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 الباب األول

 املقدمة

 خلفية البحث  - أ
وصقلها   سناانأو مكتوبة أو كليهما مًعا ىذهبا اإلاللغة ىي رموز منطوقة 

كى تعرب عن حاجتو ومطالبو، ولتكون وسيلة االتصال والتفاىم مع غَته، وىي 
هبذا ضرورية  لكل من الفرد واجملتمع، ومطلب ملح من مطالبها، ولغة كل أمة ىي 
لاان حاذلا الذي يعرب عن اماذلا وطموحتها. وبواسطتها حيتفظ ابلًتاث العلمي 

 تررك اجأجيال واجأمم مر  مااةمة ىذا والثقايف كي ينقل من جيل إىل جيل حىت
ية علًما وأداًب وخلقا وفنا وعقيرة. وكم سنااسناجملتمع أو ذاك يف بناء صرح احلضارة اإل

من لغة اسنرثرت جأهنا مل متتلك مقومات اللغات احلية، ومل تاتطيع أن تاجل 
ياة اترخيها وحضارهتا وتنقلها عرب اجأجيال، واإلحتفاظ ابللغة وسنقلها عنوان حل

 1اجأمة.

 ال اللغة و سنااناإل بُت جأن ،سنااناإل حياة يف جّرا مهم دور ذلا اللغة
مالكو. اب سنوّحر الذي سناانإلا ملك ىي اللغة أن يقال يفصلها. حيت أن ديكن
 واحر سنشاط وليس .دليلا فهذ سنااناإل أسنشطةو  مجيع جواسنب يف دائما تظهر اللغة
 وابلغت ادلعلومات، صشخ كل تبادل اللغة، ابحلضور ال يرافق الناس اجأسنشطة من

 عن الغالييٍت مصطفى الشيخ قال رغبتو.  أد  صالٍت يف وأقام والرأ ، الرغبة،
 أفراد بنٌ  التواصل أداة ىي و مقاصرىم عن قوم كل هبا يعرب ألفاظ اللغة“ :اللغة

 2أغراضهم. عن العرب هبا يعرب الىت الكلمات ىي العربية اجأمم. واللغة
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عناصر: اجأصوات،  ةعناصر اللغة، وىي ثالث االلغة العربية ذليف 
وادلفردات، والًتاكب/القواعر. وىذه العناصر ىي ادلادة احلقيقية اليت تعُت ادلعلم 

ها ال يتمكن من الايطرة على يعلعلى تعلم مهارات اللغة، ومن مل يايطر 
 3مهارات اللغة مباتوايهتا ادلتعردة.

: االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة. والوسيلة للغة أربع مهارات، ىي
اليت تنقل مهارة الكالم ىي الصوت عرب االتصال ادلباشرة بُت ادلتكلم وادلاتمع. 

 أما مهارات القراءة والكتابة، فوسيلتها احلرف ادلكتوب.  

كان. ومن مان وادلز ابدلهارتُت اجأخرين، دون قيود الويتحقق االتصال 
والقراءة، ت االستماع ار اادلعلومات واخلربات، عرب مه سناانيتبقى اإلانحية أخر  

ث رسالتو، مبا حيالم والكتابة كعرب مهاريت ال سناانويوم اإل مهارة االستقبال، افهم
  4ومات وخربات، فهما مهارات إسنتتاج.لحنوية من مع

حاب ترتيبها بعر  علىومن ادلعروف أن مهارة الكتابة مهارة لغوية رابعة 
ادلهارة الثالث. ويعترب أن الكتابة حصيلة هنائية من تعلم اللغة. وىي أيضا مهارة 

توضع الكتابة يف ترتيب أخَت من مجيع ما  ذلكشاملة ترعمها ادلهارات اجأخر . ل
الكتابة تررس يف مرحلة أخَتة من  يف اللغة. ولكن ال يعٍت أن سناانيررسو اإل

وإمنا حاب حاجة متعلم اللغة إىل إية مهارة يرير الايطرة  اللغة. تعليمعملية 
 5ها.يعل
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الكتابة ىي مهارة مهمة من مهارات اللغة كما تعترب القررة على الكتابة 
أةميات الكتابة فهي وسيلة من  6ىرفا أساسيا من أىراف تعلم اللغة اجأجنبية.

