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 الفصل األول
 أساسيات البحث

 خلفية البحث . أ
الكتابة مهارة من ادلهارات ادلهمة يف تعليم اللغة العربية. إن الكالم وسيلة 
لالتصال الفاعل بغريان، فيعرب ادلشاعر و األفكار، و بينما القراءة وسيلة مستخدمة دلعرفة 

 1على العلوم لغريه.رة اىما حدث يف القدمي، و الكتابة نشط لتحقيق القدرة و ادل
مهارة الكتابة ىي تعبري الفكر و التفكري و الشعور يف النفس ابلرموز اللغوية 

 2بشكل الكتابة اليت متكن ادلرء للفهم.
إن الطريقة ضرورية يف عملية التعلم و التعليم، طريقة التدريس تستطيع أن جتذب 

فاعلية و فعالية إن  الرغبة يف التعلم و ىي ألة لزايدة اشًتاك الطالب. أصبحت الطريقة 
كان ادلدرس يستطيع أن خيتار عدة الطرق ادلناسبة مبستوى الطالب، ادلادة الدراسية، 

  وجود التسهيالت و غريىا.
يف عملية تعلم اللغة العربية أو لغة أجنبية أخرى ىي ما تتعلق  سيةيالرئوادلشكلة 

اإلسًتاتيجيا و التقنية يف تعلم اللغة. وجناح تعليم اللغة بتعلق ابلطريقة، و ابلطريقة، 
اإلسًتاتيجيا و التقنية ادلستخدمة ألهنا تعني احملتوى و كيفية تعليم اللغة جيدة و 

 صحيحة.
لطرق الىت ميكن تطبيقها يف عملية تعلم اللغة العربية ىي طريقة ادلمارسة وإحدى ا

أبمناط اجلملة. ىذه الطريقة تتكون من تعبري أمناط اجلملة اليت تكرر شفهية على الشكل 
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اخلاص ابالعتماد على األمر. وبعبارة أخرى أن ممارسة أمناط اجلملة ىي مترينة ادلمارسة يف 
كاملة، العشوائية أو زايدة اجلملة. تدخل الليت سبقتها األسئلة غري صة ااإكمال اجلملة اخل

 فيها الزايدة، الدواخل، اإلبدال، اإلدغام، الًتكيب و التكميل.
إضافة على عملية التعلم يف معهد اإلحسان مبنطقة كمبار، قد قدم ادلدرس ادلواد 

 يف ليكون الطالب فاعلنيادلتنوعة، و منها اإلمالء الذى ىدفو  الطرق الدراسية ابستخدام
الطالب أن يقدروا على كتابة اجلملة البسيطة. و لكن  على ، وينبغىاإلنشاء العريب

 لك عملية التعليم. وىذه احلال يراىاالطالب مل يقدروا على كتابة اجلملة العربية يف ت
 مازالوا يتحريون يف تنمية الفكر ابلعربية.عندما يقدم ادلدرس تدريب الكتابة، الطالب 

وأما الظواىر الىت وجدهتا الباحثة عند عملية تعلم الكتابة ىف ادلدرسة الثانوية 
 ر فهي فيما يلى :ااإلسالمية مبعهد "اإلحسان" مبنطقة كمب

 لكتابة فقرة ىف اللغة العربية يصعبونبعض الطالب  .1
 تطوير فكرة ىف يصعبونبعض الطالب  .2
 الطالب يًتكز كتاب الدرس فقطبعض  .3

 تنفيذ فعاليةابلنظر إىل اخللفية و الظواىر السابقة تتجذب الباحثة للبحث عن 
 اتبالصيغة لرتقية مهارة الكتابة لدى الطالرمز و ال بوسيلة اجلملةطريقة ممارسة أمناط 

 راالثانوية اإلسالمية مبعهد اإلحسان مبنطقة كمبيف املدرسة 
 

 مشكالت البحث  . ب
 طريقة التدريس الىت استخدمها ادلدرس غري متنوعة .1
 تابة اللغة العربيةك  على اتبالالط قدرة ضعف .2
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صيغة لًتقية مهارة الرمز و ال بوسيلةطريقة ممارسة أمناط اجلملة  تنفيذ فعالية .3
المية مبعهد اإلحسان مبنطقة  يف ادلدرسة الثانوية اإلس اتبالالكتابة لدى الط

 كمبار.
 حدود البحث . ج

الرمز و بوسيلة طريقة ممارسة أمناط اجلملة تنفيذ فعالية  فهوىذا البحث أما 
اإلسالمية مبعهد اإلحسان يف ادلدرسة الثانوية  اتبالصيغة لًتقية مهارة الكتابة لدى الطال

 مبنطقة كمبار.

 د. أسئلة البحث

الرمز و بوسيلة  اجلملة"ىل طريقة ممارسة أمناط  فهو أما السؤال ذلذا البحث
الثانوية اإلسالمية مبعهد  ادلدرسة يف الطالباتلًتقية مهارة الكتابة لدى  ةصيغة فعالال

 ؟"رااإلحسان مبنطقة كمب

 ه. أهداف البحث

 بوسيلة اجلملةطريقة ممارسة أمناط  تنفيذ ىذا البحث يهدف إىل معرفة فعالية
سالمية مبعهد الثانوية اإليف ادلدرسة  اتبالصيغة لًتقية مهارة الكتابة لدى الطالالرمز و 

 اإلحسان مبنطقة كمبار.
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 و. أمهية البحث

نتائج البحث للمدرس كخيار الطريقة لًتقية مهارة الكتابة ابللغة العربية  .1
 .يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية مبعهد اإلحسان مبنطقة كمرب طالباتلل

يف  للطالباتنتائج البحث نطبيقيا مساعدة ترقية مهارة الكتابة ابللغة العربية  .2
 .راادلدرسة الثانوية اإلسالمية مبعهد اإلحسان مبنطقة كمب

 مصطلحات البحثز. 

. جاء يف ادلنجد أن معٌت الفعالية ىي ىي مضبوطة، أتثري و نفوذ الفعالية .1
وادلراد ىنا حال تدل على تنفيذ كل  3النافذ، ادلؤثر، الذي يؤدي إىل نتائج.

  .يف األنشطة وظيفة وحتقيق األىداف وسداد الوقت و اشًتاك األعضاء
الطريقة ىي خطة الربانمج الشاملة الىت تتعلق و ثيقة بتقنية تقدمي ادلادة  .2

 4ظمة و غري متعارضة و تعتمد على ادلدخل اخلاص.الدراسية من
 وجعل ادلعٌت واضح ومتيسرا للفهم. الرمز ىو صورة مستعملة لكتابة النص .3
األحوال منها تركيب األجبد، التلفيظ، وتقدمي  مهارة الكتابة حتتوى على ثالث .4

 5األفكار داخل الكتابة.
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