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 استهالل
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ِلِس ٓ  ي    ا ٱلَِّذين  ء ام ُنوْا ِإذ ا ِقيل  ل ُكم ت  ف سَُّحوْا ِفي ٱلم ج   أ ي ُّه 
ُحوْا ي فس ِح ٓ  ف ٱف ِإذ ا ِقيل  ٱنُشُزوْا ف ٱنُشُزواْ  ٓ  ٱللَُّه ل ُكمس  و 

ت  ٓ  ي رف ِع ٱللَُّه ٱلَِّذين  ء ام ُنوْا ِمنُكم و ٱلَِّذين  ُأوتُوْا ٱلِعلم  د ر ج  
ا ت عم ُلون  خ ِبير  ( ٔٔ)المجادلة  ٓ  و ٱللَُّه ِبم 

 صدق اهلل العظيم
 قال عمر ابن الخطاب رضي اهلل عنه:

 دينكم" "تعلمواالعربية فإنها من
 
  



 

 ك 

جك زلمد مها ربياين  إىل أمي فريضة حانـو كأيب-1
اهلل كأبقامهايف سالمة الدين كالدنيا صغًن حفظهما

 كاألخرة كإىل العائلة كلها أمجعٌن.
م اإلسالمية ًن كإىل أصدقائي يف جامعة الران-2

احلكومية كلهم كاخلاصة للوحدة الثانية كأصدقائي 
 TPA DARUL)يف تعليم القرأف ألكلد )

FALAHن ذلم بالكثًن تقديرا كإجالال.الذين أدي 
مستقالؿ مجيل كإىل مجيع أصحايب : غفراف أكرب ك -3

كمحًن كسفرل  كأخيت فرتم رياين كمويت كردين
كأقوؿ شكرا جزيال على مساعدتكم يل يف كتابة .

 ىذه الرسالة العلمية، جزاكم اهلل خًنا.

 اهداء
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 شكر وتقدير
 الرحمن الرحيمبسم اهلل 

احلمد هلل الذم أنزؿ القرأف عربيا ىدل للناس كبينات من 
اذلدل كالفرقاف، كالصالة كالسالـ على رسوؿ اهلل كعلى آلو 

 كأصحابو أمجعٌن. 
كقد مت الباحث من كتابة ىذه الرسالة بإذف اهلل تعاىل عزكجل 

مشكالت تعلم اإلنشاء عند طلبة كقدرتو حتت ادلوضوع " 
". كيقدـ ىذه  العلوم ) دراسة وصفية تحليلية( معهد مصباح

الرسالة إىل قسم تعليم اللغة العربية إدتاما لبعض الشركط 
( يف كلية الرتبية S.Pdكالواجبات ادلقررة للحصوؿ على شهادة )

 كتأىيل ادلعلمٌن جبامعة الرانرم اإلسالمية احلكومية  بندا أتشيو.
بالشكر العميق كيف ىذه الفرصة السعيدة يقدـ الباحث  

كفضيلة، ادلاجسرت  .للمشرفٌن الكرميٌن قصي علي، ادلاجسرت
الذين قد بذال أكقاهتماكأفكارمها يف إشراؼ الباحث على إعداد 
ىذه الرسالة إشرافا جيدا، عسى أف يباركهما اهلل كجيزيهما 

 خًناجلزاء.
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الشكر دلدير جامعة الرانرم اإلسالمية  كيقدـ الباحث 
كلية الرتبية كتأىيل ادلعلمٌن كرئيس قسم تعليم   احلكومية كعميد

اللغة العربية كمجيع األساتذ كاألساتذات ادلكرمٌن الذين قد علموه 
أنواع العلـو ادلفيدة كأرشادكه إرشادا صحيحا، ككذالك يقدـ 
الباحث الشكر دلوظفي ادلكتبة الذين قد ساعدكا يف استعارة 

 الكتب احملتاجة يف كتابة ىذه الرسالة
كاليفوت الباحث أف يقدـ الشكر دلدير معهد مصباح  

العلـو كاألساتذ كاألساتذة خاصة لألستاذة سفرياين كادلعلمة 
اإلنشاء كالطلبة فيو الذين قد ساعدكا يف مجيع البينات ذلذه 

 الرسالة.
كالينسى الباحث أف يقدـ الشكر لوالديو احملبوبٌن الذين  

ا مجيال كإلخوانو كإلخواتو كلكل قد ربياه تربية حسنة كأدباه تأديب
 أعضاء أسراتو فيقدـ ذلم أكفر الشكر على عنايتهم.

كيقدـ جزيال الشكر جلميع أصدقائو الذين قد دفعوه يف   
 كتابةىذه الرسالة، كجعلهم حتت ظالؿ رمحتو يف الدنيا كاآلخرة.

كأخًنا يرجوا الباحث من القارئٌن النقد كاالفرتحات  
كأف تكوف ىذه الرسالة نافعة كمفيدة لنا  إلكماؿ ىذه الرسالة
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كجلميع القراء. كتدعواهلل أف يهدينا إىل صراط ادلستقيم ككفى باهلل 
 ككيال.
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 مستخلص البحث
: مشكالت تعلم اإلنشاء عند طلبة  عنواف البحث

)دراسة كصفية  معهد مصباح العلـو
 حتليلية (.

 :خًنؿ رمضاف  االسم الكامل
 140202065:  رقم القيد

ككاف اإلنشاء درسا من الدركس العربية يف ادلعاىػد اإلسػالمية.كىو 
يلعػػػب دكرا ىامػػػا يف ترقيػػػة فهػػػم اللغػػػة العربيػػػة. كاإلنشػػػاء فػػػرع مػػػن 
الفركع العربية لرتقية مهارة الكتابة، كمن مث يسهل الطلبة يف التعبًن 

كالواقػػػػع  عمػػػا يف نفسػػػو مػػػػن األفكػػػار كاألراء بالكتابػػػػة الصػػػحيحة.
يػػزاؿ الطلبػػة يواجهػػوف ادلشػػكالت يف تعلػػم مػػادة اإلنشػػاء حيػػث ال

إهنػػم اليقػػدركف علػػى كتابػػة اجلمػػل كالفقػػرات كفقػػا بقواعػػد النحويػػة 
التعػػػرؼ علػػػى الصػػػحيحة. كأمػػػا األىػػػداؼ مػػػن ىػػػذا البحػػػث ىػػػي 

ادلشػػكالت الػػا يواجههػػا الطلبػػة يف تعلػػم اإلنشػػاء ك التعػػرؼ علػػى 
ف مػػػنهج البحػػػث الػػػذم ادلشػػػكالت. إمػػػن ادلعلػػػم حللػػػوؿ  زلػػاكالت

يعتمػػػد عليػػػػو الباحػػػػث يف كتابػػػػة ىػػػذه الرسػػػػالة ىػػػػو مػػػػنهج كصػػػػفي 
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حيػث يصػف الباحػػث كالػل البيانػات كادلعلومػػات احملصػولة عليػػو. 
كجتمػػع البينػػػات كادلعلومػػػات ذلػػػذا البحػػث بتوزيػػػع االسػػػتبانة للطلبػػػة 

إّف اجملتمػع ذلػذا البحػث ىػو كادلقابلة الشخصية مع معلم اإلنشػاء. 
بػػػة دعهػػػد مصػػػباح العلػػػـو العصػػػرم اإلسػػػالمي للمرحلػػػة مجيػػػع الطل

، فأخػػػػػذ 385الثانويػػػػػة مػػػػػن الفصػػػػػل األكؿ إىل الثالػػػػػث كعػػػػػددىم 
الباحػػػث الطلبػػػة يف الفصػػػل اخلػػػامس )د(مػػػن البنػػػات كاخلػػػامس )أ( 

طالبػػا ك  59مػػن البنػػٌن للمرحلػػة الثانويػػة كعينػػة البحػػث كعػػددىم 
يت يواجههػا أف ادلشػكالت الػ أخذ كلهم للعينة.كنتائج البحث ىي

الطلبة يف تعلػم اإلنشػاء ىػي قلػة سػيطرة علػى ادلفػردات ،كقلػة فهػم 
القواعػػػػد النحويػػػػة كالصػػػػرفية، كقلػػػػة ادلراجعػػػػة الػػػػدرس، كقلػػػػة أكقػػػػات 
الػػػػتعلم، كعػػػػدـ ادلداكمػػػػة يف قػػػػراءة النصػػػػوص العربيػػػػة، كتعلػػػػم غػػػػًن 
النشػػاطي، كيضػػعفوف يف تكػػوين اجلملػػة ادلفيػػدة، كالتعػػب كالنعػػاس 

اكالت ادلعلػػم حللػػوؿ ادلشػػكالت الطلبػػة يف تعلػػم كالكسػػاؿ.كمن زلػػ
مراجعػػػة ادلػػػواد ، ك LDC)تكػػػوين مركػػػز تطػػػوير اللغػػػة )اإلنشػػػاء ىػػػي 

السػػػابقة عنػػػد ادلعلػػػم قبػػػل أف يبػػػدأ ادلػػػواد اجلديػػػدة. كإدخػػػاؿ ادلػػػادة 
اإلنشػػػػاء إىل الػػػػدرس اإلضػػػػايف يف النهػػػػار. كإصػػػػالح اللغػػػػة داخػػػػل 

نشػاء يف أم مكػاف. كخارج الفصل، كاث ادلعلم الطلبة بتعليم اإل
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كتقػػدا األسػػئلة التػػدريب التحريػػرم أكالشػػفهي كػػاإلعراب كاحلفػػ  
كتغيػػػػػًن الكلمػػػػػات أكاجلمػػػػػاؿ العربيػػػػػة. كاسػػػػػتخداـ عػػػػػدة الوسػػػػػائل  
كالسػػبورة كادلسػػالط عنػػد شػػرح ادلعلػػم ادلػػادة الصػػعوبة  لرتقيػػة قػػدرة 

  الطلبة على فهم ادلادة.
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ABTRACT 

Title  : The Obstacles faced by the students in 

writing (Insya’) researched at Misbahul Ulum 

Islamic Boarding School (Descriptive 

Approach) 

Full Name : Chairil Ramadhan 

NIM  : 140202065 

 

Insya‟ (Writing) is one of subjects under Arabic language 

that is taught in many islamic boarding schools. It has a big 

role for the students in developing their understanding of 

Arabic language specified in writing skills. It is also 

important for the students to express their feelings through 

writing in a good grammatical way. However, nowadays 

there are some obstacles faced by the students in learning 

writing. For instance, they could not write the phrases and 

sentences in a good grammatical way. The purpose of this 

research is to identify some problems tackled by the 

students in learning writing insya’ and to find the solutions 

for the teacher to solve this issue. The approach that is used 

by the researcher in this thesis/script/research is descriptive 

approach where the researcher describes and analyzes the 

collected data. The researcher collects the data from the 

questionnaires that is distributed for the students and 

interviewing the Insya’ teacher. The population of this 

research are all senior high school students from year 1 to 

year 3 which amounts 385 students and the sample of this 

research is class 5a and 5d‟s students which amounts 59 

students. The result of this research is the problems that 

faced by the students in writing are the lack of vocabulary; 

lack of knowledge about grammar; less of reviewing the 
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lesson; insufficient learning time; inability to use Idhafah; 

lack of reading Arabic texts; passive class learning; inability 

to conduct the sentence; and the fatigue among the students. 

The solutions for the teacher to solve this problem are to 

create an Arabic language department in the school that is 

organized by the teacher (LDC); to start new lesson with 

apperception; to add Insya‟ into cocurricular subjects; 

language improvement both in and outside the classroom; 

motivate the students to learn Insya’; give the students 

printed question for I’rab (memorize and change the words 

in Arabic); and to use the media in order to increase the 

students‟ proficiency in writing.    
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ABSTRAK 

Judul     :Kendala-kendala Siswa 

Dalam Menulis insya’ Di 

Pesantren Modern Misbahul 

Ulum ( Pendekatan 

Deskriptif)  

Nama Lengkap  : Chairil Ramadhan 

Nomor Induk Mahasiswa :140202065 

 

Pelajaran Insya‟ merupakan pelajaran Bahasa Arab yang ada 

di pondok pesantren modern yang memiliki peran penting 

dalam meningkatkan pemahaman bahasa arab terkhusus 

dalam keterampilan menulis. dan memudahkan siswa dalam 

mengungkapkan apa yang ada didalam diri atau pikiranya 

kedalam tulisan yang baik dan benar. Dan sekarang banyak  

siswa yang masih memiliki kendala-kendala dalam menulis 

sebagaimana mereka tidak dapat menulis kalimat sesuai 

dengan aturan gramatikal yang benar, dan tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah yang 

dihadapi oleh siswa dalam mempelajari pelajaran insya’ dan 

untuk mengidentifikasi upaya-upaya guru untuk 

memecahkan masalah. Peneliti menggunakan pendekatan 

deskriptif dalam penelitian ini dimana peneliti 

mendeskripsikan dan menganalisis data dan informasi yang 

terkumpul. Peneliti mengumpulkan data-data dengan 

membagikan angket/kuisioner kepada siswa dan wawancara 

pribadi dengan guru insya’.  Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa Aliyah dari kelas 1 s/d kelas 3 MAS 

berjumlah 385 siswa/i. dan sampel dalam penelitian ini 

kelas 5a dan 5d yang berjumlah 59 siswa/i. Hasil penelitian 

adalah bahwa masalah yang dihadapi oleh siswa dalam 

pembelajaran insya‟  adalah kurangnya kosakata, kurangnya 

pemahaman aturan tata bahasa, kurangnya mengulang 
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pelajaran, kurangnya waktu belajar, kurang mampu dalam 

menggunakan idhafah, kurangnya pembacaan buku 

berbahasa Arab secara terus menerus, pembelajaran dikelas 

tidak aktif, dan lemah dalam pembentukan kalimat yang 

sempurna, kelelahan dan kelalaian.dan  upaya guru untuk 

memecahkan masalah siswa dalam pembelajaran insya‟ 

adalah pembentukan pusat perkembangan bahasa santri 

(LDC), dan masukkan pelajaran insya‟ ke pelajaran 

tambahan di siang hari, perbaikan bahasa dikelas dan diluar 

kelas, memotivasi siswa, memberikan pertanyaan secara 

tertulis dan pelatihan lisan seperti „Irab, menghafal dan 

mengubah kata-kata, dan menggunakan berbagai media 

untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam keterampilan 

menulis. 
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 االول الفصل
 أساسية البحث

 مشكلة البحث - أ
اللغػػػػة العربيػػػػة  إحػػػػدل ادلػػػػواد الدراسػػػػية الػػػػيت يتعلمهػػػػػا 

ادلػدارس كادلعاىػد. كتنقسػم ادلهػارات يف اللغػة العربيػة الطلبة يف 
كالكػػالـ كالقػػراءة كالكتابػػة.فمهارة  إىل أربعػػة األقساـ:االسػػتماع

الكتابة ىي مهارة ىامة يف ترقية قدرة الطلبػة علػى تعبػًن مػا يف 
أنفسػػهم مػػن األفكػػار كادلعػػاين كاألغػػراض بالرتكيػػب العربيػػة مػػع 

كزلكػػػم يعػػػرب بػػػو اإلنسػػػاف عػػػن  التعبػػػًن ادلػػػنظم أك "أداء ادلػػػنظم
أفكػػػار كمشػػػاعره يف نفسػػػو، كتكػػػوف دلػػػيال علػػػى كجهػػػة نظػػػػرة 

كالكتابػة ىػي أداء لغػوم رمػزم  1كسبابو يف حكم النّػاس عليػو.

