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 الباب األول
 املقدمة

 خلفية البحث . أ
املعىنيف خالل من بدقة فهمها جيب مصطلحات ثالثة هناك ، اللغة تدريس

األساليب وهي ، ملجانتووالطريقةواملفهوم )يف أنتوين إدوارد حبسب والتقنيات.
،هوألساليباسوماردي( اللغة بطبيعة املتعلقة االفرتاضات من جمموعة عن عبارة

خطةشاملةلعرضاللغةبشكلمنهجيعلىأساسهيالطريقةوتعليماللغةوتعلمها.
هنجمدد.يفحنيأنالتقنياتهيأنشطةمددةيتمتنفيذهايفالفصل،مبايتماشى

1واألساليباليتمتاختيارها.لطريقةمعا
التعلماملثايلللغةالعربيةيفاملدرسةالعلياهوالتعلمالذييسمحللطالبإبتقان

(.ترتبطكلمهارةة،والكالم،والقراءة،والكتابعارةاالستماهأربعمهاراتلغوية)م
اللغةالعربية،يتمالسعيوراءهاةاريفاكتسابمهارتباطًاوثيًقاببعضهاالبعض،ألنه

منتظمة ترتيب عالقة منخالل وظيفة2عادًة جمردة ليست العربية اللغة بسبب هذه .
سلبية،أيكوسيلةلفهمماميكنمساعهواألخباروالنصوصوالقراءةواخلطاب،ولكنها

3تعملبنشاط،أيفهماآلخرينمنخاللالشفويالتواصلالكتايب.
بتعليممننتائجاملقابلةالباحث،أناملعلماللغةالعربيةيرتقيمهارةكتابةلطالب

احلروف،أحرفمتسلسلةوأحرفكي:طريقةكتابة.احلروفاهلجائيةطريقةالكتابةو
 4غريمتسلسلة.
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املعلم استخدام اليت طريقة فعاليةألن أقل أو أتثري غري الطريقة هذه ابحلرّييف
يفهذهاحلالةتريدالباحثتطبيقطريقةاإلمالءلزايدةوملدرسةاإلبتدائيةأواملتوّسطة.

املدرسة. يف الطالب مهارةكتابة تعليمفهمأّنولرتقية يف عشر احلادي الصف طلبة
مهارةالكتابةنقصانبسببقليلفهمالطلبةوقليلتذكريهموقليلقدرةكتاهبمبشمولية

مياستخدامطريقةاإلمالءيفتعلدةوصحيحة.ولذلكأرادالباحثأّنيبحثعنوجي
 لرتقيةنتائجالطلبةوتكونعمليةالتعليمسهولة.مهارةالكتابة

يفاملدرسة.الكتابةرةامهلذلكقامالباحثبتطبيقهذهالطريقةمنأجلزايدة
لقعلىطريقةاإلمالءأيضاحيثالكتابةفقط.ي طةيركزالباحثهناأيًضاعلىمهار

يتحدثاملعلمعناملوضوعويطلبمنالطالبكتابتهيفكتابمكتوب.اإلمالءوهي
يسمعونه ما تدوين على الطالب قدرة قياس وترتبط5مرحلة عديدة فوائد .لإلمالء

مبهاراتأخرى،وهي:كوسيلةملمارسةالكتابةبشكلصحيحمعاإلمالءالصحيح،
-ط،ز-ش،ت-ض،ث-وتدريبالطالبعلىمتييزاألصواتاملتشاهبةمثل:د

6ق.-ذ،غ
است أن االستنتاج ميكن أعاله البيان مهارمن سيحسن اإلمالء طريقة ةخدام

ةلدىالطالبخاصةللكتابةابللغةالعربية.الكتاب
" بعنوان دراسة إبجراء الباحث يهتم اخللفية هذه طريقة   من استخدام  فعالية 

الصف   طلبة  لدى  الكتابة  مهارة  لرتقية  العربية  اللغة  تعلم  يف  عشر    ادياحلاإلمالء 
".اتوال كاليمنتان اجلنوبية بب ية احلكومية األولنو اثابملدرسة ال





 
5 Muhammad Ali Al-Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta:Basan 

Publishing: 2010),  hal 131  
6 Ibid, hal 132 
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 ي التحديد اإلجرائ . ب

 الفعالية .1

مشتقمنكلمة"فعال"،ممايعىنأّنأتثري.مثكانتالفعاليةالفعالية
 7تشريإىلمعىنحتقيقالنتائجاملطلوبةوإحداثاألثراإلجيايب.

