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 باب األولال
 المقدمة
 

 إلجرائيوالتحديد ا خلفية البحث -أ 
اللغة ىي إحدى الوسائل اليت استعملها الناس لالتصال وذلا دور كبَت يف تطوير 
العلوم. اللغة ىي وسيلة اتصال بُت الناس، وىي أرقي وسيلة توصلت هبا البشرية اللتفهم 

   ٔوسد حاجات التعبَت عن الواطف ونقل ادلعارف وتعليم ادلهارات واخربات.
اللغة ىي ادلفتاح لدراسة سلتلف العلوم. باإلضافة إىل ذلك، اللغة ىي أداة 
للتواصل والتفاعل يف العالقات بُت األفراد واجلماعات يف اجملتمع. القدرة على الكالم 

كاره يف شكل الكلمات والتعابَت واجلمل ادلنطقية، على قدرة الشخص على التعبَت عن أف
فهي لفظو على وزن "فعلة" مثل: كرة وأصلها "لغوة"   لغة –فأّما اللغة  ٕومنهجية للغاية.

 ٖيلغى، إذا ىدى. –يف مجعها: لغات، لغون. ومنها لغى  على وزن فعلة. وقيل
اللغة العربية ىي الكلمات الىت يعرب هبا العرب عن أغراضهم. وقد وصلت إلينا 

 واألحادي  الشريفة، وما رواه الثقات من من طريقة النقل. وحفظها لنا القرآن الكرًن
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نعرف أن تعليم اللغة العربية مهم يف حياة اإلنسان، ألن اللغة  ٗمنثور العرب ومنشورىم.
ة بُت اللغة العامل. وكان دور اللغة العربية آلة ادلواصالت اإلنسان العربية مكانة خاص

غَتىم وآلة ادلواصالت ادلؤمنُت باهلل تعاىل صالة كانت أو دعاء أو قراءة القرآن الكرًن أو 
  سالما.

إن اللغة العربية ذلا مكانة خاصة بُت أبناء ادلسلمُت بصفاهتا لغة الدين والعبادة 
ي لغة أنزل هبا القرآن وحدث هبا الرسول صلى اهلل عليو وسلم وكتب والثقاقة واحلياة.وى

هبا كثَت من العلوم اإلسالمية والثقافة اإلنسانية. فال عجب إن كانت اللغة العربية متثل 
وسيلة وحيدة لفهم الدين اإلسالمي. وعلى ىذا جيب على كل من يريد التعمق والتفقو 

 5لّم باللغة العربية.يف الدين اإلسالمي أن يفهم وجييد وي
اللغة العربية متلك مقاما مهّما جّدا للمسلمُت. تعّلم اللغة العربية ذلا قيمة يف 

. ولذالك، اللغة العربية مهمة جدا علوم اإلسالميةالعلوم الشرعية والدراسة وتعمق 
 لدراسة.
أن اللغة العربية ىي لغة القرآن الكرًن واحلدي ، كل ادلسلم الذي  ومن ادلعلوم 

ينوى تعمق تعاليم اإلسالم ال توجد وسيلة إال بتعمق ادلصادر األصلي ىو القرآن الكرًن 
 7: ِإنّآ أَنْ زَْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِيِّا لََّعلَُّكم تَ ْعِقُلْونَ  كتابو الكرًنكما قال اهلل تعاىل يف   ٙواحلدي .
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أوسعها، وأكثر تأدية للمعاين اليت وذالك ألن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها و 
تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب، بأشرف اللغات، على أشرف الرسل، بسفارة 
أشرف ادلالئكة، وكان ذلك يف أشرف بقاع األرض، وابتدائ إنزالو يف أشرف شهور 

  8السنة وىو )رمضان( فكمل من كل الوجوه.
لذلك االستمساك األساسي لتعليمها للغة األم، عن االلغة العربية  خيتلف تعلُّم

 .البد أن خيتلف عن تعليم غَتىا من حي  الطريقة و ادلادة و تطوير تأدية تعليمها
مكّونات اللغة العربية، والقدرة على على قدرة اليف تعّلم اللغة العربية، كد تؤ 

  Mengukur Kemampuan Bahasa Arab ية. وكما ذكر عبد احلميد يف كتابوهارات اللغو ادل

هارات ادلاليت تراد مبكونات اللغة العربية ىي األصوات وادلفردات والًتكيب. أما بنسبة 
 ٜتماع، والكالم، والقراءة، والكتابة.اللغوية ىي مهارات االس
ديكن ذ تعليم اللغة العربية ينفتنحو والصرف، لكا  لو خصائصتعليم اللغة العربية 