                                                             
1.

Azizah, Tanmiyatu Maharatiat-Thalabati Fi-insya’ Bishuwari 

Almuslsalah, jurnal ilmiah,vol 15, no, 1,hal 44
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يعطػي دالالت متعػددة ك ترعػػي فيػو القواعػػد اللغػوم ادلكتوبػػة، 
 2يعرب عن فكر اإلنساف ك مشاعره.

ابػػة ادلعربػػة كفػػاءة التالميػػذ علػػى الكتكأمػا اإلنشػػاء فهػػو  
عػػػن األفكػػػار كادلشػػػاعر بعبػػػارات سػػػليمة،خالية مػػػن األخطػػػاء، 
تناسػػػػب مسػػػػتواىم اللغوم،كتػػػػدريبهم علػػػػى التحريػػػػر بأسػػػػاليب 
مجيلػػػة ،بدقػػػة، مػػػع اختيػػػار األلفػػػاظ ادلالئمػػػة كتنسػػػيق األفكػػػار 

 3كمجعها كترتيبها.
ككػػػاف اإلنشػػػاء درسػػػا مػػػن الػػػدركس العربيػػػة يف ادلعاىػػػد 

دكرا ىامػػػا يف ترقيػػػة فهػػػم اللغػػػة العربيػػػة. اإلسػػػالمية.كىو يلعػػػب 
كاإلنشػاء فػرع مػن الفػركع العربيػة لرتقيػة مهػارة الكتابػة، كمػن مث 
يسػػػهل الطلبػػػػة يف التعبػػػػًن عمػػػػا يف نفسػػػػو مػػػػن األفكػػػػار كاألراء 

 بالكتابة الصحيحة.

                                                             
دار  )،، المهارات اللغوية ما هيتها وطرائق تنميتهاأمحد فؤاد علياف.2

 137 .ص(، 2010 ،الطبعة الرابعة: السالـ

طرائق التدريس مهارت اللغة العربية وادبها عابرتوفيق اذلامشي، .3
 437 .ص،(2006لبناف  :)بًنكت ،للمراحل الدراسية
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ـ أحد ادلعاىد الرتبوية اإلسالمية كمعهد مصباح العلو 
أف  ى تالميذهيف إقليم أتشيو دارالسالـ الذم جيب عل

يسيطركا ادلاّدة العربية سيطرة جيدة من مجيع مهاراهتا 
كخصوصا يف مهارة الكتابة، كيعّلم ادلدرسوف فيو العلـو العامة 
كيتعلم الطلبة صباحا كليال. كتتبع ىذه ادلدرسة منهج كزارة 
شؤكف الرتبية الوطنية يف الصباح، كأما يف الليل فيتعلم الطلبة 

ادلعهد. كدرس اإلنشاء فيتعلمو الطلبة الدركس حتت منهج 
 ساعتٌن يف األسبوع.

كالواقع اليزاؿ الطلبة يواجهوف ادلشكالت يف تعلم 
مادة اإلنشاء حيث إهنم اليقدركف على كتابة اجلمل 

 كالفقرات كفقا بقواعد النحوية الصحيحة.
بناء على ما سبق ذكره أراد الباحث أف جيرم البحػث 

ت تعلم اإلنش اء عن د طلب ة معه د مشكالالعلمي بػالعنوف: "
  مصباح العلوم"

 أسئلة البحث - ب
اعتمادا على ما سبق من البياف فيقدـ الباحث حتديػد 

 ادلسائل كما يلي:



4 
 

 

مػػػػػػا ادلشػػػػػػكالت الػػػػػػا يواجههػػػػػػا الطلبػػػػػػة يف تعلػػػػػػم  - أ
 اإلنشاء ؟ 

ا زلاكالت من ادلعلم حلػل ادلشػكالت يف تعلػم م  - ب
    ؟اإلنشاء 

 أهداف البحث - ج
الذم يهدؼ إليها الباحث يف ىذه كأما أىداؼ البحث 

 الدراسة ىي:
التعػػػرؼ علػػػى ادلشػػػكالت الػػػا يواجههػػػا الطلبػػػة يف تعلػػػم  .أ 

 اإلنشاء
 ادلشكالت.من ادلعلم حللوؿ  التعرؼ على زلاكالت .ب 

 أهمية البحث - د
 كأما أمهية البحث يف ىذه الدراسة ىي:

 للطلبة  -ٔ
يستطيع الطلبة أف يعرؼ نقصهم يف تعلم   -

 اإلنشاء
البحث تعرفا على ادلشكالت اليت أف يكوف ىذا  -

 يواجهوهنا يف تعلم اإلنشاء
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 للمعلم  -ٕ
يستطيع ادلعلموف أف اللوا على ادلشكالت  -

 ادلوجهة لدل الطلبة.
أف يكوف ىذا البحث عمادا للمدرسٌن يف ترقية  -

قدرة التالميذ على تعبًن أرآء التالميذ يف اإلنشاء  
ء أك  كتابة صحيحة كزيادة ادلراجع يف تدريس اإلنشا

 اللغةالعربية كتابة
 للباحث  -ٖ

يستطيع الباحث أف اصل على ادلعلومات  -
اجلديدة كأف يكوف ىذا البحث زيادة ادلهارات لو يف 

 أمور تعلم اللغة العربية، كخاصة يف مادة اإلنشاء
يستطيع الباحث أف يكوف ىذا البحث خربة  -

 جديدة لو
 حدود البحث - ه
 احلد ادلوضوعي -1

الدراسػة عػن ادلوضػوع " مشػكالت خيصص الباحػث ىػذه 
 تعلم اإلنشاء عند الطلبة"
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 احلد ادلكاين  -2
جيػػػػػػرم ىػػػػػػذا البحػػػػػػث يف ادلرحلػػػػػػة الثانويػػػػػػة دعهػػػػػػد 

 Lhokseumawe مصباح العلـو
 احلد الزماين -3

-2017جيػػػػرم ىػػػػذا البحػػػػث يف العػػػػاـ الدراسػػػػي 
2018  

 مصطلحات البحث - و
قبل أف يبحث الباحث حبثا تفصليا عن األشياء ادلتعلقة 

مشكالت تعّلم اإلنشاء عند طلبة معهد هبذا ادلوضوع)
شرح ياسن بو أف  (تحليلية دراسة وصفية)مصباح العلوم 

بعض ادلعاين ادلصطلحات من الكلمات اليت تتضمن يف ىذا 
 ادلوضوع ليفهم القارؤكف معانيها اليت يقصدهبا الباحث. كىي:

-كلمة مشكالت مفردىا مشكلة اسم الفاعل من أشكل -1
كىي صعوبة جيب  (problem)إشكاال أم معناه -يشكل
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اتاج .معناه يعين حاؿ 4تذليلها للحصوؿ على نتيجة ما
 .5إىل تفكًن حللها

Masalah yaitu : “pernyataan tentang keadaan yang belum 

sesuai dengan yang diharapkan. Bisa jadi kata yang 

digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang 

bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang 

menghasilkan situasi yang membingungkan.” 

أم بياف عن الظركؼ اليت مل تكن كما يراـ. كميكن أف  
تكوف كلمة تستخدـ لوصف حالة مشقة من عالقة بٌن 

.كيقصد 6عاملٌن أك أكثر تؤدم إىل حالة ادلربكة كالقلق
هبا الباحث ىنا ادلشكالت اليت تعاين الطلبة عند تعلم 

 اإلنشاء.اللغة العربية خاصة يف مادة 
تعّلما، على  -يتعّلم –تعّلم : مصدر من تعّلم   -2

تفّعال ك معناه : اكتساب  -يتفّعل –كزف تفّعل 

                                                             
بًنكت:  -لبناف)،المنجد الوسيط في العربية المعاصرة دار ادلشرؽ،4

 584 .،ص( 2003،ادلشرؽ، الطبعة األكىل دار

 
)لقيت: السنة اإلسالمي الثقافية الشهرية، زللة الوعي اإلسالمي، 5
 816( ص 1966اخامسة، 

6
 https://id.wikipedia.org/wiki/Masalah تاريخ الدخوؿ  

2018/1/11 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Faktor&action=edit&redlink=1
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 معناه .أم ادلعرفة اليت تكتسب بالدراسة. 7ادلعرفة
learning  كتقاؿ يف اإلصللزيةknowledge qained by 

study.  كالقيم ،ادلعرفة عملية تلقىكاصطالحا ىو
كادلهارات من خالؿ الدراسة أك اخلربات أك التعليم شلا 
قد يؤدم إىل تغًن دائم يف السلوؾ، تغًن قابل للقياس 
كانتقائي حبيث يعيد توجيو الفرد اإلنساين كتشكيل 

كيقصد الباحث تعلم يف ىذه  .8 فكًنه العقليةتبنيو 
الرسالة ىي كيفية اكتساب ادلعلومات من ادلعلم 

 اإلنشاء.
إنشاء. -ينشئ-اإلنشاء لغة مصدر من أنشاءاإلنشاء :  -3

إفعاالن، كمعناه " الشرع  -يفعل -على كزف أفعل
. كاصطالحا ىو إقدار التالميذ على 9كاإلجياد كالوضع

                                                             

 
 .571.ص ،...المنجد الوسيط دار ادلشرؽ، 7

8
 https://ar.wikipedia.org//wiki/ تاريخ الدخوؿ  

2018/1/11 

شرؽ، لبناف بًنكت دار ادل)،المنجد في اللغة واالعالم لويس معلوؼ، 9 
 421 .ص(،1986، الطبعة الثامنة كعشركف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
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األفكار كادلشاعر بعبارات الكتابة ادلعربة عن 
سليمة،خالية من األخطاء، تناسب مستواىم 
اللغوم،كتدريبهم على التحرير بأساليب مجيلة،بدقة، مع 
اختيار األلفاظ ادلالئمة كتنسيق األفكار كمجعها 

كاإلنشاء الذم أراد بو الباحث ىنا ىي  . 10كترتيبها
إما اإلنشاء عند الطلبة، تعلم  كيفية استنباط األفكاريف
 من اإلنشاء احلر كادلؤجو

معهد مصباح العلػـو : معهػد مصػباح  العلػـو ىػو  -4
مؤسسػػػػػػػة مػػػػػػػن ادلئسسػػػػػػػات الرتبويػػػػػػػة اإلسػػػػػػػالمية لػػػػػػػوؾ 

. حيػػث أهنػػا Paloh Lhokseumaweكيقػػع ، سوماسػػي 
تقػاـ لرتبيػػة الطلبػػة تربيػػة حسػنة. ككػػاف ىػػذا ادلعهػػد هتػػتم  
كثػػػػػػًنا يف العلػػػػػػـو اللغويػػػػػػة كمهارهتػػػػػػا مثػػػػػػل االسػػػػػػتماع  

 الـ،   كالقراءة  مث الكتابة.كالك
 
 
 

                                                             

 .437 .ص....، طرائق التدريس مهارتاذلامشي، 10 



10 
 

 

 الدراسة الّسابقة - ز

نظػػر الباحػػث يف مكتبػػة اجلامعػػة الرانػػرم كالبحػػوث الػػيت تتعلػػق 
 بادلوضوع كما يلي:

 دراسة نور الحسنى -ٔ

إف موضػػػػػػػوع ىػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػة" سػػػػػػػيطرة القوعػػػػػػػد ك 
اإلنشػػػػػػػػػػػاء عنػػػػػػػػػػػد الطلبػػػػػػػػػػػة )دراسػػػػػػػػػػػة مقارنػػػػػػػػػػػة دعهػػػػػػػػػػػد دار 

 .2013الزاىدين("
 أىداؼ البحث .أ 

علػػػػى عمليػػػػة التعلػػػػيم كتعلػػػػم القواعػػػػد التعػػػػرؼ 
النحويػػػػة كاإلنشػػػػاء كمعرفػػػػة العوامػػػػل الػػػػيت تػػػػؤ ر يف 

 سيطرة القواعد النحوية كاإلنشاء.
 منهج البحث .ب 

كأّمػػا مػػنهج البحػػث ذلػػذه الرسػػالة فهػػو ادلػػنهج     
 ادلقارين

 نتائج البحث .ج 
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كالنتػػػػائج الػػػػيت حصػػػػلت عليهػػػػا الباحثػػػػة فهػػػػي      
النحويػػػػة تػػػػؤ ر يف عمليػػػػة التعلػػػػيم كتعلػػػػم القواعػػػػد 

تنمية اإلنشاء كإف سيطرة الطلبة يف درس القواعػد 
النحويػػة أعلػػى مػػػن سػػيطرهتم يف اإلنشػػاء علػػػى أف 

تػػػػدؿ  75، 71درجػػػػة اادلعدلػػػػة للقواعػػػػد النحويػػػػة 
تػدؿ علػى جيػد  34،68على جيػد كأّمػا اإلنشػاء 

ك كجد عالقة منخفضػة جػدا بػٌن سػيطرة القواعػد 
 – 1،687يجػة النحوية كاإلنشػاء اعتمػاد علػى نت

ك أمػػػػػػا العوامػػػػػػل الػػػػػػػيت تػػػػػػؤ ر يف سػػػػػػػيطرة  3،153
القواعػػػػػد النحويػػػػػة كاإلنشػػػػػاء ىػػػػػي الػػػػػدافع كالرغبػػػػػة 

 كطرؽ التدريس كالوسائل التعلمية.

اتفقػػػػت ىػػػػذه الدراسػػػػة مػػػػع الدراسػػػػة احلاليػػػػة يف  -
مبحث اإلنشػاء فحسػب. لكنهمػا ختتلفػاف يف ميػداف 
البحػػػث ك مػػػنهج البحػػػث، حيػػػث إف مػػػنهج البحػػػث 
الدراسػػػة السػػػابقة فهػػػو مػػػنهج ادلقػػػارين. كأمػػػا الدراسػػػة 

 فيستخدـ الباحث منهج كصفي حتليلياحلالية 
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 دراسة فرح ميسرة -ٕ

إف موضػػػػػػػػػوع ىػػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػػة" تطبيػػػػػػػػػق طريقػػػػػػػػػة  
التمرينػػػػػػػات يف تعلػػػػػػػيم اإلنشػػػػػػػاء دعهػػػػػػػد مصػػػػػػػباح العلػػػػػػػـو 

 .2010االعصرل اإلسالمى"
 أىداؼ البحث  - أ

التعرؼ على مؤ ر تطبيق طريقة التمرينات عند 
 الطالبات يف تعليم اإلنشاء.

