ىذا البحث كزيادة النظرية يف تعليم مهارة الكتابة ولالقًتاحات الًتبوية
يف ترقية تعليم و كفاءة الطلبة يف مهارة الكتابة.
 .2الفائدة التطبيقية ىي أن ىذا البحث كزيادة معرفة كفاءة الطلبة يف مهارة الكتابة ومعرفة معلم
اللغة العربية يف أداء عملية التعليم خاصة لتعليم مهارة الكتابة مبعهد دارالسالم كونتور للبنات
اخلامس كاديري.

ه .حدود البحث
إن ىذا البحث يستغٍت إىل اجلهد ادلبذول والوقت الطويل والتفكَت العميق فحددت الباحثة حبثها
على ثالثة حدود ،وىي:
 .1احلدود املوضوعية

كانت الباحثة تركز حبثها يف كفاءة الطلبة يف مهارة الكتابة " كتابة اإلنشاء احلر" من
صحة الكتابة.
اذلامة دلعرفة ّ
ناحية قواعد اإلمالء .ألن قواعد اإلمالء ىي األساس ّ

 .2احلدود املكانية

السالم كونتور للبنات
وأما ميدان البحث الذي تقوم فيو الباحثة فهو الصف الرابع يف معهد دار ّ

اخلامس كاديري ،اختارت الباحثة ىذ الصف أل ّّن ّن قد يتعلّمن درس اإلمالء منذ سنوات ادلاضية

يستخدمن ىذا الدرس يف كتابة اللغة
ذلن أن
تعٍت يف الفصل ّ
ّ
األول و الفصل الثّاين .إذا ال ب ّد ّ
اهتن الصغَتة يف السنة اآلتية
وىن ستكون مشرفة و معلّمة يف درس ادلساء ألخو ّ
العربية جيّدةّ .
يعٍت يف الفصل اخلامس ،لذلك وجب على الطالبات الفصل الرابع أن يستعد ّن نفسها و

اهتن الصغَتة.
أكاددييها جيّدا لتكون مشرفة و معلّمة ألخو ّ
 .3احلدود الزمنية
جرى ىذا البحث يف العام الدراسي 2013ممن شهر أكتوبر إىل شهر ديسمرب.

و .حتديد املصطلحات
وتستخدم الباحثة بعض ادلصطلحات ادلهمة يف ىذاالبحث ،وليسهل البحث تشرح الباحثة تلك
ادلصطلحات كااآلتية :
 .1الكفاءة يف مهارة الكتابة ىي قدرة الطالب على فهم الكلمة وابداعها داخل اللغة
مطابقا بالقواعد .4
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كونتورتاريغان( .Pengajaran Kompetensi Bahasa ،باندونج  :أنكاسا4881 ،م)

 .2مهارة الكتابة ىي القدرة على استعمال اللغة يف صورة الكتابة إلبداع آراء أو
اقًتاحات أو ما خياجل الضمَت مع مراعاة صحة القواعد وتنظيم الكلمة واختيار
األلفاظ وتنسيق الفقرات.5

ز .الدراسة السابقة
 .1البحث العلمي يقوم بو طيبتينفي جامعة ادلعلمُت لعلوم الًتبية ماالنج سنة  1995عن قدرة
الطالب لربنامج تعليم اللغة العربية على كتابة الفقرة بكلية الًتبية لشعبة اللغة وآدهبا يف جامعة
ادلعلمُت لعلوم الًتبية ماالنج للسنة الدراسة  . 1991ونتيجة ىذا البحث  :إن الكتابة مهارة من
مهارات اللغوية اليت ذلا دور ىام ضروري يف احلياة اليومية و للحصول على كتابة جيدة اليت يقدر
القراء على فهمها .فاحلاجة إىل معرفة الفقرة ،وىذا البحث يدل على أن الطالب يف جامعة
ادلعلمُت لعلوم الًتبية ماالنج للسنة الدراسة  1991قادرون على كتابة الفقرة اجليدة.
 .2رسالة ادلاجستَت يقوم هبا زيد مسَت يف جامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج سنة  2002يبحث فيو
الكفاءة يف التعبَت الكتايب لطالب برنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية
ماالنج .نتيجة من ىذا البحث ىو  :اللغة حتتوى على أربعة مهارات  :اإلستماع و القراءة و
الكالم و الكتابة .التعبَت الكتايب من ادلهارة االيضاحية و أكثر الطلبة ال يتقنون ىذه ادلهارة و مما
يدل على ذلك كثرة األخطاء و ضعف األسلوب ادلوجودة يف ثنايا كتابتهم .و اذلدف من ىذا
البحث معرفة قدرة الطالب يف التعبَت الكتايب بنوعو  .1 :تغيَت صيغ الفعل  .2تغيَت ادلذكر إىل
ادلؤنث أو عكسو  .3تركيب الكلمات .و قدرة طالب اجملموعة األوىل يف التعبَت ادلوجو ضعيف
أما اجملموعة الثانية و الثالثة جيّدة.
5

أوريل بحرالدين ،تطويرالمنهج تعليم اللغة العربية وتطبيقها على مهارة الكتابة ( ،ماالنق  :مطبع الجامعةآ ،)241 ،ص11 :

انطالقا من الدراسات السابقة أردت الباحثة أن تبحث كفاءة طلبة الفصل الرابع يف مهارة الكتاة
تركيزا يف قواعد اإلمال مبعهد دار السالم كونتور للبنات اخلامس كاديري.

املبحث الثاين  :منهجية البحث
أ .منهج البحث
يكون ادلنهج ادلستخدم ذلذا البحث ىو البحث الوصفي مبدخل الكمي أل ّن البيانات
ادلوجودة ىي الكلمات التحريريّة و األنشطة على أشكاذلا ،كظواىر مراقبة و وصفية ادلشكالت
وزلاوالت على حلها.

وىذا البحث من نوع البحث ادليداين حيث تأخذ الباحثة ادلعلومات و البيانات يف معهد
دارالسالم كونتور للبنات اخلامس كاديري ،حول تعليم مهارة الكتابة و كفاءة الطلبة يف مهارة
الكتابة .فادلدخل الوصفي تنسبو الباحثة أل ّن اذلدف ىو وصف احلقيقة و وصف اجملتمع و
الدائرة ادلعينة.

ب .جمتع البحث و عينته
إن رلتمع البحث يف ىذا البحث ىو طالبات يف الصف الرابع "ب و ج" مبعهد
دارالسالم كونتور للبنات اخلامس كاديري ،عددىن  63تلميذة ،تتكون يف فصلُت يعٍت الفصل
الرابع " ب "  31تلميذة و الفصل الرابع " ج "  32تلميذة.

ج .مصادر البيانات

يستعمل مصادر البيانات يف ىذا البحث كما يايل:
 .1مصادر البيانات األساسية
مصادر البيانات األساسية ىي البيانات األوىل اليت تعرف كامال ودقيقا مبا ادلبحث .ويف
ىذا البحث تستعمل الباحثة مصادر البيانات األساسية من االختبار الطلبة يعٍت من ورقة إنشاء
الطلبة.
 .2مصادر البيانات الثّانوية
تنال الباحثة البيانات الثّانوية بطريقة ادلقابلة وادلالحظة و الوثائق.

د .أدوات البحث
األدوات ادلستخدمةجلمع البياناهتي :
 .1االختبار ،ىو عبارة عن سلسلة من األسئلة أو التمرينات أو آالت أخرى ادلستخدمة
لقياس ادلهارة وادلعرفة والذكاء والكفاءة وادللكة اليت ديلك الفرد أو اجلماعة .6أخذت
الباحثة نتيجة كفاءة الطلبة يف مهارة الكتابة من ورقة اإلنشاء الطلبة اليومي .باالختبار
أردت الباحثة احلصول على معرفة كفاءة الطلبة يف مهارة الكتابة تركيزا يف قواعد اإلمالء.
 .2ادلالحظة ،ىي طريقة اليت تكون الباحثة جزءا من نشاطات اللغوية ادلدروسة أي تقوم
الباحثة مبالحظة سلوك معُت من خالل إتصاذلا مباشرة باألشخاص أو األشياء اليت
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Aksara: Jakarta: 2002) . 931 (Bumi،Pendidikan Evaluasi Dasar-dasar، Suharsimi،Arikanto

تدروسها .7بادلالحظة أردت الباحثة احلصول على معرفة عملية و طريقة تعليم مهارة
الكتابة.
 .3ادلقابلة ىي عملية احملاورة باألىداف ادلخصوصة مما يؤديها الطرفان أحدمها ادلقابل وىو
من يقوم مقام األسئلة وثانيها ادلقابل بو وىو من جييب األسئلة ادلطروحة عليو .8ولذلك
كان إجراء ادلقابلة مع ادلعلم والطالبات مبعهد دارالسالم كونتور للبنات اخلامس قاصدا
ادلؤثرة يف مهارة
دلعرفة أحوال ادلدرسة ،وتاريخ تأسيس ،ومشكالت التعليم أو العوامل ّ
الكتابة.
 .4الوثائق ،ىي طريقة جلمع احلقائق وادلعلومات على طريقة النظر إىل الوثائق ادلوجودة يف
ادلكان ادلعُت .وىذه الطريقة تستخدمها الباحثة دلعرفة أحوال ادلدرسُت والطالب يف تعليم
اللغة العربية يف الفصل الرابع معهد دار السالم كونتور للبنات اخلامس كاديريز

ه .أسلوب حتليل البيانات
كما قال نسوتيون ( )1988أن حتليل البيانات جيري منذ خنطط ادلشكلة و تصرحيها,و من
إجراءات يف ادليدان إىل آخر عملية كتابة البحث .لكن يف البحث الكيفي ,خنصص التحليل حُت
جرى عملية البحث ومجع البيانات.
جيري حتليل البيانات يف ىذا البحث على أربعة إجراءات :
 انتخاب البيانات ,و ىو بأن ختتار الباحثة البيانات ادلناسبة و ادلفيدة من غَتىا ألالّ خيتلطفيما بينهما.

7

ذوقان عبيدات ،وآخرون ،البحث العلمى :مفهومه وأدواته وأسالبه ( ،عمان األردن :دارالفكر ،)4881 ،ص418 :
8
دمحم ناذر )2118 :Ghalia Indonesia ( ,Metode Penelitian ،ص 481 :

 تقسيم البيانات بُت النتائج اليت تدل على تعليم مهارة الكتابة يف الفصل الرابع و كفاءةالطلبة يف مهارة الكتابة من ناحية قواعد اإلمالء حسب تقدير الدرجة الذي يناذلا الطلبة
بُت النتيجة جيد جدا ،جيد ،مقبول و ناقص .مث تقوم الباحثة مبعدل على مجيع النتيجة
حىت تظهر فيو كفاءة الطلبة يف مهارة الكتابة من ناحية قواعداإلمالء.
و الرموز ادلستخدم للبحث عن ادلعدل نتيجة كفاءة الطلبة ىو :9

∑

 : Xادلعدل
∑ :عدد النتيجة الطلبة
 :عدد الطلبة

و استخدام الباحثة معيار كفاءة الطلبة يف مهارة الكتابة من ناحية قواعد اإلمالء: 10

9

عارف فرقانPengantarPenelitianDalamPendidi ،
 )4882 :Usaha Nasional (،kanص 22 :
10
زكية عارفة ،المرجع نفسة ،ص 421

رقم

نتيجة

بيان

1

90 – 100

2

70 – 89

جيّد ج ّدا

3

50 – 69

جيّد
مقبول

4

35 – 49

ناقص

الفصل الثاين
اإلطار النظري
أـ مفهوم الكفاءة
الكفاءة يف اللغة ىي احلالة اليت يكون هبا الشيئ مساويا لشيء آخر ،وادلقصد بالكفاءة ىنا:
قدرة الطالب على فهم الكلمة وابداعها داخل اللغة مطابقا بالقواعد.1
وادلقصود بالكفاءة يف ىذا البحث ىي الكفاءة األساسية الالزمة يف مهارة الكتابة اليت البد من
أن ؽللكها طلبات دبعهد دارالسالم كونتور للبنات اخلامس حىت يقدر على كتابة اإلنشاء اجليّد و
الصحيح.
تقول أخادية (  )1972 :12كفاءة الكتابة ىي كفاءة استخدام صيغ اللغة لألغراض اإلتصالية.
وىذه الكفاءة يف احلقيقة ىي كفاءة االتصاالت باستخدام الكتابة .أن كفاءة الكتابة ىي عملية عرض
ما يف الصدور و التجاريب باستخدام الكتابة كأدواتو .و مستويات كفاءة الكتابة كما يلى:
 .1ادلستوى األدىن
كفاءة الطالب على كتابة اجلمل أو ادلقال ،و طريقة تنميتها على سبيل مهارة احلديث يف
مواقفها الفصيلة و كتابة اخلطاب البسيطة.
 .2ادلستوى اجليد
كفاءة الطالب على كتابة الًتاكيب احلرة البسيطة بالوضوح و الصحيح يف ادلفردات واضحة
جلية مث استعمال أظلاط و اجلمل و قواعد اللغة.
1

كونتورتارٌغان( .Pengajaran Kompetensi Bahasa ،باندونج  :أنكاسا0991 ،م)

 .3ادلستوى اجليد ج ّدا
كفاءة الطالب على كتابة ادلوضوعات ادلختلفة باستخدام العبارات اجليدة و التشخيصات
الصافية و السهولة على فهمها مث احلسيّة الثقيبة مناسبة بأنواع تنغيمها للغة اذلدف.

