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 الباب األول

 المقدمة

 التمهيد للمشكلة  . أ

ٌّة م. إذا أرادوا إتقان اللؽة األجنب أن  شٌئ الزم للّذٌن ال ٌرٌدون أن ٌدهسوهم التقدُّ

ٌّة. و ؼٌر  ٌتكلّموا بطرٌقة مباشرة كانت أو بكتابة, فٌجب أن ٌَتَسلَّطوا على اللؽة األجنب

ٌّة تستطٌع أن ُتوّسعَ  أْجواء ُبْعد الّنَظر بطرٌقة تعلّم ثقافتهم. قال أحمد  ذلك, اللؽة األجنب

( معنى اللؽة كألة لتبلٌػ الفكرة فً مواصالة أو نظام األلة أو الّشارة ٔ: ٖٕٓٓ)

ٌستخدمه المجتمع للتكلّم و لالشتراك فً العمل. فإن اللؽة نظام اعطباطً لرموز 

لؽوٌة متجانسة )الخولى,  صوتٌة تستخدم لتبادل األفكار و المشاعر بٌن أعضاء جماعة 

 (. اللؽة ُنظرت كألة لتكلّم بمساواة بٌن اإلجتماعٌة. ٔٔ: ٨٩ٗٔ

ٌّة اللؽة العربٌة إحدى اللؽات  هً لؽة إختارها هللا تعالى اختٌرت كلؽة   األجنب

لألنبٌاء. هً أٌضا لؽة منبع حكم اإلسالم. اللؽة العربٌة هً الحاجة األفضل لكّل مسلم 

أن ٌفهموا و ٌتعلّموا بأنها هً الجزء من دٌن اإلسالم. و هً لؽة الّتً ٌجب علٌهم 

القرآن و السنة و كلتاهما الهدى ألّمِة اإلسالم فً حٌاتهم. اللؽة العربٌة و القرآن كمثل 

َحفٌّن فً عٌن النقد الّذي ال ٌمكن الفصل بٌنهما. لتعلّم و لتعّمق علم دٌن اإلسالم ٌشتمل 

اب التفسٌر و فروع دٌن اإلسالم األخرى بهم أحد ٌجعلهم على القرآن و الحدٌث و كت
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ٌّة ولو  طرٌق الحٌاة,  ال ٌمكن أن ٌكون من منبع األصلً إالّ بوسطة قدرة اللؽة العرب

ٌّة فإّنها من  أّن فً الّدرجة أقلّه. قال عمر بن الخّطاب رضً هللا عنه "تعلّموا العرب

علّم دٌن اإلسالم ٌنبؽى أن ٌتعلّم اللؽة ( فمن ٌرٌد أن ٌفهم و ٌتٕٔٔٓدٌنكم" )تسلٌم, 

ٌّة.   العرب

ٌّة أٌضا لها أربعة مهاراة كما ٌعّبرها هرماوان  كما فً اللؽة أخرى, اللؽة العرب

 ( ٌعنً : ٨ٕٔ: ٕٔٔٓ)

 .مهارة االستماعٔ

 .مهارة التكلّمٕ

 .مهارة القراءةٖ

 .مهارة الكتابةٗ

فً سبٌل الوصول إلى  كّل المهارات ال ُتفَصُل و هً ذات منزلة تتعاضد

 استطاعة التكلّم, فٌجب على التالمٌذ قدرة جمٌع المهارات.

بناء على المهارات اللؽوٌة, تنجذب الباحثة لتحقٌق مهارة الكتابة. تدرٌس الكتابة 

 أٌضا هو من األسس مهارة اللؽة و األسس الهامة لتعبٌر اللؽة من طرٌق الكتابة. 

دان عن مهارة الكتابة الّتً تجد الباحثة ٌعنً وجود المشكلة الواقعة دائما فً المٌ

ٌّة و صعوبة التالمٌذ فً الكتابة و فً وصل حروؾ  أخطأ فً كتابة ألفاظ اللؽة العرب

الّتطبٌق. لذلك ترٌد الباحثة أن تحاول  فً تدرٌس الكتابة أٌضا قلة الهجائٌة. أّما المشكلة
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طرٌقة اإلمالء مذكورة أٌضا ( ٕٓٔٓاإلصالح بطرٌقة اإلمالء. فً رأي مطهرة )

بطرٌقة الكتابة, حٌث المدّرس ٌقرأ الدرس عن طرٌق أن ٌأمر التالمٌذ بإمالء أو بكتابة 

 فً الكّراسة.

