
  الباب األول

 

 خلفية المسألة .أ 

ويف كتاب " تدريس فنون اللغة  1غراضهم.غة هي أصوات يعرب ا كل قوم عن أان الل

 �����  ن اللغة هي إحدى خملوقات اهللا :العربية" لدكتور على أمحد مذكور أ
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) وهي: صوت اإلنسان وأعضاؤه النطقية. والصوت مسحاته حمدودة, 22( الروم  <==�

وإمكانات أعضاء النطق حمدودة أيضا, فهي تنتج عددا معينا من األصوات, نعرب عنه بااحلروف 

  2اهلجائية.

اللغة العربية  النّ  اللغة العربية.ها العامل. ومنختالف املناطق يف إىل عديد بااللغة تنقسم 

األمة وهويتها  هى أكثر اللغات اإلنسانية ارتباطأهم مقومات الثقافة العربية اإلسالمية, و 

وشخصيتها, لذلك صمدت أكثر من سبعة عشر قرنا سجال أمينا حلضارة أمتها وازدهارها, 

ة اليت سادت األرض حوايل عشرة قرون. ويف وشاهدا على إبداع أبنائها وهم يقودون ركب احلضار 

  3.اللغة العربية ذاا مسات متيزها

العربية وطريقة تعليمها" الزهار أرشد ان اللغة العربية هي من أوسع ويف كتاب "اللغة 

ن وظيفتها وخصائها زة بني اللغة األخرى يف العامل ألدقها تصويرا. ومكانتها املمياللغات وأغنها وأ

وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: , حديثهو قدمية كانت أرمي واحلديث والكتاب املتنوعة  للقران الك

  4هل اجلنة عريب.أحبو العرب لثالث ألن عريب وكالم أ

الكتابة, وتلك ستماع والكالم والقراءة و للغة العربية مهارات أربع وهي اإلمما عرفنا أن يف ا

ومهارة الكتابة   ,ميرابعة من حيث ترتيب يف التعلهارة فموأما الكتابة  لقات,املهارات كلهم متع

ترتكز على التعمق يف الكتابة العربية, ألن الكتابة وسيلة من وسائل االتصال اللغوي بني األفراد, 

   5.ك مثل اإلستماع والكالم والقراءةوذل

ا الدكتور هي أهم املادة بني املواد الدراسية، كما اعتربه الكتابةمهارة ومن املعلوم أن 

 وااجليدة فقدر  الكتابةلطالب ا"إذا استوىل  6إبراهيم حممد عطا من الوظائف األساسية للمدرسة
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الكتابة هي إحدى املهارات اللغوية الصعبة، ليست الكتابة ألن ". مالء مجيع دروسهيعلى است

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

خلفية الدراسية  منها وجود اختالف الكتابةهارة اك مشكالت كثرية يف تعليم هذه موهن

, هم إما يتخرجون يف الثانوية اإلسالمية وإما يف الثانوية ألن بعضهم من اموعة العامةلطالب, 

ن هذا، . وماحلكومية, فلذلك كان كثري منهم ال يستطيعون أن يكتوبوا جّيدة وال يقرؤوا جّيدة أيضا

  . اللغة العربية جيدا مهارةون ىف املدارس العامة مل ميلكوا لطالب الذين يتخرجانرى أن 

العالية اإلسالمية  5ويف احلقيقة, كثري من التالميذ يف مدرسة ضة العلماء 

كندال يرون أن تعليم اللغة العربية صعبة, ألن تعليم الغة العربية يف هذه املدرسة    (Gemuh)غموه

خدمون الطرق اململة لدى التالميذ كااخلطابة والسؤال واجلواب. وكذلك اليزال يستخدم املعلم يست

فمن ذلك جيب على املعلم  8وسائل السبورة والطباشري فقط. حىت مل يهتم الطالب اهتماما جيدا.

روا على أن خيتار ويستعمل طرق التعليم املناسبة لتسهيل التالميذ يف تعليم اللغة العربية حىت يقد

  اللغة العربية.

العالية  5 من التالميذ يف الصف احلادى عشر يف مدرسة ضة العلماء ريوكذلك كث

كندال مل يقدروا على الكتابة يف اللغة العربية كتابة جيدة كاملة. (Gemuh) اإلسالمية غموه 

, الن الكتابة هي مهارة ولذلك تقدم الباحثة إىل املدرسة بعض املبادئ املفيدة ىف تعليم اللغة العربية

أساسية ومهمة يف تعليم اللغة العربية, فوجود تعليم الكتابة هي قدرة التالميذ على الكتابة بلغة 

  واحلروف, ومعاين املفردات يف اللغة العربية. عربية جيدة كاملة ومعرفة الكلمات

لية العا 5ومن املشكالت السابقة, وللصف احلادى عشر يف مدرسة ضة العلماء 

كندال, هناك مشكالت كثرية يف التعليم الكتابة وهي كما يلى: اليزال (Gemuh)غموهاإلسالمية 

تعليم مهارة الكتاية يستخدم الطريقة القدمية, ومل توجد الطريقة املناسبة اجلديدة يف عملية التعليم. 

  فذلك لقّلة الوسائل الدراسية فيها.   