ب .مفهوم مهارة الكتابة
 .1تعريف الكتابة
الكتابة يف اللغة مادة (ك-ت-ب) تعٍت اجلمع والشد والتنظيم ،كما تعٍت  :االتفاق
على احلرية ،فالرجل يكاتب عبده على مال يؤديو منجما ،أي يتفق معو على حريتو مقابل
مبلغ من ادلال .كما تعٍت  :القضاء واإللزام واإلغلاب ،كما تعٍت  :الفرض واحلكم والقدر.2
وأما ادلعٌت االصطالحي ،أن الكتابة ىي أداء منظم وزلكم يعرب بو اإلنسان عنأفكاره
ومشاعره احملبوسة من نفسو ،وتكون دليال على وجهة نظره ،وسببا يف حكم الناس عليو .من
ىذا التعريف نفهم أن الكتابة ىي النتيجة وحصيل العقل اإلنساين ،خبالف االستماع والقراءة،
حيث إهنما نافذة من نوافذ ادلعرفة وأداة من أدوات تثقيف العقل3.وتعترب الكتابة من أىم
مهارات اللغة ،كما تعترب القدرة على الكتابة ىدفا رئيسا من أىداف تعلم اللغة األجنبية.
والكتابة كفن لغوي التقل أعلية عن احلديث أو القراءة.

 .2مشكالت الكتابة
وىذه ادلشكالت اليت سنحاول رصدىا تتعلق بالنواحي األسلوبية والفكرية واللغوية:4
2

مرجع سابق ،ص 36
3
أورل بحرالدٌن  ،المرجع نفسه  ،ص 36 :
4
صالح الشنطً ،المهارات اللغوٌة مدخل إلى خصائص اللغة العربٌة وفنونها ( ،حائل :دار األندلوس0991 ،م) ،ص206-202 :

أوهلا :الضحالة والفقر الثقايف والفكري ،وتتجلى مظاىر ذلك كلو يف التعويل على
الصياغات ادلألوفة اليت تًتدد كثَتا حىت أصبحت مبتذلة من كثرة التكرار ،واليت تسمى
بادلسكوكات اللفظية أو األكليشهات دون إضافة معنوية تتمثل يف فكرة جديدة أو استدعاء
دلعان تتسم بالعمق.
والعالج يتمثل يف توجيو الطالب ضلو :القراءة النافعة حبيث تكون مناسبة دلداركهم
وتشجيعهم على متابعة الدوريات اجلادة والعمل على تكوين مكتبة للفصل ،وعقد ادلسابقات
إلذكاء روح التنافس يف القراءة.
ثانيها :يدخل يف باب الضحالة التناقض يف طرح األفكار ،دبعٌت أن يثبت الطالب فكرة
معينة مث يعود فيأيت هبا يناقضها فيما بعد ،فلو افًتضنا أن ادلوضوع ادلطلوب الكتابة فيو.
ثالثها :اضطراب األفكار ،وافتقارىا إىل الًتابط والًتتيب .فمن ادلعروف أنو من الضروري
ربط األفكار بعضها ببعض حبيث تفضي كل فكرة إىل اليت تليها دون خلط أو اضطراب أو
تكلف ،ويصحب االضطراب عادة اخلطأ الذي اليستسيغو العقل ،وال يساير العلم كالتفسَت
اخلاطيء لظواىر الطبيعة وكذلك اخللط يف نسبة األماكن إىل غَت موطنها والشعر أو النثر أو
اآلثار األدبية عموما إىل غَت قائلها.
رابعها :اخلروج عن دائرة ادلوضوع واالستطراد إىل موضوعات أخرى شلا يؤدي إىل
التشتت والضياع يف متاىات عديدة ،وبذلك يفقد ادلوضوع سباسكو ووحدتو ،ويتوه القاريء
بُت شىت األفكار ،ويفتقد بذلك االفتقار إىل الًتكيز إىل األفكار األساسية يف ادلوضوع.
خامسها :االفتقار إىل الدقة يف اختيار الكلمات ،حيث يعمد الطالب أحيانا كثَتة إىل
استخدام كلمات تبدو عالقتها بادلعٌت ادلراد واىية جدا أو غَت مناسبة ،فمثال ؽلكن أن يلتقط

الطالب كلمة ( رتاج) ويستخدمها للشباك أو النافذة ،فبقول  :فتحت رتاج النافذة ،ومن
ادلعروف أن الرتاج ىو الباب الضخم وادلناسبة بينو وبُت ادلعٌت ادلراد مفقوده.
سادسها :ويدخل يف دائرة االخطاء اللغوية عدم الدقة يف استعمال الضمائر ،فقد
يستخدم الطالب الضمائر اليعرف مرجعها أو يكون مرجعها متأخرا عنها.
سابعها :اخلطأ يف بناء اجلملة وعدم مراعاة مواطن والتأخَت والذكر واحلذف ،ومراعاة
الروابط بُت الكلمات واجلمل ،واستخدم حروف ادلعاين يف غَت موضعها ،وإقحام الكلمات
العامية ،واستخدام صيغ اللهجة الدراجة ،وما يتصل بذلك من أخطاء ضلوية وصرفية ،وعدم
الدقة يف استخدام عالمات الًتقيم ورادءة اخلط وما يتصل من أخطاء إمالئية.

 .3أنواع الكتابة
تنقسم الكتابة حبسب أسلوهبا ورلالتها إىل ثالثة أنواع وىي:5
 -1كتابة إجرائية عملية (وظيفية).
ىذا النوع من الكتابة يتعلق بادلعامالت اإلدارية ،وىو ضروري يف احلياة للمنافع العامة
واخلاصة ،وادلكاتبات الرمسية يف ادلصارف والشركات ودواوين احلكومية وغَتىا .كالتقرير،
والتلخيص ادلوضوعات ،وكتابة الرسائل ،وإعداد الكلمات االفتتاحية واخلتامية ،وكتابة
ادلذكورات الشخصية ،وملء االستمارات وغَت ذلك.
-2
5

كتابة إبداعية فنية.

أحمد فؤاد علٌان  ،المرجع نفسه ،ص 036 :

ىذا النوع من الكتابة يقوم على كشف األحاسيس وادلشاعر ،والعواطف اإلنسانية،
واالبتكار يف الفكرة ،وزبليل ادلعاين ،والتحليق هبا ،وػلتاج ىذا النوع إىل ملكة فطرية مركوزة يف
النفس ،ومستقرة يف الوجدان ،فهي تعرب عن رؤية شخصية ذات أبعاد شعورية ونفسية
وفكرية ،وتكشف عن حساسية خاصة ذباه التجارب اإلنسانية .وكتابة إبداعية فنية ذلا رلاالن
علا  .1 :رلال النشر ( كالكتابة القصة ،وكتابة الًتاجم والسَت ،واخلطابة) .2 .رلال الشعر
-3

كتابة وظيفية إبداعية أو اإلنشائية.

ىذا النوع من الكتابة اليت غلمع بُت الوظيفة واإلبداء .كالكتابة ادلقالة ،وإعداد احملاضرة ،وفن
التعليق ،وفن البحث ،وفن إدارة الندوة.

 .4أمهية الكتابة
ليس من شك أن الكتابة من أىم ادلهارات اللغوية وسبكن أعليتها فيما يلى:6
أوال :الكتابة ىي ذاكرة األفراد والشعوب ،حيث ربتفظ خبالصة فكر األمة وتراثها
وتدون أحداثو وحقائقو ،وأمة بال تاريخ
وتصونو من الضياع ،فهي اليت تستوعب التاريخّ ،
ضائعة ليس ذلا مكانة ،كذلك فإن الكتابة ربفظ مايريد األفراد حقظو من ذكريات وخواطر
وما إىل ذلك.
ثانيا :الكتابة وسيلة من وسائل حفظ احلقوق ،وقد أكد القرآن الكرًن أعليتها يف
ادلعامالت وادلواثق يف سورة البقرة .282 :تلك اآلية تربز ضرورة الكتابة وأعليتها يف ادلعامالت.

6

مرجع السبق ،ص212-212 :

ثالثا :الكتابة أداة االبداع ووسيلتو ،فهي اليت بوساطتها ينقل إلينا األدباء والشعراء ما
تفيض بو قرائحهم من عذب القول ومجيل القصيد وىي اليت حفظت انا أروع النماذج األدبية
وأرفعها.
رابعا :الكتابة أداة من أدوات االعالم والدعوة خصوصا يف عصرنا احلاضر حيث
انتشرت ادلطبوعات واحلرائد واجملاالت والكتب وأصبح أمر االستغناء عنها غَت شلكن على
االطالق .فهي تلعب دورا ىاما يف سلتلف اجملاالت.
خامسا :الكتابة قوام ادلعامالت اليت تنظم شؤون الدولة زلليا ودوليا فيها ومن خالذلا
تنظم شؤؤن احلكم واالدارة والسياسة والقضاء والتشريع والتوثيق والتمليك والتجارة والصناعة
وسائر شؤون احلياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية وبالكتابة تقضي احلقوق وادلصاحل وسبنح
الشهادات والصكوك.
سادسا :الكتابة أداة من أدوات ادلعرفة والتثقيف والتعليم فهل ؽلكن تصور أن تكون
ىناك مدارس أو كليات أو معاىد دون الكتابة ،وىل ؽلكن تصور وجود مراكز البحث العلمى
والًتبوى وادلكتبات بدون الكتابة؟.

