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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 
ِإذ ا ِقيل  ٱنُشُزوْا ف ٱنُشُزوْا  ٓ  س ُحوْا ي فس ِح ٱللَُّه ل ُكمٓ  ف ٱف و 

تي رف ِع ٱللَُّه ٱلَِّذين  ء ام ُنوْا   ٓ  ِمنُكم و ٱلَِّذين  ُأوُتوْا ٱلِعلم  د ر ج  
ِبير ُلون  خ  ا ت عم   ( ١١)المجادلة  ٓ  و ٱللَُّه ِبم 

 صدق اهلل العظيم
 قال عمر ابن الخطاب رضي اهلل عنه:

 "تعلمواالعربية فإنها من دينكم"
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جك حممد مها ربياين  إىل أمي فريضة حانوم وأيب -5
اهلل وأبقامهايف سالمة الدين والدنيا صغري حفظهما

 واألخرة وإىل العائلة كلها أمجعني.
ي اإلسالمية ري وإىل أصدقائي يف جامعة الران -2

احلكومية كلهم واخلاصة للوحدة الثانية وأصدقائي 
 TPA DARUL)) يف تعليم القرأن ألولد

FALAHن هلم بالكثري تقديرا وإجالال.الذين أدي 
مستقالل مجيل وإىل مجيع أصحايب : غفران أكرب و  -4

ومحري وسفرى  وأخيت فرتي رياين ومويت وردين
وأقول شكرا جزيال على مساعدتكم يل يف كتابة .

 هذه الرسالة العلمية، جزاكم اهلل خريا.

 اهداء
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 شكر وتقدير
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

القرأن عربيا هدى للناس وبينات من احلمد هلل الذي أنزل 
اهلدى والفرقان، والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله 

 وأصحابه أمجعني. 
وقد مت الباحث من كتابة هذه الرسالة بإذن اهلل تعاىل عزوجل 

مشكالت تعلم اإلنشاء عند طلبة وقدرته حتت املوضوع " 
ويقدم هذه ".  معهد مصباح العلوم ) دراسة وصفية تحليلية(

الرسالة إىل قسم تعليم اللغة العربية إمتاما لبعض الشروط 
( يف كلية الرتبية S.Pdوالواجبات املقررة للحصول على شهادة )

 وتأهيل املعلمني جبامعة الرانري اإلسالمية احلكومية  بندا أتشيه.
ويف هذه الفرصة السعيدة يقدم الباحث بالشكر العميق  

وفضيلة، املاجسرت  .ي علي، املاجسرتللمشرفني الكرميني قص
الذين قد بذال أوقاهتماوأفكارمها يف إشراف الباحث على إعداد 
هذه الرسالة إشرافا جيدا، عسى أن يباركهما اهلل وجيزيهما 

 خرياجلزاء.
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الشكر ملدير جامعة الرانري اإلسالمية  ويقدم الباحث 
س قسم تعليم احلكومية وعميد كلية الرتبية وتأهيل املعلمني ورئي

اللغة العربية ومجيع األساتذ واألساتذات املكرمني الذين قد علموه 
أنواع العلوم املفيدة وأرشادوه إرشادا صحيحا، وكذالك يقدم 
الباحث الشكر ملوظفي املكتبة الذين قد ساعدوا يف استعارة 

 الكتب احملتاجة يف كتابة هذه الرسالة
ر معهد مصباح واليفوت الباحث أن يقدم الشكر ملدي 

العلوم واألساتذ واألساتذة خاصة لألستاذة سفرياين كاملعلمة 
اإلنشاء والطلبة فيه الذين قد ساعدوا يف مجيع البينات هلذه 

 الرسالة.
والينسى الباحث أن يقدم الشكر لوالديه احملبوبني الذين  

قد ربياه تربية حسنة وأدباه تأديبا مجيال وإلخوانه وإلخواته ولكل 
 اء أسراته فيقدم هلم أوفر الشكر على عنايتهم.أعض

ويقدم جزيال الشكر جلميع أصدقائه الذين قد دفعوه يف   
 كتابةهذه الرسالة، وجعلهم حتت ظالل رمحته يف الدنيا واآلخرة.

وأخريا يرجوا الباحث من القارئني النقد واالفرتحات  
لنا  إلكمال هذه الرسالة وأن تكون هذه الرسالة نافعة ومفيدة
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وجلميع القراء. وتدعواهلل أن يهدينا إىل صراط املستقيم وكفى باهلل 
 وكيال.
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وكان اإلنشاء درسا من الدروس العربية يف املعاهدد اإلسدالمية.وهو 
يلعدددب دورا هامدددا يف ترقيدددة فهدددم اللغدددة العربيدددة. واإلنشددداء فدددرع مدددن 
الفروع العربية لرتقية مهارة الكتابة، ومن مث يسهل الطلبة يف التعبري 

والواقددددع  يف نفسدددده مددددن األفكددددار واألراء بالكتابددددة الصددددحيحة. عمددددا
اليددزال الطلبددة يواجهددون املشددكالت يف تعلددم مددادة اإلنشدداء حيددث 
إهنددم اليقدددرون علددى كتابددة اجلمددل والفقددرات وفقددا بقواعددد النحويددة 

التعدددرف علدددى الصدددحيحة. وأمدددا األهدددداف مدددن هدددذا البحدددث هدددي 
إلنشدداء و التعددرف علددى املشددكالت الددا يواجههددا الطلبددة يف تعلددم ا

املشدددكالت. إن مدددنهج البحدددث الدددذي مدددن املعلدددم حللدددول  حمددداوالت
يعتمددددد عليدددده الباحددددث يف كتابددددة هددددذه الرسددددالة هددددو مددددنهج وصددددفي 
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حيدث يصددف الباحددث وللددل البيانددات واملعلومددات احملصددولة عليدده. 
وجتمدددع البيندددات واملعلومدددات هلدددذا البحدددث بتوزيدددع االسدددتبانة للطلبدددة 

إّن اجملتمدع هلدذا البحدث هدو ية مع معلم اإلنشداء. واملقابلة الشخص
مجيدددع الطلبدددة صعهدددد مصدددباح العلدددوم العصدددري اإلسدددالمي للمرحلدددة 

، فأخدددددذ 421الثانويدددددة مدددددن الفصدددددل األول إىل الثالدددددث وعدددددددهم 
الباحدددث الطلبدددة يف الفصدددل اخلدددامس )د(مدددن البندددات واخلدددامس )أ( 

طالبدددا و  11مددن البنددني للمرحلدددة الثانويددة كعينددة البحدددث وعددددهم 
أن املشدكالت الديت يواجههدا  أخذ كلهم للعينة.ونتائج البحث هي

الطلبة يف تعلدم اإلنشداء هدي قلدة سديطرة علدى املفدردات ،وقلدة فهدم 
القواعددددد النحويددددة والصددددرفية، وقلددددة املراجعددددة الدددددرس، وقلددددة أوقددددات 
الددددتعلم، وعدددددم املداومددددة يف قددددراءة النصددددوص العربيددددة، وتعلددددم غددددري 

يف تكددوين اجلملددة املفيدددة، والتعددب والنعدداس  النشدداطي، ويضددعفون
والكسددال.ومن حمدداوالت املعلددم حللددول املشددكالت الطلبددة يف تعلددم 

مراجعدددة املدددواد ، و LDC)تكدددوين مركدددز تطدددوير اللغدددة )اإلنشددداء هدددي 
السدددابقة عندددد املعلدددم قبدددل أن يبددددأ املدددواد اجلديددددة. وإدخدددال املدددادة 

ح اللغددددة داخددددل اإلنشدددداء إىل الدددددرس اإلضددددايف يف النهددددار. وإصددددال
وخارج الفصل، ولث املعلم الطلبة بتعليم اإلنشداء يف أي مكدان. 
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وتقدددا األسددئلة التددددريب التحريددري أوالشدددفهي كدداإلعراب واحلفددد  
وتغيدددددري الكلمددددددات أواجلمددددددال العربيدددددة. واسددددددتخدام عدددددددة الوسددددددائل  
كالسددبورة واملسددالط عنددد شددرح املعلددم املددادة الصددعوبة  لرتقيددة قدددرة 

  فهم املادة.الطلبة على 
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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 
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Pesantren Modern Misbahul 

Ulum (Pendekatan 

Deskriptif)  

Nama Lengkap  : Chairil Ramadhan 
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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

اللغدددددة العربيدددددة  إحددددددى املدددددواد الدراسدددددية الددددديت يتعلمهدددددا 
الطلبة يف املددارس واملعاهدد. وتنقسدم املهدارات يف اللغدة العربيدة 

والكددالم والقددراءة والكتابددة.فمهارة   أربعددة األقسام:االسددتماعإىل
الكتابة هي مهارة هامة يف ترقية قدرة الطلبدة علدى تعبدري مدا يف 
أنفسددهم مددن األفكددار واملعدداين واألغددراض بالرتكيددب العربيددة مددع 
التعبدددري املدددنظم أو "أداء املدددنظم وحمكدددم يعدددرب بددده اإلنسدددان عدددن 

ن دلدددديال علددددى وجهددددة نظددددرة أفكددددار ومشدددداعره يف نفسدددده، وتكددددو 
والكتابدة هدي أداء لغدوي رمدزي  5وسبابه يف حكم الّناس عليده.

                                                           
1.

Azizah, Tanmiyatu Maharatiat-Thalabati Fi-insya’ Bishuwari 

Almuslsalah, jurnal ilmiah,vol 15, no, 1,hal 44
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يعطددي دالالت متعددددة و ترعددي فيدده القواعددد اللغددوي املكتوبددة، 
 2يعرب عن فكر اإلنسان و مشاعره.

كفدداءة التالميددذ علددى الكتابددة املعربددة وأمددا اإلنشدداء فهددو  
ن األخطددداء، عدددن األفكدددار واملشددداعر بعبدددارات سدددليمة،خالية مددد

تناسددددب مسددددتواهم اللغوي،وتدددددريبهم علددددى التحريددددر بأسدددداليب 
مجيلدددة ،بدقدددة، مدددع اختيدددار األلفدددا  املالئمدددة وتنسددديق األفكدددار 

 4ومجعها وترتيبها.
وكدددان اإلنشددداء درسدددا مدددن الددددروس العربيدددة يف املعاهدددد 
اإلسدددالمية.وهو يلعدددب دورا هامدددا يف ترقيدددة فهدددم اللغدددة العربيدددة. 

فددروع العربيدة لرتقيددة مهدارة الكتابددة، ومددن مث واإلنشداء فددرع مدن ال
يسددددهل الطلبددددة يف التعبددددري عمددددا يف نفسدددده مددددن األفكددددار واألراء 

 بالكتابة الصحيحة.

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

 542 .ص(، 2050 ،الطبعة الرابعة: السالم

طرائق التدريس مهارت اللغة العربية وادبها عابرتوفيق اهلامشي، .4
 642 .ص،(2004لبنان  :)بريوت ،للمراحل الدراسية
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م أحد املعاهد الرتبوية اإلسالمية ومعهد مصباح العلو 
أن  يف إقليم أتشيه دارالسالم الذي جيب على تالميذه
مهاراهتا يسيطروا املاّدة العربية سيطرة جيدة من مجيع 

وخصوصا يف مهارة الكتابة، ويعّلم املدرسون فيه العلوم العامة 
ويتعلم الطلبة صباحا وليال. وتتبع هذه املدرسة منهج وزارة 
شؤون الرتبية الوطنية يف الصباح، وأما يف الليل فيتعلم الطلبة 
الدروس حتت منهج املعهد. ودرس اإلنشاء فيتعلمه الطلبة 

 ساعتني يف األسبوع.
الواقع اليزال الطلبة يواجهون املشكالت يف تعلم و 

مادة اإلنشاء حيث إهنم اليقدرون على كتابة اجلمل 
 والفقرات وفقا بقواعد النحوية الصحيحة.

