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 الباب االّول

 المقّدمة

  لمشكلةلتمهيد ال . أ
ك يقّربوف انفسهم  ّموف بًتبيةتيقاؿ بلد ميلك حضارة متقدمة اذا كاف رلتمعو يه

علي نشاط األدب ،كمعرفة قراءة ك كتابة يف أّيامهم. أما كاف احلاؿ الذل استقبلو 
ى القراءة ك اندكنسّيوف اآلف يعٍت اجلناس االستهالىل أك زىيد ادليوؿ ك ادلوىبة عل

اندكنسّيوف الذين يستطيعوف القراءة ك الكتابة ك لكن الزنّبوف الكتابة فيقاؿ أّف 
يف العصر، مناسبة علي ترقية عامل الًتبية فيكوف نشاط الكتابة (. Aliterasi)نشاطهما 

قيقة يف ادليداف، احل خصوصا ادبا من اآلداب زنتاج ايل استواء االدب اآلخر. أّما 
الكتابة ىو النشاط الزىيد يف العمل بالنسبة ايل نشاطة االستماع  نشاطيثبت أّف 

علي مهارة الّلغة، يظهر  Rankinك التكلم ك القراءة. كما حاصل حبث رنكُت 
ك  %16ك القراءة  %30ك الّتكلم  %45ادلقارنة ادلغزم بُت مهارة االستماع 

زنتاج نشاط الكتابة اىل نظرا ايل ذالك احلاؿ،  (.Cahyani, 2002:84) %9الكتابة 
مجتمع الذين يستطيعوف وف مشهورة للاالىتماـ اخلاص كي االندكنسّيوف اليكون
االياـ حتولت اىل اجملتمع  كلكن( Aliterasi)القراءة ك الكتابة بل الزنّبوف نشاطهما 

 الذل مقّرية بنشاط االدب خصوصا يف الكتابة.
ناسبة على االحواؿ اليت كقعت يف دافع التالميذ على نشاط الكتابة مالنقصاف ل

 وفعلاحلديث الصحفي الذم ي ادلدرسة العالية دار العلـو ليدك بوغور. بناء علي
ببعض التالميذ لصّف احلادم عشر اجليم، يعرؼ أّف من أربعة مهارات اللغة 
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)القراءة ك االستماع ك التكلم ك الكتابة( فمهارة الكتابة تعترب أكثر الصعوبة. 
 أّف :  (296 :2001)ي تلك االحواؿ عرّبت حكماكايت رأم نوغياتورك مناسبة عل

ادلتحّدثُت. حنو  امقارنة مبهارات االخرم، أّف مهارة الكتابة أصعب يف تولّيه
كىذه تسبب مهارة الكتابة تشيئ قدرة مجيع عناصر اللغة ك خارج لغتها اليت 

 تكوف مطابقة حيت حتصلستكوف إنشائيا. ك من عناصر اللغة اك زلتوياتو البد أف 
 متناسقا ك ادماجا. علي االنشائ

اذ جاء درس االنشاء الذل بعض نشاطو الكتابة فالتالميذ اليشعركف هبّمة. ك 
الفكرة حيّت يكوف حائرا من اين  يعتذر التالميذ اعتذارا ، يبدأ من صعوبة كجود

 تسّبب التالميذ ال حيّت  ةالكتابة. ك تلك احلالة تزداد حبالة التعليم غَت متنوع تبتدئ
ميلكوف ذّنة ك ال يريدكف التمرين ك يكسلوف يف الكتابة.  تعليم الكتابة ىو نشاط 
من انشطة الذم يعتقد بصعوبة ك ال سركر ذلم، ك من ضعف ادلدرس يف الفصل 

اضرة اليت سيشعر ىو موضوع يف عنصر الطريقة. قد يتعّلم ادلدّرس بطريقة احمل
باع أخدكد التدريس ك يسّبب التالميذ ناقص يف عمليتهم يف اتّ  التالميذ سائمُت

حيّت ال يشحذ انفسهم. إذا كاف ادلدّرس يتعّلم بطريقة ادلخاطبة فالّتالميذ يتعّلموف 
 باحلفظ كلكن إذا كاف ادلدّرس يتعّلم باعطاء التمرين باحلنكة.

