قدرة الطالبات في كتابة إمالء اللغة العربية في معهد

السلفى بمسكن معهد األسعد أولك كيمانج جامبي
رسالة العلمية

مقدمة لتكميل الشروط الالزمة لنيل درجة العالم )  ( S1في تعليم اللغة العربية

إعداد :

إسم :إندانج ( ) 316031

قسم تعليم اللغة العربية
كلية علوم التربية و التعليم

جامعة سلطان طه سيف الدين اإلسالمية جمبي

اإلهداء
ىذه الرسالة العلمية أىدى وأمي املخًتمُت احملبوب اليت ربياين وىذباين شابة نافعة وإىل
أسريت الذين دفعون مادية حىت وصلت إىل أهناء كتابة ىذا البحث وإىل مجيع أصدقاتى
الذين ساعدوين ودفعوين حىت انتهيت من كتابة ىذه الرسالة العلمية فأدعو اهلل هلم اهلل
خَت اجلزاء
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Artinya :
Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran
dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.

الشعار

ه

كلمة الشكر والتقدير
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد اهلل الذي خلق االنسان وأنزل القران الكرًن ىدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان .
والصالة والسالم على افضل على االنبياء واملرسلُت وافصح ىف نطق باللسان العريب املبُت وعلى الو
واصحابو ومن تبعو بإحسان اىل يوم الدين امابعد .
ىذه الرسالة العلمية شرط شروط الالزمة للحصول على درجة األول يف قسم اللغة العربية
جبامعة سلطان طو سيف الدين االسالمية احلكومية مجيب .لقد انتهيت ىف تأليف ىذه الرسالة
العلمية ،ويف تأليفها ال افوت من مساعدة املساعدين  ،لذا اقدم الشكر:
 .3مدير جامعة سلطان طو سيف الدين االسالمية احلكومية مجيب الدكتور احلاج ىدري
حسن املاجستَت
 .1عميد كلية علم الًتبية والتدريس الدكتور احلاج كسف األنور عثمان املاجستَت
 .1املشرفُت الكرميُت ,املشرفة األوىل يوسريٍت املاجستَت و املشرف الثاىن أرما ماريتا املاجستَت
 .4مدير و مدرسة كتابة اإلمالء اللغة العربية معهد السلفي مبسكن معهد األسعد أولك
كيمنج مجيب
 .5مجيع أصدقائي الذي قد ساعدوين يف تأليف ىذه الرسالة العلمية
 .6والدى احملبوبُت و مجيع االعضاء الذين قدموا إىل التشجيع لطلب العلم النافع حىت أجنزت
من كتابة ىذه الرسالة العلمية

مجىب,

1637
إندانج

ت-أ 316631 .


و

ملخص البحث
إندانج( 9102 ،قدرة الطالبات يف كتابة اإلمالء اللغة العربية مبعهد السلفي مبسكن معهد األسعد
أولك كيمنج مجيب) .املشرفة األوىل :يوسريٍت املاجستَت  ،املشرفة الثاين  :أرما ماريتا املاجسًت
ىذا البحث يتصف بالوصفي الكيفى عن قدرة الطالبات ىف كتابة اإلمالء اللغة العربية
معهد السلفي مبسكن معهد األسعد مجيب مبوضوع البحث مدرسة اإلمالء  ,املشرفات واملدبرات
والطالبات ىف الفصل األول ىف معهد السلفي.
مهارة الكتابة اجليدة والصحيحة ىي من أحد أغراض التعليم ىف املدرسة ،وخصوصا ىف
مهارة كتابة اإلمالء العربية .ىف ىذه مهارة كتابة تبدأ من املدرسة اإلبتدئية او املدرسة الثانوية .مهارة
كتابة اإلمالء اللغة العربية أن تكون أحد القسم من اتقان التالميذ .تعليم كتابة اإلمالء العربية تبدأ
من اإلبتدائية املتوقع أن يتقدم نتائج أفضل .لبل ذلك األغراض تحتاج سعي املدرس أن تقدر
الطالبات كتابة اإلمالء اللغة العربية صحيحا و كميال.
وأما طريقة اليت استعملت الكاتبة جلمع البيانات ىف ىذا البحث وىي طريقة املالحظة
واملقابلة والوثيقة وبتحليل البيانات وىي حتليل اجملال ,حتليل التصنيف وحتليل املركب.
وأما نتيجة ىذا البحث لتكون الطالبات ىف الفصل األول معهد السلفي مبسكن معهد
األسعد مجيب مهارة ىف كتابة اإلمالء.
أما حتديد البحث يف ىذا البحث ,فحددت الكاتبة مشكلة البحث و ىي عن قدرة
الطالبات يف كتابة اإلمالء اللغة العربية يف معهد السلفي مبسكن معهد األسعد اولك كيمنج مجيب
بفصل األول ( أ )
مشكالت البحث
بناء على خلفية البحث السابقة ،فمشكالت البحث يف ىذا البحث ىي كما يلي :
 .0كيف قدرة الطالبات يف كتابة اإلمالء اللغة العربية يف معهد السلفي مبسكن معهد األسعد
اولك كيمنج مجيب ؟
 .9ما مشكالت اليت يوجهها الطالبات يف كتابة اإلمالء اللغة العربية يف معهد السلفي مسكن
معهد األسعد أولك كيمنج مجيب ؟

ز

 .3كيف سعي املدرسة إمالء اللغة العربية لتحسُت مهارات إمالء اللغة العربية يف معهد السلفي
مبسكن معهد األسعد اولك كيمنج مجيب
القدرة ىي يف القاموس املنجد( شهاب الدين أبو عمر : ) 688 :9112،قَ َاد َرهُ ُمقاَ َد َرةً :حاََو َل
اَ ْن يَ ْف َع َل ِمثْ َل فِ ْع ِلو .و يقال :فال ٌن يُ َق ِاد ُرِين  :يطلب مساوايت يف القدرة.
القدرة ىي ميلك القدرة و املهارة يف السطحها حىت لديها السلطة ليعمل شيئا يف حدود علمو.
( سوجاعى) ٤١ : ٦۰۰٨ ,
لى-ميُْلى-إِ ْمالَءً .ولغة مبعٌت :لََقن-يلقن-تلقينا ،واملراد بو "ما
لفظ اإلمالء مصدر من فعل" أ ًْم َ
ميُْلَى" .وكقول "املى عليو الكتاب" .ويقال أنو مبعٌت الكتبة .أمااملراد بو يف ىذا اجملال ىو اإلمالء
اصطالحا
ىذا البجث تتصف بالوصفي الكيفي املوضوع " قدرة الطالبات يف كتابة اإلمالء اللغة العربية يف
معهد السلفي مبسكن معهد األسعد أولك كيمنج مجيب " .وأما جنس ىذا البحث الوصفي
الكيفي ,باستخدام جتهيز آلة مجع البيانات مثل واملالحظة املقابلة والوثيقة.
قد رة الطالبات ىف كتابة اإلمالء اللغة العربية ىف الفصل األول ( أ ) يف معهد السلفي مبسكن
معهد األسعد ألك كيمنج مجيب ناقص الن كثَتة من الطالبات متخرجون من اإلبتدئية وقلة تعليم
كتابة اإلمالء وال ميلكون الكتاب إمالء.
السعي لًتقية قدرة الطالبات ىف كتابة اإلمالء العربية ىف معهد السلفي مبسكن معهد االسعد جاميب
وىي من جهة مدير املعهد ومن جهة املدرس ,و إلرتقاء قدرة الطالبات ىف كتابة اإلمالء العربية
فالبدأ للمدرسة أن تغَت طريقة تعليم كتابة اإلمالء املستخدم ىف الصف طريقة التعليم املتنوعة
املناسبة بأحوال الطالبات .و لرمي ملل الطالبات ىف تعليم مبعهد السلفي مبسكن االسعد مجيب

ح

الباب األول
اإلطار العام
أ.

مقدمة
إن اللغة مهمة يف حياة الفرد ،فهي اليت يتخذىا ادلرء للتعبري عما يعيش
يف نفسو من إحساسات وأفكار ،وىي وسيلة التصل ادلرء بغري ،وهبذا االتصال
حيقق ما يصبو إليو من مآرب و ما يريده من حاجات(.جورت الركايب٩٠٠٢ ،
(٢:
اللغة العربية مهمة يف حياة اإلنسان ،ألن اللغة العربية آلة إتصاالت بني
إنسان وغريىم وآلة اإلتصاالت ادلؤمنني باهلل تعاىل كا الصالة والدعاء والقراءة
القران الكرمي .كما قال اهلل تعاىل يف كتابو العزيز" َوَما اَْر َس ْلنَا ِم ْن َر ُس ْول اِالا
ان قَوِم ِو لِيب ِني َذلم فَي ِ
ِِ ِ
ضل اهللُ َم ْن يَ َشاءُ َوُى َو اْ َلع ِزيْ ُز اْحلَ ِكْي ُم"(إبراىيم )٤:يفهم
بل َس ْ َُ َ ُ ْ ُ
من تلك األية بأن اللغة العربية لغة القران الكرمي ،للغة اجلنة ،اللغة اليت حتدث هبا
الرسول وتكلم هبا اصحابو.
مهارة الكتابة اجليدة والصحيحة ىي من أحد أغراض التعليم ىف ادلدرسة،
وخصوصا ىف مهارة كتابة اإلمالء العربية .ىف ىذه مهارة كتابة تبدأ من ادلدرسة
اإلبتدئية او ادلدرسة الثانوية .مهارة كتابة اإلمالءاللغة العربية أن تكون أحد
القسم من اتقان التالميذ .تعليم كتابة اإلمالء العربية تبدأ من اإلبتدائية ادلتوقع
أن يتقدم نتائج أفضل .لبلغ ذلك األغراض حيتاج سعي ادلدرس أن تقدر
الطالبات كتابة اإلمالء اللغة العربية صحيحا و كميال.
واآلن إذا نظر أن طريقة يف كتابة اإلمالء اللغة العربية غري مناسبة بادلادة
يف تنفيذة .إن ادلدرسة تبدأ بالتسليم مث يقرأ كشف اخلضور مث طالع ادلدرسة ادلادة
1
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ادلاضية.ىذا اذلداف أن ال يكون الطالبات ناسني عن ادلادة اليت أعطاىا ادلدرسة
يف األسبوع ادلاضي ،مث أعطا ادلدرسة مادة جديدة عن موضوع اجلديدة وتعطى
ادلدرسة التدريبات ،لذلك ،مهارة الطالبات يف كتابة اإلمالء اللغة العربية نقيص.
حىت بعض الطالبات يف معهد السلفي مبسكن معهد األسعد أولك كيمنج
جاميب .ال يستطعن يف كتابة اإلمالء ،واآلن طريقة الكتابة ىي أحد الطريقة يف
كتابة اإلمالء اللغة العربية اليت يسعى ادلدرسة لتسهيلة الطالبات أن يعرفن
احلروف العربية بالطريقة الكتابة.
ولكن ،ادلشكالت اليت توجد من الطالبات اليت يتعلمن يف معهد السلفي
مبسكن معهد األسعد أولك كيمنج جاميب .حبيث كثري من الطالبات اليت
اليعرفن من أمهية تعليم كتابة اإلمالء اللغة العربية ،ىذا احلال ميكن أن تنظر من
حاصول الطالبات يف تعليم كتابة اإلمالء.
ادلشكالت األخر من الطالبات اليت يتعلمن يف معهد السلفي مبسكن
معهد األسعد أولك كيمنج جاميب .أكثرىم ال يستطعن الكتابة اإلمالء اللغة
العربية جيدا وصحيحا .وكذالك أن أكثر الطالبات صعوبة عليهن الفهم عن
طريقة اليت استخدمها ادلدرسة.
من مقابلة الكاتبة يف معهد السلفي مبمسكن معهد األسعد أولك
كيمنج جاميب فوجد الكاتبة أن أكثر الطالبات يصعنب يف كتابة مادة اللغة
العربية عندىن مشكالت يف عملية التعليم .ىذا احلال مهم للغاية يف حتقيق
أىداف التعليم ،ألن حتقيق التعليم يعتمد على طريقة مستخدمة .وكذالك أن
مشكالت يف تعليم كتابة اإلمالء يف معهد السلفي مبسكن معهد األسعد اولك
كيمنج جاميب أن الطالبات أكثرىم متخرجني من ادلدرسة اإلبتدئية الدينية مل
يتعلمون ىذا الدرس قبلها حىت أن الطالبات حني يدخلون اىل ىذه ادلدرسة
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الثانوية ىم يرون أن ىذا الدرس صعبة للفهم ( .مقابلة أستاذة يونيتا ) .بناء
على خلفية البحث السابقة اردات الكتابة ان تبحث عن " قدرة الطالبات في
كتابة اإلمالء اللغة العربية في معهد السلفي بمسكن معهد األسعد أولك
كيمنج جامبي"

