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 الباب األول

 المقّدمة

 تمهيد للمشكلةال .أ
حياة اإلنسان. قال  يفو كتابّية. ووظيفتها مهمة جدا أاللغة ىي وسيلة االّتصال لسانّية 

يعرب هبا كل قوم عن مقاصدىم". ولذلك   ّّنا ألفاظإ( "7:7191تعريف اللغة ) يف لغالييٍتا
 كانت اللغة مهمة جدا للّتواصل والتفاعل بُت اإلنسان.

تعلم اللغة العربية أربع مهاراٍت ىي مهارة االستماع، ومهارة  يفكما ىو ادلعروف أّن 
جدير  تتعّلق ببعضها بعضا.  ة الكتابة. وتلك ادلهارات األربعالتكالم، ومهارة القراءة، ومهار 

( "إن :7:7:979) اخلويل ة من ادلهارات األربعة.  ِوْفقًا دلا قالالذكر أّن الكتابة مهار ب
 اللغة األجنبية على َحدٍّ َسَواء". تعلم اللغة األوىل و يفادلهارات األساسية  ىي أحدالكتابة 

، الكتابة بشكل تتصف باألمهية ،األّولتعليم الكتابة يعٌت االىتمام بأمور ثالثة رئيسية9 
 الثاىن،قتصادية، واجلمال، ومناسبة دلقتضى احلال، وىذا ما يسمى بالتعبَت التحريري. و واال

ادلشكالت الكتابية األخرى، كاذلمزات  من حيث اذلجاء، وعالمات الًتقيم و مةيالسل الكتابة
لث ىنا يتصالن بادلهارات الكتابة بشكل واضٍح مجيٍل. فالثاىن والثا الثالث،و وغَت ذلك. 

 (.9962 7::7العريب )مذكور،  أو مهارات التحرير الكتابة، يفة دويالي

اللغة العربية تتضمن ثالثة  يف( "أّن مهارة الكتابة 9711 9179طرى )و ذكرت ف
أشكال ىي كتابة احلروف والكلمات بشكٍل مجيٍل، وكتابة اإلمالء، وكتابة اإلنشاء مرتبة عالية 

 الكتابة ".   يف

ن اإلمالء مهم جدا ( إ:911690) دينيارة الكتابة، كما قال رشمه يفوأمهية اإلمالء 
 باعتبار الشرحد بالكتابة. ئازلتويات الفو  أساس لتعبَتُت فروع علوم اللغة العربية ألن اإلمالء ب
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ادلواد الىت حتتاج إىل االىتمامات الكثَتة و اليت تتعّلق  حدالسابق أّن مهارة اإلمالء ىي أ
 .اسيالدر  بًتتيب ادلِنهاج

استبار ادلدرسُت على  اصلو فأرادت الباحثة أن تقدم ح ،بعد القيام بادلالحظة األوىل
أن مهارة الكتابة العربية مل يهتم هبا  ليمبانجوالتالميذ للفصل السابع بادلدرسة الثانوية ادلشاورة 

عند التالميذ يعّلقون بأن ىذه ادلهارة ناقصة العربية. و ادلدارس دراسة اللغة  يفاىتماما كامال 
اجلملة و كتابة اإلمالء. كان التالميذ أكثرىم يشعرون بصعوبة  يف بناءحنو تركيب الكلمة 
اللغة العربية  ب ىذه احلالة ىو أنواع ادلهارة واخلربة. أكثرىم لــّما يفهمواالكتابة العربية. و سب

 ىا بادلدرسة االبتدائية فهذه ىي مشكلة أساسية عند التالميذ.يدرسو 

)أ( و ثامن للفصل ال  اإلمالئياسؤاال 72ىناك اختبار أول بـــ  مقابلة،اصل و كيدا حلتأ
اإلمالء عن درس اللغة  يفاحلالة، قامت الباحثة بقياس مهارة  يف ىذه. تلميذا 92عددىم 

ها الباحثة ملتعيتعلمون هبا عند الفصل السابع. ىذه عملية االختبار  الذين التالميذ العربية
.  (07،07)دل على قيمة ادلتوسط واصل تأثناء االختبار، أن احل يفمة ادلتوسط. و دلعرفة قي

ىذه نتيجة االختبار  ذا،. إ(11،11) ( ىيKKMكما ىو ادلعروف أن معيار الكفاية األدىن )
ىناك  ،نظرا إىل نتيجة االختبار األوىل األدنية. التام ىي نقيص من كفاية إىل معيار و ةسلالف

يشعرون  ىميف تركيب األلفاظ اذلجائية و الكتابة أي اخلطأ  يفالتالميذ  ندع ةخطاء كثَت أ
أسلوبا كتابيا أو تركيبيا. و  وا. ألّنم مل يفهمالعربية الكلمةائية إىل بصعوبة تركيب احلروف اذلج

