
 الباب األول

 المقدمة

 
 خلفية البحث -أ

اللغة  العربية هي إحدى اللغات األجنبية التي تطّورت في إندونيسيا. كأداة 

ألنها من خمس لغات الدولية المرشحة التي مستخدمة رسميا من  المواصالت،

األمم المتحدة و اللغة الرسمية " المؤتمر الدولي". و اللغة العربية هي لغة اتحاد 

المسلمين حول العالم ألن اللغة العربية المستخدمة في ممارسة العبادة مثل 

الصالة والدعاء و العبادات اآلخرى، إلى جانب القرآن و الحديث التي هي 

و قد حث اإلسالم  1مصدر للشريعة اإلسالمية التي كانت مكتوبة باللغة العربية.

تهاء ألنلعمل على امتثال أوامره و اعلى تعليم اللغة العربية لفهم القرآن الكريم و ا

 2بنواهيه و فهم بيان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم.

في أساسها، تعليم اللغة العربية هو تعليم استخدام اللغة في أنشطة االتصال 

شفوية و كتابية. كما كشف هنري تريغان، و هي: إذا كان المرأ له أهليات اللغة 

يواصل باآلخرين جيدا و صحيحا، ويرجى عليه  العربية جيدا، فيرجى عليه أن

   3أن يكون قارئ و كاتب ماهر في الحياة اليومية.

ع للحصول إلى األهداف السابقة فتعليم اللغة العربية متطورة إلى أرب

لكتابة. امهارات و هي مهارة االستماع و مهارة الكالم و مهارة القراءة و مهارة 

 بعضها بعضا. مهارة الكتابة تطبيقة من مهارةو لكل هذه المهارات تواصل 

ن جزء آخر و لذلك مهارة الكتابة أهمية و ال يمكن أن يفّرق م .االستماع و الكالم

حفز في إتقان اللغة العربية. الكتابة أن يجعل الطالب ناشطين في تعليم و ت

مهارات الطالب في توتير الكلمات و لكن كثير من الناس يجدون صعوبة في 

  ارسة الطالب على تعليم الكتابة.  مم

رغم على أن مهارة الكتابة تأتي متأخرة على حسب ترتيبها بعد االستماع 

و الكالم و القراءة إال أنها حصيلة نهائية في تعليم اللغة. و كيف ال، أنها حدف 
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النهائي الشامل لتعليم اللغة، فكل فنون اللغة و فروعها تصب فيها. و قال عمر 

أن هذه المهارة تحتاج إلى عملية ذهنية و تناسق حسي حركي يشبهان الصديق 

إلى حد كبير ما تحتاج إليه النطق، و تعد مهارة الكتابة مهارة إنتاجية تتطلب 

فيمن يزاولها معرفة بعناصر اللغة من قواعد و مفردات و سيطيرة تامة على 

 4التعبير عنها.حسن اختبار ما يتناسب منها مع األفكار التي يريد الكاتب 

المتنوعة في تعليم اللغة لغير الناطقين يواجهون المشكالت  بالطال

، يعني من ناحية علم اللغة العربية و غير علم اللغة، أما من ناحية علم العربية

و المفردات و القواعد، أما من ناحية عناصر اللغة أم المهارات اللغة: كاألصوات 

و أما بعض مشكالت تعليم  5.القراءة و الكتابةاللغوية كاالستماع و الكالم و 

مهارة الكتابة تعني صعوبة الكتابة من اليمن إلى اليسار، اختالف رسم الحروف 

العربية عن الحروف الالتنية التبي تكتب بها كثير من اللغة، اختالف شكل 

   6الحروف في اللغة العربية باختالف وضعة في أول الكلمة و وسطها و آخرها.

و كتابة هي األغراض األخيرة في دراسة اللغة والقراءة والصرف والنحال

ها في الكتابة كلها هي وسيلة للكتابة. إذن الكتابة درجتها سواء بالمحادثة، وإنما فرق

 فقط.

لكتابة، اأما إحدى الصعوبات التي تواجه الطلبة لتعلم اللغة العربية فهي في 

لغة خصوصا في كتابة الكلمات وبسبب وجود الظاهرة الواقعة في أخطاء كتابة ال

مالحظة العربية، سواء في كتابة الرمز اللغوى، هذه الحاالت الباحث وجدها في ال

 المتوسطة الهدى دارع في مدرسة األولى ووجد الباحث أيضا طلبة الصف الساب

ت باللغة يصعبون كتابة الكلما الجنوبية كليمنتانباريتو كواال  ( MTsاإلسالمية )

  العربية باإلمالء الصحيح.

ة فعلها طلبة الصف السابع في مدرسة المجاهدين المتوسطياألخطاء التي 

ل "ي" مث ـب ( مرابهان يعني في رسم كلمة بغير حرف "ي" كتبواMTsاإلسالمية )

، الكلمة الصحيحة "يعرف" ولكن بعضهم كتبوا "يعريف". والخطأ في كتابة "أ"

م يكتب الطلبة "ع" بدال من "أ"، فالكتابة الصحيحة نحو: "يأمر" ولكن بعضه

 كتبوا "يعمر".
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وهناك عوامل أخرى ألسباب األخطاء البد من معرفتها سواء كانت من 

يئة وغير أو العوامل الخارجية مثل المدرس والب العوامل الداخلية كالطلبة أنفسهم

 ذلك. ولهذا كان االهتمام بمعرفتها أمرا مما البد من ذلك.