ره، وأن يقف على وسائل اإلتصال اليت بواسطتها ديكن للطلبة أن يعرب عن أفكا
فكار غَته. وترريب الطلبة على الكتابة يف إطار العمل ادلررسى، يًتكز يف العناية أ

أبمور ثالثة : قررة الطلبة على الكتابة الصحيحة إمالئيا، وإجادة اخلط، قررهتم 
على التعبَت. أي ال بر أن يكون الطلبة قادرة  على رسم احلروف رمسا صحيحا، 

يكون قادرة على كتابة الكلمات  وز، واستحالت قراءهتا، وأنوإال اضطربت الرم
  7ها أىل اللغة.علىطريقة اليت اتفق لاب

كما ومهارة الكتابة مهارة صعبة ولو كاسنت ىي للنالطقُت هبا. وقال سنوانن  
لغة ب حترايت يف مهارة الكتابة يف اليواجو كثَتا من الطال اقتبس أمحر مرادي

 إسنتاجاجأوىل أو الثاسنية. قرر أن الصعوابت اليت تواجو التالميذ عنر تعلم اللغة ىي 
الكتابة اجليرة. والسيما للطلبة اإلسنروسنيايُت جأن  إسنتاجالفصاحة، ومتاسك اللغة، و 

لكتابة ابلعربية العربية لغة أجنبية ذلم. لذلك فهناك إختالف كبَت بُت ا
مُت واإلسنروسنياية من الياار، يكتابة العربية من الالومنها تبرأ  واإلسنروسنياية.

وتكتب احلروف العربية على حاب خصائصها يعٍت منها تكتب من فوق الاطر 
الذي يضع يف  ر وما إىل ذلك. وكذلك ىناك احلرفومنها تكتب من وسط الاط

رىا وال ديكن تتصلها ابحلروف اجأخر  مثل الرال والذال والراء آخيف أول الكلمة و 
الزي والواو. واحلروف اجأخر  ديكن الوضع يف أول الكلمة ويف وسطها ويف و 

 8الوضع يف مجيع اجلواسنب والنواحي.آخرىا. وأما احلروف اإلسنروسنياية فيمكن 
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مشكلة من انحية. وتلك ىي من خصائص الكتابة العربية اليت تكون 
ومن انحية أخر  ىي طريقة ترتيب الكلمات. وطبعا، ىذه طريقة مؤساة على 

ومن ادلفروض، الزم على الطلبة اإلسنروسنياُت أن  معرفة أمناط الًتاكيب العربية. 
أمناط الًتاكيبب العربية وذلم خربة يف تطبيقها حيث ىؤالء يكتبون اجلملة أو يعرفوا 

فهي كيف يكون الطلبة جأمناط. وأما ادلشكلة اجأخر  الفقرة اليت تناسب اب
اإلسنروسنياُت ماىرين يف وضع اجأفكار ادلرتبة ابلعربية. لذلك ىؤالء حيتلجوإىل معرفة 

  9أسنواع الكتابة ويف تعبَتىا تعبَتا سليما.

اللغة العربية أربع مهارات اللغة، وكذلك مهارة  تعليمتعلم طلبة قام ي
يرة. كما كتب أمحر تعلم طلبة برراسة كتابة مقيو  الرابع الكتابة. يف ىذا ادلات

ترّكز مادة كتابة مقيرة  ىذه أن يف -اجأول اجلزء –مواد الكتابة  مرادي يف كتاب
جعل كتابة الوصفي على اجلمل العربية مبمارسة كافية، و  تطبيق أمناطلالطلبة  على

تأليف القصة اخليايل جعل كتابة القصة بفيو، و حاب الصور والوسائل اليت توجر 
 إىل اجأمناط البايطة.  لةوىم يتعلمون من اجأمناط الاه 11إّما القصة غَت اخليايل.

م اللغة يعلقام تيف  م مهارة الكتابة يعلالباحثة يف ت الحظتبعر أن 
الباحثة أن الطلبة  وجرترماسُت فبنجاإلسالمية احلكومية  امعة أسنتااريجبالعربية 

 أن بعض الطلبة من فصل أ ريكا ورمحة ت. قالالكتابة مشكالت يف تعّلم مذل
 11ب الرسياة إىل اجأمناط ادلؤكرة،ادلشكالت يف اتقان ادلفردات وتناس  وجروا 
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قالت أرينيت أهنا تصعب أن تفرق بُت و . من فصل ج وكذلك أيضا عنر سنور النااء
 12مط أخر.نالنمط و ال

ادلشكالت  ذهبحث ىت أنالباحثة  أرادتإىل ادلشكالت الاابقة  استنادا
م اللغة يعلقسم تالطلبة يف تعّلم مهارة الكتابة ب"مشكالت حتت ادلوضوع: 

