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 الباب األول 
 المقّدمة 

 خلفية البحث  - أ
اجلتمع اإلندونسيا ادلؤمنُت ادلتقُت إىل اهلل  ألوجدتنظيم الًتبية الوطنية ىو سعي 

نصح اإلسالم ادلسلمُت يف التنفيذ الًتبية  1احلسنة وميلك ادلعرفة وادلهارة. تعاىل واألخالق
 بأصطالح العلم.
ىي ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدىم. و اللغة العربية ىي الكلمات  اللغة

  2.اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم
ن تدل احلالة اللغوية يف اإلندنسيا جبانب اللغة الوطنية واللغة احمللية يوجد إ
ميذ من الص  األول تعلمها التال ينة كاللغة العربية ىي لغة الدين،عمال اللغات ادلعاست

وبادلنهاج الدراسي حتتل اللغة  حيت ادلؤسسات الًتبية اإلسالمية، ئيةاديف مدرسة اإلبت
  3ية ادلوقع مادة التدريس الواجبة.العرب

                     : (2)يوس 
اللغة األوىل ىو تعٍت أن م ة واللغة األجنبية تستوي كما تعلم اللغة الثانيتعل

ي أساس يف تطوير ة ىتأسس من احلاجة ورغبة التعليم. ألن حتليل احلاجة ورغبة الطلب
  4.يةادلادة التعليم
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لعامل. تعلمو أن ميلك األدىن احلجتُت, تساوى اللغة العربية باللغات األخرى يف ا
إذا نريد أن نتعاشر مبستعمل تلك اللغة.  األول ألن ىي اللغة اإلتصالية، البد نتعلم

، ألن كتاب والثاين ألن ىي لغة الدين الذي يوجب معتنقو يتعلمو للكمال عبادتو
  5مقدسو بللغة العربية.

يمهية يف تعليم اللغة العربية ال  لخلوا يف الًتبية، واللغة العربية درجة متساوية واأل
بكل الدراسة األخرى يف االقانون من وزير الًتبية والتعليم الوطنية اجلمهورية إندونسي. و 
قد حيث اإلسالم على تعليم العربية لفهم القرآن الكرًن والعمل على امتثال أو امره 

  6ن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم.ىية وفهم بياواالنتهاء بنوا
يف تعليم اللغة العربية ادلناسب مبنهج التعليم يف ادلدرسة أن يشتمل على مسة 

كل    7والكالم والقراءة والكتابة. تماعادلهارات الذي حتتاج إىل تطوير ىو مهارة االس
م ادلهارة متصل واحد مع األخرى. مهارة الكتابة ىي تطبيق من مهارة االستماع والكال

ألن ذلك مهارة الكتابة ىي أحد اجلزء ادلهم والمنفصل من جزء ادلهارة األخرى والقراءة. 
 يف التمكينة اللغة العربية. 
بة منها يف سورة العلق رآن الكرًن أمرت بصراحة إىل الكتاوىناك من أيات الق

 ، كما يلي:4اآلية 
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ىو "أداة" ولكن ادلقصود ىو حاصل  4معٍت القلم يف سورة العلق اآلية 
ج التعليم. وىكذا، الستعمال األداة ىو "الكتابة". بادلنتقي ىو كتابات ادلقروء واليت تنت

قلم، مبعٌت أنو الذي كتب سورة العلق أنو ىو يعّلم الناس بال 4يؤكد اهلل يف اآلية 
  8بالقلم.

علم اخلط والكتابة اليت هبا تُعرف األمور الغائبة، وفيو تنبيو على فضلو أي 
الكتابة، دلا فيها من ادلنافع العظيمة، أن بالكتابة ُضبطت العلوم، ودونت احلكم، وهبا 

تابة ماستقام أمر الدين م، ولوال الكُعرفت أخبار ادلاضُت وأحواذلم وسَتىم ومقاالهت
  9والدنيا.