اليت توجو  قي ىو حالة التالميذيف مادة التعليم علي تعليم اإلنشاء، العوؽ احلقي
علي تركيب اجلملة اجلّيدة دائما ك تلك اليت تصعب التالميذ علي اخراج  اىل

االفكار يف ادلخ علي اشكاؿ الكتابة. ك قد يصعب التالميذ يف اختيار الكلمة ك 
 يربطها يف اجلملة.

تبدك قلقا ك   ك سابقة، اذا كاف االحواؿ السابقة تًتؾالظواىر النظرا ايل 
يعتقد التالميذ دائما أّف الكتابة ىي حالة صعبة ك ال سركر. يف مضطربا عميقا، 
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ن مهارات اللغات ، مهارة الكتابة ىي مهارة ميف اجملاؿ العريبعامل الًتبية خصوصا 
. مهارة التكلم ك االستماع ك القراءةيف  اليت البد القدرة على التالميذ، كال تقتصر

 كوف االكقات ادلناسبة للًتبية حتتاج اىلد اف تدرب مهارة اللغة بًتجيح ك بذلك تالب
. مثل كجوب جعل الرسالة البكالوريوس ك اجلامعيةكجود شكل حقيق من الرسالة 

 الرسالة ادلاجستَت ك الرسالة الدكتورة كشرط من جناح كّل مراحل الًتبية.
فيها خسارة اذا كانت  ها التالميذ يف الكتابة، ستكوفنظرا ايل العوائق اليت يوجه

توجد يف عملية الكتابة  منها الصعوبات اك العوائق الىت ه ادلشكلة ال تبحثىذ
السابقة مل يزؿ كجوده دكف كجود حّل حقيق كمخرجها. ك القلق اذا كانت طريقة 

اندكنيسيا يعٍت الذين ة فالنظر ادلشهور يف نفس رلتمع الكتابة ادلسركرة غَت متطّور 
مصنوعة يف  (Aliterasi)ّبوف نشاطهما يستطيعوف القراءة ك الكتابة ك لكن الزن

 انفسهم. ك ىذه االحواؿ تدين جودة رلتمع االندكنيسيا من رلاؿ تربياهتم.
إذا حّققت ادلشكلة السابقة ك حبث عن حّلها منها ستكوف ناجحا ربح الأمّا 

 اـىو ستعُّت مجيع صعوبات التالميذ يف الكتابة مستمّرة ك يرجي بعد استخد
ادلفرحة ك  نشطةسيغَّت دنودج الكتابة من الصعوبة ك السئيمة ايل اال يدةالطريقة اجل

 التالميد. يسرّ 
ك الطريقة اليت سيستخدمها الباحث كوسيلة جلعل تدريس عن الكتابة متنوعة ك 
مسركرة ىي طريقة احلّصّية. طريقة احلّصّية ىي طريقة من طرائق كتابة متعاكنة 

اليت فيها تدريب للتالميذ يف كتابة   quantum learning (de potter, 2000 :180)بادلنهج 
اإلنشاء بطريقة جتميع الكلمة ادلتعّلقة مّث كتابتها علي القرطاس بسرعة دكف نظر يف 

م صحيح اجلملة اك تقييمها. هبذه الطريقة سيهل التالميذ يف ارناد الفكرة ألنّ 
 ارناد الفكرة.كقت قدًن يف  يشعركف حبائرين عادة ك زنتاج التالميذ اىل
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يف ادليداف فيحّث الباحث لفعل البحث ادلتعلق  ك من ادلشكلة احملادثة
بادلشقالت السابقات حىّت يعرؼ الباحث كجود فعالية استخداـ طريقة التعليم 
احلّصّية يف ترقية اجناز كتابة كصفية التالميذ علي مادة اإلنشاء. ك سول ذلك 

ث ك ىي تربية اللغة راسة الىت دّرسو الباحادلشكلة ادلأخوذة بالباحث تتعّلق بد
لك، يرجو الباحث على حصيل البحث ادلكتوبة يف تنظيم ىذه الّرسالة العربية. كلذ

العلمية اف يعطي اشًتاكا كبَتة يف ترقية تعليم اللغة العربية خصوصا يف مهارة 
شاطة يف ن على اّف التالميذ يشعركف بالسركرالكتابة علي مادة اإلنشاء. اضافة 

ميذ يفهموف عن ادلادة الكتابة فادلعّلموف ايضا يفخركف ك يصنعوف بطينّيا حُت التال
 ه للتالميذ.اليت دّرسو 