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

 الطالب يشعرل ،التعلم معرض منط مثل ،اجلذاب التعليم منط يستخدمون املعلمون كان إذا. سهل

معرض التعلم اليت تستخدم يف مهارة الكتابة. معرض  منط. همتعلم يف ويرغبون أنفسهم يف محاسة

نواع عليم أه الطالب. هذه الطريقة يستطيع أن تستخدم لتالتعلم هو طريقة لتقييم وذكر ما تعلم

   9املهارات اللغوية وعناصرها.
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 منطقدرة الطالب على مهارة الكابة وعالقتها باستخدام الباحثة أن تبحث  تفأراد

العالية االسالمية غموه كندال. مع  5يف مدرسة ضة العلماء  احلادى عشرمعرض التعلم للصف 

ت واحلوار والقواعد والقراءة , وهي املفرداأن تدريس اللغة العربية درس فرعي تفقد عر  الباحثةأن 

أمور مهمة يف تدريس اللغة العربية فنتيجة دراسة اللغة العربية هناك ال  كل هؤالءو  واإلنشاء املوّجه

طريقة  لكتابة فقط, بل من العناصر اللغوية االخرى. ويف تعليم مهارة الكتابة تنال من تعلم املهارة ا

هو  طرقه منط معرض التعلم. هذا ومن احدى سهيل تعلمها لطالب.د لتقصكثرية وهو يغرض وي

طريقة  وحقيقة، كثري من املدارس مل تستخدم غري معلوم. منطا ستخدم كثريا فلذلك تأثري هذالي منط

ما يسبب إىل نعاس الطالب وكسلهم ىف  هو، وها عب اللغة فهو معرض التعلمكنمط ل التعليم

  الدرس الذي يدرسه املدرس. يفهمواالتعلم، ومل 

ذلك منط. والباحثة  تأثري عن بحث حبثا عميقاالباحثة تريد أن توانطالقا مما سبق، فإن 

ىف  (Galeri Belajar) معرض التعلم منطستخدام ا اثر أخذ موضوعا تاما الشك وال ريب فيه، "ت

العالية االسالمية  5يف مدرسة ضة العلماء  إجناز تعّلم مهارة الكتابة لطالب الصف احلادى عشر

  كندال. ( Gemuh) غموه

 تحديد المسألة .ب 

  البحث العلمى مبايلى: اهذوحتّدد الباحثة 

معرض الذين يستخدمون  إجناز تعّلم مهارة الكتابة لدى طالب الصف احلادى عشر كيف .1

 كندال"؟ غموه العالية اإلسالمية 5ضة العلماء  تعلم يف تعليم الكتابة " يف مدرسةال

الذين ال يستخدمون معرض  احلادى عشرلدى طالب الصف  إجناز تعّلم مهارة الكتابة كيف .2

 كندال"؟ غموه اإلسالمية العالية 5ضة العلماء  تعلم يف تعليم الكتابة " يف مدرسةال

يف إجناز تعّلم مهارة الكتابة لدى الطالب للصف  منط معرض التعلم له أثرهل استخدام  .3

 "؟كندال غموه العالية اإلسالمية 5اء ضة العلماحلادى عشر "يف مدرسة 

  حث ومنافعهأهداف الب .ج 

 حثأهداف الب .أ 

  صل على األهداف كما تلي:من هذا البحث ترجو الباحثة أن حت

معرض التعلم يف الصف  منطلطالب الذين يستخدمون مهارة الكتابة ل إجناز تعّلمملعرفة  )أ 

 كندال غمو العالية اإلسالمية 5مدرسة ضة العلماء احلادى عشر يف 

 معرض التعلم يف الصف منطمهارة الكتابة للطالب الذين اليستخدمون  إجناز تعّلمملعرفة  )ب 

  كندال غمو اإلسالمية العالية 5مدرسة ضة العلماء احلادى عشر يف 



يف إجناز تعّلم مهارة الكتابة لدى الطالب  تعلم له أثرمعرض ال منطم املعرفة هل استخد  )ج

  ام ال؟ كندال غموه اإلسالمية العالية 5ضة العلماء  مدرسةللصف احلادى عشر يف 

 حثمنافع الب .ب 

  ية.مللعافوائد النظرية و ال, ومها ائدةفالحث وهلذا الب

  النظرية ةئدافال )أ 

معلومات حول مهارة الكتابة وما يتعلق ا, مثل أهداف  اّن هذا البحث يقدم 

تعليم اللغة العربية, وطريقة تعليمها وغريمها اليت تتوصل ا املعلم اللوصول إىل الغاية 

  املنشودة. 

 

  يةملالع ةئدالفا )ب 

ه يف الواقع لرتقية أن تكون مفيدة مع استخدام البحثيف هذا  الباحثة تأراد 

عن مهارة الكتابة  .النسبة لطالب واملعلمني واملدارسوخاصة ب, التعليم على مايرام

  معرض التعلم. باستخدام منط

 طالبلل )1

 تعليم الكتابة.ة كفاءة الطالب يف درس الكتابة لتسهل الطالب يف لرتقي

  م على التفكري املنسق.دعساوتنمية رغبة الطالب وم

 معلمينلل )2

باستخدام هذا النمط, ألن   ويستفيدون ريكثون  تعلمو اللغة العربية يمعلم

 ونتحاولي, لذلك سوف كثريا منهم اليزالون يعلمون بالوسائل القصرية والطرق القدمية

 دائما حتسني طريقة التدريس.

  للمدرسة )3

باان يكون خربا وتدخيال لرئيس املدرسة أو األساتيذ يف اختبار الطريقة أو 

ي كاستختدام منط معرض التعليم منط املستخدمة بطريقة التعليم ومنطه بااللعب اللغو 

  .يف إجناز تعلم مهارة الكتابة

 باحثةلل )4

يكون هذا البحث مفتاحا هلا يف كشف العلوم اجلديدة وتعميقها وليكون زاد وخربة هلا يف تعليم اللغة 

لغة العربية وخاصة مهارة الكتابة يف املستقبل ولزيادة حمبتها ورغبتها يف هذا العلم ألنه هو وسيلة لفهم ال

 العربية.


