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 الباب األول

 مقدمة
 

يشرح هذا الفصل اخللفية اليت تستخدم كأساس للمقدمة، ستناقش املشكالت 

 الكتشاف النتائج اليت تستبحث الباحث.

 خلفية البحث .أ

تماع مهارة الكالم ، مهارة االس هن  يف تعلم اللغة العربية هناك أربع مهاراة لغوية  

هارة من م جزء هو اإلمالء الطريقة كل مهارة لديه فرع. , مهارة القراءة و مهارة الكتابة.

 الكتابة.

رسم او اإلبداعية. تبدأ مراحلها الدنيا ب اإلجيابيةمهارة الكتابة هي إحدى املهارات 

 .1احلروف والكلمات واجلمل وتنتهي بالتعبري احلر اخللق

مهارة الكتابة ينقسم إىل عدة أنواع، منها اخلط العريب واإلمالء الصحيح وكتابة 

اإلنشاء العريب اليت تصري أهم األنواع يف جمال مهارة الكتابة. ولكن تأيت كفائة اإلنشاء 

                                                           
اهرة : دار الفكر، ) الق ،االجتاهات املعاصرة ىف التدريس اللعة العربية و اللغات احلية االخرى لغري الناطقني هبامحادة إبراهيم،  1
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ك أربعة كما أن هنابعد أن تنتهي كفائة اخلط اجليد وفهم قواعد اإلمالء الصحيحة.  

 سيتم املتوقع طفلك الستخدامه مبثابة الكتابة املكثفة.أنواع من الكتابة حيث 

: الكتابة السردية هي نوع من الكتابة اليت حتكي القصة. من خالل الكتابة  سرد (أ

السردية عندما يطلب طفلك لكتابة مقال شخصي )مثل ما فعلت لإلحتفال 

ة، يعطلة(. وميكن أيضا أن تستخدم لنوع كتابة الرواية، الدراما أو قصة اخللف

لتلخيص قصة الطفل الذي متت قراءة أو ترغب يف كتابتها. إرسال السرد عادة 

 9استخدام الشخص األول )"أنا"(

تستخدم الكتابة الوصفية خللق صورة واضحة للفكرة، مكان أو  :  وصفي (ب

شخص. أهنا جمرد مثل اللوحة مع الكلمات. ألهنا تركز علي هذا املوضوع،  

 رح طفلك علي الرتكيز. علي سبيل املثال، إذا متواستخدام تفاصيل حمددة لش

طلب طفلك علي الكتابة عن رحلة املفضلة لديه يف متنزه، فإن الكتابة أقول 

ليست إسم السيارة اليت كانت تستقلها ومثل ما يبدو السيارة، ولكن أيضا وصف 

 3اإلحساس جيري عليه وما اخلربة اليت يذكرها.

                                                           
2Lamuddin Finoza. Komposisi Bahasa Indonesia. (Jakarta, Diksi Insan Mulia: 2004-

2005) hlm. 202 
3Ibid. hlm. 197 
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فئة  لتفسريية هي املباشرة والواقعية. وتشمل هذه ال: الكتابة ا تفسريياإلمالء ال (ج

كتابة التعاريف والتعليمات والتوجيهات، وغريها من املقارنة والتوضيح األساسية. 

 4الكتابة تفسريي هي الكتابة دون تفاصيل وصفية واآلراء.

