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 الباب الرابع

  تقدمي البياانت وحتليلها

 حملة عن ميدان البحث .أ 
جبامعة أنتساري االسالمية احلكومية  نظرة قصرية عن قسم تعليم اللغة العربية  .1

   بنجرماسني
كلية الًتبية يف   ماقس عشرإثنا من قسم تعليم اللغة العربية ىو أحد 

كلية الًتبية   ىذه. بنجرماسني امعة أنتساري االسالمية احلكوميةجبوالتعليم 
 كمدرسيبرانمج لدراسة تعليم اللغة العربية يكون خرجيوىا مؤىلني   ذلا والتعليم

 1291مت افتتاح قسم تعليم اللغة العربية يف أغسطس . للغة العربية يف ادلدارسا
 وىذه بطاقة القسم التايل:ومت إنشاؤه اليوم. 

 تعليم اللغة العربية:  اسم القسم 
 : حسب هللا ادلاجستري  رئيس القسم

 ادلاجستريتوفيق الرمحن الدكتور :  سكرتري القسم
أنتساري جبامعة إسكان   5.1كيلو مًت شارع أمحد ايين  :  عنوان

 .93905 االسالمية احلكومية  بنجرماسني
 0910202( 3111: ) اجلوال الرقم

  pba_antasari@yahoo.com:  الربيد اإللكًتوين
 antasari.ac.id-www.ftk.uin:  ادلوقع
  تعليم اللغة العربية:  العلومرلال 

 
 

mailto:pba_antasari@yahoo.com
http://www.ftk.uin-antasari.ac.id/


03 

 

 
 

 رؤية قسم تعليم اللغة العربية .9
ابلقدرة على التنافس مع مؤسسات التعليم  قسم تعليم اللغة العربيةيتمتع 

شلن لديهم   ،ةعربابللغة الطريق والدة معلمني زلًتفني بالعايل الرئيسية يف إندونيسيا 
لوية للقيم كفاءات تربوية وشخصية ومهنية واجتماعية ونبيلة تعطي األو 

، حبيث ميكن سد احتياجات معلمي اللغة العربية من ادلرحلة اإلسالمية يف احلياة
 حاجةأن تليب  وترجو، الثانوية العليا. مع ىذه الكفاءةاالبتدائية إىل ادلرحلة 
  العلوم والتكنولوجيا. ، وتطويراجملتمع يف عامل التعليم

، دمج العلوم اإلسالميةلقدرة ابقسم تعليم اللغة العربية أيضا خرجيي  زّوده
تتفوق برامج  الرجاء إىل، . وهبذه الطريقةعلمني أنشطتهم كمواجلنسية يف عالومالو 

وتعليم اللغة العربية وتنتج  تربيةيف  9395يف عام  قسم تعليم اللغة العربيةدراسة 
حىت يكونوا تعليم والتدريس ابللغة العربية خرجيني يتمتعون ابلكفاءة يف رلال ال

  قادرين على ادلسامهة بشكل إجيايب مع اآلخرين.
 قسم تعليم اللغة العربيةة رسال .0

 ابلعلوم  ورلهز ،تنظيم التعليم يف رلال تعليم اللغة العربية وعلوم اللغة
 . ، والعلوم الدينية ذات الصلة ابألزمنةاالجتماعية، وادلواطنة، والعلوم اإلنسانية

  إجراء حبث يف تعليم اللغة العربية تكون نتائجو مفيدة لتطوير التخصصات
 العلمية يف رلال تعليم اللغة العربية.

  ادلؤسسات  تطويريف  تنفيذ خدمة اجملتمع يف رلال تعليم اللغة العربية ادلوجهة
 التعليمية واجملتمع.

 .تنفيذ برامج الدراسة اجلامعية الفعالة يف اللغة العربية 
  مع سلتلف ادلؤسسات التعليمية واحلكومية وادلؤسسات  كًت شادلبناء

 1.االجتماعية

                                                           
1
 Website Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, http://ftk.uin-

antasari.ac.id/?page_id=141, 02/10/2019  

http://ftk.uin-antasari.ac.id/?page_id=141
http://ftk.uin-antasari.ac.id/?page_id=141
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 تقدمي البياانت .ب 
والعوامل اليت الطلبة يف تعلم مهارة الكتابة  مشكالتحول  تقدًن البياانت

جبامعة أنتساري االسالمية احلكومية   تعليم اللغة العربيةقسم  طلبة تؤثر على
، وادلقابالت من االستبيان الباحثةوجدهتا البياانت اليت  على أسس بنجرماسني

  : كما يلي  البياانتأن تقدم  الباحثةفاستطاعت 
  االستبيانمن  البياانت .1

 يف تعلم مهارة الكتابة ةمشكالت الطلب عن البحثبناًء على بياانت 
ىناك  جبامعة أنتساري االسالمية احلكومية  بنجرماسني تعليم اللغة العربيةقسم ب

اتقان قواعد و  ،اتقان ادلفرداتومنهم  مؤشرات 5االستبيان إىل  الباحثة تقسم
العوامل ، و تطوير األفكار الرئيسية واالتساق يف الفقراتو  ،اإلمالء والًتكيب

 فيها.  تؤثراألخرى اليت 
  اتقان ادلفردات ( أ

الباحثة على ت حصلف، نشرهتا الباحثةنتائج البياانت اليت  على بناء
 النتائج من خالل تقدًن البياانت التالية:

 
 اتقان ادلفردات: 9اجلدول 

 احلصول أو السؤال التأكيد الرقم

كشف لدي صعوبة ل  .1
 مهارة ادلفردات يف

 الكتابة

 

 
 

51,9% 

3,9% 

40,3% 

3,9% 

 موافق

 موافق جدا 

 غير موافق

 غير موافق جدا 
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اختيار الكلمات   .9
 اجلملة وضعادلناسبة يف 

 
 

 

تعيني ادلفردات ادلناسبة   .0
الفعل( ابدلعٌت  وأ)االسم 

ادلقصود يف تركيب 
 اجلملة.

