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 الباب األّول

 مقّدمة

 التمهيد للمشكلة .أ

ادلهارات اللغوية األجنبية مثل اللغة  عن ادلهارات اللغوية, خيلوم اللغات اليتعل

هارة األخَتة و الكتابة. ودل العربية لديها أربع مهارات وىي: االستماع، الكالم، القراءة ،

 ادلهارات األخري ىي الكتابة.اليت ذلاأمهية بعد 

اكتساب األخرى بطريقة خمتلفة.  ةلكل مهارة ارتباط وثيق بادلهارات الثالث

ادلهارات اللغوية، يقوم باكتساب منظم: وىو يف مرحلة الطفولة نتعّلم االستماع إىل 

 ادلفردات مّث الكالم، مّث القراءة مّث الكتابة.

( إن لكل مهاراة ارتباط وثيق ٦٩ٖٔ: ٢ٕوىذا جيرى ما قال دويصان )

التطبيق  بعمليات التفكَت الىت ىى أساس ىف اللغة. ادلهارات تكتسب و تسيطر با

 والتدريب. تدريب ادلهارات اللغوية يعٍت التدريب ىف مهارات التفكَت.

ة الكتابة قدرٌة على الوصف أو التعبَت مما ( أّن مهار ٥ٔٔ: ٔٔ.ٕى ىَتماوان )رأ

ىف الذىن، من اجلوانب البسيطة مثل كتابة الكلمات إىل اجلوانب ادلركبة الصعبة، وىي 

( أّن الكتابة مهارٌة لغويٌة ُتستخدم يف اال ٕ:٥..ٕحسٍت،  اإلنشاء. أّما  تاريغان فرأى )
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تصال غَت مباشر. الكتابة نشاط منتج و تعبَتي، لذلك ينبغي للكاتب أن ينتفع قدرتو 

 على استخدام القواعد الكتابية والقواعد اللغوية وادلفردات.

( ، أّن يف األساس، تدريبات الكتابة ٥ٕٓٓ:١ٖٔرأى أمحد فؤاد أفندي  )

عطَى بعد االستماع والكالم، والقراءة، وال يعطَى  إال بعد أن يستطيع و يسيطر التّلميذ تُ 

على ادلهارات،الثالث وميكن إعطاء تدريبات ومترينات الكتابة يف نفس الوقت مع 

 التدريب على ادلهارات األخرى. بالتأكيد، باىتمام مبراحل ادلمارسة ادلناسبة للتّلميذ.

الكتابة ىي نشاط  التعبَت عن ادلشاعر واألفكار عن طريق ممّا سبق فهم أّن 

الكتابة اليت حتتاج إليو القدرة على تشكيل احلروف و إمالئها، و القدرة على تعبَت 

ادلشاعر أوألفكار. من خالل الكتابة  يستطيع ألشخص اكتشاف ما يف ذىنو أفكارا  

 كانت أوخربات و مشاعر.

يت حاصلت عليها الباحثة، تكون عملية تعليم من نتائج البيانات التجريبية ال

غريبٌة (MAN 1)نج و باند دلدرسة العالية احلكومية االوىليف االلغة العربية اللتّلميذ 

لبعض للتلميذ ، ألّن معظمهْم متخرجون من ادلدرسة ادلتواسطة العامة وكانوا مل يدرسوا 

واجهها تلك ادلدرسة يف تعليم العربية من قبل. أرادت الباحثة أن تعرف ادلشكالت اليت ت

 اللغة العربية وباخلصوص دلهاراة الكتابة العربية.
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يف ىذا النشاط الكتايب فوائد كثَتة  يستطيع التلميذ أن يأخذوىا. ولكن ىف 

نج و باند دلدرسة العالية احلكومية االوىليف اتطبيقها صعب، والدليل على ذلك 

(MAN 1 ) رة التالميذ، منها النقصان ىف احلصة ، ىناك العوامل اليت تؤثرىف قد

ستيعاب ادلفردات العربية، و الكتاب ادلقرر، وشرح اسة، والتدريبات والتمرينات، وإالدر 

ادلعلم ىف تعليم الكتابة العربية، ولكن جيب على كل تلميذ أن يستطيع كتابة اللغة 

 يبات والتمرينات يف أوراق العمل . ر العربية. و أن يعملوا التد

الظواىر السلبية إذا مل تعاجلها الباحثة ستؤدي إىل مهارة الكتابة ادلنخفضة  ىذه

ستؤدى  العادة اخلاطئة ثة بأمهية  ىذه ادلشكالت. ألهنا مستمرا. ولذلك، فكرت الباح

 ىف عملية تعليم اللغة العربية. 