: الكتابة املقنعة هي نوع من الكتابة اليت هي أكثر تطورا. وميكن ي قنعاإلمالء امل (د

عتبار النقاش مكتوب. والفكرة هي للتعبري عن رأي أو إختاذ موقف علي شيء إ

مث لدعم هذا الرأي بطريقة يقنع القارئ أن نرى نفس الطريق. وغالبا ما قدم 

الكتابة املقنعة يف شكل سهل. يتضمن وصفا لوجهات النظر األخري واحلقائق 

 5ستخدام.واإلحصائيات إلثبات وجهات النظر ودعم الرأي طفلك اال

تعليم الكتابة ميكن تقسيمها إىل مرحلتني، املرحلة املبكرة قبل عمر املدرسة واملرحلة 

املدرسية. فمرحلة ما قبل املدرسة تنقسم إىل قسمني، األول مرحلة الكتابة املبكرة من الفئة 

من  ةالثالثة إىل اخلامسة من أعمار التالميذ، والثاين من فئة املرحلة السادسة إىل العاشر 

عمر التالميذ. القدرة على الكتابة يف هذه املرحلة هي القدرة على إرسال املرحلة 

 6األساسية.

                                                           
4Ibid. hlm. 204 
5Ibid. hlm. 209 
6BSNP. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 41 Tentang 

Standar Proses. Jakarta. Badan Standar Nasional Pendidikan: 2007 
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فاملهارة األساسية للطالب قبل تعلم الكتابة هي كفاءهتم للرسم الصحيح يف 

ة هي لى هذه املهارة األساسياحلروف والكلمات واجلمل.  فمن الطريقة اجليدة للحصول ع

اإلمالء. واإلمالء قد يكون مادة يف حني وقد يكون طريقة يف حني آخر. يكون اإلمالء 

مادة بكونه العلوم املليئة بالقواعد والتعريف، ويكون طريقة إذا كانت قواعد اإلمالء تعترب 

وسيلة وطريقة ليصل إىل املهارة الكتابية. فتدريس اإلمالء قد يقصد لتدريس القواعد فيها 

 من الطرائق املوصلة إىل مهارة الكتابة.  وقد يعترب

طريقة اإلمالء هي طريفة اليت تقرأ املعلم علي موضوع إعطاء املسألة تعليمات إىل 

الطالب أن تكتبوا يف دفاترهم. متكن  أن تطبيق اإلمالء أيضا، حيث يكتب املعلم موضوع 

عد ذلك، جتب إزالتها. باإلمالء علي منت الطائرة، وبعد أن تبني أن الطالب املواد اليت 

 يطلب املعلم من الطالب أن يكتبوا يف دفاترهم ما يرون علي منت الطائرة.

Clicker-) يعىن 1لنقل املواد من قبل املعلم. أربعة طرائقب اإلمالء املستخدمة طريقة

gap passages) من قبل املعلم إكمال اجلملة مع رمز الصدد "النقرات" وتعطي، (Split 

dictation) اإلمالء املنفصلة، (Dicto-comp) و ،تابع الكلمات يف اجلملة(Dictogloss) 

9.رة االستماع قراءة من قبل املعلمكاملة بعد فقالفقرة اللكتابة  اإلمالء
  

                                                           
7Kidd Richard, Tesl Canada Journal/Revue Tesl du Canada Vol. 10, no 1. 1992 hlm. 52 
8George Jacobs, Combining Dictogloss and Cooperative Learning to Promote language 

learning, The Reading Matrix. Vol.3. No.1, April 2003 
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 هدعألن هذه امل كموضوع البحث كاديرى العقول رياضةمعهد  الباحثختار ا

وميكن  .ق اإلمالءائمهارة الكتابة بطر  تعليم ايريعمب مطابقا اعترب الذي الوحيد عهدامل هو

 التعليم يف بيانات ليدعم جناح الطريقة املستعملة أو فشلها إىل احلصول علي الباحث

 فصول الدراسية. يستخدم هذا البحث دراسة استعراضية والتعمق والتفكري يفوالتعلم يف ال

ب، والتفاعل مني والطالبعض جوانب التعليم والتعلم، ومشاركة الطالب، والتفاعل من املعل

الطالب  تبني الطالب أن يكون قادرا علي اإلجابة علي املسائل اليت أثريت إليهم ومهارا

