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  األول الباب  

 مقدمة

 

 المسألة خلفية  .أ 

 وهي الناس، وإرادة والرجاء الشعور لتعبري وسيلة هي الّلغة أنّ ومن املعلوم علما، 

 ال 1.اإلنسان جمموعة بني للتفاهم ألة أّا أيضا ويقال. أغراضهم عن العرب ا يعرب كلمة

 العواطف عن للتعبري يلةوس اللغة ألن اإلنسان، حياة ىف مهم دور هي للغةا أنّ  أيضا شك

 2.الواحدة اجلماعة أفراد بني التفاهم وسيلة وهى ،واألفكار واملقاصد

 الذى الوعاء أا من – واحلديث القرأن لغة أا عن فضال – قيمتها العربية وتسمد

 وجهود اإلسالمية واحلضارة الكرمي القرأن بفضل أصبحت وقد. واحلضري الفكريتراثنا معجي

  3.  احلية العامل لغات مقدمة ىف العصور، مر على لمنياملس علماء

 الكالم،ومهارة ومهارة ستماع،الا مهارة هي لغوية مهارات أربع اللغة تعليم يفو 

 4.ميالتعل يف رتتيبال حيث من رابعة مهارة فهي الكتابة وأما .الكتابة ومهارة القراءة،

 لنجاح هام دور له األسلوبو  5.ليمالتع عملية يف التنفيذي املتخصص النشاط هو األسلوبو 

 استعدها الىت الصور على الطالب نيعي أن هو الصور تعبريو . عملي ألنه التعليم أهداف

 أن وناألخر  و الفصل أمام الطالب أحد يقرأ مث. معني وقت ىف الفعالية الكتابة جعل و املعلم

  6.قواعدها جمال ىف هاو يصحح
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 املكتوبة النصوص فهم يف املشكالت جيدون البلطا أن ،املعرفة سبيل على كنا كماو 

 السبب هي العربية اللغة صعوبة بأن يعتقدون همو  جيدا يقرؤوها أن يستطيعوا ومل العربية باللغة

 وايستطيع حىت ها،و ميلك أن لطالبا كل على يلزم الىت النشاط هي الكتابة ومهارة 7.األساسي

 املسألة من ونيستقل ال الكتابة مهارة الميلكون الذين لطالبا أن بالعكس. املسألة واحيل أن

 إىل إضافةو . والشعور واألفكار األراء يظهروا أن لطالبا يستطيع الكتابة مبهارةو . تعلمهم أثناء

  .الكتابة ىف الطالب وابتكار الفكرة تطوير يف دور الكتابة ملهارة ،ذلك

 أمر والتنظيم واجلمع فالشد:  املتنوعة الدالالت هذه جبمع االصطالح يف واملعىن

 رغبة يف يتمثل احلرية ومعىن. احملكمة الصياغة على إال التقوم الكتابة ألن للكتابة، ضروري

 اإللزام ومعىن. نفسه داخل واملشاعر واألحاسيس األفكار لتحرير نفسه يف القائمة اإلنسان

 فالكتابة. عليه به ىيقض ودليال شاهدا وتعترب لصاحبها، ملزمة املكتوبة الكلمة أن يف يتمثل

 على دليال وتكون نفسه، يف ومشاعره أفكاره عن اإلنسان به يعرب وحمكم منظم أداء إذن،

   8.عليه الناس حكم يف وسببا نظره، وجهة

 على تشمل الكتابة نإ هذا ويعىن ،يوروح يجسم نشاط الكتابة أن 9 نونان ويرى

 بني الواضحة والفقرات اجلمل يف وترتيبها عنها التعبري كيفية يف والتفكري األفكار حفر نشاط

 وترتيب والتصوير التخيل بعملية يقوم فالكاتب. جةيونت عملية الكتابة تعد. القارئني يأيد

  .      أخر حني يف منظم غري وبشكل حني يف منظم بشكل العملية هذه وجتري. واملراجعة األفكار

 إبراهيم الدكتور اعتربها كما الدراسية، املواد بني املادة أهم هيف الكتابة مهارة وأما

 على او فقدر  اجليدة الكتابة لطالبا استوىل إذا" 10للمدرسة األساسية الوظائف من عطا حممد