ب.

مشكالت البحث
بناء على خلفية البحث السابقة ،فمشكالت البحث يف ىذا البحث ىي كما
يلي :
 .1كيف قدرة الطالبات يف كتابة اإلمالء اللغة العربية يف معهد السلفي مبسكن
معهد األسعد اولك كيمنج مجيب ؟
 .2ما مشكالت اليت يوجهها الطالبات يف كتابة اإلمالء اللغة العربية يف معهد
السلفي مسكن معهد األسعد أولك كيمنج مجيب ؟
 .3كيف سعي ادلدرسة إمالء اللغة العربية لتحسني مهارات إمالء اللغة العربية
يف معهد السلفي مبسكن معهد األسعد اولك كيمنج مجيب

ج .تحديد البحث
أما حتديد البحث يف ىذا البحث ,فحددت الكاتبة مشكلة البحث و
ىي عن قدرة الطالبات يف كتابة اإلمالء اللغة العربية يف معهد السلفي مبسكن
معهد األسعد اولك كيمنج مجيب بفصل األول
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د.

أهداف البحث وفوائده.
.1

أىداف البحث
أما أىداف البحث وىي ما يايل:
أ .معرفة قدرة الطالبات يف كتابة اإلمالء اللغة العربية يف معهد السلفي
مبسكن معهد األ سعد أولك كيمنج مجيب
ب .معرفة مشكالت اليت يوجهها الطالبات يف كتابة اإلمالء اللغة
العربية يف معهد السلفي مبسكن معهد األسعد أولك كيمنج مجيب
ج .معرفة سعي مدرسة كتابة اإلمالء اللغة العربية لتحسني مهارات
الكتابة يف كتابة اإلمالء اللغة العربية يف معهد السلفي مبسكن معهد
األسعد أولك كيمنج مجيب

.2

فوائد البحث
أما فوائد البحث وىي يلى:
ﺃ .لزيادة العلوم وادلعرفة الكتابة عن تدريس اللغة العربية
ب .العطاء الفكرة يف تطور العلوم و تدخيل موسسة الًتبية ادلوجودة
ج .لتكميل الشرط الالزمة للحصول على درجة العلم األول
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الباب الثانى
اإلطار النظرى
أ.

القدرة
القدرة ىي يف القاموس ادلنجد( شهاب الدين أبو عمر666 :2005،
)  :قَ َاد َره مقاَ َد َرةً :حاََوَل اَ ْن يَ ْف َع َل ِمثْ َل فِ ْع ِلو .و يقال :فال ٌن ي َق ِادرِن  :يطلب
مساوايت يف القدرة .
القدرة ىي ديلك القدرة و ادلهارة يف السطحها حىت لديها السلطة ليعمل
شيئا يف حدود علمو ( .سوجاعى(ٔٗ : ٦۰۰٨ ,
مث قال ادلناسبة سوجاعى القدرة يتكون يف ادلعرفة ,و ادلهارات ,و القدرة
الذي ديلك شخص وأن يكون جزأ من نفسو ( .موليسا(ٖ٨ : ٦۰۰٨ ,
مث قال ادلناسبة كورن كلطن القدرة ىي ديلك شحص ليعمل الشغل.
)موليسا(ٖ٣ : ٕ۰۰٨ ,
من مفاىيم كلمة القدرة ذلك ,فتستنتج القدرة ىي كا ادلعرفة ,وادلهارات
والقدرة توىل الناس من نفسو حىت يعمل فعالية معرفة ,شعور ,ومهارات
بصحيحة.
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ب.

