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 الباب األول 
 المقدمة

 إلجرائيتحديد اال بحث وخلفية ال .أ

ين الناس، وهى أرقى وسيلة توصلت هلا البشرية  اللغة هى وسيلة اتصال ب  

 1.للتفهيم وسد حاجات التعبري عن العواطف ونقل املعارف وتعليم املهارات واخلربات

عن  شيخ مصطفى الغاليني قدم أن اللغة هى الفاظ يعرب هبا كل قومال

موس أن اللغة هى نظام رمز الصوتى متحرك، الذى استعمل اقيل ىف ق 2.مقاصدهم

 3.مبجتمع للتعاون والتعامل وتعيني عن انفسهم

اختارها اهلل سبحانه وتعاىل ليخاطب هبا عبادة فأنل هبا  اللغة العربية هي اللغة

خامتة شرائعه عن أشرف رسله حممد صلى اهلل عليه وسلم وهو القرأن الكرمي واألحاديث 

ودرس  درسيكون ل مهمة جدا اللغة العربية هي، ولذلك 4.للمسلمني جدا مهمةالنبوية 

اللغة  ،الدين اإلسالمي. وكما نعلم تدريستقييم و  دراسة يف هلا قيمة اللغةالعربية . تعّلم

  .اإلسالميةتعاليم واملصادر األساسية للاحلديث و  القرآن لغة العربية هي
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كل مسلم الذي ينوي لغة القرآن الكرمي .   اللغة العربية هي أن يدركون املسلم

 من أيفر إالحل ال توجد وسيلةمبزيد من التعمق و  دراسة تعاليم اإلسالم مع الفعلي

اللغة العربية هي لغة املصدر لتعاليم اإلسالمية كما  5.احلديثو قرآن ال املصدر األصلي

 : ٢أنزل اهلل القرآن باستخدام اللغة العربية. كقوله تعاىل ىف سورة يوسف/

 ﴿  ِإنَّا أَنْ َزْلَناُه قُ ْرآناً َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْوَن  ﴾

فإن املناسب جدا أن اللغة العربية  العربيةكما شرحهتعّلم اللغة يمهية ونظرا أل

االنطباع بأن اللغة . املدارس الدينية وكذلك وجوداإلسالم أن مؤسسات التعليم تدرس

ال لزوم هلا عندما دروس يف اللغة العربية املقدمة  العربية هي صعبة جدا وصداع حقيقي

 املنهجية .

أربع املهارات اليت حتتاج إىل تطوير، وهي وهناك تعّلم اللغةالعربية ، أنشطة  يف

، عضبببعضها  تتصل اتكل املهار  6مهارات االستماع والكالم والقراءة والكتابة .

  جزء مهم هي الكتابة، مهارةاالستماع والكالم . ولذلك هوتطبيق نشاط الكتابة

 والميكن فصلها عن غريها من املهارات يف إتقان اللغة العربية . 

                                                 
5 . Moch. Anwar. Ilmu Nahwu Terjemah Matan Al-Jurumiyah Imrithi.(Bandung: Sinar 

Baru, 1997) h.5 

 

6 . Ahmad Fuad  Effendy. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab.( Malang : Misykat, 2009 )  

h.128 
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باعرتف إىل حرف فحرف و كلمة  يبدأ بالطبع مهارة الكتابة تدريس ممارسة يف

من تدريس مهارات الكتابة هو فكلمة والقدرة يربط كله إىل حد واحد املعىن . الناحية 

حيث يكتب الطالب ما تقرأ بصوت عال من اإلمالء. اإلمالء يسمى الكتابة ، ناحية

واجلمل العربية بشكل  الكلماتكتابة ل للطالب املتقدمني اإلمالء التدريب هذااملعلم . 

 7أيضا. فقط ولكن يتقن يف كتابة إىل حد الطالب ليست قادرة على قراءةصحيح ، 

 كماعرفنا اإلمالء تنقسم اىل ثالثة اقسام :

نقال، حوله من موضع اى نسخ  –ينقل  -اوال: إمالء منقول، املنقول من نقل

 ع عليهم او من السبورة ز تو القطعة ىف دقاترهم او بنقلها من بطاقات 

 ابصار  وتأمله بعينه، نظرا، اىل –ينظر  -ور من نظرظ، املنالثاىن: إمالء منظور

ىف تدبر  وفكر ، اإلمالء املنظور هو منظور حيث يدمي التالميذ النظرية حيث يقرؤون 

 املوضوع قبا إمالء .

