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الباب األول 

 مقدمة

 متهيد املشكلة  . أ

 ةفاسوندان الثاين  احملتوى احمللي يف ادلدرسة العاليةأحد دروسالّلغة العربية ىي 

ىو متخرّج قسم تربية ف اما مدرسها.  العاشر الفصلتالميذ مجيع الواجب الدراسات باندونج

. الّلغة العربية جامعة إندونيسيا الًتبوية

  إن إحدى أىداف تعليم اللغوية ىو مهارة الكتابة،(٥٦ : ۱٩٨٨ )سوجنط قال 

. غريه إىل ةبصورة مكتوب (فكرة، شعور، أو إخبار )غ الرسالة يلبت ل وسيلةالكتابة ىيألن 

  الصعبة كتابة العربيةن ألالكتابة مبعٌت كتابة مفردات العربية،  ويف ىذا البحث يراد

، وينبغى كتابة العربية بكتابة واضحة ليس ىا تعليم وأسلوب خاص يفتاج إىل طريقة يفتح

. امعٌت ادلفردات سلتلفسيكون  يف كتابة العربية، فاءخط كان إذا. فيها ششّ 
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ر يصوت وكتابة هالأن تعريف  ( ٤۲ : ۲ٓ۱۲ ) يعتقدان الغايل و عبداحلميدوكان

 مع إىتمام شكل الكلمة ادلناسبة بقواعد  ام أو ششّ ا  فيهاحرف بكتابة واضحة، ليس

 . اللغة العربية متكّلمىاستخدمي يتكتابية الّلغة العربية الّ 

ادلفردات يستطيع أن يكتب   أحداأنّ ستخلص الباحثة  وبناء على البيان السابق

. لّلغة العربيةابىو يستطيع أن يكتب اإلنشاء أو أن تبلغ فكرتو ، فةالعربية واضح

 تستخدم يتة الّ ويىارة الّلغاملّن مهارة الكتابة ىي  إ (٤-۳ : ۲ٓٓ٥) تاريغان قال

 أن يكون الكاتب على ، واجباذلو. غريىاغري مواجهة مع ودلواصالت بصورة غري مباشرة 

 مهّمة يف ادلفردات ذلا وظيفة.  ادلفرداتىاتركيب الّلغة، و أىموع علم الغرافولوجيا، انتفا يف

كمية ب علقتت لغويةىارات الامل  جودةنإ ( ۲: ۱٩٨٤) قال تاريغان امك. ةويىارة الّلغامل

 على الناس جيب. ادلفرداتب تتعلق ةالفكرمسلمة  ويرعبالت مهارة ولذالش،. وجودة ادلفردات

فتح تعطى الوسيلة و تباشرة املمهارة الكتابة و. دثة الصحيحةادلحل ادلفردات ظ علىأن خيف

 .  العلمية اتواجبال ية يف اداءقترالطّريقة ل
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حينما تعمل الباحثة مالحظة قبلية وتناقش مع التالميذ، جتد الباحثة مشكلة عند 

و ذه االسباب يشعر التالميذ ادلصاعب يف . التالميذ يف حفظ ادلفردات وتعلمها وكتابتها

الكتابة بالعربية وينالون نتيجة اصغر من مستوى الفصل، ويلتزم عليهم اتباع امتحان مرة 

تنظر الباحثة اجابة التالميذ، أن أكثرىم يشعرون بالصعوبة يف كتابتهم، وىم خيطؤون . أخرى

يسأل التالميذ اصحا م ادلاىرين يف درس اللغة العربية لتغليب . يف اجابة معٌت ادلفردات

وبعد ان تعمل . صعوبتهم، ألن التالميذ خيافون ويستحيون أن يسأل مدرس اللغة العربية

الباحثة ادلناقشة مع ادلدرس تستخلص أن التالميذ ناقصون عن احلث لتعلم اللغة العربية 

ألهنم يعتقدون أن درس اللغة العربية صعب، واهنم ال يستطيعون قراءة القرآن وكتابة اللغة 