 منهج البحث  - ب

كأّمػػػػػا مػػػػػنهج البحػػػػػث ذلػػػػػذه الرسػػػػػالة فهػػػػػو ادلػػػػػنهج 
 اإلجرائي

 بحثنتائج ال - ج

كمن نتائج البحث الذم حصلت عليها 
الباحثة إف تطبيق طريقة التمرينات يف تعليم اإلنشاء 
عند الطالبات يكوف فعاالن حبيث يرتقع اىتماـ 
الطالبات إتباع كل عملية التعليم كترقى رغبتهن يف 
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تلك العملية كيظهر اف النتيجة الطالبات تكوف 
العملية التعلمية مرتفعة يف كل دكر من األدكار يف 

كادلشكالت اليت يواجها الطالبات يف اإلنشاء كىي 
قلة إستعاب الطابات على ادلفردات، كقلة استعاب 
 الطالبات على القواعد، كقلة اجلهد لدل الطالبات.

اتفقت ىذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف  -
مبحث اإلنشاء ك ميداف البحث، إاّل ختتلفاف يف 

نهج البحث، إف منهج البحث أىداؼ البحث ك م
الدراسة السابقة فهو ادلنهج ادلقارين. كأما الدراسة 

 احلالية فيستخدـ الباحث منهج كصفي حتليلي.
 دراسة إلياس -ٖ

إف موضوع ىذه الدراسة" تطبيق اسػتخداـ الصػور 
يف تػػػدريس اإلنشػػػاء)حبث إجرائػػػي يف ادلدرسػػػة الثانويػػػة 

 دعهد دار الزاىدين كوتابرك("
 حثأىداؼ الب - أ
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التعرؼ على موقػف الطلبػة يف تػدريس اإلنشػاء    
باسػتخداـ الصػػور كدلعرفػػة دكافػع الطلبػػة يف تػػدريس 

 اإلنشاء باستخداـ الصور.
 منهج البحث  - ب

كأّمػػا مػػنهج البحػػث ذلػػذه الرسػػالة فهػػو ادلػػنهج      
 اإلجرائي

 نتائج البحث - ج

كأّمػػا نتػػائج البحػػث مػػن ىػػذه الرسػػالة فهػػي إف 
مهمػػػػػا كمػػػػػدافعا يف صلػػػػػاح اسػػػػػتخداـ الوسػػػػػائل تكػػػػػوف 

تػػػدريس اإلنشػػػاء، كسػػػيطرة الطلبػػػة علػػػى اإلنشػػػاء بعػػػد 
اسػػػػػتخداـ الصػػػػػور أحسػػػػػن مػػػػػن سػػػػػيطرهتم عليػػػػػو قبػػػػػل 
اإلسػػػػػػتخداـ ، يكػػػػػػوف تػػػػػػدريس  اإلنشػػػػػػاء باسػػػػػػتخداـ 
الصػػور فعاليػػا يف تنميػػة اىتمػػاـ االطلبػػة بػػدرس اإلنشػػاء 

 كيساعدىم على حل ادلشكالت يف تعلمو.

دراسػػػػة احلاليػػػػة يف اتفقػػػػت ىػػػػذه الدراسػػػػة مػػػػع ال -
مبحث اإلنشاء فحسب. إالّ أهنمػا ختتلفػاف يف ميػداف 
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البحػػث ك مػػنهج االبحػػث، إف مػػنهج البحػػث الدراسػػة 
السػػػػابقة فهػػػػو مػػػػنهج ادلقػػػػارين. كأمػػػػا الدراسػػػػة احلاليػػػػة 

 فيستخدـ الباحث منهج كصفي حتليلي.
 طريقة كتابة الرسالة .ح 

الرسالة فاعتمد الباحث على دليل إعداد أّما كيفية كتابة 
ككتابة الرسالة العلمية  ) درجة ادلرحلة اجلامعة األكىل ( قسم 

  تعليم اللغة العريبة.
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري
 مفهوم اإلنشاء  - أ

الكتابػػػة يف اللغػػػة ىػػػي اجلمػػػع كالشػػػد كالتنظػػػيم، كمػػػا تعػػػين 
أداء لغوم اصطالحا ىو معىن اإلنشاء اإلتفاؽ على احلرية.      ك 

رمزم يعطي دالالت متعددة كترعي فيػو القواعػد اللغػوم ادلكتوبػة، 
،كيػػػػرل ادلؤلػػػػف أف التعبػػػػًن 11يعػػػػرب عػػػػن أفكػػػػر اإلنسػػػػاف ك مشػػػػاعره

الكتايب ىو اإلفصاح عن األفكار كادلشاعر اليت تكػوف لػدل االفػرد 
 .12بأسلوب كاضح كتسلسل منطقي كلغة سليمة

طرؽ إلبالغ كإيصاؿ التعبًن عن كإف الكتابة طريقة من ال 
طريقة حركة اليدكيػة. فالكتابػة نشػاط حركػي كنشػاط فكػرم، فمػن 

                                                             

دار  )،، المهارات اللغوية ما هيتها وطرائق تنميتهاأمحد فؤاد علياف.1 
 137 .ص(، 2010 ،الطبعة الرابعة: السالـ

، المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية و علي سامي احلالؽ2 
 229(،ص. 2010)طرابلس: لبناف،  ،علومها
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خػػػالؿ الكتابػػػة يسػػػػتطيع الفػػػرد تسػػػجيل فكػػػػره كجيتهػػػد ليعػػػرب عػػػػن 
سلتلػػػف ادلشػػػاعر كادلفػػػاىيم كالصػػػور الػػػا تريػػػد أف ختػػػرج مػػػن عقلػػػة 
مسػػتخدما يف ذالػػك الكلمػػات ادلسػػطورة علػػى الػػورؽ، كيعػػين ىػػذا 

ًن الكتػػايب )التعبػػًن كاإلنشػػاء( اقػػق كظيفتػػٌن مػػن كظػػائف أف التعبػػ
 .13اللغة، األكىل ىي االتصاؿ كالثانية ىي التفكًن

ىنػػػػػاؾ  ػػػػػالث رلػػػػػاالت رئيسػػػػػية يف تعلػػػػػم الكتابػػػػػة باللغػػػػػة 
 :14العربية، كىي
 كتابة احلركؼ العربية -1
 تكوين تراكيب كمجل العربية يفهمها القارئ -2
يف فقرات تعرب عن استخداـ الرتاكيب كاجلماؿ العربية  -3

 أفكار الكاتب دوضوع.

                                                             

طرائق تدريس اللغة العربية د طبيعة، زلمود كامل النافة، رشدم أمح13 
  202( ص. 2003الرياط: مطبعة ادلعارؼ اجلديدة، لغير الناطقين بها، )

14 
Azizah, Tanmiyatu Maharatiat-Thalabati Fi-insya’ 

Bishuwari Almuslsalah, jurnal ilmiah,vol 15, no, 1,hal 44
 



18 
 

 

أمػػػا مهػػػػارة الكتابػػػػة تنقسػػػم إىل  ال ػػػػة أقسػػػػاـ أم : مهػػػػارة 
       تدريس اخلط، مهارة تدريس التعبػًنتدريس اإلمالء، مهارة 

 اإلنشاء(.)

قػػػػػاؿ نػػػػػايف زلمػػػػػود معػػػػػركؼ " إف اإلنشػػػػػاء ىػػػػػو العمػػػػػل 
ادلدرسػػػػي ادلنهجػػػػي الػػػػذم يسػػػػػًن كفػػػػق خطػػػػة متكاملػػػػة، للوصػػػػػوؿ 

الب إىل مستول ميكنو من ترمجػة أفكػاره كمشػاعره كأحاسيسػو بالط
كمشػػاىداتو كخًناتػػو احلياتيػػة شػػفاىياككتابة بلغػػة سػػليمة كفػػق نسػػق 

 .15فكرم معٌن"

إنشاء. علػى كزف -ينشئ-كاإلنشاء لغة مصدر من أنشاء 
إفعػػػاالن، كمعنػػػاه " الشػػرع كاإلجيػػػاد كالوضػػػع ، كأمػػػا  -يفعػػػل -أفعػػل

اصػػطالحا فهػػو إقػػػدار التالميػػذ علػػػى الكتابػػة ادلعربػػػة عػػن األفكػػػار 
كادلشػػاعر بعبػػارات سػػليمة،خالية مػػن األخطػػاء، تناسػػب مسػػتواىم 

                                                             

:  بًنكتخصائص العربية وطرائق تدريسها، )نايف زلمود معركؼ، 15 
 203(، ص 1998دار النفائس : 
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مجيلػة ،بدقػة، مػع اختيػار اللغوم،كتدريبهم على التحرير بأسػاليب 
 .16األلفاظ ادلالئمة كتنسيق األفكار كمجعها كترتيبو

( أف مػػػػػػػراد اإلنشػػػػػػػاء ىػػػػػػػي 2005كزاد )أمحػػػػػػػد مػػػػػػػرادم،  
 .17استطاعة اإلنساف ليعرب آرائو كعواطفو باستخداـ اللغة العربية

اإلنشاء أىم الدركس يف مهارة الكتابة، حا ميكػن للطلبػة 
كاآلراء فيػػو. لشنشػػػاء أشػػكاؿ متنوعػػػة أف يعػػربكا األفكػػار كالشػػػعور 

 :18يتعلمها الطلبة، منها
العػػرض بسػػيط : كتابػػة تعريػػف كلمػػة اليوميػػة نظػػرا أك  -1

مسعػػا، أك تعليػػق مػػوجز عػػن الظػػركؼ كاألحػػواؿ. مثػػل 
تعريػػػػػف ادلكتػػػػػب كالسػػػػػيارة كادلسػػػػػجد كالسػػػػػوؽ كغػػػػػًن 

 ذالك.

                                                             
طرائق التدريس مهارت اللغة العربية وادبها عابرتوفيق اذلامشي، .6

 437 .ص،(2006لبناف  :)بًنكت ،للمراحل الدراسية

17 
Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab Dalam 

Perpektif Komunikatif, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005) Hal 64 
18

Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa 

Arab,( Malang: Misykat,2009) hal 177-178 
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قصصػػي: كتابػػة الظػػركؼ ادلنتوعػػة بالرتتيػػب الصػػحيح.  -2
ن خربتػػػو. ميكػػػن اسػػػتخدامها مثػػػل قصػػػص احلػػػادث مػػػ

دلسػػػػػاعدة الطلبػػػػػة صػػػػػور ادلتسلسػػػػػلة عػػػػػن األحػػػػػواؿ يف 
 الطواىر احلياة.

كصػػػػػفي: تػػػػػدريب علػػػػػى اسػػػػػتخدمت كلمػػػػػات احلقيقػػػػػة،  -3
كاختيار التفصيل لدعم تأ ًن باستخداـ اللغة الدقيقة. 

 مثل كصف عن السباحة.
الرسػػػػالة : انػػػػواع سلتلفػػػػة مػػػػن الرسػػػػالة، منهػػػػا : رسػػػػالة  -4

، الرمسيػػػػة كغػػػػًن ذالػػػػك. كتابػػػػة ىػػػػذه الصػػػػداقة، األسػػػػرة
 الرسالة تتضمن عناصر السرد كالوصف.

ابتكػػػػارم أك جػػػػديل: ىػػػػذا النػػػػوع للدرجػػػػة العليػػػػا، ألف  -5
مطلوب من ادلؤلف للتفكًن منطقيا. قادرا على التعبًن 

 عن رأم أك لدعم احلجج كاألدلة الكافية.
خيػػايل: ىػػذا النػػوع للدرجػػة العليػػا أيضػػا، إذا ابتكػػارم  -6

فكػػػر، فخيػػػايل مطلػػػوب اخليػػػاؿ. ملكػػػة أك مطلػػػوب لل
موىبػػػة اكثػػػر تأ ًناتػػػو، مثػػػل خياليػػػة يف شػػػكل قصػػػص 

 قصًنة. 
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 أنواع اإلنشاء - ب
 كاف اإلنشاء من جهة األداء ينقسم إىل  مرحلتٌن:

 ادلرحلة األكىل : اإلنشاء الشفوم -1

كادلػػػػػراد باإلنشػػػػػاء الشػػػػػفوم ىػػػػػو أف يػػػػػتكلم الطلبػػػػػة كالمػػػػػا 
كػاف اإلنشػاء الشػفوم ىػو أف   . كيف عبارة أخرل19متصال لو معىن
يػػتكلم كالمػػا متصػػال حػػوؿ فقػػرة أك أكثػػر. كأنػػو  يسػػتطيع ادلػػرء أف

يعػػػػػػرب مػػػػػػن أنػػػػػػواع احملاد ػػػػػػة خيػػػػػػتص بالعبػػػػػػارات ادلرتبطػػػػػػة كأسػػػػػػلوب 
 20الرقيق.كللتعبًن الشفوم صور كثًنة، نعرض بعضها فيما يلي.

 التعبًن احلر (ٔ
التعبػػػػػًن عػػػػػػن الصػػػػػػور الػػػػػػيت جيمعهػػػػػػا التالميػػػػػػذ، أك  (ٕ

 دلعلم، أك الصور اليت بكتب القرأة.يعرضها ا
التعبػػػًن الشػػػفوم عقػػػب القػػػرأة، بادلناقشػػػة كالتعليػػػق  (ٖ

 كالتلخيص كاإلجابة عن األسئلة.
 استخداـ القصص يف الفي التعبًن بالصور اآلتية: (ٗ

                                                             
9. 

Azizah, Tanmiyatu Maharatiat-Thalabati …,hal 45
  

 
 مصرل، )، المؤجه الفنى لمدارسي اللغة العربية عبد العليم إبراىيم،01

  150( ص.1978دار ادلعارؼ،  
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( تطويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 3) ( تكميل القصص الناقصة1)
 القصص القصًنة.