بناء على ما سبق ذكره أراد الباحث أن جيري البحدث 
مشكالت تعلم اإلنش اء عن د طلب ة معه د العلمي بدالعنون: "

  مصباح العلوم"
 أسئلة البحث -ب

اعتمادا على ما سبق من البيان فيقدم الباحث حتديدد 
 املسائل كما يلي:



6 
 

 

مددددددا املشددددددكالت الددددددا يواجههددددددا الطلبددددددة يف تعلددددددم  -أ
 اإلنشاء ؟ 

ا حماوالت من املعلدم حلدل املشدكالت يف تعلدم م  -ب
   ؟اإلنشاء 

 أهداف البحث -ج
وأما أهداف البحث الذي يهدف إليها الباحث يف هذه 

 الدراسة هي:
شدددكالت الدددا يواجههدددا الطلبدددة يف تعلدددم التعدددرف علدددى امل .أ

 اإلنشاء
 املشكالت.من املعلم حللول  التعرف على حماوالت .ب

 أهمية البحث -د
 وأما أمهية البحث يف هذه الدراسة هي:

 للطلبة  -١
يستطيع الطلبة أن يعرف نقصهم يف تعلم   -

 اإلنشاء
أن يكون هذا البحث تعرفا على املشكالت اليت  -

 يواجهوهنا يف تعلم اإلنشاء
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 للمعلم  -2
يستطيع املعلمون أن لللوا على املشكالت  -

 املوجهة لدى الطلبة.
أن يكون هذا البحث عمادا للمدرسني يف ترقية  -

قدرة التالميذ على تعبري أرآء التالميذ يف اإلنشاء  
كتابة صحيحة وزيادة املراجع يف تدريس اإلنشاء أو  

 اللغةالعربية كتابة
 للباحث  -3

ى املعلومات يستطيع الباحث أن لصل عل -
اجلديدة وأن يكون هذا البحث زيادة املهارات له يف 

 أمور تعلم اللغة العربية، وخاصة يف مادة اإلنشاء
يستطيع الباحث أن يكون هذا البحث خربة  -

 جديدة له
 حدود البحث -ه
 احلد املوضوعي -5

خيصص الباحدث هدذه الدراسدة عدن املوضدوع " مشدكالت 
 تعلم اإلنشاء عند الطلبة"
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 اين احلد املك -2
جيددددددري هددددددذا البحددددددث يف املرحلددددددة الثانويددددددة صعهددددددد 

 Lhokseumawe مصباح العلوم
 احلد الزماين -4

-2052جيددددري هددددذا البحددددث يف العددددام الدراسددددي 
2052   

 مصطلحات البحث -و
قبل أن يبحث الباحث حبثا تفصليا عن األشياء املتعلقة 

مشكالت تعّلم اإلنشاء عند طلبة معهد هبذا املوضوع)
شرح يلسن به أن  (تحليلية اسة وصفيةدر )مصباح العلوم 

بعض املعاين املصطلحات من الكلمات اليت تتضمن يف هذا 
 املوضوع ليفهم القارؤون معانيها اليت يقصدهبا الباحث. وهي:

-كلمة مشكالت مفردها مشكلة اسم الفاعل من أشكل -5
وهي صعوبة جيب  (problem)إشكاال أي معناه -يشكل
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لتاج .معناه يعين حال 6ما تذليلها للحصول على نتيجة
 .1إىل تفكري 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.” 

أي بيان عن الظروف اليت مل تكن كما يرام. وميكن أن  
قة بني تكون كلمة تستخدم لوصف حالة مشقة من عال
.ويقصد 4عاملني أو أكثر تؤدي إىل حالة املربكة والقلق

هبا الباحث هنا املشكالت اليت تعاين الطلبة عند تعلم 
 اللغة العربية خاصة يف مادة اإلنشاء.

تعّلما، على  -يتعّلم –تعّلم : مصدر من تعّلم   -2
تفّعال و معناه : اكتساب  -يتفّعل –وزن تفّعل 

                                                           
بريوت:  -لبنان)،المعاصرةالمنجد الوسيط في العربية  دار املشرق،6

 126 .،ص( 2004،املشرق، الطبعة األوىل دار

 
)لقيت: السنة اإلسالمي الثقافية الشهرية، حملة الوعي اإلسالمي، 1
 254( ص 5144اخامسة، 

6 https://id.wikipedia.org/wiki/Masalah تاريخ الدخول 
2052/5/55 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Faktor&action=edit&redlink=1
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 معناه .ليت تكتسب بالدراسةأي املعرفة ا. 2املعرفة
learning  وتقال يف اإلجنلزيةknowledge qained by 

study.  والقيم ،املعرفة عملية تلقىواصطالحا هو
ا واملهارات من خالل الدراسة أو اخلربات أو التعليم مم
قد يؤدي إىل تغري دائم يف السلوك، تغري قابل للقياس 
وانتقائي حبيث يعيد توجيه الفرد اإلنساين وتشكيل 

ويقصد الباحث تعلم يف هذه  .2 تفكريه العقليةبنيه 
الرسالة هي كيفية اكتساب املعلومات من املعلم 

 اإلنشاء.
إنشاء. -ينشئ-اإلنشاء لغة مصدر من أنشاءاإلنشاء :  -4

إفعااًل، ومعناه " الشرع  -يفعل -أفعل على وزن
. واصطالحا هو إقدار التالميذ على 1واإلجياد والوضع

                                                           

 .125.ص ،...المنجد الوسيط دار املشرق،7  
8 https://ar.wikipedia.org//wiki/ تاريخ الدخول 

2052/5/55 

شرق، لبنان بريوت دار امل)،المنجد في اللغة واالعالم لويس معلوف،1  
 625 .ص(،5124، الطبعة الثامنة وعشرون

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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الكتابة املعربة عن األفكار واملشاعر بعبارات 
سليمة،خالية من األخطاء، تناسب مستواهم 
اللغوي،وتدريبهم على التحرير بأساليب مجيلة،بدقة، مع 

ر ومجعها اختيار األلفا  املالئمة وتنسيق األفكا
واإلنشاء الذي أراد به الباحث هنا هي  . 50وترتيبها

اإلنشاء عند الطلبة، إما تعلم  كيفية استنباط األفكاريف
 من اإلنشاء احلر واملؤجه

معهد مصدباح العلدوم : معهدد مصدباح  العلدوم هدو  -6
مؤسسدددددددة مدددددددن املئسسدددددددات الرتبويدددددددة اإلسدددددددالمية لدددددددوك 

ا . حيددث أهنددPaloh Lhokseumaweويقددع ، سوماسددي 
تقددام لرتبيددة الطلبددة تربيددة حسددنة. وكددان هددذا املعهددد هتددتم  
كثددددددريا يف العلددددددوم اللغويددددددة ومهارهتددددددا مثددددددل االسدددددددتماع  

 والكالم،   والقراءة  مث الكتابة.
 
 
 

                                                           

 .642 .ص....، طرائق التدريس مهارتاهلامشي، 50 
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 الدراسة الّسابقة -ز

نظددر الباحددث يف مكتبددة اجلامعددة الرانددري والبحددوث الدديت تتعلددق 
 باملوضوع كما يلي:

 دراسة نور الحسنى -١

الدراسدددددددة" سددددددديطرة القوعدددددددد و  إن موضدددددددوع هدددددددذه
اإلنشددددددددددداء عندددددددددددد الطلبدددددددددددة )دراسدددددددددددة مقارندددددددددددة صعهدددددددددددد دار 

 .2054الزاهدين("
 أهداف البحث .أ

التعددددرف علددددى عمليددددة التعلدددديم وتعلددددم القواعددددد 
النحويددددة واإلنشدددداء ومعرفددددة العوامددددل الدددديت تددددؤ ر يف 

 سيطرة القواعد النحوية واإلنشاء.
 منهج البحث .ب

فهددو املدددنهج  وأّمددا مددنهج البحددث هلددذه الرسددالة    
 املقارين

 نتائج البحث .ج
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والنتددددائج الدددديت حصددددلت عليهددددا الباحثددددة فهددددي      
عمليدددددة التعلددددديم وتعلدددددم القواعدددددد النحويدددددة تدددددؤ ر يف 
تنمية اإلنشاء وإن سيطرة الطلبة يف درس القواعدد 
النحويدددة أعلدددى مدددن سددديطرهتم يف اإلنشددداء علدددى أن 

تدددددل  21، 25درجددددة ااملعدلددددة للقواعددددد النحويددددة 
تددل علدى جيددد  46،42وأّمدا اإلنشدداء علدى جيدد 

و وجد عالقة منخفضدة جددا بدني سديطرة القواعدد 
 – 5،422النحوية واإلنشداء اعتمداد علدى نتيجدة 

و أمدددددددا العوامدددددددل الددددددديت تدددددددؤ ر يف سددددددديطرة  4،514
القواعدددددد النحويدددددة واإلنشددددداء هدددددي الددددددافع والرغبدددددة 

 وطرق التدريس والوسائل التعلمية.

اسددددة احلاليددددة يف اتفقددددت هددددذه الدراسددددة مددددع الدر  -
مبحث اإلنشداء فحسدب. لكنهمدا فتلفدان يف ميددان 
البحدددث و مدددنهج البحدددث، حيدددث إن مدددنهج البحدددث 
الدراسدددة السدددابقة فهدددو مدددنهج املقدددارين. وأمدددا الدراسدددة 

 فيستخدم الباحث منهج وصفي حتليلياحلالية 
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 دراسة فرح ميسرة -2

إن موضدددددددددوع هدددددددددذه الدراسدددددددددة" تطبيدددددددددق طريقدددددددددة  
نشدددددددداء صعهددددددددد مصددددددددباح العلددددددددوم التمرينددددددددات يف تعلدددددددديم اإل

 .2050االعصرى اإلسالمى"
 أهداف البحث  -أ

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

 منهج البحث  -ب

وأّمدددددا مدددددنهج البحدددددث هلدددددذه الرسدددددالة فهدددددو املدددددنهج 
 اإلجرائي

 نتائج البحث -ج

ومن نتائج البحث الذي حصلت عليها 
قة التمرينات يف تعليم اإلنشاء الباحثة إن تطبيق طري

عند الطالبات يكون فعااًل حبيث يرتقع اهتمام 
الطالبات إتباع كل عملية التعليم وترقى رغبتهن يف 
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تلك العملية ويظهر ان النتيجة الطالبات تكون 
مرتفعة يف كل دور من األدوار يف العملية التعلمية 
ي واملشكالت اليت يواجها الطالبات يف اإلنشاء وه

قلة إستعاب الطابات على املفردات، وقلة استعاب 
 الطالبات على القواعد، وقلة اجلهد لدى الطالبات.

اتفقت هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف  -
مبحث اإلنشاء و ميدان البحث، إاّل فتلفان يف 
أهداف البحث و منهج البحث، إن منهج البحث 

وأما الدراسة  الدراسة السابقة فهو املنهج املقارين.
 احلالية فيستخدم الباحث منهج وصفي حتليلي.

 دراسة إلياس -3

إن موضوع هذه الدراسة" تطبيق اسدتخدام الصدور 
يف تددددريس اإلنشددداء)حبث إجرائدددي يف املدرسدددة الثانويدددة 

 صعهد دار الزاهدين كوتابرو("
 أهداف البحث -أ
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التعرف على موقدف الطلبدة يف تددريس اإلنشداء    
وملعرفددة دوافددع الطلبددة يف تدددريس باسددتخدام الصددور 

 اإلنشاء باستخدام الصور.
 منهج البحث  -ب

وأّمددا مددنهج البحددث هلددذه الرسددالة فهددو املددنهج      
 اإلجرائي

 نتائج البحث -ج

وأّمددا نتددائج البحددث مددن هددذه الرسددالة فهددي إن 
اسدددددتخدام الوسدددددائل تكدددددون مهمدددددا ومددددددافعا يف جنددددداح 

بعدددد تددددريس اإلنشددداء، وسددديطرة الطلبدددة علدددى اإلنشددداء 
اسدددددتخدام الصدددددور أحسدددددن مدددددن سددددديطرهتم عليددددده قبدددددل 
اإلسددددددتخدام ، يكددددددون تدددددددريس  اإلنشدددددداء باسددددددتخدام 
الصددور فعاليددا يف تنميددة اهتمددام االطلبددة بدددرس اإلنشدداء 

 ويساعدهم على حل املشكالت يف تعلمه.

