
1 

 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث . أ

مية ى اللغات يف العامل اليت منت وفقا بتناللغة العربية إحد أن من ادلعلوم

أنواع النواحي الاليت جعلتها يف عُت فت يف عرفة. وووة اللغة العربية إتتش ادل

اللغة العربية جزء من حياة  العامل توى أدة اإلتصال. وصارتيف إعتبار 

 1ادلسلمُت.

بزوغ فجر اإلتالم. ن اللغة العربية ىي لغة اإلتالم وادلسلمُت منذ وأ

ُت دتتور ادلسلمُت، وفيها حتدث ختم النبي الذي صار ن الشرميفيها نزل القرآ

حية يف العامل مل يعًتىا التغيَت والتبديل. فشانت  وادلرتلُت، مث اهنا اودم اللغات

طوال اربعة ع ر وران من الزمان وعاء للحضارة اإلتالمية العادلية يف م ارق 

األرض ومغارهبا. كما انو فوق ىذا كلو ود اكتسبت اللغة العربية مشانة عادلية 

مسيا يف بُت اللغات ادلعروفة )حيث اهنا احدى اللغات القليلة ادلعًتف هبا ر 

ادلنظمات الدولية( فالعربية اذا ليست لغة دين فحسب، بل ىي لغة اتصال 
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 نذلك تشون اللغة العربية أىم اللغات يف العامل ألهنا لغة القرآل 2علمى كذلك.

مسلمُت لالعظيم. والزم ل سلمُت. وفيها حتتمل نتائج التارخيتعلمها كل ادل اّلىت

 ليومية.تعلمها ألهنا ذات إرتباط ابحلياة ا

اللغة منظومة كربى، وداخل ىذه ادلنظومة تتدرج أنظمة فرعية كانت 

حتتية تتصل ابلنظام األم يف عالوة شبشية النفصاذلا، فشل فرع من فروع اللغة لو 

مشانة يف جسم النظام، ولو عالوة التأثَت بباوى الفروع اللغة وفنوهنا. واللغة 

يؤكد تربواي ضرورة الربط، والتشامل ليست رلرد نظام، وىي لغة متشاملة، وىذا 

 3بُت جزئيات ىذه لبنظام.

وعرفنا أن مصادر األصلية ومصادر اإلتالمية تشتب ابللغة العربية. 

لذالك حيتاج تفهيم تلك ادلصادر اللغة العربية جيدا وصحيحا. وىهنا، تعتمد 

ة على تطوير معرفة اللغة العربية دور مهمة لتفهم التعليم. لغة العربية أتثَت كبَت 

ادلعرفة يف العامل. وودمت اللغة العربية معرفة وفلسفة منذ القرآن السابع يف النصر 

اإلتالمية. وحيصل علماء اإلتالم آآلف من التأليف التأثَت منها علم الطب 

والنجوم، والفلسفة حىت اآلن. لذالك كثَت من الدوال األجنبية االيت ترمجت تلك 
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دلشتبة كبَتة. واللغة العربية ىي من أكرب اللغة الثالثة يف التأليف. ولذالك تعرب اب

العامل. وووفت اللغة العربية يف طبقة العادلية. وتوارى ابللغتُت العصرين يف العامل 

ومها إصلليزية وفرنسية. وفوق ذلك، أكثر كلمة اإلندونسية من لغة العربية، حىت 

ليس من الطغيان، لعربية. ولذلك حتتاج دراتة اللغة اإلندونسية كفأة على ودرة ا

تاج تعليم اللغة العربية تبديل الت ديد وإىتماما كثَتا ووجوب التحويل إى اذا حي

رلتمع العامة أو مؤتسة الًتبية من ادلدرتة اإلبتدائية حىت تربية العالية، رمسي، 

 4عامة أو دينية.

رحلة ادلتعليم اللغة العربية منذ الصغَت وبل يف  أن يبدأ لذالك حيب

العالية. ألن األطفال يف الزمان الذىيب على طول تطور اإلنسان. ألن ىذه 

ادلرحلة ىي ادلرحلة اليت يسهل األطفال أن يقبل احلث من أنواع زلاولة الًتبية من 

 5بيئتهم.