. اعيةومس ومساعا-مسعا-يسمع -اإلستماعى من مسعإستماعى، الثالث : إمالء         

بعد مناقشهم ، معنا  أن يستمع التالميذ اىل القطعة يقرؤها املدرس و ادركه حباسد األذن

ليهم هذا . وهتجى كلمات مشاهبة ملا فيها من الكلمات الصعبة ومتلى عىف معناها

                                                 
7. Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar. Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa 

Arab.Jakarta : Raja Grafindo Persadah. 2000 
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الميذ تهجى بعض الكلمات فقط دون قراءة التلوا اإلستماعىاإلمالء يعتمد على 

مهارات درات و واملعلم يستطيع ان يقف على مدى ما وصل اليه تالميذ  من ق للقطعة، 

                      امت ىف اذهان التالميذ إمالئية وهو يؤكد له مدى انطباع صور الكلم

به الرابع : إمالء اختبارى، وهو اخرى رحلة من مراحل التدريب اإلمالئى. و         

اإلمالء.  يستطيع املعلم اين وفق على مدى اإلفادة الىت حققها التالميذ من دروس

ويسمى هذا النوع اختباريا ألنه  اخترب ملدى حتضري الطالب واستعاهبم القواعد 

 اإلمالئية.8                                                                              

اهلدف من  ستماعى ألناإلمالء اال هو ويف هذ   الرسالة العلمية الستخدامها   

  االمالء اإلستماعى مناسبة لالستخدام الذين هم طالب الصف هو الدراسة

هارات األساسية م قادرون على فهم ةبالطل أن ىه تعّلم اللغة العربية من غرضوأ

أن املهارات األساسية  ،ومع ذلكناحيةاإلمالء . ومنها من، ىف اللغة العربية باإلتقان

                                                                 للمتعلمني تأثر على جناح تعلم اللغة العربية وتعليمها.

ن ببحث عن مشكالت تعلم اإلمالء ىف الصف االول أحث ولذالك يريد البا

 بنجرماسني" ب"كاليان قسم األلف معهد نور اجلنة  

                                                 
   8 -11, ص. Press. UIN Maliki 1111. ةياإلمالء نظرية وتطبيق. رضوان.  ۸
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املعهد الذى كان  وه بنجرماسني" ب"كاليان معهد نوراجلنة السلفى اإلسالمى  

من مناطق خمتلفة منهم متخرجون من  ؤواجا بةطلالو دريس اللغة العربية، تفيه يهتم ىف 

.  (MI)بتدائية اإلسالميةمن املدرسة االمنهم متخرجون و (SD) العامة بتدائيةاملدرسة اال

الىت يواجهها أن صعوبات التعّلم  قد ظن الباحثاألولية يف املالحظات ومع ذلك ، 

بني احلروف املتماثلني ووضع عالمة  كتابة  الطالب ىف هذا املعهد يعىن من ناحية التفريق

 الرتقيم. 

من  مهارات القراءة والكتابة تعززالىت  هو معهد السلفى اجلنةنور عهد مالن  

الكتابة  يف دراسة هو جزء مهم اإلمالء ألن اإلمالء عن ، ليست استثناءالكالسيكيات

 كالسيكياتكتب   خصوصا ىف

مشكلة تعّلم اإلمالء لطلبة الصف األول ىف هذا البحث على   حثاز البرك و

 ألن معظمبنجرماسني " ب"كاليان قسم األلف ىف معهد نوراجلنة السلفى اإلسالمى  

من قبله  ونواليتعلم   (SD) العامة بتدائيةمن املدرسة اال متخرجون هذا الفصل الطالب ىف

  عن دروس اللغة العربية والسيما عن اإلمالء.

البحوث جراء إل الكاتب على اهتمام املذكورة أعال  االفرتاضاتواستنادا إىل 

نور معهد من  الطالب اليت يعاين منها التعّلم مشاكلعرفة ملتعّلم اإلمالء  املتعلقة مشكلة

 .قسم األلف األولفصل الخصوصا ىف "  ب"كاليان السلفى اإلسالمى  اجلنه 
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ىف الرسالة  كتببحث أكثر عمقا الىت  أن ي الباحثريد يمن خلفية املذكورة  

 العلمية حتت املوضوع : 

السلفى  نورالجنة فى معهدلف األقسم  األولالصف لطلبة مشكالت تعلم اإلمالء 

 .بنجرماسين "ب"كاليان اإلسالمى  

 يعطي التأكيد: باحثوع املذكور، وبالتايل فإن اللتجنب سوء الفهم على موض

 .الزم حلها املشكلة هي قضية  .1
التعّلم هو عملية اجلهد الفردي للحصول على تغيريات السلوك اجلديد ككل   .2

 نتيجة خربة الفرد اخلاصة يف التفاعل مع البيئة.
املكتوب املنطوق ىف ذوات  بأن يطابق ةاإلمالء هو تصوير اللفظ حبروف هجائ  .3

املدرس  . و اإلمالء االستماعى هوأن يستمع التالميذ إىل القطعة يقرؤهااحلروف
، وهتجي كلمات مشاهبة ملا فيها من الكلمات الصعبة وبعد مناقشتهم ىف معناها