 
  اتقان قواعد اإلمالء والًتكيب  ( ب

بناء على نتائج البياانت اليت نشرهتا الباحثة، فحصلت الباحثة على 
 النتائج من خالل تقدًن البياانت التالية:

 اتقان قواعد اإلمالء والًتكيب: 0اجلدول 

 احلصول أو السؤال التأكيد الرقم

الكلمة غري  كتابة  .5
الكاملة بسبب  قلة 

احلرف أو النربة ) مثاال 
يف حرف "س" أو 

"ص" أو ألف زائدة يف 
 أخر الفعل(

 

26% 

67,5% 

6,5% 

 سهل

 صعبة

 صعبة جدا

55,8% 
41,6% 

2,6% 

 سهل

 صعبة

 صعبة جدا

74% 18,2% 

6,3% 

1,3% 

 قط  

 أحيانا

 مرار

 مرار جدا 
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تعيني الفعل ادلناسب   .1
للفاعل أو الفاعل 

ادلناسب للفعل. )يف 
 اجلملة الفعلية(

 

تعيني اخلرب ادلناسب   .6
للمبتدأ. )يف اجلملة 

 االمسية(

 

تعيني احلرف اجلر   .9
ادلناسب يف اجلملة أو 
الفعل الذي ال حيتاج 

 إىل احلرف اجلر.
 

اجلملة  تطبيق أمناط   .8
اليت تعلمها الطلبة  

اجلملة البسيطة  لوضع
 ابللغة العربية

 

75,3% 

22,1% 

2,6% 

 سهل

 صعبة

 صعبة جدا

67% 

33% 

 سهل

 صعبة

 صعبة جدا

61% 

39% 

 سهل

 صعبة

 صعبة جدا

46,8% 

51,9% 

 سهل

 صعبة

 صعبة جدا
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 إذا أجبت "صعبة/  .2
 صعبة جدا" فلماذا؟ 

 اتقان ادلفردات   قلة 
 للكتابة  قلة التمرين 
  قلة فهم عن تركيب اللغة العربية 
 وتركيبهاأمناط اجلملة بة يفهم الطلال 
 أمناط اجلملة وحيتاج إىل بة يفهم الطلال

 لشرحو قيصد
 ال تطابق ىناك  ةلقصيف كتابة ا أحياان

 لكلمة يف الكتابة.ا
 ب أن تتطابق خطوط اجلملة من جي

  البداية إىل النهاي
 إذا كانت  تعبري األفكار ابلكتابة أصعب

 األمناط معينة.
 بطيئة يف فهم الدرس 
  ال يستطيع أن تفرق بني فعل االزم و

 فعل ادلتعدي 
 

 تطوير األفكار الرئيسية واالتساق يف الفقرات ( ج

بناء على نتائج البياانت اليت نشرهتا الباحثة، فحصلت الباحثة على 
 البياانت التالية:النتائج من خالل تقدًن 
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 تطوير األفكار الرئيسية واالتساق يف الفقرات: 5اجلدول  

 احلصول أو السؤال التأكيد الرقم

13.  
يف تعبري الفكرة سهل  

الرأي أو اإلحساس أو 
 . بواسطة الكتابة

 

11.  
أكتشف الفكرة الرئيسية 

اليت سأطّورىا يف بداية 
 الكتابة

 

19.  
وضع اجلملة ادلطابقة  

الرئيسية يف كالفكرة 
 الفقرة

 

10.  
تطور الفكرة الرئيسية يف 

اجلملة التوضيحية 
 القادمة

 

42,9% 

57,1% 
 ال نعم

46,8% 

51,9% 

1,3;% 

 سهل

 صعبة

 صعبة جدا

35,1% 

64,9% 

 سهل

 صعبة

 صعبة جدا

40,3% 

59,7% 

 سهل

 صعبة

 صعبة جدا
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15.  
ىل لديك الصعوبة يف 
تطور الكتابة اليت وظفها 

 ؟ادلدرس

 

11.  
يت ىل أمناط اجلملة ال

عّلمَتها أن تساعدك يف 
 ؟وضع اجلملة

 

  العوامل األخرى اليت تؤثر ( د

على  الباحثةت حصلف، الباحثةنشرهتا نتائج البياانت اليت  على بناء
 النتائج من خالل تقدًن البياانت التالية:

  العوامل األخرى اليت تؤثر: 1اجلدول 

 احلصول أو السؤال التأكيد الرقم

16.  
التعلم  فرصةىل 
 ؟ة كافيةادلعدّ 

 

68,8% 

31,2% 
 ال نعم

98,7% 

1,3% 

 مساعد

 غير مساعد

59,7  % 

36,4% 

3,9% 

 كافي

 ناقص

 ناقص جدا
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19.  
ىل يساعد ادلرافق 

 يف التعلم ؟ ةادلعدّ 

 

18.  
مواد الكتابة اليت ىل 

سهلة  ادلدرسشرحها 
الطلبة لفهم على 

 ة؟ادادل

 

12.  
وجدت الصعوبة  ىل

 يف تعلم الكتابة؟

 

93.  
إذا أجبت "نعم" فما 

عامل معظم الذي 
د يسببك أن جت

 الصعوبة؟

 تعبري يف حتديد ادلفردات و  تمشكال
  .األفكار

 يفهم الطلبة جيدا عن أمناط اجلملة ال . 
يف كتابة اللغة العربية ومن قلة وقت 

  .للتعلم
 ادلواد فيستسعب  يفهم الطلبة ال

 رىا. لتطوي
  ال تعود الطلبة على كتابة القصة

 والوصف ابللغة العربية . 
 مشكالت يف وجد األفكار 

74% 

24,7% 

1,3% 

  دعم

 غير معتمد

 عير معتمد جدا

90,9% 

7,8% 

 سهل

 صعبة

 صعبة جدا

57,1% 

 ال نعم 42,9%



08 

 

 
 

  تطوير األفكار مشكالت يف 
  ضبط الفقرات اليت تتكون يف مشكالت

ضبط القواعد  و تماسكةادلمل اجلمن 
 . لتناسب وتصحيح يف الكتابة

 مرةألول  مناط اجلملةتعلم الكتابة  أب. 
 قلة إتقان ادلفردات. 
 رين الكتابةقلة دت . 
  .تطبيق مواد التعليم ابلكتاية 
 بطيئة يف فهم ادلواد. 
  أمناط اجلملة. مشكالت يف حتديد 

 

أجيء يف الوقت   .91
 احملدد دائما عندم

 يُبدأ تعلم الكتابة. 