اإللماء

 .1ادلفهم عن اإلمالء
لى-ديْلى-إِ ْمالَءً .ولغة دبعٌت :لََقن-
لفظ اإلمالء مصدر من فعل" أ ًْم َ
يلقن-تلقينا ،وادلراد بو "ما ديْلَى" .وكقول "املى عليو الكتاب" .ويقال أنو دبعٌت
الكتبة .أماادلراد بو يف ىذا اجملال ىو اإلمالء اصطالحا.
اختلف علماء اللغة تعريف اإلمالء اختالفا موتنوعا  ,منها:
أ .تصوير اللفظ حبروف ىجائية بأن يطابق الكتوب ادلنطوق بو وال يوجد ىف
اللغة العربية حرف ال ينطق بو إال حرفان أو ثالثة :
ب .تصوير الفظ حبرف ىجائيو الىت ينطق هبا ,بأن يطابق ادلكتوب ادلنطوق بو
من احلرف.
ت .إمالء ىو علم يبحث عن كيفية رسم احلروف اذلجائية كلمة تامة وفقا
بقواعد الكتابة ادلرقررة ىف كتابة حرف العربية.
ث .إمالء ىو كسب ادلهارات اليدوية ىف رسم الكلمات ردبا صحيحا من
الذاكرة ( .نيلى فطري)1 :2006 ،
 .2أىداف اإلمالء
أ .تدريب الطالب على كتابة الكلمات صحيحة ،وتثبيت صورىا يف أذىاهنم بأن
يعيدوا كتابتها من الذاكرة.
ب .تعويدىم القة ،والنظام ،وقوة ادلالحظة ،والًتتيب ،والنظافة.
ج .مترس احلواس االمالئية على اإلجادة واإلتقان ،وىذه احلواس ىي  :األذن اليت
تسمع ما ديلى ،واليت اليد تكتبو ،والعني اليت تلحظ أشكال احلروف ومتيز بينها.
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د .توسيع خربات الطالب اللغوية ،وإكساهبم مهارات جديدة باستعمال عالمات
الًتقيم يف مواضعها.
ه .مترينهم على الكتابة يف سرعة ووضوح وإتقان.
و .اختبار مهارة الطالب يف الكتابة ،والوقوف على مواضع الضعف دلعاجلتها.
ز .تعويدىم اإلنصات وحسن اإلستماع ،واجللسة الصحيحة أثناء الكتابة ،والدقة
يف إمشاك القلم ( .فخر الدين عامر) 66 :2000 ،
 .3أمهية اإلمالء العربية
أمهية اإلمالء يرجع اىل اسباب تالية:
أ .مهارةالكتابة بلكت بة الصحية
ب .اصلح اىل خط
ج .مهارة نطق الفكرة ظاىرا (بصرى مصطفى)104 :2012 ,
 .4أسباب ال أخطاء اإلمالئية
ترجع أسباب اخلطأ اإلمالئى إىل عدة عوامل من أمهها مايلى :
أ .عوامل ترجع إىل اإلدارة ادلدرسية والنظام التعليمى ،وتتمثل ىذه العوامل يف
ربميل ادلعلمني أعباء متعددة ،وارتفاع كثافة الفصول ،وقلة عدد ادلعلمني ،وعم
وجود حوافز تشجعية للمعلمني األكفاء ،والنقل اآلىل للتالميذ.
ب .عوامل ترجع إىل ادلعلم :،وتتمثل ىذه العوامل يف أن معلم ادلرحلة اإلبتدئية
ضعيف يف إعداده اللغوى ،وأن معلمى ادلواد الدراسة ادلختلفة ال يلتفتون إىل
أخطاء التالميد
ت .عوامل تتصل خبصائص اللغة ادلكتوبة ،وتتمثل ىذه العوامل يف الشكل وقواعد
اإلمالء ،واختالف صورة احلرف باختالف موضعو من الكلمة ،واإلعجام،
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ووصل احلروف وفصلها ،واستخدام الصوائت القصار ،واإلعراب ،واختالف
ىجاء ادلصحف عن اذلجاء العادى.
ث .عوامل ترجع إىل التلميذ :وتتمثل ىذه العوامل يف الًتدد ،واخلوف ،وعدم التمييز
األصوات ادلتقاربة يف خمارجها ،وعم الثقة فيما يكتبو التلميذ ،والتعب ،وضعف
احلواس ،واخنفاض مستوى الذكاء ،وعف ادلالحظة البصرية ،وعدم القدرة على
التذكر ،وعدم االتساق احلركى ،والعيوب ادلاثلة يف النطق والكالم ،واخللل يف
حلاء ادلخ ،ويف اذباه األشياء وتتبعها وإىل حالة من الرفض من التلميذ ،وعدم
االستقرار االنفعاىل.
ج .عوامل ترجع إىل طريقة التدريس  :وتتمثل ىذه العوامل يف أن تدريس اإلمالء
يقوم على أساس أنو طريقة اختبارية تقوم على اختبار التلميذ ،يف كلمات صعبة
ومطولة وبعيدة عن القاموس الكتاىب للتلميذ ،وأن درس اإلمالء ال يرتبط بفروع
اللغة العربية وادلواد الدراسية ،وأن أخطاء اإلمالء يقتصر عالجها على ما يقع يف
كراسات اإلمالء ،وعدم وجود كتاب لقواعد اإلمالء يلتزم بو ادلعلم وادلتعلم،
وإمهال أسس التهجى السليم ،وعدم تصويب األخطاء مباشرة ( .حسن
شحاتة) 329 : 1993 ،
 .5أنواع اإلمالء
و أما كتابة اإلمالء اىل أنواع وىي:
أ .اإلمالء ادلنقول
ىو ينقل لتالميذ القطعة من كتاب أو سبورة إضافية بعد قراءهتا و فهمها و
هتجى بعض كلماهتا ىجاء شفويا.
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ب .اإلمالء ادلنظور
ىو أن تعرض القطعة على التالميذ لقرائتها و فهمها و ىجاء بعض كلماهتا ,مث
ذبب عنهم و متلى عليهم بعد ىو أن يسمع التالميذ إىل القطعة و بعد ذلك .
ىو أن يسمع التالميذ إىل القطعة و بعد مناقشتهم يف منعناىا و ىجاء كلمات
مشاهبة فيها من الكلمات الصعبة ,متلى عليهم.
ح .اإلمالء اإلختبارى
إن الغرض من ىذ اإلمالء دلعرفة تقدير التلميذ وقياس قدرتو ومدى تقدمو ,وذلذا
متلى عليو القطعة بعد فهمها دون ادلساعدة لو يف اذلجاء ( .ننيلى فطرى،
) 19 ،2006
 .6صحيح اإلمالء
لتصحيح اإلمالء طرق خمتلفة خيتار منها ادلدرس ما يالئم تالميذه.
األوىل – التصحيح خبضور التلميذ :
وذلك بأن يصحح ادلدرس كراسة التلميذ امامو ،ويوقفو على خطئو على مرأى
منو ،ويناقشة فيما كتبو وما يشوبو من ربريف أو تشوية .وىذه أفضل الطرق
يصبوا
وأجدىا على التلميذ .أما باقي التالميذ فيشغلهم ادلدرس بعمل ما،كأن ِّ
أخطاءىم يف الطبيق ،أو التعبري ،أو حياكوا النماذج يف كراسة اخلط.
ومما يؤخذ على ىذه الطريقة أن ادلدرس ال يستطيع كل الكراسات داخل الفصل
أمام أصحاهبا ،وذلك لكثرة العدد عما حيتملو الوقت ،وأن التالميذ حيدثون اضطربا
أثناء انصراف ادلدرس عنهم إىل التصحيح.
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الثانية -أن يصحح التلميذ أخطءه بنفسو :
ويكون ذلك بأن يعرض ادلدرس القطعة على السبورة ،أو يضعها أمام التالميذ يف
بطقة أو كتاب أو أورق مطبوعة ،وبراجع التلميذ إمالءه بنفسو ،مصححا ما وقع
فيو من خطأ دبقابلتو بادلعروض أمامو ،على أن يضع خطأ بالقلم الرصاص ربت
اخلطأ الذي يكتب الصواب فوقو ،ليعود إليو ادلدرس عند مجعو الكراسات ،ليطمئن
على عمل التلميذ كلو :وكتابة والصحيح.
ويؤخذ على ىذه الطريقة غفلة التلميذ عن إدراكة اخلطأ ،أو إخفاء بعض
ديس أمانتو أو يرىق ادلدرس فب
أخطائو بإحداث تغيري يف الكلمات ،وىو ما ّ
مالحقتو.
الثالثة -التصحيح بتبادل التالميذ كراستهم :
ويف ىذه الطريقة بتبادل التالميذ كراستهم ،مث تعرض عليهم القطعة بإحدى
الوسائل السابقة ،ويراجع كل منهم ما كتبو زميلة ،ويضع خطا ربت كل خطا يعثر
عليو،وىنا يؤكد ادلدرس عليهم ضرورة الدقة يف ادلطابقة بني القطعة ادلعروضة أمامهم
واإلمالء.
الرابعة -تصحيح ادلدرس اإلمالء خارج الفصل:
وذلك بأن يقوم ادلدرس بتصحيح الكراسات بنفسو خارج الفصل ،فيضع خطاً ربت
اخلطأ ،فإذا كانت الفرقة من صغار التالميذ يكتب الصواب فوق اخلطأ ،أما الكبار
فيًتكهم يهتدون إىل الصواب بأنفسهم (.فخر الدين عامر) 94-96 ،2000 :
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د .الدراسة السابقة
مدة معرفة الكتابة أن الباحثني ادلتقدمني من قبل ىذا البحث مشبها ( تقريبا )
دبوضوع البحث الذي قدمت الكاتبة ىذا البحث و بذلك أن ىذا يف معهد
السلفى دبسكن معهد األسعد اولك كيمنج مجيب مل يوجد احد الباحثني لذين حبث
ىذه ادلشكالت ,وأما البحث الذين قدموا الباحثني من قبلو ىؤالء:
 .1ميشرة ألفي قدمت ادلوضوع البحث عن قدرة التالميذ يف كتابة اللغة العربية من
إمالء منقول بادلدرسة الثانوية نور ادلعارف تنجكيت مركز سوعي كيالم مديرية
موارا مجيب  ٕ۰ٓ٨م ىذا البحث يشتمل على البحث كيف عملية تعليم
كتابة التالميذ من إمالء ادلنقول ,العوائق اليت يواجو التالميذ يف كتابة كلمة
اللغة العربية من إمالء ادلمنقول ,و الذي يفعل ادلدرس لتفوق العوائق اليت يواجو
التالميذ يف كتابة كلمة اللغة العربية من إمالء ادلنقول بادلدرسة الثانوية نور
ادلعارف تنجكيت مركز سوعي كيالم مديرية موارا مجيب.
 .2بودمان ,قدمت البحث عن صعوبة التالميذ يف كتابة اللغة العربية يف تعليم اللغة
العربية بادلدرسة الثانوية نور احلسنة سوعي كيالم موارا مجيب عام الدراسي
ٕٓٔٓ م ىذا البحث يشتمل على ماذا صعوبة التالميذ يف كتابة اللغة العربية
يف تعليم اللغة العربية,العوامل تسبب صعوبة التالميذ يف اللغة العربية يف تعليم
اللغة الربية بادلدرسة الثانوية نور احلسنة سوعي كيالم موارا مجيب.
 .3ساتية .قدمت ادلزضوع البحث عن صعوبات يف كتابة يف تعليم اللغة العربية
بادلدرسة الثانوية نور اإلرباد كمفونج الوت ناحية كوال مجيب مديرية تنجونج
جابونج تيمور مجيب عام الدرسي ٕٗٔٓ م ىذا البحث يشتمل على البحث
كيف كتابة يف تعليم اللغة العربية ,ما ىي الصعوبات اليت يواجهها التالميذ يف
كتابة اللغة العربية ,كيف سعي ادلدرس دلعاجلة الصوبات اليت يواجهها التالميذ
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يف كتابة اللغة العربية الثانوية نور اإلرباد كمفونج الوت ناحية كوال مجيب
مديرية تنجونج جابونج تيمور مجيب.
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الباب الثالث
منهجية البحث
أ.

منهج البحث
ىذا البجث تتصف بالوصفي الكيفي ادلوضوع " قدرة الطالبات يف
كتابة اإلمالء اللغة العربية يف معهد السلفي مبسكن معهد األسعد أولك كيمنج
مجيب " .وأما جنس ىذا البحث الوصفي الكيفي ,باستخدام جتهيز آلة مجع
البيانات مثل وادلالحظة ادلقابلة والوثيقة.
الطريقة الكيفي ىي طريقة البحث الذي تتأسس على الفلسفة الوضعية
تستعمل لبحث حالة لبيانات العاالمية و ضدىا التجربية .و كان البحث ىو
ادلعلوم بالوصيلة الرأسية ,الطريقة ادلستخدمة إلمجاع البيانات ىي مبثلث اآلالت
حتليل البيانات يتصف بإستدالل قياسي او كيفي ,و نتيجة البحث الكيفي
كانت تشديد ادلعٌت من التعميم ( .سوغيونو) ٩: ٢١٠٢ ,
الطريقة ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي طريقة ادلالحظة وادلقابلة
والوثيقة .ىذا البحث ستبحثها الكاتبة عن قدرة الطالبات يف كتابة اإلمالء اللغة
العربية يف معهد السلفي مبسكن معهد األسعد أولك كيمنج مجيب.

ب.

إعداد البحث وموضوعه
. ٠إعداد البحث
ىذا البحث ستبحثها الكاتبة حبثا نظريا دلسألة قدرة الطالبات يف كتابة
اإلمالء اللغة العربية يف معهد السلفي مبسكن معهد األسعد أولك كيمنج مجيب.

31
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باحلجة أن ىذه معهد السلفى مل يوجد أحد الباحثُت الذي حبث عن ىذه
ادلشكلة.
. ٢موضوع البحث
ال تستعمل حبث الكيفي عن عدد السكان فلذلك يسمى سفرديل
باجتماعية احلال اليت تنقسم إىل ثالثة انواع وىي  :ادلكان ,العامل ,العملية الذي
يشًتك اجتهاديا .توجد اتتماع احلال يف البيت و كذلك أىل ،أو اإلنسان يف
زوية الطرق ،يف مكان العمل ،يف ادلدينة ،يف القرية ،يف ادلدرسة يف الوالية أحد
ادلدينة .تسمى تلك األحوال مبوضوع البحث الذي يرد عن يفهم واضحا .يف
أحوال االجتماع أو موضوع ىذا البحث تغَت واضحا .العمليات ،اإلنسان اليت
توجد يف أحد ادلكان ( .سوغيونو .) ٢٩٧/٢٩٨ : ٢۰۰٧،هبذا احلل تستطيع
الكاتبة عن تكون مالحظة خرج احلل ،تركب بأحوال االجتماع موضوع
البحث.موضوع البحث ىو مدير ادلعهد ،أستاذ و أستاذة  ،مدبر  ,طالبات
اليت جتماع بفورفوسيف مسفلع و ىي الطرق ادلؤسسة يف أحد عالمة اليت تظن
قويتا علقتها بالعالمات أو الصفات اليت توجد ىف عدد السكان ادلعروف قبلها.
(امَت اذلدي و ىريونو(٢٢: ٠٩٩٨ ،
فحدد كي إىفرمن (خرب ادلرفة) وىو بطلبة كمشًتكة ،وأما األستاذ أو
األستاذة ،مدبر ادلعهد تكونون زيادة اخلرب.
بعض موضوع ىذا البحث رليئة ومالحظة أو مقابلة مبباشرة .تعمل ىذه
األحوال دلطابقة اخلرب أو البيانات ادلكتسبة بوسيلة ادلالحظة بلبيانات ادلكتسبة
بوسيلة ادلالحظة بطريقة االنعكاس حىت البيانات أو األخبار تصل إىل الكمال.
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ج .أنواع البيانات ومصادرها
. ٠أنواع البيانات
البيانات ادلستخدمة يف ىذا البحث قسمان ىي البيانات األساسية والبيانات
الثانوية.
ﺃ .البيانات األساسية
البيانات األساسية ىي " البيانات األساسية الذي أعطاىا إىل اجملمع مباشرة
"( .سوغيونو .) ٠٢ / ٠٣٧ : ٢١٠٢ ,البيانات األساسية ىي البيانات
ادلصول مباشرة من مصادرىا ,يراقب و يكتب الولو .تلك البيانات يكون
البيانات الثانوية إذا يستمل اإلنسان الذي ال يتصل مباشرة باحلبث ادلتعلق(.
سلتار) .٨٧ : ٢١۰٧,البيانات األساسية يف ىذا البحث فأخذت الكاتبة من
ادلالحظة وادلقابلة قدرة الطالبات يف كتابة اإلمالء اللغة العربية يف معهد
السلفى مبسكن معهد األسعد أولك كيمنج مجيب.
أ) قدرة الطالبات يف كتابة اإلمالء اللغة العربية يف معهد السلفي مبسكن
معهد األسعد أولك كيمنج مجيب.
ب) ادلشكالت اليت يوجهها الطالبات يف كتابة اإلمالء اللغة العربية يف معهد
السلفي مبسكن معهد األسعد أولك كيمنج مجيب.
ت) سعي مدرس اللغىة العربية لتحسُت مهارات الكتابة يف كتابة اإلمالء
اللغة العربية يف معهد السلفي مبسكن معهد األسعد أولك كيمنج مجيب.
ب .البيانات الثانوية
البيانات الثانوية ىي األساسية غَت مباشرة أن يعطي ادلصادر للمجمع.
(سوغيونو .)٢٢٥ / ٠٣٧ : ٢١٠٢ ,البيانات الثانوية ىي البيانات اليت ال
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يسعى الباحث امجاعو بالنفس كمثل من ادلكتب اإلحصائ اجملالت اجلرائدة
او نشرة غَتىا (.سلتار) ٩٠ : ٢۰۰٧ ,
 .1التاريخ وموقع اجلغريف يف معهد السلفي مبسكن معهد األسعد أولك
كيمنج مجيب
 .2تركيب ىيكل التنظيم يف معهد السلفي مبسكن معهد األسعد أولك
كيمنج مجيب
 .3أحوال ادلدرسُت و الطالبات يف معهد السلفي مبسكن معهد األسعد
أولك كيمنج مجيب.
 .4أحوال الوسائل واللوازم يف معهد السلفي مبسكن معهد األسعد أولك
كيمنج مجيب.