ج .مفهوم تعليم الكتابة
الكتابة وسيلة من وسائل االتصال اللغوي بُت األفراد ،مثلها يف ذلك مثل االستماع والكالم
والقراءة ،إهنا كما نعلم ضرورية اجتماعية لنقل األفكار .والوقوف على أفكار اآلخرين ،على امتداد
بعدي الزمان وادلكان .ويرتكز تعليم الكتابة يف العناية بثالثة أمور  ( :قدرة الدارسُت على الكتابة
الصحيحة إملئيا ،وإجادة اخلط ،وقدرهتم على التعبَت عما لديهم من أفكار يف وضوح ودقة .أي
الب ّد أن يكون دارس قادرا على رسم احلروف رمسا صحيحا ،وإال اضطربت الرموز ،واستحالت

قراءهتا .وأن يكون قادرا على كتابة الكلمة بالطريقة اليت اتفق عليها أىل اللغة ،وإال تعذرت ترمجتها
إىل مدلوالهتا .وأن يكون قادرا على اختيار الكلمات .ووضعها يف نظام خاص ،وإال استحال فهم
ادلعاين واألفكاراليت تشتمل عليها.
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وؽلكننا أن ظليز بُت أنشطة الكتابة اليت سنعلمها ،وأن ضلدد أربعة رلاالت رئيسة يف تعليم
الكتابة باللغة العربية وىي :8
 .1كتابة احلروف العربية
 .2كتابة الكلمات هبجاء سليم
 .3تكوين تراكيب ومجل عربية يفهمها القارئ
 .4استخدام الًتاكيب واجلمل العربية يف فقرات تعرب عن أفكار الكاتب بوضوح .معٌت ىذا أننا
سنعلم الكتابة يف اللغة العربية من خالل اجملاالت التالية:
 .1اخلط
 .2الكتابة اذلجائية  :الكتابة ادلنقولة  -الكتابة ادلنظورة  -الكتابة االختبارية
 .3التعبَت واالنشاء ينقسم إىل  :التعبَت البسيط  -التعبَت ادلوجة -التعبَت احلر

 .1أهداف تعليم الكتابة
هتدف عملية تعليم الكتابة العربية كما يلي:9
 .1أن يتمكن الدارس من كتابة نص ألفو عن طريق القراءة
 .2أن يتمكن من تلخيص موضوع بسيط بعد قراءتو
7

رشدي أحمد طعٌمة ،تعلٌم العربٌة الناطقٌن بها مناهجه وأسالبه ( ،مصر  :مطبع الجامعة 0929 ،م)  ،ص 023:
8
محمود كامل الناقة و رشدي أحمد طعٌمة  ،طرائق تدرٌس اللغة العربٌة لغٌر الناطقٌن ( ،مصر  :مطبعة المعارف الجدٌدة 2116 ،م) ،ص
216

9

المرجع السابق ،ص 212 :

 .3أن يكتب رسالة رمسية ،أو رسالة ربكي لصديق حدثاما
 .4أن يكتب طالبا للتوظيف أو لقضاء حاجة
 .5أن يكتب تقريرا بسيطا عن اجتماع أو عمل ما
 .6أن يكتب بعض ادلذكرات البسيطة
 .7أن يكتب وصفا لشيئ ما
 .8أن يعرب كتابة عن فكرة تلح عليو ويريد تسجيلها

 .2طريقة تعليم الكتابة
للطريقة دور مهم يف تدريس مادة من ادلواد الدراسية وذلك ألن صلاح التدريس من حيث
الوصول إىل األىداف ادلنشودة تتوقف يف صالحية الطريقة ادلستخدمة لو .بل قد تكون الطريقة
أىم من ادلادة واألستاذ ،ومهما جودة ادلادة و كثرة علوم األستاذ إذا مل تصاحبها الطريقة ادلناسبة
قد ال يؤدي إىل بلوغ األىداف.
وىذا ليس دبعٌت إعلال أعلية ادلادة و األستاذ ،ألنو ال فائدة كذلك للطريقة ادلمتازة مع عدم
عدم وجود األستاذ و ادلادة.
ويقصد بالطريقة التعليمية ،ىي :األسلوب الذي يستخدمو األستاذ يف رلالة النشاط
التعليمي لتحقيق وصول ادلعلومات إىل التالميذ بأيسر سبيل و أقل وقت شلكن.

10

وأرى أن تعليم اللغة العربية ،بفنوهنا ومهارهتا ادلختلفة  -بصفة عامة – وتعليم التعبَت
بصفة خاصة مل يؤد إىل ربقيق الغاية ،والسبب ألن تدريس التعبَت عموما تتم بالطريقة التقليدية
وىي عند مدكور  11الطريقة اليت ذبري من اخلطوات التالية :
10
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أ .ػلتار األستاذ موضوعا أو موضوعُت للتعبَت ،ويعدىا مسابقا يف كراسة التحضَت.
ب .يدخل األستاذ إىل الفصل و يكتب موضوعُت على السبورة ،ويضع لكل منها رلموعة
من العناصر.
ج .يتكلم األستاذ يف ادلوضوع زلاوال اإلدلام جبميع عناصره ،أو يطلب من بعض التالميذ
القيام بذلك أمام زمالئهم.
د .يطلب األستاذ إىل التالميذ أن يكتبوا ادلوضوع ويأتوا بو جاىزا يف احلصة القادمة .وىنا
يكون قد إنتهى دور التالميذ.
ه .غلمع األستاذ الكراسة من التالميذ ليصحح بعض ما تيسره لو منها وفق معايَته الذاتية
اخلاصة .مث يبدأ يف التفكَت يف موضوع آخر ليسَت فيو كما يسَت يف سباقو.

 .5خطوات تعليم مهارة الكتابة
خطوات تعليم مهارة الكتابة حسب قدرة الطلبة: 12
 .1تعليم اإلمالء
أ .اإلمالء ادلنقول
يقصد ىذاالتعليم لتحسُت كفاءة الطلبة يف كتابة احلروف والكلمة يف اللغة
العربية،بطريقة قراءة النص مث يكتبو بدون النظر النص.
ب .اإلمالء ادلنظور

11
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يقصد ىذاالتعليم لتحسُت كفاءة الطلبة يف كتابة احلروف والكلمة يف اللغة
العربية .أمر معلم الطلبة أن يكتب بعض الكلمات اليت تعلمهاوغلوز النظر إىل
النص حسب اإلحتياج.
ج .اإلمالء االختباري
د .ػلتاج ثالث قدرات يف تطبقي اإلمالء اإلختباري ،يعٍت قدرة اإلستماع و قدرة
احلفظ وقدرةالكتابة ليكتب ما مسع الطلبة من النص يف وقت واحد.
 .2التعبَت
أ .التعبَت ادلوجو
ىو إعطاء الدارس بعض احلرية يف اختيار الكلمات والصياغات اللغوية
للتدريب على الكتابة يف إطار اليسمح لو بأن يكتب تعبَتا أعلى من مستواه
يف اللغة .
ب .التعبَت احلر
ىو إعطاء الدارس احلرية يف تعبَت عن ميولو ورغباتو واراه وإختيار تراكيبة
ومفراداتو دون قيود أو شروط .
ترّكز تعليم مهارة الكتابة على ثالثة أشياء  )1(:كفاءة الكتابة بكتابة

الصحيحة ( )2ربسُت اخلط ( )3كفاءة تعبَت الفكرة بوضيح ودقيق.13

 .3وسائل تعليم الكتابة
الوسيلة التعليمية ىي ما تندرج ربت سلتلف الوسائط اليت يستخدمها األستاذ يف ادلوقف
التعليمي ،بغرض إيصال ادلعارف واحلقائق و األفكار و ادلعاين للطلبة .
13
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14

للوسائل التعليمية أعلية تربوية وقد أثبتت كثَت من الدراسات جدوى استخدامها ودورىا
يف رفع مستوى ربصيل الطلبة ،خاصة بعد أن اتسعت ادلناىج الدراسية وتعددت جوانبها
وأصبحت ادلعارف و ادلعلومات تزداد يوما بعد يوم وتأيت من جهات ووسائط عدة ،نظرا لتطور
وسائل االتصال وتعدد وسائل ادلعرفة و مصادرىا.
وشلا غلعل الوسائل التعليمية مهمة أهنا تشوق الطلبة للدرس و توجو اىتمامهم إليو و
ذبعل أثر ما يتعلمونو باقيا و مستمرا وتساعدىم على سرعة تذكر ادلعلومات الرتباطها بأساس
حسي ملموس .كذلك فإن الوسائل التعليمية تعُت األستاذ على مراعة الفروق عند الطلبة ألن
تنويع اخلربات وتعدد األسالب اليت ؽلر فيها ادلتعلمون تؤدي إىل حسن استجاباهتم ،كل حسب
قدرتو وما يناسبو.
و الوسائل لتعليم مهارة الكتابة ىي : 15
أ .وسائل تعليم اذلجاء
 .1أشرطة التسجيل  :حيث ؼلتار األستاذ نصا مناسبا دلستوى الطلبة و يقوم
بتسجيلو بسرعة القراءة العادية مرة ،مث يسجلو مرة ثانية ،مع التوفيق يف هناية
كل عبارة ذلا معٌت وقتا يكفي لكي يكتبها الدارس ،ويسجلو مرة ثالثة بالسرعة
العادية ويصحب معو ىذا التسجيل إىل حجرة الدراسة.
 .2احلروف الناقصة

حيث يقوم األستاذ بتسجيل إحدى ادلقتطفات بالسرعة العادية على
شريط التسجيل ،ويعطى الطالبة نصا مكتوبا ذلذه القطعة تنقص بعض
كلماتو بعض احلروف .يستمع الدارسون إىل الشريط و يكلمون
14
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احلروف الناقصة يف كل الكلمات مث يعيد األستاذ التسجيل على الطلبة
دلراجعة على ما كتبوه.
 .3الكلمات ادلتقاطعة  :حيث أن ىذه التمرينات مصممة ألىل اللغة
األصليُت فكثَتا ما صلدىا ربتوي على الكلمات الصعبة القليلة
االستمال ،كما أن التعريفات اليت تعرضها ىذه التمرين تصاغ بطريقة
ملتوية حىت يعمل القارئ ذىنو يف سبيل التوصل إىل الكلمات ادلطلوبة.
ولذا جلأ بعض ادلربُت إىل صياغة التمرينات للكلمات ادلتقطعة تناسب
دراس اللغة األجنبية.
 .4الصور و الرسوم  :حيث تساعد الصور و الرسوم كبار الطلبة و صغارىم
على التعرف على الكلمات و ادلعاين كما تساعدىم على ربط الكلمة
بالشيئ الذي تشَت إليو .وقد يستطيع األستاذ أن يصمم الكثَت من
التمرينات اليت تساعد الطالب على اذلجاء الصحيح مستخدما رسوما
مبسطة.
 .5ألعاب اذلجاء  :حيث ال هتدف ىذه األلعاب إىل مساعدة الدارس
على تعلم اذلجاء بقدر ما زبترب قدرتو على اذلجاء السليم .وغالبا ما
يستمع صغار الطلبة دبثل ىذه األلعاب الصغار فقط ،بل الطالب
الكبار أيضا تسرىم األلعاب.
ب .وسائل إثراء احملتوى

