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 الباب األول 
 املقدمة

 خلفية البحث  -أ 

 اللغات أوسع من العربية اللغة .األمور أفضل من العربية اللغة تعليم كان
 على قادرا الفرد يكون أن ىنيع اثنية كلغة العربية تعلم وإن1 .تصويرا وأدقها اىوأغنا

 2.األم اللغة عليها يطلق كما أو صغره يف تعلمها اليت األوىل ولغت ًنغ لغة استخدام
 ستماعاال مهارة :أقسام أربعة إىل اللغوية هاراتادل تنقسم العربية، اللغة تعليم ويف

 حتقيق تكون  الكتابة مهارة وكانت .الكتابة ومهارة القراءة ومهارة الكالم ومهارة
 موجودة اللغوية األخطاء مجيع ألن .األخرى هاراتادل جبانب اللغوية تعليم يف ًناألخ

 .غالبا الكتابة مهارة يف
 يف لهاثم األفراد، اللغوي تصالاال وسائل من وسيلة الكتابةكما عرفنا أن 

 .األفكار لنقل جتماعيةا ضرورة نعلم كما إهنا .والقراءة والكالم ستماعاال لثم ذلك
 ةقيطر  يف اإلبداع بعض واليت هارةادل أو القدرة من نوع يهف الكتابة مهارة وأما

  .اينفس اميتنظ تتطلب أهنا ) مهارة أو قدرة( بقولنا ىنونع .العمل
 إليو استمع مما يستفيد فادلتعلم إجيابية اللغوية ادللكات أكثر الكتابة تعد كما

 .نفسو عن امعب  وبيسر، مناسبة وبسرعة سليمة، لغوية بصياغة يكتبو  هءقار  ومما
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 ألن فيها ار ىما إنسان كل ليس ولكن إنسان كل عند موجودة الكتابية والقدرة
 اخلط سالمة مع الرتقيم عالمات ووضع اإلمالئية القواعد تطبيق الكتابة مهارة

 عشية بٌن يتأتى ال الكتابة تعليم أن كما والكلمات، احلروف بٌن والتناسق
 يكتب أن للطفل ميكن وال ف،ااألطر  متداخلة ادلدى، طويلة هنمة إهنا بل وضحاىا،

 لتعلم االستعداد فإن ولفظا صوات ينطقو وال عقال، فيو التفكًن اليستطيع شيء أي
 مستقال الكتابة من الطفل يتمكن أن وقبل ادلنطوقة اللغة منو على يؤسس الكتابة

 احلروف( ادلكتوبة الرموز كتابة يتعلم أن من لو بد فال خرين،األ مساعدة عن
 (ركيبهات مبختلف اجلمل الكلمات،
 وىذا ،الوضوح من فيها البد الكتابة وجودة جيدة كتابة الطلبة يكتب أن

 بٌن مقبولة ادلسافات وترك صحيحة كتابة احلروف كتابة ىلإ حيتاج الوضوح
 احلروف يف واالحندار ادليل يف الدقة لو، الالزم االتساع حرف كل عطاءإو  الكلمات
 كما مناسب حجم يف احلرف كتابة وللحروف، وللكلمات للسطور مريح وختطيط
 من قيمة ذات مازاي لو اخلط وتعليم. والواضحة السريعة الكتابة على الطلبة يكسب
 وىي حياتو، يف نساناإل ليهاإ حيتاج اليت األمور أىم من الكتابة ألن العلمية، الناحية
 .بتدائيةاال ادلدرسة هبا تصطلح اليت الواجبات أىم من تعد اليت ءةاالقر  لعملية متمم

من بعض  بعض الطلبة قدرةأن  الباحثيوجد و بناء على ادلالحظة 
 من الطلبة ولكن انقصا الصحيحة اخلط العريب كتابة يف عامة ادلدرسة ادلتوسطة

أن  خاصة لطلبة الصف الثامن تبالنوج 4 احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة
أن  الباحثولذلك، يريد  3.حسناو جيدا  الصحيح اخلط العريب كتابة يفهتم قدر 
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الطلبة على مهارة الكتابة للصف الثامن من ادلدرسة ادلتوسطة  قدرةيبحث عن 
  .بتبالونج 4اإلسالمية احلكومية 

 العلمية الرسالة يبحث أن الباحث يريدالسابقة  ةخلفية ادلشكل بناء علىو 

الطلبة على مهارة الكتابة للصف الثامن من املدرسة املتوسطة  قدرة": ابدلوضوع
 "بتبالونج كليمنتان اجلنوبية 4اإلسالمية احلكومية 

 تحديد اإلجرائيال -ب 

 :التحديد اإلجرائي يف ىذا البحث كما يلي 

 حتديد املوضوع .1
 حتديد ادلوضوع الذي اراد الباحث يف ىذا البحث فيما يلي :

من رسم  الكتابة مهارة على الطلبة قدرة ىي ىذا البحث يفابلقدرة  ادلراد (أ 
من  يف الصف الثامن لطلبة  العريب اخلط جانب على اإلمالئيةاحلروف 

  .تبالنوج 4 احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة درسةادل
 ادلتوسطة درسةمن ادل ىم طلبة الصف الثامن "و" يف ىذا البحثالطلبة   (ب 

