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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
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قلم و لقلم، أو احلروفالنشاط لصنع األرقاماإلندونيسية، الكتابة هيالكبرية
الطباشري و غري ذلك.أوالرصاص

أو الشعور األفكارتعبريقدرةهيالكتابةأنخالصته،راءاآلبناء على
لتايل، و لإلنسان األخر.يفهمالىت يستطيع أن اخلطّ شكل يفلغةرموزإىل

ليبلغ غرض التعليم الطريقة املناسبةستخدامديّ اجلميتعلاملدّرس البّد يعّد ال
.اجلّيد

غرض الكتابةالثاىن : الفصل
كون يريد أن ي، مثل الكاتبرغبة بوفقاهو خمتلفالكتابةغرض منلا

تمع، ويوّصل املعرفة ، امشهور  تمع، يسّلى ا يمأل أو ملجيد التقدير، يذكى ا
ليقدر الطالب على كتابة الكتابة من، الغرض ،ذلكمن غري٥الوقت اخلايل.

الكلمات و اجلمل اللغة العربية بتفريق بني احلروف املتسلسلة و احلروف 
ليقدر أو النهاية، مث املفصولة، مث اختالفات شكل احلروف يف البداية، والوسط، 

. الطالب على سيطرة طريقة الكتابة اللغة العربية واضحا و صحيحا

قال ليئ الغرض من كتابة: إلعطاء املعلومات آلخرين، لتنوير النفوس، 
لوسيلة يف تعبري عن أنفسهم، للرتفية عن اآلخرين، و يف وسيلة لإلدامة التارخ، 
٦.تعبري عن الثالية

٥10) h.2002,Jogja: Andi offset (,Terampil MengajarLiang Gie,
٦111) hal2005), (  Jakarta: Grasindo,Cooperatif Learning (edisi revisiAnita Lie,

“Tujuan menulis : Memberi informasi kepada orang lain, Mencerahkan jiwa,
Mengabadikan sejarah, Sarana mengekspresikan diri, Untuk menghibur orang lain, dan
untuk Sarana mengungkapkan idealisme”.
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الطالبليقدروهةالعربيللغةاكتابةالالغرض من ، آراء ليئ بناء على 
من غري .ةالعربياللغةكتابةالمن خاللواملشاعر، تجربةال،تعبري األفكارعلى 
من القارء.اقرتاحالنيل و للتعبري عن أنفسهمالكتابة، الغرض من ذلك

الكتابةفوائد: الثالثالفصل
اإلنسان أن جتعلتستطيعالكتابة.فكاراأللتبّني تساعد هيالكتابة

ومشاعريفهموناألخرى .عن شيءأفكار
حساسيةتدريب و الرغبة القّوةثريت)۱من الكتابة : (، الفوائد دائيمقو قال
املراجع للبحث عنشجعناتأنتستطيع)الكتابة ٢حوهلا (على حقيقةيف البصر

ومنهجيةمبتماسكةناوحججفكارألصياغةلناتدريبأن تستطيع)الكتابة ۳(
بشكل سيكولوجّي، الكتابة تستطيع أن ينقص مستوى التوتر و )٤(ومنطقية

لكتابة حنن ننال اإلقتناع الباطن عندما كتابتنا نشر يف )٥(مستوى الضغط
، فوائد من غري ذلك.٧الكاتب أن يكون معروفا، لكتابة)٦(الوسائل الّصلة

ولتدفيع الرغبة اإلبداع، اخليالقوةتطوير ل، االستخباراتالكتابة لتحسني
.٨املعلوماتجميع تول

بشكل الكتابةمارسةمبهيالصةفإن اخل، السابقةراءاآلمن بعض
: ننال الكتابةمنفوائدذلك،من غري. الطالقةكاتبالفإنّنا سنصري مستمر

ح غري املظنون قبله ذا . الثمنيتجربةالكون تسوفالكتابة نشاط ˓بعض االر
.ليساعدوا نفسهم يف اعماهلم الوجبةالكتابةن علىيقادر كان الطالبالبحث,