وبعد أن يتعلم الطلبة اإلطار الشكلي للكتابة وكيفية تنضيم عناصر
ادلوضوع اإلنشاء وترابط اجلمل فيو و تسلسل اآلراء وادلعاين يعرض عليو األستاذ
بعض الوسئل اليت تعينو على إثراء زلتوى الكتابة ،منها األفالم السينمائية من
تسجيلية و ترفيهية ،وبرامج التليفزيون ذي الدائرة ادلغلقة وادلفتوحة لكي يزوده
زلتواىا حبقائق و آراء و أفكار جديدة.
وعند الكتور زلمود فراض عبد احلفيظ و زمالؤه أن الوسائل احلديثة للتدريب
على الكتابة منها :
 .1الشرائط الصوتية ادلسجلة اليت يستمع عليها الدارس مث يكتب ما سبيلو
عليو.
 .2الكلمات ادلتقاطعة.
 .3تعمل األفالم السينمائية وبرامج اإلذاعة والتلفيزيون على تزويد الدارس
باألفكار وادلعلومات اليت تلزمو يف كتابة موضوعات اإلنشاء واحملادثة.
 .4تقومي مهارة الكتابة
الشك أن التقوًن الًتبوي يعترب عنصرا أساسيا من عناصر العلمية التعليمية ،فهو العملية
اليت ضلكم هبا على مدى صلاحنا يف ربقيق األىداف الًتبوية اليت ننشدىا ،وىو أيضا عملية اليت
ضلكم هبا على قيمة ىذه األىداف ذاهتا واختبار مدى كفاءة الوسائل اليت استخدمت لتحقيق
األىداف .16
16
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أعلية التقوًن الًتبوي ىي :
 .1معرفة مدى ربقيق األىداف ادلرسومة من قبل الدولة .وىذا ىو األىداف الرئيسي
لعملية التقوًن.
 .2التأكد من صحة القرارات و اآلراء اليت أخذت إبان زمحة العمل دون االستناد إىل
معلومات مستندة إىل حبث أو علم أو ذبريب.
 .3الكشف على مدى فعالية اجلهاز الًتبوي أو فعالية اإلدارات ادلختلفة ادلكونة للجهاز
الًتبوي و مدى فعالية الربامج واخلطط ادلطبقة.
 .4االطمئنان إىل اجلهات ادلسؤولة أو ادلؤسسات اليت تقدم اخلربات الالزمة للتلميذ.
 .5احلصول على معلومات و إحصائيات خاصة دبدى اإلصلازات واألوضاع الراىنة
للمؤسسات الًتبوية ورفع ىذه البيانات جلهاد االختصاص.
تتم عملية تقوًن التلميذ يف ادلؤسسة الًتبوية عموما بوسيلتُت أساسيتُت ،علا االختبارات
الشفهية واالختبارات التحريرية .و ؽلكن تصنيف االختبارات التحريرية أو االختبارات اليت
تناسب دبهارة الكتابة ىي :
أ .اختبار ادلقال  :ىو االختبار الذي يطلب فيو من التلميذ اإلجابة على عدد زلدود من
األسئلة يف زمن زلدد.
ب .االختبارات ادلوضوعية  :ىي االختبارت اليت تكون إجابة كل سؤال زلدد وعندئذ زبرج
رأي األستاض أو حكمو من عملية التصحيح ووضع النتيجة .وتشمل ىذه االختبارات
عدة أنواع كما تلي:
 .1اختبار الًتاكيب
 ادلطابقة ،وادلثال :أكمل باختيار اجلواب الصحيح ! -تنمية اجلملة ،وادلثال :اخًت العبارة اليت توضح اجلملة اليت ربتها خط !

 الربط ،وادلثال  :اربط اجلمل التالية مع تغيَت ما يلزم ! وصف الصور ،وادلثال  :نعطي الطالب صورا ونطلب منو وصف ما يشاىده تنسيق الكلمات ،وادلثال  :رتب الكلمات اآلتية مكونا مجال مفيدة مع تغيَتما يلزم !
 .2اختبار القدرة على انتقاء األسلوب و تنظيم ادلعلومات
 استعمال األسلوب الصحيح ،ادلثال  :اخًت األسلوب األفضل ! مستويات االستخدام اللغوي ,ومن أنواعها:أ .استبدال الكلمات غَت ادلناسبة للسياق  :اقرأ النص التايل مث استبدال
الكلمات اليت ربتها اخلط بكلمة أكثر صحة !
ب .ادلواءمة ،ادلثال  :وائم كلمات القائمُت أ ،ب ،ووضع رلال استعماذلا.
 الصلة بادلوضوع ،ادلثال  :اقرأ الرسالة التالية ،وىي موجهة من أحد ادلوظفُت إىلمديره .ضع خطا ربت العبارات اليت تعقد أهنا ال تناسب ادلوضوع الذي يكتب
فيو.
 ترتيب ادلعلومات و تنظيمها ،ادلثال  :رتب اجلمل لتكون حوارا مفهوما ! .3اختبار الكتابة ادلقيد  :يف ىذا االختبار يقوم الدارس ربت إشراف األستاذ وتوجيهو
بكتابة فقرات كاملة أو حوارات أعدت إطارىا مسبقا حبيث ال تًتك للدارس فرصة
الغوص يف أعماق الكتابة .وىناك أنواع كثَتة من بنود اختبار الكتابة ،منها :
 االستبدال بادلرادف والنقيض ،ادلثال  :أعد كتابة ما يلي مستبدال دبا ربتو خطمرةادلرادف و اخرى عكس الكلمة !

 إضافة الكلمات أو شبو اجلملة ،ادلثال  :أعد كتابة الفقرة التالية مع إضافة كلمةأو شبو مجلة مكان األرقام.
 التحويل ،ادلثال  :أعد كتابة الفقرة التالية مستعمال صيغ الفعل ادلاضي ! وجهة النظر ،ادلثال  :اقرأ القصة التالية مث أجب عما يليها من أسئلة ! التكملة ،ادلثال  :اقرأ اجلمل وأكملها بوضع الكلمات احملذوفة مث أكمل بقيةالقصة من عندك !
كما يرى ياكوبس ( )jacobsوآخرون أن مخسة معاير دلعرفة مهارة الكتابة ولتقييم اإلنشاء ىي:
أ .احملتوى أو ادلضمون
ب .التنظيم واألسلوب
ج .ادلفردات
د .اللغة وقواعدىا
ه .الكتابة من حيث اذلجاء والقواعد اإلمالئية وعالمة الًتقيم.
وىا ىي تفصيالت كفاءة الكتابة من حيث اذلجاء والقواعد اإلمالئية وعالمة الًتقيم : 17
الكتابة (اذلجاء وعالمة  90-100جيد جدا
الًتقيم

و

القواعد

حيث اذلجاء ،وعالمة الًتقيم ،والقواعد

اإلمالئية)

اإلمالئية
70-89
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 -االستيعاب على قواعد الكتابة من

جيد

 -االستيعاب على قواعد الكتابة من

حيث اذلجاء ،وعالمة الًتقيم ،والقواعد
اإلمالئية مع قلة األخطاء
50-69

مقبول

35-49

ناقص

 قصور االستيعاب على قواعد الكتابةمن حيث اذلجاء ،وعالمة الًتقيم،
والقواعد اإلمالئية مع بعض األخطاء
 عدم االستيعاب على قواعد الكتابةمن حيث اذلجاء ،وعالمة الًتقيم،
والقواعد اإلمالئية.
 -الكتابة صعبة للقراءة

د .مفهوم اإلمالء
 .1تعريف اإلمالء
إن ادلفهوم التقليدي لإلمالء ينهض على أساس تدريب التالميذ على صعبة الرسم و التهجي (
وذلك كالكلمات الطويلة اليت تكثر حروفها و تزدحم و الكلمات ادلهموزة أو اليت ربوى أحرف علة
أو مد).

18

وأما ادلفهوم احلديث لإلمالء فهو  )1( :الكتابة ادلرتبة بالقراءة لتعزيز مهاراهتا القراءة و التدريب
على صحتها )2( ،عملية تقوًن أساس على تذكر الكلمات واستعادىا ،ويتم ذلك بالتدريب اجليد
على استغالل احلواس باعتبارىا وسائل طبيعة للتعليم.
18
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واإلمالء نظام لغوي معُت ،وموضوعو الكلمات اليت غلب فصلها ،واليت غلب وصلها ،واحلروف
اليت تزاد ،و احلروف اليت ربذف ،واذلمزة بأنواعها ادلختلفة ،سواء كانت مفردة ،أو على أحد حروف
اللُت الثالثة ،واأللف اللينة ،وىاء التأنيث وتاؤه ،وعالمات الًتقيم ،والكليمات نوعية الواردة بادلواد
الدراسة .و التنوين بأنواعو ،وادلد بأنوانو ،وقلب احلركات الثالث ،وإبدال احلروف ،والالم الشمسية و
القمرية20.و وظيفة اإلمالء أنو يعطي صورا بصرية للكلمة تقوم مقام الصور السمعية عند تعذر
االستماع .وأن اإلمالء دبعٌت رسم احلروف والكلمات رمسا صحيحا.
ومن ادلمكن أن يتخذ اإلمالء أحد األشكال اآلتية :21
 .1إمالء كلمات سلتارة
 .2إمالء مجل سلتارة
 .3إمالء فقرة متصلة

 .2أمهية اإلمالء
إن أعلية اإلمالء إىل أنو من القواعد األساسية اليت تعتمد عليها مهارة عظيمة من مهارات التعبَت
وىي الكتابة و ليس بغائب عنك أن أغراض التعليمية اليت يستهدفها ادلنهجو تتطلبها وظائف احلياة
العلمية ،تقضى أن يكون التعبَت يف مجيع صوره ،سليما من أخطاء اللغوية.
اإلمالء ىو يكسب األطفال ادلهارة الكتابة يف رسم احلروف الصحيحة .22يفيدون من اإلمالء
يف ذبنيبهم اخلطأ الكتايب ،يعصمون أنفسهم من عيب ذميم ال يغفره الناقدون .ىذا باإلضافة إىل أن
عدم القدرة على الكتابة الصحيحة بعبق السرعة فيها ،يبُت أن اإلمالء ىو وسيلة ذلا من حيث الصورة
اخلطية ،و اخلطأ اإلمالئي يشوه الكتابة .ادلراد اإلمالء ىو ربليل األصوات ادلسموعة ادلفهومة إىل رموز
20
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مكتوبة يف مواضعها الصحيحة من الكلمة الستقامة اللفظ و ظهور ادلعٌت ادلراد .23كما نتخذ من
اإلمالء وسيلة لصحة الكتابة من ناحية الرسم اخلطي و اذلجاء .24ولذلك البد على ادلدرسُت أن
يفهموا قواعد اإلمالئية.

 .3أهداف تعليم اإلمالء
و اذلدف من تعليم اإلمالء كما يلي:

25

 .1تدريب التالميذ على رسم الكلمات و احلروف رمسا صحيحا و على رؤية الكلمات
اجلديدة الصعبة الرسم و مالحظة ترتيب حروفها و ادلرونة اليدوية يف كتابتها.
 .2تدريب األذان على مساع األصوات و سبييزىا و على األنصات و حسن االستماع و على
كتابة ما يسمعونو يف السرعة و إتقان.
 .3تدريبهم على التهجي و مرونة الصورة الكتابة للكلمات اجلديدة.
 .4تثبيت ما درسو من قواعد اإلمالء.
 .5تدريبهم على عادات احلسنة يف الكتابة و التنظيم و ذبويد اخلط.
 .6قياس قدرة التالميذ و مدى تفوقهم يف اإلمالء.
 .7زيادة الثروة اللغوية.
تزويد التالميذ بألوان من الثقافة و اخلربة وادلعرفة.

 .4فوائد اإلمالء
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لإلمالء فوائد عديدة بادلهارات اللغوية ادلتنوعة:26
 .1اإلمالء تدريب على الكتابة الصحيحة أي التهجئة الصحيحة.
 .2اإلمالء يكشف عن قدرة ادلتعلم على التمييز بُت األصوات اللغوية خاصة األصوات ادلتقاربة
مثل  /ث ،ذ  /س ،ز  /ت ،ط  /غ ،ق  /د ،ض/ك،ق.
 .3اإلمالء يعزز معرفة ادلتعلم بادلفردات والًتاكيب اللغوية.
 .4اإلمالء يكشف عن قدرة ادلتعلم على الًتقيم الصحيح.