أن تدريس اللغة العربية يف مجيع مراحل الدراتية هتدف إى تدريس 

إتتماع وكالم ووراءة وكتابة، وحيث ادلنهج وتنمية مهارات اللغوية األربع وىي 
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أيضا أن يشون تدريس اللغة العربية دلستوى ادلبتدئُت أن ي دد إى حصول مهارة 

 6اإلتتماع والشالم.

يف اللغة العربية أربع مهارات وىي اإلتتماع والشالم والقراءة مث الشتابة. 

تعليم ادلناتبة وللوصول اى تلك ادلهارات البد ان يستعمل ادلدرس طرق ال

اللغة العربية مثل األصوات  الفعالية و احلصالة وان تشون مناتبة أيضا بعناصر

 7واحلروف وادلفردات مث الًتاكب.

، ألهنا حتتمل أنواع الشتابة ىي مهارة من أربع مهارات اللغة األصعب

عملية الفشر، يعرب ما يريد ال خص. فلذلك ىذه ادلهارة تدريب ينظم الفشرة 

 8عرفة مث يعربىا برموز احلروف. لشن تعليمها معلقا على ودرة الطالب.وادل

مهارة الشتابة ىي تدريب العاملُت على الشتابة اإلدارية ادلوضوعية 

الدويقة وجتنب األخطاء اذلجائية واإلمالئية، وىذا يطلب تطوير التفشَت وزايدة 

بة. وأمهية حتديد حصيلة معلومات العاملُت اللغوية وتروية أتلوهبم يف الشتا

مفهومها التقتصر على رلرد الرغبة يف حتديد ادلفاىم. وإمنا تتعداىا إى ما 

تنعشس عليو ىذه ادلفاىم من إجراءات، و ما يستلزمها من تطبيقات تربوية. 
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فالذين يضيقون مفهوم الشتابة يقصرون جهدىم يف برامج تعلم العربية على 

بينها يلتزم األخرون بتنمية ودرة الطالب تدريس الطالب على النسخ والتهجئة. 

على اختيار ادلوضوع الذي يستحق الشتابة فيو، والقدرة على تنظيمو، وغرضو 

 بطريقة مقنعة وم ووة يف ان واحد.

أما أىداف مهارة الشتابة عند دكتور فتحى يونس و دكتور دمحم عبد 

دئ اليت تؤدى الرؤوف ال يخ فهي: أن يشتب خبط ديشن وراءة أن يتعرف ادلبا

إى وضوع اخلط، أن يستطيع الشتابة من اليمُت إى ال مال، أن يتعرف مبادئ 

اإلمالء والعالوة بُت الرموز والصوت، أن يستخدم القواعد اتتخداما صحيحا، 

تعرف طريقة كتابة احلروف اذلجائية يف أششاذلا ادلختلفة ومواضع تواجدىا يف 

د الشتابة من اليمُت إى اليسار بسهولة،  الشمة )األول، الوتط، وألخر(، تعو 

كتابة الشلمات العربية حبروف منفصلة وحروف متصلة مع دتييز أششال 

 9احلروف، وضوح اخلط ورتم احلروف رمسا ال جيعل للبس زلال، وغَت ذالك.

. وللوصول ألنو من متطلبات ادلنهج الدراتة وتعليم الشتابة مهم للطالب

م تقة تًتاتيجية لالاى التعليم اجليد يف ىذه ادلهارة، فيحتاج اى اإلتًتاتيجية. 

، فإن ىذا الفهم بناء على. بأمراء احلر  أو علم احلرب يواننية تعٍت من كلمة
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 مناورة أو تعيُت موضع مثل كيفية ادلعركة، العاملة يف تصميم فن ىياالتًتاتيجية 

