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  الباب األوال

  مقدمة

  

  خلفية المسئلة  .أ 

ويف تعريف  1اللغة كما عّرفها إبن جىن هي أصوات يعّرب ا كل قوم عن أغراضهم.

أخر أن اللغة هي جمموعة من الّرموز الصوتية اليت حيكمها نظام معّني, واليت يتعارف أفراد ذو 

ومن مفهوم اللغة  2ثقافة معّينة على دالالا من أجل حتقيق اإلتصال بني بعضهم وبعض. 

تمع ألن السابق عرفنا أن اللغة أمر ظروري حيتجها اإلنسان لتعبري أغراضهم واإلتصال بني ا

اإلنسان خملوق إجتماعي حيتاج بعضه بعضا لتعاون وتفاهم ويستخدمها اإلنسان فالنواحى 

  احلياة املتعددة. وهذا التفاهم يتوفق بالتعبري, واللغة هي وسيلة صوتية لتعبري األغرض.

اللغة تنقسم إىل عديد باختالف املناطق يف العامل. ومنها اللغة العربية. الّن اللغة 

ربية أهم مقومات الثقافة العربية اإلسالمية, وهى أكثر اللغات اإلنسانية ارتباط األمة وهويتها الع

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

وشاهدا على إبداع أبنائها وهم يقودون ركب احلضارة اليت سادت األرض حوايل عشرة قرون. 

3ة العربية ذاا مسات متيزها.ويف اللغ
  

لمسلمني أن يتعلموا اللغة العربية ألن مصادر دين اإلسالم هى القرأن الكرمي ل وينبغى

واحلاديث الشريفة باللغة العربية. فإذا أراد املسلمون أن يفهموا اللغة العربية جيب على املسلمني 

أن حيبوا هذه اللغة بتعّلمها, ألن ا يستطيعون أن يفهموا معاىن القرأن الكرمي واحلاديث 

اللغة العربية هى لغة الرمسية للعرب ولغة تعلمها. ة, وإذا أبغض املسلمون فصعبون يف الشريف

  أجنبية لغري العرب كما يف بلد اإلندونيسيا. 

وال شك أن اللغة العربية هي أفصح وأعناها كالما, وهي أفضل اللغات اليت كانت يف 

أخناء العامل. من أجل ذلك أن الّله تعاىل قد إختارها و أكرمها بأن جيعلها وسيلة حلفظ كتابه,  

                                                
 . ١٥), ص.  1992, (الرياض : دار املسلم, املهارة اللغوية ما هيتها وطرائق تدريسها أمحد فؤاد حممود عليان,  1
), ص.  ١٩٩٨, ( القاهرة : دار الفكر العريب, تدريس اللغة العر بية باالتعليم األساسيمناهج رشدي أمحد طعميه,   2

26. 

,( القاهرة: دار الفكر, تعليم اللغة العربية لغري النطقنب ا النظريّة والتطبيق اميان أمحد هريدى, على أمحد مدكور, 3

  .14.-13), ص. 2006
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	��. حيب النىب إىل العرب كما قال النىب صلى 4) ٩(احلجر :  " $�	#"!� �

 )عق طب ك هب". (ة عريبّ وكالم أهل اجلنّ   عريبّ وا العرب لثالث ألينّ الّله عليه وسلم: " أحبّ 

من هذا احلديث, تعرف الباحثة أن النىب حيب العرب. إذا الحيب الناس إىل  5.عن ابن عباس

  اللغة العربية فأن الناس ال حيبوا ما كان حيب النىب.

ويف تعليم اللغة أربع املهارات اللغوية هي مهارة اإلستماع، ومهارة الكالم،ومهارة 

كثري من    6ث ترتيب يف التعليم.وأما الكتابة مهارة الرابعة من حي القراءة، ومهارة الكتابة.

التالميذ أن لديهم اإلنتباع بأن تعليم اللغة العربية أصعب من اللغات األجنبية األخرى. 

صعوبات التعليم وميكن أيضا أن يكون ضعفاء العقل أو بسبب قلة اإلهتمام وعدم وجود 

اللغة العربية, وليس  التالميذ يف قبول تقدمي املعلم يف توفري تعليمية مادة أو مشكالت جهد,

هلم رغبة يف تعلمها ألن املعلم يشرح املادة بطريقة التقليدية أو اخلطابة فحسب, أو عدم 

الوسائل التعليمية اليت يتوسل ا املعلم للوصول إىل الغاية املنشودة, كلهم هي سبب من 

       والتعب والتشاؤم.أسباب امللل 

من األربعة. الكتابة تعّد  اللغوية املهاراتالعلي من  هارةامل هي مهارة الكتابةكانت 

يرتكز يف  الكتابةغري حمدودة باملكان والوقت. تعليم  بني الناسإحدى الوسائل اإلّتصالية باللغة 

  7تعبريا واضحا. األفكارالّصحيحة, حتسني اخلط, كفاءة تعبري  الكتابةثالثة أشياء وهي: كفاءة 

تصال اللغوى بني الناس. وأساسها تعبري عن األفكار إىل الكتابة وسيلة من وسائل اال

اآلخر بشكل الكتابة. هلذه املهارة ناحياتان ومها: املهارة لتشكيل األحرف اهلجائية, واملهارة 

   8لتعبري عن األفكار والشعور بالكتابة.

