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 الباب األّول 

 مقّدمة

  خلفية البحث: الفصل األّول 

 لناسميكن ل لغةالاستخدام  اس ألن  اة الن  جدا يف حي اللغة هي شيء مهم   

األمر  على توق ف، ةتل خممعىن اللغة  أمَّا. أفكارهم يتهم ورؤ  التواصل والتحدث كل

 (Nuha, 2012) .هحتقيق يريد يتل  عىن ذهذ  اللغة ووواف  األهدا  ااملاملنظور الذي يعطي 

من القرآن  غة  ل  الاللغة العربية ذها امتياز بني لغات أخرى يف العامل ألهنا تعمل ك 

الصغري  م اشرح اجلذهذا السبب ذكر املعىن يف كتاب فائد القاور . ذالك واحلديث وغري

صل ى هللا عليه و  ، قال رسول هللامسليم بروايةاملناوي  أنه من ابن عباس  من أتليف

بُّوا :سل م ٌ، ن   أل َ  ث  ل َثلَ  اْلَعَربَ  َاح  ٌ، رآن  واْلق   َعَرِب  ٌ  ة  نَّ اجلَْ  يف   ة  نَّ اجلَْ  اَْهل   وَكلَمَ  َعَرِب   روا ) َعَرِب 

 (Fuadi, 2010) .(مسلم

، فمن الواضح جًدا أن اللغة العربية مهمة جًدا للتعلم يف املدارس ألهنا وابلتايل

القرآن  فهم حمتوايت   يف انَ ل  ه   سَ تعلم اللغة العربية ي، و عاوة للت اعل أو التواصل بني األفراو

 .واحلديث

، مهارة الكلم، و ستماع، وهي مهارة اإلمهارات املهارات اللغوية أرب مل تتش 

جوانب مهمة يف تعلم اللغة  تكون ةهذ  املهارات األربع. الكتابة ة، ومهار ة القراءةومهار 
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واعم للغاية  ةهذ  املهارات األربع ف  ق  وْ مَ . ةلن ص  غريماملهارات األربعة  هذ  العربية ، ألن

 (Taufik, 2011) .يف حتقيق املهارات اللغوية

من . وواف  خمتل ة م أن لديهغْ ، رَ غةل  الكل   إستعابقدرة على كل ط ل لديه  

، والقدرات الن س، والداف  تريد حتقيقها يتال  األهدا  التعليمية  هي بني االختلفات

يف فهمها  أصعبغة أجنبية سيكون ل  الم يف تعل   اسم  واحل لرغَبةمتتلكها، وااألساسية اليت 

ة نيَ ، ب  هاستخدميف األنه إىل جانب امل روات اليت انورًا ( اإلندونيسية)من اللغة ن سها 

 ةسَ ، تدريس اللغة األجنبية يف املؤسَّ لذلك. تتطلب وقًتا خاًصا للتعلم الكلمات واجلمل

 .تدريس تلك الل غةالعامة ابألهدا  تدريس مناسبة ال ةقيطر حيتاج الرمسية وغري الرمسية 

التعلم لتحقيق  عملية، لن يعاجل املوضوع ب عالية وك اءة يف ةقيطر البدون  

وهذا أمر  ةأنواع خمتل يف تدريس اللغة العربية إىل  ةقيتنقسم الطر . األهدا  التعليمية

ال نستطي  أن . ة بسبب االختلفات املختل ة يف االفرتاضاتطبيعي وهو نتيجة منطقي

، الطريقة خداميف است. منها نقصانو زايوة ، ألن كل طريقة ذها نقول أين أفضل الطريقة

، ابستخدام الطريقة اليت حتقيقها يف تدريس اللغة العربية جيب معرفة األهدا  اليت سيتم

 .حنتارها

م يحىت تسري عملية التعل دقيقةالطريقة الصحيحة وال تستخدم املدر سةجيب أن  

 .العربية اللغة لموسمفهم  على بلطل  لد وتسهل بشكل جي  
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مدرسة استخدام  مدرس و ، جيب على كلاملذكورة ، لتحقيق األهدا وابلتايل 

ألن  ،توفريها الىت سيتم   امللموسب وأيًضا م  الطل   حبالغة العربية املناسبة م الل  تعل   طريقة

طريقة التدريس ىف استخدام و است اوة  املدر سةطريقة املدر س أو  إىل متعل قعلم جناح الت  

م اللغة العربية جووة تعل   إرتقاء حبيث ناسبلذلك من الضروري إجياو احلل امل .أو التعل م

