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الفصل األول
أساسيات البحث

خلفية البحث.أ
ا لغة الدين وبذلك  اللغة العربية من اللغات احلية الىت هلا مميزات، و أ
ضمنت لنفسها البقاء والنماء ما دامت الدنيا، وما دام ىف األرض املسلم يقراء 

فرس، القرآن الكرمي، وقد ورثت حضارات األمم القدمية كلها، من يونان، ورومان، و 
وساميني، ومصريني، ومتثليت كل ذلك وطبعته وبطابعه وزداته ومنته فصار أصيال بعد 
أن دخيال، وصميما بعد أن كان ضعيفا غريبا ولقد قامت اللغة العربية بأعباء امللك 
الواسع والسلطان العريض وما يقتضيه ذلك من أداب وعلوم وفنون، فأضافت بذلك 

حلقة المعة ممتازة، كما زادت ىف صرح املدنية العاملية إىل سلسلة احلضارة اإلنسانية
1طابقا شاخما باذخا.

مهارَة املدرسةعصرِنا احلاضِر مشكالٌت متنوعٌة. منهامل يـَُنمِّ يف ِيف عمليِة التعليِم 
املعلومات و ال يستطيعون أن يُطَبِّقوا النظريالطالباتحىت يكون الطالباتالتفكِري لدي 

ر بأهداف التعليم املطلوب اليوم. ي. وهذا ال يـََتسا2إال ِحفظ فحسبُ 
م يالتعليف الطالباتعند هلميايت يف منوذَج التعليم إن َهْدَف التعليم هو مساعدة 

املعرفَة و املعلومات و تشكيَل السلوك و الطالباتإلجياد اخلربة التعلمية حىت يكتسب 
. 3عملية التعليم.يفناشيطونالطالباتالسياق، إن ااملهارَة. يف هذ

18،( القاھرة،: دار الغریب) ص طرق تدریس اللغة العربیةعبد المنعم سید عبد العال، 1
2Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta:

Kencana Prenada Media, 2008), hlm. 1.
3Helmiati, Model Pembelajaran, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), hlm. 5.
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يف اإم.الطالباتلدىم اللغة العربية صعب يتعلوبعض الناس يعتقدون أن
يفمنهامتنوعةكثرية وألن فيها مشكالتاملرحلة العالية.أو ىف ةتوسطاملرحلة امل

فإن كل 4.حنوي و نظام إمالئينظامو املفرداتصريف وونظامنظام صويت
أو غَري كانت مباشرًة  ،و منذ صغارهمامجاليةالعربية معرفةً املسلمني يعرفون اللغة 

لغات األجنبية المن الطالباتمباشرِة. بعبارٍة أخرى إن اللغَة العربيَة أقرُب حبياة 
ا أو غري الناطقني  ألن 5يف العامل.ا األخرى و أعظُم أمهَِّيتها للمسلمني الناطقني 

ما الناسو اللغة العربية لغة القرآن و احلديث وال شك أن اللغة العربية 6يهتدي 
.ضرورية للناس
عن مقاِيس القدرة و 2008سنة 2وزير الشُُّؤوِن الدينية رقم قراريف 

ف تعليم اللغة العربية هو تطوير اهدمن أاحملتوى الرتبية اإلسالمية و اللغة العربية أن 
على االتصال باللغة العربية من ناحية اللسان و الكتابة اليت تشتمل الطالباتقدرة 

7.القراءة واالستماع و الكالم و الكتابةمهارةو هياألربعيةو فيها املهارات اللغ

تصال لغوية، ووسيلة حتمل فكر اإلنسان وتفكريه وآرءه االكانت الكتابة أدة 
لعرض ووضوح الكلمات وانسجام جتاه اآلخرين، وبقدر ما يف الكتابة من حسن ا

4Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2011), hlm. 100.
5 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya: Beberapa Pokok Pikiran, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 1.

.18ص. ، املرجع السابق،عبد املنعم سيد عبد العال6
7Acep Hermawan, Op. Cit., hlm. 57.
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احلروف ومجال الشكل، يكون القاريء متمكنا من فهم ما هو مكتوب مطمئنا إليه، 
8وإن سوء الكتابة يضيع دالالت املعاين، ويطمس معامل األفكار.