                                                
4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Toha putra, 

1989), hlm. 391.  
ه ), اجلزء األول, ص.  911, ( املصر : دار الفكر, اجلامع الصغريجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي,   5

20. 
اط: منسورات املنظمة اإلسالمية والرتبية ، ( الربتعليم العربية لغري الناطقني امنا هجة واسالبةرشدى أمحد طعيمة،   6

   .186)، ص.  1989والعلوم والثقافة، 
7  M. Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Sukses offset, 2008), cet 

I, hlm. 49. 
8 Imam Makruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, (Semarang: Need’ Press, 

2009), hlm. 26. 
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نشئ فيها تأثر البيئة يف منو التالميذ, إما يف أخالقه أو يف تعليمه. وبيئة األسرة الىت ي

التلميذ هلا أثر كبري يف استعداده لتعلم اخلربة اجلديدة. ولكن بيئة أخرى تؤثر يف تعّلم التالميذ  

  كاملعهد, ومثله كتابه.

والتالميذ مبدرسة دار األمانة الثانوية اإلسالمية متنوعة يف خلفيتهم. بعضهم يسكنون 

ابق, التالميذ يسكنون يف املعهد يف املعهد وبعضهم يسكنون خارجه. كما يف حبث العلمى الس

تدل على الدرجة العلى إذا يقارن بالتالميذ الذين يسكنون خارجه يف إجناز تعّلم اللغة العربية 

) هل هذا احلال سواء, إذا تنفد الباحثة يف مهارة الكتابة. ٦. . ٢ (حبث العلمى رزقا نعما,

مهارة الكتابة للتالميذ داخل  إجنازارنة فمن األسس الفكرية السابقة تريد الباحثة أن تبحث املق

املعهد وخارجه يف املدرسة دار األمانة الثانوية اإلسالمية سو كارجيا كيندال. ولذالك ختتار 

مهارة الكتابة بين التالميذ الذين يسكنون داخل إنجاز  فى فرقالالباحثة يف موضوع "

دار  للصف السابع بمدرسة "المعهد والتالميذ الذين يسكنون خارجه (دراسة مقارنة 

  ).الثانوية اإلسالمية سوكاريجا كيندال " األمانة

  المشكلةتحديد   .ب 

  البحث العلمى هي:    ه وحتديد الباحثة هذ

داخل املعهد ىف مدرسة " دار األمانة "  الذين يسكنونمهارة الكتابة للتالميذ  إجنازكيف  .1

 الثانوية اإلسالمية سوكارجيا كيندال؟

خارجه ىف مدرسة " دار األمانة "  الذين يسكنونمهارة الكتابة للتالميذ  إجنازكيف  .2

 الثانوية اإلسالمية سوكارجيا كيندال؟

 لتالميذاداخل املعهد و  الذين يسكنونلتالميذ مهارة الكتابة بني ا إجناز ىف رقفال هل يوجد .3

 خارجه ىف مدرسة " دار األمانة " الثانوية اإلسالمية سوكارجيا كيندال؟ الذين يسكنون

  أهداف وفوائد البحث  .ج 

 يف هذا البحث فهي ثالثة أشياء, كما ياىل: ةأما األهداف اليت تريدها الباحث

داخل املعهد ىف مدرسة " دار األمانة "  الذين يسكنونمهارة الكتابة للتالميذ  إجنازملعرفة  .1

  الثانوية اإلسالمية سوكارجيا كيندال.
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خارجه ىف مدرسة " دار األمانة " الثانوية  الذين يسكنونمهارة الكتابة للتالميذ  إجنازملعرفة  .2

  اإلسالمية سوكارجيا كيندال.

 لتالميذو ا املعهدداخل  الذين يسكنونلتالميذ ة الكتابة بني امهار  إجناز ىف فرق ملعرفة .3

  خارجه ىف مدرسة " دار األمانة " الثانوية اإلسالمية سوكارجيا كيندال. يسكنون الذين

  البحث فهي كما يايل:فوائد وأّما 

 . من الناحية النظريةوغريها الناحية العملية من الناحية النظرية و ,ائدةلفا وهلذا البحث

الكتابة وما يتعلق ا, مثل أهداف تعليم  حث يقدم معلومات حول مهارةأّن هذا الب ,فهي

وغري مها اليت يتوصل ا املعلم للوصول إىل الغاية املنشودة. ويقدم  االلغة العربية, وطرق تعليمه

  املعلومات عن أمهية تعليم مهارة الكتابة.

رجع إىل مكان البحث وهو مدرسة ي هذا البحثأّن , فهي ا من الناحية العمليةوأمّ 

  دار األمانة الثانوية اإلسالمية سوكارجيا كيندال وإىل نفس كاتب هذا البحث. 

  للمدرسة  .1

أن تكون نتائج هذا البحث مدخالت وتأمالت لتحسني وتطوير عملية تعليم اللغة   )أ 

 العربية فخاصة مهارة الكتابة إىل ما هو أحسن مما سبق.

 .التالميذ الكتابةمهارة  إجناز ترقية  )ب 

 تقدمي اإلقرتاحات والنقدات ملدرسة دار األمانة الثانوية اإلسالمية سوكارجيا كيندال.   )ج 

  للباحثة .2

البحث مفتاحا هلا يف كشف العلوم اجلديدة وتعميقها وليكون زادا يكون هذا 

ورغبتها يف  وخربة هلا يف تعليم اللغة العربية وخاصة مهارة الكتابة يف املستقبل ولزيادة حمبتها

  هذا العلم ألنه هو وسيلة لفهم اللغة العربية.
  