٧13-12.) h2008( Jogja: Sabda Meida,Aku Bisa MenulisDidik Komaidi,
٨14h.Suparno, Ibid
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العربيةاللغةكتابةأنواعبع : ار الالفصل
إىل ثالثة أنواع : كتابة اللغة العربيةنشاطحريماوان زيّ مي

تشكيل الكلمات يف احلروف صيغة ؤكديذيالكتابة النوعهواإلمالء. ۱
.واجلمل

واجلملتشكيل الكلمات لاحلروف صيغة كديئذيالكتابة النوعهواخلطّ .۲
فرع املعلومات و احدىهو اخلطّ أنأليفيوقال.اجلماليةوانباجلتالمسو 

.ماليةاجلقيمةة اليت ذوالثقاف

يفواملشاعرورسائلفكاراألتعبريإىلمّتجهلذىاالكتابةنوعهواإلنشاء.۳
لكن حيوج فقط،أو اجلملاحلروف والكلماتصيغة يفليس، كتوبةامللغةال

لتايل٩الفكرة والتجربة. نوع، مالءاإلبحث هوالاهذيفتبحث الباحثة ،و
. واجلملتشكيل الكلمات يف احلروف صيغة ؤكديذيالكتابة ال

اإلمالءةقيطر .ب
اإلمالءةقيطر تعريفل:الفصل االوّ 

،تدريسالعمليةكلّ يفةواردي كّل أوحال اليتهعامّ البشكل ةقيطر 
ضيات ضةتدريس وأالفنونتدريس وأتدريس الر مجيع ١٠ذلك.غريو ،الر

السعي، النظم، الوسائل، وأسلوب تبليغ توي حتئسيالأويداجلتدريس العملية
.املادة إىل الطالبالسعي إليصال دونوال ميكن عملية التدريس ب.املادة

.اللغوية لتبليغ املادة ئنتخاب ولةالعامّ قة هي النظامياتيالطر ،لذلكف

٩pembelajaran Bahsa Arab ( pendekatan, metode, strategi, materi, dan,H.M Abdul Hamid, dkk
media), (malang : UIN-MALANG PRESS, 2008), h. 3

٠١163-151Acep Hermawan, ibid hal
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بشكل اللغةعن تبليغ املادة قال أزهر أرشاد طريقة هي خطة شاملة
الذي مت ىاملنحعلىسسّ لغريها، و مجيعالىت متخالفة، ال قطعةمرّتب

الطريقة هي خطّة املدّرس ليوصل املادة إىل من املعرفة املعىن السابقة أنّ ١١احتياره.
ملادة، الطالب، من أّول التعليم حّىت آخر التعليم.  سب  الطريقة واجب 

سب بقدرة الطالب، وغري ذلك.لغرض املقصود، و
اإلمالء لغة ( من مادة : م ل و) " أملى عليه الكتاب" أي قاله له 

و اصتالحا : حتويل األصوات املسموعة املفهومة ١٢فكتب عنه، مجعه : األمايل.
إىل رموز مكتوبة (احلروف)، على أن توضع هذه احلروف يف مواضعها الصحيحة 

من املعىن املذكور ١٣من الكلمة، وذلك الستقمة اللفظ و ظهور املعىن املراد.
أخذت الباحثة اخلالصة أّن اإلمالء هو فّن الكتابة أن تركب احلروف يكون 

ة إىل اجلملة املفيدة واجلملة املفيدة إىل الفقرة.الكلم
مر   الكتابةطريقةبتسمى أيضا اإلمالءطريقة ُ ، يقرأ املدّرس املاّدة مث 

بني فروعاملهّمةهو الطريقة، اإلمالء لذلكف.١٤ستهماالطالب ليكتبوا مادة يف كرّ 
تلوصفهو مبدأاإلمالء.ةويعلم اللغال واإلمالء.الرسالة، وليشري قلوبناحمتو