 ق اإلمالء.ائيف الكتابة من خالل طر 

املشكالت تعليم اإلمالء يف املعهد رياضة العقول كما يف املقا بلة مع األستاذ 

 خريى مستقيم احلاج هو:

ة رجعوا من بيوهتم يشعرون بالصعوبة يف احملادثة أو الكتابكثري من الطالب بعد ما  (أ

 .باللغة العربية وإلعادة املادة اليت قد أعطيت يف الدروس املاضية

نقص الغرف يف عملية التعليم ألن ىف وقت تعطي املوضوعات أو الكلمات إىل  (ب

 .الطالب منزعجة من السيارات املارة والناس ميشون يف حوهلم

 عليملت الءاإلم طريقة ستخداما البحث حتت املوضوع " ن يكتبويقصد الباحث أ

 ".كاديرى العقول رياضة باملعهد الكتابة مهارة
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 أسئلة البحث .ب

 نظرا إىل عرض خلفية البحث السابقة، فرييد الباحث تقدمي أسئلة البحث اآلتية:

 ؟ رىكادي العقول رياضةعهد مبيف تعليم مهارة الكتابة اإلمالء  طريقةتطبيق كيف  .1

 العقول ياضةر عهد مبدى الطالب ل اإلمالء طريقةمهارة الكتابة ب تعليم ما املشكالت يف .9

 ؟ كاديرى

 رياضةعهد مباإلمالء  طريقةمهارة الكتابة بيف تعليم  ما اخلطوات لعالج املشكالت .3

 ؟ كاديرى العقول

 أهداف البحث .ج

لبحث، من أسئلة اليكون هذا البحث مفيدا فالباحث لديه أهداف معينة منطلقة 

 فيهدف هذا البحث على األمور اآلتية:

 .ديرىكا العقول رياضةعهد مبيف تعليم مهارة الكتابة اإلمالء  طريقةوصف تطبيق  .1

 رياضةعهد مباإلمالء لدي الطالب  طريقةمهارة الكتابة ببيان املشكالت يف تعليم  .9

 .كاديرى العقول

 رياضةمعهد للاإلمالء  طريقةالكتابة ب مهارةيف تعليم  شرح اخلطوات لعالج املشكالت .3

 .كاديرى العقول
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 حدود البحث .د

 احلدود املوضوعية .1

هارات م استخدام طريقة اإلمالء يف قصودة هيالباحثة عن املسائل امل حتديد

معلمني يف للاإلمالء يف التعليم والعملية املستخدمة  طريقةحتليل ،  الكتابة للطالب

 .الفصول الدراسية

 املكانيةاحلدود  .9

 .كاديرى العقول رياضةمعهد حتديد الباحثة يف فصل السابع 

 احلدود الزمانية .3

 م.9115-9114الب  يف العام الدراسي طلصوص لهذا البحث خم

 أهّمية البحث .ه

 سة.ر النظرية واملما قد توفر نتائج هذا البحث تعطي الفوائد يف مسامهات

 اجلانب النظري .1

باستخدام  ختاذ قراراتا كحكم املعلم على  اإلمالء توقع النتائج لتطوير طريقة

 للغة العربية.امهارات الكتابة  يفطريقة اإلمالء يف حماولة 

 اجلانب املمارسة .9
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م يرغبون يف تعلالذين ي اللغة العلماءلمعلم اللغة العربية و املتوقع أن تكون مفيدة لو 

 .طريقة اإلمالء

يف ء استخدام طريقة اإلمال أنواع من أن توفر هذه النتائج نظرة إضافية إىليرجو 

هو للباحثني  ثمهارات الكتابة للطالب يف عملية التعلم. فائدة إضافية من هذا البح تعليم

الدراسة نفسها. نأمل، وميكن استخدامها بوصفها مراجع هامة  املستقبل الذي أجري

 لم.لتعإضافية تثري اجلوانب النظرية الستخدام طريقة اإلمالء يف التعليم وا

 توضيح المصطلحات .و

عرف ت طلحات املستخدمة يف هذه الدراسة،جتنب الغموض وسوء الفهم حول املص

 : النحو التايل العديد من املصطلحات الرئيسية عليالباحثون 

: يستخدم نظام التواصل اإلنساين إشارات معينة، مثل األصوات، واإلمياءات،  اللغة .1

 8أو الرموز املكتوبة.

