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الباب األول

قدمةامل

الفصل األّول: خلفية البحث
فذة العامل ألّن ظهرت من املعرفة العلم. مفتاح فذة العامل و اللغة هي و قيلت 

همالناس يوّصل واحلضارة واإلخرتاعات بسبب اللغة.  من خالل األخرإىل الناسنوا
التفاعل مع اآلخرين. ونظرا يفشيء جتب أن تتعّلم ومتارساللغة هيفلذلك١اللغة.
مهاراتيف حتقيقهاتوّجهجتب أن تعليم اللغةيف عملية، مثاإلتصالآلة كاللغة  أمهية

اللغة العربية.و منهماالستخدام. الفهم و يفخطياأوشفوالتواصل
ا العرب عن أغرضهم، وقد وصلت إلينا من اللغة العربية هي  األلفاظ اليت يعّرب 

طريق النقل.وحفظ هللا لنا القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة، وما رواه الثقات من منثور 
ً َعَربِيا لَعلَُّكْم كما قال هللا سبحانه وتعاىل ((٢العرب ومنظومهم. َّ أَنـْزَْلَناُه قـُْرآ ِإ

٣)).تـَْعِقٌلْونَ 

لتايل، األمّ لغةتعّلممنالعربية خمتلفتعّلم اللغة مبادئ األساسّية تعليمهاو
تشملتوكيل اللغة العربيةيفالتدريس. مهاراتعملية و واملوادطرق التدريسخمتلفة مثل 

.مهارة الكتابةو القراءةمهارةالكالم و مهارة االستماع و مهارة

١1h.)2011, ( Yogyakarta : Teras,Metodologi Pembelajaran Bahasa ArabWa muna,

٧٠٠م) ص ٢٠٠٣( بريوت: املكتبة العصرية، جامع الدروس العربية، الشيخ مصطفى الغالييين، ٢
٢، سورة يوسف اآلية القرآن الكرمي٣
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املستوي دور اهلامّ الالكتابة متلكاألربعة. مهارةاملهارات و ال ميكن تفصل
مهارة الكتابةالناسيستخدم، من غري ذلك.تعليم اللغة العربيةيفاألخرىملهارات

وغري ذلك.واألفكار اخليالكلّ لتصب

الكتابة قدرة، غري مباشرةتواصلاليفاللغة املستخدمةقدرات الكتابة هي احدى 
تعلم واملمارسة. فلذلك، نشاطالجتب من خالل عمليةطبيعية، ولكنال ميكن حصلوهلا 

لتدريب واملمارسةال اإلندونيسية، الكتابة هيالكبريةيف  قاموسأّما ٤.كتابة يعمل 
الطباشري و غري ذلك.أوقلم الرصاصو لقلم، أو احلروفالنشاط لصنع األرقام

التعليم البّد من جهود عمليةولكنمباشرةالكتابة ال ميكن حصوهلاقدرة
احلروف الالّتيّين. وبعضختلفة مناملبعض اخلاّصةمتلكالعربيةألن اللغةمارسة، وامل

روف احلاحلروف الصوّيت، مجيع حروفهاال تعرفاحلروف العربيةهي أناالختالفات
هي املشكلةاليسار. هذه يمني إىلالقراءة من الالكتابة و كيفّية،الّساكن. من غري ذلك

مثل، الذين يعرفون احلروف الالّتينّية فقطللطالبتعليم اللغة العربيةيفنفسهامشكلة
.بشكل عاماطالب االندونيسي

.الكتابةممارسةوليست يف شكلنظريةاليف شكلالكتابةتعليمكثري من ،  اآلن
ينبغ على.ملمارسةيوازنال تعليم الكتابة ألنالطالب للكتابةقدرةاحد العامل يف قّلة 

.الكتابةيفواملشاعرقدرون أن يعّربوا األفكارييف املدرسة الثانويةطالب

، مع أن يف القدر والتحريص كّل لغةمتلك القدرة إلتقانىف احلقيقةانسانلكّل 
، والقدرات األساسية املقصودأهداف التعليمهيخمتلف. أما بعض االختالفات