 

الكتابة   أىتّم بتعليم   .99
دائما الذي يشرحو 

 . ادلدرس

 

74% 

24,7% 

1,3% 

 في الوقت المحدد دائما 

 في الوقت المحدد أحيانا  

 ليس في الوقت المحدد دائما

97,4% 

2,6% 

 ال نعم
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إذا وجدت الصعوبة   .90
يف تعلم الكتابة 

أو  ادلدرسفأسأل 
الصديق مباشرة أو 

  غري مباشرة. 

ىل تفعل الوظيفة   .95
دائما اليت يقدمها 

 ؟ ادلدرس

 

إذا أجبت "دائما"   .91
فهل جتمع الوظيفة 

 يف الوقت احملدد؟

 

 ادلقابلةالبياانت من  .9
يف تعلم ة بمشكالت الطلجرت ادلقابلة حلصول البياانت البحث عن 

جبامعة أنتساري االسالمية احلكومية   تعليم اللغة العربيةقسم ب مهارة الكتابة
الذي يعلم الكتابة والطلبة سنة  ادلدرسوتقصدىا ادلقابلة على  بنجرماسني

 طلبة.  99. وعددىم من الفصول أ، ب، و ج 9319تسجيلو 
 Porposive) الغرضية تعيني العينة طريقب الباحثةحبثت  ا البحثيف ىذ

Sampling) ، معلم مع الباحثة قابلتوىي بعض الطلبة ادلعيينون للبحوث. و 

88,3% 

11,7% 

 ال نعم

93,5% 

6,5% 

 دائما

 أحيانا

89,6% 

10,4% 

 ال نعم
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 لديهم الذين الطلبة الختيار ادلدرسأو  علمادل الباحثة وطلبت مباشرة، الكتابة
 . اطلب 90مث تقرر أنو مت اختيار الكتابة من البسيط وادلتوسط والعليا.  قدرة

مهارة  مدرسمع لقاًء مباشرًة ىذه ادلقابلة وجهًا لوجو أو  الباحثة تأجر 
 (. Whatsappأما ادلقابلة مع الطلبة ادلعيينون بواسطة واتسآب )الكتابة. 

 ة ادلعيينونبوالطل ادلدرسمع  الباحثةا هتبناًء على ادلقابالت اليت أجر 
 التايل: لنحوعلى اال ا البحثتقدًن البياانت يف ىذل الباحثةفاستطاعت 

 . ادلدرسمقابلة مع  ( أ
مقابلة مع  الباحثة ت، أجر الكتابةيف تعلم   بةالطل دلعرفة ادلشكالت

 ومدى صعوبة الكتابة ادلقيدة،تعلم  أىداف عن ئلةساالي تو حت. ادلدرس
، وكيفية يف التغلب على الصعوابت ادلدرس خطوة يةوكيف ،بةتوفري ادلواد للطل

 .التعليمابدلشاركة يف  ةبطلال الدوافع أو الرغبة
تعليم قسم أن منهج  ادلدرسأوضح ف الكتابةبناًء على أىداف تعليم 

ه يف ىذمقيدة وكتابة حرية.  ةكتاب إىل قسمني، مها:  ينقسماللغة العربية 
ادلقيدة  الكتابة وبذلك أنمهارة الكتابة بطريقة إرشادية  اادلقيدة أهن الكتابة

 قواعد اللغة أسس ليكونوا قادرين على الكتابة على ةبىي كيفية توجيو الطل
 العربية. 

ابإلضافة أىداف تعليم الكتابة ىي الطلبة قادرون علي تعبري الفكرة 
ابلكتابة على أسس نوع الكتابة. وللكتابة ادلقيدة ذلل نوعا الكتابة  الذان 

. إذن، األىداف ىي ومها كتابة الوصف وكتابة القصة يعلمهما احملضر.
 ة الوصف الكتاب عن األفكار يف الكتابة بناًء على نوع تعربأن   ةميكن للطلب

 .قصةوال
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تنوعات متنوعة من ىناك  من التجربة السابقة الكتابة مدرسقال 
ينقسم إىل قسمني، أوال ادلواد ادلواد  ادلدرسيعلمو   ة. وبذلكقدرات الطلب

 الرئيسية والثاين ادلواد اإلضافية. 
 الرئيسية يف الكتابة دلقيدة كتابة الوصف وكتابة القصة. وليصفادلواد 

 الفكرة ويروىيو فنحتاج إىل ادلفردات الدعمة ومث اتقان قواعد اللغة العربية. 
حقيقة يكرر  الكتابة. تعليمة أصبح من الصعب د اإلضافيةواىذه ادل ويف

اتقان دلفردات، واتقان قواعد اللغة الطلبة ادلعلومات وقدرهتم ابلنسبة إىل 
العربية، وقواعد اإلمالء. أكثر من الطلبة الذين مل يتقنو ادلفردات إذن حينما 

 زلدًدا.  ابلكتابة  مايف ذىنهم سيعرب الطلبة الفكرة
، جيب أن يعتادوا عليها الصرفو  النحوبينما يف القواعد العربية مثل 
 اإلمالء اليت مل يتقنوىا.وميارسوىا ابستمرار. وكذلك قواعد 