بناء على ىذ التمهيد للمشكلة، أرادت الباحثة ان تبحث ىذه ادلشكلة حبثا 

 writeسريعا حتت ادلوضوع  "فعالية استخدم طريقة ا الكتابة الدورية )عميقا 

aroundًتقية مهارة كتابة اللغة العربية "(  ل. 

للفعالية معٌت النجاح والفعال. الفعال ىي كلمة أساسية. أما كلمة الصفة من 

 ( الفعالية ىي "االتصال بعملية تتصل إىل9191الفعال فهي فعالية. عّرف أيفيندي )

األىداف ادلخططة باعتبار التكاليف ادليزانية واألوقات ادلعينة ورلتمع األعضاء" 
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(. إضافًة إىل البيان السابق، يبدو أهنا تعٌت مؤثرة الفعال أي 9191:94)أيفيندي، 

احلصول على األىداف ادلعينة من قيل. وىي مقدرة من حيث وصلنا إىل األىداف 

 ادلخططة.

 مشكالت ب. تعريف

 ى سبق بيانو ، ادلشكالت اليت ستبحث يف ىذا البحث ىي:بناء عل

 قدرة التالميذ على كتابة اللغة العربية منخفضة.   .أ

 النقصان ىف حفظ ادلفردات .ب

 النقصان ىف احلصة الدراسية .ج

 النقصان ىف التدريبات والتمرينات .د

 النقصان ىف الكتاب الرئيسي   .ه

 الضعف ىف شرح ادلعلم  .و

 . صياغة المشكلة ج 

 أما صياغة يف ىذا البحث فهي :   

كيف قدرة التالميذ على مهارة الكتابة باللغة العربية قبل استخدام طريقة الكتابة  .9

 ( ؟write aroundالدورية  )
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كيف قدرة التالميذ على مهارة الكتابة باللغة العربية بعد استخدام طريقة الكتابية  .2

 ( ؟  write aroundالدورية  )

( يف write aroundىل ىناك فعالة دالة ىف تطبيق طريقة الكتابة الدورية  ) .3

 تعليم الكتابة باللغة العربية ؟ 

 د . أهداف البحث

  بناء على صياغة ادلشكلة ذلذاالبحث أىداف مايلى:     

دام طريقة الكتابة دلعرفة قدرة التالميذ على مهارة الكتابة باللغة العربية قبل استخ .1

 (.write aroundالدورية  )

دلعرفة قدرة التالميذ على مهارة الكتابة باللغة العربية بعد استخدام طريقة الكتابية  .2

 (. write aroundالدورية  )

( ىف تعليم الكتابة باللغة write aroundلتثبيت فعالة طريقة الكتابة الدورية ) .3

 العربية.

 ه .فوائد البحث

،  فوائد ىذا البحث ىي زيادة ادلعلومات النا فعة يف طريقة تعليم ى وجو اّماعل

 الكتابة العربية خاصة لطريقة الكتابة الدورية
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 وعلى الوجو اخلاص أما فوائد ىذا البحث فهي:

 للمعلمُت .9

هبذا البحث، ُيرجى ادلعلم أن جيعل ىذه نتائج البحث تقييما لتطوير الًتبية 

 والتعليم.

 تلميذلا .2

هبذا البحث، ذلم خربات جديدة ىف تعلم اللغة العربية وادلشاعر السعيدة ىف 

 التعلم والسهولة فيو .

 للباحثين.3

أما فوائد ىذا البحث للباحثُت فهي ان يكون ىذا البحث ذلم مثاال بيسطا ىف 

 تعليم الكتابة العربية بادلدرسة الثانوية.

 و. نظام البحث

 الباب األول: ادلقّدمة

يشتمل ىذا الباب على متهيد للمشكلة و تعريف ادلشكلة وصياغة ادلشكلة و 

 أىداف البحث و فوائد البحث و نظام البحث.
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 الباب الثاين: اإلطار الّنظري

ادلتغَتات ادلبحوثة لبيان الظواىر وىو اإلطار الّنظري الذى يسمل ادلفاىم ادلناسبة مع 

العالقة بُت ادلتغَتات صياقة فرضية  البحث العلمية. وىناك ىيكال التفكَت عن دراسة 

 ادلناسبة  أو إلجابةا دلوقتة دلصياغة مشكلة ىذا البحث.

 الباب الثالث: منهجية البحث

و تصميم البحث و طريقة  يشتمل ىذا الباب الثالث على موقع البحث و عينتو

 البيانات و  البحث و تعريف إجرائي و أداة البحث  و عملية تنمية األداة و طريقة مجع

 حتليل البيانات و فروض البحث. 

   الباب الرابع: حواصل البحث وتفسَتىا.

 الباب اخلامس: النتائج والتوصيات.

 