و بطرٌقة اإلمالء أٌضا,ٌكتب المدّرس ماّدة درس اإلمالء على السّبورة و بعد 

. طرٌقة اإلمالء هً ذكرأها. فماّدة اإلمالء ُتمسح ثم ٌأمرهم بكتابتها أٌضا فً الكّراسة

طرٌقة بعد االستماع, معنى أن التالمٌذ االستماع و هم أٌضا ٌكتبونه )خٌر الهدى: 

(. و مما سبق بٌانه ٌبدو أّن طرٌقة اإلمالء هً طرٌقة الكتابة مما ٌسمعه التالمٌذ ٕٕٔٓ

 (.ٕٓٔٓ)كتبً: 

ن رسم بتطبٌق هذه الطرٌقة, لعّل المشكلة الموجودة محلولة و التالمٌذ ٌعرفو

الكلمات رسما صحٌحا. ترٌد الباحثة التدقٌق هذه المسألة بأنها ُتسَتَهّم جدا لترفعها 

ٌّة الّتً ال ُتفّرُق. إذا تلك  ٌّة و بأنها تكون فً مدى اللؽة العرب الَسْطح بالرسالة العلم

 ُ ٌحدث فً كتابة  المسألة لمتبحث و تترك دائما فستسّبب الخسر ٌعنى سٌِظلُّ األخطأ

خاطئة ٌَؤّثر فً تؽٌٌر المعنى. بجانب فسد مقصود اللؽة  دات و إذا كانت كتابتهاالمفر

فلذلك الكلمات عن مقصود كاتبها. لو ال حلَّ عن المسائل لَهذا الحال ال تتؽٌر إلى أحسن 

 و التلمٌذ.  وٌفٌد للمدّرس
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دة تتؽٌر إلى األصلح إن شاء هللا و المشكلة الموجو إذا كانت هذه المشكلة تبحث,

مكسورة. على األقّل سنعرؾ درجة الفائدة من هذه الطرٌقة ٌسلم التالمٌذ من األخطأ فً 

 التالمٌذ سٌتقنون فً القراءة و الكتابة و مالحظة المفردات.  الكتابة, و كذلك

ٌّة فً  بسبب ذلك, هذه المشكلة مهمة تحلٌلها ألنها من مشكلة بْحث اللؽة العرب

 والٌة التربٌة. 

 ب.التعرفعلى المشكلة و صياغتها

 على المشكلة . التعرف١

فالباحثة تصوغ المشكلة كما ٌلى :  بناء على التمهٌد للمشكلة المذكور  

ٌّة . أ  كثٌر من األخطأ فً كتابة اللؽة العرب

 صعوبة التالمٌذ فً الكتابة و وصل الحروؾ الهجائٌة . ب

 التطبٌق فً تدرٌس اإلمالء  ج. قلة

 . الّصياغة للمشكلة ٕ

 بناء على التمهٌد للمشكلة المذكور فالباحثة تصوغ المشكلة كما ٌلى : 

ٌّة ؟ أخطاء ما أنواع . أ  التالمٌذ فً كتابة اللؽة العرب

ٌّة . ب  فً تدرٌس كتابة اللؽة العربٌة ؟ تطبٌق طرٌقة اإلمالء كٌؾ عمل

 ج. كٌؾ نتٌجة تطبٌق تدرٌس طرٌقة اإلمالء فً تدرٌس كتابة اللؽة العربٌة ؟ 

 ج.أهداف البحث
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 أما أهداؾ هذا البحث كما ٌلى :

ٌّة  . أ  لمعرفة أنواع األخطأ فً الكتابة اللؽة العرب

ٌّة تطبٌق طرٌقة اإلمالء فً تدرٌس كتابة اللؽة العربٌة . ب  لتصوٌر عمل

 اإلمالء فً تدرٌس كتابة اللؽة العربٌةج. لمعرفة نتٌجة تطبٌق طرٌقة 

 د. فوائد البحث و منافعه 

 . الفوائد للبحث١

 بناء على أهداؾ البحث فهذا البحث على األقّل لعلّه ٌفٌد الفائدتٌن هما : 

 الفائدة النظرية . أ

ٌُدرس, على  أرجو هذا البحث تبّرعا إلى تطوٌر العلم الّذي ٌتعلّق بمجال العلم 

ٌّة ثم لعلّه ٌؽنى  األقّل هو مساعدة األفكار أو زٌادة األخبار لتطّور تربٌة اللؽة العرب

ٌّة خصوصا متعلّقة بتدرٌس كتابة اللؽة  الفكرة المساِعدة لتطوٌر تربٌة اللؽة العرب

ٌّة.   العرب

 لعملّيةالفائدة ا . ب

ق على المشكلة  و هً إلٌتاء ٌّة فً المٌدان لتفوُّ المساعدة لتطّور تربٌة اللؽة العرب

ٌّة.  فٌكتابة اللؽة العرب

 المنافع للبحث. ٕ

 لعّل حاصل هذا البحث ٌعطى المنافع مباشرة كانت أو ؼٌر مباشرة  منها : 
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 لتطّور التربيةأ. 