ج .مصادر البيانات
مصادر البيانات يف ىذه البحث ىو موضوع البحث ادلأخوذة من مصادر
البيانات .أما مصادر البيانات اليت استعملتها الكاتبة لنيل البيانات وىي مايلي:
. 1أستاذ و أستاذة
. 2الطالبات
. 3الوثيقة

كلية علم الًتبية والتدريس جبامعة سلطان طو سيف الدين االسالمية احلكومية مجيب

17

د .طريقة جمع البيانات
و يف مجع بيانات البحث إستخدمت الكاتبة بعض الطرق اليت تناسب هبذا
البحث ،وىي:
ﺃ .ادلالحظة
تعد من أقدم طريق مجع البيانات وادلعلومات اخلاصة بظاىرة ما ،كما أهنا
اخلطوة األوىل يف البحث ال علمي وأىم خطواتو .تعٍت ادلالحظة مبعنها البسيط:
االنتباه العفوي إىل حادثة أو ظاىرة أو أمر ما ،أما ادلالحظة العلمية فهي :انتباه
مقصود ومنظم ومضبوط لظاىرات أو احلوادث أو األمور بغية اكتساف أسباهبا
وقوانينها.
أو ىي كل مالحظة منهجية تؤدى اىل الكشف عن دقائق الظاىرات
ادلدروسة وعن العالقات عناصرىا وبُت الظاىرات األخرى.
وتعريف آخر  :عملية مراقبة او مشاىدة لسلوك الظاىرات وادلشكالت
ومكوناهتا ادلادية والبيئية ومتابعة سَتىا واجتاىاهتا وعالقاهتا بأسلوب علمي منظم
وىادف ،بقسد التفسَت والتحديد العالقة بُت ادلتغَتات ،والتنبؤ بسلوك الظاىرات
أو توجهها خلدمة أغراض اإلنسان وتلبية احتياجاتو.
ويعرفها البعض  :بأهنا وسيلة يستخدمها اإلنسان العايل يف اكتسابو لغرباتو
منهجا معينًا جيعل الباحث من
ومعلوماتو على أن يتبع الباحث يف ذلك
ً
أساسا دلعروفة أو فهم دقيق لظاىرة معينة.
مالحظتها ً
تتدرج ادلالحظة من ادلالحظة العفوية إىل ادلالحظة ادلضبوطة الدقيقة ادلوجهة
العلمية ،وتتطلب ىذه ختطيطًا واعيًا ،واختبارا جلانب أو جوانب معينة ،يف
موقف معينة ووقت زلدد وظروف دقيقة ومضبوطة ،ويف معظم األحيان تطلب
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استخداما لوسائل وادوات ،وىذا ما دعا العلماء إىل تسمتها بادلالحظة ادلسلحة
ً
ودتيزىا ،عن ادلالحظة العزاالء اليت تطم بوسطة احلواسة( .الدكتورة رجاء وحيد
دويداري)313 :2000 ،
تعمل ادلالحظة باستعمال دليل ادلالحظة الذي تستعد لسهولة ودلساعادة
الكاتبة يف اكتساب البيانات .ذلك الدليل متطور و زلدث ما دامت للكاتبة
حول مكان البحث .طريقة ادلالحظة اليت استعملت يف ىذا البحث طريقة
ادلالحظة الدؤوبية حيث كانت الكاتبة تشًتك نفسها مباشرة يف دائرة البحث
عن قدرة الطالبات يف كتابة اإلمالء اللغة العربية يف معهد السلفي مبسكن معهد
األسعد اولك كيمنج مجيب ،تبحث عن :
ﺃ .قدرة الطالبات يف كتابة اإلمالء اللغة العربية يف معهد السلفي مبسكن
معهد األسعد اولك كيمنج مجيب
ب .ادلشكالت اليت يوجهها الطالبات يف كتابة اإلمالء اللغة العربية يف معهد
السلفي مبسكن معهد األسعد اولك كيمنج مجيب
ج .سعي مدرس اللغة العربية لتحسُت مهارات الكتابة يف كتابة اإلمالء اللغة
العربية يف معهد السلفي مبسكن معهد األسعد اولك كيمنج مجيب
ب .ادلقابلة
تعترب ادلقابلة استبيانًا سفويًا ،فهي ( زلدثة موجهة بُت الباحث والشخص أو
أشخاص آخرين هبدف الوصل إىل حقيقة أو وقف معُت ،يسعى الباحث
للتعرف عليو من أجل حتقيق أىداف الدراسة ) وإذا كانت ادلقابلة الشخسية
واحدة من أكثر الوسائل الفعالة يف احلصول على البيانات وادلعلومات الضرورية،
فقد تبدو ىذه الوسيلة سهلة بالنسبة للشخص الذي ال خربة لو هبذا األسلوب،
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يف حُت أن أسلوب ادلقابلة ليس رلرد االلتقاء بعدد الناس ،وسؤاذلم لبعض
األسئلة العرضية ( ) casual questionإمنا تقوم على أساس،وذلا أنواع ومزايا
وعيوب .وىي واالستبيان صنوان ولكن بعض الناس يفضلون تقدمي ادلعلومات
الشفوية على تقدمي ادلعلومات كتابيًا ،وجتري ألعراض عدة منها البحث ومنها
التوجية والعالج وأحينًا تتكرر علة عدة فًتات منظمة أو غَت منظمة .فردية أو
مجاعة مقيدة أو حرة ( .الدكتورة رجاء وحيد دويدري.) 323 :2000 ،
ادلقابلة اليت ليست ىيكلة استعملت الكاتبة كبيانات كاملة ادلقابلة  ،جلمع
البيانات يف ادلكان عن قدرة الطالبات يف كتابة النص اللغة العربية مبسكن معهد
األسعد اولك كيمنج مجيب ،و ىي مايلى:
 .1قدرة الطالبات يف كتابة اإلمالء اللغة العربية يف معهد السلفي مبسكن معهد
األسعد اولك كيمنج مجيب.
 .2ادلشكالت التييواجهها الطالبات يف كتابة اإلمالء اللغة العربية يف معهد
السلفي مبسكن معهد األسعد اولك كيمنج مجيب.
 .3سعي مدرس اللغة العربية لتحسُت مهارات الكتابة يف كتابة اإلمالء اللغة
العربية يف معهد السلفي مبسكن معهد األسعد اولك كيمنج مجيب
ج .طريقة الوثيقة
طريقة الوثيقة ىي طريقة مجع البيانات العينة ادلكتوبة او الصورة ادلوجودة
ادلستخدمة قبلو او ادلؤسسة .تنقسم البيانات الوثيقة اىل الصورة والرسم و اخلريطة
و اخلطوطة البيانية و اذليكل و كتابة الًتيخ و غَت ذلك ( .سوىرمسي اري
كونتو) ٢٢٧: ٢۰۰٦،
استعملت طريقة الوثيقة لنيل اخلرب من غَت الناس مصدر البيانات من
غَت الناس كالكتابة ،اإلعالن  ،األمر ،النظوم ،التقرير ،القرار ،او رسالة أخرى.
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الوثيقة اليت استعملتها الكاتبة كالبيانات األوىل لكسب مجيع البيانات ادلتعلقة
بصورة العام معهد األسعد اولك كيمنج مجيب ،كالتاريخ ،جغريف ،اذليكل
التنظيمى ،احوال األستاذ و األستاذة ،الطالبات ،وكذلك الوسائل ادلوجودة.