رلموعة  اتًتاتيجية وديشن أيضاأن تفسر على أهنا. البحرية أو اجليش أو احلرب

 إى أن يف كثَت من األحيان أشار عام يف. أحداث منحدث أو من ادلهارات

 11.اذلدفتحقيق تستخدم ل ىي تقنية االتًتاتيجية

داخلي  القدرة ىي اتًتاتيجية  (1969)، وفقا جلانيو التدريس يف تياق

 التعلم يعٍت أن عملية. اختاذ القراراتادل شالت و وحل ، على التفشَت واحد

 حتليل لتشون وادرة على ىي فريدة من نوعها للطالب للتفشَت توف يسبب

 يف حُت .حتليل تليم الطالب لديهم توف. يف اختاذ القرارات ادل اكل وحل

 من احلقائق التعميم شلا جيعل، كما االتتقرائي التفشَت اإلدراك ىو اتًتاتيجية

 11.ما يعرفادلبادئ وادلفاىيم و 

تولونج  الثانوية اإلتالمية احلشومية األوى درتةادل يف اختيار السببكان 

، اإلتالمية تليس توتطةادل من ادلدرتة ونأيت الطالب ىنامن  كثَت  ألنأجونج 

 تاج ادلدرسحيجدا و  ضعيفة أهنا ال تزال ومهارة الشتابة ادلفردة تيطرةمث 

 ها.ادلناتبة أثنأ تدريستًتاتيجية إلا
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: "إتًتاتيجية ادلعلومات ودمت الشاتبة البحث ادلوضوع إى تلك اإتناد

العربية يف تدريس مهارة الشتابة ابدلدرتة الثانوية اإلتالمية احلشومية مدرس اللغة 

 "2116-2115تولونج أجونج للعام الدراتى  األوى

 حتديد البحث  . ب

درس اللغة العربية يف تدريس مهارة إتًتاتيجية مىذا البحث يرّكز يف 

 الشتابة ابدلدرتة الثانوية اإلتالمية احلشومية األوى تولونج أجونج.

 مسائل البحث  . ج

  ، تقدم الباحثة تشون مسائل البحث العلميحتديد البحث العلمي بناء على

 كما يلي:

ابدلدرتة الثانوية الشتابة  تدريس مهارة يف تيجيةاإلتًتا أنواع ما ىي .1

 تولونج أجونج؟ شومية األوىحلاإلتالمية ا

الثانوية الشتابة ابدلدرتة  يف تدريس مهارة تًتاتيجيةاإلتتخدام تلك كيف إ .2

 تولونج أجونج؟ اإلتالمية احلشومية األى

يف تدريس مهارة الشتابة ابدلدرتة  في اتتخدام اإلتًتاتيجيةما م شالت .3

 تولونج أجونج؟ الثانوية اإلتالمية احلشومية األوى
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 أهداف البحث . د

 كما يلي:  العلمي فأىداف البحثالعلمي أتين مسائل البحث اتناد إى

الشتابة ابدلدرتة الثانوية  يف تدريس مهارة اإلتًتاتيجية أنواع الوصف عن .1

 تولونج أجونج. اإلتالمية احلشومية األوى

الثانوية الشتابة ابدلدرتة  يف تدريس مهارةةاتًتاتيجي الوصف عن اتتخدم .2

 تولونج أجونج.اإلتالمية احلشومية األوى 

يف تدريس مهارةالشتابة  تتخدام اإلتًتاتيجيةيف إ م شالت الوصف عن .3

 تولونج أجونج. ابدلدرتة الثانوية اإلتالمية احلشومية األوى

 فوائد البحث . ه

 يلي:بعد أداء البحث يرجو الباحث أن تشون ذلذا البحث فوائد ما 

 الفوائدة النظرية. .1

أن تشون نتائج البحث مزيدة للجزانة العلمية يف تروية اللغة العربية من 

 تعليمها وإتهاما على تعليم اللغة ابإلتًتاتيجية مدرس اللغة العربية.

 الفوائدة التطبيقية. .2

 والفوائدة التطبيقية ذلذا البحث ىي:
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 للمدرس  (1

إتًتاتيجية يف تدريس اللغة أن نتائج ىذا البحث تهام يف أمر 

 العربية حىت يًتوي إصلاز تعلم الطالب.

 لطالب  (2

لبناء أن طة الطالب وابتشارىم عند اإلشًتاك يف عملية التعليم حىت 

 أن يشون ذلم معٌت.

 ةللباحث  (3

تيجية يف تعليم اللغة يف أمور إتًتا اوخرباهت ةلتنمية مدارك الباحث

نال الباحثة التجربة ادلباشرة عن عمليات تعليم اللغة العربية العربية. وت

ابإلتًتاتيجية مدرس اللغة العربية وكذالك يفيد البحث للباحثة يف 

اتتيفاء إحدى ال روط للحصول على مستوى العام الديٍت يف وسم 

 اللغة العربية ابجلامعة اإلتالمية احلشومية تولونج أجونج. 