 .5أسباب األخطاء اإلمالئية
ترجع أسباب اخلطاء اإلمالءي إىل عدة عوامل من أعلية ما يلي :
 .1عوامل ترجع إىل اإلدارة ادلدرسة و النظام التعليمي ،و تتمثل ىذه العوامل فيتحميل ادلعلمُت
أعباء متعددة ،وإرتفاع كثافة الفصول ،و قلة عدد ادلعلمُت ،وعدم وجود حوافز تشجيعية
للمعلمُت األكفاء ،و النقل اآلىل للتالميذ.
 .2عوامل ترجع إىل ادلعلم  :و سبثل ىذه العوامل يف أن ادلعلم ادلرحلة اإلبتدائية ضعيف يف إعداده
اللغوي ،و أن معلم ادلواد الدراسة ادلختلفة ال يلتفتون إىل أخطاء التالميذ.
 .3عوامل تنصل خبصائص اللغة ادلكتوبة ،و تتمثل ىذه العوامل يف الشكل و قواعد اإلمالء ،و
اختالف صورة احلرف باختالف موضعو من الكلمة ،و اإلعجام ،ووصل احلروف و فصلها،
واختالف ىجاء ادلصحف عن اذلجاء العدى.
 .4عوامل ترجع إىل التالميذ  :و تتمثل ىذه العوامل يف الًتدد ،واخلوف ،و عدم سبييز األصوات
ادلتقربة يف سلارجها ،و عدم الثقة فيما يكتبو التلميذ ،و التعب ،و ضعف احلواس ،واطلفاض
26
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مستوى الذكاء ،و ضعف ادلالحظة البصرية ،و عدم القدرة على التذكر ،و عدم االتساق
احلركى ،و العيوب ادلثالثة يف النطق و الكالم و عدم االستقرار اإلنفعال.
 .5عوامل إىل ترجع طريقة التدريس  :و تتمثل ىذه العوامل يف أن التدريس اإلمالء يقوم على
أساس أنو طريقة اختبارية تقوم على اختبار التلميذ يف كلمات صعبة و مطولة و بعيدة عن
القاموس الكتايب للتلميذ ،وأن درس اإلمالء ال يرتبط بفروع اللغة العربية و ادلواد الدراسية ،و
أن أخطاء اإلمالء يقتصر عالجها على ما يقع يف كراسات اإلمالء ،وعدم وجود كتاب
لقواعد اإلمالء يلتزم بو ادلعلم و ادلتعلم ،و إعلال أساس النهجى السليم ،و عدم تصويب
األخطاء مباشرة .وعدم مشاركة التلميذ يف تصويب اخلطاء ،وعدم مراعاة النطق السليم
للحروف يف درس اإلمالء و عدم تتمثل الطول ادلناسب للحركات القصار و الطوال.
و يقول يونس

27

أن أسباب اخلطأ يف رسم الكتايب و ىي  :ضعف قوة العضل و األعصاب

لدى التالميذ ،ضعف السمع و البصر لديهم ،النطق الغامظ للكلمات ،عدم التمييز بُت
األصوات ادلتقاربة ،عدم التأكيد من تضعيف الكلمة كاللُت أو من نوع الكلمة مع التاء
مفتوحة أو ادلرابطة ،عدم التذكر القاعدة الضابطة ،تقارب األصوات و ادلخارج ،عدم التدريب
الكايف ،بعض احلروف اليت تنطق وال تكتب و البعض آلخر الذي ينطق وال يكتب ،عدم
الثبات اإلنفعال.

 .6اخلطأ اإلمالئي
أىم حاالت اخلطأ اإلمالئي تقع فيما يلي : 28
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 .1عدم التمييز بُت بعض األصوات اللغوية اليت تشكل على بعض ادلتعلمُت أحيانا مثل /ذ ،ظ/
ث ،ذ /ث،ظ /س ،ص /ت ،ط /د ،ض /ت ،د /س ،ز ./وىذا اخلطأ غلعل الطالب يكتب
 /ذ /بدال من /ظ/ ،/ظ /بدال من /ذ .وغَت ذلك.
 .2كتابة علزة الوصل على أهنا علزة القطع .وىذا اخلطأ ناجم عن عدم معرفة الطالب الفرق بُت
اذلمزتُت ومواطن استعمال كل علزة.
 .3إغفال وضع اذلمزة يف حالة علزة القطع وينشأ ىذا اخلطأ عن كسل الطالب أو عن جهلو
بضرورة وضع اذلمزة أو عن اعتقاده اخلاطئي بأهنا علزة وصل الربتاج إىل إشارة اذلمزة.
 .4اخلطأ يف كتابة علزة القطع ادلتوسطة وعلزة القطع ادلتطرفة .وينشأ ىذا اخلطأ عن عدم معرفة
قاعدة كتابة اذلمزة ادلتوسطة وقاعدة كتابة اذلمزة ادلتطرفة أو عن اخلطأيف تطبيق القاعدة.
 .5اخلطأ يف كتابة األلف ادلمدودة واأللف ادلقسورة يف هناية الكلمة ،إذ قد يكتب الطالب األلف
ادلمدودة بدال من ادلقصورة او ادلقصورة بدال من ادلمدودة.
 .6اخلطأ يف كتابة التاء ادلفتوحة والتاء ادلربوطة يف هناية الكلمة ،إذ قد يكتب ادلفتوحة بدال من
ادلربوطة أو ادلربوطة بدال من ادلفتوحة.
 .7اخلطأ يف حذف الالم قبل احلروف الشمسية ألن الالم التنطق بل ربول يف النطق إىل مثل
احلرف الذي يليها وتدغم بو.
 .8قد الػلذف الطالب علزة (ابن) حيث يلزم حذفها يف مثل ( معاؤية بن أيب سفيان).
لكن ،أولئك،
 .9قد الػلذف الطالب األلف حيث تنطق والتكتب يف كلمات مثل الرمحن ،لكنّ ،
إلو ،هللا ،ىذا ،طو ،ذلك.

 .10قد الػلذف الطالب (أل) حيث غلب حذفها يف كلمات مثل للهو ،حيث ىي أساسا مكونة
من الم االبتداء ،أل التعريف ،ذلو.
 .11قد ؼلطئ الطالب يف كتابة احلرف الدغم ،فيكتبو حرفُت بدالمن حرف واحد عليو ش ّدة.

عما ،دلا ،شلّا.
 .12قد ؼلطئ الطالب ويكتب الوحدة الواحدة على شكل كلمتُت منفصلتُت ،مثلّ :
 .13قد ػلذف الطالب حرفا الينطق ولكنو يكتب ،مثل األلف يف ( ذىبوا) والواو يف ( عمرو).
 .14قد يكتب الطالب التنوين على أنو نون يضيفها إىل آخر الكلمة متأثرا دبا يسمع .
 .15قد ال يضيف الطالب ألفا ذبب إضافتها مع تنوين النصب يف مثل زاىدا ،مديرا ،رئيسا.
 .16قد ال يضيف الطالب ألفا مع تنوين النصب حيث غلب عدم اإلضافة يف مثل دعاءً،
ومدرسةً ،ومرفًا.
 .17قد يفصل الكلمات حيث غلب وصلها حيث غلب فصلها ،مثل :فيم ،كلما ،طادلا ،سيّما،
حينما ،ريثما ،ردبا.

الفصل الثالث
عرض البيانات و حتليلها
يعرض ىذا الباب حتليل البيانات و وصفها ،و يشتمل نتائج البحث على حتليل وصفي
كيفي فيما يتعلق تعليم مهارة الكتابة من ناحية قواعد اإلمالء يف الفصل الرابع مبعهد دار السالم
كمي يتعلق بكفاء الطلبة
كونتور للبنات اخلامس كاديري .و نتائج البحث على حتليل وصفي ّ
الفصل الرابع يف مهارة الكتابة من ناحية قواعد اإلمالء.

املبحث األول  :حملة موجزة عن املعهد دار السالم كونتور للبنات اخلامس كاديري
 .1تأسيس وأحوال املعهد دار السالم كونتور للبنات اخلامس كاديري
وقع معهد دار السالم كونتور للبنات اخلامس يف قرية كانداغان ،كاديري ،جاوى
ترّب كادر البشري بأسس اإلميان واإلحسان كافّة .قام على األرض
مؤسسة اليت ّ
الشرقية .وىو ّ
الوقف وافتتح رمسيّا ىدايات نور واحد يف سنة  .ٕٓٓٚوىذا ادلعهد فرع من معهد احلديث دار

السالم كونتور بفونوركو ،لذلك كل نظام فيو متساويا.

زينت حالة الرتبية و التعليم يف معهد دار السالم كونتور للبنات اخلامس بالقيم و
الفلسفة ادلعيشة اليت ذكرت يف األسس اخلمسة معهد دار السالم كونتور .اإلخالص و البساطة
و اإلعتماد على النفس و األخوة اإلسالمية و احلريّة ىي ظواىر احلياة اليومية عند ادلدرسٌن و
الطلبة.

الرتبية و التعليم ىو إحدى اخلطوط ادلنشودة معهد كونتور الذي ما زال يرقّيها ادلدرسون
حّت اآلنّ .أما مستوى الدراسة يف ىذا ادلعهد يعين كلّية ادلعلّمات اإلسالميّة،
كل نواحيها ّ
يف ّ
ىذا ادلستوى للمدرسة ادلتوسطة و ادلدرسة العالية.
تفضل فيها تكوين الشخصيّة و
كلّية ادلعلّمات اإلسالميّة ىي تربية معلّمة اإلسالمّ ،
النفسيّة و علوم اإلسالم ،لذلك ّزودت منهج الدراسة كلّية ادلعلّمات اإلسالميّة طلبتها بعلوم
الدين و علوم العام متعادال .بلغ ادلدرسون علوم كثًنة باللغة اإلندونيسيّة و اللغة العربيّة و اللغة
حّت يستطيع طلبة التباع ديناميك حياة اجملتمع األىلي و الدويل.
اإلذمليزيّة ّ

قيم الرتبية يف ىذا ادلعهد ليس بعملية التعليم يف الفصل فقط ،ولكن ظهرت ىذه قيم يف
أنشطة طلبة اليومية أيضا .لذلك ّزود ادلدرسون طلبتو علوم و ومهارات كثًنة ،منها منظّمة و ف ّن
كشافة و خطابة يف اللغة العربية ،اللغة اإلذمليزية ،اللغة اإلندونيسية و
و رياضة بأنواعها الكثًنة ( ّ
احلاسوب ،و الشبكة الدولية و غًن ذلك).
رىب مدير ادلعهد وادلدرسون طلبتو يف معهد دار السالم كونتور للبنات اخلامس كل يوم و
ليلة ،بنظام الرتبية على أساس ادلعهد كل طلبة يستطيع أن يرى و يسمع و يشعر و يعمل كل
عملية الرتبية اليت نالتها كل وقت.

 .2األهداف الرتبوية ملعهد دار السالم كونتور للبنات اخلامس كاديري
قال كياىي احلاج إمام زركشي ىو واحد من مؤسس معهد كونتور احلديث " إن
للمدارس العصرية مزايا يف ناحية ادلنهج الدراسي .و مع ذلك ،إن ذلا أسالبا كثًنة يف ناحية
احلياة اجلارية .وأما للمعاىد اإلسالمية التقليدية فإهنا ذلا مزايا وفًنة يف نظامها احلياة اجلارية و

نقصانا يف ناحية ادلنهج الدراسي يف وقت نفسو .لذلك أسس معهد كونتور احلديث جبمع
تلك ادلبادى احلسنة و اإلجيابية لدى ادلدارس العصرية و ادلعاىد اإلسالمية التقليدية.

ٔ

و دلا كان اذلدف الرئيسي للمعهد يف تربية أبنائو ىو تكوين شخصية إسالمية عملية ذلا
أصالتها يف التوجيو حّت يتسىن ذلم هبا تقدمي خدماهتم اجلليلة لألمة فوضع نصب عينيو منذ
تأسيسو األول أن للمعهد شعارا " بأن الرتبية أىم من التعليم" فاختار من أجلها ادلؤثرات
اخلاصة يف تنمية أبنائو جسما و عقال و خلقا حّت يصلوا تدرجييا إىل أقصى ما يستطيعون
الوصول إليو من الكمال ليكونوا صاحلٌن يف حياهتم الفردية و االجتماعية و يظل كل عمل
يصدر منهم على وجو أكمل وأتقن و أصلح.
و على ضوء ذلك فقد حدد كياىي احلاج إمام زركشي أغرض الرتبية و التعليم يف معهد
كونتور احلديث يف أربعة أمور ىي  :الرتبية اإلجتماعية ،واحلياة ادلقتصدة ،وعدم االنتماء إىل
أي حزب معٌن ،و اذلدف الرئيس ىو طلب العلم و ليس ألجل الوظيفة .وكما أن للمعهد
كذالك شعارا خاصا يتلخص على األخالق الكرمية ،و اجلسم السليم ،و الثقافة الواسعة ،و
األفكار ادلنفتحة .و لو فلسفة احلياة ليتوالىا مجيع أسرة ادلعهد يتلخص على روح اإلخالص
والوسطية واالعتماد على النفس واألخوة االسالمية و حرية التفكًن.

