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 الفصل األول 

 ساسيات البحثأ

 أ.خلقية البحث 
والتعليم ىو مساعدة التالميذ  التعليم ىو عملية ليساعد الطالب لتعليم باجليد.

لتنمية قواهتم العقلية واخللقية و تنظيمهاحق يتخلقوا باألخالق الكرمية ويستعدوا 
والطالب يف نيل األىداف اذن يشّكل التعليم العملية الىت يؤديها ادلدرس  دلستقيلهم.

 ادلنشودة. يف عملية التعليم جيب على ادلدرس إرشاد طالبو لتعلم جيدا وصحيحا.

أوال  ثة مصطلحات ينبغي أن يفهم ادلدرسيف تعليم اللغة العربية،ىناك ثال
لتحسني تدريس اللغة العربية حىت تكون النتائج اليت ميكن حتقيقها على احَد األقصى. 

 الثالثة ىي الطريقة.من ادلصطلحات 

الطريقة ىي الوسيلة اليت يستخدمها ادلدرس إلبالغ العلوم و ادلعارف إىل 
و طريقة التدريس ىي نظام يسري عليو ادلدرس فيما يلقيو على  1 الطالب يف التعليم.

التالميذ من دروس وما بيعثهم اىل حتصيلو من مهارة ونشاط حىت يكسبوا اخلربة النافعة 
 وادلهارة االزمة وادلعلوت ادلختلفة من غري اسراف من الوقت واجلهود ويشكل يقربو.

جنبية، وىي ترج  ذجذورىا إىل تعليم تعد ىذه الطريقة اقدم طريقة لتعليم اللغة األ
اللغتني الالتينية، حيث استخدمت لفًتة طويلة يف تعليم ىاتني اللغتني حني توطدت 
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العالقات بني خمتلف البالد األوربية. ولقد شاع استخدام ىذه الطريقة ابتداء من 
 2ثالثينيات القرن ادلاضي.

تعترب القدرة على الكتابة ىدفا  تعترب الكتابة مهارة مهمة من مهارات اللغة. كما
اساسيا من اىداف تعلم اللغة األجنبية. و الكتابة كفن لغوي ال تقل امهية عن احلديث 
او القراءة ، فإذا كان احلديث و سيلة من مشاعره و افكاره و يقدي حاجاتو و غياتو، و 

 اذا كانت القراءة أداة اإلنسان بغريه من أبناء األمم األخرى .

ية الكتابة كمهارة اللغوية كمهارة لغوية و كوسيلة من وسائل التعليم و وم  امه
أداة من ادوات اإلنسان يف االتصال و التعبري عن النفس و حفظ الًتاث إال اهنا ال تلقي 

ىات احلديثة يف تعليم يف تعليم اللغات االجنبية االىتمام ادلناسب خاصة م  ظهور االجتا
علمى اجلانب الشفوي منها اكثر من اجلوانب األخرى مثل . و الىت تركز ىذه اللغات

ادلدخل السمعي الشفوي الذي سبق احلديث عنو . كما أن الشكوى عادة ما ترتف  من 
. ولعل ىذا الضعف ال يرج  بية وتقدم الدرسني البطيء فيهاالضعف يف كتابة اللغة األجن

الكتابة و عدم اإلعداد الكايف اىل قصور يف طرق التدريس و يف الربامج ادلعدة لتعليم 
لتعليم الكتابة ، وقلة ادلساعدات ادلقدمة للدرسني الىت توجههم حنوى كيفية تطوير  

، و اخنراط األوىل من دراسة اللغة كتاباهتم، والنقص يف التدريب ادلنظم يف مراحل
، و تقدمي موضوعات غري مناسبة الكتابة دون غرض او ىدف او دوف  الدارسني يف

درجة كافية من السيطرة تابة او إجبار الدارسني على الكتابة احلرة قبل أن يصلوا اىل للك
 3. الكتابة مفهوما و ىدفا و طريقة. لكل ىذا وجب االلتفات إىلعلى اللغة
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، إذا حتتالن ادلكانة األوىل يف تعليم نهم من القراءة العامة و الكتابةوكذلك متكي
ثانوي  م وما يستلزمو ذلك من فهم ادلسموع فهو أمرالعربية. أما استخدمها يف الكال

، ألن اللغة العربية ليست لغة التخاطب يف كثري من البالد ألولئك الفئة من الدارسني
 4ادلاليوية .