ليس ، يدّل على الكاتب مالءخطأ اإلو .يفهمأويقرأأنال ميكناخلاطئ
لتحديديكون احلجمميكن أيضا أناالمالءالكتابة. ىفجييدىالذالشخص

.م الطالبيتعل

١١60, hal)2011wua Kendari:-ua(LPSK Quantum W,pembelajaran Bahasa ArabBeti Mulu,
“Metode adalah rencana menyeluruh yang berkenaan dengan penyajian materi bahasa
secara teratur , tidak ada satu bagian yang bertentangan dengan yang lain dan semuanya
berdasarkan atas approach ( pendekatan) yang telah dipilih”.

ص. )،   ٠٠٨٢لبنان، دار المشرك، -، ( الطبعة الثالثة وأربعون، بیروتالمنجد في اللغة واألعالمجمیع الحقوق محفظة،١٢
٧٧٥

١) ص .٣٢٠٠/٤٢٤١اإلھداف لمعلم اإلمالء (دار السالم الطبعة و النشر، كونتور فونوركو١٣
١٤72Wa muna, ibid h.
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مالءاإلميغرض تعل: الثاىن الفصل
الغرض من طريقة اإلمالء هو: تدريب مجيع احلواس من الطالب لتصبح 

للغة العربية، علىالطالب ليمهرنشطة،  ختبار الكتابة الكلمات و اجلمل 
كتابة الكلمات اليت مت تعلمها، ولتسهيل الطالب على كتابةمعرفة الطالب من  

ستخدام  اللغة العربية  ١٥.اسلوب لغة خاصة 

يت: مالءاإلمن تعليمأّما الغرض كتابةعلىطالبالليقدر)۱(كما 
الكلمة كتابةو قراءةعلى طالبالليقدر)٢وصحيحا (جيدااللغة العربية

أن مجيع احلواّس اخلمس علىطالب الليدرب)۳(ماهرااجلملة اللغة العربيةو 
)٤يف اللغة العربية (، واللفظالرؤية االهتمام، اإلستماع، عملّي،  من يكون
.العربية مجيلتا و نقيتااللغةاحلروفعلى كتابة طالبالليقدر

م اإلمالءيالثالث : قيمة تعلالفصل
يتقيم أو فوائد تعليم اإلمالء  قال راشدين   :كما 

يب وظائف عقلية الطالب خصة يف در تلفوائد تعليم اإلمالء هي.. رمسيّ ١
.همإهتمامو يتعّلمون لريّكزوا تهميهم ور إستماعو مالحظتهم

دة مفردات  لجلماديّة. فوائد تعليم اإلمالء هي. ا٢ الطالب، مثل معرفة عن ز
اهلجاء و بناء اجلملة و النحو وغري ذلك.

تمع، هي. عملّي. فوائد تعليم اإلمالء ٣ مطلوب يف احلياة املدرسة أو يف ا
مثل:

١٥72Wa muna, ibid
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ويقّيدون املادة.و الطالب يستمعون يعّلم املدّرس.أ
لالستماع وتدوين أو تقدمي عندما اإلنسان قّصة، فألنسان األخر.ب

١٦تقرير.

بع : أنواع اإلمالءاالر الفصل
ت الباحثة أن لإلمالء أنواع، ومنها:كما حبث

القطعة من كتاب أو سبورة إضافيه طالباإلمالء املنقول: ومعناه أن ينقل ال.أ
. ا هجاء شفو جى بعض كلما ا وفهمها، و وكان يف هذا النوع قد ١٧قراء

فقرة و هن يتابعنها فينظرن إىل ما ميلى لطالباتميلى املدرسة القطعة على ا
ويكتبنها.