 ، كما يلي: 1تؤكد آية أخرى يف سورة القلم اآلية 
             : (1)سورة القلم  

ادلعٌت نون بوصفة اخلرب ىو التفسَت أكثر سهولة للكلمات األخرى. قال 
طنطاوي ىذه اآلية تشَت إىل ميُت اهلل بثالث أشياء ىي: اخلرب والقلم والكتابة. ال أقسم 

العظيمة من اخلرب والقلم والكتابة، فإنو ميكن القضاء على اجلهل.  األشاءاهلل إال مع 
ن حضارة ميكن إنفاذىا. وبذاتو ىذه اآلية ىي أمر اليت تلزم ادلسلمُت بدال م

  10عرفة أاها سيكون كما خَت األمة.الستكشاف علم الكتابة، ألنو مع ىذه ادل
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والقلم أقسم اهلل سبحانو بالقلم دلا فيو من البيان، وىو واقع على كل قلم يكتب 
احملفوظ أقسم اهلل بو  بو، وقال مجاعة من ادلفسرين ادلراد بو القلم الذي كتب اللوح

  11تعظيمالو.
بة مهارة مهمة من مهارات اللغة. كما تعترب القدرة على الكتابة ىدفا تعترب الكتا

أساسية من أىداف تعلم اللغة األجنبية. والكتابة كفن لغوي ال تقل أيمهية عن احلديث 
ءة، فإذا كان احلديث وسيلة من وسائل اتصال اإلنسان بغَته من أبناء األمم أو القرا

انفعاالتو ومشاعره وأفكاره ويقضي حاجتو وقياتو، وإذا كانت القراءة األخرى، بو ينقل 
أداة اإلنسان يف الًتحال عرب ادلسافات البعيدة واألزمنة العابرة الثقافات ادلختلفة، فإن 
الكتابة تعترب مفاخر العقل اإلنساين ودليل على عظمتو حيث ذكر علماء األنثربولوجي 

 بدأ تارلخو القيقي. أن اإلنسان حُت اخًتع الكتابة 
يطة تًتكز يف القدرة على رسم قد بتصور البعض خطأ أن الكتابة مهارة بس

احلرف والكلمات رمسا صحيحا طبقا دلا اتفق عليو أصحابو من أشكال ذلذه احلروف 
والكلمات، ومع أن ىذا يكون جزءا مهما من مفهوم الكتابة إال أن مفهوم الكتابة 

شطة وادلهارات اليت تتميز كل تألنتابة تشَت إىل رلموعة من أوسع من ىذا وأمشل. فالك
  12ا على الكتابة.منها مبطالب معينة تفرضه

من ادلرور يف ادلرحلتُت، يمها اذلجاء  الكتابةمهارة البد لتدريب الدارس على 
. مرحلة اذلجاء تعٍت التدريب على رسم وكتابة حروف اللغة وعالمات الًتقيم والتعبَت

      13هولة ويف صورة صحيحة.بسرعة وس
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مهارة الكتابة األساسية ىي تعٍت أن يكتب الطلبة األحرف العربية بادلنفصل أو 
 لسل. بعد أن إستوىل ىذه ادلهارة مث تطبيق القدرة إىل ترتيب اجلملة وترتيب الفقرةبادلتس

  14مث يستطيعون أن يكتبوا ادلقالة.
احدى بنجرماسُت ىي  ن ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىلتمدرسة بنجرسال

العربية جبانب كيفية  اجلملةكتابة الذي ميلك االىتمام الكبَت إىل قدرة   سامن بُت ادلدر 
على قدرة طلبة  باحثةوجدت القدرة ادلدرس اجليد. لكن، بناء على ادلالحظة األوىل، 

ولذلك، حتاول  العربية بالصحيحة نسيب قليل. اجلملةكتابة على حتويل الضمائر يف  
من  العربية اجلملةكتابة باحثة إلجراء حبث دلعرفة قدرة الطلبة على حتويل الضمائر يف  ال

 الطلبة يف ادلدرسة بنجرسالتن ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل بنجرماسُت. 
كتابة حتويل الضمائر يف   عن قدرة طلبة على ذلك تريد الباحثة أن تبحثول
 .األوىل بنجرماسُتاإلسالمية احلكومية  تن ادلتوسطةبنجرسالالعربية من ادلدرسة  اجلملة

على  طلبة قدرةفبناء على األفكار السابقة، قدمت الباحثة حبثا علميا حتت ادلوضوع "
بنجرسالتن مدرسة الثامن من لصف العربية لكتابة الجملة تحويل الضمائر في  

  "األولى بنجرماسيناإلسالمية الحكومية  المتوسطة
  حثأسئلة الب - ب

  :ىي ومن ىذه خلفية البحث فأسئلتو
عربية للص  ال اجلملةالطلبة على حتويل الضمائر يف كتابة  قدرة كي  -1

سالتن ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل الثامن من مدرسة بنجر 
  بنجرماسُت؟  
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لطلبة العربية  اجلملةعلى حتويل الضمائر يف كتابة ما ىي العوامل اليت تؤثّر  -2
سالتن ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل ص  الثامن من مدرسة بنجر لل

