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 الباب األّول

 المقدمة

 خلفية البحث .أ 
اللغة العربية ىي لغة الدين، وىي وسيلة من سائل لفهم العلوم اإلسالمية 

 ٔوذلك السيطرة على اللغة شرط لفهم العلوم اإلسالمية.
قال ا تعاىل: ِإنَّا أَنْ زَْلَنُو قُ ْرَءنًا َعَربِيَّا والقرآن نزل باللغة العربية، حيث 

 ﴾ سورة يوسف.َٕلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْوَن  ﴿
وتذكر مهمو اللغة اللعربية وختذت احلكومة اللغة العربية مثل مناىج 
الدراسية خصوصا يف ادلدرسة الثانوية وادلدرسة ادلتوسطة، أما األغراض من تعليم 

يف مناىج اللغة العربية يطلب الطلب ميلك أربع مهارات  اللغة العربية، فكما
كما  ٕوىي: مهارة اإلستماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة، ومهارة الكتابة.

عرفنا، اّن األول من تعليم اللغة العربية ىو تنمية القدرة الطالب يف استخدام 
ة من مهارات الكتابة ىي مهارة مهمو  ٖاللغة سواء كانت باللسان أو بالكتابة.

أساسيا من أىداف تعلم اللغة  اللغة كما تعترب القدرة على الكتابة ىدفا
 ٗاألجنبية.
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العلوم ونشرىا وتطويرىا. فإن اكتشاف مهارة الكتابة مهم جدا يف احلفاظ على 
والقصص وبعض التقنيات سوف جيد لألفكار والشعر واحلكايات القصصية، 

 ٘تفقد بسهولة إذا مل يتم تسجيلها. ويرجع ذلك إىل الذاكرة البشرية ادودة.
وأّما من أمهيات الكتابة فهي وسيلة من وسائل اإلتصال الىت بواسطتها  

فيها، وأن يقف على افكار غَته. وتدريب  ميكن للطلبة أن يعرب عن األفكار
ار العمل ادلدرسى، يًتّكز ىف العناية بأمور ثالثة: قدرة الطالب على الكتابة ىف إط

الطلبة على الكتابة الصحيحة إمالئيا، وإجادة اخلط، وقدرهتم على التعبَت. أي 
الطلبة قادرة على رسم احلروف رمسا صحيحا، وإال اضطربت  ال بّد أن يكون

ريقة الىت الرموز، واستحالت قراءهتا، وأن يكون قادرة على كتابة الكلمات باط
 ٙاتفق عليها أىل اللغة.

معهد نور اذلدية ىي احد من بُت ادلعهد اليت لديها برنامج مدرسة الثانوية 
الذي ميلك اإلىتمام الكبَت إىل قدرة اللغة العربية جبانب كيفية القدرة  اإلسالمية

 مبعهددرسة الثانوية اإلسالمية  ادلادلدارس اجليد. بناء على مالحظات ومقابل يف 
نور اذلداية، حصلوا على ادلعلومات اليت ال يزال الطالب يواجهوهنا صعوبة كتابة 

ال يلزال الطالب يواجهون مشاكل من حيث دتييز بُت  مجل عربية بسيطة.
منعوت. لذلك من الضرور القيام بالبحث مع  –مضاف إليو ونعت  –مضاف 

يف ادلدرسة  ةعلى تركيب اإلضافاحلادى عشر  الصف" قدرة الكتابة لطلبة 
 سنجاي تابوك منطقة بنجر". عهد نور اذلدايةمبالثانوية اإلسالمية 
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 التحديد اإلجرائي . ب
القدرة ىي وفقا لشركة زلمد زيٌت نقال من ملمان يسدي تفسَت ىذه القدرة ىي القدرة  .ٔ

وادلهارة، والقوة اليت نسع مع نفسك، وما بُت أنغيات زلمد سنغا وسرى حاديتا حتديد 
 ٚادلرء كقاعدة الذي يرتبط نفسها لتنفيذ ىذه ادلهمة بشكل فعال أو ناجحة جدا.قدرة 

