
1 
 

 
Eva Nurlatifah, 2017 

 تحليل عوامل صعوبات الكتابة املوجهة باللغة العربية باملدرسة الثانوية

الرحمه باندونج    

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 الباب ألاّول 

 مقدمة

لمشكلةلتمهيد ال  -أ  

وفي اللغة العربية هي اللغة املزّية من اللغات ألاخرى. ألّنها لغة القرآن.          

مها التالميذ في  ى منحداإندونسيا، اللغة العربية هي 
ّ
اللغات ألاجنبية التي يتعل

 أن التالميذ علي يجب التى املدارس إلاسالمية. في تعليم اللغة العربية أربع مهارات

م و القراءة و الكتابة.هاايستوعبو 
ّ
أما سورة القران  ، منها مهارة الاستماع و التكل

م بالقلم  ٥-٤ التي تتعلق بالكتاية هي سورة العلق:
ّ
م ألانسان مالم  --"الذي عل

ّ
عل

 يعلم".

لتالميذ أن ا جب علييمهارة كتابة اللغة العربية هي املهارة ألاخيرة التي          

إّن الكتابة هي التعبير عن ألافكار وتحويلها  (٢٠١١ها. قالت خلية هللا )ايستوعبو 

فكار الي رموز ألا كتابية. بناء علي ذلك أّن الكتابة عملية انتقال اللغة من  رموز  إلي

 كتابية.

ة. قالت هم كتابة اللغة العربية ينقسم إلى عّدة منها الكتابة املوّج يتعل         

Ratnaningtiyas (إّن الكتابة املوّج ٢٠١٥.ص، ٦٥ )ة هي القدرة هة او الانشاء املوّج ه

بالتوجيهات املعينة و الدوافع مثل الصور و ألاسئلة و املفردات و علي الكتابة 

 الكلمات.

هارة م عيار ملكانت الكتابة املوّجهة باللغة العربية أكثر من الكتابة الحرية          

مواها. كما قالت 
ّ
الكتابة. ألّن الكتابة الحرية ملرحلة عالية و ليس كّل املدارس عل

ة املوّجهة تضمن إلي املرحلة ألادنى، ألّن فيها أنشطة ربط ( إّن الكتاب٢٠١٥) كريدة 

 الحروف و الكلمات و الجمل وغيرها بإرشادات املدّرس. 
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بناء علي ذلك إّن الكتابة املوّجهة هي املرحلة ألادنى من مهارة الكتابة باللغة 

 ألّن فيها أنشطة ترتيب الكلمات الى الجمل و ترتيب الجمل الي الفقرات بيةالعر 

 بإرشادات املدّرس.

. ٤٢. كما قال الغالي و عبد هللا )النشاط الصعبو في الواقع، الكتابة هي 

دةّن "الكتابة هي ( إ٢٠١٢ص،  ألّنها تنطوي علي أكثر من  أنشطة صعوبة و معقَّ

نشاط ". واحد، اليد تكتب الخط و العين يراه و العقل يهضمه و ينظمهال حواسال

أكثر نشاط كتابة اللغة العربية  ألّن ها التالميذ. وايستوعبكتابة اللغة العربية ال

من جهة اليمني  ةمنها كتابة الحروف املكتوب ،تالميذ استيعابهاعلي ال جبي الذي

 الي اليسرى وترتيب الجملة أو الفقرة باستخدام قواعد اللغة العربية.

(  تحت املوضوع "ترقية ٢٠١١) Ariyaniكما في البحث الّسابق الذي كتبته 

 Quantum Teaching يّ الكّم  مهارة الكتابة باللغة العربية  بطريقة  التعليم

الثانوية  Mogaللتالميذ في الفصل الثامن باملدرسة موجا  Tandurسلوب أ

كتابة ون بصعوبة " أّن التالميذ يشعر ٢٠١١الحكومية إلاسالمية العام الدراس ي 

 باستخدام القواعد. اللغة العربية

ه الرحم ثانويةال درسة "املبحينما تتقابل الباحثة مع مدّرس اللغة العربية 

أّن التالميذ يشعرون بالصعوبات و قدرتهم علي مهارة ، تجد الباحثة "باندونج

 الكتابة منخفظة.