ل أحد األشياء اليت ميكن القيام هبا يف حماولة يتمث  . باليت ال تزال تعترب صعبة على الطل  

 .ب بسهولةلتدريس اللغة العربية حبيث ي همها الطل   الطريقات املناسباتالعثور 

، ألن ةغة العربي  م الل  مهارات أخرى يف تعل   كمثل وور مهم ذهاالكتابة  ةمهار  

طويل ألخذ هذ  ، فهي حتتاج إىل وقت ةب ممارسة مستمر  تتطل   الكتابة صعبة و ةمهار 

 .ةاملهار 

، بدءاً من ف أو التعبري عن حمتوايت العقلصْ وَ الالكتابة هي القدرة على  ةمهار  

ميكن تقسيم . أليف، أي الت  ابة الكلمات إىل اجلوانب املعقدةة مثل كتيطَ اجلوانب البس  

، فصلهاثلث فئات ال ميكن واس  إىل الالكتابة يف وروس اللغة العربية على نطاق  ةمهار 

 (Hermawan, 2011) .تأليفال و اخلط و اإلملء :وهي

نوي ة ادرسة الثامل من املهارات اللغوية املستخدمة يف حدىإتعترب الكتابة  

امللحظات  للكتابة والكتابة  ةب إىل مهار حيتاج الطل  . يةنوباجل كوانوياحلكومي ة األوىل  

 كوانوينوي ة احلكومي ة األوىل  ادرسة الثاملم الكتابة يف تعل  . درسةعمل املو يعمل نسخ الو 
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أو األطرا   امللموس ب عناية خاصة من مدرسيت تتطل  الدروس الإحدى  يةنوباجل

تكون من الكتابة اليت ال تتوافق م  املمارسة  ةمهار . ماملشاركة يف إعداو مناهج التعل  

كتابة الكتابة وخاصة يف   ةيف مهار  الطلبقدرة  نقصانإىل  ب  اليت تسب  العوامل  إحدى

 .ةغة العربي  لل  ا

نوي ة احلكومي ة ادرسة الثامليف  9102 سنة يف ينايرامليداىن الثاىن  ةتطبيق اخلرب  

ب كتابة العربية للطل  مهارة  حقائق حول مشكلة  ةالباحث ت، وجديةنوباجل كوانوياألوىل  

ب الطل   جيب علي ،احلد  األوىن ملقياس االكتمال قياسعن م الذين ال يزالون بعيدون

يتعل مون ينبغي يف ال صل الثامن قاورين على الكتابة ابللغة العربية جيًدا ألهنم  واالذين كان

ق طريقة قد طب   سدر  امل أن   م  الزايوة، فصلن وراسيان الدروس حينما حواىل تلك

من  أكثر، ولكن يف الواق  بلدى الطل  ة الكتابة مهار  الرتقاء اإلملء اإلستماعى

 (Observasi, 2019) .جي د كتابة العربية بشكل صحيح و  علىنوا الطلب الذين مل يتمك  

ة، السيدة سيت اللغة العربي ةم  مدرس ةاليت أجراها الباحث لحظةملنتائج االمن  

يف مهارات الكتابة  مل يكن انجحا للطل ببعض عوامل  ، قالت إن   S.Pdة نور جن  

ذاتية للطلب واليت تعترب اللغة العربية صعبة ، و من الدواف  ال   اإلملءابستخدام الطريقة 

تدريس الطريقة  كان جيب أن يتم    ومبكر  تقدميها منذ سن   الطريقة مل يتم   إىلأيًضا نظرًا 

، يف الواق  .حىت ميكن إتقاهنا يف املستوى األعلى ةوالثانوي   ةيف املستويني االبتدائي   ملءاإل
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من . ي  ستوى الكل  املة ال تزال تنتقل إىل العربي   أحر األخطاء يف كتابة  تظهر احلقائق أن  

 ب قاورين على كتابة النص  حبيث يكون الطل   املخطئةالصعب للغاية تغيري العاوات 

تضمني هذ  املشكلة منذ  قد ت  ، فوم  ذلك. ، رغم أنه ليس مستحيًل العرِب جيًدا

. إهتمامها املدر سةية حبيث أصبحت واحدة من املشاكل اليت جيب على ئبتداالمستوى 

عالية الك اءة يف  بوالثامن  أالثامن   صلهارات الكتابة يف الامل، ت عترب موفًقا للمعل  

