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 الباب األول

 املقدمة

 ة البحثيفخل -أ

عند رأي ابن جين يف كتاب "تعليم اللغة اتصاليا بني املناهج واالسرتاتيجيات" 

وأما عند رأي تراجر اللغة هي نظام   1اللغة هي أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم.

من الرموز املتعارف عليها، وهي رموز صوتية، يتفاعل بواسطتها أفراد جمتمع ما يف ضوء 

األشكال الثقافية الكلية عندهم. التفاعل هنا هو اهلدف، والتفاعل كما نعلم درجة أعلى 

ن التفاعل يعين من االتصال. فإذا كان االتصال جمرد نقل فكرة من طرف إىل آخر، فإ

  2املشاركة الوجدانية، يعين درجة أكرب من االتصال ويتعدى حدوده.

واللغة العربية هي من إحدى اللغات املستخدمة يف العامل. وهي من اللغات الرمسية 

املستخدمة يف هيئة األمم املتحدة. أما يف إندونسيا، تكون اللغة العربية من الدروس 

. سبب هذا أن إندونسيا هو دولة بنسبة املسلمني األكثر يف العامل الالزمة يف املدارس

وهي اللغة املتحدة عند املسلمني. هي لغة مصدري احلكوم األساسي للمسلمني ومها 
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القرآن الكرمي وحديث الرسول صلى هللا عليه وسّلم. فلذلك، من القرن السابق، تعّلمت 

 ية واملدارس الدينية باألهداف املتعددة.اللغة العربية يف املدارس واملعاهد اإلسالم

مهارة االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة. أما املهارات اللغوية تتكون من 

الكتابة هي تلزم على بشر يف الدين اإلسالم تقليدها. قال تعاىل:         

                            

             :٢(.٥–1)العلق 

الكتابة يف تعليم اللغة العربية إحدى املهارات اللغوي، على وجه العام أهداف 

باللغة العربية. كما القدرة على تعليمها هي قدرة الطلبة على االتصال بطريقة الكتابة 

الكتابة هدفا أساسيا من أهداف تعليم اللغة األجنبية. والكتابة كفن لغوي ال تقل أمهية 

ئل اتصال اإلنسان بغريه من عن احلديث أو القراءة، فإذا كان احلديث وسيلة من وسا

وغاياته، وإذا  أبناء األمم األخرى، به ينقل انفعاالته ومشاعره وأفكاره ويقضى حاجاته 

كانت القراءة أذاة اإلنسان يف الرتحال عرب املسافات البعيدة واألزمنة العابرة والثقافات 

املختلفة، فإن الكتابة تعترب من مفاخر العقل اإلنساين ودليل على عظمته حيث ذكر 

علماء األنثر بولوجي أن اإلنسان حيث اخرتع الكتابة بدأ تارخيه احلقيقي. فبالكتابة 
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ل تارخيه وحافظ على بقائه، وبدونه ال يستطيع اجلماعات أن تبقى يف بقاء ثقافاهتا سج

نتاج العقل اإلنساين الذي ال بديل عن الكلمة املكتوبة وتراثها، وال أن يستفيد وتفيد من 

 ٢أداة حلفظه ونقله وتطويره.

ابة مبعىن الكتابة معىن عام معروف، ويتفرع هذا املعىن إىل ثالثة فروع، األول الكت

التعبري عن األفكار واملشاعر بألفاظ وأساليب معينة، وهو ما فصلناه يف تدريس التعبري، 

والثاين مبعىن الرسم اإلمالئى للكلمات واحلروف املعربة عن الصور الذهنية هلذه الرموز 

 أما عندو  ٥التعبريية، والثالث مبعىن جتويد رسم احلروف والكلمات جتويدا واضحا متناسقا.

تعبري وسيلة االتصال بني الفرد واجملتمع، مما  هيالكتابة  أن بليغ محدي إمساعيل رأي

 ٢تفصله عنه املسافات الزمانية واملكانية.

ال بد للمعلم أن يعلم كل العناصر جيدا لكي حتققت أهداف تعليمها. ولكن  

: ما زال تقابله مثىنكانت اللغة العربية مل تنجح جناحا كبريا يف تعليمها. فإنه كما ذكره 
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وقد أظهرت أيضا  ٣مشكالت كثرية، فمن املشكالت ما يتعلق باملتعلم واملعلم واملنهج.

 هذه املشكلة يف تعليم مهارة الكتابة.

