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 خلفية البحث  .أ 
من حيث خمتلفة يعرب هبا كل قوٍم عن مقاصدهم. واللغات كثرية. وهي  ألفاظالّلغة هي 

واحد. ولكّن كّل  الناس اللفظ، متحدٌة من حيث املعىن، أي أن املعىن الواحد الذي خياجل ضماير
وهي عملية هامة لإلنسان يف أتدية التعامل والتفاعل  1قوٍم يعربون عنه بلفٍظ غري لفظ اآلخرين.

مع غريه. فباللغة يستطيع املرء أن يعرب الفكرة أو اإلرادات املخطورة يف ذهنه لتوصيلها إىل آخر 
وليكون السامع فامها مبا يقصدة. فاللغة مظهر من مظاهر السلوك البشري، وشأن من شؤون 

ت، وتنقل املعلومات واخلربات من فرد إىل فرد، أو أفراد، ومن اجملتمع. مبا يتواصل األفرا واجلماعا
جمتمع إىل جمتمع، ومن جيل سابق إىل جيل الحق. وهبا يتم تبال املشاعر، واألحاسيس، وهبا يتم 

 2اإلقناع والفهم واإلفهام، ويعدل السلوك.
االت الشعور، عرف علماء النفس اللغة، فرأوا أهنا جمموعة إشارات تصلح للتعبري عن ح

أي عن حاالت اإلنسان الفكرية  و العاطفية و اإلرادية، أو أهنا الوسيلة اليت ميكن بواسطتها 
حتليل أية صورة أو فكرة ذهنية إىل أجزائها أو خصائصها، و اليت هبا متكن تركيب هذة الصورة 

اص. وهذا مرة أجرى يف أذهاننا و أذهان غريان، وذلك بتأليف كلمات ووضعها يف ترتيب خ
 3التعريف يتضّمن وظيفة اللغة إمجاال.

                                                             
 .7، ص. 1م(، ج.06ال0ال2ه/1428)بريوت : دار الكتب العلمية,  ،جامع الدروس العربيةمصطفى الغاليين، 1
 . 15م ( ، ص.2008، ) دار املناهج للنشر والتوزيع، اللغوي وتعليمهامهارات اال تصال حمسن علي عطية، 2
 . 12( ، ص. 1991) بريوت : دار النفائس،  ،خصائص العربية وطرئف تدريسهاانيف حممد معروف، 3

1 

 



العناصر املهمات يف مميزات اجلنس البشري عن غريه من املخلوقات اليت يتعامل  إحدى
معها يف حميط حياته ووجوده على هذة األرض ولكنا نتحدث هنا عن الواقع الذي يعيشه بنو 

 4آدم، إذ تعد اللغة أوىل مسات هذا الواقع.
اليت متلك كثرية املفرداث هي اللغة العربية، اللغة العربية هي لغة العروبة إحدى اللغات 

 5واإلسالم، وأعظم مقومات القومية العربية.
اللغة العربية هي الركن األساسي يف بناء األمة العربية هي اللغة العربية الفصحى اليت متتاز 

ا الفكربية واألدبية، وحضارهتا اليت من بني لغات العامل الكربى بتارخيها الطويل املتصل، وثروهت
وصلت قدمي اإلنسانية حبد يثها، و رابطها اليت تنفصم بكتاب مقدس، ودين يزيد معتنقرة عن 

 6مخس سكان العلم.
اللغة العربية هي آداة املواصالت املستخدمة. وقال مصطفى الغالبيىن أن اللغة العربية 

اللغة العربية هي واحدة من اللغات األجنبية  7هم.هي الكلمات اليت تعرب هبا العرب عن أغراض
املتزايدة يف إندونيسيا. كوسيلة لالتصال، مبا يف ذلك العربية رشحت مخس لغات عاملية تستخدم 
رمسيا من قبل األمم املتحدة واللغة الرمسية للمؤمتر الدويل اإلسالمي واللغة العربية وكذلك وحدة 

بسبب اللغة العربية املستخدمة يف املمارسات الدينية مثل الصالة، املسلمني يف مجيع أحناء العامل 
والصالة وغريها من العبادات اليت،ابإلضافة إىل القرآن واحلديث هي مصدر الشريعة اإلسالمية 

واللغة العربية هي اللغة القرآنية اليت حتتوي على أنواع العلوم  8اليت يتم كتابتها ابللغة العربية.
س وكانتا متّسكا لدى أمة اإلسالم يف سلوك احلياة واملعيشة لنيل احلياة السعيدة يف واحلضارة النا