( 4) ( مرد القصص ادلقرؤة أك ادلسموعة2)
 صص ادلصورة.التعبًن عن الق

حػػػػديث التالميػػػػذ عػػػػن حيػػػػاهتم كنشػػػػاطهم داخػػػػل  (٘
ادلدرسػػػػػػة كخارجهػػػػػػا )قصػػػػػػص األلعػػػػػػاب، الرسػػػػػػم، 
كاألشػػػػػغاؿ، كاحلفػػػػػالت، كالػػػػػرحالت، كادلباريػػػػػات، 

 كضلو ذالك.
 شللكة احليواف كالنبات كالطًن (ٙ
احلياة: طبيعتها كأعماؿ الناس فيها، كما جيد فيهػا  (ٚ

 -الصػػػػحارل-ادلػػػػزارع -مػػػػن األحػػػػداث. )احلػػػػدائق
-الفػػػػالح -البيئػػػػات -ظػػػػاىر الفصػػػػوؿ ادلختلفػػػػةم

 اجلندم(... -ساعى الربيد
ادلوضػػػػػػػػػػوعات اخللقيػػػػػػػػػػة كاالجتماعيػػػػػػػػػػة كالوطنيػػػػػػػػػػة  (ٛ

 كاالقتصادية.
 احلطب كادلناطرات. (ٜ
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 ادلرحلة الثانية : اإلنشاء التحريرم -2

إف يف ىػػػػذه ادلرحلػػػػة يػػػػرتؾ ادلػػػػدرس التالميػػػػذ يف اختيػػػػارىم 
كأذىػػػاهنم، كال تعػػػين احلريػػػة يف  ادلوضػػػوع ادلناسػػػب دػػػا يف أفكػػػارىم 

كتابػػة اإلنشػػاء تػػرؾ التالميػػذ علػػى مػػا جيػػدكف مػػن خػػًناهتم اللغويػػة 
كادلفػػػػردات العديػػػػدة. كإف ادلػػػػدرس يعطػػػػيهم احلريػػػػة يف موضػػػػوع مػػػػا 
يشػػػاؤكف دػػػا عنػػػدىم مػػػن  ػػػركة اللغػػػة الػػػوافرة للموضػػػوع.كىو أيضػػػا 
كسػػػيلة االتصػػػاؿ بػػػٌن الفػػػرد كغػػػًنه، شلػػػن تفصػػػلو عػػػنهم ادلسػػػافات 

لزمانيػػػػة أك ادلكانيػػػػة، كاحلاجػػػػة إليػػػػو ماسػػػػة يف مجيػػػػع ادلهػػػػن، كمػػػػن ا
 :21صوره

كتابػػػػة األخبػػػػار، الختيػػػػار أحسػػػػنها، كتقدميػػػػو إىل  (ٔ
 صحيفة الفصل، أك رللة ادلدرسة

مجيػػػع الصػػػور كالتعبػػػًن الكتػػػايب عنهػػػا، كعرضػػػها يف  (ٕ
 الفصل، أك يف معرض ادلدرسة.

اإلجابػػػػػات التحريريػػػػػة عػػػػػن األسػػػػػئلة عقػػػػػب القػػػػػرأة  (ٖ
 الصامتة.
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تلخػػػػػػػػػيص القصػػػػػػػػػص كادلوضػػػػػػػػػوعات ادلقػػػػػػػػػركءة أك  (ٗ
 ادلسموعة.

تكملػػػػػػة القصػػػػػػػص الناقصػػػػػػة، كتطويػػػػػػػل القصػػػػػػػص  (٘
 ادلوجزة.

تػػأليف قصػػص يف غػػرض معػػٌن، أك يف أم غػػرض  (ٙ
 خيتاره التلميذ.

 حتويل القصة إىل حوار دتثيلى. (ٚ
 كتابة ادلذاكرات كاليوميات كالتقارير. (ٛ
كتابػػػػػػة الرسػػػػػػائل لالسػػػػػػتئذات يف زيػػػػػػارة األمػػػػػػاكن  (ٜ

ادلختلفة، أك للدعوة إىل حفلة، أك لتأديب كاجب 
اجتمػػػػػاعى يف مناسػػػػػبات الشػػػػػكر، أك التهنئػػػػػة، أك 

 التعزية، أك ضلو ذالك من األغراض احليوية.
الكتابػػػػػػػػػة يف ادلوضػػػػػػػػػػوعات األخػػػػػػػػػػرل احلسػػػػػػػػػػية أك  (ٓٔ

ادلعنوية،اليت أشػرنا إليهػا يف صػور التعبػًن الشػفوم، 
علػػػػى أف يتخًنىػػػػا ادلػػػػدرس مناسػػػػب للتالميػػػػذ، يف 

لنػػػػػػواحى االجتماعيػػػػػػة، كالقوميػػػػػػة، كاالقتصػػػػػػادية، ا
 كاألدبية كضلوىا.
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 إعداد الكلمات إللقائها يف مناسبات سلتلفة. (ٔٔ
 كتابة زلاضر اجللسات كاالجتماعات.  (ٕٔ

كمن جهة النوع ينقسم اإلنشػاء كمػا قالػو زلمػود الناقػة يف 
 :22تعليمو إىل مرحلتٌن، مها 

 ادلوجو( ادلرحلة األكىل كىي الكتابة ادلوجو)اإلنشاء -1

إف يف ىػػػذه مرحلػػػة يشػػػدد التالميػػػذ أف يقػػػدرك علػػػى علػػػى 
تفريػػػق بػػػٌن احلػػػركؼ اذلجائيػػػة مػػػن الكلمػػػات، كعنػػػدىم  ػػػركة مػػػن 
ادلفػػاىيم الػػيت درسػػوىا يف اللغػػة، زيػػادة إىل ذلػػك اهنػػم قػػادركف علػػى  
كتابػػػػة الصػػػػية النحويػػػػة كالرتاكيػػػػب اللغػػػػة البسػػػػيطة، دػػػػا فيهػػػػا مػػػػن 

 كالقراءة كاإلمالء.خربهتم يف كتابة احلديث 

فػػإف ادلػػدرس فيهػػا يػػأمر التالميػػذ أف يكتبػػوا فقػػرة أك فقػػرتٌن 
يف إطػار مػا ألقاىػا مػن القػرأة، كيرجػى مػن ادلػدرس أف يهػتم بقػػدرة 
الطالب يف الصػية النحويػة دػا فيهػا مػن اجلمػل اإلمسيػة إىل اجلمػل 
الفعليػػة كالرتاكيػػب ادلفيػػدة. كبعػػد أف يسػػتطيعوا علػػى ىػػذه الفػػرتة، 
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يهم أف يغػػػػًنكا اجلمػػػػل اإلمسيػػػػة إىل اجلمػػػػل الفعليػػػػة كالعكػػػػس. فعلػػػػ
 كىكذا متواليا.

كإف اإلنشػػاء ادلوجػػو ىػػو يصػػية اجلملػػة أك الفقػػرة البيسػػطة  
 .23بإرشاد كالتوجيو كمثل يكمل اجلملة

 ادلرحلة الثانية كىي الكتابة احلرة)اإلنشاء التحريرية( -2

دلوضػػػػػوع إّف يف ىػػػػػذه ادلرحلػػػػػة يػػػػػرتؾ التالميػػػػػذ يف اختيػػػػػارىم ا
ادلناسػػػػػب دػػػػػا يف افكػػػػػارىم كاذىػػػػػاهنم، كال تعػػػػػين احلريػػػػػة يف كتابػػػػػة 
اإلنشػاء تػػرؾ التالميػػذ علػػى ماكجػدكا مػػن خػػرباهتم اللغػػة كادلفػػردات 
العديػػدة، كاف ادلػػدرس يعطػػػيهم احلريػػة يف موضػػوع مػػػا يشػػائوف دػػػا 

 .24عندىم من  ركة اللغة كافرة للموضوع

أف يسػتخدموا  كإف يف اإلنشاء احلر، بفضػل علػى التالميػذ
لغػػػػػتهم لتػػػػػدريب أنفسػػػػػهم شػػػػػرح ادلوضػػػػػوع ادلختػػػػػار، كيبػػػػػدؤكا مػػػػػن 
ادلوضوع البسيط كاجملدد. كال يينبغػي علػى ادلعلػم اف يكػره التالميػذ 
يف إلقاء ادلوضوع. كيفضل اإلنشاء ادلوجػو للمبتػدئٌن كادلعلػم يػدكر 

                                                             
23

 Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis….., hal 64 
24

 Azizah, Tanmiyatu Maharatiat-Thalabati …,hal 46  



27 
 

 

دكرا ىامػػػػػا يف إلقػػػػػاء مػػػػػا يف اذىػػػػػاهنم لتػػػػػدريب التالميػػػػػد يف كتابػػػػػة 
إمػػػػا يف تفريػػػػق احلػػػػركؼ مػػػػن الكلمػػػػات كتعريػػػػف الصػػػػية  اإلنشػػػاء.

النحوية كالرتاكيب اللغوية البسيطة. كأما اإلنشاء احلرة يطبقو علػى 
التالميذبعػػػػػػد تعلهػػػػػػم اإلنشػػػػػػاء ادلؤجػػػػػػو. يف ىػػػػػػذه ادلرحلػػػػػػة تػػػػػػدريب 
التالميذ على تعبًن مػا يف أفكػارىم مػن خػًناهتم اللغويػة بالرتاكيػب 

 غوية.اجلميلة دكف إمهاؿ بالقواعد الل

كإف اإلنشػػػػاء احلػػػػػر فهوعمليػػػػػة الكتابػػػػة لصػػػػػياغ اجلملػػػػػة أك 
الفقػرة بػال توجيػػو. كأف الطلبػة لػػديهم القػدرة إللقػػاء مػا يف أذىػػاهنم 
ليغػػػػػربكا شػػػػػيئا. كإف اإلنشػػػػػاء احلػػػػػر تعػػػػػد كاسػػػػػتمرار مػػػػػن لشنشػػػػػاء 

 .25ادلوجو
 أهداف تعليم اإلنشاء  - ج

مهػارة ىناؾ أربع مهارة اللغوية يف تعليم اللغػة العربيػة يعػين 
الكػالـ كمهػػارة اإلسػتماع كمهػػارة القػرأة كمهػػارة الكتابػة.كل مهػػارة 

 لديو فرع. فتعليم اإلنشاء ىو جزء من مهارة الكتابة.
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إف اإلنشػػاء مهػػارة مػػن مهػػارات اللغػػة العربيػػة لتعبػػًن مػػا يف 
أذىػػػػاف الطلبػػػػة مػػػػن األفكػػػػار كادلشػػػػاعر عػػػػن طريػػػػق التعبػػػػًن شػػػػفويا 

اللغػػة العربيػػة، كىػػو يقػػاؿ أيضػػا ككتابيػػا، لػػو مكػػاف ىػػاـ بػػٌن دركس 
بػػػػػػالتعبًن التحريػػػػػػرم، كأف الكتابػػػػػػة كاإلمػػػػػػالء مرحلتػػػػػػاف أساسػػػػػػيتاف 
لشنشػػػاء دػػػا فيهمػػػا مػػػن تشػػػكيل أأػػػاط احلػػػركؼ مػػػامسع أحػػػد مػػػن 

 .26القراءة أك السماع ليكتبها

إف تعلػػػيم اإلنشػػػػاء يكػػػوف مرتابطػػػػا دهػػػارات اللغػػػػة ككفػػػػاءة 
ة كادلفػػػردات كالقواعػػػد. اللغػػػة كال ميكػػػن أف نفضػػػل بينهػػػا مثػػػل القػػػرأ

فػػػػالقرأة تػػػػزكد القػػػػارئ بادلعػػػػارؼ كالثقافػػػػات ادلعينػػػػة ككػػػػل ىػػػػذا أدة 
لشنشػػػاء كاحملفوظػػػػات كالنصػػػػوص. كػػػػذلك ادلفػػػػردات تسػػػػهل علػػػػى  
كتابػػة اإلنشػػػاء اجليػػػد. كالقواعػػػد كسػػػيلة لصػػػوف الكػػػالـ يف احملاد ػػػة 
كالقلػػػػم يف الكتابػػػػة عػػػػن اخلطاء.ككػػػػذالك يتضػػػػح لنػػػػا أف يف تعلػػػػيم 

البد للطلبة اف يسػيطركا ادلفػردات كالقواعػد كيطػالعوا علػى اإلنشاء 
ادلراجع ادلعينة لتزكيدىم ادلعارؼ كالثقافات ادلتنوعة، كيقدـ ادلدرس 
مػػػن أحسػػػن مواضػػػع اإلنشػػػاء يتوقػػػف علػػػى العصػػػرل الػػػذم يعػػػي  

                                                             
26

 Azizah, Tanmiyatu Maharatiat-Thalabati …,hal 47  



29 
 

 

فيػػو. كمػػن ادلهػػم أف يهػػتم ادلػػدرس بػػأف موضػػوعات اإلنشػػاء تتعلػػق 
 بادلرحلة الدراسية.

تعلػػػػػػػيم اإلنشػػػػػػػاء يبػػػػػػػذؿ جهػػػػػػػوده ادلثمػػػػػػػرة  إف ادلػػػػػػػدرس يف
لشنشػػاء، كيشػػجع كتػػابتهم، كيقػػود علػػى سػػالمة الكتابػػة، سػػالمة 

 ادلعاين كتكاملها كمجاؿ ادلبىن كادلعىن.

