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 الباب األّكؿ

 مقدمة

 األّكؿ : خلفية البحثالفصل 

العلمية للجمهور الكتابة ىي نشاط لتحقيق القدرة على التخصص الذاتية ك   
كن معرفة نوعية العلـو كالتخصص العلمية للشخص. الكتابة ىي سبألف من الكتابة 

يف حالة التحدث تقتصر إمكانة اعبمهور "كسيلة اتصاؿ ال تقتصر على الزماف كاؼبكاف. 
عُت كلكن عن طريق الكتابة يبكن أف تصل إىل العديد من على مساحة ككقت م

األشخاص يف أكقات كأماكن ـبتلفة. يف تعلم اللغة العربية ييطلق على إجادة الكتابة 
كن ذباىلها ألف الكتابة سبكفاءة ىي إحدل اؼبهارات اليت ال دبهارة الكتابة كىذه ال

ال يبكن فصل الكتابة عن  نشاط لو عبلقة بعملية مهارات التعبَت يف شكل مكتوب.
ب أف تكوف ذبكمهارة الكبلـ كمهارة القراءة.  مهارات لغوية أخرل مثل مهارة اإلستماع

-ِٖ، ص َُِٓ)قريظة، ."بعضبمتكاملة حبيث تؤثر بعضها  ةاؼبهارات اللغوية األربع
ٖٗ ) 

جيدا،  يف كليٌة الًتبية ك علم التدريس ؽبا شعبة تدريس اللغة العربية اليت تنمو مبوا
خوؿ شعبة تدريس اللغة العربية. يف د وفيرغب نحىٌت ترتقي لكٌل سنة ك تزيد الطبلب الذي

من  كيجد أيضا هبي اؼبدارس اإلسبلمية كاؼبعهد، لكنليسوا من خرٌ  إليها كاحملمسوف
بلغ عدد طبلب خرهبي اؼبدارس العامة  َُِٗإىل  َُِٕ، الفًتة من العاٌمة اؼبدرسة

 .طبٌلبا ٔٗبيٌة طبلب شعبة تدريس اللغة العر  صبيع عددمن  اطبٌلب ٕٓ اؼبسجلُت
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ؼبهارة   ةيف منهج تعلم اللغة العربية بشعبة تدريس اللغة العربية ، ال توجد ماد
كتابة اللغة العربية األساسية ، على الرغم أف تكوف ىذه اؼبهارة أصبحت من الكفاءات 

ارات سبكن أف تساعد الطبلب على الرئيسية لطبلب إلتقاف اللغة العربية كهبذه اؼبه
ربسُت كفاءهتم كمدرسُت للغة العربية . يف الواقع موضوع اإلنشاء يف منهج التعلم شعبة 

تدريس اللغة العربية بكلية الًتبية ك علم التدريس للجامعة اإلسبلمية اغبكومية كندارم  
ؽ كتابة إنشاء الٌلغة ال تبحث عن مادة كتابة الٌلغة العربيٌة األساسية لكن تبحث عن طرك 

العربيٌة  ، حبيث تصبح عوامل صعوبات الطبلب يف ربسُت مهارات اللغة العربية خاصة 
 يف مهارة كتابة الٌلغة العربيٌة األساسية. 

كلية كجد الباحث ـبتلف صعوبة  استنادا إىل نتائج اؼببلحظات كاالختبارات األ 
الدركس األساسية  وامل يتقنىم ة العربية ، كتابة اللغة العربية للطبلب الذين يدرسوف اللغ
ربط اغبركؼ اغبجائية  اغبجائية ك حركؼيف كتابة اللغة العربية مثل الصعوبات يف كتابة 

يف  ٌضرٌاءالنص أك الكتب حبيث يشعركف بالالكتابة دكف النظر إىل  يف كلمة صحيحة ، ك
 الكتابة الكلمة أك اعبملة بسيطة.

 حركؼتشفو الباحث أف أكلئك الذين ال يستطيعوف كتابة اغبقائق األكلية اليت اك
اغبجائية كيربط اغبركؼ بالكلمات كاعبمل ىم طبلب شعبة تدريس اللغة العربية 

مل يدرسوا اللغة العربية يف اؼبدارس االبتدائية  أًلىنػَّهيمٍ اؼبتخرجُت من اؼبدارس العامة ، 
لديهم مهارات  اإلسبلميٌة اؼبدارسطبلب خرهبي اؼبعهد أك  حيثكالثانوية على اإلطبلؽ 

 الكتابة العربية األساسية من قبل.
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للغة باختلفة اؼبعربية خصائص الٌلغة ال يعٌتالصعوبات اليت يشعر هبا الطبلب 
ىذه ك  ,اإلندكنيسية. اللغة العربية ؽبا ـبارج اغبركؼ الذم ال توجد يف اللغة اإلندكنيسية