 يعلم متابعة بأحوال الطلبة. نأ ولذالك يطلب ادلدّرسأخرى. أن يشبو بدروس 
االبتدائية  مرحلة اللغة العربية يف ادلدارس اإلسالمية بإندونيسيا منذ يف تودرس

مدرسة عناية ادلرزوقي  اذلدف اخلاص من تعليم اللغة العربية يف حىت اجلامعة. وكان
لعربية يف لغة التمكُت الطلبة يف فهم  ادلتوسطة اإلسالمية األىلية تاتو اليف منطقة بنجر

لفهم لغة القرآن لغة وحي ىو دف العام اذل  وأما القراءة والكتابة.و الكالم و االستماع 
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يبدأ الطلبة يف ىذه ادلدرسة بدرس اللغة العربية من الصف السابع، حىت الصف  اهلل.
 . ةبسيطة مجلة مفيد لًتكيب يبدئونالتاسع 

ادلدرسة ذلا اذلدف لتقّدم  ىذه يرى الباح  أن، بدئيةالحظة ادلادل يكون منكما 
ليس متخرج من قسم  أنو خلفية ادلدرس يف ىذه ادلدرسةو تنمية يف تعليم اللغة العربية. 

استخدامها اليت اللغة العربية، ولكن ىو متخرج من قسم آخر. وأساليب التعليم تعليم 
ادلنقول ادلدرس يف تعليم الكتابة لطلبة الصف السابع يف ىذه ادلدرسة بأسلوب اإلمالء 

لك، تعلم اللغة العربية ء على ذفقط، و أحيانا يعطي ادلدرس األسئلة مباشرة. وبنا
النشاط على  تركيزباستخدام ىذا األسلوب ال يزال مستمرا ىف اجتاه واحد بسبب 

نتيجة  تسبب يف أنشطة التعليم و ةالطلبة سائمُت وليس ذلم محاس تسببادلدرس. ىذه 
لذالك، فَتيد الباح  أن جيرب استخدام  .ة الكتابة ناقصةيف مهار  سابعطلبة الصف ال

 أسلوب اإلمالء ادلنظور على الطلبة يف عملية التعليم.
وخيتار الباح  تعليم الكتابة لطلبة الصف السابع مبدرسة عناية ادلرزوقي  

ة الطلب ا منمالء ادلنظور ألن كثَت اإلادلتوسطة اإلسالمية األىلية تاتو اليف منطقة بنجر ب
احلروف أو  واوال يستطيعون أن يكتب  (SD)درسة اإلبتدائية العاّمة من ادل متخرجون

 .يمالء االختبار اإلب سيما الديكن أن يكتبواال و ادلفردات اليت اعطاىا ادلدرس إليهم 
فعالية :  خيتار ادلوضوعالبح   اخلفية البح  ادلذكور فالباح  يف ىذومن 

في تعليم الكتابة لطلبة الصّف السابع بمدرسة  أسلوب اإلمالء المنظور استخدام
 عناية المرزوقي المتوسطة اإلسالمية األهلية تاته اليف منطقة بنجر

احتياط من اخلطأ يف فهم ادلوضوع، شعر الباح  باحلاجة إىل التعارف اإلجرائية ذلذا 
 ادلوضوع كما يلي :
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 ليةافع .1
ية فهي مصدر صناعى لية من كلمة فعال أي صفة مبالغة، أما فعالافع

إسم تليها تاء التأني  للداللة على معاىن ادلصدر: فعالية ىي تأثَت 
   ٓٔ، اليت حتمل حاصل ادلنفعة.عاقبةو 

 االستخدام .2
يستخدم مبعٌت تطبيق. وادلراد باستخدام  –مصدر من استخدم  استخدام

 ىداف التعلم كما يراد.أىنا تطبيق طريقة يف التعلم ليحقق 
 مالء ادلنظور اإل .3

نظرا" إىل : أبصره وتأّملو بعينو، يف : تدبّره  –ر ينظ -ادلنظور من "نظر
ا، وىجاء وفّكره، معناه أن تعرض القطعة على التالميذ لقراءهتا، وفهمه

 ٔٔبعض كلماهتا، مث حتجب عنهم، ومتلي عنهم ومتلي عليهم بعد ذلك.
 الكتابة .4

الكتابة ىنا يعٍت يف تعليم  ٕٔالكتابة ىي حتويل األفكار الذىنية إىل رموز مكتوبة.
 .اللغة العربية مبدرسة عناية ادلرزوقي ادلتوسطة اإلسالمية األىلية يف الصف السابع
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  حثأسئلة الب -ب 
يف ىذا البح  ىي:" ىل الطلبة   ادلشكلةاستنادا إىل خلفية البح ، أن 