 .    العربية

 : صعوبة استيعاب ادلفردات فيما يلي نإ ( ٓٓٔ : ٩٨٦ٔ )علي اخلويل قال 

ألن مقاطعها , زاد احتمال صعوبتها,  كلما زاد طول الكلمة.عدد املقاطع. ۱

شلا يزيد يف احتماالت الصعوبة من حيث اللفظ , وحروفها وأصواهتا تكون أكثر
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وكلمة , (مشفى)قد تكون أصعب من كلمة  (مستشفى)فكلمة . واإلمالء

 .(طرب)قد تكون أصعب من كلمة  (اضطرب)

الكلمة اليت تدل على رلرد قد تكون أصعب من الكلمة الىت  .درجة التجريد. ۲

تدل على زلسوس من حيث عرض معناىا من قبل ادلعلم وفهم معناىا من قبل 

أصعب من  (سَسعِعدَس )وكلمة , (سيارة)أصعب من كلمة  (سعادة)فكلمة . الطالب

 .(مشى)كلمة 

كانت ,  كلما زاد التماثل بني حروف الكلمة وأصواهتا.التماثل احلريف الصويت. ۳

كانت الكلمة أصعب يف اللفظ أو يف , وكلما قل ىذا التماثل. الكلمة أسهل

كلما قل التماثل بني الشكل ادلكتوب للكلمة والشكل , وبعبارة أخرى. الكتابة

قد تكون أصعب من كلمة  (مَسشَسْوا)كلمة , مثال. كانت الكلمة أصعب, ادلنطوق ذلا

يف حني أن الثانية تنطق مجيع , ألن األوىل فيها ألف تكتب وال تنطق (كتاب)

ألن األوىل تكتب فيها  (الولد)قد تكون أصعب من كلمة  (الرجل)وكلمة . حروفها

 .يف حني أن الكلمة الثانية تنطق كما تكتب, الم أل التعريف وتقلب عند النطق راءً 
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بعض الكلمات حتتوي على أصوات غري مألوفة للمتعلم ألهنا  .طبيعة األصوات. 4

ومن األصوات اليت جيد فيها غري العرب صعوبة . غري مستخدمة يف لغتو األم

/ ط/, / س/كأهنا / ص/حيث ينطقون , / ظ , ض, ط, ص/األصوات ادلفخمة 

كما جيدون صعوبة يف نطق / . ذ/كأهنا / ظ/, / د/كأهنا / ض/, / ث/كأهنا 

, / ه/كأهنا / ح/, / غ/كأهنا / خ/حيث ينطق بعضهم , / ع,ح,خ/األصوات 

فالكلمة اليت حتتوي على صوت مشكل أصعب من الكلمة اليت ال / . ء/كأهنا / ع/

صعوبة يف مساع : والصعوبة ىنا ذات عدة وجوه. حتتوي على مثل ىذا الصوت

وصعوبة يف نطق , صعوبة يف فهم الكلمة بشكل سليم, الكلمة ومتييزىا عن سواىا

فقد يظنها الطالب  (خليل)فإذا قال ادلعلم كلمة . وصعوبة يف كتابة الكلمة, الكلمة

, وإذا كتبها. وبالتايل فهو اليفهمها ألنو مل يسمعها بالشكل السليم, (غليل)

وىو بالطبع سينطق الكلمة حسبما . ألنو يكتب حسبما يسمع (غليل)فسيكتبها 

 .(غليل)أى , مسعها
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 األم ويف اللغة تالميذإذا كانت كلمة موجودة يف لغة ال .التشابه بني اللغتني. ۵

فقد يكون ىذا عامل تيسري لتعّلم ىذه الكلمة وخاصة إذاتشابو كل من , العربية

ولكن قد يكون ذلش عامل صعوبة إذا تطابق ادلعٌت دون . معناىا ولفظها يف اللغتني

 .تطابق اللفظ أو تطابق اللفظ دون تطابق ادلعٌت

بني سالمات . وكانت الصعوبة بسبب عوامل منها العامل الداخلي والعامل اخلارجي

. الفيزياء والسيكولوجي عامل من نفس التالميذ، كالعامل الداخلي ىوال أن (٣٤ : ١٩٩٦)