٤,Pengaruhnya terhadap Pengajaran BahasaPemerolehan Bahasa danWagiran,
(Semarang: UNNES Press, 2005) h. 2
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هيكل الكلمات اللغة الغربية.اللغة العربية متلكلتعّلماململوكة، الدافع، الرغبة، ومواظبة 
ولذلك، تدريس اللغة الغربية يف املؤسسات .دراستهاا لتخاصوقتايتطلباجلمل الىت و 

.صحيحالالتدريسطرقتتطلبوغري الرمسيةالرمسية

املادة للطالبتقنية تبليغكيفأوعملية التدريستنفيذطرق ي هطرق التدريس
التدريس.لتحقيق هدفاحدى الوسائل، الطريقة هي تعليم اللغة العربيةيف.يف املدرسة
اإلمالءوطريقةالقراءة طريقةواحملادثةطريقةهي و ، اللغة العربيةطرق تدريسهناك ست

.القواعدطريقةاحملفظة و اإلنشاء وطريقةوطريقة

اليت وجدة قدرةهييف تعليم اللغة العربية مهما جدا. والكتابة قدرة الكتابة
احدى الطرق املستجدمة لتدريب الكتابة اللغة .املزاجمن العامل وليسعملية التدريبب

العربية هي طريقة اإلمالء االستماعى املستخدمة يف معهد أو جامعة إسالمية بشكل 
عام. وهدف هذا البحث هو الطالب من املدرسة العالية  الىت تقوم على املالحظة 

من الطالب األوىل ، هذه املدرسة ال تستخدم الطريقة اإلمالء االستماعى ألن كثري
تون من مدارس عامة و هم جيدون صعوبة يف الكتابة اللغة العربية بغري نظر مثال إىل  

كتاب أو سبورة.

٥.اإلمالء منزل كبرية بني فروع اللغة، ألن الوسيلة األسسية اىل التعبري الكتايب

ة وحنوها، وإذا كانت القواعد النحوية والصرفية وسيلة لصحة الكتابة من النواحي اإلعربي
فإن اإلمالء وسيلة هلا من حيث الصورة اخلطية، واخلطأ اإلمالئي يشوه الكتابة، وقد 

يعوق فهم اجلملة.

٩ص. ، )٩٧٥١(اإلمالء والترقیم في كتابة العربى عبد العلیم إبراھیم، ٥
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املادة مث يكتب الطالب يف  ةلفظ املدّرستهيالكتابةطريقةأو اإلمالءطريقة
م متسح مث على السبورة املادة ةكتب املدّرستهي اإلمالءمن غري ذلك، طريقة.كتا

طريقة .كرّاستهميفمرة أخرىمر الطالب ليكتبوامثاملدّرسة املاّدة املكتوبة على السبورة
.الطالبقدرة تفكريوفقا علىهي خمتلفة اإلمالءالتعليم

طريقة اإلمالء االستماعى تستطيع أن تدّرب الطالب كتابة كلمات و اجلمل 
تطبيقها هذه الطريقة تدريب الطالب  على  بغري نظر مثال إىل كتاب أو سبورة ، ألن يف 

ذه الطريقة يستطيع الطالب أن يتذّكروا   كتابة الكلمات أو اجلمل  من السمع فقط. 
كيف شكل الكتابة من الكلمات اليت مت كتبتها. اضافة طريقة اإلمالء االستماعى 

تستطيع أن تستخدم ليس يف معهد فقط، ولكن تستخدم يف مدارس عامة أيضا.
لطالب الصف اللغة العربيةادةمدرسة املمعواملقابلةاملالحظة األوىلبناء على