ا و وفهمها، طالباإلمالء املنظور : ومعناه أن تعرض القطعة على ال.ب لقراء
ا، مث حتجب عنهم، ومتلى عليهم بعد ذلك.وهجاء  من هذا ١٨بعض كلما

ة أن اإلمالء املنظور هو أن ترى و تقرأ وتفّهم املاّدة مثّ احثاملعىن عرفت الب
على الكرّاسة.لطالباتتقفل الكتاب وتكتب ا

إىل القطعة، وبعد مناقشتهم طالبج . اإلمالء االستماعى: ومعناه أن يستمع ال
ة ملافيها من الكلمات الصعبة، ميلى  يف معناها، وهجاء كلمات مشا

من املعرفة املعىن السابقة أّن اإلمالء اإلستماعى هو أن تقرأ ١٩عليهم.
وتكتب ما مسعت على الكرّاسة.لطالباتاملدّرسة ماّدة اإلمالء مثّ تسمع ا

١٦49) hal2006, (Malang: UIN Malang Press,Active LearningA. W Rosyidin,
٤١عبد العلیم إبراھیم، المرجع السابق، ص. ١٧
٧١عبد العلیم إبراھیم، المرجع السابق، ص. ١٨
٧١عبد العلیم إبراھیم، المرجع السابق، ص. ١٩
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بعد طالبالنوع ميلى املعلم القطعة على الد.  اإلمالء اإلختبارى : يف هذا 
ا أو كلمات مماثلة ملا ورد  جي كلما فهمها، ولكن دون مساعدة هلم يف 

ويف هذا النوع يقوم عليه أساس من ثالث قدرات وهي القدرة ٢٠فيها.
االستماع واملتابعة، والقدرة على االحتفاظ مبا مسع، والقدرة على وضع ما 

على أن تعمل هذه القدرات يف آن واحد.مسع يف رمسه الكتايب
قبله هو يعرف ) اإلمالء املعدّ ١مييز أفندى نوع اإلمالء إىل أنواع هلا: (

املعّد  قبله هو الطالب مل يعرفوا ) اإلمالء غري ٢مواد اإلمالء (الطالب قبله عن 
٢١مواد اإلمالء.قبله عن 

لتايل،  . الطالب البحث هو اإلمالء االستماعىنوع من الكتابة يف هذاو
.مواد اإلمالءمل يعرفوا قبله عن 

ىاخلامس : خطوات تعليم اإلمالء االستماعالفصل
ى:ى هي كما يلم اإلمالء االستماعيخطوات تعلقال راشدين 

ملادة بشكل العام بدون االطالبفهميكّلها، لكى اإلمالءادةمدّرسيقرأ امل.١
. ان ينظروا الكتابة

.اإلمالءمادةوا فهميمع الطالب لئل املدّرس ايتس.٢
دّرس الكلمات على السبورة، صعبة، مث يكتب امليتحّجأ املدّرس الكلمات ال.٣

الكلمات. يهتّموا إىلالطالب لدّرس مر امل،ذلكبعد
الطالب موضوع املادة، بعد مث يكتباألقالم،و رّاساتكالرج الطالب خيُ .٤

على السبورة.الىت مكتوبة الكلمات دّرساملذلك ميسح 

٢٩عبد العلیم إبراھیم، المرجع السابق، ص.٢٠
٢١174)h.0092( Malang: Mirikat,Metodologi Pembelajaran BahasaArabAhmad Fuad Effendy,
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دّرس مادة اإلمالء و الطالب يسمعون و يكتيون مادة اإلمالء.مث يقرأ امل.٥
٢٢من كتابتهم.لطالب اخلطأالكى يصّححاملادة مرة أخرىدّرس يقرأ امل.٦

هناك خطوات يف ىم اإلمالء خصة اإلمالء االستماعيفلذلك، يف تعل
.ليعملوا اخلطواتطالب و الدّرسمليم ويُنصح االتعل

ونقصا طريقة اإلمالء االستماعىالفصل السادس:  مزا
من استخدام طريقة  والنقصا. أّما املزا كل طريقة التعليم متلك املزا

: ٢٣اإلمالء االستماعى هو
الطريقة الرخيصة و السهلة. قيلت الطريقة الرخيصة ألن هياإلمالء طريقة .١