ع فكرة العلم لتطّور نظرٌة تدرٌس اللؽة خصوصا  هذا البحث ٌعطى مساعدة تبرُّ

ٌّة.   لرقّة حاصل التدرٌس و القٌمة فً الفصل فً تدرٌس اللؽة العرب

 

 

 ب. للمدرسة 

هذا البحث ٌفٌد كماّدة للمساعدة للمدرسة باعتبارها المكان الّذي فٌهتقوم الباحثة 

ق على المشكلة خصو صا فً مهارة الكتابة لتفّوق على درجة جودة بالبحث لتفوُّ

ٌّة.   تدرٌس اللؽة العرب

 ج. للتالمٌذ 

هذا البحث ٌفٌد للتالمٌذ ذوٌا مسألة فً مهارة الكتابة و لرقّة القٌمة و قدرة كتابة اللؽة 

ٌّة.  العرب

 د. للمدّرسٌن 

ٌفٌد كمنبع األخبار و مرجع فً تطّور البحث باستخدام طرٌقة اإلمالء و إنبات 

 ثقافة البحث حّتى ٌكون تجدٌد التعلّم. 

 ه. للباحثة 
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ٌفٌد كَوسٌلة التعلّم لتكامل المعرفة و المهارة بعمل مباشرة حّتى ٌستطٌع النظر و 

ٌّة, هل أعمال التعلّم المعمولة قد صابت أو على العكس و  االستشعر و الخبرة البطن

 لزٌادة التجربة قبل عمال كمدّرس اللؽة العربٌة. 

 ةله. نظام الرسا

عنوان الرسالة, فً هذه الصفحة تبسط عن عنوان  فً الصفحة األولى ٌوجد

البحث و ذلك ٌكتب بالحروؾ الكبٌرة جمٌعه. ثّم تبسط عن مقصود كتابة الرسالة و 

رمز الكلٌة و اسم الباحثة و رقم التسجٌل و القسم أو الكلٌة و الجامعة و سنة الكتابة. 

 الصفحة اآلتٌة هً المصدقٌة ثم محتوٌات الرسالة ثم قائمة الجداول. 

و فً الباب األول ٌعنً المقدمة الّتً فٌه ٌستعمل على )أ( التمهٌد للمشكلة فٌه 

ثم )ب( التعرؾ على المشكلة و صٌاؼتها ثم  ٌبسط عن المشكالت الالتً تجد الباحثة

 فوائد البحث و منافعه )ه( نظام الرسالة.  )ج( أهداؾ البحث )د(

فً الباب الثانى تبسط النظرٌُة عن طرٌقة اإلمالء فً تدرٌس الكتابة تشتعمل 

على )أ( مهارة الكتابة المشتعملة على شرح عن تعرٌؾ الكتابة و كتابة اللؽة العربٌة و 

تعرٌؾ  وؾ الصائتة فً اللؽة العربٌة. و )ب( طرٌقة اإلمالء المشتعملة علىالحر

اإلمالء و أهّمٌة اإلمالء و منزلته و إٌجابٌات طرٌقة اإلمالء و سلبٌاتها و أهداؾ 

طرٌقة اإلمالء و فوائدها و أنواع طرٌقة اإلمالء و الصلة بٌن اإلمالء و ؼٌره و أهّم 

 تدرٌس طرٌقة اإلمالء. و )ج( البحوث المناسبة.حاالت الخطأ اإلمالئً و خطواط 
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الباب اآلتً ٌعنً الباب الثالث هو مناهج البحث المشتعملة على )أ( الطرٌقة 

المستخدمة و )ب( الباحثة كاألداة و )ج( محل البحث و مجتمعه و عٌنته و )د( 

مراحل  (إجراءات جمع البٌانات و )ه( تحلٌل البٌانات و )و( فحص صّحة البٌانات و )ز

 البحث. 

 فً الباب الرابع توجد حواصل البحث و تفسٌرها عن تحلٌل البٌانات, و تشرح

 األجوبة من صٌاؼة المشكلة. فً الباب الخامس تبسط النتائج البحث و االقتراحات.

 تبسط الباحثة النتائج نقطة بعد نقطة. 

ة من الكتب و فً الصفحة اآلتٌة ٌعنً المراجع المشتعملة على المراجع المكتوب

 إنترنٌت و نحو ذلك. ثم الصفحة اآلتٌة ٌعنً المالحق و سٌرة المؤلفة. 

 