ها الطلبة يف مهارة الكتابة هي مشكلة استخدام تإحدى من املشكالت اليت قابل

مادة أساسية عن مبادئ الكتابة العربية  هيالقواعد اإلمالئية قواعد اإلمالء يف كتابتهم، 

. ال يتعلق بالكتابة فحسب، ولكنه فها ويفهمها متعلم اللغة العربيةاليت جيب أن يعر 

يتعلق أيضا بالقراءة. هو ال يتعلق بكتابة األحرف اهلجائية فحسب، ولكنه يتعلق أيضا 

مييز شكل  يستطيع أن  كان بالنطق. فاإلنسان يستطيع أن يقرأ النص صحيحا إذا

كتابته. بالعبارة األخرى، إذا كان من خطأ يف الكتابة فيسبب اخلطأ يف القراءة 

 9والعكس.

وجدت الباحثة أن معظم الطلبة كانوا قادرين على  ، نتائج املالحظة واملقابلة األوىل

كتابة الكلمات العربية بشكل صحيح، ألهنم يفهمون القواعد اإلمالئية عن كتابة "ال" 

وقليال من الطلبة مل يتمكنوا من  والشمسية وكتابة اهلمزة وكتابة األلف اللينة،قمرية ال

رسم كلمة حبرف "ى" كتبوا بـ "ا" مثل الكلمة يف ، مثل الكتابة بشكل صحيح

الصحيحة "َرَمى" ولكن بعضهم كتبوا "َرَما". واخلطأ يف كتابة "أ"، يكتب الطلبة "ا" بدال 
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"أََمَر" ولكن بعضهم كتبوا "اََمَر". وهناك عوامل أخرى  من "أ"، فالكتابة الصحيحة حنو:

ألسباب األخطاء البد من معرفتها سواء كانت من العوامل الداخلية مثل الطلبة أنفسهم 

أو العوامل اخلارجية مثل املدرس والبيئة وغري ذلك. وهلذا كان االهتمام مبعرفتها أمرا مما 

 البد من ذلك.

تبحث عن قدرة الطلبة على كتابة الكلمات مبناسبة ولذلك تريد الباحثة أن 

فبناء على ، القواعد اإلمالئية للصف التاسع يف مدرسة عناية املرزوقي املتوسطة اإلسالمية

قدرة الطلبة يف كتابة : األفكار السابقة، قدمت الباحثة حبثا علميا حتت املوضوع

يف مدرسة عناية املرزوقي املتوسطة  التاسع للصف الكلمات مبناسبة القواعد اإلمالئية

 كاليمنتان اجلنوبية. اإلسالمية  

 اإلجرائي التحديد -ب

 التحديد اإلجرائي الذي أرادت وقصدت الباحثة يف هذا البحث العلمي كما يلي:

 ملوضوعا حتديد -1

 القدرة (أ

القدرة هي االستطاعة اليت ميلكها الفرد لفعل الشيئ. والقدرة استطاعة 

مبيوله وموهبة من وكفاءة أساسية فرد يف حتقيق أغراضه املقصودة بطريقة خمتلفة مناسبا 
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تربية أو تدريه. ألن كل الفرد له استطاعة والكفائة املتنوعة اليت وهبها هللا الناس بفضله 

 8وكرمه.

 قدرة الطلبة هيدت وقصدت الباحثة يف هذا البحث العلمي أرا اليت القدرة

لصف التاسع يف مدرسة ل كتابة "ال" القمرية و"ال" الشمسية واهلمزة واأللف اللينةيف  

 عناية املرزوقي املتوسطة اإلسالمية.

 الكتابة (ب

  أرادت  الكتابة اّليت 1٠األفكار الذهنية إىل رموز مكتوبة. حتويل يه الكتابة

باستخدام اإلمالء  كتابة الكلمات  هي  العلمي  البحث هذا   يف الباحثة   وقصدت

 .املسموع

 القواعد اإلمالئية (ج

مادة أساسية عن مبادئ الكتابة العربية اليت جيب أن  هيالقواعد اإلمالئية 

 يعرفها ويفهمها متعلم اللغة العربية.
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  يعينالقواعد اإلمالئية اّليت أرادت وقصدت الباحثة يف هذا البحث العلمي 

الشمسية وكتابة اهلمزة يف أول الكلمة أو وسط الكلمة أو "ال" القمرية و كتابة "ال"

 آخر الكلمة واأللف اللينة نظرا إىل القواعد اإلمالئية.