اتفقددددت هددددذه الدراسددددة مددددع الدراسددددة احلاليددددة يف  -
ن مبحث اإلنشاء فحسب. إالّ أهنمدا فتلفدان يف ميددا
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البحددث و مددنهج االبحددث، إن مددنهج البحددث الدراسددة 
السددددابقة فهدددددو مدددددنهج املقدددددارين. وأمدددددا الدراسدددددة احلاليدددددة 

 فيستخدم الباحث منهج وصفي حتليلي.
 طريقة كتابة الرسالة .ح

أّما كيفية كتابة الرسالة فاعتمد الباحث على دليل إعداد 
قسم وكتابة الرسالة العلمية  ) درجة املرحلة اجلامعة األوىل ( 

  تعليم اللغة العريبة.
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري
 مفهوم اإلنشاء  -أ

الكتابدددة يف اللغدددة هدددي اجلمدددع والشدددد والتنظددديم، كمدددا تعدددين 
أداء لغوي اصطالحا هو معىن اإلنشاء اإلتفاق على احلرية.      و 

رمزي يعطي دالالت متعددة وترعي فيده القواعدد اللغدوي املكتوبدة، 
،ويددددرى املؤلددددف أن التعبددددري 55سددددان و مشدددداعرهيعددددرب عددددن أفكددددر اإلن

الكتايب هو اإلفصاح عن األفكار واملشاعر اليت تكون لددى االفدرد 
 .52بأسلوب واضح وتسلسل منطقي ولغة سليمة

وإن الكتابة طريقة من الطرق إلبالغ وإيصال التعبري عدن  
طريقة حركة اليدوية. فالكتابدة نشداط حركدي ونشداط فكدري، فمدن 

                                                           

دار  )،ا، المهارات اللغوية ما هيتها وطرائق تنميتهأمحد فؤاد عليان.5 
 542 .ص(، 2050 ،الطبعة الرابعة: السالم

، المرجع في تدريس مهارات اللغة العربية و علي سامي احلالق2 
 221(،ص. 2050)طرابلس: لبنان،  ،علومها
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يسددددتطيع الفددددرد تسددددجيل فكددددره وجيتهددددد ليعددددرب عددددن خددددالل الكتابددددة 
خمتلدددف املشددداعر واملفددداهيم والصدددور الدددا تريدددد أن فدددرج مدددن عقلدددة 
مسددتخدما يف ذالددك الكلمددات املسددطورة علددى الددورق، ويعددين هددذا 
أن التعبددري الكتددايب )التعبددري واإلنشدداء( لقددق وظيفتددني مددن وظددائف 

 .54اللغة، األوىل هي االتصال والثانية هي التفكري

هنددددداك  ددددددالث جمدددددداالت رئيسددددددية يف تعلددددددم الكتابددددددة باللغددددددة 
 :56العربية، وهي
 كتابة احلروف العربية -5
 تكوين تراكيب ومجل العربية يفهمها القارئ -2
استخدام الرتاكيب واجلمال العربية يف فقرات تعرب عن  -4

 أفكار الكاتب صوضوع.

                                                           

طرائق تدريس اللغة العربية د طبيعة، حممود كامل النافة، رشدي أمح54 
  202( ص. 2004الرياط: مطبعة املعارف اجلديدة، لغير الناطقين بها، )

14 
Azizah, Tanmiyatu Maharatiat-Thalabati Fi-insya’ 

Bishuwari Almuslsalah, jurnal ilmiah,vol 15, no, 1,hal 44 
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أمددددا مهددددارة الكتابددددة تنقسددددم إىل  ال ددددة أقسددددام أي : مهددددارة 
       تدريس اخلط، مهارة تددريس التعبدريمالء، مهارة تدريس اإل

 اإلنشاء(.)

قددددددال نددددددايف حممددددددود معددددددروف " إن اإلنشدددددداء هددددددو العمددددددل 
املدرسدددددي املنهجدددددي الدددددذي يسدددددري وفدددددق خطدددددة متكاملدددددة، للوصدددددول 
بالطالب إىل مستوى ميكنه من ترمجدة أفكداره ومشداعره وأحاسيسده 

سددليمة وفددق نسددق ومشدداهداته وخرياتدده احلياتيددة شددفاهياوكتابة بلغددة 
 .51فكري معني"

إنشاء. علدى وزن -ينشئ-واإلنشاء لغة مصدر من أنشاء 
إفعدددااًل، ومعنددداه " الشدددرع واإلجيددداد والوضدددع ، وأمدددا  -يفعدددل -أفعدددل

اصدددطالحا فهدددو إقددددار التالميدددذ علدددى الكتابدددة املعربدددة عدددن األفكدددار 
واملشدداعر بعبددارات سددليمة،خالية مددن األخطدداء، تناسددب مسددتواهم 

                                                           

:  بريوتخصائص العربية وطرائق تدريسها، )نايف حممود معروف، 51 
 204(، ص 5112دار النفائس : 
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دريبهم على التحرير بأسداليب مجيلدة ،بدقدة، مدع اختيدار اللغوي،وت
 .54األلفا  املالئمة وتنسيق األفكار ومجعها وترتيبه

( أن مدددددددراد اإلنشددددددداء هدددددددي 2001وزاد )أمحدددددددد مدددددددرادي،  
 .52استطاعة اإلنسان ليعرب آرائه وعواطفه باستخدام اللغة العربية

 اإلنشاء أهم الدروس يف مهارة الكتابة، حا ميكن للطلبدة
أن يعدددربوا األفكدددار والشدددعور واآلراء فيددده. لمنشددداء أشدددكال متنوعدددة 

 :52يتعلمها الطلبة، منها
العددرض بسدديط : كتابددة تعريددف كلمددة اليوميددة نظددرا أو  -5

مسعدددا، أو تعليدددق مدددوجز عدددن الظدددروف واألحدددوال. مثدددل 
تعريدددددف املكتدددددب والسددددديارة واملسدددددجد والسدددددوق وغدددددري 

 ذالك.

                                                           
العربية وادبها طرائق التدريس مهارت اللغة عابرتوفيق اهلامشي، .4

 642 .ص،(2004لبنان  :)بريوت ،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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يددب الصددحيح. قصصددي: كتابددة الظددروف املنتوعددة بالرتت -2
مثدددل قصدددص احلدددادث مدددن خربتددده. ميكدددن اسدددتخدامها 
ملسددددداعدة الطلبدددددة صدددددور املتسلسدددددلة عدددددن األحدددددوال يف 

 الطواهر احلياة.
وصدددددفي: تددددددريب علدددددى اسدددددتخدمت كلمدددددات احلقيقدددددة،  -4

واختيار التفصيل لدعم تأ ري باستخدام اللغة الدقيقدة. 
 مثل وصف عن السباحة.

نهددددا : رسددددالة الرسددددالة : انددددواع خمتلفددددة مددددن الرسددددالة، م -6
الصددددداقة، األسددددرة، الرمسيددددة وغددددري ذالددددك. كتابددددة هددددذه 

 الرسالة تتضمن عناصر السرد والوصف.
ابتكدددداري أو جددددديل: هددددذا النددددوع للدرجددددة العليددددا، ألن  -1

مطلوب من املؤلف للتفكري منطقيا. قادرا على التعبري 
 عن رأي أو لدعم احلجج واألدلة الكافية.

أيضددا، إذا ابتكدداري  خيددايل: هددذا النددوع للدرجددة العليددا -4
مطلددددوب للفكددددر، فخيددددايل مطلددددوب اخليددددال. ملكددددة أو 
موهبددددة اكثددددر تأ رياتدددده، مثددددل خياليددددة يف شددددكل قصددددص 

 قصرية. 
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 أنواع اإلنشاء -ب
 كان اإلنشاء من جهة األداء ينقسم إىل  مرحلتني:

 املرحلة األوىل : اإلنشاء الشفوي -5

واملدددددراد باإلنشددددداء الشدددددفوي هدددددو أن يدددددتكلم الطلبدددددة كالمدددددا 
. ويف عبارة أخرى كدان اإلنشداء الشدفوي هدو أن 51ال له معىنمتص

يددتكلم كالمددا متصددال حددول فقددرة أو أكثددر. وأندده  يسددتطيع املددرء أن
يعددددددرب مددددددن أنددددددواع احملاد ددددددة خيددددددتص بالعبددددددارات املرتبطددددددة وأسدددددددلوب 

 20الرقيق.وللتعبري الشفوي صور كثرية، نعرض بعضها فيما يلي.
 التعبري احلر (١
معهددددددا التالميددددددذ، أو التعبددددددري عددددددن الصددددددور الدددددديت جي (2

 يعرضها املعلم، أو الصور اليت بكتب القرأة.
التعبدددري الشدددفوي عقدددب القدددرأة، باملناقشدددة والتعليدددق  (3

 والتلخيص واإلجابة عن األسئلة.
 استخدام القصص يف الفي التعبري بالصور اآلتية: (1

                                                           
9. 

Azizah, Tanmiyatu Maharatiat-Thalabati …,hal 45
  

 مصرى، )، المؤجه الفنى لمدارسي اللغة العربية عبد العليم إبراهيم،01 
  510( ص.5122دار املعارف،  
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( تطويدددددددددددددددددددددددددددل 4) ( تكميل القصص الناقصة5)
 القصص القصرية.

( 6) املسموعة( مرد القصص املقرؤة أو 2)
 التعبري عن القصص املصورة.

حددددديث التالميددددذ عددددن حيدددداهتم ونشدددداطهم داخددددل  (5
املدرسددددددة وخارجهددددددا )قصددددددص األلعدددددداب، الرسددددددم، 
واألشدددددغال، واحلفدددددالت، والدددددرحالت، واملباريدددددات، 

 وحنو ذالك.
 مملكة احليوان والنبات والطري (6
احلياة: طبيعتها وأعمال الناس فيها، وما جيد فيهدا  (7

 -الصددددحارى-املددددزارع -احلدددددائقمددددن األحددددداث. )
-الفددددالح -البيئددددات -مظدددداهر الفصددددول املختلفددددة

 اجلندي(... -ساعى الربيد
املوضدددددددددددوعات اخللقيدددددددددددة واالجتماعيدددددددددددة والوطنيدددددددددددة  (8

 واالقتصادية.
 احلطب واملناطرات. (9
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 املرحلة الثانية : اإلنشاء التحريري -2

إن يف هددددذه املرحلددددة يددددرتك املدددددرس التالميددددذ يف اختيددددارهم 
ناسدددب صدددا يف أفكدددارهم وأذهددداهنم، وال تعدددين احلريدددة يف  املوضدددوع امل

كتابددة اإلنشدداء تددرك التالميددذ علددى مددا جيدددون مددن خددرياهتم اللغويددة 
واملفددددردات العديدددددة. وإن املدددددرس يعطدددديهم احلريددددة يف موضددددوع مددددا 
يشددداؤون صدددا عنددددهم مدددن  دددروة اللغدددة الدددوافرة للموضدددوع.وهو أيضدددا 

فصدددله عدددنهم املسددددافات وسددديلة االتصدددال بددددني الفدددرد وغدددريه، ممددددن ت
الزمانيددددة أو املكانيددددة، واحلاجددددة إليدددده ماسددددة يف مجيددددع املهددددن، ومددددن 

 :25صوره
كتابددددة األخبددددار، الختيددددار أحسددددنها، وتقدميدددده إىل  (١

 صحيفة الفصل، أو جملة املدرسة
مجيدددع الصدددور والتعبدددري الكتدددايب عنهدددا، وعرضدددها يف  (2

 الفصل، أو يف معرض املدرسة.
ة عقدددددب القدددددرأة اإلجابدددددات التحريريدددددة عدددددن األسدددددئل (3

 الصامتة.