 معة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني" جباالعربية 

 أسئلة البحث - ب
معة جبااللغة العربية  تعليمقام يف تعّلم مهارة الكتابة ب الطلبة شكالتمىي  ما .1

 بنجرماسُت؟أسنتااري اإلسالمية احلكومية 
 تعليمقام  مهارة الكتابة لطلبة مشكالت تعلم على تؤثر اليت ما ىي العوامل  .2

 بنجرماسُت؟ اللغة العربية جبامعة أسنتااري  اإلسالمية احلكومية 
 التحديد اإلجرائي - ج

 :تايلأن التحرير اإلجرائي يف ىذا البحث كما ال

كتابة القصة و شكالت يف تعلم مهارة كتابة الوصف إن ىذه ادلشكلة ىي م .1
 لغة العربية. ابل

سنة تاجيل  اللغة العربية يف ادلاتو  الرابع تعليمالطلبة ىم طلبة قام   .2
 بنجرماسُت. اإلسالمية احلكومية  جبامعة أسنتااري 2117

الناحية يف شكل مكتوب ومن تعبَت اجأفكار على  قررةالمهارة الكتابة ىي   .3
   وىذا سنوع من كتابة اإلسنشأ.  إىل الناحية ادلعقرة حىتالبايطة 
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 أهداف البحث - د

، فأىراف البحث يف ىذا ةابقاا إىل اخللفية وصياغة ادلشكلة الاستناد
 البحث : 

اللغة العربية  تعليمقام يف تعّلم مهارة الكتابة ب الطلبة مشكالتدلعرفة عن  .1
 بنجرماسُت. جبامعة أسنتااري  اإلسالمية احلكومية 

 تعليمقام  مهارة الكتابة لطلبة مشكالت تعلم على تؤثر اليت دلعرفة العوامل .2
 بنجرماسُت. اإلسالمية احلكومية  اللغة العربية جبامعة أسنتااري

 
 أمهية البحث - ه

اللغة  ستبحث مادة ترريسقارسنة والتطوير للباحثة اليت أن تكون ادلادة ادل .1
 كالت متعلقة هبذا البحث. العربية ومش

 دلكتبة خاّصة  تعليمكّلية الًتبية وال  لمكتبة يفلللكاتبة و دة اخلزائن العلمية زاي .2
 جامعة أسنتاار  اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت.

 الدراسات السابقة - و

علمي ادلناسب هبذا الباحثة البحث ال فاستخرمتليعقر ىذا البحث 
 :البحث كما يلي

( كتبت البحث 2114جامعة أسنتااري اإلسالمية احلكومية, سيت رمحة ) .1
اللغة العربية  تعليمقام قررة الطلبة على مهارة الكتابة لالعلمي حتت ادلوضوع: 

. يف حبثها أسنتااري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُتجبامعة  تعليمبكلية الًتبية وال
أسنتااري جبامعة  1العلمي خلصت إىل أن ىناك قررة الطلبة يف دراسة كتابة 

. 78،77بنجرماسُت أسنو من طبقة اجلير بقيمة الوسطي اإلسالمية احلكومية 
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والعوامل اليت أثثر إىل قررة الطلبة ىي من محاس ودوافع التعلم، وأيضا مرافق 
يف ىذا البحث العلمي  13اجلامعة جيرة ولكن البيئة يف الطبقة غَت دعم.

 اليفيض عن ادلشكالت يف تعلم مهارة اللغة. 

 كتبت( 2118اللغة العربية والعريب،  يمتعلأمحر مرادي )عربيات: رلالت  .2
مهارة الكتابة إبسنروسنيايا مشكلة  تعليمواقع  العلمي حتت ادلوضوع: ورقةال

 6وخلص الباحث أن أسنواع الكتابة اليت حبثها الطلبة تتكون من . وحلوال
عن اإلسنشاء أو التعبَت  19حبثا عن اإلمالء، و 16حبوث عن الناخ واخلط، 

التحريري، وحبث واحر عن حتليل مواد الكتابة. ومن سنتائج البحوث أن قررة 
رام خبحث التجرييب عن استالالطلبة جير وجير جرا يف تعلم الكتابة. ويف 

اجأساليب والطرق والوسائل فعال يف ترقية سنتائج تعلم الطلبة إال حبث واحر. 
مهارة  تعليمم يف الكتابة، أن ادلررس وادلررسة ذلما كفاءة يف يعلويف تطبيق الت

العوامل ها ىي العوامل الراخلية و تعليمالكتابة، ويف العوامل ادلؤثرة يف 
  14اخلارجية.
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