.كتابة ۲.التدرج، ۱، وهي:مراحالتعليم مهارات الكتابة ستةإن مراحل
.الكتابة احلرة.٦.الكتابة املقيدة، ٥.اإلمالء، ٤.النسخ، ۳احلروف، 

على النسخ وكتابة احلروف مدة مناسبة، كما أن بعد أن يتدرب الطالبات
يف كتابة ما يسمع ومن الفضل مالء، اليت تكشف عن قدرة الطالباتتبدأ مرحلة اإل

أن يكون اإلمالء بداية يف مادة مألوفة قد قرأها التلميذ ونسخها، ولإلمالء فوائد 
ل باملهارات اللغوية املختلفة.تتص

على التمييز بني األصوات يكشف عن قدرة الطالباتاإلمالء)1(
اللغوية وخاصة املتقاربة منها مثل ث، ذ/س، ز/غ، ق/ك، ق/س، 

ث.
على الرتقيم الصحيح.الطالباتيكشف اإلمالء عن قدرة )2(

إلمالء ، واإلمالء املنظور، واواإلمالء على أربعة أنواع: اإلمالء املنقول
ختباري.ستماعي، واإلمالء االاال

بناء على املالخظة . الطالباتواإلمالء شيئ مهم لرتقية مهارة الكتابة لدى 
ا الباحث يف  وجد أن دينية فوتريمبعهد املدرسة املتوسطة اإلسالميةالىت قام 

األخطأ ويركنبكتابة اليفاملشكلةلديهم،الذي يتعلم اللغة العربيةالطالبات

٥)، ص ۱۹۹٦، (األردن : دار الشروق للنشر و التوزي، املرشد ىف اإلمالءحممود شاكر سعيد،  8



4

مل الطالباتلك تكون مهارة الكتابة لدى لذو ،قيمالرت روف و احلىف كتابةاملتنوعات 
و القراءة تدرس الطالباتاملدرسة تكن جيدة، كما دلت عليه الظواهر اآلتية :

م الكتابة إستمراراتاحملادثة وال  تدريب القراءة ال املدرسةتعندما استخدم،در
أن الباحث اعتقد.الطالباتتطابق الطريقة باهلدف يعين لرتقية مهارة الكتابة لدى 

يف الكتابة باللغة العربية مع الطالباتضعف هى سبب من أسبابهذه اخلطوات 
الطالباتأن هناك الطريقة  املناسبة ىف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة الكتابة لدى 

من سابقا. كما دلت ليت سبق ذكرهاثارت إليه النظرية اأاإلمالء كما متعليوهي 
الظواهر اآلتية :ذلك

جيداالعربيةالكتابةيكتنبأننستطيعتال الطالباتبعض)أ
العربيةالكتابةيفادو وجكان مالذيالرتقيمنفهمتال بعض الطالبات)ب

ذه الظواهر قد  يف تلك املدرسة العربيةدافع الباحث للقيام بتعليم اللغة و
, وسيقوم الباحث بالتعليم ىف تلك طالباتلدى نظوراإلمالء املتعليمتنفيذب

. تنفيذ عملية تعليم اإلمالء املنظورملعرفة مدى املدرسة
تنفيذ تعليم اإلمالء المنظور باستخدام هذا البحث حتت املوضوع: يكون و 

دينية فوتري بمعهدسالميةالمتوسطة اإلالمدرسةطالباتلدى الطريقة المباشرة 
بكنبارو، رياو

مشكالت البحث.أ
.يف اإلمالءيف تعلم اللغة العربية خاصةالطالباتقلة رغبة .1



5

.مل تكن جمذيةطالباتلدىيةاللغة العربعليمطرق ت.2
ا املدرسةوعة وقليل الوسائل التعليمية املستخدمة غري متن.3 .مما يستخدم 
يف كتابة الكلمات واجلمل يف اللغة العربية.نطالبات ال يتعود.4
لدى طالبات املدرسة املتوسطة يف تعليم اللغة العربية نظوراإلمالء املتعليم.5