                                                           

 515ص. ...،المؤجه الفن عبد العليم إبراهيم، 20 
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تلخدددددددددديص القصددددددددددص واملوضددددددددددوعات املقددددددددددروءة أو  (1
 املسموعة.

تكملدددددددة القصدددددددص الناقصدددددددة، وتطويدددددددل القصدددددددص  (5
 املوجزة.

تددأليف قصددص يف غددرض معددني، أو يف أي غددرض  (6
 خيتاره التلميذ.

 حتويل القصة إىل حوار متثيلى. (7
 كتابة املذاكرات واليوميات والتقارير. (8
يددددددارة األمدددددداكن كتابددددددة الرسددددددائل لالسددددددتئذات يف ز  (9

املختلفة، أو للدعوة إىل حفلة، أو لتأديب واجب 
اجتمددددداعى يف مناسدددددبات الشدددددكر، أو التهنئدددددة، أو 

 التعزية، أو حنو ذالك من األغراض احليوية.
الكتابددددددددددة يف املوضددددددددددوعات األخددددددددددرى احلسددددددددددية أو  (١1

املعنوية،اليت أشدرنا إليهدا يف صدور التعبدري الشدفوي، 
لتالميددددذ، يف علددددى أن يتخريهددددا املدددددرس مناسددددب ل

النددددددواحى االجتماعيدددددددة، والقوميددددددة، واالقتصدددددددادية، 
 واألدبية وحنوها.
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 إعداد الكلمات إللقائها يف مناسبات خمتلفة. (١١
 كتابة حماضر اجللسات واالجتماعات.  (١2

ومن جهة النوع ينقسدم اإلنشداء كمدا قالده حممدود الناقدة يف 
 :22تعليمه إىل مرحلتني، مها 

 ملوجه)اإلنشاء املوجه(املرحلة األوىل وهي الكتابة ا -5

إن يف هدددذه مرحلدددة يشددددد التالميدددذ أن يقددددرو علدددى علدددى 
تفريدددق بدددني احلدددروف اهلجائيدددة مدددن الكلمدددات، وعنددددهم  دددروة مدددن 
املفدداهيم الدديت درسددوها يف اللغددة، زيددادة إىل ذلددك اهنددم قددادرون علددى  
كتابددددة الصددددية النحويددددة والرتاكيددددب اللغددددة البسدددديطة، صددددا فيهددددا مددددن 

 احلديث والقراءة واإلمالء.خربهتم يف كتابة 

فددإن املدددرس فيهددا يددأمر التالميددذ أن يكتبددوا فقددرة أو فقددرتني 
يف إطدار مدا ألقاهدا مدن القددرأة، ويرجدى مدن املددرس أن يهدتم بقدددرة 
الطدالب يف الصدية النحويدة صدا فيهدا مدن اجلمدل اإلمسيدة إىل اجلمددل 
ة، الفعليدددة والرتاكيدددب املفيددددة. وبعدددد أن يسدددتطيعوا علدددى هدددذه الفدددرت 

                                                           
22 Azizah, Tanmiyatu Maharatiat-Thalabati …,hal 45   
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فعلدددديهم أن يغدددددريوا اجلمدددددل اإلمسيددددة إىل اجلمدددددل الفعليدددددة والعكدددددس. 
 وهكذا متواليا.

وإن اإلنشدداء املوجددده هددو يصدددية اجلملددة أو الفقدددرة البيسدددطة  
 .24بإرشاد والتوجيه كمثل يكمل اجلملة

 املرحلة الثانية وهي الكتابة احلرة)اإلنشاء التحريرية( -2

يددددددارهم املوضددددددوع إّن يف هددددددذه املرحلددددددة يددددددرتك التالميددددددذ يف اخت
املناسدددددب صدددددا يف افكدددددارهم واذهددددداهنم، وال تعدددددين احلريدددددة يف كتابدددددة 
اإلنشدداء تددرك التالميددذ علددى ماوجدددوا مددن خددرباهتم اللغددة واملفددردات 
العديددددة، وان املددددرس يعطددديهم احلريدددة يف موضدددوع مدددا يشدددائون صدددا 

 .26عندهم من  روة اللغة وافرة للموضوع

لتالميدذ أن يسدتخدموا وإن يف اإلنشاء احلر، بفضدل علدى ا
لغدددددتهم لتددددددريب أنفسدددددهم شدددددرح املوضدددددوع املختدددددار، ويبددددددؤوا مدددددن 
املوضوع البسيط واجملدد. وال يينبغدي علدى املعلدم ان يكدره التالميدذ 
يف إلقاء املوضوع. ويفضل اإلنشداء املوجده للمبتددئني واملعلدم يددور 

                                                           
23 Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis….., hal 64 
24 Azizah, Tanmiyatu Maharatiat-Thalabati …,hal 46  
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دورا هامدددددا يف إلقددددداء مدددددا يف اذهددددداهنم لتددددددريب التالميدددددد يف كتابدددددة 
إلنشدددداء. إمددددا يف تفريددددق احلددددروف مددددن الكلمددددات وتعريددددف الصددددية ا

النحوية والرتاكيب اللغوية البسيطة. وأما اإلنشاء احلرة يطبقده علدى 
التالميذبعددددددد تعلهددددددم اإلنشدددددداء املؤجدددددده. يف هددددددذه املرحلددددددة تدددددددريب 
التالميذ علدى تعبدري مدا يف أفكدارهم مدن خدرياهتم اللغويدة بالرتاكيدب 

 اعد اللغوية.اجلميلة دون إمهال بالقو 

وإن اإلنشددددداء احلدددددر فهوعمليدددددة الكتابدددددة لصدددددياغ اجلملدددددة أو 
الفقددرة بددال توجيدده. وأن الطلبددة لددديهم القدددرة إللقدداء مددا يف أذهدداهنم 
ليغدددددربوا شددددديئا. وإن اإلنشددددداء احلدددددر تعدددددد كاسدددددتمرار مدددددن لمنشددددداء 

 .21املوجه
 أهداف تعليم اإلنشاء  -ج

ة يعدين مهدارة هناك أربع مهارة اللغوية يف تعلديم اللغدة العربيد
الكددالم ومهددارة اإلسددتماع ومهددارة القددرأة ومهددارة الكتابددة.كل مهددارة 

 لديه فرع. فتعليم اإلنشاء هو جزء من مهارة الكتابة.

                                                           
25 Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis….., hal 64 
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إن اإلنشدداء مهددارة مددن مهددارات اللغددة العربيددة لتعبددري مددا يف 
أذهددددان الطلبددددة مددددن األفكددددار واملشدددداعر عددددن طريددددق التعبددددري شددددفويا 

 دروس اللغددة العربيددة، وهددو يقددال أيضددا وكتابيددا، لدده مكددان هددام بددني
بددددددالتعبري التحريددددددري، وأن الكتابددددددة واإلمددددددالء مرحلتددددددان أساسدددددديتان 
لمنشددداء صدددا فيهمدددا مدددن تشدددكيل أأددداط احلدددروف مدددامسع أحدددد مدددن 

 .24القراءة أو السماع ليكتبها

إن تعلدددديم اإلنشدددداء يكددددون مرتابطددددا صهددددارات اللغددددة وكفدددداءة 
ل القدددرأة واملفدددردات والقواعدددد. اللغدددة وال ميكدددن أن نفضدددل بينهدددا مثددد

فددددالقرأة تددددزود القددددارئ باملعددددارف والثقافددددات املعينددددة وكددددل هدددددذا أدة 
لمنشدددداء واحملفوظددددات والنصددددوص. كددددذلك املفددددردات تسددددهل علددددى  
كتابدددة اإلنشددداء اجليدددد. والقواعدددد وسددديلة لصدددون الكدددالم يف احملاد دددة 
والقلددددم يف الكتابددددة عددددن اخلطاء.وكددددذالك يتضددددح لنددددا أن يف تعلدددديم 

إلنشاء البد للطلبدة ان يسديطروا املفدردات والقواعدد ويطدالعوا علدى ا
املراجع املعينة لتزويدهم املعارف والثقافات املتنوعة، ويقدم املدرس 
مدددن أحسدددن مواضدددع اإلنشددداء يتوقدددف علدددى العصدددرى الدددذي يعدددي  

                                                           
26 Azizah, Tanmiyatu Maharatiat-Thalabati …,hal 47  
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فيدده. ومددن املهددم أن يهددتم املدددرس بددأن موضددوعات اإلنشدداء تتعلددق 
 باملرحلة الدراسية.

درس يف تعلدددددددديم اإلنشدددددددداء يبددددددددذل جهددددددددوده املثمددددددددرة إن املدددددددد
لمنشدداء، ويشددجع كتددابتهم، ويقددود علددى سددالمة الكتابددة، سددالمة 

 املعاين وتكاملها ومجال املبىن واملعىن.

حتقيقددددا علددددى بندددداء قدددددرة الطلبددددة ومهددددارهتم علددددى اإلنشدددداء، 
هنددداك اهدددداف جيدددب أن يضدددعها املددددرس يف تعلددديم اإلنشددداء وهدددي  

 :22كما يلي
ة املتعلم على التعبري الوظفي. منها متكية قدرة تنمية قدر  -5

التلميدددذ علدددى احملاد دددة، واملناقشدددة، قصدددر القصدددص،وكتابة 
الرسددددائل والتقددددارير وامللخصددددات، والتسددددجالت وحماضددددر 

 اجللسات وما إىل ذلك.
تنميدددة قددددرة املدددتعلم علدددى التعبدددري اإلبدددداعي، منهدددا تنميدددة   -2

االنفعداالت قدرته علدى التعبدري عدن األفكدار واألحاسديس و 
                                                           

دار )تدريس فنون اللغة العربية، القاهرة:على أمحد مدكور،  27  
 .242ص  (الشريف، دون السنة
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والعواطددف ومشدداعر احلددزن والفددرح واألمل، ووصددف مظدداهر 
الطبيعددة، وأحددوال الناس،وكتابددة الشددعر، والقصددة، واملقالددة، 
واخلطبدددددة، واملسدددددرحية، وكدددددل مددددداهو فكدددددر مجيدددددل بأسدددددلوب 

 مجيل.
 :22والغرض من درس التعبري أيضا وهي 

متكدددني التالميدددذ مدددن التعبدددري عمدددا يف أنفسدددهم، أو  -5
 عبارة سليمة صحيحة.عما يشاهدون، ب

توسدديع دائدددرة أفكدددارهم، وقددديظن بعدددض املدرسدددني  -2
أن هددذا الغدددرض يصدددعب حتقيقدده يف حصدددة التعبدددري 
على نطاق واسع، حبجة أن األفكار إأا يكتسبها 
التالميددددددذ بددددددالقراءة املتصددددددلة واالطددددددالع املسددددددتمر، 
واخلدددربات املتجدددددة يف اجملدددالت احليويدددة املختلفدددة، 

ن مددددددع تسددددددليمنا هبددددددذه وإضددددددافة إىل الوسددددددائل.وحن
نسددددتطيع يف حصددددة التعبددددري الشددددفوي أن  -احلجددددة

تزود التلميذ بالقدرة على معاجلة الفكرة بندوع مدن 
التفصدددددديل واالسددددددتيفاء واإلحاطددددددة، وعلددددددى توليددددددد 