ك مناسبة خللفية البحث ادلذكورة، حترص الباحث علي اف تقـو بالبحث حتت 
طريقة الحّصّية علي ترقية مهارة التالميذ في ال"فعالية استخدام ادلوضوع : 

)دراسة جتريبية عن تالميذ صف حادم عشر  ية )االنشاء("الكتابة الوصف
 بادلدرسة الثانوية دار العلـو ليدكا، بوغور(

 تعيين البحث .أ 
 تعيُت البحث الذم يكوف مادة ىذا البحث كما يلى :

 اخنفاض دفاع التالميذ يف نشاطة الكتابة. .1
 مرتّبا.صعوبة ارناد األفكار االبكارل ك إخراجها إىل الكتابة تركيبا ك  .2
 رغبة مهارة التالميذ ادلنخفضة على الكتابة. .3

 صياغت البحث .ب 
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استنادا علي خلفية البحث ك تعيينو اليت سبق بيانا صاغ الباحث الرسالة 
 العلمية إىل النحو التاىل :

كيف مهارة الكتابة الوصفية )اإلنشاء( للتالميذ قبل استخداـ  .1
 طريقة احلّصّية ؟ال

ية )اإلنشاء( للتالميذ بعد استخداـ كيف مهارة الكتابة الوصف .2
 طريقة احلّصّية ؟ال

طريقة احلّصّية فعالية على ترقية مهارة الكتابة الاستخداـ ىل   .3
 الوصفية )اإلنشاء( للتالميذ؟

 أهداف البحث .ج 
ىو شيئ مهم لتحديد خطوات البحث، اما االىداؼ الىت ينبغى أف الغرض 

 ّقققها الباحث ىي : زن
طريقة البة الوصفية )اإلنشاء( للتالميذ قبل استخداـ دلعرفة مهارة الكتا .1

 احلّصّية
طريقة الدلعرفة مهارة الكتابة الوصفية )اإلنشاء( للتالميذ بعد استخداـ  .2

 احلّصّية
طريقة احلّصّية فعالية على ترقية الالرناد فعالية أك عكسها يف استخداـ  .3

 الكتابة الوصفية )اإلنشاء( للتالميذ؟
  فوائد البحث .د 

ما قد فعلو االنساف دللك تقوًن نافع ك استخدامها  نشاطات ذلا الرجاء اىل كلّ 
يقوؿ إّف فوائد البحث عموما ينقسم اىل  (2012:12)ألذنية االمة، سوىرماف 
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قسمُت، ذنا فائدة نظرية ك عملية. الفائدة النظرية تتعلق بأثر ك اشًتاؽ الباحث 
أّما الفائدة العملية تتعلق بأثر ك علي ترقية كل العلـو اليت تتعلق بأكادميي ك 

 شًتاؽ العملي ادلذكور من الباحث علي ادلبحوث فردا ك فرقة.لا
 كما يلى :  ةالفوائد ك ادلنافع اليت رجاىا الباحث مكتوب

 الفائدة النظرية .1
ىي اعطاء االفكار علي ترقية العلم خصوصا يف ادلادة اليت 
يتعلمها التالميذ لزيادة إخبار ك توسيع فكرة على ترقية اجناز اللغة 

على ترقية  طريقة احلّصّيةالالعربية خصوصا علي ادلادة ادلتعلقة بػػػفعالية 
 لتالميذ.مهارة كتابة اإلنشاء ل

 الفائدة العملية .2
ة ك صحيحة ك عملية، ك حصيل البحث ىي إلشارة صورة ظاىر 

ترقية تربية  عطاء اإلشًتاؾ الكبَت ك ادلهم علىيف ا ةيقدر قدرة عملي
اللغة العربية يف ادليداف عن ادلشكلة الصعوبة للتالميذ علي ترقية 

 االفكار مّث يضعوىا يف الكتابة.
 منافع البحث .ه 

علي ىذا  يرجى ىذا البحث اف يعطي منافعا للمجتمع حىت اراد الباحث
 البحث اف يعطي منافعا كبَتة لػػػػػػػػػػػػػػػػ : 

 ترقية العلم  .1
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حصيل ىذا البحث يعطى مساعدة مهمة علي ترقية العلم 
خصوصا يف ترقية جودة تعليم اللغة العربية بالطريقة ادلستخدمة حىت 

 يستطيع اف يدفع التالميذ كي ينشط يف تعّلم مادة اللغة العربية.
 ادلدرسة .2

للمدرسة  يل ىذا البحث اف يكوف موادا نظريةحصيرجى 
 علي طريقة تعليم ادلعّلم حىت تكوف متنوعة.

