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طريقة اإلمالء اإلستماعى يف تعّلم مهارة كتابة اللغة : البحث العلمي بعنوان
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على أّن الشروط املطلوبة اتم لنيل درجة سرجاان  1010 يوليو 9اإلمتحان ىف التاريخ 

 .العربيةشعبة تدريس اللغة بالرتبية 
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     ).....................(      رياملاجست ,يت مولوالدكتورة بي ةاألستاذ :  

 عميد لكلية الرتبية وعلم التدريس يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية كندارى

 

 الدكحور مسدين, املاجسحري
 913099699111169119 :رقم الحوطيف 
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 ملخص البحث 

طريقة اإلمالء اإلستماعى يف "بعنوان  13010101061رقم التسجيل رمحى يوم الرمضان 
 كوانويتعّلم مهارة كتابة اللغة العربية يف الفصل الثامن د املدرسة الثانويّة احلكومّية األوىل  

 .    ة الدكتورة فاطرة وحيدة املاجسترياألستاذ :ةاملشرف " اجلنوبية
العراقيل الىت و ملعرفة ملعرفة عملية الّتعليم بطريقة اإلمالء اإلستماعى هتدف هذه الدراسة  
 الطالبالعوامل اليت تسّبب أقل قدرة  ملعرفة و تعليم طريقة اإلمالء اإلستماعىيف  ةاملدّرس واجههات

طالب الصف  كائن البحث هو. على كتابة اللغة العربية ابستعمال طريقة اإلمالء اإلستماعى
 3املشكلة يف هذا البحث تنقسم إىل . اجلنوبية كوانوياملدرسة الثانويّة احلكومّية األوىل   د الثامن

 ةاملدّرس واجههاتما العراقيل الىت  ا، اثنيكيف عملية الّتعليم بطريقة اإلمالء اإلستماعى، أواًل  مشاكل
على كتابة اللغة  الطالبما العوامل اليت تسّبب أقّل قدرة  ، اثلثاتعليم طريقة اإلمالء اإلستماعىيف 

يف هذه الدراسة، الطريقة املستخدمة هي طريقة حبث . العربية ابستعمال طريقة اإلمالء اإلستماعى
للبياانت اليت مت احلصول عليها يف اجملال عن طريق  نوعية تشرح نتائج البحث بشكل وصفي وفًقا

اإلمالء تشري نتائج هذه الدراسة إىل أن عملية التدريس لطريقة  .املالحظة واملقابالت والتوثيق
 .مهارات الكتابة العربية تتم مبرونة وفًقا لظروف الفصل الدراسي وهذا جيد جًدا يفاإلستماعى 

اخللفية التعليمية  يعيناإلمالء اإلستماعى يف تطبيق طريقة  راقيللعاللغة العربية بعض ا دّرسةلدى م
الذين مل يتعلموا على اإلطالق دروس  الذين أيتون يف الغالب من املدرسة االبتدائية العامةللطالب 

 املدّرسةطبق تحبيث عندما  طريقة اإلمالء اإلستماعىعلى وجه اخلصوص ابستخدام  اللغة العربية
عدم اهتمام الطالب وجدية دروس اللغة  ،أخطاء يف الكتابة ونيرتكب ونمعظمهم ال يزال ءطريقة إمال

ضطر تحبيث  املفردات خفظ ونقص الطالب يف من الصعب تدريسهم املدّرسةالعربية اليت جتعل 
الفصل الثامن ال تزال مهارات الكتابة ابللغة العربية لطالب .إىل تكرار الدروس اليت أعطيت املدّرسة

تفتقر إىل عدد قليل منهم قادرون على كتابة اللغة العربية طريقة اإلمالء اإلستماعى ابستخدام  د
عدم قدرة الطالب على التمييز بني يعىن  ، وذلك بسبب عوامل داخليةجّيدبشكل صحيح و 

 املكتبة كتب اللغة العربية يفيعىن  خارجيةعوامل  و الطويلة والقصرية اهلجائّيةحروف 
عن طالب الذين حصلوا على درجة  5فقط  دطالًبا من الفصل الثامن  33من  .املدرسة انقصة