 طالبا. 41وعددىم  تبالنوج 4 احلكومية اإلسالمية
من  الصف الثامن طلبةأن يكتب ابلكتابة يف ىذا البحث يعين ادلراد   (ج 

، اإلمالئيةرسم احلروف يف   تبالنوج 4 احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة درسةادل
وكتابة الكلمات العربية من حروف متفرقة وصحة كتابتها وقصًنة وطويلة يف 

 .اإلمالئيةحركاهتا وترتيب كلماهتا تكون مجلة مفيدة ومناسبة ابلقواعد 
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 املكان حتديد .2
 4 احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسةحتديد ادلكان يف ىذا البحث ىو 

 .اجلنوبية كليمنتان بتبالونج
 الزمان حتديد .3

 حتديد الزمان يف ىذا البحث ووو
 أسئلة البحث -ج 

 أما أسئلة البحث اليت حياول الباحث اإلجابة عليها فهي: 

 ادلتوسطة ادلدرسة من الثامن للصف الكتابة مهارة على الطلبة قدرة كيف
 ؟ اجلنوبية كليمنتان بتبالونج 4 احلكومية اإلسالمية

 البحث فاهدأ  -د 

 :يلي ما فهي لىتحقيقها حثاالب يسعى يتال فاىداأل ومن

 ادلتوسطة ادلدرسة من الثامن للصف الكتابة مهارة على الطلبة قدرة دلعرفة
 ؟ اجلنوبية كليمنتان بتبالونج 4 احلكومية اإلسالمية

 البحث أمهية -ه 

 : ادلنفعة منها التالية حيصلالبحث أن ىذا  رجو الباحثي
 ادلتوسطة ادلدرسة من الثامن للصف الكتابة مهارة على الطلبة قدرة دلعرفة   -1

 .اجلنوبية كليمنتان بتبالونج 4 احلكومية اإلسالمية
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 الكتابة مهارة على الطلبة قدرة عن لزايدة ادلعارف اجلديدة وتعميق ادلعرفة  -2
 كليمنتان بتبالونج 4 احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة من الثامن للصف
 .اجلنوبية

يف قسم تعليم اللغة  وادلعلم اليت تفيد للطلبة والتعليميةالرتبوية لزايدة ادلراجع   -3
 .العربية خاصة وللقارئ عامة

 الدراسات السابقة  -و 
ىذا ادلوضوع فقد قام ابلبحث عن دراسة مماثلة دلا  وبعد أن تعٌن الباحث

جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية  بو فوجد يف مكتبة القسم أو مكتبةيقوم 
تعليم يف  راسة عن مباحث قدرة الطلبة على مهارة الكتابةالدبنجرماسٌن كثًنا من 
 مهارة على الطلبة قدرةد البحث خصوصا عن "مل جي الباحثاللغة العربية، ولكن 

 بتبالونج 4 احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة من الثامن للصف الكتابة
 ". اجلنوبية كليمنتان

 الباحث ابدلوضوع ادلختار، قد فتش قّدم الباحث البحث العلميي وقبل أن
 :وىي البحث العلمي دلراجع وادلصادر اليت تتعلق هبذاعدة ا

على كتابة اللغة العربية يف قدرة طلبة الصف الثامن ( " 2013) رمحيايت .1
متوسطة اإلسالمية اـلحكومية موالورمان بنجرماسني املدرسة أما الفرق  ".اـل

حبثت قدرة الكتابة من نوع الكتابة ىذا البحث منها أهنا بٌن ذلك البحث و 
 جبانب كتابة اإلنشاء ادلوجو.

اللغة  قدرة الطلبة على مهارة الكتابة لقسم تعليم ( "2014)سييت رمحة  .2
التعليم جبامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية العربية بكلية الرتبية و 
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 حث منها أهنا حبثت قدرةأما الفرق بٌن ذلك البحث وىذا الب". بنجرماسني
  واحلر. كتابة اإلنشاء ادلوجو  الطلبة يف اجلامعة عن

 ذا البحثبناء على الدرسات السابقة، فالفروق بٌن البحوث العلمية هب
 .نوع الكتابة وموضع البحثالعلمي ىي 

 البحث هيكل  -ز 

 : ىذا البحث العلمي يشتمل على مخسة أبواب فيما يلي

، وأسئلة التحديد اإلجرائيخلفية البحث و  وىي تتكّون من الباب األّول : ادلقدمة،
 والدراسة السابقة، وىيكل البحث. ،ف البحث، وأمهية البحثوىد البحث،

وأنواع الكتابة  ة الكتابةوأمهي الكتابة ين، اإلطار النظري عن مفهوماالباب الث
    .أىداف الكتابةو 

البحث وذات البحث يشتمل على نوع ومدخل الباب الثالث، منهج البحث 
وأساليب مجع البياانت وحتليل  وتصميم القياسات البحث والبياانت ومصادرىا وموضوع
 البياانت.

 البحث، ميدان عن حملة تضمنت تها اليتحتليل البياانت ومناقشالباب الرابع : 

 وتفسًنىا البياانت وحتليل البياانت، وتقدمي

 .البحث ومقرتحات وتوصيات خالصة على تتضمن اخلادتة: اخلامس الباب

 