                                                           

 564ص. ...،المؤجه الفن عبد العليم إبراهيم، 28 
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املعاين اجلزئية املتصدللة بفكدرة أساسدية عامدة، كدأن 
نعلمهم أن يذكروا األسدباب الديت تؤيدد مدا يقررونده 

روا النتددائج الدديت ترتتددب علددى مددن أحكددام، وأن يددذك
موقددددف معددددني، وأن يضددددربوا أمثلددددة يوضددددحون هبددددا 
أقدواهلم، وأن يلجئدوا إىل عدرض املوازندات الكاشددفة 
املوضحة، وأن يستعينوا يف تعبدريهم صدا يصدلح مدن 
معلومددداهتم يف املدددواد املختلفدددة. إىل غدددري ذالدددك مدددن 
ضدددددروب االفتنددددددان والتصددددددرف يف نددددددواحى القددددددول، 

 وألوان التعري.
تزويدددد هدددم صدددا يعدددوزهم مدددن املفدددردات  والرتاكيدددب،  -4

 على أن يكون ذالك بطريقة طبعية.
تعويددددددهم بدددددالتفكري املنطقدددددي، وترتيدددددب األفكدددددار،  -6

 وربط بعضها ببعض.
إعددددادهم للمواقدددف احليويدددة الددديت تتطلدددب فصددداحة  -1

 . 21اللسان، والقدرة على االرجتال
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اء إن أهددداف اإلنشددداء فهدددي تعبدددري األفكدددار واملشددداعر واآلر 
كتابيا وال شفهيا بالقواعد النحوية واالصرفية، ألن حقيقة اإلنشداء 
هي ترتيب الكلمات العديدة لتكدون فقدرة أو أكثدر بتعبدري األفكدار 
والشعور واآلراء وغري ذالدك. وجيدري اإلنشداء بعددفهم اخلدط العدريب 
الصددحيح وقواعددد اإلمددالء مددع تطبيقها.لددذا فددإّن أهدافدده وأمههددا مددا 

 يأيت:
، الطلبة صياغة األفكار بلغة سليمة صحيحةتعويد  -5

مدددددن حيدددددث فصددددداحة األسدددددلوب و انتفددددداق األلفدددددا ، 
وحسدددددن سدددددبك الرتاكيدددددب، ودقدددددة التعبدددددري، والوضدددددوح 

 .40واجلمال الفيّن املشّوق إىل القرأة
مدن أفكدار تزويد هم بما يفيدهم في واق ع حي اتهم   -2

 وقيم ومشاعر إنسانية.
م علدددى التعبدددري الددديت تعيددنهتزوي  دهم ب   الثروة اللفظي   ة   -4

 الدقيق

                                                           
 642 .ص ،...طرائق التدريسعابرتوفيق اهلامشي،20               
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يف احليددداة العمليدددة والفكريدددة إتق   ان األعم   ال الكتابي   ة  -6
 ،داخل املدرسة وخارجها.

منطقيدددا وتنظيمدددا، وحسدددن تعوي   دهم رص   د األفك   ار   -1
اختيارهددا، ومجددال عرضددها بأسددلوب متسلسددل منسددجم 
 احللقات، ليوصل إىل هناية العرض املقنع املعجب.

 أسباب ضعف التالميذ في التعبير . -د

ألن تدريسددددددده اخلددددددداطئ لددددددده  -املعلدددددددم :ضدددددددرورة إعدددددددادة-أوال
 :45 انعكاس على اخلاطئة واملتدنية.  أهم أسباب الضعف

إجبدددار التالميدددذ علدددى موضدددوعات تقليديدددة، جيدددربون علدددى   -5
كتابتهدددددددا، مددددددددن غددددددددري رغبدددددددة وال خددددددددربة. ضددددددددرورة اختيددددددددار 
موضددددوعات األحددددداث احملليددددة والقوميددددة والدوليددددة. لصددددل 

 الثورة اللفظية مما يسمعه ويقرؤه.املعلومات واألسلوب و 
عدم إعطاء حرية اختيار املوضدوعات، واحتكدار املدرسدني  -2

الكددددالم فيهددددا، بددددل جيددددب السددددماح هلددددم بددددالكالم مددددن غددددري 
 مقاطعة.
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والبد حني اختيارها موضوعات اإلنشاء، من مراعاة عمدر 
الطلبددددددددة وصددددددددفة وجنسدددددددده، وصددددددددلته بالبيئددددددددة االجتماعيددددددددة 

ومددى إدراكده وتفكدريه وخيالده  والطبيعية، وقدرتده اللغدوي،
وتصدددددددوره، ومعيندددددددا لددددددده يف بنددددددداء شخصدددددددية. لدددددددذا صدددددددنفت 

 املوضوعات تبعا ملراحل الطالب الدراسية.
اللهجددددددددددددة العاميددددددددددددة يف احلددددددددددددديث بعيدددددددددددددا، عددددددددددددن اللغددددددددددددة  -4

 الفصيحة)فصحى الرتاث(،ال )فصحى املعاجم(.
عددددم االهتمدددام صمارسدددة اللغدددة العربيدددة الفصددديحة، يف بقيدددة  -6

لدروس األخرى كالرتبية اإلسالمية والتداريخ دروس العربية ا
 واجلغرافية.

 التالميذ:- انيا
قلددددة مطالعدددداهتم احلددددرة املنهجيددددة، بسددددبب اعتمددددادهم علددددى  -5

 امللخصات.
عدم إسهامهم باألنشطة، جلان اإلذاعة املدرسدية والتمثيدل  -2

والصدددددددددددددددددددحافة املدرسددددددددددددددددددددية واملندددددددددددددددددددداظرات واحملاضددددددددددددددددددددات 
 اللغة العرببية. واخلطابة.ومجاعة أصدقاء املكتبة، ونادي
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قلددددة مددددا يكتبددددون، وجيددددربون علددددى كتابددددة مدددداال يرغبددددون، وال  -4
 تدريب والمران.

وسددائل اإلعددالم: صددارت مصدددر فسدداد لغددوي، باللهجددة - الثددا
العامية، السيما للصدغار، وحدا كثدري مدن الصدحف واجملدالت، 

 وبعضها يف الفساد األخالقي كذلك.

اإلسهام احلر يف قرأة البيئة النائية: كالريف البعيد عن -رابعا
الصحف والدوريات والنشرات والكتيبات اليت تعاجل أحداث 

 .42الساعة املنوعة

 

 

 

 

                                                           

 660ص. ...، ريسطرائق التدعابرتوفيق اهلامشي، 32 

 



44 
 

 الفصل الثالث

 إجراءات البحث الحقلي
 منهج البحث -أ

إن مددنهج البحددث الددذي يعتمددد عليدده الباحددث يف كتابددة هددذه 
الرسددالة هدددو مدددنهج وصددفي. وأمدددا طريقدددة مجددع البيندددات واملعلومدددات 

 اليها الباحث فهي طريقتان: اليت جيتاج
( وهددددددددي Library Researchطريقددددددددة البحددددددددث املكتدددددددد  ) -5

ة املسددددددتخدمة عنددددددد البدددددداحثني مددددددن حددددددالل القددددددرأة قددددددالطري
 ومطالعة الكتب املتعلقة صشكلة البحث.

هي قدام الباحدث  (field researchطريقة البحث امليداين ) -2
 باملقابلة الشخصية واإلستبانة.

 عينةمجتمع و  -ب

مدددع هلدددذا البحدددث هدددو مجيدددع الطبدددة صعهدددد مصدددباح إّن اجملت
العلددوم العصددري اإلسددالمي للمرحلددة الثانويددة مددن الفصددل األول إىل 
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، فأخذ الباحدث الطلبدة يف الفصدل اخلدامس 421الثالث وعددهم 
)د(مددددن البنددددات واخلددددامس )أ( مددددن البنددددني للمرحلددددة الثانويددددة كعينددددة 

يقدة الديت قدام طالبا وأخدذ كلهدم للعيندة. والطر  11البحث وعددهم 
هبدددا الباحدددث يف اختيدددار العيندددة هدددي الطريقدددة العمديدددة  وهنددداك مدددن 
يسدمى هدذه الطريقدة بالطريقددة املقصدودة، أو اإلختيدار بداخلربة وهددي 
تعين أن أساس اإلختيار خربة الباحث ومعرفته بإن هذه املفردة أو 
تلددك متثددل جمتمددع البحددث. فالباحددث مددثال  عندددما خيتددار عدددد مددن 

يت يعرفهدا لتمثدل مجيدع املددارس بعدد اختيداره هدذا اختيدارا املدارس ال
 عمدياً. 

 طريقة جمع البيانات وأدواتها -ج

واملدددددراد بدددددأدوات البحدددددث هدددددي الوسددددديلة  الددددديت جتمدددددع هبدددددا   
مدددددع املعلومدددددات جياملعلومدددددات الالزمدددددة إلجابدددددة أسدددددئلة البحدددددث. و 
 بواسطة واحدة أو أكثر من األدوات التالية:

 املقابلة الشخصية   -أ
املقابلة أدة من أدوات البحث وهي حماد ة مواجبة يقدوم إن 

خدرين.أو اتصدال مباشدر بدني الباحدث األهبا الباحث مدع أشدخاص 
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والبحدددددددوث، أو أدة مسدددددددتقلة للحصدددددددول علدددددددى البياندددددددات األوليدددددددة 
مدع معلمدة اإلنشداء  الشخصدية . ويقدوم الباحدث باملقابلدة44للبحث

اوالت الددديت صعهدددد مصدددباح العلدددوم ملعرفدددة مشدددكالت الطلبدددة و احملددد
 تقوم هبا حلل املشكالت الطلبة يف تعلم اإلنشاء.

 اإلستبانة -ب
اإلستبانة هي عبارة عن جمموعة مدن أسدئلة تعدد إعدداد حمدددا 
بقصدد احلصددول علدى معلومددات، أو أن تطلددب مدن شددخص مددا أن 

. أو 46تبدددني عدددن موقفدددة أو رأيددده أو معلوماتددده بشدددأن موضدددوع معدددني
املختددارين لتسددجيل إجددابتهم موقدف معددني، وتسددلم إىل األشدخاص 

وإستعمال الباحث هذه األدة ملعرفدة إجابدة  ,على صحيفة األسئلة
 الطلبة على مشكالهتم يف تعلم اإلنشاء.

ويددددوازع اإلسددددتبانة علددددى الطلبددددة يف الفصددددل اخلددددامس)د( مددددن 
البنددددددات واخلددددددامس )أ(م مددددددن البنددددددني للمرحلددددددة الثانويددددددة ،وحتتددددددوى 

نة بأسددئلة وهددي حتتددوي بكددل أسددئلة عددن عوامددل مشددكالت اإلسددتبا
                                                           

 
مناهج البحث وأصول التحليل في العلوم إبراهيم البيومي غامن، .44

 11(، ص. 2002مكتبة الشرق: الدولية،الطبعة األوىل، ،) االجتماعية
 

 502، ص. ...مناهج البحثإبراهيم البيومي غامن، 46
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تعلم اإلنشداء عندد الطلبدة، مثدال :املشدكالت الديت يواجههدا الطلبدة 
يف تعلدددم اإلنشددداء، و أسدددباب الددديت تدددؤدي اىل املشدددكالت وحماولدددة 

 الطلبة يف تعلم اإلنشاء.  .
 طريقة تحليل البيانات .د

يفددي وقددام الباحددث بتحليددل البيانددات علددى أسدداس البحددث الك
النددددددددوعي، وهددددددددو إذا كانددددددددت البيانددددددددات واملعلومددددددددات ذات نظددددددددري 

. أو يعدددددين " أن 41)نصدددددوص، أفكدددددار، اقتباسدددددات، ومالحظدددددات(
الرتكيدددز يف معاجلدددة التجدددارب الواقعدددة واألحدددداث اجلاريدددة سدددواء يف 
احلاضددددددر أو املاضددددددي، علددددددى مددددددا يدركدددددده الباحددددددث منهددددددا ويفهمدددددده 

ظتهدا مالحظدة ويستطيع تصنيفه، وملح العالقدات الديت ميكدن مالح
 44عقلية".