 الدنيا واآلخرة. يتفق هذا مبا أوحى هللا : 
 (2)يوسف : .ِإَّنآ َأنْ َزْلَنُه قُ ْرَءًنا َعَربِيًّا لآَعلآُكْم تَ ْعِقُلونَ 
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وجب علينا أن نستويل اللغة من تلك اآلية، نفهم أن القرآن نزل ابلعربية. ولتفهيم القرآن 
العربية. اللغة العربية هي إحدى اللغات السامية وآرقاها معىن واشتقاقأ وتركيياً. وتقسم اللغة إىل 
ثالث طوائف كبرية هي اآلرية والطورانية والسامية. ومن اللغات السامية العربية والسراينية والعربية 

 9هي العربية لغة القرآن الكرمي. واآلشورية وغريها، وأرقى هذه اللغات ابلطبع
التعلم نظم تنفيذ املناهج الدراسية يف املؤسسات التعليمية، من أجل التأثري على الطالب 
على حتقيق األهدا ف التعليمية اليت مت وضعها. الغرض من التعليم هو األساس يؤدي الطالب 

جتماعية. يف حتقيق هذه األهداف جتاه التغريات السلوكية على حد سواء الفكرية واألخالقية واال
 يتفاعل الطالب مع البيئة التعليمية من خالل عملية تنظيم املعلم.

التعليم هو عملية يف اجلهود للحصول  على تغيريات السلوك اجلديد من النتيجة يف 
ويذكر انان سوجنا أن نتيجة التعلم هي شيئ حاصل من فعالية التعليم 10التفاعل مع البيئة.

11ابستخدام الة املعيار، يعين الشفهي والفعال.
 

 يف تعليم اللغة العربية أربعة املهارات اللغوية هي : االستماع، الكالم، القراءة والكتابة.
ويف إحدى املعاهد يعين معهد منبع العلوم يدرس الكتابة وهي اإلنشاء     لصف الثالث 

املالحظة األوىل اليت قامت يف معهد منبع العلوم أن  ،املتوسطة ابستخدام كتاب اللغة العربية لطلبة
الطلبة يقولون أن تعليم الكتابة سهل يف تعليميه. وأّما أخرى صعب، لذلك الباحثة تريد أن 

 كيف تعليم الكتابة خاصة يف اإلنشاء يف ذلك املعهد. تبحث
ا البحث استنادًا إىل التعريض يف السابق واخلالصة أعاله، مث أخذت الباحثة يف هذ

تعليم الكتابة للمرحلة املتوسطة يف الصف الثالث مبعهد منبع العلوم العلمي بعنوان: 
 اإلسالمي للبنات مبنطقة بنجر كاملنتان اجلنوبية.

 التحديد اإلجرائي .ب 
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لتجنب اخلطأ يف الفهم عن املوضوع، فجددث الباحثة التحديد اإلجرائي يف العنوان 
 السابق فيما يلى: 

لغة من اللغات أمر ال حيدث بني يوم وليلة، ومهمة التكتمل بني التعليم أي : التعليم .1
اإلنسان يف كل منها مراحل يكتسب على  أهنا عملية تراكيبة تتمعشية أو ضحاها. 

التعليم يف هذا البحث يعين من انحية مدرسة اللغة العربية يف معهد منبع العلوم  12شيئا.
 للبنات.

الكتابة اليت أرادت الباحثة أن تبحث عنها يف هذا البحث عن مهارة  : مهارة الكتابة .2
 تعليم اإلنشاء.

معهد منبع العلوم ألن فية يدرس تعليم الكتابة اختارت الباحثة  :معهد منبع العلوم .3
 خاصة اإلنشاء الذي جيري بثالث مراحل:

 أوال: يتعلم الطلبة املفردات.
 بة.اثنيا: حيول الطلبة املفردات إىل أسئلة وأجو  

 اثلثا: مث حيوهلا الطلبة إىل اإلنشاء.
 أسئلة البحث  .ج 

من خلفية البحث وجدت الباحثة مشكلة البحث، فمشكلة البحث يف هذا البحث، 
 وهي جيتوي على أسئلة فرعية آتية:

كيف ختطيط تعليم الكتابة للمرحلة املتوسطة يف الصف الثالث مبعهد منبع العلوم  .1
 كاليمنتان اجلنوبية ؟اإلسالمي للبنات مبنطقة بنجر  

كيف تنفيذ تعليم الكتابة للمرحلة املتوسطة يف الصف الثالث مبعهد منبع العلوم  .2
 اإلسالمي للبنات مبنطقة بنجر كاليمنتان اجلنوبية ؟

كيف تقومي تعليم الكتابة للمرحلة املتوسطة يف الصف الثالث مبعهد منبع العلوم  .3
 اجلنوبية اإلسالمي للبنات مبنطقة بنجر كاليمنتان 
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 أهداف البحث  .د 
 نظرا إىل أسئلة البحث السابقة، فأهداف البحث، كما يلي:

ملعرفة ختطيط تعليم الكتابة للمرحلة املتوسطة يف الصف الثالث مبعهد منبع العلوم  .1
 اإلسالمي للبنات مبنطقة بنجر كاليمنتان اجلنوبية ؟