 وادلقصود القدرة الباحثي يعٍت كفاءة الطلبة على كتابة الصحيحة يف تركيب اإلضافة
الكتابة ىي قدرة الوصف أو تعبَت عن زلتويات العقل بدءا من جوانب  .ٕ

 ٛادلعقدة للتأليفالبسيطة مثل كتابة الكلمات إىل اجلوانب 
تركيب اإلضافة يف مناجبة الفهم والتعيُت وحتويل  وىالباحثي كتابة الوادلقصود 

 .اإلضافة
 عهد نور اذلدايةمبالثانوية اإلسالمية يف ادلدرسة  رطلبة ىي الصف احلادى عش .ٖ

 م.ٕٕٕٓ/ ٕٕٔٓدراسّية السنة ال
 أسئلة البحث .ب 

 أسئلة البحث يف ىذا البحث ىي:
الثانوية اإلسالمية يف ادلدرسة لطلبة الصف احلادى عشر  الكتابةكيف قدرة  .ٔ

 سنجاي تابوك منطقة بنجر؟  عهد نور اذلدايةمب
الثانوية يف ادلدرسة الصف احلادي عشر  طلبة جيدىااليت  عواملما ىي ال .ٕ

 سنجاي تابوك منطقة بنجر يف الكتابة؟  عهد نور اذلدايةمباإلسالمية 
 أهداف البحث .ج 

 البحث يف ىذا البحث ىي:فأىداف 
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الثانوية يف ادلدرسة دلعرف قدرة الكتابة على لطلبة الصف احلادى عشر  .ٔ
 سنجاي تابوك منطقة بنجر عهد نور اذلدايةمباإلسالمية 

الثانوية يف ادلدرسة طلبة الصف احلادي عشر  جيدىااليت  عواملدلعرف ال .ٕ
 يف الكتابة سنجاي تابوك منطقة بنجر عهد نور اذلدايةمباإلسالمية 

 أهمية البحث  .د 
 إّن أمهية البحث ىف ىذا البحث ىي:

 أمهية النظرية  .ٔ
 لتطوير تعليم اللغة العربية ولقدرة مهارة الكتابة لطلبة يف الزمان ادلستقبل. ( أ

يف لزيادة ادلعارف اجلديدة وتعميق ادلعرفة احلالية عن تعلم اللغة العربية   ( ب
 سنجاي تابوك منطقة بنجر اذلدايةعهد نور مبالثانوية اإلسالمية ادلدرسة 

 أمهية التطبق  .ٕ
دلدرسي وادلدرسات، ىذا الباحث ميكن أن يقدم معرفة عن تعليم اللغة  (أ 

 العربية الذي تتعلق حلال الطالبات ولتحقيق األىداف يف مهارة الكتابة.
عهد نور اذلداية، ىذا البحث ميكن أن تقدم مبالثانوية اإلسالمية دلدرسة   (ب 

 تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكتابة. مسامهة مفيدة
 لزيادة خزانة ادلكتبة يف كلية الًتبية والتعليم يف قسم اللغة العربية.  (ج 

 اسباب اختيار الموضوع .ه 
 حث الباحث على اختيار ىذا ادلوضوع ىي:يبواألسباب اليت 

نور  عهدمبالثانوية اإلسالمية ادلدرسة الثانوية اإلسالمية وحد من ادلدرسة  .ٔ
 سنجاي تابوك منطقة بنجر اذلداية



٘ 
 

 

إحد من ادلهارات يف تعليم اللغة العربية وإحد مادة  يتعلم الكتابة ىأن  .ٕ
يف  على مهارة الكتابة وجد ادلشكلةوغَتىا  التدريس الواجب يف ادلداريس

 . سنجاي تابوك منطقة بنجر عهد نور اذلدايةمبالثانوية اإلسالمية ادلدرسة 
طلبة الصف احلادي عشر على كتابة اللغة العربية اليت غَت وجد ادلشكلة من  .ٖ