 
 ادلدّرس .3

يرجى ىذا البحث اف يكوف كسيلة لطريقة تعليم كتابة 
 االنشاء ادلستخدمة الرناد اثر التعلم ادلسركرة ك ادلتنوعة للتالميذ.

 التالميذ  .4
كي ينشط يرجى ىذا البحث اف يعطي الدفاع للتالميذ  

 علي تعلم اللغة العربية خصوصا يف ترقية مهارة الكتابة.
 الباحث .5

يرجى ىذا البحث اف يناؿ صورة ظاىرة عن مهارة كتابة 
ريقة احلصية ك يكوف كسيلة االنشاء للتالميذ بعد استخداـ ط

 ن لتكوف حالة التعلم عمليا ك متنوعة.للمعلمُت االخري
 قسم تربية اللغة العربية  .6

مهمة لتحسُت جودة  البحث اف يعطي علوما يرجى ىذا
مّث جتديد باحسن ما قبل كي يكوف ادلواد  التدريس الناقص

 ادلستخدمة للطالب كوسيلة لعمليتهم فيما بعد.
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 مسلمات البحث و فرضيته .و 
 مسلمات البحث .1

مسلمات البحث ىي االفًتاض يقوؿ إّف  (23 : 2012)سوىرماف 
علي  يبٌتادلملوءة للتحليل الذم نستخدمو يف االمتحاف. ك ىذا البحث 

 ادلسلمات التالية :
 مهارة كتابة اإلنشاء ىي األىلية اليت البد اف يتعلمو التالميذ .أ 
تقريب التعليم ك طريقو يشًتكاف اشًتاكا مهما علي دفاع تعلم  .ب 

 التالميذ ك اجنازىم
البد اف يوجههم ادلعّلم   التالميذ خصوصا يف الكتابةمهارة كتابة  .ج 

مبسَتة الزماف ك ضيق  كي تقدر عملية التالميذ مصبحوب
 العلمية يف اجملاؿ الًتبوم

 بعضهم بعضا درجة مهارة كتابة التالميذ يقارف .د 
طريقة احلصية فمهارة كتابة اإلنشاء للتالميذ الكلما يزداد فعالية  .ق 

 اعلى من قبل
 فروض البحث .2

ة قؤقتادلبة جايقوؿ إّف فرضية البحث تعٍت اال (2006:71)يكنطو ار 
ت بدليل البيانات اجملموعة. متساكيا بالقوؿ علي مسألة البحث حيت ثثبت

يبُت أّف فرضية البحث ىي االفًتاض  (24: 2012)السابقة، سوىرماف 
ادلظهر سلصصا ك زنتاج ايل امتحاف حقيقتو، تنّبأ علي خطوات حّل ادلسألة 

 ادلثبوت. ك فركض البحث ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي : 
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: عدـ فعالية على اجناز كتابة اإلنشاء للتالميذ قبل    (Ho)فركض صفرية 
 ك بعدىا.اعطاء التعليم باستخداـ طريقة احلصية 

: كجود فعالية على اجناز كتابة اإلنشاء للتالميذ  (Hk)فركض مباشرة 
قبل   اعطاء التعليم باستخداـ طريقة احلصية ك 

 بعدىا.
اذا كاف فركض البحث ثبتت حقيقتو، ففركض البحث ادلكتوبة 

 االحصائية على التايل :
Ho: χ1 = χ2  عدـ العالقة ك االشًتاؾ االرنابية ك ادلغزل :   
Ha: χ1 ≠ χ2   : كجود العالقة ك االشًتاؾ االرنابية ك ادلغزل 

مناسبة علي فركض البحث السابق، اذا كاف عدـ العالقة ك االشًتاؾ  
ك فركض مباشرة  ةمقبول (Ho)فركض صفرية  االرنابية ك ادلغزل ؼ

(Hk) اذا كاف كجود العالقة ك االشًتاؾ االرنابية ك ك بالعكس  ةمردكد
 مقبوؿ. (Ha)ك فركض مباشرة  مردكد (Ho)فركض صفرية  ادلغزل ىف