و .تحليل البيانات
و بعد مجعت الكاتبة اليانات احملتاج ،فتلك البيانات حتلل باسعمال البيانات شلا
يلى:
ﺃ .حتليل اجملال
حتليل اجملال تقع لنيل صورة العامة او التعريفات العامة و مجيع ما حاصلة
من مشكالت البحث .احلاصلة من ادلعارف او التعريفات ترفع باجملال او الرموز
ادلعُت ( .سنافية فيسال) ٩٠: ٠٩٩١ ،
استعملت الكاتبة حتليل اجملال لنيل صورة عامة موقع البحث وىي
مدرسة مبسكن معهد األسعد اولك كيمنج مجيب ،و اليت تتكون على التاريخ
وموقع اجلغرافيا ،و الًتكيب ىيكل التنظيم ،احوال ادلدرسُت و التلميذات ،و
احوال الوسائل اللواز يف معهد السلفي مبسكن معهد األسعد اولك كيمنج
محيب.
ب .حتليل التصنيف
حتليل التصنيف ىو حتليل ادلذكور يف رلال معُت و تستعمل الكاتبة لتبُت
الظواىر او ادلسائل البحث ( .سنافية فيسال(٩٧ : ٠٩٩١ ،
إستعملت الكاتبة حتليل التصنيف لتشريح الظواىر عن قدرة الطالبات يف
كتابة اإلمالء اللغة العربية يف معهد السلفي مبسكن معهد األسعد اولك كيمنج
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مجيب ،ادلشكالت اليت يواجهها الطالبات يف كتابة اإلمالء اللغة العربية يف معهد
السلفي مبسكن معهد األسعد اولك كيمنج مجيب ،سعي مدرس اللغة العربية
لتحسُت مهارات الكتابة يف كتابة اإلمالء اللغة العربية يف معهد السلفي مبسكن
معهد األسعد اولك كيمنج مجيب
ج .حتليل ادلركب
حتليل ادلركب إستعملت الكاتبة بعد مجع الكاتبة البيانات او معلومات
من ادلالحظة وادلقابلة التباين بُت العائلة و تفكر الكاتبة تلك التباين او
تبحث ادلقدار ادلوجودة( .سنافية فيسال(٠١٣ : ٠٩٩١،
حتليل ادلركب إستملت الكاتبة لتحليل البيانات عن ادلالحظة وادلقابلة .و
إستعملت الكاتبة حتليل ادلركب لتحليل البيانات من ادلقابلة و ادلالحظة ىل
البيانات مناسبة بالظواىر ادلبحوثة يف ادليدان ،يعٍت ان ادلعلومات اليت قدم
الشخصي من احلاورة تستطيع أن يشرح الظواىر ادلوجدة منها قدرة الطالبات
يف كتابة اإلمالء اللغة العربية يف معهد السلفي مبسكن معهد األسعد اولك
كيمنج مجيب ،ادلشكالت اليت يواجهها الطالبات يف كتابة اإلمالء اللغة
العربية يف معهد السلفي مبسكن معهد األسد اولك كيمنج مجيب ،سعي
مدرسة اللغة العربية لتحسُت مهارات الكتابة يف كتابة اإلمالء اللغة العربية
مبسكن معهد األسعد اولك كيمنج مجيب.
د .حتليل الثقايف
حتليل الثقايف ىو اإلختيار ة الضبط على البيانات ادلوجودة بادلباحث
ادلوقع ال جالء او إظهار واسعة يف كل اجملال ( .سنافية فيسال٠٩٩١،
 ) ٠١٣:و على إستعملت الكاتبة للخروج او لالنكسار عن مشكالت
البحث.
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 .٥تصحيح البيانات
تصحيح البيانات ىي تقنية تقتيس البيانات اليت تنفع األشياء ،من خارج البيانات
لضرورة الشيكات او للمعادلة على تلك البيانات( .سنافية فيسال)٨٨ : ٠٩٩١ ،
إستعملت ىذا البحث تصحيح البيانات ادلعادلة و الشيكات ،أكان درجة الثيقة أم
األخبار ادلقبوضة من الوقت او اآللة ادلختلفة .و يف الكيفي ان ىذا البحث تستعمل
بطريقة:
أ .معادلة البيانات بُت نتيجة ادلقابلة وادلالحظة
ب .ادلعادلة بينما يقول الشخصي عن يف العموم و الشخصية ادلنفردة
ت .ادلعدلة بينما يقول الشخصي حالة البحثو الوقت ادلتصلة
ث .ادلعادلة بُت نظر الشخصي ة األخر
ج .ادلعادلة بُت نتيجة ادلالحظة والوثيقة ادلعلقة ( ليكس ج موليونج٢١١٥،،
(٠٧٨
بناء على تلك تصحيح البيانات فادلراد ليفحص تصحيح البيانات ادلأخوذة يف ادليدان
عن قدرة الطالبات يف كتابة اإلمالء اللغة العربية يف معهد السلفي مبسكن معهد
األسعد اولك كيمنج مجيب من حاصل ادلالحظة وادلقابلة والوثيقة ،حىت تستطيع ان
تتضمن كل البيانات ادلأخوذة يف ادليدان عن ذلك احلبث.
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و .جدول البحث
لتسهل الكتابة على تنفيذ العماليات فًتتب الكاتبة جدول البحث شلا يلى
الشهور

رقم

أنواع النشا طات

۱

كتابة مشروع البحث

٢

تقدمي مشرف البحث

٣

مناقشة مشروع البحث

٤

اصالح مشروع البحث

٥

إذن البحث

٦

مجع البيانات

٧

حتليل البيانات
۸

االستشارة إيل ادلشرف

۹

اصالح الرسالة العملية

يناير

فرباير

يويل

أغسطس

أكتوبَت

٤٣ ٢٠

٤٣٢٠

٤ ٣٢٠

٤٣٢٠

٤ ٣٢ ٠
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x
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x

 ۱١تكميل الرسالة العلمية
۱۱

ادلناقشة
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الباب الربع
البحث في الميدان
أ.

البحث العام
 .1التاريخ معهدالسلفي بمسكن معهد األسعدجمبي
إسم األسعد تشتق من إسم صاحب الرسول يسم
ى "أسعد" من فرقة األنصار .أسعد ىو من أول من إستقبل النىب زلمد
صلى اهلل عليو وسلم حينما ىاجر من ادلكة إىل ادلدينة ولذلك ىذا اإلسم يؤبد
لتذكر احلدثة ذلجرة النىب صلى اهلل علية وسلم وخليفة القيام ادلعهد األسعد الذى
مشابو خبليفة احلادثة ذلجرة النىب وأصحابو إىل ادلدينة (الوثيقة معهد السلفي
دبسكن معهد األسعد مجيب .)7101-7102 ،
األسعد من أصل اللغة العربية دبعٌت " سعيد/سعادة" .ىذا يسمى
األسعد زلمول شيئ من األمال فلعل الطالبات ىف معهد األسعد وجد سعيد ىف
الدنيا واألخرة ويصَت العلماء ,عاملُت ,متقُت ,صاحلُت ,مرشيدين و مهتدين.
( الوثيقة معهد السلفي دبسكن معهد األسعد مجيب )7101-7102 ،
أن معهد األسعد ال يفًتق من وجود مصلى أبيض وىو مسجد صغَت
الذى تقع ىف القرية ألو غيدونج ,قبل أن من أساس ىذا معهد األسعد كياىى
احلاج عبد القادر أحد األساتذ من ادلدرسة نور اإلديان الذى تقع ىف القرية ألو
غيدونج حول السنة  ,0411-0411وىي تعطى لو األمتان أن يصَت مدير
ادلدرسة ,ولكن ىف أخرى قيادتة حدث إختالف الرأي بينة وبُت بعض ادلدرس
ىناك بضعة سنُت إىل أن بدأ بناء ادلدرسة اجلديدة ( .الوثيقة معهد السلفي
دبسكن معهد األسعد مجيب )7101-7102 ،
42
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ىف التاريخ  72مجادى األول  0624ه .على مساعدة أيدى اجملتمع
وأخَتا ىف التاريخ  72ذوالقعدة 062 .ه موافق لتاريخ  74أغسطس 0490
م تعمَت ىذا ادلعهد على األرض بواسع  0,9ىكتار بقياس  02 x 69مًت,
ىذا ادلعهد يسمى " ادلدرسة األسعد" اليت تتكون من مدرسة اإلبتداءية ومدرسة
الثانوية و مدرسة العالية و ىذا العمارة اجلديدة تعترب فخمة ىف ذلك العصر.
(الوثيقة معهد السلفي دبسكن معهد األسعد مجيب )7101-7102 ،
أما الغرض من تأسيس معهد الألسعد يعٍت ليساعد احلكومة يذكى حياة
الدولة ىف العلوم الدينية اإلسالمية والعلوم العمومية.

 .2موقع الجغرافي معهد السلفي بمسكن معهد األسعدجمبي
معهد السلفي دبسكن معهد األسعدمجيب تقع يف دانو تلوك سربنج
كوتا مجيب .سربنج كوتا مجيب ىو مركز نشاط رلتمع دانو تلوك حىت يصَت
العاصمة ادلركز الذى حيدد:
.0جانب الشرق حد بيوت اجملتمع
.7جانب الغريب لو حد غابة
.6جانب الشمال لو حد هنر باتانج ىارى
.1جانب اجلنوب مدرسة عالية أولك كيمانج( .الوثيقة معهد
السلفي دبسكن معهد األسعد مجيب )7101- 7102،
.1

تركيب هيكل التنظيم معهد السلفي بمسكن معهد األسعد جمبي

من حبثت الكاتبة ىف معهد السلفي دبسكن معهد األسعد مجيب و من
مقابلة الكاتبة ادلوجودة ىف ادليدان فوجدت الكاتبة ىناك تركيب التنظيم دلعهد
السلفي دبسكن معهد األسعد مجيب عام.7101-7102
وأماتركيب ىيكل التنظيم رللس رعاية الطلبة دبسكن الطالبات معهد
السلفي دبسكن معهد األسعد مجيب .وىي إىل اللوحة التالية:
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هيكل التنظيم مجلس رعاية الطلبة فى معهد السلفي بمسكن معهد األسعدجمبي
مدر المعهد
األستاذ كمال مختار S.H,Sp.Not.

نائب مدير األول

نائب مدير الثانى

األستاذ علي عمرن رشدي S.Ag

األستاذ إرحمي كسرنS,Pd.I.

الكاتب

أمين الصندوق

األستاذ عبد الرحمان طعاتS,Pd.I.

األستاذ توفيق الراشادى

مشرف التربية والدعوة

مشرف األمن

األستاذ محمد يونوسS,Pd.

األستاذ ألمطاهرىS,Sy.S,If
األستاذ فتوررحمانS,Pd.I

(الوثيقة معهد السلفي دبسكن معهد األسعد مجيب )7101-7102،
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هيكل تنظيم منظمة الطلبة فى معهد السلفي بمسكن معهد األسعدجمبي
رئيسة ادلدبرة :حامدة
نائبة ادلدبرة :مرطيا فطرياىن
الكاتبة :ميلى أيو فدينسيح
أمينة الصندوق  :أوليفيا فربينىت
قسم األمن
رئيسة :أدلا متييا
أعضاء :ميلسا سفرياىن
مفتاح الراضعة
فيا ىنا فبييوىل
قسم العبودية
رئيسة  :بلقيس فريهرتينا
أعضاء  :فطرى كاج ماينج
نور سيال
ريرين مورنيا
فوزية النسا
قسم الصحة
رئيسة  :نيٌت سفطرى
أعضاء  :سَتى ملياىن
أتيك ويرمتا
أنيسا

قسم اللغة
رئيسة  :أفرليا
أعضاء  :ميال ديانور
ىيٌت وىيوىن
سوسان

قسم التربية
رئيسة  :ىزيفا
أعضاء :حسن اخلامتة
سري وحيوىن
نور فيزة

قسم النظفة
رئيسة  :ليسى إنداح سارى
أعضاء  :تيٌت
سارف عيٌت
راستا

قسم الدعوة
رئيسة  :نوفيا إرينىت
أعضاء  :إمسا وىيوىن
سىت أرفة أوتارى
أمي فريدتول

قسم الرياضة
رئيسة  :صحيبة زىاب
أعضاء  :فيكا سفطرى
أمندى نوفيتا
سرتيكا

قسم الفن
رئيسة  :نور حكمة
أعضاء  :كريس نينا ودينىت
ألزحرة
أكتافياىن سارى

(الوثيقة معهد السلفي دبسكن معهد األسعد مجيب )7101-7102،
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أحوال المدرسين والطالبات بمعهد السلفي بمسكن معهد األسعد

.2

جمبي

أ.