الثالث مبعهد منبع العلوم ملعرفة تنفيذ تعليم الكتابة للمرحلة املتوسطة يف الصف  .2
 اإلسالمي للبنات مبنطقة بنجر كاليمنتان اجلنوبية ؟

ملعرفة تقومي تعليم الكتابة للمرحلة املتوسطة يف الصف الثالث مبعهد منبع العلوم  .3
 اإلسالمي للبنات مبنطقة بنجر كاليمنتان اجلنوبية ؟

 أمهية البحث  .ه 
 أمهية البحث يف هذا البحث هي:

 نظريةأمهية  .1
ترجووو الباحثووة موون هووذا البحووث أن تعطووي أمهيووة تعلوويم الكتابووة لتطوووير قوودرة الطلبووة علووى تعووود  ( أ

 الكتابة اإلنشائية.
منبوع العلووم وسيلة لتعميق املعرفة احلالية وزايدة املعارف اجلديدة عن تعلويم الكتابوة يف معهود   ( ب

 .للبنات
 .مظهر من مظاهر النشاطات األكادمية يف تطوير األفكار العلمية ( ج
علوووم إضوووايف للقوووارئني الوووذين يريووودون أن يفهمووووا حوووول تعلووويم الكتابوووة يف معهووود منبوووع العلووووم  ( د

 للبنات.
 أمهية تطبيقية .2
للمعلمووووات، هووووذا البحووووث ميكوووون أن تقوووودم معرفووووة عوووون تعلوووويم الكتابووووة الووووذي تتعلووووق  حوووووال  ( أ

 الطالبات وحتقيق األهداف تعليم الكتابة اإلنشائية.
تقووودم مسوووامهة مفيووودة يف ترقيوووة تعلووويم الكتابوووة تعوووود الكتابوووة للمعهووود، هوووذا البحوووث ميكووون أن  ( ب

 اإلنشائية.



 الدراسات السابقة .و 
 الدراسات السابقة يف هذا البحث كما يلي:

من جامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية الشريفة  هي من حبث مفتوحة األول :
" يف الفصل احلادى عشر مسارانج مبوضوع "تعليم الكتابة ابستخدام كتاب "دروس اللغة العربية

مبدرسة دار األمانة العالية اإلسالمية بسوكورجا كندال" لكن، على الرغم من هذا البحث يزال 
ل ذلك تعليم الكتابة ابستخدام كتاب دروس اللغة العربية تقريبا يعين من املوضوع لكنه تستعم

 عن تعليم الكتابة يف اإلنشاء. ولكن البحث األن يبحث 
هي من حبث ربيعة األدوية من جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني  الثاين :

مبوضوع "فعالية استخدام وسيلة الرسوم املبسطة يف تعليم الكتابة لطلبة الصف الثامن من مدرسة 
حممدية الثالثة املتوسطة اإلسالمية مبعهد الفرقان اإلسالمي ببنجرماسني" لكن، على الرغم من 

يزال تقريبا يعين من املوضوع لكنها تستعمل ذالك فعالية استخدام وسيلة الرسوم  هذا البحث
 عن تعليم الكتابة يف اإلنشاء. يبحث املبسطة يف تعليم الكتابة ولكن البحث األن

هي من حبث جوميايت من جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني  الثالث :
نسا ي يف الصف اخلامس مبعهد النجا  العصري للبنات مبوضوع "تعليم اإلنشاء ابملدخل اإل

شندي ألوس" لكن، على الرغم من هذا البحث يزال تقريبا يعين من الوضوع لكنها تستميل 
عن تعليم الكتابة يف اإلنشاء ن يبحث ذالك تعليم اإلنشاء ابملدخل اإلنسا ي ولكن البحث األ

 وليس ابملدخل.
 هيكل البحث  .ز 

نظام، هذا لتسهيل فهم البحث. تريد الباحثة أن جتعل هذا البحث ينبغي لكل حبث 
 مخسة أبواب، وهي كما يلي:

املقدمة، حتتوى على خلفية البحث، والتحديد اإلجرائي، وأسئلة البحث،  :الباب األول
 وأهداف البحث، وأمهية البحث، والدراسات السابقة، وهيكل البحث.

 وتعليم الكتابة.مفهوم التعليم على  : اإليطار النظري يشتملالباب الثاين



منهجية البحث تشتمل على نوع البحث، وموضوع البحث، وذايت  :الباب الثالث
 البحث، الببياانت ومصادرها، أسلوب معاجلة البياانت، تصميم القياسات وحتليل البياانت.

 وتفسريها. ميدان البحث، وتقدمي البياانت، وحتليل البياانتحملة : الباب الرابع
 : خالصة البحث، وتوصيات البحثالباب اخلامس

 


