
الباب األول 

 المقدمة   

 خلفية البحث - أ

 

وىي سلتلفة من .  واللغات كثَتة. للغة ىي ألفاظ يعرب هبا كّل قوم عن مقاصدىما

حيث اللفظ، متحددة من حيث ادلعٌت، واللغة العربية ىي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن 

 1.أغراضهم

. اللغة العربية ىي لغة االتصال ادلستخدمة يف عامل الدولية جبانب لغة الوحدة العربية

كانت اللغة العربية ىي اللغة الوحدة بُت عامة ادلسلمُت يف مجيع أضلاء العامل الستعماذلا يف 

 جعل اهلل اللغة العربية لغة .عملية العبادات كالصالة و الدعاء و غَتمها من عبادات أخرى

 : من أحسن اللغات ادلوجودة كما قال اهلل تعاىل القرآن ألن اللغة العربية ىي

 ( 2: يوسف  )ِإنَّا أَنْ َزْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلوَن 
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اللغة العربية واحدة من اللغات الرئيسية يف العامل اليت يتحدث هبا أكثر من مائيت مليون 

اللغة العربية ىي أيضا لغة  . بلدا20يتم استخدام اللغة العربية من قبل أكثر من  . إنسان

ولذلك، بطبيعة احلال، اللغة .الكتاب ادلقدس للدين اإلسالم يف مجيع أضلاء العامل واإلرشاد

العربية اللغة األكثر أمهية بالنسبة دلئات ادلاليُت من ادلسلمُت يف مجيع أضلاء العامل، سواء كانت 

 .2وطنية أم ال العربية

 :يف نظام مثايل العربية تعليم الطالب نتوقع أن لديهم ادلهارات أو من خالل مراحل وغَتىا 

 مهارات االستماع -1

 مهارات التحدث -2

 مهارات القراءة  -3

 .3 مهارات الكتابة -4

دتلك ادلهراة جزاء ، أنشطة الكتابة ىي تطبيق أنشطة االستماع وحتدث ولذلك،           

مهارات الكتابة ىي احدى من أىم وليس منفصال عن مهارات الكتابة وأعرب يف التاريخ 

                                                           
2
Azhar Arsyad, Bahasa arab dan Metode Pembelajarannya, (Yogyakarta 
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الثقايف لإلسالم والذي أفاد اإلفراج عن أسرى احلرب يف زمان النيب صلى اهلل عليو والّسالم، 

 .لتعليم مهارات الكتابة جليل الشباب اليوم

يف شلارسة التدريسو ، مهارات الكتابة بالطبع يبدأ مبقدمة حرف من احلرف وكلمة من 

أسلوب لتعليم مهارات . كلمة  و القدرة على جتميع بعضها البعض  وذلك يعٍت اجدى 

الكتابة يف اللغة العربية ىي طريقة اإلمالء يعٍت االسم و الفعل وحرف يف شكل عدد صحيح، 

. أملت ادلقبل لتكون مكتوبة من قبل الطالب دون النظر إىل النص من قبل ادلعلمة

و يعترب أهنا حصيلة هنائية من تعليم . أن مهارة الكتابة مهارة أخَتة على حسب ترتيبها

  4.اللغة ألن القدرة على مهارة الكتابة تتمثل فيها مهارات أخرى

طريقة اإلمالء ىو إحدى طريقة فعالة لقياس مدى صلاح تدريس مواد اللغة العربية 

. األخرى كنحو و الصرف ألن يف كثَت من األحيان ادلواد قدرات ادلتعليمُت مها اإلمالء للغاية 

 وىكذا، فإن العنصر الرئيسي الذي جيب ان يدرس يف اكتساب اللغة العربية، سواء 

على ادلستوى األساسي ادلرحلة االبتدائية ،ادلرحلة ادلتوسط و مرحلة الثانوية واليت تضم يف 

. اجلامعات اللغة العربية باعتبارىا واحدة من ادلوضوع أو ادلادة زلاضرة
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و ينبغي يف . طريقة اإلمالء ضرورية يف تطبيق ادلقارنة ىذه الطرق التعليم اللغة األجنبية

عرض التعليم اللغة األجنبية أن يتطبق ثالث أو أربع طرق سلتلفة و متبادلة يف ساعة واحدة 

مهارة اإلستـماع و الكالم و حسن : حبيث ميكن الطالب مجيع جوانب مهارات اللغة األجنبية 

ال خطاء فيها و طالقة اإلنشاء و حسن من وجو اللغة األجنبية /القراءة و التصديق يف الكتابة

 natural) و طريقة الطبعية (direct method) ادلباشرة و تـراكيب ىذه الطريقة مثل طريقة. شىت

method)   و طريقة احملادثة  و اإلمالء(conversation and dictation method)  طريقة اإلمال