 .الوسيلة وةئلعامل اليب من خارج نفس التالميذ كا ىويعامل اخلارجالو

  اليت يشعر ا التالميذ البد أن يعلجها ادلدرس ألهنا تسبب اخنفاظ قدرة صعوبةال

مث قال  .  يف اللغة، أما قدرة لغوية شخص فتقال كاملة إذا كان لو ثروة يف ادلفرداتالتالميذ

كلما كثرت .كمية وجودة ادلفرداتب علقتت لغويةىارات الامل  جودةن إ(۱٩٨٤:۲)تاريغان 

 يكون أحد عوامل ليكون أحد فردات استيعاب املذالشل. ةويلغل اه يفمهارته كثرت مفردات

. ماىرا يف اللغوية
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، فمن تالميذإذا أردنا تعليم كلمات جديدة ل ( ٣ٓٔ : ٩٨٦ٔ )علي اخلويل قال 

 : وقد تكون الطريقة التالية مناسبة لتعليم ىذه الكلمات . ادلمكن اتباع عدة طرق

. ومن األفضل أن يكررىا مرتني أو ثالثا. ينطق ادلعّلم الكلمة والتالميذ يستمعون. ٔ

. يكتب ادلعّلم الكلمة على اللوح مشكولة شكال كامال. ۲

.  يعرض ادلعّلم معٌت الكلمة بالطريقة اّلىت يراىا مناسبة. ٣

.  تتضح وظيفة الكلمة حنوياْن حدة أو أكثر ألايستخدم ادلعّلم الكلمة يف مجلة و. ٤

يكرر التالميذ إحدى ىذه اجلمل احملتوية على الكلمة تكرارا مجعيا مثّ فنويا مثّ . ٥

.  فرديا

 إىل طريقة كتاية الكلمة إذا كانت تنطوي على التالميذيلفت ادلعّلم نظر . ٦

.  صعوبات إمالئية

.  يكتب ادلعّلم على اللوح معٌت الكلمة، كما يكتب مجلة تبني استخدام الكلمة. ٧

. يقرأ التالميذ قائمة ادلفردات اجلديدة ادلكتوبة على اللوح أمامهم. ٨

. يكتب التالميذ الكلمات ومعانيها واجلمل التوضيحية يف دفاترىم. ٩
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: ويالخط أن اخلطوات التسع السابقة حتقق ما يلي 

. يستمع التالميذ إىل النطق النموذجي للكلمة من ادلعّلم قبل أن يقوموا بتكرارىا. ٔ

.  فهموا معناىا، القبل فهم ادلعٌتيتكرار الكلمة يعد أن بيقوم التالميذ . ۲

تتسم ىذه اخلطوات بالشمول، إذ ينطق ادلعّلم الكلمة ويكررىا ويكتبها على . ٣

كما أن التالميذ . اللوح ويستخدمها يف مجلة ويكتب معناىا على اللوح

.  يستمعون أىل الكلمة ويكتبوهنا ويقرئوهنا

  .يكرر التالميذ الكلمة ضمن سياق لغوي، وليس بشكل منعزل. ٤

إن  (46 : 2012)أما لتعليم كتابة مفردات العربية، قال الغاىل وعبداحلميد 

 :خطوات تعليم الكتابة مايلى 

إبتداء بتبليغ الكلمة واجلملة القصرية، سهل ملفوظ، ويكتب على السبورة أو  .1

 .كتب على البطاقة الكبرية



 

Titin Nurlela, 2014 
ANALISIS KESULITAN BELAJAR KOSAKATA BAHASA ARAB DAN IMPLIKASINYA TERHADAP 
KETERAMPILAN MENULIS  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