يعين البحث تعلمالفعاليةيفهذا استخدامطريقةاإلمالءيف فعالية
الكتابة لرتقيةمهارة العربية االلغة الصف عشراباملدرسةحلاديلدىطلبة

 .ابتوالكاليمنتاناجلنوبيةيةاحلكوميةاألوىلنواثال

 إمالء .2

لتمرين استخدامها ميكن اليت الكتابة مهارة من بعض هو اإلمالء
الطالبيفالكتابةاللغةالعربيةحىتيعتادالطالبعلىحتريكأيديهمحىت

اإلمالءمنزلةرفيعةبنيفروعاللغة،فهوحيتلّ.اليعودواقاسينييفالكتابة
حيث من الكتابة لصّحة وسيلة ألنه الكتايب للّتعبري اهلاّمة األسس من

اخلطّية. تستخدم8الّصورة املنقولالباحثوهنا اإلمالء املنظوروطريقة
 .واإلختبارياإلستماعيو
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،)اململكةالعربيةطروقتدريساللغةالعربيةمنمنمنذرتربوياحلديثحسنيراضيعبدالرمحنعابد،8

.91(،ص.2000السعودية،مكتبةاخلبطيالثقافية،
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مهارةالكتابة .3

واصطالحاهي9األصواتواملعاين.الكتابةلغةهيعمليةرسمرموز
مايشتملاخلطواإلمالءوالتعبري.ألهنااألداةالرمزيةاملستعملةللتعبريعن

10األفكارابلكتابة.

( الكتابة التعبريعنwriting skillمهارة أو القدرةعلىوصف (هي
الكلماتإىلاجلوانبمتوايتالعقل،بدًءامناجلوانبالبسيطةمثلكتابة

ترتيبمنهذاالبحثهوأمااملقصودمبهارةالكتابة11املعقدةأيالتأليف.
 .الكلماتيفاجلملة

 البحث  أسئلة  .ج 

بناءعلىخلفيةالبحثالسابقةفاألسئلةيفهذاالبحثهي:

فعال.1 اإلمالء طريقة استخدام طلبلرتقيةهل لدى الكتابة الصفةمهارة
 ابطوال؟نويةاحلكوميةاألوىلادرسةالثملعشراباحلادي

 البحث  أهداف . د

هدفهذهالدراسةهي:

طريقة .1 فعالية يفملعرفة الكتابةاإلمالء مهارة لرتقية العربية اللغة لدىتعلم
 ابطوال.يةاحلكوميةاألوىلثانوعشرابملدرسةالاحلاديالصفطلبة

 
.20،)لبنان:مكتبةلبنان،بدونسنة(،ص.املعجماملصطلحاتالعربيةجمدىوهبهوكاملاملهندس، 9

149(،ص.1983،)بدونمكان:داراملعرف،التوجيةيفتدريساللغةالعربيةممودعلىالسمان، 10
–150.

11 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, hal 51 
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 البحث  أمهية  . ه

فوائدالبحثهي:
النظريةالفوائد .1

التعليم البحثكنوز هذا يثري أن املتوقع من ، النظرية الناحية من
العريبوالتنمية،وميكنأنيقدممسامهاتنظريةلتحسنيمهاراتالكتابة

اخلصوص.العربيةعلىوجه

 الفوائدالتطبيقية .2

 للمعلمني (أ

مهارات (1) لتحسني جديدة البحثكمعرفة هذا استخدام ميكن
تالكتابة الطالبيف طريقةلدى منخالل العربية اللغة علم
اإلمالء.

ميكناستخدامهذاالبحثكإبتكارلتحسنيمهاراتالكتابة (2)
 لدىالطالب.

للطالب (ب

اهتمام (1) زايدة إىل الدراسة هذه نتائج تؤدي أن املتوقع من
وإجنازهميفمهاراتالكتابةالعربية.الطالب

زايدةثقةالطالبمناملتوقعأنتؤدينتائجهذهالدراسةإىل (2)
 أبنفسهميفمهاراتالكتابةالعربية.
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 السابقة  الدراسات  . و

1.( ارين قدرة2015رهنة لرتقية اإلمالء طريقة "تطبيق ابملوضوع حبثها يف .)
الثانوية الصفعشرىمبدرسة الطالب لدى العربية اللغة املادة الكتابةيف

بنجراإلرشاد توانكبوفتني التعلم"سوعاي نتائج لرتقية يهدف أّنحبثها .
ء.الطالبللمادةاللغةالعربيةإبستخدامطريقةاإلمال

ابحثة نوعية،املدخلةستخدامتأّن البياانتوصفية اجلمع الباحثة وفوجد
مناملالحظةواإلختبار،بينماأسلوبحتليلالبياانتاملستخدامهواملعدل

والنسبةاملئوية.