(dictation method)  تركز غرضها لتدريب الطالب كثَتا مرارا حىت يدرك إىل كتابة اجلمل و

  5. يتجنب عن أخطاء كثَت/اللغة األجنبية صحيحا  هتجيأت الكلمات أو

 من تعليم اللغة العربية حبيث ادلتعليمُت قادرون على فهم وذلا التمكن من األىداف  

مؤشرات اإلصلاز درجات االختبار يتضح من اختبار  .ادلهارات األساسية يف اللغة العربية صحيح

ويتأثر صلاح تعليم اللغة  .ادلواضيع اللغة العربية ، واحد منهم من ادلواضيع االمالء  ومع ذلك

. (عملية التعليم)والتحول  (ادلتعليمُت ادلهارات األساسية)العربية من قبل ادلدخالت 

 ىي واحدة من بُت العديد من األوىل  مبراباىان اإلسالمية احلكوميةلثانوية اادلدرسة 

ادلدارسة حبيث لديهم اىتمام كبَت يف زراعة ادلهارات األساسية يف اللغة العربية  ، وباإلضافة إىل 
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ذلك بدعم من الوسائل التعليمية ادلناسبة اليت ميكن أن تكون مبثابة قدوة دلثيالهتا خاصة أكثر 

الحظة األولية وجد البحث أن قدرة الطالب مدرسة االمالء يف أقل نسبيا املمن ذلك حىت، 

.  من االمالء ادلواد التوتَت من حيث عدد مفيدة

 

أسئلة البحث _ ب

 :و ميكن صياغة أن ادلشكلة الرئيسية اليت تبحث كما ياىل

لثانوية اللصف احلادى عشر مبدرسة  كيف تطبيق طريقة اإلمالء يف تعليم مهارة الكتابة .1

 ؟األوىل  مبراباىان  اإلسالمية احلكومية

ما عوامل اليت تؤثر يف تطبيق طريقة اإلمالء يف تعليم مهارة الكتابة للصف احلادى عشر  .2

  األوىل  مبراباىان؟ اإلسالمية احلكوميةلثانوية امبدرسة 

 

 إلجرائي تحديد ا-  ج

 : ىذه الرسالة شعرت الكاتبة لتوضيح اإلصطالحات التاىلوضوعامللتجنيب سوء الفهم عن    

  التطبيق -1



 ادلراد من الكلمة تطبيق مصدر من اصل طبق يطبق وصار طبق 6 ىو التثبيت و الفرض،

يطبيق تطبيقا، و ىي التطبيق على شى والتمكن يف فعلو باستخدم ادلعاريف وادلهارات 

ادلمتلكة اإلذن التطبيق عند الكاتبة ىو استخدام طريقة اإلمالء يف تعليم اللغة العربية دلهارة 

 .الكتابة

 ويسمى أيضا كلمة يف اإلمالء" وفقا لوارسون ادلنّور يف قاموس ادلنّور الطريقة اإلمالء ىي  -2

وفقا دتليو يف حُت  من حيث الكمية ادلفيدة لكتابة العربية اللفظ  مبقصد التلقُت يعٍت ماميلى

لطالب كتابة نص ا اإلمالء ادلسموع يعٌت  ىو7 .أن اليت جيري النظر فيها يف ىذا االمالء

القراءة اجلملة أو ادلعلمة قراءة دون معاينة شكل مكتوب وفقا للنظريات اليت يتم القراءة 

 8.والكتابة االمالء بسرعة وبشكل صحيح

ويف اإلصطالح ىو . يعّلم ومعناه جعلهالو أمارة يعرفها-تعليم يف اللغة مصدر من عّلم -3

ويراد بو الباحث ىنا تعليم الكتابة يف  9.عملية التعلم والتعليم الذي فيو ادلعلمة  والطلبة

     .درس اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة
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 .10مهارة الكتابة ىي كتابة احلروف العربية هبجاء سليم -4

األوىل  مبراباىان دراسة ادلواقع من خالل اختاذ  اإلسالمية احلكومية لثانوية اتكون ادلدرسة -5

ببداية التفصيل ادلذكور فادلراد هبذا عنوان الرسالة العلمية ىو  .ادلدرسة الثانوية كائنة البحث

 .عملية تطبيق تلك الطريقة لبحث و معرفة ما عوامل اليت تواجهها يف 

 

 أهداف البحث-  د

أما األىداف من ىذا البحث  عن تطبيق طريقة اإلمالء على ىذه مهارة الكتابة ىي كما 

 :التاىل 

معرفة كيفية تطبيق طريقة اإلمالء يف تعليم مهارة الكتابة للصف احلادى عشر مبدرسة  -1