الثانوية يف ادلدرسة  مناسبة بقواعد الكتابة اجليد والصحيحة يف تركيب اإلضافة
 عهد نور اذلداية سنجاي تابوك منطقة بنجرمباإلسالمية 

 الدراسات السابقة .و 
 الدراسات السابقة اليت كتب الياض يف ىذا البحث كما يلي:

البحث العلمي الذي كتبتو احلاجة حليمة يف جامعة أنتساري اإلسالمية  .ٔ
م حتت ادلوضوع " قدرة كتابة اللغة العربية  ٕٚٔٓاحلكومية باجنرماسُت سنة 

باجنرماسُت" ( Mts)لطلبة الصف الثامن مبدرسة اإلستقامة ادلتوسطة اإلسالمية 
السابقة تبحث الباحثة الفرق بُت دراسة البحث والدراسة السابقة أن الدراسة 

عن قدرة كتابة اللغة العربية لطلبة الصف الثامن مبدرسة اإلستقامة ادلتوسطة 
قدرة الكتابة لطلبة الصف باجنرماسُت. أما يف ىذا البحث ( Mts)اإلسالمية 

سنجاي تابوك  عهد نور اذلدايةمبالثانوية اإلسالمية يف ادلدرسة احلادى عشر 
عن قدرة  نوبية. أو الدراسة السابقة تبحث الباحثة منطقة بنجر كاليمنتان اجل

على تركيب  قدرة الكتابةكتابة اللغة العربية عاّمة ولكن ىذا البحث عن 
 اإلضافة خاّصة.

البحث العلمي الذي كتبتو خَت الربية يف جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية  .ٕ
عشر على   م حتت ادلوضوع" قدرة طلبة الصف احلاد ٕ٘ٔٓباجنرماسُت سنة 
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 (MAN 4)كتابة اللغة العربية من الدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الرابع 
مرتابورا أستمبول" الفرق بُت دراسة البحث والدراسة السابقة أن الدراسة 

على كتابة اللغة العربية يف اإلنشاء ادلوجو،  السابقة تبحث الباحثة قدرة طلبة
 ابة على تركيب اإلضافة.ولكن الدراسيت يبحث البحث قدرة كت

رمحوايت الربية يف جامعة أنتساري اإلسالمية  البحث العلمي الذي كتبتو .ٖ
م حتت ادلوضوع " قدرة طلبة الصف   ٕ٘ٔٓاحلكومية باجنرماسُت سنة 

احلادي عشر على فهم نصوص اللغة العربية من ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 
البحث والدراسة السابقة أن  احلكومية فوالنج فيساو" الفرق بُت دراسة

الدراسة السابقة تبحث الباحثة قدرة طلبة على فهم نصوص اللغة العربية 
 ولكن الدراسيت يبحث البحث قدرة كتابة على تركيب اإلضافة.

 هيكل البحث .ز 
 لتسهيل فهم زلتويات ىذ البحث العلمي، فهيكل البحث فيما يلي:

البحث والتحديد اإلجرائي الباب األول: ادلقدمة تتكون من خلفية 
واألسئلة البحث واألىداف البحث واألمهية البحث واألسباب اختيار ادلوضوع 

 والدراسات السابقة واذليكل البحث.
الباب الثاين: اإلطار النظري حيتوي على مفهوم قدرة وادلفهوم الكتابة 

 وادلفهوم الإلضافة والعوامل ادلؤثرة يف تعليم اللغة العربية.
البحث حيتوى علي نوع ومدخل البحث  ّيةالثالث: منهج الباب

والتصميم  البحث وادلوضوع البحث والذايت البحث والبيانات ومصادرىا 
 واألساليب مجع البيانات وأسلوب حتليل البيانات.



ٚ 
 

 

الباب الرابع: حتليل البيانات ومناقشها حيتوى على ة عن ميدان 
 بيانات وتفسَتىا.البحث والتقدمي البيانات والتحليل ال

 م حيتوى على خالصة البحث والتوصيات البحثاتتخالباب اخلامس: اإل