 بنجرماسُت؟ 
  التحديد اإلجرائي   -ج

 :التحديد اإلجرائي يف ىذا البحث
الطلبة على حتويل الضمائر يف ىي الطالبة والقوة. مقصودىا قدرة القدرة  -1

 مهارة الكتابة. 
كل ر  ىو حتويل الضمائر اليت تؤثّ ادلقصود من الباحثة ىنا  حتويل الضمائر -2

   طلبة.البة اتفعل حىت تؤثّر يف ك
قدرة طلبة على حتويل الضمائر يف كتابة  ىذا البحث العلمي ىو  الكتابة -3

    .تكملة اجلمل ،اإلنشاء ادلوجويف العربية  اجلملةكتابة 
  أهداف البحث    -د

 أما أىداف ىذا البحث، فهي لتعرف الباحثة:
عربية للص  الثاامن ال اجلملةكتابة قدرة الطلبة على حتويل الضمائر يف   دلعرفة -1

 سالتن ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل بنجرماسُت.من مدرسة بنجر 
لطلبااة العربيااة  اجلملااةكتابااة علااى حتوياال الضاامائر يف  العواماال الاايت تااؤثّر دلعرفااة  -2

ية احلكوميااة األوىل سااالتن ادلتوسااطة اإلسااالمللصاا  الثااامن ماان مدرسااة بنجر 
 .بنجرماسُت
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  أهمية البحث   -ه
 :ىذا البحث ىي  وأيمهية    
ادلواد اإلعالمية على مدّرسة لإلعانة النافعة يف ىذا البحث لإلصالح  -1

العربية طلبة الص  الثامن من  اجلملةكتابة على   اجلودي عملية تعليمية
 األوىل بنجرماسُت. ادلدرسة بنجرسالتن ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية

حتويل الضمائر يف مهارة ادلواد اإلعالمية على طلبة لدوافع مهارهتم على  -2
 .اللغة العربية دلادة كتابةال
 ادلواد اإلعالمية للبحث ادلستقبل إلجراء دراسة مماثلة، وىي أوسع وأعمق -3
كومياااة اإلساااالمية احل بنجرساااالتن ادلتوساااطةزيااادة خزاناااة ادلكتباااة مااان ادلدرساااة  -4

  ، وخصوصا يف كلية الًتبية والتعليم يف قسم اللغة العربية.األوىل بنجرماسُت
 أسباب اختيار الموضوع    -و
 وكان من سبب اختيار ادلوضوع قد أثبّتو ىو:      

حتويل الضمائر يف  على الثامناخلطاء من طلبة الص   ت الباحثةوجد -1
غَت مناسبة بقواعد الكتابة اجليد  اللغة العربية اليت دلادة كتابةال مهارة 

ب اخلطاء يف معٍت الكلمة. وجد طلبة بة سيسبّ والصحيحة. واخلطاء يف كتا
من ادلدرسة  الثامنالص  الصعوبة على كتابة اللغة العربية طلبة 

 .األوىل بنجرماسُتاإلسالمية احلكومية  بنجرسالتن ادلتوسطة
الثامن لص  ل العربية اجلملةكتابة على حتويل الضمائر يف   قدرة طلبة دلعرفة -2

  األوىل بنجرماسُت. اإلسالمية احلكومية بنجرسالتن ادلتوسطةدرسة من م
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 هيكل البحث    -ز   
 : مخسة فصول مع ىيكل البحث كما يلىيرتب كتابة ىذا البحث اجلامعي يف             

وحتديد  حث، مقدمة تشتمل على خلفية البحث وأسئلة البالباب األول     
  وأىداف البحث وأيمهية البحث وأسباب إختيار ادلوضوع وىيكل البحث. اإلجرائي

 حتويل مفهومو  الكتابة مفهومو  مفهوم القدرة، اإلطار النظري عن الباب الثانى
  .العوامل اليت تؤثر قدرة الطلبة على حتويل الضمائر يف كتابة مجلة عربيةو الضمائر 

يشتمل على نوع ومدخل البحث وتصميم  ،منهج البحث، الباب الثالث
وأساليب مجع  والبيانات ومصادرىا وعينوورلتمع البحث  وموضوع البحث البحث

 .حتليل البياناتوأسلوب  القياساتالبيانات وتصميم 
حتليل البيانات ومناقشتها يشتمل على حملة عن ميدان البحث  ،الباب الرابع

 .  يانات وحتليل البيانات وتفسَتىاوتعليم اللغة العربية فيو وتقدًن الب
وتوصيات البحث  اخلامتة تشتمل على خالصة البحث، الباب الخامس

  .ومقًتحات البحث
 

 