 ضرب الكتابة ليست الصعبة، اللغوية املهارات إحدى هي والكتابة". مدروسه مجيع الءياست

11.والرأي العقل عمل أنواع على تشتمل  مهارة هي وإمنا فحسب الكلمات أو األحرف
 

                                                
 18 ص ،)1980 املصرية، النهضة مكتبة: مصر( ،العرب لغير العربية اللغة تعليم شليب، أمحد 7

 وا��وز��، ���ر ا���م دار: ا�ر��ض(  تدريسها وطرائق ماهيتها اللغوية المهارات ���ن، ���ود �ؤاد أ��د 8

 . 156. ص ،)1992
9
 David Nunan, Practical English Language Teaching, (New York mc Graw Hill, 2003), 

hlm. 88 

10
 املصرية، النهضة مكتبة: مصر( األول، اجلزء ،الدينية التربية و العربية اللغة تدريس طرق عطا، حممد إبراهيم دكتور  

 .175 .ص ،)م 1996

11 H.M. Abdul Hamid, MA. Dkk., Pembelajaran Bahasa Arab; Pendekatan, Metode, 
Strategi, Materi dan Media, (Malang; UIN Malang Press, 2008), hlm. 46. 



 3

 لطالبا لغة اختالف وجود منها الكتابة املهارة هذه تعليم يف كثرية مشكالت وهناك

 أيضا كنومي. اللغوية باملشكالت تسمى الصعوبة وهذه. وغريها الكتابة جهة من العربية باللغة

 موعةا من بعضهم ألن ،للطالب الدراسة كخلفية اللغوية غري املشكلة من الصعوبات وجود

 ومن. املرة أول ىف جيدة يقرءوا أن فعليهم جيدة، كتابة وايكتب أن لطالبا يستطيع ألن. العامة

 إىل وإضافة. يدةاجل املهارة ميلكوا مل العامة املدارس ىف يتخرجون الذين لطالبا أن نرى هذا،

  .منظمة غري الكلمات سياق يف كنمي ذلك

 تعبري فهو اللغة لعب كأسلوب التعليم أسلوب تستخدم مل املدارس من كثري وحقيقة،

 الذي الدرس يفهموا ومل التعلم، ىف وكسلهم الطالب نعاس إىل يسبب ما هو وها الصور،

  .املدرس يدرسه

 بل مشكلة العربية اللغة تعليم يف ليس العربية، اللغة تعليم إىل النظر بعني نظرنا وكما

 تعبري أسلوب مثل ،اجلذاب التعليم سلوبأ يستخدمون املعلمون كان إذاف.سهل أمر إنه

 السلفية العالية املدرسة فلذلك،. التعلم يف ويرغبون أنفسهم يف محاسة الطالب يشعرف الصور،

  الصور تعبري أسلوب مثل الفّعايل التعليم أسلوب استخدمت قد الدينية بقسم خاصة

. األسلوب ذلك يذتنف يف عميقا حبثا يبحث أن يريد الباحث فإن سبق، مما وانطالقا

 تعليم يف الصور تعبري أسلوب تنفيذ"  ، ريب وال فيه الشك تاما موضوعا يأخذ والباحث

 مسبانج السلفية العالية املدرسة يف الدينية بقسم عشر احلادي الصف لطالب الكتابة مهارة

 " بكالوجنان بوأران كولون

 المشكلة تحديد  .ب 

 أن لباحثل ينبغي سبق، فيما كتوبامل املوضوع عن البحث وينحرف خيرج ال ألنو 

 :يلي كما وهي ،املشكلة حيدد

 عشر احلادي الصف لطالب الكتابة مهارة تعليم يف الصور تعبري أسلوب تنفيذ كيف

 ؟ بكالوجنان بوأران كولون مسبانج السلفية العالية املدرسة يف الدينية بقسم

 

 وفوائده البحث أهداف  .ج 

  :يلي كما البحث هذا غراضفأ السابقة ةلاملسأ على اعتماداو 

 عشر احلادي الصف لطالب الكتابة مهارة تعليم يف الصور تعبري أسلوب تنفيذ ملعرفة

  .بكالوجنان بوأران كولون مسبانج السلفية العالية املدرسة يف الدينية بقسم
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  :فمنها فوائده، وأما

  للطالب

   التعلم يفمتشجعون  و باحلماسة الطالب يشعر -

  الكتابة مهارة عليمت يف الطالب يسهل -

  للمعلم

  جذابا تعليما الطالب بني يدى يقدم ان املعلم يستطيع -
 
 