يقراء ادلدرس كلمة عند البداية، مث يكررىا التالميذ لقراءة بصوت عال، مث تعطى  .2

بعض أسئلة، ويأمر ادلدرس التالميذ بكتابة ادلفردات يف كراساهتم، مث ادلدرس 

 .يصلحها

إذا مل يرى التقدم من التالميذ، ادلدرس ينتقل إىل خطوات بعدىا يعٌت ادلدرس  .3

يستعد بقراءة قطعة من اجلملة تناسب بدرجة افكار التالميذ، أما التالميذ 

ينظرون الكتابة على السبورة أو يف كتا م، وادلدرس يطلب منهم لقراءهتا، إذا 

اختم من التعليم، ادلدرس يناقش مع التالميذ كلمة أو مجلة صعبة مث يصلحها 

 .ادلدرس، مث يناقش مرة أخرى ألخطاء عامة كما جتد يف التعليم

. خطوات تالية تقصد لتعريف درجة القدرة التالميذ يف الكتابة، وخطء التالميذ .4

يف ىذه خطوات ىيئ ادلدرس نصا ويشتمل فيو عناصر وقواعد كتابة اللغة 

وبعد إنتهاء ادلدرس حسابات . يقراء ادلدرس بدون مناقشة كلمة صعبة. العربية

 .على كتابة التالميذ، مث يبحث عن اخطائهم
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 يف  paronymeأما البحث السابق فيتعلق  ذا البحث، فهو حتليل استيعاب ادلفردات

حواصل البحث أن التالميذ ناقصون . (٢٠١٢)كتابة مجلة يف اللغة فرنسا، يبحثها كورنيويت 

يف استيعاب ادلفردات ومهارهتم الكتابية منحفضة يقارن بني التالميذ الذين يستوعبون اكثر 

. مفردات

بناء على البيان السابق، تلخص أن ادلفردات عامل مهم ليكون التلميذ ماىرا يف 

 .اللغة ومهارة الكتابة خاصة

 تعريف و صياغة املشكلة  . ب

 تعريف املشكلة    .۱

صياغة ادلشكالت سابقة تبني الباحثة أن بة الوبناء على متهيد ادلشكلة ادلكت

 . وتعلم وكتابة مفردات اللغة العربية يف حفظ التالميذىي صعوبة

صياغة املشكلة . ۲

 ادلدرسة 5-10 مفردات الّلغة العربية لتالميذ الصفة استيعاب كيف مهار. ٔ

 ؟ ۲ٓٔ٣/۲ٓٔ٤للعام الدراسى  باندونج ةفاسوندان الثاين العالية
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  ادلدرسة العالية5-10فردات العربية لتالميذ الصف م كتابة ةكيف مهار. ۲

  ؟۲ٓٔ٣/۲ٓٔ٤للعام الدراسى  باندونج ةفاسوندان الثاين

فردات امل ة مهار كانت كتابة مفردات العربية لتالميذ إذاةكيف مهار . ٣

منخفضة ؟   

 ةفاسوندان الثاين  ادلدرسة العالية5-10لتالميذ الصف سبب الما ىي . ٤

 حفظ، تعّلم، و  عليهمصعبي ۲ٓٔ٣/۲ٓٔ٤للعام الدراسى باندونج 

 كتابة ادلفردات العربية ؟

  ؟ ماذا سعي من التالميذ لتغليب صعوبتهم. ٥

  ؟ ماذا سعي من ادلدرس لتغليب صعوية تالميذه. ٦

 هداف البحث أ . ج

 : يىداف البحث هأ سابقة،بة الوادلكتصياغة ادلشكلة بناء على 

 ادلدرسة 5-10مفردات الّلغة العربية لتالميذ الصف ة استيعاب  مهارعرفةمل. ٔ

 .۲ٓٔ٣/۲ٓٔ٤للعام الدراسى  باندونج ةفاسوندان الثاين العالية
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  ادلدرسة العالية5-10فردات العربية لتالميذ الصف م كتابة ة مهارعرفةمل. ۲