ويقدددددددم الباحددددددث التحلدددددديالت صددددددا وجددددددده مددددددن البيانددددددات 
واملعلومات امليدنيدة، وطبعدا متابعدة علدى إجابدة األسدئلة مدن املقابلدة 

 الشخصية مع معلم اإلنشاء، مث اإلستبانة. 
                                                           

 515، ص. ...مناهج البحثإبراهيم البيومي غامن، 41 

 551.، ص. ..المدخل إلى البحث  صاحل بن حممد العساف،.36 
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 وأما طريقة حتليلي البيانات فهي كما يلي:
بياندددددات املالحظدددددة سيصدددددرف وللدددددل باسدددددتخدام أسدددددلوب 

ل، بيانددات املالحظددة يعددين كددل بيانددات املالحظددة سدديكتب يف حتليدد
هددذه الرسددالة بالصدددق وفقددا بوجودهددايف ميدددان البحددث. ويكتبهددا 

يف اجلدددول،مث للددل ويسددتنبط مددن كددل األجوبددة املقصددودة  الباحددث
 استخدامها يف وصول احلقيقة البينة. حا ميكن الباحث

العربية وحلصول على البينات قام الباحث باطالع الكتب 
هلا صلة باملوضوع سواء كانت هذه الكتب موجودة يف مكتبة 

 اجلامعة أو الكلية أو غريها. 
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 الباب الرابع
 نتائج البحث ومناقشتها

 عرض البيانات -أ
ولقد شرح الباحث يف الفصل السابق عما يتعلق باملناهج 
واألدوات والطرق. وسيبحث الباحث هنا فيما يتعلق بالبحث 

ي الذي يرتكب من عرض اللمحة عن معهد مصباح الوصف
العلوم. ولتكميل هذا البحث فقام الباحث بالبحث الوصفي 
اعتمادا على إفادة عميد كلية الرتبية جلامعة الرانريي دار السالم 

فربايري  2تاريخ  Un.08/TU-FTK/TL.00/02/2018بند اتشيه: 
 م. 2052

 لمحة عن الميدان البحث -١
م أحد املعاهد الرتبوية اإلسالمية يف إقليم علو معهد مصباح الإن 

، ؤسسة الرتبوية اإلسالمية هلوك سوماسي، وملأتشيه دارالسالم
،الذي أسس يف التاريخ Meuria Paloh Lhokseumawe  يفويقع 
 م ويرأسه أ.د.حسب اهلل طيب،املاجسرت.5112اكتوبر  24
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متان مها ويتعلم فيه الطلبة من أحناء أتشيه، وله مرحلتان تعلي
املرحلة املتواسطة والثانوية يف نفس رحاب املعهد. وكانت هذه 
املدرسة تريب الطلبة بالنظام الدراسي كأن يدخلوا الفصل يف 

صباحا، ومينعهم أن خيرجوا من الفصل يف  2:40الساعة 
احلصص الدراسية. وجيب على الطلبة أن يقوموا باألنشطات 

مس مجاعة يف املسجد. اليومية صباحا وليال وبالصلوات اخل
ومدير املعهدحاليا هو د.محدان خليفة، املاجستري. وبنسبة 
اخللفية االجتماعية للطلبة متفاوتة، ومنهم من يتخرجون من 
املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية ومنهم من يتخرجون من املدرسة 
اإلبتدائية. وكان الطلبة للمرحلة الثانوية الذين يتعلمون فيها للعام 

طالب. 421م يبلة عددهم 2052 /2052راسيالد
مدرسا. واملدرسون الذين يعلمون مادة  26وأمااملدرسون فعددهم 
املدرسني. وعدد الطلبة للمرحلة الثانوية  6اإلنشاء يبلة عددهم 

 لكل الصف فيظهر يف اجلدول التايل :
 6-5اجلدول 

 وعدد الطلبة للمرحلة الثانوية لكل الصف
 عدد الطلبة الصف رقم
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 طالبا45 أ األول 5
 طالبا40 ب
 طالبة42 ج
 طالبة46 د

 طالبا44 أ الثاين 2
 طالبا44 ب
 طالبة40 ج
 طالبة24 د

 طالبا46 أ الثالث 4
 طالبا42 ب
 طالبة45 ج
 طالبة45 د

 طالبا385 المجموع
وأما عدد املدرسني الذين يدرسون مادة اإلنشاء فهو كما يشري 

 نا اجلدول التايل :الي
 6-2اجلداول 

 م2052 /2052عدد املدرسني مادة اإلنشاء للعام الدراسي
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 أمساء املدرسني رقم
 S.Pd.Iسفريان  5
 S.Pd.I يوزي عارفني 2
 S.Pd.I رمحويت 4
 وحيودي حممد توفان 6

أما اجملتمع يف هذه الرسالة فهو مجيع الطلبة صعهد مصباح العلوم و 
ية. والعينة مجيع أعضاء الفصل اخلامس )د( للمرحلة الثانو 

طالبا. وجتري عملية الرتبوية  11واخلامس )أ(، وكان عددهم 
على خمتلف املراحل الدراسية، توفر بعض الوسائل الا تدفع 

 عملية التعليم والتعلم إىل النجاح.
ويف معهد مصباح العلوم يوجد الوسائل املدرسية منها الفصول 

لة الثانوية ا ين عشر فصال. وباإلضافة إىل ذالك املتعددة، وللمرح
توجد أيضا اإلدارة األساتذ واألساذات. ومن الوسائل األخرى يف 
املعهد هي املكتبة. وإن املكتبة  هي جمموعة من مصادر العلوم 

البحث واالطالع. وكانت  تكون متاحة جملتمع املعّرف من أجل
لك وجدنا فيها عدد املكتبة متوفرة من الكتب املتنوعة. ولذا

الكتب الدراسية والكتب األخرى من الكتب التارخيية والكتب 
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الّدينية كالسرية النبوية والقصة األنبياء والعمراء وغريها، ويستعري 
 الطلبة الكتب املتنوعة بالبطاقة العضوية يف الوقت املعني.

ويوجد أيضا املصلى وامللعب الرياضي، فاملصلى هو مكان ليقوم 
بة بالعبادات اليومية، واملصلى يف هذا املعهد يستخدم الطلبة الطل

لألنشطة الدينية كالصالة اجلماعة واحملاضرة الدينية وغريها من 
األنشطة األخرى. وامللعب الرياضي يفيد للرياضة واعقاد الندوة 
واملناقشة العامة. ويوجد أيضا الوسائل واالمكانية لكرة القدم 

 قاعة إلقامة حفلة التخرج . واليدوية والسلة، وال
 إجراء الطرق والوسائل في تعليم اإلنشاء -2

مددددن املعددددروف أن يف تعلدددديم اإلنشدددداء قسددددمان مهددددا اإلنشدددداء املوجدددده 
واإلنشدداء احلددر.  فددإن اإلنشدداء املوجدده فيهددا يددأمر التالميددذ أن يتمددوا 
عدددن طريدددق تنفيدددذ الكتابدددة فقدددرة أو فقدددرتني يف إطدددار مدددا ألقاهدددا مدددن 

ملدرسددي أن يهتمددوا بقدددرة الطلبددة يف الصددية النحويددة القددرأة، فلكددل ا
صددا فيهددا مددن اجلمددل اإلمسيددة إىل اجلمددل الفعليددة والرتاكيددب املفيدددة. 
وبعددد اسددتطاعة الطلبددة علددى هددذه الفقددرة، فعلدديهم أن يغددريوا اجلمددل 

 اإلمسية إىل اجلمل الفعلية والعكس، وهكذا متواليا.
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خدموا لغددتهم لتدددريب واإلنشداء احلددر يفصددل علددى التالميدذ أن يسددت
أنفسدددددهم شدددددرح املوضدددددوع املختدددددار، ويبددددددأ مدددددن املوضدددددوع البسددددديط 
واجملدددددد. ويفضددددل اإلنشدددداء املوجدددده للمبتدددددئني، واملعلددددم يدددددور دورا 
هامددايف إلقددداء مددا يف اذهددداهنم لتدددريب التالميدددذ يف كتابددة اإلنشددداء. 
إمددددا يف تفريدددددق احلددددروف مدددددن الكلمددددات وتعريدددددف الصددددية النحويدددددة 

غويدددددة البسددددديطة. وأمدددددا اإلنشددددداء احلدددددرة يطبقددددده علددددددى والرتاكيدددددب الل
التالميذبعدددددد تعلمهدددددم اإلنشددددداء املؤجددددده. يف هدددددذه املرحلدددددة تددددددريب 
التالميذ علدى تعبدري مدا يف أفكدارهم مدن خدرياهتم اللغويدة بالرتاكيدب 

 اجلميلة دون إمهال بقواعد اللغوية.

ومددددن املعددددروف أيضددددا أن الطددددرق والوسددددائل التعليميددددة مددددن عناصددددر 
يف الرتبيددددددة. ولددددددذالك، كانددددددت املعلمددددددة تسددددددتخدم الطددددددرق  التعلدددددديم

والوسددائل املتعددددة حددني تقدددا املددادة يف الفصددل.أما اهلدددف العددام 
مدددن اسدددتخدامها فهدددو تسدددهيل الطلبدددة علدددى فهدددم املدددادة، وتسددداعد 
املعلمدددة يف شدددرح املدددادة أيضدددا. وأن عمليدددة التعلددديم تبددددأ يف السددداعة 

بالسالم والطلبة يرّدون  صباحا، فتدخل املعلمة إىل الفصل 2:40
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السالم بعدها،مث قراءة الدعاء خاشعني. وتدع املعلمة أمساء الطلبة 
 وتسأل عن أحواهلم.

 الطرق املستخدمة عند تعليم اإلنشاء -
كما وجد الباحث من اإلستجابة ومن املقابلة الشخصية صعهد 
مصباح العلوم يف الفصل اخلامس،أن الطريقة املستخدمة عند 

اإلنشاء هي الطريقة فتح القاموس والرتمجة أو على حسب تعليم 
 احلاجة. وأما إجرائها فهو كما يلي:

 تقدا املوضوع -5
شرح املادة. مثل أن يغريوا اجلمل  -2

املضارعة إىل اجلمل املاضية وعكسه. 
وهكذا متواليا. سواء أكانت يف 
تعريفها أهدافها وغري ذالك، حا 

 يفهم الطلبة فهما عميقا.
ملعلمة باألمثلة املاضية إىل تقدا ا -4

 املضارعة وتقرائها.
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يقوم الطلبة بالواجبات ويكتبها على   -6
كراستهم، ويسأل الطلبة عن أشياء 

 مل يفهموها إىل املعلمة.
تأمر املعلمة بفتح القاموس إن  -1

وجدوا الكلمات اليت مل يفهموا 
الطلبة عن معانيها أو الصياغ 

 الكلمات املعربة.
املدرسي إىل تطلب جبمع العمل   -4

 مكتب املعلم
تطلب الطلبة بقراءة الواجبات ما  -2

على السبورة وترمجتها وإصالح 
 اآلخر إذا خطئ يف اإلجابة.