. اإلسالمية مبعهد دينية فوتري بكنبارو، رياو
حدود البحث.ب

املنظور باستخدام اإلمالءتنفيذ تعليم : "يفالبحثهذاالباحثوحدد
املدرسة املتوسطة الصف الثاىن ىفطالباتلدىالعربيةاللغةتعليميفطريقة املباشارة

".رياودينية فوتري بكنبارو،مبعهداإلسالمية

أسئلة البحث .ت
:كما يلىيف هذا البحثسئلةاأل
كيف تعليم اإلمالء املنظور بالطريقة املباشرة ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية .1

مبعهد دينية فوتري بكنبارو؟
املدرسة طالباتلدى ظوراإلمالء املنالعوامل الىت تؤثر على تنفيذ تعليمما .2

؟دينية فوتري بكنبارو، رياومبعهد املتوسطة اإلسالمية
اهداف البحث.ج

هلذا البحث هي:من األهداف أما و 
ملعرفة تنفيذ تعليم اإلمالء املنظور ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد دينية .1

فوتري بكنبارو



6

املدرسة طالباتلدى املنظوراإلمالءالعوامل الىت تؤثر على تنفيذ تعليمملعرفة .2
.دينية فوتري بكنبارو، رياومبعهد املتوسطة اإلسالمية

همية البحثأ.ح

البحث فيما يلي:كتابة هذا أما أمهية  و 

اتنفيذيف تطوير و ةاقرتاحا للمدرس.1 خاصة تدريس اللغة العربية لغري الناطقني 
.يم االمالء املنظورتعل
معهد دينية فوترى وغريه لرتقية تعليم اللغة العربية خصوصا ىف التعليم ملساعدة .2

مادة اإلمالء

البحثاتحمصطل.خ
ذا البحثاملتعلقويوضح الباحث معان املصطلحات فيما يلى :ة 

لغة هو اإلمهال والتأخري، وإطالة الوقت والعمر حىت يتسع الزمناإلمالءتعليم .1
للتمتع بالشيئ احملبوب. واصطالحا هو تصوير اللفظ حبروف هجائه بأن يطابق 
املكتوب املنطوق ىف ذوات احلروف، وتراعى ىف ذالك القواعد اخلاصة الىت 
استمدت من الرسم العثماىن للمصحف، ومن علمي النحو والصرف ضبطا 

9وصحة وإعالال وإبداال وتأصيال.

7، ص.١)، ج.٢٠١١ماالنج، اإلسالمية احلكومية،، (جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلمالءرضوان،9
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نظرا" إىل: أبصره وتأمله بعينه، ىف: تدبّره –نظر ي–من "نظر اإلمالء المنظور.2
ا وفهمها، وهجاء بعض   وفّكره، معناه أن تعرض القطعة على التالميذ لقراء

ا، مث حتجب عنهم، ومتلي عنهم ومتلي عليهم بعد ذلك. 10كلما

اعتماد هذه الطريقة على ربط كلمات اللغة املتعلمة ومجلها الطريقة المباشرة.3
باألسياء واألحداث من دون أن يستخدم املدرس أو الطالب لغتهم وتراكيبها 

والطريقة املباشرة تبداء بتعليم املفردات أوال من خالل سلسلة من اجلمل الوطنية.
تدور حول أنشطة احلياة اليومية مثل االستيقاظ، وتناول الطعام، والذهاب إىل 

الطريقة للمدخل الشفهى السوق، وزيارة الطبيب......إخل، وىف تنفيذ هذه 
الصوتى جعلت تعلم اللغة يبدأ بدراسة اجلهاز الصويت، ومعرفة الطريقة السليمة 

ذه الطريقة تعلم اللغة األجنبية بلغة املدرسة. 11إلخراج األصوات، مث التدرب 

10صنفس املرجع،10
73) ص 1424-2003، إسيسكو (طرئق تدرس اللغة العربية لغير الناطقين بهاحممد كامل الناقة وأصحابه، 11