وعلي سبيل املثال هذه املشكلة من أخطاء التالميذ في ترتيب الجملة الفعلية 

تانو الاسمية 
ّ
بقواعد اللغة  جملتين مناسبتينلهما شروط معينة لتكونين  الل

 العربية.
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رالتكرا  ألاسئلة الاجابة 

%٢١،٦٥  

 

يدرس عائشة في 

 الفصل

 

 

إكمل هذه الجملة الفعلية 

والاسمية التي تحتها الخط 

 بالكلمات الصحيحة !

 .....عائشة في الفصل

%٥٦،٦٩  
فاطمة ينام في غرفة 

 النوم

 فاطمة ..... في غرفة النوم

 

ألاسئلة السابقة  تطلب من التالميذ لترتيب الجملة الفعلية و إلاسمية 

بصعوبة عند إجابة  ونيشعر  همبإتمام الجملة الخالية بالكلمات الصحيحة ولكن

ألاسئلة. و أخطاء التالميذ في ترتيب الجملة الفعلية و الاسمية السابقة من جانب 

الجنس. ونعرف أّن ترتيب الجملة الفعلية و الاسمية البد لهما مناسبة بجنسية 

والجملة   ٥٦،٦٩%أخطاء التالميذ في ترتيب الجملة الفعلية هو  ر الفاعل. تكرا

التالميذ يشعرون بالصعوبة  ٢٣التالميذ من  ١٦ولذلك  .٥٦،٦٩الاسمية هو %

 في أجابة تلك ألاسئلة.

ة باللغة العربية في هاّما ألامثلة ألاخرى من صعوبة التالميذ في الكتابة املوّج 

 هي أخطاء التالميذ في ترتيب املصدر املؤّول. باندونج هالرحمالثانوية درسة امل

رالتكرا  ألامثلة الاجابة 
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%٣١،٩١  
 

دخل الطالبان ان يدرسان 

 في الفصل

دخل الطالبان ان 

  يدرسان في الفصل

. و 
ّ
في ألامثلة يطلب التالميذ لترتيب املصدر املؤّول من الكلمة تحتها خط

أخطاء التالميذ هي تغّير فعل املضارع إلي املصدر املؤّول ،كما هو املعروف حينما 

 دخل حرف النصب إلي فعل املضارع فغّيرت عالمة نصب فعل املضارع. 

اللغة العربية. و لذلك وباإلضافة إلى ذلك يشعر التالميذ بصعوبة في كتابة 

ز الباحثة البحث على الكتابة املوّجة. كما قال املدّرس اللغة العربية بمدرسة 
ّ
ترك

ة و لم هإّن تعليم كتابة اللغة العربية فيها الكتابة املوّج  باندونجالرحمة الثانوية 

 يبقى الى الكتابة الحرية.

رها التي تؤثر فيها تحدد الباحثة هذ البحث للبحث عن العوامل اللغوية وغي

م الكتابة. و العوامل اللغوية لها مؤشراتان. منهما القواعد واملفردات. 
ّ
في تعل

. و تشمل العوامل تين، هما خارجية و داخليةاالعوامل غير ها تتكّون من مؤشر و 

. وتشمل العوامل الخارجية من همامليولو  فع التالميذ و الرغبتهممن الدالداخلية 

تدريس التي يستخدم املدرس و وسائل ال تسهيالت و طرق التدريس و بيئة املدرسة 

 م الكتابة.يفي تعل

املوّجهه كتابة  اتوفي ألاساس، ستفعل الباحثة البحث ملعرفة عوامل صعوب

 ٢٠١٦/٢٠١٧ندونج العام الدراس ي با هالرحم الثانويةاللغة العربية في املدرسة ب

 وبحث عن حله.