 .۲ٓٔ٣/۲ٓٔ٤للعام الدراسى  باندونج ةفاسوندان الثاين

 اهتم يف استيعاب مهار كانت كتابة ادلفردات العربية من التالميذ إذاة مهارعرفةمل. ٣

 .فردات منخفضةامل

 باندونج ةفاسوندان الثاين  ادلدرسة العالية5-10لتالميذ الصف السبب  عرفةمل. ٤

 حفظ، تعّلم، و كتابة ادلفردات ب عليهمصعي ۲ٓٔ٣/۲ٓٔ٤للعام الدراسى 

 .العربية

 . دلعرفة سعي من التالميذ لتغليب صعوبتهم. ٥

 .دلعرفة سعي من ادلدرس لتغليب صعوبة التالميذه. ٦

 منهج البحث . د

الّلغة العربية   لتصوير مهارة ىدافوأو  ىو منهج وصفي بًتقيب كيفيخدمستامل  البحثمنهج

 كتابة مفردات العربية ة كتابة مفردات العربية لتالميذ، لتصوير مهارةلتالميذ، لتصوير مهار

ب يتغلل التالميذ سعي عوامل الصعوبة و منخفضة، لتصويرم مهاراتو كانتلتالميذ إذا
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ىدافها أ ىحدإ ذالش سوىو. الميذب صعوبة التي ادلدرس لتغلسعي، و لتصوير هتمصعوب

 . لتالميذلمفردات العربية على مهارة كتابة العربية صوير عالقة استيعاب  لتوه

 ئد البحث واف . ه

يرجى ىذا البحث أن يفيد للباحثة ومجيع ادلشًتكني يف التعليم مثال للمدرس لتعريف 

الصعوبة والعائقة يف استيعاب وتعلم مفردات اللغة العربية، حىت تستهل لبحث حّل ذلذه 

جبانب ذالش كي ادلدرس يعلم على قدر طاقتو حىت يستطيع التالميذ أن حيفظوا . الصعوبة

 : ۲ٓ۱۲)كتابة اللغة العربية صحيحا وواضحا، وال شش وكان الغاىل وعبداحلميد يعتقدان 

  أو ششّ فيها غموضر حرف بكتابة واضحة، ليست يصوت وكتابة هالأن تعريف  ( (٤۲

 اللغة  متكّلمىاستخدمي يتكتابية الّلغة العربية الّ مع إىتمام شكل الكلمة ادلناسبة بقواعد 

 .العربية

تنظيم الرسالة   . و

ادلقدمة   : الباب االّوُل 

 متهيد ادلشكلة. أ
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 تعريف و صياغة ادلشكلة . ب

 اىداف البحث. ج

 منهج البحث. د

 فائداة البحث. ه

 تنظيم الرسالة. و

  على مهارة الكتابة اللغة العربيةمفرداتصعوبة تعلم : الباب الثاين 

ادلفردات . أ

 تعريف ادلفردات. 1

 تقسيم ادلفردات. 2

 فوائد استيعاب ادلفردات. 3

 صعوبة تعلم مفردات اللغة العربية. 4

خطوات تعليم مفردات اللغة العربية. 5  

كتابة ال. ب

 تعريف الكتابة. 1
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 خطوات التعليم الكتابة. 2

مهارة الكتابة. 3  

 سابقالبحث ال. ج

  البحثيةمنهج: الباب الثالث 

 البحثمنهج . أ

  البحثكانم. ب

  توعني و البحثرلتمع. ج

 التعريف اإلجرائي. د

 الة البحث. ه

 تطوير الة البحث. و

  البياناتمجعتقنية . ز

 خطوات البحث. ر

 حواصل البحث و تفسريىا: الباب الرابع 

حواصل البحث . أ

 تفسري البحث. ب
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 النتائج  و االقًتاحات: الباب اخلامس

 النتائج. أ

 االقًتاحات. ب

ادلراجع 

 ادلالحق

 سرية الباحثة