: القدرات اخلاصة اليت تساعد الكتاب مع الكلمات لتوجيه أفكارها،  الكتابةمهارة  .9

واألفكار، واملعرفة علي حنو فعال، واضحة ومفهومة، وأحيانا بطريقة فريدة من نوعها 

 11أو الفن.

                                                           
 41 ص. ،(1883دار الفالح للنشر والتوزيع:  ،األردن-. )صويلةمدخل إىل علم اللغةحممد على اخلوىل. 8

10Ibid. hlm. 157 



8 
 

 
 

: عملية التعليم اليت يوجد فيها إشراك الناس قراءة بعض النصوص يف حني  اإلمالء .3

واإلمالء يف هذا البحث هو اإلمالء الذي يوصف . أكتب ما قيلاالستماع اآلخرين و 

 11من طريقة تعليم مهارة الكتابة.

 

 البحوث السابقة .ز

 من دالعدي قبل من اإلمالء طريقة استخدام على ترتكز سابقة دراسة مت وقد

 الكتابة ارةمه تعليم ىف اإلمالء طرائق أريس خملــص استخدم لقد. السابقني الباحثني

وهو يبحث يف املدرسة  .(أجونج تولونج احلكمة دار معهد طالب على بالتطبيق)

 التمهيدي الءاإلم الطالب، لدي الكتابة مهارات لرتقية طريقتني وجد أنه وقال املتوسطة.

 فقط لطريقةا هذه تسجيل إىل حتتاج ال لألطفال اإلمالء ممارسة وأن. االمتحان يف واإلمالء

 عليهم بد ال مث ومن العربية، العبارة معىن وفهم استماع علي يتعودون الطالب ليجعل

 بكتابة الطالب فاءةك لتوفري الطريقة هي ،(االمتحان) اإلمالء اختبار بينما.  كثريا بالتكرير

 من كوني أن ميكن وهذا االستماع، اختبار عشرات يأخذوا أن للمعلمني جيب. النصوص

 تشفاك لقد البحث، هذا خالل من.  وغريها القصرية والقصص والشعر األغنية خالل

                                                           
 9 )شعبة اللغة العربية وادهبا. مالنج(، ص. . قواعد الرسم اإلمالءاجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج11
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 لطالبا ملساعدة اإلمالء الطرائق خالل من اللغوية املهارة على للحصول الكبري اإلجناز

 .الكلمات تصنيف يف فعال بشكل

 البحث تنظيم .ح

الث، باب األول، والباب الثاىن، والباب الثالبحث تقدم الباحث على تنظيم الهذا 

 اخلامس.والباب الرابع، والباب 

أسئلة البحث، وأهداف وخلفية البحث، و : الباب األول حيتوى على مقدمة

 وتنظيم ،ةالبحوث السابقوحدود البحث، وأمه ية البحث، وتوضيح املصطلحات،  البحث،

 البحث.

لطالب، وتعليم الكتابة ل واألساس النظري، :النظريات الباب الثاىن حيتوى على

 .والكتابة، واإلمالء

ونوع البحث، وأسلوب البحث،  :منهجية البحث الثالث حيتوى علىالباب 

واخللفية والبحوث الدراسية، وحضور الباحث، ومصادر البيانات، وإجراءات مجع البيانات، 

 .وإجراءات البحث، والتحقيق من صحة النتائج، ومراحل البحث

 .البحث نتائج تقدمي الباب الرابعة حيتوى على

 .إلعرتحاتااخلالصة، و : تامـاالخت علىالباب اخلامس حيتوى 