 للباحث القادم  (4

يف أداء البحث العلمي  ان تصَت نتائج ىذا البحث أتاتديشن أ

 األعمق.
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 توضيح املصطلحات . و

اإلجتناب وإلبتعاد عن توء الفهم و للحصول على تهولة فهم ألجل 

 ادلوضوء يف ىذا البحث، فينبغي للباحث توضيح ادلصطلحات التالية:

 توضيح النظريال .1

اإلتًتاتيجية: من ادلعجم ادلعظم اإلندونيسي كما نقلت أنيسة ادلفرحة:  . أ

لألن طة الرامية إى األىداف  ةطة الدويقاخليعنيإتًتاتيجية 

سلّطط العام ن اط ادلعلم و الطالب يف ادلوجود الن اط التعليم 12.ةاخلاص

 13ادلتعليم لتبليغ ادلقاصد الىت ود خيط.

االشراف األفضل مثل الًتبية و التعليم و  ىو الذي يقوم الوظائفدرس: ادل . ب

 14والتوجية و التدريب و تقومي التالميذ على خّط الًتبّية الرمسية.

15الشلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم.عٍت تاللغة العربية:ج. 
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هارة الشتابة: ادلهارة ىي السرعة والدوة والجادة يف عمل من االعمال ادلد. 

رة الطالب على كتابة حروف اذلجائية عن طريق ومهارة الشتابة ىي ود

 16تريع ودويق وجّيد.

 . التوضيح التطبيقى2

إتًتاتيجية بنسبة توضيح اإلصطالحات كما تبق أن ادلراد ابدلوضوع 

ريس مهارة الشتابة ابدلدرتة الثانوية اإلتالمية مدرس اللغة العربية يف تد

احلشومية األوى تولونج أجونج حيث حتتوى على انواع إتًتاتيجيات اليت 

اتتخدمها ادلدرس يف تعلبم مهارة الشتابة وكيفة اتتخدمها وكذلك 

اليت يواجهها ادلدرس يف اتتخدام اإلتًتاتيجيات تدريس مهارة ادل شالت 

 الشتابة.

 لسابقةز. حبوث ا

الباحثة ىنا البحوث السابقة ىدفا إى البيان والتوضيع عن شأن تقدم 

ىذا البحث بُت البحوث األخرى. إن البحوث السابقة اليت تناولت عن ومعروع 

 ىذا ادلوضوع ىي ما يلي:

                                                           
)اجلامعة ملك السعودي: دار االعتصام، اتس اعدد الشتب التعليمية لغَت الناطقُت ابللغة العربية، انصر عبدهللا،  16

 234(، ص. 1984
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 اتتخدامحتت ادلوضوع  دمحم فتح الرمحن صاحلالبحث الذي كتبتو  .1

صف الع رة ابادلدرتة الثانوية الصور ىف تعليم مهارة الشتابة ال وتائل

. وأىداف 2115-2114داراذلدى ونودادى ابليتار للعام الدرا س 

دلعرفة ، ب(. دلعرفة اجراء تعليم مهارة الشتابةىذه البحث ىي: أ(. 

دلعرفة كيف ، ج(. م شالت اتتخدام الصور ىف تعليم مهارة الشتابة

ىو . الصور ىف تعليم مهارة الشتابة وتائل امحل م شالت اتتخد

أما نتائج ىذا . أتلوب البحث تستخدم األتاليب النوعية وصفية

ىو عملية اتتخدام وتائل اإلعالم الصور يف شلارتة البحث فهو: 

الشتابة مهارات الطالب يف مدرتة عليا دار ىدى عموما تارت 

ب شل جيد، ولشن ىناك عدد وليل من الطالب الذين ىم أول ودرة 

على متابعة تعلم دتاما نظرًا لتأثَت الطالب اخلاصة الداخلية بُت 

دلتعمد يف وتائل اإلعالم، كما اآلخرين ال حيبون الصور ن بيميليها ا

نرى يف وتائل اإلعالم اتتخدام الصور ابل شل مع النشاراكان 

ولشن ىناك بعض العوامل اليت ديشن أن تتداخل مع اتتخدام الصور 

وتائل اإلعالم يف أايم بعد ذلك، أي من الطالب وادلعلمُت، فضال 

دام الصور عن ادلدرتة .مووع دلعظم القضااي الرئيسية يف رلال اتتخ
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وتائل اإلعالم على أول الطالب ىدى دار ذلناك بعض أول شلتعة 