عدة  الكتابةعلم تعليم مهارة ادلوبسبب ىذه ادلشكالت، اختذ 
خطوات للتغلب على مشكالت الطلبة من خالل االنتهاء من مواد تعليم 
الكتابة. ادلواد التعليمية تبدأ مبواد إضافية. حتتوي ىذه ادلواد اإلضافية على 

. أمناط اجلملة ابللغة العربية، وادلفردات ادلتعلقة ابدلواد، وأيًضا قواعد اإلمالء
 .ادلشكالتللتغلب على ىذه  درسادلىذه ىي اخلطوة األوىل اليت اختذىا 

واخلطوة الثانية ىي تسليم ادلواد على مراحل. من حيث ادلواد اليت مت 
ترتيبها مسبًقا واليت يتم تسليم ادلواد اإلضافية يف بداية التعلم حىت اختبار 

 أي الوصف والقصة. ،ادلوادمث بعد اختبار الوسطى يدخل  ،الوسطى
ميارسون قدرةىم ليس فقط يف الفصل  اخلطوة الثالثة ىي جعل الطلبة

الدراسي ولكن أيًضا خارج الفصل الدراسي بفعالية وكفاءة ابستخدام جتربة 
( يف ىذا الفصل الدراسي ابستخدام 9319أ يف فصل واحد )الفصل 

. واتضح أن نشاط (Google classroom)الفصل الدراسي من جوجل 
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يزداد ألنو  (Google classroom)الطلبة يف الفصول الدراسية من جوجل 
  التطبيق.  إىلمدفوع مبوعد هنائي زلدد وجيب عليهم مجع أو إرسال كتاابهتم 

ثالثة ىذه  إن  ادلدرسقال  ،ةادلدرسمن حيث اىتمام الطلبة حبضور 
تكون  ،ج( ذلا اىتمامات سلتلفة. يف الفصلني )أ( و )ب( ،ب ،فصول )أ

 ،وميكن مالحظة ذلك من خالل حضورىم يف الفصل ،دوافعهم جيدة
 احملاضرة. ومحاسهم يف حضور  ،واالنضباط

فإن  ،إذا كانت قدراهتم موزعة ابلتساوي تقريًبا يف الفئتني "أ" و "ب"
، بعضها جيد جًدا والبعض اآلخر م غري متوازنة جًدا يف الفصل "ج"قدراهت

 ال يتمتع بقدرات جيدة.
بقدرة جيدة ىم أيًضا من اىتمامات جيدة  الطلبة الذين يتمتعون

وأولئك الذين ليسوا جيًدا ليسوا مصاحل جيدة أيًضا. لقد ثبت من نتائج 
االختبارات النهائية السيئة أهنم فشلوا أخريًا ألن حضورىم مل يصل إىل 

وجتري االختبار النهائي ولكن القيمة  ،ال أتخذ االختبار النهائي  ،93٪
عامل ذلذه الفصل ج ىو والبعيدة جًدا عن احلد األدىن لنقاط النجاح. 

 ة.ادلدرس مللوكذلك عامل  ،العامل النفسي
  مقابلة مع الطلبة  ( ب

وجدت  ،استناًدا إىل نتائج ادلقابلة ،البحث ايف ىذ طلبة 90من 
مهارة الكتابة يف تعلم  الطلبة هابعض ادلشكالت اليت يواجه الباحثة

جبامعة أنتساري االسالمية بقسم تعليم اللغة العربية  خصوصا الكتابة ادلقيدة
مفردات  من قلة يواجهوهناادلشكالت  اليت  منو . احلكومية  بنجرماسني

زلدودة يف تطوير و (، لصرفاو  لنحواوجتميع قواعد اللغة العربية ) ،يتقنوهنا
 قلة فهم األمناط األساسية. فقرة بسببال جعلمشكلة ، و األفكار األساسية
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 :اطلب 90فيما يلي نتائج ادلقابلة مع 

 خريان أولياء  (1
كانت أوليا مهتمة ودافعة   ،الشخصية ادلقابلةبناًء على 

قد سهلت  ادلادةوأدركت أن ىذه تعليم مهارة الكتابة للمشاركة يف 
أيضا  ء. وفقا ألولياادلستقبليف  الرسالة العلمية تصميم ادلقًتحات أو 

ادلواد ابستخدام اجلمل اليت ميكن فهمها بسهولة. يبلغ  ادلدرسأن 
يف  واآلراء /األفكارها يف كتابة تعليمتساعد األمناط العربية اليت يتم 

 ابللغة العربية.   الكتابة
 تواجو، فإهنا ، وفًقا ألولياءلديهاالتعلم  شكالتيتعلق مب أما

القدرة على التعبري عن األفكار يف االعتبار  قلة  ذلك مبا يف ،نيمشكلت
 النحووإتقان قواعد  .لكتابةاب هنا ال حتب التعبري عن األشياءأل
 كتابة العربية.يف   الصرفو 

 جوردي النور دمحم زيدان  (9
أيضا  وقال  .ةاضر احملقال زيدان إنو كان متحمًسا جًدا حلضور 

  حىت ولو مهارة الكتابة ةمدرسنو زلروم جًدا إذا مت تركو للمشاركة يف أ
أوضح ادلادة بتفصيل كبري  ادلدرسمرة واحدة فقط. وقال أيًضا إن  كان

  . حبيث ميكن فهمها بسهولة
يواجو بعض  ،ةادلدرسحينما حيضر  ،قابلة مع زيدانادلبناًء على 

وكذلك  قلة ادلمارسة دلفردات اإتقان  من قلة منها ،ادلشكالت
ابستخدام أمناط اللغة العربية لذلك عند كتابة اللغة العربية ال يزال يتم 

تتمثل يف  ىي نشرىا على األمناط اإلندونيسية. ىناك مشكلة أخرى
 واآلراء  إىل اللغة العربية./التعبري عن األفكار
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 مردايان (0
تصميم ضروري جدا لتطوير  الكتابةوفقا دلاردايان تعلم 