 األسلوب فهما عميقا. ىذاوا البد ذلم أن يفهم

ها ادلدرس بالوسيلة التعليمية أن يعاجل على الكتابة الىت جيب يفىذه صعوبة التالميذ 
ل قو  يفاستخدامها. ذكر بروان ) يفالتالميذ  على دة و يسهل هبافيادلمتعة الصرحية ادل
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أثناء  يف( أن الوسيلة التعليمية يستخدمها ادلدرس و التالميذ 901  :911 سوحَتمان،
 إىل فعالية الدراسة. َتتأث ذلا الدراسة. وىذه الوسيلة

 9116التعليمية. قال أندانج ) الوسيلةحلروف ىي وسيلة من بطاقة اوأعلم أن 
ها حروف أجبدية. تلك احلروف كتابتها حبرف واحد أو في( ىذه البطاقة آلة اللعبة 9917

ستخدم بطاقة احلروف . و أما الباحثة فًتيد أن تمفصل الذي يركبو مجلة مفيدةحبرف 
ىي  أللف و الباء و التاء إىل آخرىا وو ىذه احلروف حتتوى علي اىف ىذا البحث ائية. اذلج

 الياء.

 ةلالوسي منسبق بيانو أن طريقة التعليم باستخدام بطاقة احلروف ىي وسيلة مهمة ا وشل
التالميذ أخذ األفكار و ادلعلومات اليت حتتوى على البطاقة. و على  التعليمية احلارة. يسهل هبا

 الكلمة أو اجلملة لسانيا كان أو كتابيا. بالوضوح مع أنو يعربالوسيلة تستخدمها أحد ىذه 
دة راحبة رخيصة و يسهل فية وسيلة م( أن البطاق9179يكا سوسانىت )يان إوفقا كما قال د

 لى مشكلة أساسية من الوسيلة األخرى.تدل عأوقع واقعي  ىذه الوسيلة هبا الفهم. و

احلروف يف مهارة   وضوع استخدام وسيلة بطاقةكما أوجدت الباحثة حبثا علميا حتت ادل
قسم  ةطالب (9171) ان سيمنجونتاكفيحبَتما ياين صو البسيطة  الفرنسيةالكلمات  كتابة
الفصل العاشر بادلدرسة  يفالبحث تُعمل ذلك الًتبوية.  إندونيسيااللغة الفرنسية جبامعة  تعليم

لًتقية  البحث أن وسيلة بطاقة احلروف فعالية ذكر حواصل جتيماحي. 0العالية احلكومية 
تدل باعتبار قيمة ادلتوسط التالميذ اصل و مهارة الكتابة البسيطة باللغة الفرنسية. و ذلك احل

 على النتيجة اجليدة.
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ستخدام حتت ادلوضوع ا( 9171)رسالة ريٍت دوي أستويت  يفكما ىو ادلكتوب   اوفق
صل األول الف يف. تُعمل ذلك البحث للمبتدئُت وسيلة بطاقة احلروف يف مهارة الكتابة

اصل البحث أن و حذكر  بايوران بيكاسي.في 7بادلدرسة االبتدائية احلكومية سومبَت ساري 
ذلك تثبتو الباحثة فع بعد استخدام وسيلة بطاقة احلروف. و ذلا تر  للمبتدئُتمهارة الكتابة 

 ة.الدراس كل الدورات  يفاالرتفاع بقيمة ادلتوسط تدل إىل 

 و سييت عيٍت فرحنةتكتبيتعلق بوسيلة البطاقة الىت  علمي عالوة على ذلك ىناك حبث 
قدرة التالميذ على  علىة تأثَت استخدام وسيلة البطاقة ادلصور  حتت ادلوضوع (9179)

الثانوية احلورية كوتاولويا درسة بادللثامن الفصل ا يفالعربية. تُعمل ذلك البحث اللغة  مفردات
دراسة ادلفردة و  يففعالية ادلصورة  البطاقةالبحث أن استخدام وسيلة  حواصلكراونج. ذكر 

 دة الفعالية.فيالتعليمية ادل ةلوسيلة التقليدية دون تتبيق الوسياكتساهبا من استخدام ال

. فعاليةٍ يف الدراسة مهمٍة ابقة يأكد لنا أن استخدام وسيلة البطاقة نظرا إىل البحوث الس
دة خاصة فيالتعليمية ادل اك وسيلة من الوسيلةأو الدراسة ىنكل التعليم   يفتري الباحثة أن  حىت

كتابة الكلمة أو   يفالبحوث السابقة يًتكز  يفتعليم اإلمالء. كان استخدمها  يفوسيلة البطاقة 
موضوع  و العربية. و لكن الباحثة تريد البحث عنو اإلندونيسيا  اجلملة البسيطة الفرنسية