 و متلى عليهم .
 وموضوعه للباحث الفصل األول قسم األلف للطالب.  األول ، الصفوالطلبة  .4

 أو خمتلف املشاكل هو معرفة أعال  يف العنوان باحثمن ال نقطة، فإن لذا

نوراجلنة السلفى  الصف األول قسم األلف ىف معهدلطلبة  اليت يواجهها القضايا

، وأن كل اإلمالء يف تعّلم اللغة العربية من ناحية .بنجرماسني" ب"كاليان اإلسالمى  

 شيء ما هي العوامل اليت تؤثر عليه .
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 مشكالت البحث .ب

معهد نوراجلنة قسم األلف ىف  األوللطلبة الصف  اإلمالء ما مشكلة تعّلم .١

 ؟بنجرماسني" ب"كاليان السلفى اإلسالمى  

لطلبة الصف األول قسم األلف  اإلمالء مشكلة تعّلمالعوامل اليت تؤثر على  ما . ٢

  ؟بنجرماسني" ب"كاليان نوراجلنة السلفى اإلسالمى  ىف معهد 

 الموضوعأسباب اختيار  .ج

 البحث هي كما يلي:استنادا إىل تنظيم املشكالت املذكور، فاهلدف من هذا 

، دروس يف اللغة العربيةأن صعوبات التعّلم اليت يعاين منها الطالب  باحثوجد ال. ١

 يف ناحية اإلمالء، قدرات الطالب على ناحيةاإلمالء ىف هذ  املعهدوالسيما 

 .ئيةمن ترتيب املواد اإلمالهي أقل نسبيا 

يف ناحية اإلمالء املوضوعات  . وبالنظر إىل أن هناك مشكلة يف التعّلم، وال سيما ٢

 هو عقبة أمام حتقيق جناح تعّلم اللغة العربية نفسها .

اإلمالء هو أحد أشكال الكتابة العربية يف تعّلم اللغة العربية اليت هتدف إىل  . ٣

ق هذا، جعل الطالب قادرين على الكتابة العربية بشكل صحيح، حبيث لتحقي

 .حتتاج للبحث عن حلول للحل
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 البحث أهداف .د

 :اما أهداف البحث، فهى 

نوراجلنة لطلبة الصف األول قسم األلف ىف معهد  اإلمالء مشكلة تعّلم عرفةمل.  ١

 بنجرماسني" ب"كاليان السلفى اإلسالمى  

لطلبة الصف األول قسم  اإلمالء مشكلة تعّلمالعوامل اليت تؤثر على  عرفةمل . ٢

 .بنجرماسني" ب"كاليان نوراجلنة السلفى اإلسالمى  األلف ىف معهد 

 البحث أهمية .ه

 النتائج من هذا البحث أن تكون مفيدة على النحو التايل :

دراسة ملعرفة مشكلة تعّلم اإلمالء يف . للحصول على معلومات حول أيمهية اإلمالء  ١

 اللغة العربية.

التغلب اإلمالء من أجل  املدخالت املادية للطالب ملزيد من تعزيز قدرته على تعّلم. ٢

 على املشاكل اليت يعانيها .

 .عهدامل يف تعّلم اإلمالء لتحسني لألساتيذ املواد اإلعالمية . 3

اإلسالمية  ملكتبة جبامعة أنتساريو  والتعليم ملكتبة كّلية الرتبيةخزانة وجمموعات .  4

 احلكومية بنجرماسني
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 هيكال البحث .و

 كتابة هذ  النظرة املنهجية على النحو التايل : 

، إلجرائىوهي : خلفية البحث وحتديد االباب األول مقدمة اليت تضم سبع مباحث  .أ

 ،وأيمهية البحث وضوع، وأهداف البحث،إلختيار املا ، وأسبابالبحث مشكالت

 . وهيكال البحث

 مباحث وهي: تعريف مشكلة تعّلم الباب الثاين الدراسة  النظرية اليت تضم ستّ 

 تؤثر على تعّلم العوامل اليت ،اإلمالء أهداف تعّلماإلمالء،  اإلمالء، مشكلة تعّلم

 اإلمالء.

نوع البحث، الباب الثالث منهج البحث اليت تضم على سّت مباحث وهي : 

، والبيانات ومصادر البيانات، أسلوب مجع البيانات، ذاتى البحث وموضوع البحث

 أسلوب معاجلة البيانات وحتليل البيانات، وإجراءات البحث.

ىت تضم على ثالث مباحث، عرض البيانات وحتليل البيانات ال الرابعالباب 

 البحث، تقدمي البيانات، وحتليل البيانات. كانالعام عن م التصويروهي: 

 ، مث املراجع واملالحق واالقرتحاتتشمل على اخلالصة مس اإلختتام الباب اخلا