ٕ

فانطلقا من كل ما تقدم من خلفية بناء معهد كونتور احلديث ودوافعو و األسس اليت
يبنىى عليها فاتضح أن الغرض األمسى من الرتبية السائدة يف ىذا ادلعهد غًن منحصر على
إلقاء ادلواد الدراسة و ادلعارف فقط ،بل لتكوين شخصية الطلبة و إعدادىم دلواجهة احلياة
جبميع إجياباهتا و سليباهتا.
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المرجع نفسه ،ص .11-85

 .3أحوال املدرسني مبعهد دار السالم كونتور للبنات اخلامس كاديري
ادلدرسة يف معهد كونتور للبنات اخلامس ىي متخرجات يف ىذا ادلعهد أيضا ،ال
معلمة مأخوذة من خارج ادلعهد خوفا على وسواس نظام ادلعهد ادلوجود .ومن نظام ادلعهد
اخلريج شرطا ألخذ الشهادة.
على الطالبات اخلدمة سنة واحدة بعد ّ

و بعض الطالبات ختدم نفسها يف ادلعهد لوقت طويل حويل أربع سنوات أو طول

حياهتا باإلخالص .كم من مدرسة جتلس يف مستوى اجلامعة و بعضها قد جلست يف درجة
ٔ sو ادلاجستًن والدكتور.
ادلدرسة يف ىذا ادلعهد ذلا دور كثًن ،ىي معلمة يف الفصل و مربية خارج الفصال ألهنا
ترّب و ترشد و تكون قدوة صاحلة عند الطالبات .كل ادلعلمات
تكون والدة الثانية اليت ّ
تعمل ىذا العمل باإلخالص خلدمة و مساعدة ادلعهد إلخرتاع مرشح العلماع يف ادلستقبل،
وال أجرة ذلا.

 .4أحوال الطلبة مبعهد دار السالم كونتور للبنات اخلامس كاديري
جاءت الطلبات معهد دار السالم كونتور للبنات اخلامس من زوايا إندونيسية (
سابانق حّت مًنوك) و بضع الطالبات جاءت من خارج البالد ،و ىذه احلالة تكون تدريبة
على الطالبات لالحلياة اإلجتماعيّة .تتعلم الطالبت لتق ّدر بعضهن بعضا أل ّن كل الطالبت
ذلا حضارة و عادة متنوعة .ىن يستطعن أن تتبدلن معريفات و علوم متنوعة و نالت
الطالبات درس احلاية الكثًنة من التفريقات ادلوجودة ،قبل عيشها يف اجملتمع غدا.

األول ،الطالبات ادلتخرجات يف ادلدرسة
تقسم الطالبات يف ىذا ادلعهد على قسمٌن ّ :

تسمى
تسمى با لطالبات العادية .الثاين الطالبات ادلتخرجات يف ادلدرسة ادلتوسطة ّ
اإلبتدائية ّ

با لطالبات التكثيفيّة.
قامت الطالبات العادية با لرتبية يف ىذه ادلعهد ما داما ست سنوات ،ثالث سنوات
للمستوى ادلتوسطة و ثالث سنوات للمستوى العالية .و قامت الطالبات التكثيفيّة با لرتبية

يف ىذه ادلعهد أسرع وقتا يعين أربع سنوات .على الطالبات التكثيفية أن تتعلّم أسرع من
يتممن تربية ادلعهد يف وقت قصًن.
ىن ّ
الطالبات العادية أل ّن ّ

املبحث الثاين  :كفاءة الطلبة يف مهارة الكتابة من ناحية قواعد اإلمالء يف الفصل الرابع
مبعهد دار السالم كونتور للبنات اخلامس كاديري
قبل أن نقيس كفاءة الطلبة الفصل الرابع يف مهارة الكتابة من ناحية قواعد اإلمالء ستعرض
ادلكررة يف إنشاء الطلبة من ناحية قواعد اإلمالء.و تعرض الباحثة
الباحثة البيانات عن األخطاء ّ
ادلدرسة لتحليل تلك
التصويبات من األخطاء ادلوجودة ،مثّ سبب تلك األخطاء و احللول اليت تقوم هبا ّ
ادلشكلة.

األول
اجلدول ّ

ادلكررة يف قواعد اإلمالء عند الطلبة الفصل الرابع مبعهد دار السالم كونتور للبنات
األخطاء ّ
اخلامس كاديري

نمرة اخلطأ
اِ ىىل ،اىْو ،اى ْن ،اى َّن ،اِ َّن ،اِ ًذا،
ِ
ضا ،اىْم
الى َّن ،اىيْ ً

الصواب

السبب

إِ ىىل ،أ ْىو ،أى ْن ،أ َّ ِ ِ
حمل مهزة القطع ،ألن
ىن ،إ َّن ،إ ًذا ،استخدام مهزة الوصل يف ّ
ِأل َّ
تُكتب حروف العربيّة ( حرف اجلر ،حرف
ضا ،أ ْىم
ىن ،أىيْ ً
النواصب و غًن ذلك) هبمزة القطع

اىنىا ،اىنْ ِ
ت

أىنىا ،أىنْ ِ
ت

حمل مهزة القطع ،ألن
استخدام مهزة الوصل يف ّ

اُ ْخ ِيت ،اُِّمي ،اىِّب ،اى ِخي

أُخ ِيت ،أ ُِمي ،أِىّب ،أ ِ
ىخي
ْ ّ

حمل مهزة القطع ،ألن
استخدام مهزة الوصل يف ّ

ىال اُِريْ ُد ،اىبْ ِكي ،اىفْ ىر ُح،
اى ْشعُُر ،اُِريْ ُد ،اىنْظُُر ،اُفى ِّك ُر،
اىتى ىعلَّ ُم ،اُقىبِّ ُل ،اىطْبى ُخ،
اى ْش ىِرتي ،اى ْدعُو ،اُ ْح ِكي،
ِ
ب ،اىتْ بى ُع
اىْرج ُع ،اى ْذ ىى ُ

ىال أُ ِريْ ُد ،أىبْ ِكي ،أىفْ ىر ُح ،أى ْشعُُر،
أُ ِريْ ُد ،أىنْظُُر ،أُفى ِّك ُر ُ،أىتى ىعلَّ ُم،
أُقىبِّ ُل ،أىطْبى ُخ ،أى ْش ىِرتي ،أ ْىدعُو ،الثالثي ،فعل الرباعي ،فعل اخلماسي ،فعل
أ ِ ِ
ب ،أىتْ بى ُع السداسي ) هبمزة القطع
ْ
ُحكي ،أ ْىرج ُع ،أى ْذ ىى ُ

تُكتب اسم الضمًن هبمزة القطع

تُكتب اسم إالّ االمساء العشرة ( امرأة ،امرؤ،
اسم ،است ،ابن ،ابنة ،ابنم ،اثنان ،الثنتان،

ت
اىىر ىاد ،اىىرْد ُ

امين هللا " قسم" ) هبمزة القطع

حمل مهزة القطع،ألن
استخدام مهزة الوصل يف ّ
تُكتب فعل ادلضارع فيو ضمًن " أنا " ( فعل

ت
أ ىىر ىاد ،أ ىىرْد ُ

حمل مهزة القطع ،ألن
استخدام مهزة الوصل يف ّ
تُكتب فعل ادلاضي الثالثي هبمزة القطع

حمل مهزة القطع ،ألن
اس ،األ ْ
ُخىرى ،أ ُُم ْوِرنىا ،أ ى
ىس ٌ
االُ ْخىرى ،اُُم ْوِرنىا ،اى ىس ٌ
اس ،استخدام مهزة الوصل يف ّ
ِ
س ،اى ْع ىملُنىا ا ِإلنْ ىسا ٌن ،األ ْىم ِ
االنْ ىسا ٌن ،االى ْم ِ
تُكتبادلصدر ( فعل الثالثي و فعل الرباعي)
س ،أ ْىع ىملُنىا
هبمزة القطع

اى ْْحى ْد

النى ِفْي ىذةُ،

ىس ىجىرةٌ،
ُس ْو ٌك،

ىْحى ْد
أْ

حمل مهزة القطع ،ألن
استخدام مهزة الوصل يف ّ
تُكتب اسم العامل ( اسم اإلنسان ،اسم
ادلكان) هبمزة القطع

ف ،ىالبُدَّ ،أخطأت طالبات يف كتابة ادلفردات
ف ،لىبُدَّ ،النىافِ ىذةُ ،ىس ْو ى
ص ْو ى
ى
نُس ِفر ،م ِهي رةٌ ،شجرةٌ ،نُسافِر ،م ِ
اىىرةٌُ ،س ْو ٌق،
ى ُ ى ْى ى ىى ى ُ ى
نى ْس ىِرتي ،نى ُك ْو ُن نى ْش ىِرتي ،نى ُك ْو ُن قُ ْد ىوةٌ ىح ىسنىةٌ،

اخلُطُىوات
احلىىواءُ ،ا ْذلىىواءُْ ،
ٌحطْ ىوةٌ ىح ىسنىةٌْ ،
اخلُطُىوت
ْ
اى ْح ىس ُن ،اى ْكبى ُر

ىح ىس ُن ،أى ْكبى ُر
أْ

ٔ

ُم ىدبِّىرتًا

ُم ىدبِّىرةً

ٔ

اجلِدًّا
ُم ِه َّمةُ ْ

ُم ِه َّمةٌ ِجدًّا

حمل مهزة القطع ،ألن
استخدام مهزة الوصل يف ّ
تُكتب فعل الرباعي على وزن أىفْ ىعلىبهمزة القطع

حمل تاء ادلربوطة ألنو
استخدام تاء التأنيث يف ّ
اسم ادلفرد يدل إىل ادلؤنث
استخدام " أل " يف كلمة آخرىا حرف حبركة
فتحتٌن ،أل ّن حذف " أل " إذا كان احلرف
اآلخًن حركتو تنوين

من تلك اللوحة ننظر األخطاء ادلتنوعة ،ولكن ىناك بعض األخطاء اليت تعيدىا الطالبات تكرارا،
فلماذ تكرر بعض الطالبة األخطاء ادلساوية ؟ .رّمبا تكرر الطالبة اخلطأ ادلساوي بقصد أو أهنا تكتب
مادة اإلمالء يف السنة ادلاضية.
إنشاء ليس بدقّة أو أهنا مل تعرف قواعد اإلمالء جيّدا مع أهنا قد تعلمت ّ
مرات ،يعين :
واآلن ستعارض الباحثة عن األخطاء ادلساوية اليت تكررىا بعض الطالبات ّ

ٔ .ضعف بعض الطالبات يف استخدام مهزة الوصل أو مهزة القطع
وجدت الباحثة ىذه األخطاء كثًنة ج ّدا ،اخلطأ يف كتابة احلروف ،كثًن منهن يكتنب احلروف
العربية هبمزة الوصل مع أن احلروف العربية يكتبها هبمزة القطع .مثّ أخطأت يف كتابة اسم
الضمًن و االسم سوى االمساء العشرة و فعل ادلضارع فيو ضمًن " أنا " و فعل ادلاضي الثالثي
و مصدر فعل الثالثي و الرباعي ".أل "
ادلدرسة كان مسبب من تلك ادلشكلة ىو كتابة اإلنشاء
بعد أن حلظت الباحثة مثّ سألت إىل ّ
يتسرعن يف الكتابة أو يكتنب اإلنشاء ليس باجلد و ال يهتمن اإلصالح
ليس بدقةّ ،
ىن ّ

مرة أخرى .مثّ ضعف معرفة بعض الطالبات على قواعد
ّ
منادلدرسةحّت يكررن األخطاء ادلساوية ّ
الصرفية يسبب إىل خطيئة الكتابة .ألن درس النحو و الصرف يكون عراقل يف درس اإلنشاء،

وبعض الطالبات مل تستطع أن تطابق قواد النحو و الصرف يف كتابة اإلنشاء أو الفقرة جيّدة.