يف اختيار الصور، مث من إعداد ادلعلم كوارانج حيث أن ىناك ىو 

واحد من تيسن النظر اذلامة ولشن مفقودة من ادلدرتة يف الواوع 

دعم ادلدرتة وتائل اإلعالم ذات الصلة اتتخدام الصور لشن ماليا 

 .تة بسبب ويود ادليزانيةأولعت ادلدر 

تطبيق طريقة التعلم ضوع لذي كتبتو دوى ايرانواتى حتت ادلو البحث ا .2

اإلشًتاكى لًتوية طهارة الشتابة لتالميذ الصف األول ابدلدرتة 

 – 2119الثانوية اإلتالمية احلشومية رجيوتنجان للعام الدراتي 

تطبيق طريقة التعلم  لمعرفة. وأىداف ىذه البحث ىي2111

اإلشًتاكى لًتوية مهارة الشتابة، والعوامل العائقة وادلعينة يف عملية 

التطبيق. اتتخدمت الباحثة تصميم البحث ىو البحث الوصفي. 

أما نتائج ىذا البحث فهو: ومن اخلطوات يف تطبيق طريقة التعلم 

اإلشًتاكى لتدريس الشتابة ىي ينقسم ادلعلم كل الطالب على 

موع ولشل طالب يف كل رلموعة حيصل على روم مث يعطى ادلعلم رل

ومن العوامل العائقة وادلعينة يف عملية التطبيق ىي مووف األتئلة، 

الطالب اإلجيايب جتاه معلمي ادلواضيع اليت يتم تدريسها ىو عالمة 
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على بداية جيدة التتمرار عملية التعليم والطالب يشتسبون رلموعة 

 لومات من أعطاء مجاعاهتم.من ادلع متنوعة

 اتئلة البحث موضوع إتم روم

دمحم فتح الرمحن  1

 صاحل

الصور  وتائل اتتخدام

ىف تعليم مهارة الشتابة 

صف الع رة ابادلدرتة ال

الثانوية داراذلدى ونودادى 

ابليتار للعام الدرا س 

2114-2115 

اجراء تعليم كيف  .1

 ؟مهارة الشتابة

م شالت اتتخدام ما  .2

تعليم مهارة الصور ىف 

 ؟الشتابة

كيف حل م شالت  .3

الصور  وتائل اتتخدام

 ؟ىف تعليم مهارة الشتابة

 

تطبيق طريقة التعلم  دوى ايرانواتى 2

اإلشًتاكى لًتوية طهارة 

الشتابة لتالميذ الصف 

تطبيق طريقة كيف  .1

التعلم اإلشًتاكى لًتوية 

 مهارة الشتابة؟
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األول ابدلدرتة الثانوية 

اإلتالمية احلشومية 

رجيوتنجان للعام الدراتي 

2119 – 2111 

كيف والعوامل العائقة  .2

وادلعينة يف عملية 

 التطبيق؟

  

 ترتيب البحث. ط

حيتوي ىذا البحث العلمي على مخسة أبواب، ويتشون كل ابب من   

 مباحث كما يلي:

حتديد الباب األول: مقدمة حيث ت تمل على: )أ( خلفية البحث، )ب( 

البحث، )د( أىداف البحث، )ه( فوائد البحث، )ج( مسائل 

 حبوث السابقة، )ط((البحث، )و( توضيح ادلصطلحات، )ز

 ترتيب البحث.

رس اللغة ، )ب( مدت تمل علي: )أ( مهارة الشتابةالباب الثاين: النظرايت و 

 س مهارة الشتابة.العربية ، )ج( إتًتاتيجية يف تدري
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تصميص البحث، )ب( مشان الباب الثالث: منهج البحث حيتوي علي: )أ( 

، )د( مصادر البحث )ه( طريقة ةحثاالبحث، )ج( حضور الب

مجع احلقائق، )و( طريقة حتليل احلقائق، )ز( تفتيش صحة 

 احلقائق، )ح( خطوات البحث.

الباب الرابع: تقدمي نتائج البحث وي تمل حملة عن أحوال زلل البحث، وتقدمي 

 .احلقائق احملصولة من البحث وحتليلها

 .ث حتتوي على التلحيص واالوًتاحاتالباب اخلامس: اخلادتة حي