أحوال المدرسين
دبصدر وثيقة معهدالسلفي دبسكن معهد األسعدمجيب ىف عام
الدراسى  7101-7102كانت ادلدرسون ىف ىذه اللوحة :
جدول :7أحوال ادلدرسُت يف معهد السلفي دبسكن معهد األسعد
مجيب

الرقم

اإلسم

0

كامل

7

إرحاميS.Pd.I

الوظيفة

سلتارSH.Sp.Not

رئيس ادلعهد

نائب الرئيس األول

الراشدىS.Ag

6

علي إمران

1

عبد الرمحان
طعات s.Pd.I

كاتب

9

توفيق الراشادى

أمُت الصندوق

2

زلمد يونوس

2

ادلطهرينS.Sy,S.If

1

فتح الرمحان

4

زلمد علي عثمان

S.Pd.I

07

 06أوال

الدينM.Pd.I

 01زلمد فخرى

األستاذ
األستاذ

 01عمَت حسُت
متسَت M.Pd.I

األستاذ
األستاذ

M.Pd.I

 00عبد القدير جيالىن

نائب الرئيس الثاىن

األستاذ
S.Ag

األستاذ
األستاذ
األستاذ
األستاذ
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 09زلمد
02

قدرىM.Pd.I

كاملُت S.Pd.I

األستاذ
األستاذ

 02سيف الدين

األستاذ

 01أمحد حافظ

األستاذ

 04زلمد

إرساد S.Kom

األستاذ

 71زلمد زين

األستاذ

 70زلمد طا ىَت الربغبة

األستاذ

 77زلمد نازًن

األستاذ

 76فضلى

زلمود S.Ud

األستاذ

 71مفًتدى

األستاذ

 79أمحد الرحيم فضلى

األستاذ

 72أمحد ريكى

األستاذ

S.Sy

 72إندانج

األستاذة

 71يونيتا

األستاذة

 74رويدة

األستاذة

 61إنيت إرمنا ساري

S.Pd.I

األستاذة

( الوثيقة معهد السلفي دبسكن معهد األسعد مجيب )7101-7102،
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أ)

أحوال الطالبات

كل الطالبات اليت يتعلمن ىف معهدالسلفي دبسكن معهد األسعد مجيب
عددىن كثَتا .ولتعرف تقسيم ادلراحل الدراسية و عدد الطالبات من اللوحة التالية :
جدول  : 6أحوال الطالبات ىف معهد السلفي دبسكن معهد األسعد مجيب
الفصل

العدد

الرقم
0

الفصل األول أ
الفصل األول ب

01
02

7

الفصل الثاىن أ
الفصل الثاين ب

72
71

6

الفصل الثالث أ
الفصل الثالث ب

76
79

1

الفصل الرابع

67

9

الفصل اخلامس

76

2

الفصل السادس

72

المجموع

771

(الوثيقةمعهد السلفي دبسكن معهد األسعد مجيب )7101-7102،

 .1أحوال الوسائل واللوازم في معهد السلفي بمسكن معهد األسعد جمبي

الوسائل واللوازم الالئقة ىي من أمهية الوسائل ىف ترقية عملية التعليم
والتعلم .إذا كانة ادلؤسسة الًتبوية ال متلك الوسائل الالئقة لعملية التعليم والتعلم
فالديكن أن تنال مثرات أو أغراض التعليم الىت حددهتا أية ادلؤسسة الًتبوية.
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دلزيد من ادلعلومات عن الوسائل ادلوجودة ىف معهد السلفي دبسكن معهد
األسعدمجيب نستطيع أن ننظرىا ىف الرسم التوضيحى ىف لوحة التاىل:
جدول : 1أحوال الوسائل واللوازم ىف معهد السلفي دبسكن معهد األسعد مجيب
العد د

البيانات

األسماء

رقم
۱

بيت مدير ادلعهد

۱

جيدة

۲

الديوان

7

جيدة

۳

ادليدان

۱

جيدة

1

عيادة طبية الطلبة

۱

جيدة

9

غرفة التعلم

71

جيدة

2

الدكان

7

جيدة

2

مرحاض

17

جيدة

1

ادلطعم

7

جيدة

4

ادلكتبة

۱

جيدة

 01غرفة ادلدرس

7

جيدة

 00مسكن الطلبة

02

جيدة

 07بيت الضيوف

0

جيدة

 06بيت األساتذ

1

جيدة

 01القاعة

0

جيدة

 09صالة اخلط

0

جيد

 02احلمام

2

جيدة

 02ميدان كرة القدم

0

جيدة

 01ميدان كرة اليد

0

جيدة
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 04ميدان كرة الريشة

۱

جيدة

 71ادلسجد

0

جيدة

 70وسائل ادلركبة

0

جيدة

 77الكومفيوتَت

1

جيدة

( الوثيقة معهد السلفي دبسكن معهد األسعد مجيب -7102،
)7101

 .1البحث الخاص
أ.

قدرة الطالبات في كتابة اإلمالء اللغة العربية في معهد
السلفي بمسكن معهد االسعد أولك كيمنج جمبي
قدرة الطالبات ىف كتابة اإلمالء اللغة العربية ىف الفصل األول
( أ ) يف معهد السلفي دبسكن معهد األسعد ألك كيمنج مجيب ناقص
الن كثَتة من الطالبات متخرجون من اإلبتدئية وقلة تعليم كتابة اإلمالء
وال ديلكون الكتاب إمالء.
عملية تعليم اإلمالء يف معهد السلفي دبسكن معهد األسعد ألك كيمنج
محيب ،حيث كان ادلدرسة قبل تنفيذ و إعطاء ادلادة الدراسية فكان
ادلدرسة تستعد اخلطوات يف عملية التعليم .أما اخلطوات الذي تفعل
ادلدرسة يف عملية تعليم الكتابة اإلمالء يف معهد السلفي دبسكن معهد
األسعد ألك كيمنج مجيب وىي ما يلي:
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 .1تستعد المدرسة المادة الدراسية
إن ادلدرسة تبدأ بالتسليم مث يقرأ كشف اخلضور مث طالع ادلدرسة
ادلادة ادلاضية .ىذا اذلداف أن ال يكون الطالبات ناسُت عن ادلادة اليت
أعطاىا ادلدرسة يف األسبوع ادلاضي ،مث أعطا ادلدرسة مادة جديدة عن
موضوع اجلديدة وتعطى ادلدرسة ادلادة مث أمرت كتابتها على السبورة أو
على الكراسة مث يصححها ،واستعمل ادلدرسة طريقة التعليم يف ىذا ادلادة
وىي طريقة السمعية والكتابة .لذلك ،مهارة الطالبات يف كتابة اإلمالء
اللغة العربية نقيص .ل ا يستطعن يف كتابة اإلمالء ،واآلن طريقة الكتابة
ىي أحد الطريقة يف كتابة اإلمالء اللغة العربية اليت يسعى ادلدرسة
لتسهيلة الطالبات أن يعرفن احلروف العربية بالطريقة الكتابة ( .احملاورة
أستاذة يونيتا جويل .) 7102 ،02
كانت خطوات األخرى لتعليم الكتابة اإلمالء اللغة العربية أن
ادلدرسة امرت الطالبات قرأة اجلمل العربية ،واجلمل القصَت وفقا بادلادة
الدراسية اليت تعدىا ادلدرسة وتعلمهن ( .ادلقابلة أستاذة يونيتا جويل
)7102 ،02
كما قلت الطالبة يف معهد السلفي دبسكن معهد األسعد ألك كيمنج
مجيب إمسها فياىنا :
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" إن اخلطوات األوىل تستخدمها ادلدرسة قرأت اجلمل القصَت أمام
الطالبات متكرار سلتلفا صوتا .تتبع الطالبات بأن تقدرن على أن تفرقن
الصوت الطويل والقصَت جلملة واحدة مث أمرت كتابتها على الكراسة و
بالصحيحة (.ادلقابلة  01جويل ) 7102
بعد إنتهى خصة الدرس متام الوقت ،فتختم ادلدرسة والقت
الدرس بإعطاء الطالبات التوصية والناصحة والواعيظة ألنو من األساس
ادلسؤلية إىل صلاحهم يف التعليم.
كما تعبَت أستاذة يوننيتا مدرسة كتابة اإلمالء اللغة العربية يف معهد
السلفي دبسكن معهد األسعد ألك كيمنج مجيب:
" إن ادلدرسة ثابت على ان تعطي الطالبات الناصحة والدافعية
واإلرشادة ،ألهنن ال يالحظن إىل درس كتابة اإلمالء وىي الدروس صعبة
عند أكثرىم الطالبات من الدروس األخرى ( .ادلقا بلة  04جويل
) 7102
 .2استخدمها المدرسة طريقة في أثناء عملية تعليم اكتابة اإل مالء
تطبيق الطرق يف عملية تعليم كتابة اإلمالء بإستخدام اسبورة و تصحيح كتا بة
الطا لبات.
مال حظة الكاتبة يف الفصل األول أ فوجدت الكاتبة أن ىذا اللقاء حبث ادلدرسة
ماذة الكتابة ,فتعطى ادلدرسة ادلتدة بطريقة قرأة ادلدرسة طريقة التعليم ىف ىذه
ادلادة بطريقة قرأة ادلادة مث أمر كتا بتها على اسبورة او الكراسة مث يصححها.
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وإستعملت ادلدرسة طريقة التليم ىف ىذه ادلادة وىي طريق السمعية والكاتبة (
مال حظة  17جويل )7102
أ .أمرت ادلدرسة الطلبات باستماع
تنطق ادلدرسة ىف ىذىىالطريقة مجلة قصَتة من إسم أو فعل دبتكرر كي ال
خيطئن يف كتابة األحرف ونطقها نطقا وفقا دبخرجها.
 .0تنطق ادلدرسة " باب مجيل" والباء بالصوت طويل
 .7تنطق ادلدرسة " بب مجيل" والباء بالصوت قصَت
 .6تنطق ادلدرسة " باب مجل " وادليم بصوت قصَت
كتبت ادلدرسة على السبورة صحيحة جيدة ،ويف كل اجلمل الذي نطق
ادلدرسة حبركات سلتلفة ،بصوت الطويل أوقصَت ( .مقابلة  77يوليو
)7102
.3العواعق تواجه المدرسة في كتابة اإلمالء اللغة العربية في معهد السلفي
بمسكن معهد ألسعد أولك كيمنج جمبي
سعي إىل جهة الناجحة يف آية نشاطات أورلالت ال تنفصل وتتعلق
وثيقا بعوامل تعوقها ،وال سيما يف عملية التعليم .نظرا إىل األىذاف التعليمية
يف معهذ السلفي دبسكن معهد األسعد أولك كيمنج مجيب إلرتقاء قدرة
الطالبات تنشاء العواعق كثَتة.