قامتادلدرسةمبحاولةإلصالح األخطاء ادلوجودة  ،يعين  :تفتيش كتب الطالب واحدا فواحدا مثّ
ّ
كتبت اإلصالحات يف كرسة الطالبة و بينت عن وجو اخلطأ إىل الطالبة رجاءا التكرر الطالبة
ادلدرسةمبحاولة إلصالح األخطاء ادلوجودة اخلطأ مرة أخرى.
قامت ّ

ٕ .ضعف بعض الطالبات يف كتابة ادلفردة الصحيحة

وجدت الباحثة ىذه األخطاء الكثًنة يف إنشاء الطالبة ،بعض الطالبات أخطأت يف كتابة
ادلدرسةمسبب ىذه ادلشكلة
ادلفردة ،ىن يعرفن ادلفرة ولكن ال يعرفن كتابتها الصحيحة .وقالت ّ

ىو نالت طالبات بعض ادلفردة من مسع الكالم أو احملدثة أصدقائها ،ألن البيئة يف ىذا ادلعهد

ىي البيئة اللغوية فالب ّد على الطالبات أن تتحدث باللغة الرمسيّة يعين اللغة العربيّة و اللغة
اإلذمليزية .إذا نالت الطالبات ادلفردات الكثًنة من حوذلن ولكنهن مل يعرفن كيفية كتابة بعض
ادلفردات اليت نالتها.

ادلدرسةمبحاولة إلصالح األخطاء ادلوجودة يعين توجب على الطالبات أن حتملن معجم
قامت ّ
عند درس اإلنشاء ،و على الطالبات أن دتارس نفسها بفتح ادلعجم حٌن شعرت بالتشكك عند

مرة أخرى.
كتابة اإلنشاء حّت ال تعيد األخطاء ادلساوية ّ

يبٌن نقصان الطالبات الصف الرابع يف كتابة اإلنشاء من جهة قواعد اإلمالء.
الشرح السابق ّ
خاص ليصلح كتابتهن ،ولكن كثًن من الطالبات قادرات على كتابة
بعض الطالبات حتتاج على اىتمام ّ
اللغة العربية صحيحة من ناحية قواعد اإلمالء .يف اجلدول الثاين ستعرض الباحثة عن نتيجة الطلبة يف

مهارة الكتابة من ناحية قواعد اإلمالء.

اجلدول الثاين
عن نتائج الطلبة الفصل الرابع " ب " يف مهارة الكتابة من ناحية قواعد اإلمالء :
رقم

اسم

نتيجة

تفسًن

ٔ

AdellaRofihana

ٜ٘

ٕ

جيّد ج ّدا

Rima HasnaFariha

ٜٓ

ٖ

Fernanda Fakhrudina

ٙٙ

مقبول

ٗ

Inna Insyiroh

ٜ٘

٘

جيّد ج ّدا

FitkhaMu'afinEliyana

ٜٗ

ٙ

VetmyYoviaArzaq

ٜ٘

ٚ

FauziyahKamilah

ٜٓ

ٛ

AdeliaRisnaningTyas

٘ٛ

جيّد ج ّدا

جيّد ج ّدا
جيّد ج ّدا
جيّد ج ّدا
جيّد

جيّد ج ّدا

ٜٔ

Farida NurBaithiRahma

ٜ

مقبول

ٙ٘

MaisyarohRizkaMuhtarom

ٔٓ

جيّد

ٚٓ

Luthfiana Devi Erica

ٔٔ

مقبول

ٙ٘

Dian Pupita Sari

ٕٔ

جيّد
جيّد ج ّدا

ٛٓ

MelatiFathiahKholid

ٖٔ

ٜٓ

DewantiPutriSekarsari

ٔٗ

جيّد
مقبول

ٛ٘

FiniaSalwanisa

ٔ٘

٘٘

Ihda 'AinayaZulaikha

ٔٙ

جيّد
جيّد

ٛٓ

NoviaAzizah

ٔٚ

ٛٓ

FizaIshlahiyyaChuraez

ٔٛ

Fidela Michaela

ٜٔ

Rahmasari

جيّد ج ّدا

ٜٓ

جيّد ج ّدا

ٜ٘

FebrianyNurshella

ٕٓ

ٜٗ

DindaMeilasariAnnisa'

ٕٔ

جيّد
مقبول

ٚ٘

Amelia Krismawati

ٕٕ

٘٘

AfifahFaridHusen

ٕٖ

مقبول

ٙ٘

Rosa Mufrida Choir

ٕٗ

جيّد ج ّدا

ٜ٘

LintangArganita

ٕ٘

ٜ٘

Aulia Indah Zahra Ibrahim

ٕٙ

ٜٗ

SyifaFikri

ٕٚ

جيّد ج ّدا

جيّد ج ّدا
جيّد ج ّدا

VaniaMuslimah NA

جيّد
جيّد

جيّد ج ّدا
مقبول

ٖٚ

Hayatunufus

ٕٛ

ٜٖ

SarahnaDinda

ٕٜ

ٜٚ

RizkaNurAmalia

ٖٓ

٘ٓ

AinulMusyayyidah

ٖٔ

: كفاءة الطلبة الفصل الرابع " ج " يف مهارة الكتابة من ناحية قواعد اإلمالء
تفسًن

نتيجة

اسم

رقم

جيّد ج ّدا

ٜ٘

NurilaAlifia Aziz

ٔ

مقبول

٘٘

Arum Kusumaningrum

ٕ

جيّد ج ّدا

ٜٓ

IzzatuRahmatillah

ٖ

ٛ٘

Mohan RidhaNadilah

ٗ

ٜٓ

Rif'atAsadillah

٘

ٜٖ

DewiLaili

ٙ

ٛٓ

DetiIsnaini

ٚ

ٜٙ

IstiqomShintaHardiyanti

ٛ

ٜٓ

AnnisaFitria Devi Panim

ٜ

مقبول

٘٘

NimasAulia

ٔٓ

جيّد ج ّدا

ٜٓ

DesiKurniawati

ٔٔ

مقبول

ٙٓ

DhaniAmatulloh

ٕٔ

جيّد

ٛٓ

PutriAyuningtyas

ٖٔ

جيّد
جيّد ج ّدا
جيّد
جيّد

جيّد ج ّدا
جيّد ج ّدا

جيّد ج ّدا

ٜٗ

SielviaFebrianty

ٔٗ

ٛ٘

Yunita Surya Pratiwi

ٔ٘

ٛ٘

Alieffa Nanda Erviana

ٔٙ

ٜٛ

NurWidyaFilzahHalwa

ٔٚ

ٛٗ

ShafiraNurHaliza

ٔٛ

ٜٚ

AddilahRif'atRosyidah

ٜٔ

ٛٓ

RizkiMaulidia

ٕٓ

ٛ٘

MitraJanataAwali

ٕٔ

جيّد
مقبول

ٛٓ

ErlinMarlina

ٕٕ

ٙٓ

RatuRahmawatiDewi

ٕٖ

جيّد
جيّد ج ّدا

ٛٙ

MumtazaFilla

ٕٗ

ٜٓ

DewiSartika

ٕ٘

ٛ٘

OcsianaEkaAnggiePratita

ٕٙ

ٛٓ

Rifa'atulMahmudah

ٕٚ

مقبول

٘٘

DewiKhusnulKhotimah

ٕٛ

جيّد ج ّدا

ٜ٘

NurulHasanah

ٕٜ

ٜٓ

NurLailyFitriana

ٖٓ

ٛٓ

Erika RahmawatiPutri

ٖٔ

٘٘

InggitIksanFerredika

ٖٕ

جيّد
جيّد
جيّد
جيّد

جيّد ج ّدا
جيّد
جيّد

جيّد
جيّد

جيّد ج ّدا
جيّد
مقبول

نظرا إىل اللوحة السابقة يتضح أن قدرة الطلبة الفصل الرابع يف مهارة الكتابة من ناحية قواعد
اإلمالء ميكن أن تصنيفها إىل ثالثة أقسام :
ٔ .قدرة ( جيّد ج ّدا ) نالتها  ٕٚ :طالبة
ٕ .قدرة ( جيّد ) نالتها  ٕٖ :طالبة

ٖ .قدرة ( مقبول ) نالتها  ٖٔ :طالبة
و توضيحا دلعرفة نسبة مثويّة عن قدرة الطلبة الفصل الرابع يف مهارة الكتابة من ناحية اإلمالء
يعين  %ٛ٘،ٕٗ :طالبة على مستوى جيّد ج ّدا %٘ٓ،ٖٙ ،طالبة على مستوى جيّد و ٕٖٓٙ،
 %طالبة على مستوى مقبول .لذلك نعرف ىنا أكثر الطلبة الفصل الرابع كفاءهتا يف مهارة الكتابة من

ناحية قواعد الإلمالء على مستوى " جيّد ج ّدا " .و لتأكيد على ىذه العبارة نستخدم اآلن رمز معدل

كفاءة الطلبة كاآليت :

∑
 : Xادلعدل
∑ :عدد النتيجة الطلبة
 :عدد الطلبة
ٗٔٔ٘
ٖٙ

ٗٛٔ، ٛ

من نتيجة معدل كفاءة الطلبة سابقا ،إذا نظرنا من ادلعيار ادلستخدم يف ىذا البحث نستطيع أن
نستنبط أن معدل كفاءة الطلبة الفصل الرابع مبعهد دار السالم كونتو للبنات اخلامس كاديري يف مهارة

الكتابة من ناحية قواعد اإلمالء على مستوى " جيّد " ألن معدل نتيجتهم ٗ % ٛٔ ،ٛو معىن ىذه

النتيجة ىي يف احملتوى " جيّد ".

املبحث الثالث  :تعليم مهارة الكتابة من ناحية قواعد اإلمالء يف الفصل الرابع مبعهد دار
السالم كونتور للبنات اخلامس كاديري
.1تعليم مهارة الكتابة من ناحية قواعد اإلمالء و أهدافه
األول إىل
يف احلقيقة ،تعلمت الطالبات درس اإلمالء يف السنوات ادلاضية تعين من الفصل ّ
حّت استطعت الطالبات
الفصل الثالث .تعلمت الطالبات قواعد اإلمالء و عملت التدريبات الكثًنة ّ

على كتابة اللغة العربية صحيحة و جيّدة .و يف الفصل الرابع تطبق الطالبات تلك القواعد يف كتابة
صحة الكتابة اجليّدة.
إنشائهن أل ّن قواعد اإلمالء ىي إحدى النواحي ّ

و اذلدف من تعليم درس اإلمالء يف ىذا ادلعهد ىو: 3
أ .تقدر الطالبات على كتابة اللغة العربية بطريقة الكتابة الصحيحة.
ب .تدرب الطالبات على البصر و السماع الكلمة أو اجلملة مثّ تكتبها بالكتابة الصحيحة.
ت .تدرب الطالبات لرتقية كفاءهتن يف احلفظ و تركيز الفكر.

دلادة اإلنشاء
ادلدرسة ّ
لكن ّ
مرة أخرى و ّ
ّإما كان ال تتعلم الطالبات الفصل الرابع درس اإلمالء ّ

تكرر دائما بعض قواعد اإلمالء يف الفصل .أل ّن بعض الطالبات ال تزال أخطأت يف كتابة اللغة العربيّة.
ّ
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ادلدرسة الطالبات أخطأت يف الكتابة عند كتابة اإلنشاء فاللّقاء اآليت تبحث و
إذا كان وجدت ّ

مرة أخرى.
ّ
تصحح ّ
تكرر الطالبات اخلطاء ّ
ادلدرسة ذالك اخلطاء لكي ال ّ

لصحة كتابة اإلنشاء تعين .ٔ:
ادلدرسة مجيع النواحي ّ
هتتم ّ
كما يف الكتب تعليم اللغة العربيّة أن ّ

التنظيم ٕ .األسلوب ٖ .ادلفردات ٗ .اللغة و قواعدىا ٘ .الكتابة من حيث اذلجاء و القواعد اإلمالئية
و عالمة الرتقيم.
ادلادة ،ألن
مرتٌن يف األسبوع ،علمت وليّة الفصل ىذه ّ
تُدرس درس اإلنشاء يف الفصل الرابع ّ
مهم وحيتاج على اإلىتمام الكثًن .وليّة الفصل ىي األم الثاين عند الطالبات حبيث
اإلنشاء ىو درس ّ

كل أخطاء الطالبات واحدا فواحدا يف درس اإلنشاء ،حّت
ذلك تستطيع ولية الفصل أن ّ
هتتم و تصلح ّ
التعيد طالبات خطاءىا يف اإلنشاء ولكن بعض طالبات تعيد أخطاء متساوية تضاعفة.