 الوسائل املستخدمة عند تعليم اإلنشاء -
كانت الوسائل التعلمية اليت تستخدمها املعلمة عند تعليم 

 اإلنشاء فهي :
السبورة والطالسة وكشف  -5

 الغياب
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 لتعلم والقاموسالكتاب ووحدة ا -2
أن املعلمة تعلم مادة اإلنشاء باستخدام الوسائل املتنوعة أ ناء 
التعليم وهي الّسبورة واألدوات املدرسية والكتاب.وأما إجرائها 

 فهو:
كتبت املعلمة املوضوع  -5

على السبورة من أنواع 
اإلنشاء )استبدل 
الكلمات من املضارع 

 (42إىل املاضي
تسأل املعلمة الطلبة  -2

 املوضوع الدراسي.احول 
تقدا املعلمة األمثلة  -4

املاضية إىل املضارعة 
 وتقرائها.

                                                           

مالحظة املباشرة أ ناء عملية تعليم اإلنشاء معهد مصباح العلوم يف 42 
 م2052فربايري  50التاريخ 
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يقوم الطلبة بالواجبات  -6
 ويكتبها على كراستهم.

تأمر املعلمة بفتح  -1
القاموس إن وجدوا 
الكلمات اليت مل 

 يفهموها .
تقدا املعلمة عن بيان  -4

املوضوع باألمثلة األخرى 
ملؤيدة الذاكرة والتفاهم 

 الطلبة
 الطلبة في تعلم اإلنشاءقدرة  -3

أخذ الباحث الو ائق للحصول على البيانات عن القدرة         
.ويعتمد الباحث 42الطلبة من املعلمة اإلنشاء معهد مصباح العلوم

على النتيجة الطلبة يف اإلمتحان النهائي كما ظهر يف اجلدول 
 التايل:

                                                           

د واخلامس  -النتيجة الطلبة يف املادة اإلنشاء يف الفصل اخلامسو ائق 38 
 . أ معهد مصباح العلوم–
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 6- 4اجلدول
 تفصيل النتيجة الطلبة يف درس اإلنشاء

جمموع  النتيجة رقم
 الطلبة

 النسبة املؤية

 %62 2 1 ممتاز 5
 % 50،54 4 جيد جدا 2
 %04 22 54 جيد 4
 %62 21 51 مقبول 6
 %21 44 20 ضعيف 1

 ١11% 59 المجموع
اعتمادا على اجلدول السابق يدل علينا أن أكثر الطلبة  

لصلون على النتيجة الضعيفة يف االمتحان النهائي بنسبة 
. وقليال منهم لصلون على النتيجة املمتازة بنسبة % 21 44
وهذا دليل على أن الطلبة مازلوا يواجهون املشكالت  62% 2

 يف تعلم اإلنشاء.
 مشكلة الطلبة يف تعلم اإلنشاء  -6



12 
 

 

وملعرفة أحوال صعوبة الطلبة يف تعلم اإلنشاء، قد قام الباحث  
ة االستبانة باملقابلة الشخصية مع املعلمة اإلنشاء وتوزيع ورق

 للطلبة كما يشري البنا اجلداول التالية:
 6-6اجلدول 

 ما األسباب اليت تؤدى إىل تلك املشكالت؟
ر 
ق
 م

جمموع  األجوبة
 اإلجابة

النسبة 
 املؤية

ليس لدي اإلمكانية يف تعلم  5
 اإلنشاء

1 2 62% 

 %21 51 1 عوامل البيئة 2
 %16 12 45 تكوين اول الكلمات 4
 %22 24 56 خرىاإلجابة األ 6

 500% 11 اجملموع
من اجلدول السابق يدل علينا اتضح أن أكثر الطلبة يواجهون 
املشكالت يف اإلنشاء يف تكوين اول الكلمات بنسبة 
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، وقليل منهم يواجهون يف أحوال اإلمكانية عند 16% 12
الطلبة، ومن اإلجابة األخرى هي كثرة املزاح حا جيعل عملية 

ي، وقلة اهتمم بشرح املعلمة، وصعبة يف تركيب التعليم غري تفض
 اجلمال الصحيحة.

 6-1اجلدول 
 ما سعيك للتغلب على الصعوبات اليت تواجهها؟

جمموع  األجوبة رقم
 اإلجابة

النسبة 
 املؤية

 %22 4 6 كثرة قراءة الكتب العربية 5
25 42 42 كثرة حف  املفردات 2

% 
24 55 2 ممارسة ومالزمة كتابة العربية 4

% 
46 52 55 اإلجابة األخرى 6

% 
 500% 11 اجملموع
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من اجلدول السابق يدل علينا أن أكثر الطلبة يسعون يف كثرة 
،ومن اإلجابة األخرى منهم %25 42حف  املفردات بنسبة 

يسعون يف تعمق درس القواعد النحوية والصرفية، ويف تطبيق اللغة 
يف ممارسة كتابة مماحف  من املفردات اجلديدة .ومنهم يسعون 

، وقليل منهم يسعون يف كثرة قراءة %24 55العربية بنسبة  
 .%22 4الكتب العربية بنسبة 

 6-4اجلدول 
 إنشاء؟ تعلمما املشكلة اليت جتد عند 

 النسبة املؤية جمموع اإلجابة األجوبة رقم
 %02 1 4 عدم فهم شرح املعلم 5
 %42 11 41 وقات التعلم األقلة  2
الرتكيز على صعوبة  4

 املواد الدراسية
2 55 24% 

 %22 24 56 اإلجابة األخرى 6
 500% 11 اجملموع

من اجلدول السابق يدل علينا أن أكثر الطلبة يواجهون 
، وقليال منهم %42 11املشكالت يف األوقات التعلم بنسبة 
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، ومن %02 1يواجهون يف أحوال عدم فهم شرح املعلم بنسبة 
هم من يعاين يف تطبيق اللغوية وعدم الرتكيز اإلجابة األخرى من

 سببا على الزمالء اليت يتكلمون أ ناء عملية التعليم والتعلم.
 6-2اجلدول 

 هل تفهم املادة مع الطريقة اليت تعلم املعلمة؟
 النسبة املؤية جمموع اإلجابة األجوبة رقم
 %12 15 16 نعم 5
 %41 5 5 ال  2
 %42 4 2 قليل 4
 %42 4 2 األخرىاإلجابة  6

 500% 11 اجملموع
أن أكثر الطلبة فامهون  يدل علينامن اجلدول السابق  

بالطريقة اليت تستخدمها املعلمة عند تعلم اإلنشاء بنسبة 
بالطريقة اليت تستخدمها ، وقليال منهم ال يفهمون 12% 15

 .%41 5املعلمة عند تعلم اإلنشاء بنسبة 
 6-2اجلدول 
 واجبات أحيانا؟هل أنت التقوم بال
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النسبة  جمموع اإلجابة األجوبة رقم
 املؤية

 %02 1 4 نعم 5
 %42 12 46 ال  2
 %21 44 20 أحيانا 4
 %42 4 2 اإلجابة األخرى 6

 500% 11 اجملموع
ومن اجلدول يدل علينا أن أكثر الطلبة اليقومون بالواجبات 

سبة  ، ومعظمهم اليقومون بالواجبات أحيانا بن%42 12بنسبة 
، وقليال منهم اليقومون بالواجبات متما على الوقت 21% 44
 .%02 1بنسبة 

 6-1اجلدول 
 ما هي الصعوبات اليت كثريا اواجهها يف تعلم إنشاء؟

جمموع  األجوبة رقم
 اإلجابة

النسبة 
 املؤية

قلة سيطرة على القواعد  5
 النحوية

41 44 50% 
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قلة سيطرة على املفردات  2
 العربية

54 22 55% 

 %41 5 5 الضعف يف كتابة العربية 4
 %02 1 4 اإلجابة األخرى 6

 500% 11 اجملموع
ومن اجلدول السابق يدل علينا أن أكثر الطلبة ييواجهون  

الصعوبات يف قلة استعاب على القواعد النحوية بنسبة 
، ومعظمهم قلة استعاب على  املفردات العربية بنسبة 50% 44
م ضعيف يف كتابة العربية بنسبة ، وقليال منه55% 22
5 41%. 

 6-50اجلدول 
 ما هي العوامل اليت جتعل الدرس صعباعندك؟

جمموع  األجوبة رقم
 اإلجابة

 النسبة املؤية

البيئة املدرسية وقلة األدوات  5
 املدرسية

2 55 24% 

 %61 41 65التعب والنعاس والتعلم  2
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 غريالنشاط
 - - الأحب الدرس اإلنشاء 4
 %46 52 55 جابة األخرىاإل 6

 500% 11 اجملموع
ومن اجلدول السابق يدل علينا على أن العوامل اليت  

يواجهها الطلبة منها التعب والنعاس وغريالنشاط بنسبة 
، ومنهم يواجهون يف  البيئة املدرسية وقلة األدوات 61% 41

، ومن اإلجابة األخرى منها قلة %24 55املدرسية بنسبة 
ى القواعد النحوية والصرفية والتعاب والكسال وقلة استعاب عل

 تعلم اإلنشاء والدرس غري ممتع وقلة املفردات.
 6-55اجلدول 

 هل حتب اللغة العربية؟
جمموع  األجوبة رقم

 اإلجابة
 النسبة املؤية

 %66 24 15 نعم 5
 - - ال 2
 %11 54 2 أحيانا 4
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 - - اإلجابة األخرى 6
 500% 11 اجملموع

اجلدول السابق يدل علينا أن أكثر الطلبة لبون  ومن 
، ومنهم لب الدرس اللغة العربية %66 24اللغة العربية بنسبة 

 .%11 54أحيانا بنسبة 
 6-52اجلدول 

 هل حتب درس اإلنشاء؟
 النسبة املؤية جمموع اإلجابة األجوبة رقم

 %41 25 62 نعم 5
 - - ال 2
 %16 54 50 أحيانا 4
 %4،5 5 ألخرىاإلجابة ا 6

 500% 11 اجملموع
ومن اجلدول يدل علينا أن الطلبة لب كثريا يف درس  

، ولب بعضهم أحيانا بنسبة %41 25اإلنشاء بنسبة 
54 16%. 
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 6-54اجلدول 
 هل الوسيلة تساعدك يف فهم اإلنشاء؟

النسبة  جمموع اإلجابة األجوبة رقم
 املؤية

 %44 21 62 نعم 5
 %42 4 2 ال 2
 %24 55 2 ياناأح 4
 % 02 1 4 اإلجابة األخرى 6

 500% 11 اجملموع
ومن اجلدول السابق يدل علينا أن أكثر الطلبة تساعد   

يف الوسيلة اليت تستخدم املعلمة يف فهم اإلنشاء بنسبة 
، وقليال منهم غري %24 55، وتساعد أحيانا بنسبة 44% 21

 . %42 4مساعد هبا يف فهم اإلنشاء بنسبة 
 ا املشكالت األخرى لديهم فهي:وأم

إن رغبة تعلم اإلنشاء عند الطلبة مل تكن مرتفعة،  -5
وهذا واضح مما أجابت معلمة اإلنشاء من األسئلة 
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املقابلة،حيث أهنا قالت " مازلت الطلبة أقل اهتمم 
 ." 41يف تعلم اإلنشاء

استخدام اللغة السماعي يف الكتابة دون نظرهتا يف  -2
  الكتابة.، حا فطئ يف60القاموس

يظهر املخالفة من بني الطلبة ، مثل غاب عن  -4
، والتأخر، وعدم القيام 65احلضور بدون عذر

بواجبات املنزلية، والتدخل يف أمر غريه داخل أو 
خارج الفصول الدراسية، وعدم الرغبة يف تسجيل 
الدروس ولو كان كتابة كرسي وقلم، وعدم االنتظام 

 وين.يف التعلم، والرتك التعلم التعا
غري قادر على التعبري عن املفردات املوجودة شفهيا   -6

 أو حتريريا

                                                           

معهد مصباح العلوم يف نتيجة املقابلة الشخصية مع معلمة اإلنشاء 39  
 م2052فربايري  50التاريخ 

  م 2052فربايري  0نتيجة املقابلة الشخصية .....، يف التاريخ  3 

 م2052فربايري  50يف التاريخ م ....،مالحظة املباشرة أ ناء عملية تعلي65 
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قلة االستماع اللغة العربية من الناطق هبا أو الصوت  -1
 العريب األصلي.