مهارة الكتابة ىي قدرة يف تعرب بنات افكار من بسيت ككتابة الكلمات حىت 
العربية بكيفّية عام يقسم ثالثة انواع يكن كامال و ىو االنثاء. مهارة الكتابة يف اللغة 
اء. االءمالء ىو نوع من الكتبة يثّدد شالذى ال منفصل، و ىو االءمالء، اخلط و االءن

ثكل او وضعة حرف يف تكوين كلماتبناء على الدراسة السابقة الىت قامت هبا الباحثة ىف 
غة العربية بااستخدم أن ادلدرس يدرس الل ،كامل  قي اناجنادلدرسة الثانوية ادلكرمة سو 

ولكن قد ضعف يف التعليم خصوصا يف   ،الوسيلة الصورة لًتقية الرغبة ونشاطة الطالب
 فيما يلى:كما تدّل على الظواىر كتابة ادلفردات اللغة العربية.  

 الطالب ضعيف يف الكتابة حرف اذلجئية .1

 الطالب ضعيف يف لفظ حرف اذلجئية .2

 ادلفيدة ال يقدر الطالب أن يكمل اجلملة .3

 الطالب ينقص يف ادلفردات  .4
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فعالية طريقة بناء على الظواىر السابقة تتجذب الباحثة للبحث عن "
مدرسة الثانوية الترجمة  لترقية مهارة الكتابة لدى الطالب في  القواعد و

 ".  و في مرانتىاالمكرمة سونجي انق كامل مرب

 مشكالت البحث .أ 

الظواىر ادلعرضة تقدم الباحثة  بناء على خلفية ادلشكلة السابقة و
 ادلشكالت ادلوجودة ىف ىذا البحث، فيما يلى:

 قدرة ادلدس على تنفيذ الطريقة ادلتنوعة .1

 الكتابة اللغة العربيةمهارة قدرة الطالب على  .2

 صعوبة ادلدرس يف تنفيذ الوسيلة  .3

 طريقة االًتمجة لًتقية مهارة الكتابة لدى الطالب .4

 حدالبحث .ب 
فعالية `ىف ىذا البحث حتدد الباحثة للبحثولكثرة ادلشكالت ادلوجودة 

ادلكرمة طريقة االًتمجة لًتقية مهارة الكتابة لدى الطالب يف ادلدرسة الثانوية 
 مرانىت  يف مرباوسوجني انق كامل 
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 أسئلة البحث .ج 
 أن يكّون رلال البحث: ةالباحث تإضافة إىل حتديد ادلشكالت فأراد

الًتمجة لًتقية مهارة الكتابة لدى الطالب يف قواعدو  طريقةفعالية ىل  .1
 ؟مرانيت واي انقكامل مربسوجنادلدرسة الثانوية 

 
 أهداف البحث .د 

ىذا البحث يهدف إىل معرفة فعالية طريقة الًتمجة لًتقية مهارة الكتابة 
 .مرانىتو يف اي انق كامل مربادلكرمة سوجنادلدرسة الثانوية لدى الطالب يف 

 
 أهمية البحث .ه 

كتابة معلومة للمدرسة ىف ترقية استيعاب  للمدرسة، إن حاصلة البحث  .1
 ادلفردات العربية

للمدرس، إن حاصلة البحث معلومة للمدرس دلعرفة الطرق والوسائل الىت  .2

 ميكن استخدامها ىف ترقية استيعاب كتابة ادلفردات لدى الطالب

 ةالباحث ، إن حاصلة البحث زيادة آفاقةللباحث .3

لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل الشهادة اجلامعية األوىل ىف قسم  .4

تدريس اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم 

 اإلسالمية احلكومية رياو.
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 مصطلحات البحث .و 
تقدم الباحثة ادلصطلحات ادلوجودة ىف ىذا البحث لتباعد عن الفهم 

 يلى:ادلنحرف فيما 
 5الفعالية مبعٌت األثر أو العاقبة. .1

الطريقة ىي ما تستخدم لتنفيذ اخلطة ادلنظمة داخل النشاط الواقعي وادلمارسة  .2

 6للوصول إىل ىدف التعلم.

الًتمجة ىي ترقية ادلهارة اخذ فكرة الذي قد عرّب بااللغة  قواعد و الطريقة .3

 العربية او ايابا بااللسان او الكتابة. 

 ،اءبة ىي ادلهارة األخرية يف تعليم اللغة العربية بعد مهارة اإلستممهارة الكتا .4

 ومهارة الق ،ومهارة الكالم
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