 .الكتابة العربية ةيف دروس مهار  مقياس احلّد األدىن ملقياس االكتمال
 .، مهارات الكتابةىستماعاإل اإلمالء ،لطريقةا :الكلمات املفتاحية
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 كلمة متهيدية 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

إن احلمد هلل حنمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ ابهلل من شرور أنفسنا و من        

و احلمد هلل رب . سيآت أعمالنا من يهده هللا فال مضل له و من يضل له فال هادي له

لما انفعا ال علم و سبحان الذي أعطاان ع. العاملني الذي أنزل القرآن عربيا لقوم يعقلون

 .إنه هو السميع العليمنا لنا إال ما علم

. و الصالة و السالم على رسول هللا خامت األنبياء و املرسلني املبعوث رمحة للعاملني       

فبهداية هللا تعاىل و عنايته و توفيقه أمكن كتابة الرسالة البسيطة الستيفاء بعض الشروط 

بية كلية الرتبية و املطلوبة للحصول على شهادة سرجاان الرتبية بشعبة تدريس اللغة العر 

ال تتّم كتابة هذه . علم التدريس شعبة اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري

مبناسب كتابة هذه الرسالة، أقّدم جزيلة الشكر . الرسالة إاّل مبعاونة بعض األشخاص

رّا بصربمها ووفائق اإلحرتام إىل الوالدّي احملبوبني اللذان قد ربّياين ودفعاين دفعا مستم

تابة هذه الرسالة يف ولطفهما وموّدهتما وعلى كّل توجيه والدعاء اخلالصة إىل أن أمتت ك

 : وأقّدم الشكر والوفائق اإلحرتام إىل املكرمني. وقت معنّي 
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اجلامعة  مديرة .املاجستري,األستاذة الفروفيسور الدكتورة فائزة بنت آوض .1

 .حافزا يف وسائل تعليم  الطالب تاءاإلسالمية احلكومية كنداري اليت قد أعط

عميد كلية الرتبية و علم التدريس اجلامعة . املاجستري,األستاذ الدكتور مسدين  .2

جهوده لتطوير كلية الرتبية و علم  ية احلكومية كنداري الذي قد بذلاإلسالم

 . التدريس

كلية رئيس شعبة تدريس اللغة العربية  . األستاذ الدكتور عبد العزيز،املاجستري .3

 .الرتبية و علم التدريس اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري

التام و  ةابإلشراف تقد فضل يتالّ  الدكتورة فاطرة وحيدة املاجسترية األستاذ  .4

 .إىل أن أمت البحث او تعليمه ااملراجعة الدقيقة على البحث إبرشاده

ين العلوم الكثرية احملرتمني الذين علمو  و املوظفني ستاذاتذ و األيمجيع األسات .5

 .املفيدة حىت أستطيع أن أمت دراسيت يف اجلامعة

سومارلني ، األستاذ اجلنوبية كوانويالثانويّة احلكومّية األوىل   رئيس املدرسة .6

 .الذي قد أعطاين االستعداد هلذا البحث. املاجستري

 .    ين يف إعطاء البياانت املتعلقة  هبذا البحثقد ساعدمدّرسة اللغة العربية اليت  .7

اليت  اجلنوبية كوانوياملدرسة الثانويّة احلكومّية األوىل   دالفصل الثامن  البط .8

 .  أعطتين البياانت املعلقة هبذا البحث



 

 د
 

جلميع الطالب و الطالبات يف كلية الرتبية و علم التدريس الذين قد فضلوا مبد  .9

 .       أيدي معونتهم املادية و املعنوية يف إمتام هذا البحث

 و جزاان خري اجلزاء و هداان, أسأل هللا تعاىل أن يقبل أعمايل و أعماهلم, و أخريا       

  .ملنيإىل الصراط املستقيم و احلمد هلل رب العا

   م 2222 يوليو من 16 ، كنداري
 توقيع الباحثة
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 16212122238 
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