حتقيقػػػا علػػػى بنػػػاء قػػػػدرة الطلبػػػة كمهػػػارهتم علػػػى اإلنشػػػػاء، 
ىنػػػاؾ اىػػػداؼ جيػػػب أف يضػػػعها ادلػػػدرس يف تعلػػػيم اإلنشػػػاء كىػػػي  

 :27كما يلي
لم على التعبًن الوظفي. منها دتكية قدرة تنمية قدرة ادلتع -1

التلميػػذ علػػػى احملاد ػػػة، كادلناقشػػة، قصػػػر القصػػػص،ككتابة 
الرسػػػػائل كالتقػػػػارير كادللخصػػػػات، كالتسػػػػجالت كزلاضػػػػر 

 اجللسات كما إىل ذلك.
تنميػػػة قػػػدرة ادلػػػتعلم علػػػى التعبػػػًن اإلبػػػداعي، منهػػػا تنميػػػة   -2

الت قدرتو على التعبػًن عػن األفكػار كاألحاسػيس كاالنفعػا
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كالعواطػػف كمشػػاعر احلػػزف كالفػػرح كاألمل، ككصػػف مظػػاىر 
الطبيعػػة، كأحػػواؿ الناس،ككتابػػة الشػػعر، كالقصػػة، كادلقالػػة، 
كاخلطبػػػػة، كادلسػػػػرحية، ككػػػػل مػػػػاىو فكػػػػر مجيػػػػل بأسػػػػلوب 

 مجيل.
 :28كالغرض من درس التعبًن أيضا كىي 

دتكػػػٌن التالميػػػذ مػػػن التعبػػػًن عمػػػا يف أنفسػػػهم، أك  -1
 ليمة صحيحة.عما يشاىدكف، بعبارة س

توسػػيع دائػػرة أفكػػارىم، كقػػديظن بعػػض ادلدرسػػٌن  -2
أف ىػػذا الغػػرض يصػػعب حتقيقػػو يف حصػػة التعبػػًن 
على نطاؽ كاسع، حبجة أف األفكار إأا يكتسبها 
التالميػػػػػػذ بػػػػػػالقراءة ادلتصػػػػػػلة كاالطػػػػػػالع ادلسػػػػػػتمر، 
كاخلػػػربات ادلتجػػػددة يف اجملػػػالت احليويػػػة ادلختلفػػػة، 

سػػػػػػليمنا هبػػػػػػذه كإضػػػػػػافة إىل الوسػػػػػػائل.كضلن مػػػػػػع ت
نسػػػػتطيع يف حصػػػػة التعبػػػػًن الشػػػػفوم أف  -احلجػػػػة

تزكد التلميذ بالقدرة على معاجلة الفكرة بنػوع مػن 
التفصػػػػػػيل كاالسػػػػػػتيفاء كاإلحاطػػػػػػة، كعلػػػػػػى توليػػػػػػد 
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ادلعاين اجلزئيػة ادلتصػللة بفكػرة أساسػية عامػة، كػأف 
نعلمهم أف يذكركا األسباب الػيت تؤيػد مػا يقرركنػو 

تػػائج الػػيت ترتتػػب علػػى مػػن أحكػػاـ، كأف يػػذكركا الن
موقػػػػف معػػػػٌن، كأف يضػػػػربوا أمثلػػػػة يوضػػػػحوف هبػػػػا 
أقػواذلم، كأف يلجئػػوا إىل عػرض ادلوازنػػات الكاشػػفة 
ادلوضحة، كأف يستعينوا يف تعبًنىم دػا يصػلح مػن 
معلومػػاهتم يف ادلػػواد ادلختلفػػػة. إىل غػػًن ذالػػك مػػػن 
ضػػػػػركب االفتنػػػػػاف كالتصػػػػػرؼ يف نػػػػػواحى القػػػػػوؿ، 

 كألواف التعًن.
م دػػا يعػػوزىم مػػن ادلفػػردات  كالرتاكيػػػب، تزكيػػد ىػػ -3

 على أف يكوف ذالك بطريقة طبعية.
تعويػػػػدىم بػػػػػالتفكًن ادلنطقػػػػي، كترتيػػػػػب األفكػػػػػار،  -4

 كربط بعضها ببعض.
إعػػػدادىم للمواقػػػف احليويػػػة الػػػيت تتطلػػػب فصػػػاحة  -5

 . 29اللساف، كالقدرة على االرجتاؿ
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إف أىػػداؼ اإلنشػػػاء فهػػي تعبػػػًن األفكػػار كادلشػػػاعر كاآلراء 
كتابيا كال شفهيا بالقواعد النحوية كاالصرفية، ألف حقيقة اإلنشػاء 
ىي ترتيب الكلمات العديدة لتكػوف فقػرة أك أكثػر بتعبػًن األفكػار 
كالشعور كاآلراء كغًن ذالػك. كجيػرم اإلنشػاء بعػدفهم اخلػط العػريب 
الصػػحيح كقواعػػد اإلمػػالء مػػع تطبيقها.لػػذا فػػإّف أىدافػػو كأمههػػا مػػا 

 يأيت:
، لبة صياغة األفكار بلغة سليمة صحيحةتعويد الط -1

مػػػػػن حيػػػػػث فصػػػػػاحة األسػػػػػلوب ك انتفػػػػػاؽ األلفػػػػػاظ، 
كحسػػػػػن سػػػػػبك الرتاكيػػػػػب، كدقػػػػػة التعبػػػػػًن، كالوضػػػػػوح 

 .30كاجلماؿ الفيّن ادلشّوؽ إىل القرأة
مػن أفكػار تزويد هم بما يفيدهم في واق ع حي اتهم   -2

 كقيم كمشاعر إنسانية.
لػػى التعبػػػًن الػػيت تعيػػنهم عتزوي  دهم ب  الثروة اللفظي  ة   -3

 الدقيق
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يف احليػػػاة العمليػػػة كالفكريػػػة إتق   ان األعم   ال الكتابي   ة  -4
 ،داخل ادلدرسة كخارجها.

منطقيػػػا كتنظيمػػػا، كحسػػػن تعوي   دهم رص   د األفك   ار   -5
اختيارىػػا، كمجػػاؿ عرضػػها بأسػػلوب متسلسػػل منسػػجم 
 احللقات، ليوصل إىل هناية العرض ادلقنع ادلعجب.

 أسباب ضعف التالميذ في التعبير . - د

ألف تدريسػػػػػػو اخلػػػػػػاطئ لػػػػػػػو  -ادلعلػػػػػػم :ضػػػػػػركرة إعػػػػػػػادة-أكال
 :31 انعكاس على اخلاطئة كادلتدنية.  أىم أسباب الضعف

إجبػػػار التالميػػػذ علػػػى موضػػػوعات تقليديػػػة، جيػػػربكف علػػػى   -1
كتابتهػػػػػػػا، مػػػػػػػن غػػػػػػػًن رغبػػػػػػػة كال خػػػػػػػربة. ضػػػػػػػركرة اختيػػػػػػػار 
موضػػػػوعات األحػػػػداث احملليػػػػة كالقوميػػػػة كالدكليػػػػة. اصػػػػل 

 الثورة اللفظية شلا يسمعو كيقرؤه.ادلعلومات كاألسلوب ك 
عدـ إعطاء حرية اختيػار ادلوضػوعات، كاحتكػار ادلدرسػٌن  -2

الكػػػالـ فيهػػػػا، بػػػػل جيػػػب السػػػػماح ذلػػػػم بػػػالكالـ مػػػػن غػػػػًن 
 مقاطعة.

                                                             

 
 440ص. ...، طرائق التدريسعابرتوفيق اذلامشي،31



34 
 

 

كالبد حٌن اختيارىا موضوعات اإلنشاء، من مراعاة عمػر 
الطلبػػػػػػػػة كصػػػػػػػػفة كجنسػػػػػػػػو، كصػػػػػػػػلتو بالبيئػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػة 

كمػدل إدراكػو كتفكػًنه كخيالػو  كالطبيعية، كقدرتو اللغػوم،
كتصػػػػػػوره، كمعينػػػػػػا لػػػػػػو يف بنػػػػػػاء شخصػػػػػػية. لػػػػػػذا صػػػػػػنفت 

 ادلوضوعات تبعا دلراحل الطالب الدراسية.
اللهجػػػػػػػػػػػة العاميػػػػػػػػػػػة يف احلػػػػػػػػػػػديث بعيػػػػػػػػػػػدا، عػػػػػػػػػػػن اللغػػػػػػػػػػػة  -3

 الفصيحة)فصحى الرتاث(،ال )فصحى ادلعاجم(.
عػػػدـ االىتمػػػاـ دمارسػػػة اللغػػػة العربيػػػة الفصػػػيحة، يف بقيػػػة  -4

الدركس األخرل كالرتبية اإلسالمية كالتػاريخ دركس العربية 
 كاجلغرافية.

 التالميذ:- انيا
قلػػػػة مطالعػػػػاهتم احلػػػػرة ادلنهجيػػػػة، بسػػػػبب اعتمػػػػادىم علػػػػى  -1

 ادللخصات.
عدـ إسهامهم باألنشطة، جلاف اإلذاعة ادلدرسػية كالتمثيػل  -2

كالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحافة ادلدرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية كادلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظرات كاحملاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 م اللغة العرببية.كاخلطابة.كمجاعة أصدقاء ادلكتبة، كناد
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قلػػػة مػػػػا يكتبػػػوف، كجيػػػػربكف علػػػى كتابػػػػة مػػػاال يرغبػػػػوف، كال  -3
 تدريب كالمراف.

كسػػائل اإلعػػالـ: صػػارت مصػػدر فسػػاد لغػػوم، باللهجػػة - الثػػا
العامية، السيما للصغار، كحػا كثػًن مػن الصػحف كاجملػالت، 

 كبعضها يف الفساد األخالقي كذلك.

اإلسهاـ احلر يف قرأة  البيئة النائية: كالريف البعيد عن-رابعا
الصحف كالدكريات كالنشرات كالكتيبات اليت تعاجل أحداث 

 .32الساعة ادلنوعة
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 الفصل الثالث

 إجراءات البحث الحقلي
 منهج البحث - أ

إف مػػنهج البحػػث الػػذم يعتمػػد عليػػو الباحػػث يف كتابػػة ىػػذه 
مجػػع البينػػات كادلعلومػػػات الرسػػالة ىػػو مػػنهج كصػػفي. كأمػػا طريقػػة 
 اليت جيتاج اليها الباحث فهي طريقتاف:

( كىػػػػػػػػي Library Researchطريقػػػػػػػػة البحػػػػػػػػث ادلكتػػػػػػػػ  ) -1
ة ادلسػػػػػتخدمة عنػػػػػد البػػػػػػاحثٌن مػػػػػن حػػػػػالؿ القػػػػػػرأة قػػػػػالطري

 كمطالعة الكتب ادلتعلقة دشكلة البحث.
ىي قػاـ الباحػث  (field researchطريقة البحث ادليداين ) -2

 كاإلستبانة.بادلقابلة الشخصية 
 عينةمجتمع و  - ب

إّف اجملتمػػػع ذلػػػذا البحػػػث ىػػػو مجيػػػع الطبػػػة دعهػػػد مصػػػباح 
العلػػـو العصػػرم اإلسػػالمي للمرحلػػة الثانويػػة مػػن الفصػػل األكؿ إىل 
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، فأخذ الباحث الطلبػة يف الفصػل اخلػامس 385الثالث كعددىم 
)د(مػػػن البنػػػػات كاخلػػػامس )أ( مػػػػن البنػػػٌن للمرحلػػػػة الثانويػػػة كعينػػػػة 

نػة. كالطريقػة الػيت قػاـ طالبا كأخػذ كلهػم للعي 59البحث كعددىم 
هبػػػا الباحػػػث يف اختيػػػار العينػػػة ىػػػي الطريقػػػة العمديػػػة  كىنػػػاؾ مػػػن 
يسػمى ىػذه الطريقػة بالطريقػة ادلقصػودة، أك اإلختيػار بػاخلربة كىػي 
تعين أف أساس اإلختيار خربة الباحث كمعرفتو بإف ىذه ادلفػردة أك 
تلػػك دتثػػل رلتمػػع البحػػث. فالباحػػث مػػثال  عنػػدما خيتػػار عػػدد مػػن 

دلدارس الػيت يعرفهػا لتمثػل مجيػع ادلػدارس بعػد اختيػاره ىػذا اختيػارا ا
 عمديان. 

 طريقة جمع البيانات وأدواتها - ج

كادلػػػػػراد بػػػػػأدكات البحػػػػػث ىػػػػػي الوسػػػػػيلة  الػػػػػيت جتمػػػػػع هبػػػػػا   
مػػػػػع ادلعلومػػػػػات جيادلعلومػػػػػات الالزمػػػػػة إلجابػػػػػة أسػػػػػئلة البحػػػػػث. ك 
 بواسطة كاحدة أك أكثر من األدكات التالية:

 ادلقابلة الشخصية   - أ
إف ادلقابلة أدة من أدكات البحث كىي زلاد ة مواجبة يقػـو 

خػرين.أك اتصػاؿ مباشػر بػٌن الباحػث األهبا الباحث مػع أشػخاص 
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كالبحػػػػػػػوث، أك أدة مسػػػػػػػتقلة للحصػػػػػػػوؿ علػػػػػػػى البيانػػػػػػػات األكليػػػػػػػة 
مػع معلمػة اإلنشػاء  الشخصػية . كيقـو الباحػث بادلقابلػة33للبحث

رفػػػة مشػػػكالت الطلبػػػة ك احملػػػاكالت الػػػيت دعهػػػد مصػػػباح العلػػػـو دلع
 تقـو هبا حلل ادلشكالت الطلبة يف تعلم اإلنشاء.

 اإلستبانة - ب
اإلستبانة ىي عبارة عن رلموعة مػن أسػئلة تعػد إعػداد زلػددا 
بقصد احلصػوؿ علػى معلومػات، أك أف تطلػب مػن شػخص مػا أف 

. أك 34تبػػٌن عػػن موقفػػة أك رأيػػو أك معلوماتػػو بشػػأف موضػػوع معػػٌن
معػٌن، كتسػلم إىل األشػخاص ادلختػارين لتسػجيل إجػابتهم موقػف 

كإستعماؿ الباحث ىػذه األدة دلعرفػة إجابػة  ,على صحيفة األسئلة
 الطلبة على مشكالهتم يف تعلم اإلنشاء.

كيػػػػوازع اإلسػػػػتبانة علػػػػى الطلبػػػػة يف الفصػػػػل اخلػػػػامس)د( مػػػػن 
البنػػػػػػات كاخلػػػػػػامس )أ(ـ مػػػػػػن البنػػػػػػٌن للمرحلػػػػػػة الثانويػػػػػػة ،كحتتػػػػػػول 

نة بأسػػئلة كىػػي حتتػػوم بكػػل أسػػئلة عػػن عوامػػل مشػػكالت اإلسػػتبا
                                                             

 
مناهج البحث وأصول التحليل في العلوم إبراىيم البيومي غاًل، .33

 99(، ص. 2008األكىل، مكتبة الشرؽ: الدكلية،الطبعة ،) االجتماعية
 

 107، ص. ...مناهج البحثإبراىيم البيومي غاًل، 34
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تعلم اإلنشػاء عنػد الطلبػة، مثػاؿ :ادلشػكالت الػيت يواجههػا الطلبػة 
يف تعلػػػم اإلنشػػػاء، ك أسػػػباب الػػػيت تػػػؤدم اىل ادلشػػػكالت كزلاكلػػػة 

 الطلبة يف تعلم اإلنشاء.  .
 طريقة تحليل البيانات . د

الكيفػػي كقػػاـ الباحػػث بتحليػػل البيانػػات علػػى أسػػاس البحػػث 
النػػػػػػػوعي، كىػػػػػػػػو إذا كانػػػػػػػت البيانػػػػػػػػات كادلعلومػػػػػػػات ذات نظػػػػػػػػرم 

. أك يعػػػػػين " أف 35)نصػػػػػوص، أفكػػػػػار، اقتباسػػػػػات، كمالحظػػػػػات(
الرتكيػػػز يف معاجلػػػة التجػػػارب الواقعػػػة كاألحػػػداث اجلاريػػػة سػػػواء يف 
احلاضػػػػػػر أك ادلاضػػػػػػي، علػػػػػػى مػػػػػػا يدركػػػػػػو الباحػػػػػػث منهػػػػػػا كيفهمػػػػػػو 

الحظتهػا مالحظػة كيستطيع تصنيفو، كدلح العالقات الػيت ميكػن م
 36عقلية".