كلية علم الًتبية والتدريس جبامعة سلطان طو سيف الدين االسالمية احلكومية مجيب

36

نظرا إىل جهة التنفيذ وسعي ادلدرسة إلرتقاء قدرة الطالبات ،كما عربة
كاتبة سابقا .تسبب تلقا العواعق تلك العواعق صعوبة يف ربقيق األىداف
ادلرجوة وادلطلوبة واو كان سعي ادلدرسة تتصيل إىل أقصى احلد.
شلا يتعلق بعوامل العواعق يف تعليم كتابة اإلمالء اللغة العربية يف معهد
السلفي دبسكن معهد األسعد أولك كيمنج مجيب  ،وادلدرسة سعي بكل جهد
وطاقة وجهد وىد مناسب بقوتو واستطاع إلرتقاء قدرة الطالبات ،كما قلت
أستاذة يونيتا مدرسة كتابة اإلمالء يف معهد السلفي دبسكن معهد األسعد
أولك كيمنج مجيب:
" أما العواعق اليت تعوق الطالبات يف عملية التعليم يف كتابة اإلمالء يف معهد
السلفي دبسكن معهد األسعد أولك كيمنج مجيب منها :
 .)0إما يتعلق بالتسهيالت والوسائل الًتبوية ،قليلة مثل الكتب ادلقررة حىت
حيتاج التعليم إىل حصة الوقت الكثَتة ينفيذ لكتابة الدرس على السبورة.
 .)7والطالبات كان أكثرىن خيرجن من ادلدرسة اإلبتدئية العامية.
 .)6ال ديلكون الكتب كتابة اإلمالء اللغة العربية ( ادلالحظة  79يويل
) 7102
وكذلك مقابلة الكاتبة يف عملية التعليم أن الطالبات ال ديلك الكتب
للذي يتعلق بتعليم كتابة اإلمالء حىت يتعلم دبادة اليت أعطا ادلدرسة فقط ،حىت
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يف تعليم كتابة اإلمالء اللغة العربية حيتاج إىل أوقات كثَت ( .ادلالحظة  72يويل
) 7102
حاصل ادلقابلة ومالحظة السابقة ان تنفيذ الدرس كتابة اإلمالء اللغة
العربية ال تنفصل بعوامل العواعق حىت تكون سعي ادلدرسة إلرتقاء قدرة
الطالبات يف كتابة اإلمالء غَت وقف باألىداف ادلرجوة.
بناء على مقابلة الكاتبة مع الطالبات إمسها ريٍت قالت:
" أنا أصعب تعليم الكتابة اإلمالء ،ألنٍت وأكتب ما كتبت ادلدرسة على
السبورة وأكتب يف كراسيت" ( .ادلالحظة  71يويل ) 7102
من مقبلة الكاتبة السابقة قد عرف أن أحد العواعق الذي يسبب
باخفاض قدرة الطالبات يف معهد السلفي دبسكن معهد األسعد أولك كيمنج
مجيب ىي ال ديلكون الكتاب يف الدراسة.
وقد عرفت الكاتبة دبقدار الطالبات يف تعليم كتابة اإلمالء يف الفصل
األول ( أ ) من معهد السلفي دبسكن معهد األسعد أولك كيمنج مجيب ،مث
حبث الكاتبة اليت يسبب عدم قدرة الطالبات يف كتابة اإلمالء أو العواعق اليت
يواجهها الطالبات ،ألن العوامل سوف يستطيع أن يصلح القبول ،والعوامل اليت
وجدت الكاتبة يف ميدان شلا يلي:
 .0اإلعتقاد ادلخطئة عن كتابة اإلمالء
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كثَتة من الطالبات يعتقدن أن اللغة العربية صعبة يف كتابتها وتكلمها
أوتعليمها ،ىذا اإلعتقاد يؤثرىن التأثَت وجيعلهن كسالنا يف كتابة اإلمالء
اللغة العربية.
 .7قلة الوسائل التعليمية
تأثر مشكالت الوسائل التعليمية تأثَتا شديدا يف ىذا التليم .إذا كانت غَت
كافية فتصعب إعطاء النتيجة اجليدة وأقصى احلد ،كمثل ادلكتبة ادلوجودة
يف ىذه ادلدرسة ولكن غَت كافية .من مالحظة الكاتبة أن مشكالت
التشهيالت والوسائل التعليمية خباصة شلا يتعلق بغرفة ادلكتبة وألخرى ربتاج
إىل الزيادة واتصحيح حىت تتأثر إىل عملية تعليم الكتابة اإلمالء.
( ادلالحظة  61يويل ) 7102
كما مقابلة الكاتبة دبدرسة اإلمالء إمسها أستاذة يونيتا قالت:
إحدى العوائق يف عملية تعليم كتابة اإلمالء يف الفصل األول ( أ ) من
معهد السلفي دبسكن معهد األسعد أولك كيمنج مجيب قلة الوسائل
التعلمية مثل ادلكتبة والكتب الدراسة حىت صعبة لتعليم الكتابة اإلمالء
اللغة العربية ألن الكتاب ادلوجود كانت ألستاذة فقط وال للطالبات.
( ادلقابلة  0أغسطس) 7102
من مالحظة الكاتبة ومقابلة السابق عرف أن العواعق اليت يواجو ادلدرسة
يف تعليم كتابة اإلمالء اللغة العربية وىي قلة الوسائل مثل مكتبة والكتب
الدراسية لتعليم اإلمالء اللغة العربية حىت يسبب الطالبات لتطبيق تعليم
اإلمالء الطالبات.
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 .6عامل خلفية العربية لدى الطالبات
كان أكثر خلفية الطالبات متخرجُت من ادلدرسة اإلبتدئية العامية ،وىن ال
يعرفن وال يفهمن وال يستطعن كتابة اإلمالء ،وىذا العائق من العواعق اليت
تعوق درس اللغة العربية يف مهارة الكتابة اإلمالء يف معهد السلفي دبسكن
معهد األسعد أولك كيمنج مجيب.
كما مقابلة الكاتبة أستاذة يونيتا مدرسة كتابة إلمالء:
" تتأثر خلفية العربية عند الطالبات تتأثَتا شديدا طبقة اجلمل اللغة العربية،
وىذه اخللفية العائق من عواعق عملية التليم .وكان يف ىذه معهد السلفي
أكثر الطالبات متخرجُت من ادلدرسة العمية" ( .ادلقابلة  7أغسطس
) 7102
بناء على ما ذكرت ،فمشكالت خلفية الًتبية لطاالبات تتأثر إىل عملية
تعليم اللغة العربية تتأثَتا شديدا ،كما ذكر سابقا ،وإذا كانت الطالبات ال
يعرفن أساسية اللغة العربية عن طريق كتابة اإلمالء فيصعنب التعليم.
 .1حصة الدراسية اليت تعدىا جهة معهد السلفي
كانت عملية تعليم الكتابة اإلمالء يف معهد السلفي دبسكن معهد األسعد
أولك كيمنج مجيب حيدىا الوقت أو حصة الدراسية الذي تعدىا دلعهد
السلفي زلددة حبصة الوقت ادلعطاة يف كل األسبوع.
إن الوقت يتأثر تأثَتا إىل تنفيذ عملية التعليم يف الصف الطويال أم قصَتا
يف كتابة اإلمالء مجل اللغة العربية وفهم الدرس اليت يعطيها ادلدرسة .ربتاج
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شديدا احلاجة ماسة والوقت الكثَتا إىل التدريبات والتمرينات إلرتقاء قدرة
الطالبات يف كتابة اإلمالء اللغة العربية.
حاصل مقابلة الكتابة األستاذة يونيتا مدرسة كتابة اإلمالء اللغة العربية
قالت " :إن حصة الدراسية كتابة اإلمالء قلة جدا ،حىت تعوق تعليم كتابة
اإلمالء وإلرتقاء قدرة الطالبات يف كتابة اإلمالء اللغة العربية وال ديكن
اإلرتقاء إذا كان الوقت زلددا لتمرينات والتدريبات " ( .ادلقابلة 6
اغسطس ) 7102
كما مقابلة الكاتبة بالطالبات يف معهد السلفي إمسها ريها مولدا قالت :
" إن حصة الدراسية كتابة اإلمالء قلة جدا وال ديكن اإلرتقاء عن كتابة
اإلمالء إذا كان الوقت زلددا ،ونتعلم كتابة اإلمالء يف الفصل األول ( أ )
مرة يف األسبوع" ( .ادلقابلة  9اغسطس ) 7102
من ادلالحظة الكاتبة اإلمالء وادلقابلة وبناء على العواعق اليت يواجو
الطالبات يف كتابة اإلمالء مجل العربية يف تعليم كتابة اإلمالء اللغة العربية
يف معهد السفي دبسكن معهد األسعد أولك كيمنج مجيب تنقسم الكاتبة
قدرة الطالبات إىل ثالثة أقسام:
 .0قدرة مثلى
ادلؤثرة  :قدرة الطالبات على أن يكتنب مجل اللغة العربية وفقا
بقواعد األحرف وفهما بعالمة القرأة.و الطالبات يستطعن يف قدرة
مثلى أن تعطى قيمة 11
 .7قدرة وسطى