 صياغة املشكلة -ب

 بناء على تمهيد املشكلة، تحّدد الباحثة صياغة املشكلة كما يلي :  
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رة في صعوبة الكتابة املوّجهة باللغة العربية علي ؤ ما هي العوامل اللغوية امل  -١
ّ
ث

 التالميذ؟

رة في صعوبة الكتابة املوّجهة باللغة العربية ؤ ما هي العوامل غير اللغوية امل  -٢
ّ
ث

  علي التالميذ ؟

 داف البحثأه  -ج

بناء علي صياغة املشكلة السابقة، فأهداف البحث تنقسم إلي القسمين، 

 ألاهداف العامة و ألاهداف الخاصة.

 ألاهداف العامة01

أهداف البحث العام في هذه البحث ملعرفة صعوبة التالميذ في كتابة 

 اللغة العربية و عوامل مؤثرة فيها.املوّجهه ي

 ألاهداف  الخاصة .2

رة في صعوبة الكتابة املوّجهة باللغة العربية علي  ملعرفة أ(
ّ
العوامل اللغوية املؤث

 التالميذ  

رة في صعوبة الكتابة املوّجهة باللغة العربية  ملعرفة ب(
ّ
العوامل غير اللغوية املؤث

 علي التالميذ 

 فوائد البحث -د

 الفوائد النظرية01

م اللغة يفكرة علمية في تعل ان يزيد الفوائد النظرية من هذ البحث هي

تان تطّوربهما تعل
ّ
م اللغة العربية تعليم يالعربية إّما عن ااملعلومات او نظريات ال

 الكتابة بصفة خاصة.

 الفوائد العملية  .2
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وثائق لقسم تعليم اللغة الفوائد العملية من هذ البحث ان يكون املراجع وال

كرة النافعة لعالج التسهيالت ملساعدة لمدرسة هذ البحث أن يقّدم الفلو  العربية.

وللمدّرس أن يكون املراجع لوجد  في تعليم الكتابة باللغة العربيةعلي التالميذ 

الحلول في مسألة الكتابة خصوصا الكتابة املوجهة و يستطيع أن يعالج الطريقات 

ة باللغة هاو الوسائل التعليمية ملساعدة علي صعوبة التالميذ في الكتابة املوّج 

م الكتابة. للباحثة 
ّ
العربية. لتالميذ يستطيع ان يساعدهم في اصالح النتائج في تعل

 ان يزيدها علما جديدا في تعليم اللغة العربية.

 م البحثيهيكال تنظ  -ح

 الي خمسة أبواب, هي :م البحث يهيكال تنظ و ترتب الباحثة 

البحث الباب ألاّول : املقّدمة تتكّون من تمهيد املشكلة و صياغة املشكلة و أهداف 

 م البحث.يهيكال تنظ و فوائد البحث و 

الباب الثاني : إلاطار النظري يتكّون من تعريف مهارة كتابة اللغة العربية، أغراض 

كتابة اللغة  انواع مهارة مراحل تعليم كتابة اللغة العربية، كتابة اللغة العربية،

الكتابة  ة, خطواتهاملوّج ة، أغراض الكتابة هالعربية، تعريف الكتابة املّوج

غير )العوامل اللغوية  و العوامل  صعوبات تعليم اللغة العربيةة، عوامل هاملّوج

 اللغوية( و البحوث السابقة.

عينة البحث، تصميم و  نهيج البحث يتكّون من مكان البحثالباب الثالث : م

، أداة البحث، طريقة جمع البيانات صطلحاتتعريف امل البحث، منهج البحث،

 وطريقة تحليل البيانات.

الباب الرابع : نتائج البحث و مناقشتها تتكّون من نتائج البحث عن صعوبة تعليم 

 
ّ
 درسة الرحمة الثانوية باندونج.مغة العربية في الفصل الثامن بالكتابة املوّجة بالل
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 ت و الاقترحات.اس : الخالصالباب الخام

 املراجع و املالحق.