ضرورية للغاية سواء يف   الكتابة مهارةوأيضا يف األكادميية.  ادلقًتحات
مهارة  ةمدرسمبتابعة  كتابة العلمية وما إىل ذلك. وكان مهتًما جًدا

ادلواد على مراحل من السهل إىل  ادلدرسيشرح  ابإلضافة،.الكتلبة
 أن تكتبها.الصعب. ميكن أن تساعد األمناط العربية يف حتفيز ما تريد 

يف تعلم  مشكالتأيًضا  تواجووقالت ماردايان إهنا كانت 
، على نفسها داخليةالعوامل  من شكلة، فإن ىذه ادلا. ووفقا ذلالكتابة

 النحوإتقان قواعد  قلة ،سبيل ادلثال يفتقر إىل ادلفردات الكافية
ادلشاعر يف  /واآلراء/األفكارصعب التعبري عن شلا جيعل من  الصرفو 

 . كتابة العربية
 نور اذلجرة  (5

للغاية  ةوسعيد ةمتحمسً  ت، كانقابلة مع نور اذلجرةادلبناًء على 
 .للغة العربيةابكتابة الة ألنو ميكن أن يسهل عليو ادلدرسحلضور 
جوجل. تعد  من إىل أننا نتعلم ابستخدام الفصول الدراسية ابإلضافة

عبارة عن وسائط (Google classroomالفصل الدراسي من جوجل )
 يف الفصل.   ادلدرسيبلغها دترين للكتابة وفًقا للمواد اليت مت 

 لديها، فة، وفًقا لنورولادلدرسدلشكالت حينما  اأما ابلنسبة 
 النحووتكوين اجلمل وفًقا لقواعد مشكلة التعبري عن ادلفردات 
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واآلراء  /لتجد مشكلة يف كتابة األفكار نورول. تسبب ىذا الصرفو 
 يف الكتابة العربية. 

 مغفرة (1
للغاية  ة، كان متحمسمغفرة، حسب ةادلدرسابعة ىذه  متيف

 ادلدرس. ويقوم صحيحاعلى الكتابة العربية  مغفرةحىت أنو ساعد 
الذي  ادلدرسبتسليم ادلواد اليت يفهمها الطلبة بسهولة.  إىل جانب 

ىناك تعليقات أو  فستكونمينحهم التدريب دائًما، إذا كانوا سلطئني،
 يف الكتابة اليت قدموىا. ادلدرسمن  تصحيحات

صعب كتابة اللغة من  تكان  امغفره أهن تقال ،يف نتائج ادلقابلة
اليت غالبا ما  النحوقواعد كافية للمفردات وقواعد  العربية بسبب من قلة

 تنسى الكتابة.
هبا الكتابة العربية كانت  تفإن الطريقة اليت ألف ،مغفرةالت وق

ادلكتوبة ابللغة اإلندونيسية مث ترمجتها إىل  تابة األفكار/ واآلراءكبواسطة
 العربية.

 ىيلدا (6

ة ألهنا  ادلدرسشاركة ىذه دلأوضحت ىيلدا أهنا كانت متحمسة 
كانت حتب كتابة ادلقاالت اإلندونيسية وهبذه ادلادة تستطيع أيًضا 

حىت أنو  اجيد ادلواد  ادلدرساستخدام اللغة العربية. ابإلضافة إىل تسليم 
 يفهمها بسهولة ووضعها موضع التنفيذ. 

 اعتقد أهنتأما بنسبة مشكالت اليت تواجو تعلم الكتابة، ف
 ة، فقد كان أيًضا غري قادر ذلك فحسب مبفردات زلدودة. ليس ةزلتفظ
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 على تطوير األفكار من فقرات اجلملة الرئيسية إىل اجلمل التوضيحية.
العربية مثل اللغة  يف القواعد  لعوالفا الفعلوكذلك يف ادلعادلة بني 

وأيًضا أقل  ،والعالقة بني ادلفردات مع بعضهم البعض ،عليةالف اجلملة
 . يف الكتابةعلى ادلفردات الصحيحة  لتحديدقدرة ا

 ِمنورة (9
ىذه  الكتابةجتادل مينا أبن مادة  ،الشخصية ادلقابلةاستناًدا إىل 

لذلك جيب أن تكون  ،قسم تعليم اللغة العربيةمن  ادلادةعبارة عن 
جادة حًقا لتكون قادرًا على فهم ادلواد وأن تكون قادرة على تطبيقها 

 الكتابة ادلادةبعد  ،ا. وفقا ذلليم اللغة العربيةقسم تعألهنا مهمة جًدا يف 
ومطلوب لتكون قادرة  قسم تعليم اللغة العربية  طلبةىو مسؤوليتو ك

ىو مسؤوليتو   الكتابة ادلادةبعد  ،االعربية. وفقا ذل الكتابةعلى فهم 
ومطلوب لتكون قادرة على  قسم تعليم اللغة العربيةختصص يف  طلبةك

 العربية. الكتابةفهم 
 .مشكالتت يواجه ،طبعا ،الكتابةة مدرسبعد  ،وفقا دلينا
ولكن إذا  ،وفهمها ادلدرسيف احلصول على مواد من  ،على سبيل ادلثال

كان ال يزال طوياًل   ،طُلب منو شلارسة مباشرة من ادلادة اليت مت شرحها
 أو بطيًئا يف فهمها. انو حيتاج اىل وقت ىادئ حقا لفهم وتطبيقو.

تفضل مينا التعبري عن األشياء شفهيًا بدالً  ،ابإلضافة إىل ذلك
يف مهمة كتابة األفكار ابللغة  الوطيفة. لذلك عند يف الكتابةمن 

يف التعبري عنها. وأيضا مل تتقن مينا  مشكلةت مٌت وجدت ،العربية
 .الصرفو  النحوالقواعد العربية مثل 
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 فطري  (8

تعلم األمناط العربية ن أنو ريطأوضحت ف ،بناًء على ادلقابلة
مجل من ادلفردات اليت تعرفها. حبيث يتم ترتيب  جتعلميكنها بسهولة أن 

فهم ىذا أمناط ت يف تعلم الكتابة جيب أن ا. وفقا ذلصحيحابنية اجلملة 
 ادلدرسمع  الفرحةشعر ت ا. كما أهنالصعبةمناط األ تعلم بسيطة قبل
  من فهم ادلواد بسهولة. هاحىت يتمكن

فقرات  جعلعند شلارسة  يالفطر  شعرالذي ت مشكلةأصعب 
فسيتم  ،ذات أمناط زلددة سلفا. إذا كنت ال تفهم األمناط العربية جيًدا

 خلط سطور الفقرات.