ل وهذا مما أدى الباحث على البحث عن مهارة الكتابة للطلبة يعنى تحلي

حث أن أخطائهم من كتابة اللغة العربية والبحث عن شكل خطائها، لذلك أراد البا

ع ل األخطاء في كتابة اللغة العربية لطلبة الصف السابتحلييقدم الموضوع: 

 .وبيةالجن كليمنتانباريتو كواال  ( MTsالمتوسطة اإلسالمية ) الهدى داربمدرسة 

  

 أسئلة البحث -ب
 

 هدىال دارمدرسة بما األخطاء في كتابة اللغة العربية لطلبة الصف السابع  .1

 ؟الجنوبية كليمنتانباريتو كواال  ( MTsالمتوسطة اإلسالمية )

سابع ماالعوامل التي تؤثر األخطاء في كتابة اللغة العربية لطلبة الصف ال .2

 كليمنتانباريتو كواال  ( MTsالمتوسطة اإلسالمية ) الهدى دارمدرسة ب

 ؟الجنوبية

 

 التحديد اإلجرائي -ج
و لتيسير التفّهم على الموضوع و التجنب عن الخطأ و الغلط في شرح 

 أن يقدم البيان الصطالحات الموضوع، و هي:فأراد الباحث 

 تحليل األخطاء .1

يهتم تحليل األخطاء بأخطاء دراسي اللغات األجنبية التي تحدث أثناء 

الدراسة دون اعتماد على تصنيف مسبق الحتماالت األخطاء، هو التصنيف 

المبني على نظرية التداخل اللغوي بين قوانين اللغتين األم والهدف مما يمكن 

والمراد في هذا البحث يعنى تحليل  7التنبؤ به من خالل الدراسات التقابلية.

 في ناحية إمالء المنظور. األخطاء في كتابة اللغة العربية

 

 كتابة اللغة العربية .2
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هي كتابة الكلمات باللغة  في هذا البحث والمراد بكتابة اللغة العربية

 يعني اإلمالء المنظور. العربية بنوع اإلمالء

 

 الطلبة .3

 الهدى دارمدرسة بوالمراد بالطلبة في هذا البحث هي الطلبة في الصف 

سنة الدراسية  الجنوبية كليمنتانباريتو كواال  ( MTsالمتوسطة اإلسالمية )

2019/2018. 

 كليمنتانباريتو كواال  ( MTsالمتوسطة اإلسالمية ) الهدى دارمدرسة  .4

 الجنوبية

باريتو كواال  ( MTsالمتوسطة اإلسالمية ) الهدى دارمدرسة والمراد ب

 .هي المدرسة التي تقع في باريو كواال  الجنوبية كليمنتان

 

 أهداف البحث -د 
 :معرفةأما أهداف هذا البحث، فهي ل

 الهدى دارمدرسة ب ّسابعخطاء في كتابة اللغة العربية لطلبة الصف الألا .3

 .الجنوبية كليمنتانباريتو كواال  ( MTsالمتوسطة اإلسالمية )

 ّسابعخطاء في كتابة اللغة العربية لطلبة الصف الألا العوامل التي تؤثر .4

 كليمنتانباريتو كواال  ( MTsالمتوسطة اإلسالمية ) الهدى دارمدرسة ب

 .الجنوبية

 أهمية البحث -ه
 ، هي:تاننتائج هذا البحث العلمي ترجى أن تكون لها فائد

 النظرية .1

يستطيع أن يعطي مساعدة  هذا البحث، ويمكن هذه الفائدة جزء من

كتابة اللغة العربية أخطاء الطلبة في  لتصحيحالمراجع فى تعليم اللغة العربية 

 وأمام العموم. في الفصل الدراسيإّما  مخصوصا في ناحية كتابة الكلمات

 عملية .2

لغة : زيادة الخبرة ومعرفة الباحث والقارئ على الحال الذى يحتاج الى ال أوال

التي تعد  الكلماتمخصوصا كتابة  كتابة اللغة العربيةمخصوصا ناحية 

 .طلبة اللغة أن يلم بها األساسية التي يجب من المهاراتواحدة 

 ثانيا: باختيار يساعد الباحث فى عملية البحث العميق.



ثالثا: أهداف من هذا البحث أيضا بمادة التقدير واإلدخال لتعليم اللغة العربية  .5

لرئيس المدرسة  مخصوصا في كتابة الكلمات كتابة اللغة العربيةاحية فى ن

باريتو كواال  ( MTsالهدى المتوسطة اإلسالمية ) دارأو مدارس بمدرسة 

 .الجنوبية كليمنتان

 

 هيكل البحث -ز
 وأما هيكل البحث في هذه الرسالة العلمية هي:

وتحديد إجرائيه الباب األول: المقدمة تحتوي على خلفية البحث وأسئلته 

 وأهداف البحث وأهمية البحث وهيكل البحث.

على تعريف تحليل األخطاء ومادة  الباب الثاني: اإلطار النظري يحتوي

تحليل األخطاء وأنواع األخطاء وتعريف تعليم الكتابة وأهداف الكتابة وأهمية 

 الكتابة ونوع الكتابة.

البحث وتصميم البحث  الباب الثالث: منهج البحث يحتوي على نوع ومدخل

وموضوع البحث وذاتي البحث والبيانات ومصادرها وأساليب جمع البيانات 

 وأسلوب تحليل البيانات.

الباب الرابع: تقديم البيانات وتحليلها تحتوي على لمحة عن ميدان وتقديم 

 البيانات وتحليل البيانات وتفسيرها.

 وتوصيات البحث.الباب الخامس: الخاتمة تحتوي على نتائج البحث 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