 منهج البحث  . ز
منهج البحث ادلستخدمة يف ىذا البحث ىو منهج الوصفية الكمية كمقابلة ك 
جتريبية. منهج البحث التجرييب ىو منهج البحث ادلستخدـ عن تأثَت عالج احملدد 

منهج البحث (. اذا 107:  2008على االخر يف حالة ضبط النفس )سوغيونو ،
التجرييب ىو منهج البحث ادلستخدـ لتبيُت عالقة السبب ك العاقبة بُت متغَت كاحد 
باخر. لتبيُت عالقة ىذه اجلودة، ينبغى للباحث اف يراقب ك يقيس على متغَتات 

 البحث.
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ـ يف ىذا البحث ىو يف ىذا منهج البحث التجرييب، ك التصميم ادلستخد
 .البعدل للمجموعة التجريبية التصميم راالختبار القيلى ك االختبا

 

 
 
 

 البيانات :
 

 E  صف التجرييب : 
 O1  االختبار القبلى لصف التجرييب : 
 X1   طريقة احلصية لصف التجرييبال: استخداـ 
 O2  االختبار البعدل لصف التجرييب : 
 K  صف ادلراقبة : 
 3O  :االختبار القبلى لصف ادلراقبة 
 4O االختبار البعدل لصف ادلراقبة : 

 . كاإلستفتاء اإلختبار ىي البحث ىذا يف تستخدـ الىت البيانات مجع طريقة أما  

  اإلختبار .1

كاإلختبار اّلىت يعمل ىف ىذالبحث ينقسم إىل قسمُت. ىى اإلختبار القبلى كاإلختبار 
البعدل. كاإلختبار القبلى يعمل قبل إعطاء العالج, كأّما إختبار البعدل يعمل بعد 

 أعطاء العالج. اإلختبار ىف ىذالبحث يعٌت إختبار الّتحريرل. 

E O1   X1   O2 

K O3                    O4 
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 اإلستفتاء .2
تول على بعض األسئلة لتناكؿ خصائص اّلىت زنىف ىذالبحث  ونعطي ذلإلستفتاء الّ ا

دّكمت على ادلسألة اّلىت نريد على حتليلها. ك غرض اإلنتشار ىذه الّتسلّية ىى إلدراؾ 
 اإلستجابة الطلبة على تعّلم الّلغة العربّية بإستخداـ كسيلة السمعّية البصرّية. 

 ادلالحظة .3
 الوسيلة ىل إلدراؾ ىى منو كادلفركض. البحث إعماؿ قبل مالحظةن  الباحث عملت

ـه  قد, البصرّية الّسمعّية كسيلة يعٌت جنّرهبا أف نريد اّلىت  تستسخدمها مل أك قبلو يهستخَد
 كصوؼ,  ادلدرسة تلك ىف ادلوجودة عددالفصوؿ إلدراؾ ك, اإلنشاء ماّدة لتعّلم مرة

 . البحث لقصد الباحث ستكّونا

    البحث وعّينة البحث محلّ . ز

 البحث محلّ  .أ 

 كأخذ. دار العلـو ليدك العصرم العالّية مدرسة ىو ىذالبحث ىف ادلختار كزللّ 
 العربّية اللغة التعّلم بقت ادلدرسة تلك ألفّ  البحث كمحلّ  ادلدرسة تلك الباحث

 إذا حىّت  البصرّية السمعّية الوسيلة فيها تستخدموا كمل اإلنشاء دلاّدة سيما كال
 . سهالن  سنقارنا صوؼ ادلدرسة تلك ىف جنّرهبا

 البحث سكان .ب 

دار العلـو ليدك  العالّية ادلدرسة لبةط من كّلها ىى البحث ىذا ىف كالّسكاف
 بعدد الباحث كذّكر. طلبة مخسوف قدر كعددىم الّثاىن الصفّ  ىف العصرم

 . كّلها الباحث كأخذت, كافّية
 البحث عّينة .ج 
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 سكاف من كّلها ىى طلبةن  05 ىى البحث عّينةَ  لتكوف  الطّلبةَ  الباحث كأخذ
 لتكوف( ب) للفصل ك, الّضبط فصل لتكوف( أ) للفصل ىى. ادلوجودة البحث  

 .  الّتجرٌن فصل
 

 

 