 نور ىداييت (2
أواًل ألن ىذه ، الكتابة تعليم عند حضور ،بناًء على ادلقابلة

 ،واثنياً  ،العربيةقسم تعليم اللغة  طلبةىي مقرر جيب أن يتخذه  ادلادة
ىذه مهمة جًدا لفتح األفكار وزايدة ادلعرفة حول  الكتابة ادلادةتعد 

خربة  ا. مل يكن نورىيدايت لديهاوصحيح االطرق األساسية للكتابة جيد
 الكتابةة مدرسفهي ابتباع  ،ابة النصوص العربية من قبل. أما اثلثيف كتا

 . بةالكتا مهارةىذه وأتمل نورىيداييت يف حتسني 
ة التعلم أو تلقى ىذا التعلم بعملي تعندما قام نورىيدايتوفًقا لـ

تكمن يف تطبيق التعلم الذي  شكلة. ولكن ادلمشكلةشعر أبي تمل 
 يف تعبري شكلةادل ،على سبيل ادلثال .الكتابة بواسطة اتلقاى

 ادلفردات احملدودة  العربية إىل التمكن من الكتابةإىل  واآلراء /األفكار
اليت ادلشكالت وحتديد ادلفردات اليت ذلا معٌت شلاثل. إىل جانب 
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وفقا  اصحيح النحووىي يف حتديد اجلملة وفقا لقواعد  ،هايواجه
 اللغة العربية.   للقواعد

 رتنا مردايان  (13
ىو حتسني أمناط  احملاضرةحضور  يفقالت راتنا إن الدافع 

، أمثلة وشروحات بة الذي حيتوي علىمع كتاب مادة الكتاو  .الكتابة
يف ادلشكلة اليت تواجو  أما أن يشرح يف وقت قصري. مدرسميكن لل

الكتابة ىي حتديد موضوع مقال وربط اجلملة األوىل مع اجلملة الثانية 
  بشكل مستمر.

 دمحم رضا إيروان (11
كان أن يكون   الكتابةإن دوافعو يف حضور دروس رضا قال 

كان   ،. يف السابقاوصحيح امثل شخص ميكنو كتابة اللغة العربية جيد
معرفة أساسية ابألمناط العربية حىت أصبح من السهل كتابة رضا لدى 

ابللغة العربية  الكتابةفمن السهل جدا أن جتعل  ،اللغة العربية. ووفقا لو
 يف حالة استخدام ادلفردات.

 دمحم إمام فخر الرازي (19

 ،ة للكتابةمدرسعندما ألقى  ،اًء على نتائج مقابلة مع اإلمامبن
شعر ابلسعادة واخلوف. كان خائًفا ألنو كان يعتقد أن ادلواد اليت قدمها 

قلة فهم ادلادة ادلقدمة وىي األمناط  مل تكن سهلة الفهم. بسبب ادلدرس
ادلشاعر /واآلراء /يواجو الكاىن مشكلة يف التعبري عن األفكار ،العربية

 الكتابة العربية. جعليف 

 فيصل علي (10
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لكتابة لميكنو  ،يف الكتابة ل فيصل إنو من خالل إتقان مهارةقا
 من العلم. يف ذىنو. الكتابة طريقة لتجنب نسيان  شلاما ك  تعبريوال

إىل نقص  عيدتىي ن ادلشكلة اليت يواجهها أقال فيصل 
لنا أن نرغب يف كتابة  حيسن. الذي سيكتبهاادلعلومات حول ادلوضوع 

نا لكنو كتب النص نكيف ميكن أن   ،ووفقا لو .ةكتابالادلوضوع ما نعرفو 
 تقن ادلشاكل يف ادلوضوع.ن مل

 أمجد نور فؤادي  (15

الكتابة دعمت إىل  مادة أن  فؤاديأوضح  ،بناًء على ادلقابلة
زان شعرت حد كبري القدرة على كتابة األوراق العلمية. ىناك أفراح وأح

 صحيحا. فرحتو ىي القدرة على متابعة الدروس تعلم مهارة الكتابة عند
وحنن قادرون على التقاط ما يفسره  ،ى جديدأوحنصل على ر  ،جيداو 

 فهناك شعور ابحلزن.  ،مشكلة . مث إذا كنت غري قادر ووجدتادلدرس

ىي األفكار  ،فؤادي واجههايدلشكالت اليت اأما ابلنسبة 
خاصة فيما يتعلق بقواعد اللغة العربية  ،العلمية اليت ال تزال غري موجودة

 ( وادلفردات احملدودة. الصرفو  النحو)

 نور الوفينا سلسبال  (11
و كان ابلفعل أوضحت لوفينا ىذا الدافع لتعلم الكتابة، أواًل ألن

ا يف هتتطوير مهار ، واثنيًا أرادت قسم تعليم اللغة العربية طلبةالتزاًما ل
 الكتابة لتصبح أفضل. 

الكتابة، مل يكن لدى لوفينا أي مشكلة تعليم عند ادلشاركة يف 
، ليس من اإصدار مجل مثل الفقرات.  ووفقا ذلإال عندما طُلب منها 
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ادلفردات العربية وأيضا من  األفكار يف الكتابة بسبب قلة لتعبريالسهل 
 صحيحة.صعب حتديد الكتابة يف القواعد ال

 ستىي نور حيايت  (16
 اع وراء متابعة دروس الكتابة ألهنفإن الداف ،بناًء على ادلقابلة

بشدة  دعمتكتابة مادة ال وأيًضا ةً كتابيف التعبري عن األفكار   رغبت
 حتسني الكتابة اليت كانت غري منظمة يف البداية لتصبح أكثر تنظيماً. 