مقياس احلد  بعيًدا عن  دوالثامن  ج الثامن  صلال، بينما ال يزال غة العربيةالل  الكتابة 

 (Nurjannah, 2019) .األوىن ملقياس االكتمال

 إبجراء مزيد من األحباث حول ةالباحث تم  هتشرحها،  استناًوا إىل اخلل ية اليت ت  

 د م مهارة كتابة اللغة العربية يف الفصل الثامنيف تعلّ  اإلمالء اإلستماعىطريقة “

 ".اجلنوبية كوانوينويّة احلكومّية األوىل  ادرسة الثامل

  تركيز البحث: الفصل الثاين 

طريقة “: ، وهيالبحثحتديد تركيز  ةميكن للباحث، املذكورةاستناًوا إىل اخلل ية 

نوي ة ادرسة الثامل و يف تعلم مهارة كتابة اللغة العربية يف ال صل الثامن اإلملء اإلستماعى

 ”يةنوباجل كوانوياحلكومي ة األوىل  
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 مشكلة البحث: الفصل الثالث 

 :، ميكن صياغة هذا البحث على النحو التايلى خل ية املشكلت املذكورةبناًء عل

ة اللغة العربية كتابم مهارة  تعل  يف  اإلملء اإلستماعىطريقة بعليم كيف عملية الت   .0

 ؟يةنوباجل كوانوينوي ة احلكومي ة األوىل  ادرسة الثامل ديف ال صل الثامن 

م تعل  يف  اإلملء اإلستماعىليم طريقة تعيف  تواجهها املدر سةالىت  راقيلما الع .9

نوي ة احلكومي ة األوىل  ادرسة الثامل د كتابة اللغة العربية يف ال صل الثامنمهارة  

 ؟يةنوباجل كوانوي

ستعمال طريقة على كتابة اللغة العربية اب الطلبقدرة  أقل   بما العوامل اليت تسب   .3

 ؟اإلملء اإلستماعى

 أهداف البحث: الفصل الرابع 

 :لى مم ا ي, ذا البحثذهو اذهد  

كتابة اللغة العربية م مهارة  تعل  يف  اإلملء اإلستماعىبطريقة عليم ملعرفة عملية الت   .0

 اجلنوبية كوانوينوي ة احلكومي ة األوىل  ادرسة الثامل ديف ال صل الثامن 
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يف تعل م  اإلملء اإلستماعىتعليم طريقة يف  تواجهها املدر سةالعراقيل الىت  ملعرفة .9

املدرسة الثانوي ة احلكومي ة األوىل   دمهارة كتابة اللغة العربية يف ال صل الثامن 

 اجلنوبية كوانوي

ستعمال على كتابة اللغة العربية اب الطلبأقل قدرة  بملعرفة العوامل اليت تسب   .3

 اإلملء اإلستماعىطريقة 

 فوائد البحث: الفصل اخلامس 

 :لى مم ا ي, ذا البحثذه  وائدو ال

 النظريةال وائد  .0

و ر اللغة عليم وتط  أن يكون هذا البحث قاورًا على إثراء مرج  الت  من املتوق   

للغة العربية على وجه ا مهارات كتابةإلرتقاء ، وكذلك املسامهة يف نظرايت العربية

 .صو خم

، ميكن أن تساعد النظرية اليت كتبها ةالباحث اأجراه يتمن نتائج البحث ال 

 اجلنوبية كوانوييف ت سري املشاكل اليت حتدث يف املدرسة الثانوي ة احلكومي ة األوىل   ةالباحث

 .كتابة اللغة العربية ابستعمال طريقة اإلملء اإلستماعىيف  
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 ةعملي  ال وائد ال  .9

 منيللمعل  . أ 

 ب ناسبة للطل  م ةقيمعرفة جديدة إلنشاء طر  ميكن إجراء هذا البحث

 .غة العربيةالل  كتابة  لتحسني مهاراهتم يف

  ب د لتح يز الطل  م الكتابة، بذل اجلهجتديد طريقة تعل  على  يف حماولة

وخاصة ، واجلهوو املبذولة لتحسني اجلووة على مهارات الكتابة

 .ةغة العربي  اإلجنازات يف الل  

 بللطل  . ب 

   تشجعهمب و هتمام الطل  راسة من ا  نتائج هذ  الد   ترتقي  أن من املتوق 

 .كتابة العربية، خاصة يف مهارات  مللتعل  

  ة ولديهم اختلفات يف إبداع الكتابة العربي  على تطو ر ب الطل  لتسهيل

لطريقة  ناسبة بشكل خا   املطرق الم من خلل املمارسة والتعل  

 .يةستماعإلا

 للمدارس. ج 

   ال  ،وحتسينه ابألواء املدرسي   ضةميكن وضعه يف االعتبار عند النه

 .بة ابستخدام طرق مناسبة للطل  غة العربي  كتابة الل  سيما يف مهارات  
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 ووو تعريف امل: الفصل السادس 