 دراسة اإلمالء العربية. يفالكلمة  يفائية و تركيبها استخدام بطاقة احلروف اذلج

َمْلموس  وليس ىناك ُجْهد طويل يف وقتكر من قبل، إذا ترِكت ادلشكلة كما ذ 
نازاًل يف تسليط اصل التالميذ و لتصحيحها، فستعوق ادلشكلة عملية التعليم  و ستجعل ح

 يفالكتابة أو  التعّلم يفوتأثَت أخرى أن ربّة التالميذ مهارة الكتابة، خصوصا اإلمالء. على 
التالميذ أّن تعّلم اللغة العربية صعٌب و شعر ألن يالتدريس اللغة العربية أخرى تكون ناقصًة 

 ضجٌر. 
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يستطيع أن فسيحُصُل على ادلنافع الكثَتة منها9 التالميذ  ،ىذه ادلشكلة قضيتإذا 
ح التالميذ يف عملية يكتب اللغة العربية صحيحا، وتسّهلهم يف فهم اللغة العربية، وتْلَفط انتبا 

 التدريس.

ا لبحث فيها ألن تلك ادلشكلة عالقة وبالتايل تنظر الباِحثة أّن تلك ادلشكلة مهّمة جدّ 
 .اللغة العربية تعليمم الباحثة وىي تعل متينة تتضمن والية

 و صياغتها تعريف المشكلة.ب
 تعريف المشكلة .1

 دلشكلة كما يلي9بناء على التمهيد للمشكلة السابقة،  فتعريف ا 
  .اإلمالء منخفضة مهارة التالميذ على قدرةال تزال  (7
 اذلجائية حروف وصل و الكتابة يف التالميذ صعب (2

 وسيلة التعليم ادلستخدمة غَت متنوعة. (1
 صياغة المشكلة .2

 بناًء على تعريف ادلشكلة السابقة ترتب صياغة ادلشكلة بأسئلٍة تالية9
وسيلة بطاقة احلروف اذلجائية  استخداممهارة اإلمالء بعد  ذ علىرة التالميكيف قد (7

 ؟
لى مهارة إمالء اللغة العربية عوسيلة بطاقة احلروف اذلجائية  استخدامىل يوجد تأثَت  (9

 ؟
  فوائده أهداف البحث و .ج

 أهداف البحث .1
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الىت  يمالتعل يففأىداف ىذا البحث ىي وسيلة بديلة  ،إذا نظر أىداف البحث عامة
ىذا  يفة التالميذ على اإلمالء. اّما األىداف اخلاصة يستخدمها معلم لتحسُت مهار 

 البحث فهي كما يلى9
 وسيلة بطاقة احلروف اذلجائية. يعطىاإلمالء بعد أن  مهارة التالميذ على دلعرفة قدرة (7
اللغة  لى مهارة إمالءعوسيلة بطاقة احلروف اذلجائية  استخدامدلعرفة وجود تأثَت  (9

 العربية.
 البحث فوائد .2

 9ففوائَد البحث ادلرجوة، يعٌت بناء على أىداف البحث السابقة،

  للمدرس (7

تعليم اإلمالء. بقدرة ادلدرس  يفجودة ادلدرسُت أن ترفع بقيام ىذا البحث يرجى 
بالتايل سيجعل الدروس و  يسّهل عليو تقدًنسوف  على وسيلة بطاقة احلروف اذلجائية

 .مةً أكثر ُمالئِ  الدروس
 للتالميذ (9

  القيمة و قدرهتم على مهارة اإلمالء و لًتقية يفد للتالميذ مسألة فيىذا البحث ي
 كتابة اللغة العربّية. 

 للباحث (1
استخدام وسيلة عن تأثَت  الباحثة و معرفتهافكرًة  يرجى أن ترفعبقيام ىذا البحث 
 العربّية. اللغةمهارة إمالء  يف بطاقة احلروف اذلجائية
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 نظام الرسالة .د
ىذه الرسالة حتتوي على مخسة أبواب يبتدأ بصفحة ادلوضوع و صفحة التصحيح و شكر 

 .و اجلدوال و تقدير و التجريد و زلتويات الرسالة و قائمة الصوار
صياغتها و أىداف لتمهيد للمشكلة و تعريف ادلشكلة و الباب األول حيتوي على ا

 نظام البحث. ادلشكلة و فوائدىا و
وسيلة بطاقة احلروف اذلجائية و مهارة حيتوي على توضيحات أسلوب الباب الثاىن 

 اإلمالء و البحوث السابقة و فروض البحث. 
و تصميم البحث و منهج  و عّينتو وو رلتمع البحث الباب الثالث حيتوي على موقع

البحث و تقنّية مجع  البحث و عملية تطوير أدوات أداةو التعريف اإلجرائي و البحث 
 البيانات و حتليل البيانات. 

 البحث و تفسَتىا.الباب الرابع حيتوي على حواصل 
 توي على النتائج و التوصيات.الباب اخلامس حي