كتابة الفقرة عند واجهها يف  تقال نورحيايت إن ادلشكلة اليت 
 .اصعب اد أمر جت صفو ىناكتوضوع و ادل تكتب ماتطوير األفكار. عند

يف وعلينا أن نصفها  ،ىناك صورة دلوقف للسيارات ،على سبيل ادلثال
 امثل ما ىو موقف السيارات وما إىل ذلك. ابإلضافة إىل أهن الكتابة

  جيب االنتباه إىل ترتيب قواعد اللغة.
 خليل رمحن  (19

ودراسة الكتابة كان أحد  ،عربيةاللغة  طلبةأبنو خليل صرح  
ادلتطلبات لتكون قادرًا على القول أبن الشخص ميكن أن يصبح لغواًي 

 ،لتعليماعربًيا.لذا درس الكتابة على أمل أن يصبح لغواًي. يف حضور 
بشكل واضح. رغم وجود بعض  ادلدرسميكن فهم ادلواد اليت يلقيها 

ادلشكالت . ادلشكلة تكمن يف من قلةادلفردات يف كتابة القصة أو 
 الفقرة.

 عبد احلميد  (18
شعر  ،ةاضر زلأوضح أنو عندما كان حيضر  ،مع محيد يف ادلقابلة

يف ادلدرسة الثانوية. وإذا مل تكن  لكتابةا يعرف عنألنو مل  ،أنو مل يفهم
 يفهم. الذي فسيسأل صديًقا ،مفهومة بعد ادلدرسادلادة اليت قدمها 
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قبل أن يعرف سوى القليل عن خططنا الدراسية يف  ألن
فقد يواجو بعض ادلشكالت . ادلشكلة األساسية ىي  ،ادلدرسة الثانوية

ومن حيث احلد األدىن من ادلفردات ادلعروفة.  ،من حيث توفري ادلعرفة
 مشكلة أخرى ىي عند تكوين مجل طويلة.

 ين هاراامسَ  (12
 توليس قسم تعليم اللغة العربيةمَسهاراين  ا تاختار  ،بناًء على ادلقابلة

أي دافع أو مصلحة  . لذلك ال يوجدمن نفسهاا رغباهتأسس على 
ب كما طلُ ا  ىذا تعلم الكتابة ألهن ةللمشاركة يف تعلم الكتابة. واتبع

 .قسم تعليم اللغة العربية طلبة
ى سبيل يف تعلم الكتابة. عل بعض ادلشكالتوجدت  ،طبعاف

ىي مل. و اجلادلشكلة اليت كان مرتبًكا يف ترتيب الكلمات يف ، ادلثال
رة حول موقف الكلمات يف اجلملة. وأيضا من الصعب ضبط ائح

 اجلمل اليت تطابقها ووصفها.
 ساري  ماينج (93

 تعلم الكتابة ىو أن تكون فإن الدافع للمشاركة يف ، اينجوفًقا دل
قواعد على أسس  يدةلكتابة وفًقا لألمناط الصحيحة واجلعلى ا ةقادر 

للتعبري عن منظمة و  ةساعدم اأهن ت. مع األمناط العربية شعر النحو
 األفكار يف كتابة العربية.

 من قلة ك مشكالت ييواجهها. تكمن ادلشكلةىنا طبعاو 
فتح القاموس ت ا أنلذلك جيب عليه ،عرفهاتفظها و حتادلفردات اليت 

 . وىذا يبطئ عملية التعلمأواًل. 
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 خري النساء الزىراء (91
تعلم  مشاركة يفعندما  اإهن خري النساء تقال ،بناًء على ادلقابلة
 تابخلوف ألن ىذا موضوع صعب. اتضح تالكتابة ألول مرة شعر 

بعد تعلم كتابة ادلقيدة ال تتفق مع ما يدور يف ذىنو. على الرغم  اأهن
 النحوكتب مجلة أو فقرة مع قواعد تجيب أن  ها. منمواد صعب فيها

 تقن. تمفردات  ومن قلة الصرفو 
 أمحد شافعي (99

أوضح الشافعي أن الدافع للمشاركة يف تعلم الكتابة ىو حتسني 
ألن  ادلدرسمهارة الكتابة العربية. من السهل فهم ادلواد اليت قدمها 

 والتفسري واضح. ،ادلادة اليت مت تعليمها سهلة
، مبا يف ذلك إتقان زلدود هاىناك مشكالت ييواجه ،ومع ذلك

للمفردات وغالًبا ما ينسى أمناط اجلملة اليت مت تعلمها.  مشكلة أخرى 
 دماغو ىي التعبري عن األفكار من خالل الكتابة. على الرغم أنو يف

 ابحلقيقة.  ظهرت الكثري من األفكار
 يت أرين (90

الكتابة كانت  تعليم أنّ تبني و نيت أوضحت أري ،بناًء على ادلقابلة
  عتقد أنتي تسابًقا. يف السابق كان اال تتفق مع ما فكرت هبو شلتعة 

واجو ت يف تعلم الكتابة بل .الصعبة ادلادة من أكثرالكتابة ىي أحدى 
الذي   اللغة العربية تركيبوىي قلة ادلفردات العربية و  ،أراينيت عقبات

 عرفو.ت تكان
 حتليل البياانت  .ج 

حتليل ىذه البياانت  لباحثةميكن ل ،عرض البياانت السابقةبناًء على 
يف تعلم مهارة الكتابة بقسم تعليم  9319مبشكلة الطلبة سنة تسجيل  ادلتعلقة
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والعوامل اليت تؤثر  جبامعة أنتساري االسالمية احلكومية  بنجرماسنياللغة العربية 
  التايل: كما ،عليها