وي ۱ملدرسة العالية احلكومية األوىل ()١(تعليم الثّقافة اإلجتماعّية العاشر  )كو
، عوائقها الكتابةقدرةيفخاصة تعليم اللغة العربيةأنتنال الباحثة املعلومات، اجلنوبية
، متنوعةالطالبخلفيةعوامل) ٢(اللغة العربيةالطالب يف كتابةقدرة) قّلة ١مثل (

تونبعض  م مل يعرفوا ويدرسوا اللغةامةعرس امدمنالطالب  ّ العربية، إىل أ
تون من . من)٢(املالحق منهمدرسة الدينّية، ولكن بعضاملغري ذلك، بعض الطالب 
) ۳(صحيحاو جيداالعربيةاللغة أو اجلملاملفرداتالكتابةقادرة على النال ميلكو 

يفمبعّدل يتحّصلون القيمة املنخفضة خاصة اللغة العربيةنتائج إجناز الطالب يف تعليم
٦٣،١٥مبعدلالطالب وصلت على فيمة من نتيجة اإلختبار األول، ٦مهارة الكتابة.

9/02/2016,  10.15.٦Guru mata pelajaran bahasa Arab kelas X  IPS 1 MAN I KONSEL,Muspidar,
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ت نستطيع أن ). و بناء٧الحقامل(٤٦،١٥%و الطالب الناجح  على هذه البيا
ننطر قلة الطالب يف كتابة اللغة العربية.

حتسني كتابة " خلفية البحث السابقة، فاختذت الباحثة املوضوع عنبناء على
تطبيق خاللمن )١(تعليم الثّقافة اإلجتماعّية اللغة العربية لطالب الصف العاشر 

وي اجلنوبية۱العالية احلكومية األوىل(ملدرسة االستماعىطريقة اإلمالء ".)كو

الفصل الثاين : اختصار املشكلة
املشكلة الىت اختصارفاستخدمت الباحثة خلفية البحث السابقة،بناء على

:ىف هذا البحث هوستبحثها

.اللغة العربيةالطالب يف كتابةقدرةقّلة .أ
مبعّدل يتحّصلون القيمة املنخفضة اللغة العربيةنتائج  إجناز الطالب يف تعليم.ب

الكتابة.قدرةيفخاصة 
حتديد املشكلةالفصل الثالث : 

الىتكتابة اللغة العربيةقدرةحتسني وحتديد املشكلة يف هذا البحث ه
(تعليم لطالب الصف العاشر واجلملتشكيل الكلمات يف روفترّكز يف شكل احل

ملدرسة العالية االستماعىتطبيق طريقة اإلمالءخاللمن )١الثّقافة اإلجتماعّية 
وي اجلنوبية.۱احلكومية األوىل( )كو

البحثمشكلةالفصل الرابع: 
السابقة، فتعّرب الباحثة حبثها فيما املشكلةاختصارخلفية البحث وبناء على

كتابة اللغة العربية االستماعى يستطيع ان حيسنهل تطبيق طريقة اإلمالء"يلى: 
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ملدرسة العالية احلكومية )١(تعليم الثّقافة اإلجتماعّية لطالب الصف العاشر 
وي اجلنوبية ؟۱األوىل( ")كو

البحثأهداف: الفصل  اخلامس
الىت ترمى إليها الباحثة من يف خلفية البحث، فالغرضمؤسسا على ما ذكر

(تعليم الثّقافة حتسني كتابة اللغة العربية لطالب الصف العاشر ة عرفملالبحث: "اهذ
ملدرسة العالية احلكومية االستماعىتطبيق طريقة اإلمالءخاللمن )١اإلجتماعّية 

وي اجلنوبية۱األوىل( ".)كو
فوائد البحث:الفصل السادس

:فيما يلي هذا البحثاما فوائد
حية النظرّيّة.أ من 

دة املعرفة عن حتسني  تأننتيجة البحثههذ.١ كتابة اللغة كون الوسيلة لز
خاللمن )١(تعليم الثّقافة اإلجتماعّية العربية لطالب الصف العاشر 