م قد  ، ستهذا البحثعنوان  عنسوء فهم القارئ  عنابتعاواملشكلة و  على رتكيزل 

 :على النحو التايل العنوان عنشرًحا وأتكيًدا الكاتبة

 لطريقةا .0

نشطة األإعداوها يف  ت   ال يت ةط  اخلهذ  الطريقة هي طريقة تستخدم لتن يذ  

 (Sanjaya, 2008) .حو األمثلإعداوها على الن   حتقيق األهدا  اليت ت   ة حبيث يتم  قيقي  احل

غة س الل  الكشف عن األساليب اليت يستخدمها مدر   على ةريد الباحثالسابق، تمن ال هم 

مدرسة  د ب ال صل الثامنطل  الة لدى غة العربي  الل  م مهارات الكتابة العربية يف تعل  

 .اجلنوبية كوانوينوي ة احلكومي ة األوىل  االث

 اإلملء اإلستماعى .9

الكتابة اليت تؤكد على مظهر أو وض  احلرو  بتشكيل الكلمات  اإلملء فئة 

ووفقًا لتعريف حمموو معرو ، فإن كلمة اإلملء كتابة احلرو  وفقًا ملوق ها . يف اجلمل

 ,Hermawan) .بشكل صحيح يف الكلمات للح اظ على معان األخطاء من احلدوث

2011) 
النصو  اليت متت  أواجلمل  أوستماع إىل الكلمات إلستماع هو اابإل راوامل 

 ، ألن  لحظةض الشيء مقارنة ابإلملء املبع أصعبهذ  احلتمية . ، مث كتابتهاقراءهتا
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، سر  أو املد من املدر سةمثلة األصو  وون رؤية ن  ال أومل اجلب مطالبون بكتابة الطل  

  أكثر ملءمة ابلطب  . املدر سةستماع قراءة إلاالعتماو على نتائج حذرهم يف ا ولكن  

قراءة المن خلل  ءتدريس إمل يتم  . لحظةميهرون ىف اإلملء املللمبتدئني الذين 

ب ، يتم وعوة الطل  بعد ذلك. ب حسب احلاجةصو  معينة للطل  ن  المل أو أواجل

مات اليت تعترب لكلث عن اذلك التحد  وك، روة يف اجلمل أو الن صو ملناقشة املعان الوا

 (Hermawan, 2011) .ويةاملعن و صالن   أوب اجلملة ، يكتب الطل  بعد ذلك. صعبة

يرغب  ةالباحث كما هو مشار إليه يف هذ  الدراسة هو أن   ىستماعاإل إملء إن   

مهارة الكتابة اللغة م يف التعل   اإلملء اإلستماعىعليم طريقة عملية الت  يف الكشف عن 

على كتابة اللغة  الطلبقدرة  أقل   بتسب  ما هي العوامل اليت  و ،بالطل  لدي ة العربي  

يف  تواجهها املدر سةالعوامل الىت ، وكذلك اإلملء اإلستماعىالعربية اباستعمال طريقة 

 .تعليم هذ  طريقة

 طل بال .3

أييت إىل  مجي  الناس، الطالب هو الربوفيسور الدكتور ش يق علي خانحسب  

الطالب أو  إلنسانى هذا ا، ويسم  من مجي  النواهى عليمأنواع الت   لتناول أو التعل مسة مؤس  

ظر عن العمر، من أي ، بغض الن  إلنسانظر عن ااملعرفة بغض الن   يتعل مالذي  اإلنسان

 . خلقيم األر املعرفة وسلوك التعل  ، أبي مثن لتطو  مكان
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طل ب الصف الثامن و من املدرسة الثانوية  يعينيف حني أروت الباحثة  

كمخرب حبث ألنه ( و)ال صل الثامن  ةالباحث اختارت .احلكومية األوىل كونوى اجلنوبية

الكتابة العربية  ىفال يزال هناك الكثري من طلب ال صل الثامن و الذين مل يتمكنوا 

  .األخرينمقارنة م  ال صول  اإلملء اإلستماعى ابستخدام طريقة 

 