هذينحبثنيهوأّنابحثةتستخدماملدخلةوصفيةنوعية،فرقبنيال
التجرييبويسّمى الباحث الباحثيستخدماملدخلالكّميابستخدام وأّما

 شبهالتجربة.

(."تطبيقطريقةاإلمالءلتحسنيمهاراتالكتابة2013.زهلفهميحسين)2
االنج".هذاالبحثلدىطالبالسابعجمبدرسةالثانويةممديةالثاينبيم

األدوات دورتني. يف تصميمه مت الفصل يف إجرائي حبث عن عبارة
مجع تقنيات استخدمت اختبار. وغري اختبار أدوات املستخدمةكانت
البياانتاالختباراتوغرياالختبارات.كانتتقنيةحتليلالبياانتيفشكل

، إجراؤه مت الذي البحث على بناًء نوعي. وصفي النتائجحتليل أظهرت
الصف طالب على اإلمالء طريقة بتطبيق العربية الكتابة مهارات حتسني
حتليل نتائج أظهرت بيماالنج. الثاين ممدية الثانوية مبدرسة ج السابع
اهتمام يف زايدة أو اإلجيايب السلوك يف زايدة أيًضا التجريبية غري البياانت

الطالبواستجاابتالتعلمالصفالسابعج.
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إجرائيصفيمتتصميمههونيحبثينفرقبنيهذ عبارةعنحبث
كّمييستخدمحثابالوعلىدورتنيوهذاالبحثهوحتليلوصفينوعي

دفإىلاحلصولعلىنظرةعامةعلىماهوموجوديفاجملالمناهلكذلك
الثانوية املدرسة ىف طالب كتابة لتدريس اإلمالء طريقة تطبيق خالل

 .احلكومية

 املسّلمات األساسية واالفرتاضات  ز. 

الكتابة تعليم يف اإلمالء طريقة الباحث هذهقيةلرتاستخدام أّن التعلم، نتائج
 الطريقةستؤديإىلتعلمأفضلمنالطريقةالسابقة.

يستخدمها اليت األساليب أو االسرتاتيجيات احدى هي الطريقة أّن ميكن
املعلمونيفعمليةالتعلماملرادحتقيقها،كلماكانتالطريقةاليتيستخدمهااملعلمأكثر

 12دقة،كانالتعلمأفضل.

 :لىأمااإلفرتاضاتالبحثالىتأخذتالباحثفتشتملع

aH:الصف لطلبة الكتابة تعليم نتيجة ترقية يف فّعال اإلمالء طريقة استخدام
احلاديالعشرمبدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكوميةاألولابطوالكاليمنتاناجلنوبية.

0H:استخدامطريقةاإلمالءغريفّعاليفترقيةنتيجةتعليمالكتابةلطلبةالصف
احلاديالعشرمبدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكوميةاألولابطوالكاليمنتاناجلنوبية.

 هيكل البحث   ك. 

البحث، هذا إىلييف ومخسةنقسم مشاكل عدة على ابب حيتويكل و أبواب.
أدانه:مناقشاتكماهوموضوح

 
12Sundjana, Metode Statistika, Bandung: Tarsito, 2005, hal 76  
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اإلجرائ التحديد البحث، خلفية من تتكون املقدمة، األول أسئلةيالباب ،
السابقة، الدراسات البحث، أمهية البحث، أهداف األساسيةالبحث، املسّلمات

وهيكلالبحث.واالفرتاضات

طريقةالبابالثايناإلطارالنظرييتكونمنمهارةالكتابة،تعريفمهارةالكتابة،
الكتابة مبهارة تعريف،التعليم من تتكون اإلمالء طريقة و الكتابة، مهارة أهداف

اإلمالء،أنواعاإلمالء،تعريفطريقةاإلمالءوتطبيقطريقةاإلمالءيفمهارةالكتابة.

منهجي الثالث جمتمعالباب البحث، تصميم البحث، نوع من تتكون البحث ة
و البياانت مجع أساليب القياسيات، تصميم ومصادرها، عينته،البياانت و البحث

أساليبحتليلالبياانت.

تتكونمنحمل ومناقشتها البياانت الرابعحتليل وتعليمالباب البحث ميدان ةعن
ريهاوحتليلالبياانت.اللغةالعربيةفيه،تقدميالبياانتوتفس

 والباباخلامساخلامتةتتكونمنخالصةالبحثوتوصياتالبحث.

 