استخدمت ادلدرسة خطوات الكثًنة يف تعليم اإلنشاء ،قبل صناعة الفقرة على كل طالبات أن
تقدر على صناعة اجلملة أو الكلمة الصحيحة من جهة قواعد اإلمالء و أسلوب العرّب و قواعد النحوية
أو الصرفية .لذلك تعلمت طالبات درس اإلنشاء تدرجييّا ،من السهلة إىل الصعبة.
تلي:4

ادلادة كما
ادلهمة يف ىذا ادلعهد ،و أىداف تعليم ىذه ّ
درس اإلنشاء ىو إحدى من الدروس ّ
ٔ .تق ّدر الطالبات على اختيار الكلمة و اجلملة ادلناسبة يف كتابة اللغة العربيّة دقيقة
ٕ .تق ّدر الطالبات على تغيًن التأليف بأسلوب العرّب الصحيح

ٖ .تق ّدر الطالبات على تعبًن ادلشاعر و الفكرة باللغة العربية الصحيحة
ٗ .دتتلك الطالبات مشاعر اللغة العربيّة اجليّدة

4
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تعلمت طالبات درس اإلنشاء منذ جلست يف الفصل الثاين ،مع ذلك ظهرت ادلشاكلة و العراقل يف
الرابع ،منها:5
تعليم اإلنشاء لفصل ّ
ٔ .قلّة خزينة ادلفردة .نالت طالبت ادلفردة اجلديدة كل يوم يف حمدثة الصباحي ولكن بعض
الطالبات الحتفظ ادلفردة جيّدة ألهنن ال يطابقن يف كالمهن اليومي .ىذه ادلشكلة تسبب إىل قلّة
خزينة ادلفردة و تسبب أيضا إىل صعوبة تأليف الفقرة باللغة العربية ،كان موضوع اإلنشاء ثابتا،

غًن متنوع.
ٕ .ضعف األسالب أثناء كتابة اإلنشاء.
ٖ .ضعف يف النحو و الصرف .يف خالل وقت درس النحو و الصرف ىو الدرس الصعب عند
دلادة درس النحو .ىذا الكتاب ىو
الطلبة ،ولوكان استخدم معهد كونتور كتاب رمو الواضح ّ
كتاب التطبيقي وغًن معقد كالكتب النحو " ألفية وغًن ذلك" .و لكن ىناك األخطاء النحويّة
و الصرفيّة الكثًنة عند تطبيقها يف الكتابة ،كاخلطأ يف استعمال ضمًن ادلناسب و غًن ذلك.

ٗ .اخلطاء يف قواعد اإلمالء .كثًن من الطلبة خمطأة يف كتابة مهزة الوصل و مهزة القطع ،مثّ أخطأت

يف كتابة ادلفردة ألهنن يعرفن بعض ادلفردات من كالم مدرستهن أو أخواهتن الكبًنة وال يعرفن

كتابة ىذه ادلفردة الصحيحة.
قام مدير ادلعهد و ادلدرسات باحملاولة الكثًنة لرتقية كفاءة الطلبة يف مهارات اللغة األربعة ،إحدى
كل درس
منها ترقية كفاءة الطلبة يف مهارة الكتابة يعين .ٔ :ينبغي للطلبة أن
ّ
حيملن معجم العرّب ّ
اإلنشاء ،ىذا ادلعجم يساعد الطلبة للتطوير ادلفردة احملتاجة يف كتابة اإلنشاء ٕ .تكثر دترنات ،كلّفت
الطالبات بعمل احلجرة للتدريب كفاءهتن يف الكتابة ٖ .إنشاء أسبوعي ىو برنامج ادلعهد لرتقية كفاءة
مرة يف األسبوع و جتمعها
الطالبات يف مهارة الكتابة ،الب ّد على الطالبات أن تألّف فقرة أو إنشاء احلر ّ
5
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إىل وليّة الفصل فمن ال جتمع فعليها العقاب .ىذا الربنامج قد يساعد كثًنا يف ترقية كفاءة الطالبات يف
مهارة الكتابة و لكن بعض الطالبت عملت ىذه الواجبة ليست باجل ّد ،عملتها خوفا من العقاب .و

الطالبات مبثل ىذا سوف يشعر بالندامة ألن لغتها الترتقي جيّدا.

.2طريقة تعليم الكتابة
إن الطريقة ادلستخدمة لتعليم اللغة العربية يف معهد دار السالم كونتور للبنات اخلامس ىي
مادة اإلنشاء .عرضت
الطريقة ادلباشرة و الطريقة السمعية الشفوية ،ىذان طريقتان مناسبتان يف إلقاء ّ
ادلدرسة أشياء أو ادلفردة اجلديدة مناسبة مبوضوع اإلنشاء ،فذكرت معانيها با للغة العربيّة أيضا مثل "

ادلدرسة دما ىو أسهل و أبسط عند التلميذات إىل ما ىو أصعب و أشق مثل
بيت  :منزل " .فبدأت ّ
صناعة اجلمل الصحيحة قبل صناعة الفقرة.
و لتتضح تلك الطريقة ادلستخدمة يف ىذا ادلعهد ستعرض الباحثة فيما يلي إجراءات التعليم أو
اخلطوات التعليمية يف تعليم مهارة الكتابة ،وأما مادة الدرس اليت أردت الباحثة أن تعرضها ىنا ىي مادة

اإلنشاء: 6
ٔ .تزويد ادلفردات اجلديدة.
ٕ .تقرأ ادل ّدرسة العبارات الصحيحة و تبٌن معنها.
ٖ .تعطي ادل ّدرسة فرصة للطالبات أن يقلدن العبارات أو ادلفردات قرأهتا ادلدرسة.
ادلدرسة األسئلة اليت توصل أذىان الطالبات إىل ادلوضوع.
ٗ .وجو ّ

ادلدرسة العناصر على السبورة من خالل األسئلة طرحها و األجوبة من الطالبات.
٘ .كتبت ّ
 .ٙاستخالصا من األسئلة و األجوبة فأمرت ادلدرسة الطالبات باإلبتداء يف الكتابة.
6
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تكرر
 .ٚقبل بداية الطالبات يف كتابة اإلنشاء تبحث و تصلح أستاذة األخطاء ادلاضية ّ
حّت ال ّ
مرة أخرى.
الطالبات تلك األخطاء ّ
ادلدرسة تالحظ أنشطة الطالبات.
 .ٛأدتت الطالبات الكتابة مدةٕٓ دقيقة و ّ
ادلدرسة الطالبات جبمع كراستهن على مكتب ادلدسة.
 .ٜأمرت ّ

ادلدرسة تدريسها بقراءة الدعاء و إلقاء السالم.
ٓٔ .ختتم ّ

الفصل الرابع
اإلختتام
أ-

اخلالصة
تستخلص الباحثة بعد القيام بالبحث عن تعليم مهارة الكتابة و كفاءة الطلبة الفصل الرابع
مبعهد دار السالم كونتور للبنات اخلامس كاديري يف مهارة الكتابة من ناحية قواعد اإلمالء ىي :
 .1نتيجة معدل كفاءة الطلبة الفصل الرابع مبعهد دار السالم كونتور للبنات اخلامس كاديري يف
مهارة الكتابة من ناحية قواعد اإلمالء ىي  %41 ,48من تلك النتيجة نستطيع أن نرى أن
كفاءة الطلبة يف مهارة الكتابة من ناحية قواعد اإلمالء على مستوى " جيّد "  .بعض من
الطلبة مل تكتب اللغة العربية صحيحة و غري مناسبة بالقواعد الإلمالءُ .وجدت بعض األخطاء

يف كتابتهن.

املدرسة طريقة
مرتني يف األسبوع .استخدمت ّ
ّ .2
تعلمت الطالبات الفصل الرابع درس اإلنشاء ّ
املباشرة يف تعليم اإلنشاء يف الفصل الرابعّ .إما كان ال تتعلم الطالبات الفصل الرابع درس
تكرر دائما بعض قواعد اإلمالء يف الفصل .أل ّن
املدرسة ّ
ملادة اإلنشاء ّ
لكن ّ
مرة أخرى و ّ
اإلمالء ّ
بعض الطالبات ال تزال أخطأت يف كتابة اللغة العربيّة.
املدرسة الطالبات أخطأت يف الكتابة عند كتابة اإلنشاء فاللّقاء اآليت تبحث و
إذا كان وجدت ّ
مرة أخرى.
ّ
تصحح ّ
تكرر الطالبات اخلطاء ّ
املدرسة ذالك اخلطاء لكي ال ّ

و لتتضح تلك الطريقة املستخدمة يف ىذا املعهد ستعرض الباحثة فيما يلي إجراءات التعليم أو

اخلطوات التعليمية يف تعليم اإلنشاء :
أ .تزويد املفردات اجلديدة.

ب .تقرأ امل ّدرسة العبارات الصحيحة و تبني معنها.
ج .تعطي امل ّدرسة فرصة للطالبات أن يقلدن العبارات أو املفردات قرأهتا املدرسة.
املدرسة األسئلة اليت توصل أذىان الطالبات إىل املوضوع.
د .وجو ّ

املدرسة العناصر على السبورة من خالل األسئلة طرحها و األجوبة من الطالبات.
ه .كتبت ّ
و .استخالصا من األسئلة و األجوبة فأمرت املدرسة الطالبات باإلبتداء يف الكتابة.

تكرر
ز .قبل بداية الطالبات يف كتابة اإلنشاء تبحث و تصلح أستاذة األخطاء املاضية ّ
حّت ال ّ
مرة أخرى.
الطالبات تلك األخطاء ّ

املدرسة تالحظ أنشطة الطالبات.
ح .أمتت الطالبات الكتابة مدة 22دقيقة و ّ
املدرسة الطالبات جبمع كراستهن على مكتب املدسة.
ط .أمرت ّ
املدرسة تدريسها بقراءة الدعاء و إلقاء السالم.
ي .ختتم ّ

ب .االقرتاحات
انطالقا من نتائج البحث البحث عن تعليم مهارة الكتابة و كفاءة الطلبة يف مهارة الكتابة من
ناحية قواعد اإلمالء طلبة الفصل الرابع مبعهد دار السالم كونتور للبنات اخلامس كاديري تقدم
الباحثة بعض اإلقرتاحات:
 .1علما بدرجة كفاءة الطلبة الفصل الرابع مبعهد دار السالم كونتور للبنات اخلامس كاديري يف
مدرسة اإلنشاء أن
مهارة الكتابة من ناحية قواعد اإلمالء على درجة " جيّد " تنبغي على ّ

هتتم بدقة االىتمام كتابة الطلبة من ناحية قواعد اإلمالء حّت تكون كتابة الطلبة كتابة

صحيحة.

ويرجى جلميع املدرسني واملدرسات أن جيعل كل مناشط اللغوية املوجودة يكون أش ّد تفاعال
حّت ّتورت كفاءة الطلبة يف اللغة العربية خاصة يف مهارة الكتابة.
ّ

 .2يرجى جلميع الطلبة بعد معرفة نتائج البحث أن يبذلوا جهدىم يف تعلم اإلنشاء باىتمام
لصحة كتابة اللغة العربيّة.
اهلامة ّ
عناصره خاصة من ناحية قواعد اإلمالء ألهنا األساس ّ

,