كيقػػػػػػدـ الباحػػػػػػث التحلػػػػػػيالت دػػػػػػا كجػػػػػػده مػػػػػػن البيانػػػػػػات 
كادلعلومات ادليدنية، كطبعػا متابعػة علػى إجابػة األسػئلة مػن ادلقابلػة 

 الشخصية مع معلم اإلنشاء، مث اإلستبانة. 
                                                             

 151، ص. ...مناهج البحثإبراىيم البيومي غاًل،  35
36

 
 115.، ص. ..المدخل إلى البحث صاحل بن زلمد العساؼ، .
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 كأما طريقة حتليلي البيانات فهي كما يلي:
بيانػػػػػات ادلالحظػػػػػة سيصػػػػػرؼ كالػػػػػل باسػػػػػتخداـ أسػػػػػلوب 

ليػػل، بيانػػات ادلالحظػػة يعػػين كػػل بيانػػات ادلالحظػػة سػػيكتب يف حت
ىػػذه الرسػػالة بالصػػدؽ كفقػػا بوجودىػػايف ميػػداف البحػػث. كيكتبهػػا 

يف اجلػػدكؿ،مث الػػل كيسػػتنبط مػػن كػػل األجوبػػة ادلقصػػودة  الباحػػث
 استخدامها يف كصوؿ احلقيقة البينة. حا ميكن الباحث

كحلصوؿ على البينات قاـ الباحث باطالع الكتب العربية 
ذلا صلة بادلوضوع سواء كانت ىذه الكتب موجودة يف مكتبة 

 اجلامعة أك الكلية أك غًنىا. 
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 الباب الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها

 عرض البيانات - أ
كلقد شرح الباحث يف الفصل السابق عما يتعلق بادلناىج 
كاألدكات كالطرؽ. كسيبحث الباحث ىنا فيما يتعلق بالبحث 
الوصفي الذم يرتكب من عرض اللمحة عن معهد مصباح 
. كلتكميل ىذا البحث فقاـ الباحث بالبحث الوصفي  العلـو

ر السالـ اعتمادا على إفادة عميد كلية الرتبية جلامعة الرانًنم دا
فربايًن  2تاريخ  Un.08/TU-FTK/TL.00/02/2018بند اتشيو: 

 ـ. 2018
 لمحة عن الميدان البحث -ٔ

ـ أحد ادلعاىد الرتبوية اإلسالمية يف إقليم معهد مصباح العلو إف 
، ؤسسة الرتبوية اإلسالمية ذلوؾ سوماسي، كدلأتشيو دارالسالـ

التاريخ  ،الذم أسس يفMeuria Paloh Lhokseumawe  يفكيقع 
 ـ كيرأسو أ.د.حسب اهلل طيب،ادلاجسرت.1992اكتوبر  26
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كيتعلم فيو الطلبة من أضلاء أتشيو، كلو مرحلتاف تعليمتاف مها 
ادلرحلة ادلتواسطة كالثانوية يف نفس رحاب ادلعهد. ككانت ىذه 
ادلدرسة تريب الطلبة بالنظاـ الدراسي كأف يدخلوا الفصل يف 

هم أف خيرجوا من الفصل يف صباحا، كمينع 7:30الساعة 
احلصص الدراسية. كجيب على الطلبة أف يقوموا باألنشطات 
اليومية صباحا كليال كبالصلوات اخلمس مجاعة يف ادلسجد. 
كمدير ادلعهدحاليا ىو د.محداف خليفة، ادلاجستًن. كبنسبة 
اخللفية االجتماعية للطلبة متفاكتة، كمنهم من يتخرجوف من 

ة اإلسالمية كمنهم من يتخرجوف من ادلدرسة ادلدرسة اإلبتدائي
اإلبتدائية. ككاف الطلبة للمرحلة الثانوية الذين يتعلموف فيها للعاـ 

طالب. 385ـ يبلة عددىم 2018 /2017الدراسي
مدرسا. كادلدرسوف الذين يعلموف مادة  84كأماادلدرسوف فعددىم 
ادلدرسٌن. كعدد الطلبة للمرحلة الثانوية  4اإلنشاء يبلة عددىم 

 لكل الصف فيظهر يف اجلدكؿ التايل :
 4-1اجلدكؿ 

 كعدد الطلبة للمرحلة الثانوية لكل الصف
 عدد الطلبة الصف رقم
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 طالبا31 أ األكؿ 1
 طالبا30 ب
 طالبة32 ج
 طالبة34 د

 طالبا36 أ الثاين 2
 طالبا36 ب
 طالبة30 ج
 طالبة23 د

 طالبا34 أ الثالث 3
 طالبا37 ب
 طالبة31 ج
 طالبة31 د

 طالباٖ٘ٛ المجموع
كأما عدد ادلدرسٌن الذين يدرسوف مادة اإلنشاء فهو كما يشًن 

 التايل : الينا اجلدكؿ
 4-2اجلداكؿ 

 ـ2018 /2017عدد ادلدرسٌن مادة اإلنشاء للعاـ الدراسي
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 أمساء ادلدرسٌن رقم
 S.Pd.Iسفرياف  1
 S.Pd.I يوزم عارفٌن 2
 S.Pd.I رمحويت 3
 كحيودم زلمد توفاف 4

أما اجملتمع يف ىذه الرسالة فهو مجيع الطلبة دعهد مصباح العلـو ك 
كالعينة مجيع أعضاء الفصل اخلامس )د( للمرحلة الثانوية. 

طالبا. كجترم عملية الرتبوية  59كاخلامس )أ(، ككاف عددىم 
على سلتلف ادلراحل الدراسية، توفر بعض الوسائل الا تدفع 

 عملية التعليم كالتعلم إىل النجاح.
كيف معهد مصباح العلـو يوجد الوسائل ادلدرسية منها الفصوؿ 

لثانوية ا ين عشر فصال. كباإلضافة إىل ذالك ادلتعددة، كللمرحلة ا
توجد أيضا اإلدارة األساتذ كاألساذات. كمن الوسائل األخرل يف 
ادلعهد ىي ادلكتبة. كإف ادلكتبة  ىي رلموعة من مصادر العلـو 

البحث كاالطالع. ككانت  تكوف متاحة جملتمع ادلعّرؼ من أجل
جدنا فيها عدد ادلكتبة متوفرة من الكتب ادلتنوعة. كلذالك ك 

الكتب الدراسية كالكتب األخرل من الكتب التارخيية كالكتب 
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الّدينية كالسًنة النبوية كالقصة األنبياء كالعمراء كغًنىا، كيستعًن 
 الطلبة الكتب ادلتنوعة بالبطاقة العضوية يف الوقت ادلعٌن.

كيوجد أيضا ادلصلى كادللعب الرياضي، فادلصلى ىو مكاف ليقـو 
الطلبة بالعبادات اليومية، كادلصلى يف ىذا ادلعهد يستخدـ الطلبة 
لألنشطة الدينية كالصالة اجلماعة كاحملاضرة الدينية كغًنىا من 
األنشطة األخرل. كادللعب الرياضي يفيد للرياضة كاعقاد الندكة 

كيوجد أيضا الوسائل كاالمكانية لكرة القدـ كادلناقشة العامة. 
 كاليدكية كالسلة، كالقاعة إلقامة حفلة التخرج . 

 إجراء الطرق والوسائل في تعليم اإلنشاء -2

مػػػػن ادلعػػػػركؼ أف يف تعلػػػػيم اإلنشػػػػاء قسػػػػماف مهػػػػا اإلنشػػػػاء ادلوجػػػػو 
كاإلنشػػاء احلػػر.  فػػإف اإلنشػػاء ادلوجػػو فيهػػا يػػأمر التالميػػذ أف يتمػػوا 

يػػػذ الكتابػػػة فقػػػرة أك فقػػػرتٌن يف إطػػػار مػػػا ألقاىػػػا مػػػن عػػػن طريػػػق تنف
القػػرأة، فلكػػل ادلدرسػػي أف يهتمػػوا بقػػدرة الطلبػػة يف الصػػية النحويػػة 
دػػا فيهػػا مػػن اجلمػػل اإلمسيػػة إىل اجلمػػل الفعليػػة كالرتاكيػػب ادلفيػػدة. 
كبعػػد اسػػتطاعة الطلبػػة علػػى ىػػذه الفقػػرة، فعلػػيهم أف يغػػًنكا اجلمػػل 

 كالعكس، كىكذا متواليا.اإلمسية إىل اجلمل الفعلية 
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كاإلنشاء احلػر يفصػل علػى التالميػذ أف يسػتخدموا لغػتهم لتػدريب 
أنفسػػػػػهم شػػػػػرح ادلوضػػػػػوع ادلختػػػػػار، كيبػػػػػدأ مػػػػػن ادلوضػػػػػوع البسػػػػػيط 
كاجملػػػػدد. كيفضػػػػل اإلنشػػػػاء ادلوجػػػػو للمبتػػػػدئٌن، كادلعلػػػػم يػػػػدكر دكرا 
ىامػػايف إلقػػاء مػػا يف اذىػػاهنم لتػػدريب التالميػػذ يف كتابػػة اإلنشػػػاء. 

يف تفريػػػػق احلػػػػركؼ مػػػػن الكلمػػػػات كتعريػػػػف الصػػػػية النحويػػػػة إمػػػػا 
كالرتاكيػػػػػب اللغويػػػػػة البسػػػػػيطة. كأمػػػػػا اإلنشػػػػػاء احلػػػػػرة يطبقػػػػػو علػػػػػى 
التالميذبعػػػػػد تعلمهػػػػػم اإلنشػػػػػاء ادلؤجػػػػػو. يف ىػػػػػذه ادلرحلػػػػػة تػػػػػدريب 
التالميذ على تعبًن مػا يف أفكػارىم مػن خػًناهتم اللغويػة بالرتاكيػب 

 اجلميلة دكف إمهاؿ بقواعد اللغوية.

كمػػػػن ادلعػػػػركؼ أيضػػػػا أف الطػػػػرؽ كالوسػػػػائل التعليميػػػػة مػػػػن عناصػػػػر 
التعلػػػػػػيم يف الرتبيػػػػػػة. كلػػػػػػذالك، كانػػػػػػت ادلعلمػػػػػػة تسػػػػػػتخدـ الطػػػػػػرؽ 
كالوسػػائل ادلتعػػددة حػػٌن تقػػدا ادلػػادة يف الفصػػل.أما اذلػػدؼ العػػاـ 
مػػػن اسػػػتخدامها فهػػػو تسػػػهيل الطلبػػػة علػػػى فهػػػم ادلػػػادة، كتسػػػاعد 

يػػػة التعلػػػيم تبػػػدأ يف السػػػاعة ادلعلمػػػة يف شػػػرح ادلػػػادة أيضػػػا. كأف عمل
صباحا، فتدخل ادلعلمة إىل الفصل بالسالـ كالطلبة يرّدكف  7:30



47 
 

 

السالـ بعدىا،مث قراءة الدعاء خاشعٌن. كتدع ادلعلمة أمساء الطلبة 
 كتسأؿ عن أحواذلم.

 الطرؽ ادلستخدمة عند تعليم اإلنشاء -
د كما كجد الباحث من اإلستجابة كمن ادلقابلة الشخصية دعه

مصباح العلـو يف الفصل اخلامس،أف الطريقة ادلستخدمة عند 
تعليم اإلنشاء ىي الطريقة فتح القاموس كالرتمجة أك على حسب 

 احلاجة. كأما إجرائها فهو كما يلي:
 تقدا ادلوضوع -1
شرح ادلادة. مثل أف يغًنكا اجلمل  -2

ادلضارعة إىل اجلمل ادلاضية كعكسو. 
كىكذا متواليا. سواء أكانت يف 
تعريفها أىدافها كغًن ذالك، حا 

 يفهم الطلبة فهما عميقا.
تقدا ادلعلمة باألمثلة ادلاضية إىل  -3

 ادلضارعة كتقرائها.
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يقـو الطلبة بالواجبات كيكتبها على   -4
كراستهم، كيسأؿ الطلبة عن أشياء 

 مل يفهموىا إىل ادلعلمة.
تأمر ادلعلمة بفتح القاموس إف  -5

كجدكا الكلمات اليت مل يفهموا 
الطلبة عن معانيها أك الصياغ 

 الكلمات ادلعربة.
تطلب جبمع العمل ادلدرسي إىل   -6

 مكتب ادلعلم
تطلب الطلبة بقراءة الواجبات ما  -7

على السبورة كترمجتها كإصالح 
 اآلخر إذا خطئ يف اإلجابة.

 الوسائل ادلستخدمة عند تعليم اإلنشاء -
عليم كانت الوسائل التعلمية اليت تستخدمها ادلعلمة عند ت

 اإلنشاء فهي :
السبورة كالطالسة ككشف  -1

 الغياب
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 الكتاب ككحدة التعلم كالقاموس -2
أف ادلعلمة تعلم مادة اإلنشاء باستخداـ الوسائل ادلتنوعة أ ناء 
التعليم كىي الّسبورة كاألدكات ادلدرسية كالكتاب.كأما إجرائها 

 فهو:
كتبت ادلعلمة ادلوضوع  -1

على السبورة من أنواع 
تبدؿ اإلنشاء )اس

الكلمات من ادلضارع 
 (37إىل ادلاضي

تسأؿ ادلعلمة الطلبة  -2
 احوؿ ادلوضوع الدراسي.

تقدا ادلعلمة األمثلة  -3
ادلاضية إىل ادلضارعة 

 كتقرائها.

                                                             

 
مالحظة ادلباشرة أ ناء عملية تعليم اإلنشاء معهد مصباح العلـو يف 37

 ـ2018فربايًن  10التاريخ 
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يقـو الطلبة بالواجبات  -4
 كيكتبها على كراستهم.