  .األوىل  مبراباىان اإلسالمية احلكوميةلثانوية ا

دلعرفة ما عوامل اليت تؤثر يف تطبيق طريقة اإلمالء يف تعليم مهارة الكتابة للصف احلادى  -2

 .األوىل  مبراباىان اإلسالمية احلكوميةلثانوية اعشر مبدرسة 
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أهمية البحث -ه

 :فوائد البحث العلمي فوائد كما التاىل  يرجى ذلذه

 (التعليم)باعتبار ادلعلومات و ادلوزنات و ادلدخالت و األفكار الرئيسية لعملية الًتبية  -1

 .اللغة العربية خصوصا عن مهارة الكتابة

إلثراء ادلعرفات و ادلعلومات الكاتبة فضال عن تعليم اللغة العربية يف مهارة الكتابة و   -2

 .خربة يف صنع الرسالة العلمية

باعتبار ادلعلومات و ادلقارنة للباحث ادلستقبل الذي يريد أن يبحث ىذه  -3

 .ادلسألة

 

الدراسات السابقة - و

يف كتابة ىذا البحث فإن الكتاب تصف زلتوى الرسالة  لنقل بعض الكتابات ادلوجودة 

. ادلتعلقة ىذه الرسالة عنوان

 مبوضوع مشكلة تعليم اإلمالء العربية  م2011سنة  خَت النساء الرسالة العلمية اليت كتبها -1

الثانوية األسالمية احلكومية يف   Model 2لطلبة الصف احلادى عشر من مدرسة 



تشمل على التفريق بُت كتابة احلروف التماثلُت يف اللفظ تفصيل   موضح يفبنجرماسن 

 .متوسطة ووضع عالمة الًتقيم تفصيل مرتفع

 مبوضوع ترقية قدرة الكتابة باستهدام  م2011سنة  زيالين الرسالة العلمية اليت كتبها  -2

الباء مبدرسة سىت مرمي ادلتوسطة اإلسالمية يف "أسلوب اإلمالء ادلنقول للطلبة الفصل الثامن 

بنجرماسُت بواسطة هتدف اإلمالء ادلنقول يعٍت  اخلطوة األوىل يف تدريس الكتابة باللغة 

 .العربية إىل حتسُت قدرة الطالب على رسم احلرف والكلمات العربية

تطبيق  طريقة   مبوضوع  م2011 يف سنة  زلمد إحسان أنواريالرسالة العلمية اليت كتبها -3

اإلمالء على مهارة الكتابة طلبة الفصل الثامن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية الكحومية 

كرانج إينتان مرتافورا مبقصود اإلمالء ادلنظور ألىداف يطليب من الدراسُت نص معُت 

حيدده ادلعلمة لكي يكون موضع الكتابة أو اإلمالء وحفظ نص بسيط و مراجعة ىجاء 

 .كلمتو

أي عن طريق اإلمالء   رسالة عملية نظرت إىل أكثر نفس الزاوية لدينا الكثَت للدراسة يف

يريد النظر يف ىذه ادلسألة مرة أخرى ولكن من زاوية سلتلفة يعٍت من خالل  ألن الكاتب 

  .معتربا أن ىذه القضية ال تزال ذات الصلة لدراستها طريقة اإلمالء ىو اإلمالء ادلسموع 

 



 

 

 

 هيكل البحث- ح

 : الذي استعملتو الباحثة يف كتابة ىذه الرسالة العلمية كما الياىل تنظيمال

 تشتمل على خلفية البحث، حتديد ادلوضوع، تنظيم ادلشكالت، ادلقدمة،: الباب األول 

  أسباب اختيار ادلوضوع، أىداف البحث، وتنظيم الكتابة

النظرية اليت حتتوي على التعريف و أىداف طريقة اإلمالء و تطبيقها يف مدرسة : الباب الثاين 

 مع عوامل ما تؤثر العملية يف تطبيق طريقة األوىل  مبراباىان اإلسالمية احلكوميةلثانوية ا

 .اإلمالء

منهـج البحث الذي حيتـوي بنوع و مدخل اليحث و التصميم البحث و : الباب الثالث 

موضوع البحث و ذايت البحث أو رلتمع البحث وعينتو و البيانات و مصادرىا وأساليب مجع 

 .البيانات و أسلوب حتليل البيانات



حتليل البيانات و مناقشتها  الذي حيتـوي للمحة عن ميدان البحث و تعليم : الباب الرابع  

 .اللغة العربية و تقدمي البيانات و حتليل البيانات و تفسَتىا 

اإلختتام الذي حيتوي على اخلالصة البحث و توصيات البحث و مقًتحات : الباب اخلامس 

البحث  
 