الذين يتعلمون باستخدام أسلوب اإلمالء ادلنظور جيدون أرقى نتيجة يف تعليم 
 الكتابة من الطلبة الذين يتعلمون بدوهنا؟

 
 أهداف البحث  -ج 

 ىذا البح  كما يلي : من مبناسبة ادلشكلة ادلذكورة، فاذلدف
أسلوب اإلمالء ادلنظور يف تعليم الكتابة لطلبة الصّف  عرفة فعالية استخدامدل

 السابع مبدرسة عناية ادلرزوقي ادلتوسطة اإلسالمية األىلية تاتو اليف منطقة بنجر
 

  أهمية البحث -د 
 يرجو الباح  يف ىذا البح  ان حيصل ادلنفعة :

 التعليم.مبادة  ناسبادلادلعلومات دلدرس خيتار األسلوب  -1
 يف التعليم. حيّفزىمالطلبة و  ةينهض محاس -2
 زيادة مشاركة الطلبة ىف التعليم.  -3

 

 المسلمات األساسية و فرضية البحث -ه 
 ادلسلمات األساسية -1

 مزبناء على أىداف البح ، و مسائلو يف ىذا البح  فالباح  ر 
ظور يف تعليم فعالية استخدام أسلوب اإلمالء ادلناألساسية أي:  اتادلسلم

 مهارة الكتابة أن تصنع جناح الطلبة أن تكون خَتا
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 فرضية البح  -2
، توجد فروق يف قيمة الطلبة بعد انشطة (Ha)الفرضية البديلة  (أ 

التعليم لطلبة الصف السابع مبدرسة عناية ادلرزوقي ادلتوسطة 
ترقي قيمة إختبار  اإلسالمية األىلية تاتو اليف منطقة بنجر

 (pre-test) من إختبار قبلي (post-test)بعدي 
توجد فروق لطلبة الصف السابع ال  ،(Ho)الفريضة الصفرية   (ب 

مبدرسة عناية ادلرزوقي ادلتوسطة اإلسالمية األىلية تاتو اليف 
أدىن من  (post-test)ختبار بعدي ا يمةبنجر على ق نطقةم

 .(pre-test) إختبار قليب
 

 أسباب اختيار الموضوع -و 
 تار الباح  ىذا ادلوضوع مأسسا على أسباب، وىي :خي

الّن احد عوامل الفهم يف تعليم مهارة اللغة العربية ىي تستطيع أن  -1
 تكتب يف تعليم اللغة العربية ناشطا.

الّن أمهّية األسلوب يف تعليم مهارة الكتابة و أسلوب اإلمالء ادلنظور  -2
 اىتّمها الطلبة لتعلم مهارة الكتابة

مهارة ألن تنفيذ و منها مشكالت الطلبة على كتابة اجلملة العربية كثَتا  -3
 الكتابة بدون األسلوب
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 هيكل البحث -ز 
لتسهيل فهم البح ، يريد  الباح  أن جتعل ىذا البح  خبمسة فصول كما 

 يلي :
 الباب األول:

ادلقدمة وتشتمل على خلفية البح  و حتديد اإلجرائى و أسئلة البح  و  
 ىداف البح  و أمهية البح  و ادلسلمات األساسية و فرضية البح  ىيكل البح .أ

 الباب الثاني:
اإلطار النظري حيتوي على تعريف تعليم مهارة الكتابة و أىداف تعليم مهارة   

ومشكالت تعليم مهارة الكتابة وأنواع اإلمالء  الكتابة و أمهية تعليم مهارة الكتابة
ء ادلنظور يف تعليم مهارة الكتابة والقواعد األساسية يف الكتابة واستعمال أسلوب اإلمال

 اإلمالئية.
 الباب الثالث:

وع ضمنهج البح ، حيتوى على نوع و مدخل البح  و تصميم البح  و مو  
ومعايَت  ياناترىا و أساليب مجع البدالبح  و رلتمع البح  و عينتو و البيانات و مصا

 القياس و أسلوب حتليل البيانات. و تصميمعطاء نتيجة االختبار 
 الباب الرابع:

ة العربية فيو حملة عن ميدان البح  و تعليم اللغو البيانات ومناقستها حتليل  
 .وتقدًن البيانات وحتليل البيانات

 :الباب الخامس
 لى اخلالصة البح  و توصيات البح .اخلامتة، حيتوي ع 

 