تأمر ادلعلمة بفتح  -5
القاموس إف كجدكا 
الكلمات اليت مل 

 يفهموىا .
بياف تقدا ادلعلمة عن  -6

ادلوضوع باألمثلة األخرل 
دلؤيدة الذاكرة كالتفاىم 

 الطلبة
 قدرة الطلبة في تعلم اإلنشاء -ٖ

أخذ الباحث الو ائق للحصوؿ على البيانات عن القدرة         
.كيعتمد الباحث 38الطلبة من ادلعلمة اإلنشاء معهد مصباح العلـو

جلدكؿ على النتيجة الطلبة يف اإلمتحاف النهائي كما ظهر يف ا
 التايل:

                                                             

د كاخلامس  -النتيجة الطلبة يف ادلادة اإلنشاء يف الفصل اخلامسك ائق 38 
 . أ معهد مصباح العلـو–
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 4- 3اجلدكؿ
 تفصيل النتيجة الطلبة يف درس اإلنشاء

رلموع  النتيجة رقم
 الطلبة

 النسبة ادلؤية

 %8.47 5 شلتاز 1
 % 10،16 6 جيد جدا 2
 %22.03 13 جيد 3
 %25.42 15 مقبوؿ 4
 %33.89 20 ضعيف 5

 ٓٓٔ% ٜ٘ المجموع
الطلبة اعتمادا على اجلدكؿ السابق يدؿ علينا أف أكثر  

اصلوف على النتيجة الضعيفة يف االمتحاف النهائي بنسبة 
%. كقليال منهم اصلوف على النتيجة ادلمتازة بنسبة  33.89
% كىذا دليل على أف الطلبة مازلوا يواجهوف ادلشكالت 8.47

 يف تعلم اإلنشاء.
 مشكلة الطلبة يف تعلم اإلنشاء  -4
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شاء، قد قاـ الباحث كدلعرفة أحواؿ صعوبة الطلبة يف تعلم اإلن 
بادلقابلة الشخصية مع ادلعلمة اإلنشاء كتوزيع كرقة االستبانة 

 للطلبة كما يشًن البنا اجلداكؿ التالية:
 4-4اجلدكؿ 

 ما األسباب اليت تؤدل إىل تلك ادلشكالت؟
ر 
ق
 ـ

رلموع  األجوبة
 اإلجابة

النسبة 
 ادلؤية

ليس لدم اإلمكانية يف تعلم  1
 اإلنشاء

5 8.47% 

 %15.25 9 عوامل البيئة 2
 %52.54 31 تكوين اكؿ الكلمات 3
 %23.72 14 اإلجابة األخرل 4

 100% 59 اجملموع
من اجلدكؿ السابق يدؿ علينا اتضح أف أكثر الطلبة يواجهوف 
ادلشكالت يف اإلنشاء يف تكوين اكؿ الكلمات بنسبة 



53 
 

 

%، كقليل منهم يواجهوف يف أحواؿ اإلمكانية عند 52.54
الطلبة، كمن اإلجابة األخرل ىي كثرة ادلزاح حا جيعل عملية 
التعليم غًن تفضي، كقلة اىتمم بشرح ادلعلمة، كصعبة يف تركيب 

 اجلماؿ الصحيحة.
 4-5اجلدكؿ 

 ما سعيك للتغلب على الصعوبات اليت تواجهها؟
رلموع  األجوبة رقم

 اإلجابة
النسبة 
 ادلؤية

 %6.77 4 كثرة قراءة الكتب العربية 1
62.71 37 كثرة حف  ادلفردات 2

% 
11.86 7 شلارسة كمالزمة كتابة العربية 3

% 
18.64 11 اإلجابة األخرل 4

% 
 100% 59 اجملموع
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من اجلدكؿ السابق يدؿ علينا أف أكثر الطلبة يسعوف يف كثرة 
%،كمن اإلجابة األخرل منهم 62.71حف  ادلفردات بنسبة 

النحوية كالصرفية، كيف تطبيق اللغة يسعوف يف تعمق درس القواعد 
شلاحف  من ادلفردات اجلديدة .كمنهم يسعوف يف شلارسة كتابة 

%، كقليل منهم يسعوف يف كثرة قراءة 11.86العربية بنسبة  
 %.6.77الكتب العربية بنسبة 

 4-6اجلدكؿ 
 إنشاء؟ تعلمما ادلشكلة اليت جتد عند 

 ادلؤيةالنسبة  رلموع اإلجابة األجوبة رقم
 %5.08 3 عدـ فهم شرح ادلعلم 1
 %59.32 35 كقات التعلم األقلة  2
صعوبة الرتكيز على  3

 ادلواد الدراسية
7 11.86% 

 %23.72 14 اإلجابة األخرل 4
 100% 59 اجملموع

من اجلدكؿ السابق يدؿ علينا أف أكثر الطلبة يواجهوف 
كقليال منهم %، 59.32ادلشكالت يف األكقات التعلم بنسبة 
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%، كمن 5.08يواجهوف يف أحواؿ عدـ فهم شرح ادلعلم بنسبة 
اإلجابة األخرل منهم من يعاين يف تطبيق اللغوية كعدـ الرتكيز 

 سببا على الزمالء اليت يتكلموف أ ناء عملية التعليم كالتعلم.
 4-7اجلدكؿ 

 ىل تفهم ادلادة مع الطريقة اليت تعلم ادلعلمة؟
 النسبة ادلؤية اإلجابة رلموع األجوبة رقم
 %91.52 54 نعم 1
 %1.69 1 ال  2
 %3.38 2 قليل 3
 %3.38 2 اإلجابة األخرل 4

 100% 59 اجملموع
أف أكثر الطلبة فامهوف  يدؿ علينامن اجلدكؿ السابق  

بالطريقة اليت تستخدمها ادلعلمة عند تعلم اإلنشاء بنسبة 
بالطريقة اليت تستخدمها %، كقليال منهم ال يفهموف 91.52

 %.1.69ادلعلمة عند تعلم اإلنشاء بنسبة 
 4-8اجلدكؿ 

 ىل أنت التقـو بالواجبات أحيانا؟
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النسبة  رلموع اإلجابة األجوبة رقم
 ادلؤية

 %5.08 3 نعم 1
 %57.62 34 ال  2
 %33.89 20 أحيانا 3
 %3.38 2 اإلجابة األخرل 4

 100% 59 اجملموع
علينا أف أكثر الطلبة اليقوموف بالواجبات كمن اجلدكؿ يدؿ 

%، كمعظمهم اليقوموف بالواجبات أحيانا بنسبة  57.62بنسبة 
%، كقليال منهم اليقوموف بالواجبات دتما على الوقت 33.89
 %.5.08بنسبة 

 4-9اجلدكؿ 
 ما ىي الصعوبات اليت كثًنا اكاجهها يف تعلم إنشاء؟

رلموع  األجوبة رقم
 اإلجابة

النسبة 
 دلؤيةا

قلة سيطرة على القواعد  1
 النحوية

39 66.10% 
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قلة سيطرة على ادلفردات  2
 العربية

16 27.11% 

 %1.69 1 الضعف يف كتابة العربية 3
 %5.08 3 اإلجابة األخرل 4

 100% 59 اجملموع
كمن اجلدكؿ السابق يدؿ علينا أف أكثر الطلبة ييواجهوف  

القواعد النحوية بنسبة الصعوبات يف قلة استعاب على 
%، كمعظمهم قلة استعاب على  ادلفردات العربية بنسبة 66.10
%، كقليال منهم ضعيف يف كتابة العربية بنسبة 27.11
1.69.% 

 4-10اجلدكؿ 
 ما ىي العوامل اليت جتعل الدرس صعباعندؾ؟

رلموع  األجوبة رقم
 اإلجابة

 النسبة ادلؤية

البيئة ادلدرسية كقلة األدكات  1
 ادلدرسية

7 11.86% 

 %69.49 41التعب كالنعاس كالتعلم  2
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 غًنالنشاط
 - - الأحب الدرس اإلنشاء 3
 %18.64 11 اإلجابة األخرل 4

 100% 59 اجملموع
كمن اجلدكؿ السابق يدؿ علينا على أف العوامل اليت  

يواجهها الطلبة منها التعب كالنعاس كغًنالنشاط بنسبة 
يواجهوف يف  البيئة ادلدرسية كقلة األدكات %، كمنهم 69.49

%، كمن اإلجابة األخرل منها قلة 11.86ادلدرسية بنسبة 
استعاب على القواعد النحوية كالصرفية كالتعاب كالكساؿ كقلة 

 تعلم اإلنشاء كالدرس غًن شلتع كقلة ادلفردات.
 4-11اجلدكؿ 

 ىل حتب اللغة العربية؟
رلموع  األجوبة رقم

 اإلجابة
 النسبة ادلؤية

 %86.44 51 نعم 1
 - - ال 2
 %13.55 8 أحيانا 3
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 - - اإلجابة األخرل 4
 100% 59 اجملموع

كمن اجلدكؿ السابق يدؿ علينا أف أكثر الطلبة ابوف  
%، كمنهم اب الدرس اللغة العربية 86.44اللغة العربية بنسبة 

 %.13.55أحيانا بنسبة 
 
 
 

 4-12اجلدكؿ 
 اإلنشاء؟ىل حتب درس 

 النسبة ادلؤية رلموع اإلجابة األجوبة رقم

 %81.35 48 نعم 1
 - - ال 2
 %16.94 10 أحيانا 3
 %6،1 1 اإلجابة األخرل 4

 100% 59 اجملموع
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كمن اجلدكؿ يدؿ علينا أف الطلبة اب كثًنا يف درس  
%، كاب بعضهم أحيانا بنسبة 81.35اإلنشاء بنسبة 

16.94.% 
 4-13اجلدكؿ 

 الوسيلة تساعدؾ يف فهم اإلنشاء؟ ىل
النسبة  رلموع اإلجابة األجوبة رقم

 ادلؤية
 %79.66 47 نعم 1
 %3.38 2 ال 2
 %11.86 7 أحيانا 3
 % 5.08 3 اإلجابة األخرل 4

 100% 59 اجملموع
كمن اجلدكؿ السابق يدؿ علينا أف أكثر الطلبة تساعد   

يف الوسيلة اليت تستخدـ ادلعلمة يف فهم اإلنشاء بنسبة 
%، كقليال منهم غًن 11.86%، كتساعد أحيانا بنسبة 79.66

 %. 3.38مساعد هبا يف فهم اإلنشاء بنسبة 
 كأما ادلشكالت األخرل لديهم فهي:
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مل تكن مرتفعة،  إف رغبة تعلم اإلنشاء عند الطلبة -1
كىذا كاضح شلا أجابت معلمة اإلنشاء من األسئلة 
ادلقابلة،حيث أهنا قالت " مازلت الطلبة أقل اىتمم 

 ." 39يف تعلم اإلنشاء
استخداـ اللغة السماعي يف الكتابة دكف نظرهتا يف  -2

 ، حا ختطئ يف الكتابة.40القاموس
يظهر ادلخالفة من بٌن الطلبة ، مثل غاب عن  -3

، كالتأخر، كعدـ القياـ 41دكف عذراحلضور ب
بواجبات ادلنزلية، كالتدخل يف أمر غًنه داخل أك 
خارج الفصوؿ الدراسية، كعدـ الرغبة يف تسجيل 
الدركس كلو كاف كتابة كرسي كقلم، كعدـ االنتظاـ 

 يف التعلم، كالرتؾ التعلم التعاكين.

                                                             

 
نتيجة ادلقابلة الشخصية مع معلمة اإلنشاء معهد مصباح العلـو يف  39
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غًن قادر على التعبًن عن ادلفردات ادلوجودة شفهيا   -4
 يرياأك حتر 

قلة االستماع اللغة العربية من الناطق هبا أك الصوت  -5
 العريب األصلي.

التكاسل يف تعلم اإلنشاء حيث أهنم ال املوف   -6
.كيناـ أ ناء عملية 42كتب الدراسية أك القاموس

 .43التعليم يف الفصل
قلة سيطرة على ادلفردات حا يصعبوا يف إتياف  -7

 األمثلة أك الكلمات اجلديدة.
 قلة سيطرة على األسلوب العربية  -8
 عدـ ادلداكمة يف قراءة النصوص العربية -9

 كبعض العيوب الظاىرة يف اإلنشاء التالميذ : 
 قلة الثركة الفكرية -1
 إمهاؿ الرتتيب ادلنطقي كالربط بٌن األفكار. -2
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 قلة الثركة اللغوية.  -3
كمن ىذا يتضح أف الطلبة ذلم ادلشكالت ادلتنوعة يف تعلم 

 اإلنشاء .
 نتائج ادلقابلة الشخصية مع ادلعلمة اإلنشاء. -5

يفهم بعض الطلبة ادلواد يف الفصل، كيف  .أ 
بعضهم ال يفهموف بعض، كبعضهم ال 

 يفهموف شيئا.
إف معظم الطلبة اليقدركف على كتابة  .ب 

 اإلنشاء بالقواعد الصحيحة.
يتعلموف الطلبة اللغة العربية من كل   .ج 

قواعدىا مثل النحو كالصرؼ ك البالغة 
غًن ذالك. لكن ىم ضاعفوف يف تكوين ك 

الكلمات العربية إىل أحسن تركيب 
 كقواعد.

إف معظم الطلبة الاملوف القاموس أ ناء  .د 
عملية التعليم  حبثا عن ادلفردات الصعوبة 

 اليت مل افظوىا كيفهموىا
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 كإف رغبة تعلم اإلنشاء عندىم قليل جدا. .ه 
يفهموف الطلبة عن ادلادة اليت درسوا كلكن   .و 

 يانا ينسوف يف اليـو التايل.أح
احملاكالت من ادلعلمة كالطلبة حللوؿ ادلشكالت  -6

 لديهم.
كدلعرفة احملاكالت من ادلعلمةحللوؿ ادلشكالت يف ادلادة اإلنشاء 
، فقاـ الباحث بادلقابلة الشخصية  عند الطلبة معهد مصباح العلـو

 مع ادلعلمة اإلنشاء كتوزيع اإلستبانة للطلبة. 
 التايل: 4-7الطلبة اعتمادا يف اجلدكؿ زلاكالت 

 ما سعيك للتغلب على الصعوبات اليت تواجهها؟ 
رلموع  األجوبة رقم

 اإلجابة
 النسبة ادلؤية

 %6.77 4 كثرة قراءة الكتب العربية 1
 %62.71 37 كثرة حف  ادلفردات 2
شلارسة ك مالزمة كتابة  3

 العربية
7 11.86% 

 %18.64 11 اإلجابة األخرل 4
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 100% 59 اجملموع
من اجلدكؿ السابق يدؿ علينا أف أكثر الطلبة يسعوف يف كثرة 

%،كمن اإلجابة األخرل منهم 62.71حف  ادلفردات بنسبة 
يسعوف يف تعمق درس القواعد النحوية كالصرفية، كيف تطبيق اللغة 
شلاحف  من ادلفردات اجلديدة .كمنهم يسعوف يف شلارسة كتابة 

%، كقليال جدا منهم يسعوف يف كثرة 11.86العربية بنسبة  
 %.6.77قراءة الكتب العربية بنسبة 

  :كمن نواحى اصالح يف اإلنشاء على النواحى اآلتية 
الناحية الفكرية، كتشمل النظر يف األفكار  -1

اليت تتدرج  حتت ادلوضوع )كأف يكوف 
ادلوضوع شلا يتصل حبياة التالميذ(، كمن 

 بط بينها.حيث صحتحا، كترتيبها، كالر 
الناحية اللغوية،  كتشمل مراعاة قواعد النحو  -2

كالصرؼ كالبالغة ) كأف يلتـز ادلدرس الكالـ 
باللغة العربية السليمة، كالشك أف إيثارا 
الفصحى يف التدريس يهيئ للتالميذ صوارا 

 جيدة للمحاكاةػ فتسلم عبارهتم(
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 الناحية األدبية، كتعين هبا األسلوب. -3
 لوؿ ادلشكالت عند تعلم اإلنشاء عند زلاكالت ادلعلمة حل

 الطلبة،فيما يأيت:
  (LDC)تكوين مركز تطوير اللغة  .أ 
مراجعة ادلواد السابقة عند ادلعلم قبل أف ببدأ  .ب 

 ادلواد اجلديدة.
إدخاؿ ادلادة اإلنشاء إىل الدرس اإلضايف يف  .ج 

 44النهار.
 إصالح اللغة داخل كخارج الفصل. .د 
اإلنشاء يف أم مكاٍف اث ادلعلمة الطلبة بتعلم  .ه 

 إما يف ادلساكن أك يف الفصل.
 تقدا ادلفردات كاألساليب يف ادلواد الدراسية. .و 
انعقاد الندكة كادلناقشة حوؿ اللغة العربية مع  .ز 

 تقدا الناطقٌن األصلٌن 
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حتضًن الناطق األصلي باللغة العربية تسهيىال  .ح 
للطلبة على التواصل مع الناطقي اللغة على 

 ل.ادلدل الطوي
تقدا ادلعلمة األسئلة كالتدريب التحريرم أك  .ط 

كالتغيًن الكلمات كاحلف  الشفوم كاإلعراب 
 كاجلماؿ العربية.