كلية علم الًتبية والتدريس جبامعة سلطان طو سيف الدين االسالمية احلكومية مجيب

41

ادلؤسرة قدرة الطالبات على أن يكتنب مجل اللغة العربية والكنهن
خيطئن يف كتابتها خطيئا متعددا غَت وقف بقواعد األحرف.
والطالبات يستطعن يف قدرة وسطى أن تعطى قيمة 21
 .6قدرة ناقصة
ادلؤسرة :ال يقدرن الطالبات على أن يكتنب مجل اللغة العربية
وخيطئن يف كتابتها خطيئا كثَتا غَت وقف بقواعد
األحرف.والطالبات ال يستطعن يف قدرة ناقصة ربت  ،21ألن
احلد األدىن من معايَت إتقان من ادلدرسة اإلمالء  (.21ادلالحظة
 2أغسطس ) 7102
من الوثيقة فنظر اإلختالفات مستوى قدرة الطالبات يف كتابة
اإلمالء .يف قدرة مثلى  04 %نفر  ،ويف قدرة وسطى 09%نفر،
قدرة ناقصة  22 %نفر ،فالذلك أخذت الكاتبة خالصة أن
الطالبات يف الفصل األول ( أ ) اليقدرن يف كتابة اإلمالء.
 .4سعي المدرسة لترقى قدرة الطالبات في كتابة اإلمالء اللغة العربية في معهد
السلفي بمسكن معهد األسعد أولك كيمنج جمبي
ادلدرسة ىي مسؤول على عملية التعليم يف معهد السلفي دبسكن معهد األسعد
أولك كيمنج مجيب وخيصص بعملية التعليم اللغة العربية يف معهد السلفي دبسكن
معهد األسعد أولك كيمنج مجيب ألن ادلدرسة لو دورة مهمة لنجاح تعليم اللغة
العربية خصوصا دلهارة الكتابة اإلمالء.
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وإلرتقاء قدرة الطالبات يف كتابة اإلمالء فالبد للمدرسة أن تغَت طريقة تعليم كتابة
اإلمالء العربية ادلستخدم يف الصف طريقة التعليم ادلتنوعة ادلناسبة بأحوال الطالبات.
ولرمى ملل الطالبات يف التعليم.
مث إلرتقاء قدرة الطالبات يف كتابة اإلمالء نظر لألستاذات يف معهذ السلفي أن
يقيمو النظام القوة كي تكون مشجعا يف تعليم كتابة اإلمالء وأن يكثر وسائل
اإلعلم لكي تثَت عملية تعليم كتابة اإلمالء باجليدة.
بناء على العربة ادلذكورة أن سعي ادلدرسة يف عملية التعليم كتابة اإلمالء إلرتقاء
قدرة الطالبات يف كتابة اإلمالء يف معهد السلفي وىو ما يلي :
 .0سعي مدير ادلعهد
سعي مدير ادلعهد إلرتقاء قدرة الطالبات يف كتابة اإلمالء اللغة العربية يف معهد
السلفي دبسكن معهد األسعد أولك كيمنج مجيب ىو جيتهد بكل جهد وطاقة
يف كل اجلهاة لنيل األىداف ادلرجوة .كما يقول مدير ادلعهد:
" أما سعي إلرتقاء قدرة الطالبات يف كتابة اإلمالء اللغة العربية منها :
 .0بناء على ادلشاركة بُت األساتذليحضورا ادلشاورة لبحث حال ادلشكالت اليت
تواجهها ،وراجيا إليهم عن يسادوا تنفيذ التعليم باإلخالص
 .7نقصان اإلدارة والوسائل التعليمية لعملية التعليم يف معهد السلفي دبسكن
معهد األسعد أولك كيمنج مجيب" (.ادلقابلة  2أغسطس ) 7102
بناء على مقابلة ومالحظة الكاتبة أن مدير ادلعهد ىو مشؤل على ما حدث يف
معهد السلفي على السبيل كلو ،أىو مايتعلق بعملية التعليم وما يتعلق من الوسائل
والوازم واألحكام والنظام.
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 .7سعي ادلدرسة كتابة اإلمالء اللغة العلربية
إن ترقية قدرة الطالبات يف كتابة اإلمالء تطورت على كل عناصر ادلوجودة يف
معهد السلفي ،أينما كانت العربية النتبوقة .كما قالت أستاذة يونيتا :
" أما سعي ادلدرسة يف ترقية قدرة الطالبات يف كتابة اإلمالء ،بتخطيط ترقية إلقاء
ادلادة الدراسية بأمرت الطالبات أنيخفظن درس أوال وىم جرا .وادلدرسة ربث
أليدربوا كثَتا اإلختبارات والتمرينات عن كتابة اإلمالء اللغة العربية ( .ادلقابلة
 06أغسطس ) 7102
 .6سعي الطالبات
أما سعي الطالبات يف ترقية قدرة كتابة اإلمالءاللغة العربية ىو بأن يعمل
الواجبات الذي أعطاء ادلدرسة أليهن يف الفصل أوالبيت ،كما قالت إحدى
الطالبات يف معهد السلفي دبسكن معهد األسعد أولك كيمنج مجيب:
" كما نتعلم اإلمالء يف الفصل أعطاه ادلدرسة مترينات ألن منلو يف البيت أوالفصل
وبعد ذلك صلتمعو إىل ادلدرسة" ( .ادلقبلة  71أغسطس ) 7102
أما اخلطوات يف حال ادلشكالت ادلرجوة كما يلي:
أ .إعطاء الوجبات أوالتمرينات
وادلراد بإعطاء الوجبات ىنا نشاط تدريس كتابة اإلمالء اللغة العربية يعمها
الطالبات خارج الفصل ( الوجب ادلنزيل ) .كانت ىذه الوجبات طريقة من طرق
التعليم غَت زلدود بالوقت حىت يدرسوا كما يساؤون ألفتاح كتاب الدرس يف
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تعليم مادة كتابة اإلمالء اللغة العربية كما تعربه أستاذة يونيتا مدرسة كتابة
اإلمالء  " :إن لنا طرقا متعددة يف ترقية قدرة الطالبات يف كتابة اإلمالء ،منها
إعطاء الوجب مترينات ،وإجابة األسئلة بناء على كتابة اإلمالء" ( .ادلقابلة 71
أغسطس ) 7102
وادلعلوم بناء على ادلقابلة السابقة أن سعي ادلدرسة يف حل الوقت احملدود ،وىي
بإعطاء الطالبات الواجبات ليدرسوىا يف البيت .بناء على حصيلة ادلقابلة أن
سعي ادلدرسة سعيا جيدا ،حىت يعملن تلك الواجبات ادلعطاه ولو كان بعضهم
ال ديلكون صحيفة العملية ألداء الواجبات ،ولكنهم يعملوهنا مجاعة مع أصدقائو
الذي ديلك الصحيفة يف البيت.
ب .إخضار إرشاد التعليم
مالمراد بإرشاد التعليم ،نشط تدريس الكتابة ادلنفذ خارج الساعة الدراسية يف
معهد السلفي .وكان اذلداف من ىذا اإلرشاد ،يف حل العوائق أوالصعوبة البيت
يواجهها الطالبات يف كتابة اجلمل اللغة العربية.
ت .تكميل الوسائل التعليمية
إن وجود درس كتابة اإلمالء يف ىذا معهد السلفي ،كما من ادلعلوم بعيد من
ادلرجوة أو احملتاجة غَت مكافئة ،توجد فيها النقصان يف التسهيالت والوسائل
التعليمية وادلكتبية والكتبية ادلقررة تساعد طالقة عملية التعليم .إعلم ،أن ادلدرسة
اإلمالء ذبهد بكل جهد وطاقة والطالبات نشيطون يف إتباع التعليم.
كما يعربه أستاذة يونيتا مدرسة اإلمالء:
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" أما سعي جهة ادلدرس يف حل نقصان الكتب ادلقررة اللغة العربية ،أن تأمر
ادلدرسة الطالبات بتصوير صحيفة العملية الطالبات ،كي يتعلمها يف البيت".
( ادلقابلة  70أغسطس ) 7102
بناء على مالحظة السابقة ومقابلة الكاتبة يف الفصل األول ( أ ) كن الطالبات
يقسم صفحة التصوير من مادة اإلمالء .وقول بعض الطالبات ىذه صفحة
التصوير لنتعلم يف البيت ( .ادلالحظة  77أغسطس ) 7102

كلية علم الًتبية والتدريس جبامعة سلطان طو سيف الدين االسالمية احلكومية مجيب

الباب الخامس
خاتمة
أ .الخالصة
بناء على ما وجد الكاتبة ىف معهد السلفي مبسكن معهد االسعد جاميب ىف األبواب
السابقة وبعد حتليلها فاختلص الكاتب اخلالصة يعين
إن عملية تعليم ىف كتابة إلمالء يشتمل على خطوات إستعدادا للمدرسة
وىي مما تلى :األول ,استعد ادلدرس ادلادة الدراسية ,الثاىن اخلطوة الىت يستخدم ادلدرس
ىف أثناء عملية تعليم اكتابة إلمالء العربية ,مث أمر ادلدرس الطالبات باإلستماع و أمر
ادلدرسة الطالبات بالكتابة و صحح ادلدرس كتابة الطالبات و ختم ادلدرس الدرس ىف
أخر عملية التعلم والتعليم.
إن العوائق اليت تواجها الطالبات ىف لكتابة اإلمالء العربية منها .1 :اإلعتقاد
ادلخطئة عن كتابة اإلمالء العربية  .2قلة الوسائل التعليمية  .3عامل خلفية الًتبية اليت
الطالبات  .4احلصة احملدودة اليت تعدىا جهة ادلدرسة.
السعي لًتقية قدرة الطالبات ىف كتابة اإلمالء العربية ىف معهد السلفي مبسكن
معهد االسعد جاميب وىي من جهة مدير ادلعهد ومن جهة ادلدرس ,و إلرتقاء قدرة
الطالبات ىف كتابة اإلمالء العربية فالبدأ للمدرسة أن تغري طريقة تعليم كتابة اإلمالء
ادلستخدم ىف الصف طريقة التعليم ادلتنوعة ادلناسبة بأحوال الطالبات .و لرمي ملل
الطالبات ىف تعليم مبعهد السلفي مبسكن االسعد مجيب
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ب .اإلقتراحات
 .1تنبغي دلدير ادلعهد ىف معهد السلفي مبسكن االسعد جاميب أن يهتم وسائل التعليمية ىف
تعلم اإلمالء لتكون الدراسة تسري جيدة.
 .2تنبغي للمدرسة درس اإلمالء أن يهتم إىتماما كبرية للطالبات يف تعليم اإلمالء ليكون
الطالبات فهمن عن مادة وصل من األستاذة
.3تنبغي الطالبات معهد السلفي مبسكن االسعد جاميب أن جيتهدن ويهتمن ىف تعليم
اإلمالء

ج .كلمة الخاتمة
احلمد هلل والشكر اهلل ,قد مت الكاتبة ىف كتابة ىذه الرسالة العلمية حتت اعنوان "
قدرة الطلبات ىف كتابة اإلمالء العربية ىف فصل األول مبعهد السلفي مبسكن معهد االسعد
جاميب ,قد عرف الباحث أن ىف ىذه الرسالة العلمية كشرة النقص ,وادلثالب من أخطء
البلحث ,والقصور عن مدارك أحكام اللغة و ىف استعما ذلا .وإن وجد القارئون فيها
األخطاء والغلطات فاعفوا عنة والرجاء التصويبة االقًتاحة ىف سبيل التفتيح من اي جهة
جاءت لتكميل ىذه الرسالة العلمية .أخريا شكرا جزيال على مجيع ادلساعدين الذين
ساعدوين إلمتام كتابة ىذه الرسالة العلمية ,جزاكم اهلل خري اجلزاء ,و بانتهاء من الباحث
راجيا اىل اهلل سبحانة وتعاىل لعلى ىذه الرسالة نافعة ىل خاصة و للقارئني عامة .أمني يا رب
العادلني.
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دفتر المخبرات
اإلسم

الرقم

البيان

1

األستاذ كمال خمتار

مدير املعهد

2

األستاذ يونس

قسم التعليم

3

األستاذة يونيتا

مشرفة اإلمالء

4

ديرا سفطري

طالبة

5

بيال

طالبة

6

أبريلياين

طالبة

7

ميغي

طالبة

8

فتحة

طالباة

9

ميال

طالبة

11

يلبينا

طالبة

11

هرما يوليسا

طالبة

12

راسيتا

طالبة

13

أوليبيا

طالبة

قيمة اإلمالء
رقم

إسم الطالبات

قيمة

1

أنا وحيو ننجسيه

88

2

أندي نور نتشا

68

3

أيو فوتري

88

4

أظهرية

78

5

أميليا

58

6

بيال

48

7

ديسي رتنا ساري

45

8

ديرا سافطري

48

9

أإسيت رسكي نوفيا

48

08

فاحتة

35

00

فطرياين

35

02

غييب جوليا

88

03

غوستفا

88

04

حلدا إمساليا

68

05

حسن اخلامتة

75

06

إندة درميايت

75

07

جيانا

88

08

كيكي منورة

88

09

خري النساء

65

28

كرمساويت

65

20

نور احلكمة

68

22

مرسوليس

78

23

ميغي

35

24

مفتح اجلنة

48

25

حسنة

55

26

رمحة احلسنة

55

فئة التقييم الطالبات
قدرة وسطى

قدرة ناقصة

رقم

إسم الطالبات

قدرة مثلى

1

أنا وحيو ننجسيه

x

2

أندي نور نتشا

x

3

أيو فوتري

x

4

أظهرية

5

أميليا

x

6

بيال

x

7

ديسي رتنا ساري

x

8

ديرا سافطري

x

9

أإسيت رسكي نوفيا

x

08

فاحتة

x

00

فطرياين

x

02

غييب جوليا

x

03

غوستفا

x

04

حلدا إمساليا

05

حسن اخلامتة

x

06

إندة درميايت

x

07

جيانا

x

08

كيكي منورة

x

09

خري النساء

x

28

كرمساويت

x

20

نور الحكمة

x

22

مرسوليس

23

ميغي

x

24

مفتح الجنة

x

25

حسنة

x

26

رحمة الحسنة

x

x

x

x

عدد

5

4

17

نثبة مثوية

11%

15 %

66%
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