تطلب العدوات واجلهاز الصعب. وقيلت الطريقة السهلة تعملية اإلمالء ال 
اإلمالء تعتمد على صوت املدرس فقط.طريقةألن

الفصل كان ، ألن الفصليرصد حالبطريقة اإلمالء، املدرس يستطيع أن .٢
متاما. مادة التعليمعند تسليمضمان املدرس

النشاط، ألن الطالب يفعلون إطمأصلحال الفكانبطريقة اإلمالء.٣
ضربة.، إىل أن املدرس يستطيع أن يراقب الطالب املتسوون

لوقت ا.٤ لكفى الطالب يستطيعون ال تتطلب الطاقة الكثرية و الوقت القدمي. 
الدروس معا.أن يتسّلموا

يقبضوا جبيد، أىل أن هم يستطيعون أن تدريب الطالب الستخدام مسعهم .٥
مادة االمالء بسرعة و بدقة.ويعقدوا 

٢٢53-51h.ibid,A. W Rosyidin
٢٣٧٤kripsi Zhul Fahmy Hasani, ibid halS
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النقصا من استخدام طريقة اإلمالء االستماعى هو: أّما
أن يكون رتيبة بني مدرس و طالبتفاعليف تطبيق طريقة اإلمالء االستماعى  .١

املدرس)إىل( الرتكيز 
املدرس. ألن لالاملون يشعر طالبالإىل أن،ملعرضتشيعاالمالء ال مادةتبليغ.٢

الطالب يعتمدون، على أنّ اللفظية فقطعلى اللغة عتمدياالمالء تبليغ مادةيف 
حية أخرى .فقطهماستماعاملهارةعلى  مادة تسليميفالطالبمهارةمن 
.خمتلفة

،الملونيشعر طالبالنمكثرياليت ليست جيدة،  تحدثالعلىدرسقدرة امل.٣
.التعليمادةإىل املال يهتّمونالطالبإىل أن

البحوث السابقةالفصل السابع: 
االستماعىتطبيق طريقة اإلمالءحبث عن ذيالزول فامهى حاساىنالبحث من 

الكتابة لطالب الصف السابع يف املدرسة الثانوية احملمدية الثاىن فملنج.قدرةلتحسني 
لنظر إىل طريقة استخدام هذه أما نتائج هذا البحث فهي يؤثر إىل ترقية نتائج الطالب 

هذا البحث بنيوفرقللدورة الثانية.٤٦،٦٨للدورة األوىل و ٨٨،٦١حسب معّدل

ت هو يستخدم تقنية و ، يف املدرسة الثانويةنفذت والبحثي هو هذا البحث يف مجع البيا
ال أستخدم هذه التقنية . املقابلة و أ
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الباب الثالث
البحثمنهج

البحثنوع الفصل األول: 
املنهج هواإلجرائىاملنهج . )PTK(الصفىياإلجرائاملنهج البحث هو ا هذيف 

الدورة و الدورة األوىل، دورتنيببحثالاهذويعمل .الذى جرى تنفيذه ىف الفصل

الدورة األوىل.مننتائجعلى الدورة الثانية خطّة و . الثانية،

اللغة كتابةةمهار تحسني لاللغة العربية و تدريسصلحتلهذا البحثالغرض من

يستطيع أن حيسن ويرجأ هذا البحث، االستماعىاإلمالءطريقةستخدامالعريبة 

.العربيةاللغةكتابةةمهار من خالليعىننتائج التعليم

.انعكاس-مالحظة-تنفيذ العمل-ختطيط:منيتكّونتفصيل هذا البحث

واحدة قبل الدورةاليفاحملصولالنجاح مستوىحتليلدورةّي.دور حبث هذا البحث هو

.١خرىاألدورةالأن ينتقل إىل

١80) h2007Indonesia,, ( Semarang: RumahPenelitian Tindakan KelasSubiyantoro,