استخدـ ادلعلمة عدة الوسائل التعلمية    .ي 
كالسبورة كالرسم البياين أحيانا عندما احتيج 

 إىل بياف ادلواد الصعوبة.
إعداد ادلعهد الوحدات التعلم لرتقية قدرة الطلبة  .ك 
 لى فهم اإلنشاء.ع

 حتليل البيانات كمناقشتها - ب
بعد أف عرض الباحث البيانات عن عملية البحث 
ادليداين عرضا مفصال، يقـو اآلف بتحليلها، كذالك كمامن 
نتيجة اإلستبانة ادلقدـ للطلبة، كادلقابلة الشخصية مع 
ادلعلمةاإلنشاء. فيحلل الباحث ادلشكالت اليت يواجهها  

اإلنشاء كاحملاكالت ادلعلمة حللوؿ ادلشكالت الطلبة يف تعلم 
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، ككانت  الطلبة يف تعلم اإلنشاء دعهد مصباح العلـو
 التحليالت كما يلي :

كانت الطلبة اليسيطركف على تعلم اإلنشاء     -1
 سيطرة حيدة.

كانت الطلبة اليسيطركف على ادلفردات  -2
 كالقواعد النحوية كلوكانوا قد تعلموىا.

يف تعلم اإلنشاء مهما   اليزاؿ الطلبة ضعفوا -3
كانوا قد تعلموىا إما من حيث القواعد النحوية 

 كالصرفية كالبالغة كالرتكيب اجلماؿ.
أف الطلبة عدـ ادلداكمة يف قراءة  النصوص  -4

 العربية .
كأف الطلبة يواجهوف ادلشكالت يف تركيب  -5

الكلمات عند كتابة اإلنشاء كال يعرفوف إبتدأ 
ارسة أك ادلالزمة يف  الكلمات سببا على قلة ادلم

 كتابة العربية .
كمن زلاكالت الطلبة كما يدؿ علينا يف اجلدكؿ  -6

أف أكثرىم ااكلوف على حف  ادلفردات  7-4
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الكثًنة كمعظمهم يسعوف يف تعمق درس 
القواعد النحوية كالصرفية، كيف تطبيق اللغة 
شلاحف  من ادلفردات اجلديدة كبعضهم يف 

 عربية.شلارسة كمالزمة الكتابة ال
كمن احملاكالت ادلعلمة اإلنشاء ىي تقدا  -7

األسئلة للطلبة عن ادلادة ادلاضية . كاثهم 
على تعلم اإلنشاء جبيد حا يسيطركف على  
كتابة اإلنشاء كتابة صحيحة كيفهمها 
القارؤكف، كيعطي التدريب ليعطي أ را فيو  
كاحلف  القواعد النحوية كالصرفية كاإلعراب 

لتحريرم مثل : استبدؿ  ك يعطى التدريب ا
كل كلمة ادلضارع يف اجلماؿ بفعل ادلاضي 

 كغًن ذالك.  
انعقاد الندكة كادلناقشة حوؿ اللغة العربية مع  -8

 تقدا الناطقٌن األصليٌن 
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

مت حبػػث ىػػذه الرسػػالة عمػػا يتعلػػق دشػػكالت تعلػػم اإلنشػػاء 
، فػاآلف اسػن أف يقػدـ الباحػث  عند الطلبػة دعهػد مصػباح العلػـو

 نتائج البحث كاإلفرتاحات ختاما ذلذه الرسالة. 

 تائج البحث .أ 

بنػاء علػػى عػرض البيانػػات كحتليلهػػا يف البػاب السػػابق فػػيمكن 
 بياف نتائج هبذ البحث كما يلي :

إف ادلشكالت اليت يواجهها الطلبة يف تعلم اإلنشاء ىػي    -3
 عديدة كمتنوعة كدتثل ىذه ادلشكالت يف : 

 ادلفردات  سيطرة علىقلة  .أ 
 قلة سيطرة على القواعد النحوية كالصرفية .ب 
 قلة ادلراجعة الدرس .ج 
 رغبة التعلم اإلنشاء  .د 
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 قلة األكقات التعلم .ق 
 عدـ ادلداكمة يف قراءة النصوص العربية .ك 
 ف يف تكوين اجلملة ادلفيدةيضعفو  .ز 
غًن قادر على التعبًن عن ادلفردات ادلوجودة شػفهيا أك  .ح 

 حتريريا
قلة االستماع اللغة العربية من الناطقٌن هبا أك الصػوت  .ط 

  العريب األصلي
كمػػػػن احملػػػػاكالت ادلعلمػػػػة حللػػػػوؿ ادلشػػػػكالت الطلبػػػػة يف تعلػػػػم  -4

 اإلنشاء ىي:
  (LDC)تكوين مركز تطوير اللغة .أ 
ادلواد السابقة عند ادلعلم قبل أف يبدأ ادلواد مراجعة  .ب 

 اجلديدة.
 إدخاؿ ادلادة اإلنشاء إىل الدرس اإلضايف يف النهار. .ج 
 إصالح اللغة داخل كخارج الفصل .د 
 اث ادلعلم الطلبة بتعليم اإلنشاء يف أم مكاف. .ه 
تقدا األسئلة التدريب التحريرم أكالشفهي كاإلعراب  .و 

 ماؿ العربية.كاحلف  كالتغيًن الكلمات أكاجل
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استخدـ الوسائل كالسبورة كادلسالط عند شرح ادلعلم  .ز 
 ادلادة الصعوبة  لرتقية قدرة الطلبة على فهم ادلادة.

انعقاد الندكة كادلناقشة حوؿ اللغة العربية مع تقدا  .ح 
 الناطقٌن االصليٌن 

حتضًن الناطق األصلي باللغة العربية تسهيىال للطلبة  .ط 
 ل الطويل.على التواصل معو على ادلد

 االفتراحات . ب

قبػػػل اإلنتهػػػاء مػػػن كتابػػػة ىػػػذه الرسػػػالة جيػػػدر بالباحػػػث أف 
 يقدـ بعض اإلفرتاحات اآلتية:

ينبغي على الطلبة دعهد مصباح العلـو أف يهتمػوا  -1
بدراسة اإلنشاء إىتماما كبًنا ألف اإلنشػاء مػادة مهمػة 

 التصاؿ مايف أذىاهنم إىل غًنىم عن طريق كتايب.
أف تسػػتخدـ الطػػرؽ ادلناسػػبة عنػػد ينبغػػي للمعلمػػة  -2

عمليػػػػة التعلػػػػيم كالػػػػتعلم اإلنشػػػػػاء حػػػػا يكػػػػوف عمليػػػػػة 
التعلػػيم كالػػػتعلم جذابػػػة، كتسػػػتخدـ الوحػػػدات ادلناسػػػبة 

.  بادلناىج اليت قررىا معهد مصباح العلـو
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ينبغي للطلبة أف يزكدكا الثركة اللغوية لسهولة علػى  -3
 فهم ادلادة اإلنشاء.

ـ أف جيهز الوسائل ينبغي على معهد مصباح العلو  -4
  التعلمية  لشنشاء كادلعاجم العصرم كغًنىا.
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Angket Tentang Kesulitan Siswa Belajar Insya‟ 

 

Daftar Angket Yang Kami Sampaikan Pada Saudara Kami 

Harap Diisi Dengan Jujur Dan Apa Adanya. Karena 

Jawaban Saudara Akan Kami Pakai Untuk Penelitian 

tentang Kesulitan Siswa Dalam Belajar Insya‟ Di Mahad 

Misbahul Ulum. Dan Jawaban Saudara Sama Sekali Tidak 

Berpengaruh Terhadap Prestasi Sekolah Anda. Jadi Kami 

Harap Anda Dapat Memberikan Informasi Yang Sesuai.  

Petunjuk Pengisian Angket 

Pertanyaan Yang Berupa Isian, Dimohon Mengisi Jawaban 

Pada Tempat Yang Telah Disediakan. Pertanyaan Yang 

Berupa Pilihan, Dimohon Mengisi Jawaban Sesuai Dengan 

Keadaan Yang Sesungguhnya. 

Identitas Responden 

Nama : 

Kelas/Semester: 

A. Angket Semi Tertutup 

1. Apa penyebab pelajaran itu sulit bagi anda ? 

a. Tidak Miliki Potensi Dalam Pelajaran Insya‟ 

b. Faktor teman bermain, pergaulan dan 

lingkungan sekitar 

c. Memulai dan menyusun kerangka kalimat 

d. (Berikan Jawaban 

Lain)…………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………… 

2. Apa usaha yang Sudah Anda Lakukan Untuk 

Mengatasi Kesulitan Dalam Belajar Insya‟? 

a. Banyak Membaca Buku berbahasa arab 

b. Menghafal Lebih Mufradat 



 
 

 

c. Latihan menulis arab 

d. (Berikan Jawaban 

Lain)…………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………… 

3. Apa Masalah yang anda  dapatkan dalam Belajar 

Insya‟? 

a. Tidak Mengerti Penjelasan Guru 

b. Waktu Belajar Insya‟ Yang Minim 

c. Sukar dalam memusatkan perhatian pada 

bahan ajar 

d. (Berikan Jawaban 

Lain)…………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

…………………………… 

4. Apakah anda Paham dengan metode/cara guru 

Menyampaikan Materi ? 

a. Iya 

b. Tidak 

c. Kurang paham 

d. (Berikan Jawaban 

Lain)…………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

…………………………… 

5. Apakah Anda sering tidak menyelesaikan Tugas 

insya‟ Dari Guru ? 

a. Iya 

b. Tidak 

c. Kadang-Kadang 



 
 

 

d. (Berikan Jawaban 

Lain)…………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………… 

6. Apa kesulitan  yang paling banyak anda hadapi 

dalam belajar insya‟? 

a. Kurangnya pengetahuan tentang qawaid 

nahwu dan sharaf 

b. Kurangnya Kosakata bahasa arab 

c. Lemah dalam Menulis arab 

d. (Berikan Jawaban 

Lain)…………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………… 

7. Faktor Apa yang membuat pelajaran itu sulit ? 

a. Lingkungan sekolah dan alat-alat belajar 

yang kurang 

b. Lelah, mengantuk dan kurang bersemangat 

c. Saya tidak senang dengan pelajaran insya 

d. (Berikan Jawaban 

Lain)…………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………… 

8. Apakah anda menyukai pelajaran bahasa arab ? 

a. Iya 

b. Tidak 

c. Kadang-kadang 

d. (Berikan Jawaban 

Lain)…………………………………………

………………………………………………



 
 

 

………………………………………………

………………………………………… 

9. Apak anda menyukai pelajaran insya‟?. 

a. Iya 

b. Tidak 

c. Kadang-kadang 

d. (Berikan Jawaban 

Lain)……………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………… 

10. Apakah anda menyukai media pembelajaran 

yang digunakan dan terbantu dengan media itu? 

a. Iya 

b. tidak 

c. Kadang-kadang 

d. (Berikan Jawaban 

Lain)…………………………………………

………………………………………………

…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Nama : 

Waktu: 

Target Wawancara : Guru Insya‟ 

Tujuan :Untuk Mengetahui Masalah Yang Dialami Siswa 

Dalam Pembelajaran Insya‟ 

Untuk Mengetahui Solusi  Yang Ditempuh Guru 

Dalam Masalah Ini. 

1. Apakah murid senang belajar insya‟ dan mampu 

mengarang dengan benar ?? 

2. Apakah Ibu/bapak menerapkan metode yang 

Berbeda-beda dalam Pembelajaran Insya‟ ? 

3. Apakah efektif jam pelajaran insya‟ sekarang ? 

4. Dalam mengajar, apakah ibu/bapak fokus pada 

insya‟ hur atau muajjah atau keduanya ? 

5. Apakah Ibu/bapak Mengajarkan Insya‟ sesuai 

dengan teori dan tuntunan Pembelajaran? 

6. Apakah Ibu/bapak sering Memberi kan tugas Kepada 

Siswa Setelah Satu Pembahasan Tertentu? 

7. Menurut ibu/bapak apa faktor yang menyebabkan 

Murid Sulit Mempelajari / Mehamahi Insya‟? 

8. Apa hambatan terhadap kemajuan belajar anak yang 

paling umum ibu/bapak jumpai di kelas? 

9. Apa reaksi siswa saat tidak dapat memahami materi 

yang Ibu/bapak Sampaikan ? 

10. Upaya yang dilakukan oleh guru dan pihak sekolah 

atau bidang pengajaran dalam mengatasi Kesulitan 

Siswa Dalam Belajar Insya‟? 

11. Adakah Sarana Dan Prasarana belajar Disekolah 

untuk menunjang prestasi Ssiswa Dalam pelajaran 

Insya‟ seperti buku/media pembelajaran/wadah 

untuk menampung ide mereka ? 

12. Berapa jumlah guru insya‟ di sekolah ini ? 



 
 

 

13. Apakah ibu/bapak mengunakan media pembelajaran 

tertentu dalam mengajar?apakah terbantu dalam 

menyampaikan materi ke siswa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 
التصوير مع ىؤالء الطلبة                      

 للصف اخلامس د
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