جبامعة أنتساري مشكلة الطلبة يف تعلم مهارة الكتابة بقسم تعليم اللغة العربية  .1
  االسالمية احلكومية  بنجرماسني

 مؤشرات، وىي 5ابستخدام  الباحثة وعان توز ستبياالبناًء على نتائج 
تطوير (، و الصرفو  النحواالمالء والًتكيب ) قواعد إتقان ، وإتقان ادلفردات

 ىا. العوامل األخرى اليت تؤثر ، و والتماسك يف الفقراتاألفكار الرئيسية 

لغوية.  مشكالتلديهم  الطلبة أكثر منحتلل أن  لباحثةلمث ميكن 
 النحووالقواعد العربية ) ،فرداتادل يف مشكالت اللغوية شكالتادلتشمل 

. ميكن مالحظة ذلك من ًتكيبال مشكالتو  ،وقواعد اإلمالء ،(الصرفو 
 اللغوية ادلشكالتح أن النسبة ادلئوية السابق الذي يوضَ نتائج االستبيان 

 .غري اللغوية ادلشكالتادلذكورة كانت أكثر ىيمنة من 

يف تعلم  شكالتادل الطلبة أكثر من يواجو ال ،غري اللغوية ادلشكالتيف 
أن وقت  توّكدمن نتائج النسبة ادلئوية لالستبيان اليت  الباحثة تحللف. الكتابة

اليت يقدمها  الكتابةمواد و  ،عمدادلرافق ادلقدمة للتعلم و  ،كفاءالتعلم ادلقدم  
ادلواد اليت ال  لسأ ،يف الوقت ادلناسب الوظيفةومجع  ،سهولة لفهم ادلدرس

  .ةأو غري مباشر  ةأو األصدقاء مباشر  ادلدرسإىل  يفهمها 

يف  الطلبة أكثر من واجوي ،ادلعيينون الطلبةو  ادلدرسمع  ادلقابلةبناًء على 
من حيث إتقان ادلفردات  ادلشكالت. ىذه مشكالت الكتابة مهارةتعلم 

و  النحويفتقر إىل إتقان قواعد   ،تفتقر الصرفو  النحوإتقان قواعد  ،احملدودة
 ، ومن حيث قواعد اإلمالء.الصرف
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، وىذا الصرفو  النحوتفتقر إىل إتقان قواعد  ادلفردات احملدودة  بسبب
لدى  ،ابللغة العربية. على سبيل ادلثال الكتابة جعليف  الطلبة مشكلةيسبب 
لكن األمر يصبح صعًبا ألهنم ال  ،ابلفعل أفكار يرغبون يف تدوينها الطلبة

إتقان لقواعد  من قلة. وابدلثل مع ون ادلفردات. فما ىو مكتوب زلدوديعرف
. يف الواقع ميكن لةمااجلمل ادلكتوبة لتكون أقل من الك جعل الصرفو  النحو

 التغلب ىذا من خالل ادلمارسة ادلستمرة. 

وخاصة  ،كتابة اللغة العربيةيف   الطلبةها يواجهاألخرى اليت  شكلةادلو 
تطوير الفكرة الرئيسية للموضوع.  ىذا بسبب  مشكلةوىي  ،والوصف القصة

 دسيسة تكون ،أحياانو . الطلبةيكتب نقص ادلعرفة أو ادلعلومات حول ما س
وىذه ادلشكالت يستند إىل ادلقابلة مع  غري منتظمة. الطلبةقصة اليت كتبها ال

 الطلبة. 

 قسم تعليم اللغة العربية الكتابة مهارةمشكلة الطلبة يف تعلم  اليت تؤثرالعوامل  .9
 جبامعة أنتساري االسالمية احلكومية  بنجرماسني

وادلقابلة ادلتعلقة  من نتائج االستبيان الباحثة تالبياانت اليت حصل
 التايل: كما ،ابلعوامل اليت تؤثر على تعلم الطلبة مهارة الكتابة

 العوامل الداخلية ( أ

من العوامل الداخلية ىي العوامل اليت تكمن يف الطلبة أنفسهم. 
على مشكلة تعلم أتثريًا  ملواالع أن أكثر الباحثةخالل البياانت وجدت 

واآلراء  /قلة إتقان ادلادة والقدرة على التعبري عن األفكار العربية ىواللغة 
يرجع ذلك إىل  قلة إتقان ادلفردات  ،يف الكتابة العربية. كما ذكران سابًقا

 وادلعلومات حول ادلوضوع الذي سيتم كتابتو من قبل الطلبة.
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كما ىو متوقع يف النسبة ادلئوية لالستبيان حول إجياد الفكرة 
شلا  ،٪ 10.9بلغت ادلشكلة  ،يسية ادلراد تطويرىا يف بداية الكتابةالرئ

بلغ تطوير   ،٪ 65.2جيعل اجلملة الصحيحة يف فقرة بلغت ادلشكلة 
إىل جانب أن  ،٪12.9الفكرة الرئيسية يف اجلملة التوضيحية التالية 

  ٪.68.8مشكلة تطوير الكتابة ادلخصصة بلغت 

ئج ادلقابلة مع الطلبة حيث عرّبوا عن مت إثبات ذلك استناًدا إىل نتا
واآلراء  يف الكتابة. وتكمن مشكلة أخرى /مشكلة يف التعبري عن األفكار

يف تكوين فقرات تستند إىل أمناط زلددة ولكن دتت دراسة تلك األمناط 
  من قبل.

 العوامل اخلارجية  ( ب

 تعلم مهارة العوامل اخلارجية اليت تؤثر على مشكالت الطلبة يف
من خالل استجابة الطلبة ىذا  التشدد يف تعليم.فحللت الباحثة  الكتابة
سهلة  ادلوادو  ،ادلواد بوضوح وتفصيل يبلغ ادلدرسأن  يؤكدونالذين 
 . ادلقدمة لدعم التعلم ادلرافقو  ،الطلبة ليفهمها