التكاسل يف تعلم اإلنشاء حيث أهنم ال لملون   -4
.وينام أ ناء عملية 62كتب الدراسية أو القاموس

 .64التعليم يف الفصل
ت حا يصعبوا يف إتيان قلة سيطرة على املفردا -2

 األمثلة أو الكلمات اجلديدة.
 قلة سيطرة على األسلوب العربية  -2
 عدم املداومة يف قراءة النصوص العربية -1

 وبعض العيوب الظاهرة يف اإلنشاء التالميذ : 
 قلة الثروة الفكرية -5
 إمهال الرتتيب املنطقي والربط بني األفكار. -2
 قلة الثروة اللغوية.  -4

                                                           

 م 2052فربايري  50نتيجة املقابلة الشخصية .....، يف التاريخ 42 

فربايري  50يف التاريخ  .....،أ ناء عملية تعليم  مالحظة املباشرة6443 
 م2052
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أن الطلبة هلم املشكالت املتنوعة يف تعلم ومن هذا يتضح 
 اإلنشاء .
 نتائج املقابلة الشخصية مع املعلمة اإلنشاء. -1

يفهم بعض الطلبة املواد يف الفصل، ويف  .أ
بعضهم ال يفهمون بعض، وبعضهم ال 

 يفهمون شيئا.
إن معظم الطلبة اليقدرون على كتابة  .ب

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

قواعدها مثل النحو والصرف و البالغة 
وغري ذالك. لكن هم ضاعفون يف تكوين 

الكلمات العربية إىل أحسن تركيب 
 وقواعد.

إن معظم الطلبة اللملون القاموس أ ناء  .د
عملية التعليم  حبثا عن املفردات الصعوبة 

 اليت مل لفظوها ويفهموها
 ل جدا.وإن رغبة تعلم اإلنشاء عندهم قلي .ه
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يفهمون الطلبة عن املادة اليت درسوا ولكن   .و
 أحيانا ينسون يف اليوم التايل.

احملاوالت من املعلمة والطلبة حللول املشكالت  -4
 لديهم.

وملعرفة احملاوالت من املعلمةحللول املشكالت يف املادة اإلنشاء 
عند الطلبة معهد مصباح العلوم، فقام الباحث باملقابلة الشخصية 

 علمة اإلنشاء وتوزيع اإلستبانة للطلبة. مع امل
 التايل: 6-2حماوالت الطلبة اعتمادا يف اجلدول 

 ما سعيك للتغلب على الصعوبات اليت تواجهها؟ 
جمموع  األجوبة رقم

 اإلجابة
 النسبة املؤية

 %22 4 6 كثرة قراءة الكتب العربية 5
 %25 42 42 كثرة حف  املفردات 2
ة ممارسة و مالزمة كتاب 4

 العربية
2 55 24% 

 %46 52 55 اإلجابة األخرى 6
 500% 11 اجملموع
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من اجلدول السابق يدل علينا أن أكثر الطلبة يسعون يف كثرة 
،ومن اإلجابة األخرى منهم %25 42حف  املفردات بنسبة 

يسعون يف تعمق درس القواعد النحوية والصرفية، ويف تطبيق اللغة 
ة .ومنهم يسعون يف ممارسة كتابة مماحف  من املفردات اجلديد

، وقليال جدا منهم يسعون يف كثرة %24 55العربية بنسبة  
 .%22 4قراءة الكتب العربية بنسبة 

  :ومن نواحى اصالح يف اإلنشاء على النواحى اآلتية 
الناحية الفكرية، وتشمل النظر يف األفكار  -5

اليت تتدرج  حتت املوضوع )وأن يكون 
حبياة التالميذ(، ومن املوضوع مما يتصل 

 حيث صحتحا، وترتيبها، والربط بينها.
الناحية اللغوية،  وتشمل مراعاة قواعد النحو  -2

والصرف والبالغة ) وأن يلتزم املدرس الكالم 
باللغة العربية السليمة، والشك أن إيثارا 
الفصحى يف التدريس يهيئ للتالميذ صوارا 

 جيدة للمحاكاةد فتسلم عبارهتم(
 األدبية، وتعين هبا األسلوب. الناحية -4
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  حماوالت املعلمة حللول املشكالت عند تعلم اإلنشاء عند
 الطلبة،فيما يأيت:

  (LDC)تكوين مركز تطوير اللغة  .أ
مراجعة املواد السابقة عند املعلم قبل أن ببدأ  .ب

 املواد اجلديدة.
إدخال املادة اإلنشاء إىل الدرس اإلضايف يف  .ج

 66النهار.
 ل وخارج الفصل.إصالح اللغة داخ .د

لث املعلمة الطلبة بتعلم اإلنشاء يف أي مكاٍن  .ه
 إما يف املساكن أو يف الفصل.

 تقدا املفردات واألساليب يف املواد الدراسية. .و
انعقاد الندوة واملناقشة حول اللغة العربية مع  .ز

 تقدا الناطقني األصلني 

                                                           

 م 2052فربايري  50نتيجة املقابلة الشخصية .....، يف التاريخ  44 
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حتضري الناطق األصلي باللغة العربية تسهيىال  .ح
التواصل مع الناطقي اللغة على للطلبة على 
 املدى الطويل.

تقدا املعلمة األسئلة والتدريب التحريري أو  .ط
والتغيري الكلمات واحلف  الشفوي كاإلعراب 
 واجلمال العربية.

استخدم املعلمة عدة الوسائل التعلمية    .ي
كالسبورة والرسم البياين أحيانا عندما احتيج 

 إىل بيان املواد الصعوبة.
عهد الوحدات التعلم لرتقية قدرة الطلبة إعداد امل .ك

 على فهم اإلنشاء.
 حتليل البيانات ومناقشتها -ب

بعد أن عرض الباحث البيانات عن عملية البحث 
امليداين عرضا مفصال، يقوم اآلن بتحليلها، وذالك كمامن 
نتيجة اإلستبانة املقدم للطلبة، واملقابلة الشخصية مع 

املشكالت اليت يواجهها   املعلمةاإلنشاء. فيحلل الباحث
الطلبة يف تعلم اإلنشاء واحملاوالت املعلمة حللول املشكالت 
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الطلبة يف تعلم اإلنشاء صعهد مصباح العلوم، وكانت 
 التحليالت كما يلي :

كانت الطلبة اليسيطرون على تعلم اإلنشاء     -5
 سيطرة حيدة.

كانت الطلبة اليسيطرون على املفردات  -2
 لوكانوا قد تعلموها.والقواعد النحوية و 

اليزال الطلبة ضعفوا يف تعلم اإلنشاء مهما   -4
كانوا قد تعلموها إما من حيث القواعد النحوية 

 والصرفية والبالغة والرتكيب اجلمال.
أن الطلبة عدم املداومة يف قراءة  النصوص  -6

 العربية .
وأن الطلبة يواجهون املشكالت يف تركيب  -1

يعرفون إبتدأ  الكلمات عند كتابة اإلنشاء وال
الكلمات سببا على قلة املمارسة أو املالزمة يف  

 كتابة العربية .
ومن حماوالت الطلبة كما يدل علينا يف اجلدول  -4

أن أكثرهم لاولون على حف  املفردات  2-6
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الكثرية ومعظمهم يسعون يف تعمق درس 
القواعد النحوية والصرفية، ويف تطبيق اللغة 

يدة وبعضهم يف مماحف  من املفردات اجلد
 ممارسة ومالزمة الكتابة العربية.

ومن احملاوالت املعلمة اإلنشاء هي تقدا  -2
األسئلة للطلبة عن املادة املاضية . ولثهم 
على تعلم اإلنشاء جبيد حا يسيطرون على  
كتابة اإلنشاء كتابة صحيحة ويفهمها 
القارؤون، ويعطي التدريب ليعطي أ را فيه  

حوية والصرفية واإلعراب كاحلف  القواعد الن
و يعطى التدريب التحريري مثل : استبدل  
كل كلمة املضارع يف اجلمال بفعل املاضي 

 وغري ذالك.  
انعقاد الندوة واملناقشة حول اللغة العربية مع  -2

 تقدا الناطقني األصليني 
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

مت حبددث هددذه الرسددالة عمددا يتعلددق صشددكالت تعلددم اإلنشدداء 
ندد الطلبددة صعهدد مصددباح العلدوم، فدداآلن لسدن أن يقدددم الباحددث ع

 نتائج البحث واإلفرتاحات ختاما هلذه الرسالة. 

 تائج البحث .أ

بنداء علددى عدرض البيانددات وحتليلهددا يف البداب السددابق فدديمكن 
 بيان نتائج هبذ البحث كما يلي :

إن املشكالت اليت يواجهها الطلبة يف تعلم اإلنشاء هي    -4
 متنوعة ومتثل هذه املشكالت يف : عديدة و 

 املفردات  سيطرة علىقلة  .أ
 قلة سيطرة على القواعد النحوية والصرفية .ب
 قلة املراجعة الدرس .ج
 رغبة التعلم اإلنشاء  .د
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 قلة األوقات التعلم .ه
 عدم املداومة يف قراءة النصوص العربية .و
 يضعفون يف تكوين اجلملة املفيدة .ز
ملوجودة شدفهيا أو غري قادر على التعبري عن املفردات ا .ح

 حتريريا
قلة االستماع اللغة العربية من الناطقني هبدا أو الصدوت  .ط

  العريب األصلي
ومددددن احملدددداوالت املعلمددددة حللددددول املشددددكالت الطلبددددة يف تعلددددم  -6

 اإلنشاء هي:
  (LDC)تكوين مركز تطوير اللغة .أ

مراجعة املواد السابقة عند املعلم قبل أن يبدأ املواد  .ب
 اجلديدة.

 دة اإلنشاء إىل الدرس اإلضايف يف النهار.إدخال املا .ج
 إصالح اللغة داخل وخارج الفصل .د

 لث املعلم الطلبة بتعليم اإلنشاء يف أي مكان. .ه
تقدا األسئلة التدريب التحريري أوالشفهي كاإلعراب  .و

 واحلف  والتغيري الكلمات أواجلمال العربية.
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استخدم الوسائل كالسبورة واملسالط عند شرح املعلم  .ز
 ادة الصعوبة  لرتقية قدرة الطلبة على فهم املادة.امل

انعقاد الندوة واملناقشة حول اللغة العربية مع تقدا  .ح
 الناطقني االصليني 

حتضري الناطق األصلي باللغة العربية تسهيىال للطلبة  .ط
 على التواصل معه على املدى الطويل.

 االفتراحات .ب

احدددث أن قبدددل اإلنتهددداء مدددن كتابدددة هدددذه الرسدددالة جيددددر بالب
 يقدم بعض اإلفرتاحات اآلتية:

ينبغي على الطلبة صعهد مصباح العلدوم أن يهتمدوا  -5
بدراسة اإلنشاء إهتماما كبريا ألن اإلنشداء مدادة مهمدة 

 التصال مايف أذهاهنم إىل غريهم عن طريق كتايب.
ينبغددي للمعلمددة أن تسددتخدم الطددرق املناسددبة عندددد  -2

ون عمليدددددة عمليدددددة التعلددددديم والدددددتعلم اإلنشددددداء حدددددا يكددددد
التعلددديم والدددتعلم جذابدددة، وتسدددتخدم الوحددددات املناسدددبة 

 باملناهج اليت قررها معهد مصباح العلوم.
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ينبغي للطلبة أن يزودوا الثروة اللغوية لسهولة علدى  -4
 فهم املادة اإلنشاء.

ينبغي على معهد مصباح العلوم أن جيهز الوسائل  -6
  التعلمية  لمنشاء كاملعاجم العصري وغريها.
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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 ? 
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