 حركؼ اؼبشاهبةبُت  ال يستطيعوف عن يفرٌقوا سبكن الطبلب اٌليت من العقبات إحدلىي 
ؼ ث ص س ش ذ. يف اللغة اإلندكنيسية ال يوجد حركؼ ك حر مثل  عربيةالٌلغة ال يف

 ".Sؼ "ك حر إاٌل لذلك 

حركؼ اغبجائية ؽبا أشكاؿ ـبتلفة  يعٌتصعوبة أخرل اليت كجدت الطبلب  
 ؼ "ع غ ؾ" ؽبا أشكاؿ ـبتلفةك عندما تواجو االختبلفات يف موقف الكلمات مثل حر 

 عندما تكوف يف الوضع األكؿ كالوسط كاآلخر. يف الكتابة

الطبلب  ااجهها الطبلب،يعٍت هبب أف يعتقدك على الرغم من الصعوبات اليت يو  
اؼبدارس العامة كىبتاركف شعبة تدريس اللغة العربية ، لديهم الدافع كالشجاعة  من

بلب على تعلم اللغة العربية  ختلفة. ك إحدل دكافع الطكاالستعداد ؼبواجهة التحديات اؼب
 بتعلم اللغة العربية. ضباسةقلها عمر بن خطاب عن يكما 

 أىٍحرًصيوا عىلىى تػىعىلًُّم اللُّغىًة العىرىبًيًٌة فىًإنَّوي جيٍزءه ًمٍن ًديًٍنكيٍم )عمر ابن خطاب( 

   إجراء البحث ربت العنواف  الباحثفية اؼبوضحة أعبله ، يريد استنادنا إىل اػبل 
 العامة المدارس من المتخّرجين طالبلل الهجائّية حركؼ كتابة صعوبة تحليل "

 علم ك التربية بكلية العربية اللغة التدريس شعبة في السادس إلى الثاني المستول
 "كندارم الحكومية اإلسالمية للجامعة التدريس
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  بحثالفصل الثاني : تحديد ال

 اؼبتخٌرجُت طبلبلل اؽبجائيٌة حركؼ كتابة صعوبة ربليلتصر ىذا البحث على تق
 الًتبية بكلية العربية اللغة التدريس شعبة يف السادس إىل الثاين اؼبستول العامة اؼبدارس من
 .كندارم اغبكومية اإلسبلمية للجامعة التدريس علم ك

  الفصل الثالث : مشكلة البحث

 ىذا البحث ىي:أما صياغة اؼبشكلة يف 

تدريس اللغة شعبة يف  العامة اؼبدارس من اؼبتخٌرجُتطبلب  . كيف أشكاؿ صعوبةُ
 ؟ اؽبجائيٌة حركؼكتابة يف  العربية  

تدريس اللغة شعبة يف  العامة اؼبدارس من اؼبتخٌرجُتطبلب  صعوبةعوامل . كيف ِ
 ؟ اؽبجائيٌة حركؼكتابة يف  العربية  

 الفصل الرابع : أىداؼ البحث

 أما أىداؼ يف ىذا البحث ىي:

تدريس اللغة شعبة يف  العامة اؼبدارس من اؼبتخٌرجُتطبلب  صعوبةعرفة أشكاؿ ؼب. ُ
 .اؽبجائيٌة حركؼكتابة يف  العربية  

تدريس اللغة شعبة يف  العامة اؼبدارس من اؼبتخٌرجُتطبلب  صعوبةعوامل . ؼبعرفة ِ
 .اؽبجائيٌة حركؼكتابة يف  العربية  
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  الخامس : فوائد البحثالفصل 

 الفوائد من ىذا البحث يبكن تقسيمها إىل القسمُت كنبا:

 فوائد النظرية .ُ

أ.لزيادة اؼبعلمات على ترقية اللغة العربية كلنهضة تعليم اللغة العربية يف مؤسسة 
 الًتبية.

 ب.تكوف مرجع لبحث التاىل

 . فوائد العمليٌةِ

 من اؼبتخٌرجُتطبلب ال اؽبجائيٌة حركؼأ. إلعطاء اؼبعلمات عن صعوبات كتابة 
يف شعبة التدريس اللغة العربية ك جهد لتسٌقفها حىٌت تستطيع أف تكوف  العامة اؼبدارس

 مرجع لًتقية مهارة كتابة اللغة العربية لطبلب ك ؿباضر اللغة العربية .

حىت ب. لدعوة اؼبرٌّب على معرفة عوامل اليت تتخلف يف عملية تعلم اللغة العربية 
 .اؽبجائيٌة حركؼ كتابة  يستطيع احملاضر غبٌل صعوبة الطبلب يف فهم

 

 

 