ملدرسة العالية احلكومية االستماعىتطبيق طريقة اإلمالء
وي اجلنوبية.۱األوىل( )كو

القادمني يف املستقبل.أن تكون هذه نتيجة البحث مرجعا للباحثني .٢
حية عملّية.ب من 

. للمدرس۱
كتابة ملدرسات اإلمالء يف حتسني  اقرتاحاكونتأننتيجة البحثههذ

اللغة العربية.
للطالب. ٢
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دة رغبة وإجنار الطالب يف ة عن صاتعليم اللغة اللعربية خلز
.الكتابة

تعريف املوضوع: السابعالفصل 
الكلمات الطالب تنفيذها، يستمعطريقة اليت يفاإلستماعى هياإلمالء طريقة.أ

الكلمات ليكتبواويطلب الطالب.مث يكتبون عنه، قرأ املدّرسالذيوالنصوصأ
يعتمدون الطالب احلاصالت ، ولكن املدّرسثالاملدون ينظرواالنصوصأو

هو تطبيقلبحثهذا ايف اإلمالءطريقةتطبيق.استماع قراءة املدّرسيفالدقّية
الصفطالب لاللغة العربيةكتابة لتحسنياإلمالء االستماعىطريقة
وي ۱ملدرسة العالية احلكومية األوىل()١(تعليم الثّقافة اإلجتماعّيةالعاشر ) كو

اجلنوبية .
كلمات حىت قدرة  تعبري فكرة إبتداء من الناحية البسيطة مثل  كتابةهيالكتابة.ب

املرّكبة مثل األنشاء.يف هذا البحث، الباحثة تريد أن تبحث  عن نوعالناحية 
لطالب الصف واجلملروف يف تشكيل الكلمات الكتابة الىت ترّكز يف شكل احل

ملدرسة العالية احلكومية األوىل )١(تعليم الثّقافة اإلجتماعّية العاشر
وي اجلنوبية.۱( )كو
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الباب الثاىن
اإلطار النظري

كتابةال.أ
.املزاجمن  العامل وليسعملية التدريباليت وجدة بقدرةهيالكتابة

لدراستها.القويّ ساس األمتلكب أن جت، الكتابةعمليةفلذلك
الكتابةتعريفل:الفصل االوّ 

ون خر األو الناسالناسبنيلغةلّتصالاالوسائلاحدىالكتابة هي 
.١املكان والزمانيفحمّددالالذين

أو كأداةاللغة املكتوبةستخداملةتسليم الرسانشاطالكتابة هي
هو واصلاتبالك:املكتوبةاإلّتصال يفعناصر املتورطةهناك أربعةتها. وسيل
مستلم هوءر اوالق، ةليوس، الكتابة هي هي شخنة الكتابةلةالرسا،لةالرسا

.٢الرسالة
كتابةيطة مثل   يف تعبري الفكرة إبتداء من الناحية البسقدرة هيالكتابة

٣اء.نشاإلحىت الناحية املرّكبة مثل كلمات 

، غري مباشرةتواصلاليفاللغة املستخدمةقدرات الكتابة هي احدى 
تعلم الجتب من خالل عمليةال ميكن حصلوهلا طبيعية، ولكنالكتابة قدرة

لتدريب واملمارسةالنشاطواملمارسة. فلذلك، يف  قاموسأّما ٤.كتابة يعمل 

١ta: UIN, (YogyakarPembelajaran Bahasa ArabAbdul Hamid, Uril Baharuddin, Bisri Mustofa,
Malang Press, 2008 ) h. 49

٢13) Hal2007UT,-, ( Jakarta: DepdiknasKeterampilan Dasar MenulisSuparno,
٣PT remaja Rosda Karya,( Bandung:Metodologi Pembelajaran Bahasa ArabAcep Hermawan,

2011) h. 151
٤,Pemerolehan Bahasa dan Pengaruhnya terhadap Pengajaran BahasaWagiran,

(Semarang: UNNES Press, 2005) h. 2