 حتديد املكان -2

عناية  مدرسة لعلمي هوا هذا البحثقامت الباحثة عن حتديد املكان يف 

 .الصف التاسعيف  اإلسالمية املتوسطةاملرزوقي 

 حتديد الزمان -3

يف العام  العلمي هو هذا البحثقامت الباحثة عن حتديد الزمان يف 

 .2٠22الدراسي 

 أسئلة البحث -ج

 أسئلة البحث يف هذا البحث العلمي هي:

لصف ل اإلمالئيةالكلمات مبناسبة القواعد كتابة   يف  الطلبة كيف قدرة  -1

 اإلسالمية؟ املتوسطةعناية املرزوقي  التاسع يف مدرسة

الكلمات مبناسبة القواعد كتابة  اليت تؤثر على قدرة الطلبة يف األسبابما  -2

 ؟اإلسالمية املتوسطةعناية املرزوقي  لصف التاسع يف مدرسةلاإلمالئية 
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 أهداف البحث -د

 :هي العلمي هذا البحثأهداف البحث يف 

 صفلل الكلمات مبناسبة القواعد اإلمالئيةكتابة  يف قدرة الطلبة ملعرفة -1

 .اإلسالمية املتوسطة عناية املرزوقي مدرسةالتاسع يف 

الكلمات مبناسبة القواعد كتابة اليت تؤثر على قدرة الطلبة يف  األسباب  ملعرفة -2

 .اإلسالمية املتوسطةعناية املرزوقي  لصف التاسع يف مدرسةل اإلمالئية

 أمهية البحث -ه

 :نظريةمن  -1

 الطلبة يف  قدرة   عن املدرسات واخلربات  إثراء  علىالبحث  هذا يقصد 

 الصفعند طلبة اإلمالئية عند الطلبة العامة وخاصة  القواعد كتابة الكلمات مبناسبة

 .اإلسالمية املتوسطة عناية املرزوقي مدرسةالتاسع يف 

 :تطبيقيةمن  -2

 للطلبة (أ

 حىت يستطيعوا الكلمات كتابة يف البحث أن يقلل أخطاء الطلبةيرجي هذا 

 بالقواعد اإلمالئية الصحيحة.  صحيحةو جيدة   بكتابة هايكتبوا  أن 

 

 -أ(
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 للمعلمني (ب

قدرة الطلبة  للمعلمني عن هذا البحث أن يكون معلومات ومرجعا يرجي

 من ناحية القواعد اإلمالئية. يف كتابة الكلمات

 للباحثة (ج

فرصة لتحقيق العلوم من التعليم والبحوث هذا البحث أن يكون  يرجي

 اإلسالمية املتوسطةعناية املرزوقي  يف مدرسةالعلمية اليت قد نالت الباحثة عند التعليم 

 قدرة الطلبة يف كتابة الكلمات مبناسبةللقارئني واملعلمني والطلبة عن وإلعطاء املعلومات 

 اإلمالئية. القواعد

 السابقةالدارسات  -و

اليت استخدمتها الباحثة لتكون أساسا ومعاونة يف تركيب هذا  الدارسات السابقة

 البحث هي:

(: قدرة الطلبة على مهارة الكتابة لقسم تعليم اللغة 2٠1٢سيت رمحة ) -1

بكلية الرتبية والتعليم جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية  العربية

 بنجرماسني.

قدرة الطلبة على مهارة الكتابة للصف الثامن  (:2٠18) أمحد رضاين فيصل -2

  بنتالونج كليمنتان اجلنوبية. ٢من املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 -ب(

 

 -ج(
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قدرة طلبة الصف احلادي عشر على كتابة اللغة (: 2٠1٢) خري الربية -٢

 . العربية من املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الرابع مرتابورا أستمبول

اليت ستبحث هي  قدرة الطلبةبحوث السابقة هو أن فرق بني هذا البحث واللا

"ال" القمرية و"ال" الشمسية، واهلمزة يف أول الكلمة ووسط يف كتابة  قدرة الطلبة

العوامل اليت تؤثر على أن حتاول ملعرفة  الباحثةوتريد  الكلمة وآخر الكلمة، واأللف اللينة

ويستخدم املدخل يف ألهنا قليل من املعلمني واملتعلمني الذين يهتمون هبا.  قدرة الطلبة

 على املنهج التحليلي الوصفي. الكميهذا البحث هو املدخل 

 ل البحثهيك -ز

 مخسة أبواب، يعين: منيتكون  أما هيكل البحث يف هذا البحث العلمي

  أسئلة ،اإلجرائيالتحديد البحث،  وهي تتكون من خلفيةالباب األول: املقدمة 

 البحث.هيكل و   السابقة  الدارسات  ث،البح أمهية   ،البحث  أهداف البحث، 

عن كتابة )ال( الشمسية و)ال( القمرية واهلمزة  لباب الثاين: اإلطار النظريا

عن كتابة اإلمالئية القواعد  ؛مفهوم الكتابة ؛مفهوم القدرة تكون منوهي ي واأللف اللينة

 .و)ال( القمرية واهلمزة واأللف اللينة)ال( الشمسية 
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