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 الباب األّول
 مقّدمة

 
 خلفية البحث .أ 

 حتدث وهبا االسالم، فجر بزوغ منذ املسلمني و االسالم لغة هي العربية اللغة
 و. التبديل و التغري يعرتها مل العامل يف حية لغة اقدم إهنا ثم  املرسلني، و النبيني خامت
 طريق عن إلينا ووصلت اغراضهم عن العرب هبا يعرب كلمات هي العربية اللغة انم 

 ىف اجلماعة تستخدمه داليل، رمزي، صويت، نظام هي اللغة أبن وكذلك 1.النقل
  .واإلتصال والتعبري التفكري
 عاملية لغة هي بل فحسب ابلعرب خاصة ليست احلقيقة يف العربية اللغة إن و
 كافة للناس العربية ابللغة تعاىل أنزله الكرمي القران أن ذلك على والدليل. أيضا
 قراان أيته فصلت كتاب: "العزيز كتابه يف تعاىل هللا قال كما. فحسب للعرب وليس
 القران ألن اللغات، من االخرى إىل ابلنسبة اللغات أفضل وهي  "يعقلون لقوم عربيا
 .العربية ابللغة مكتوبة الدينية الشريعة مصادر املسلمون جيعله الذي الكرمي

 اإلتصال آلة هي فائدهتا عن ابلنظر العربية اللغة نأ نعرف التعريفات هذه من
 على احرصوا" عنه هللا رضى اخلطاب ابن عمر وقال  .اليومية احلياة ىف واملواصلة

   ".دينكم من جزء فإهنا العربية اللغة تعلم
 بالد يف وخاصة العامل، بلدان من كثري يف متزايدة أمهية هلا العربية اللغة وان
 نرى كما. ثقافية أو كانت دينية ابالسالم عالقتها توثيق يف ترغب اليت إندونيسيا

                                                           
 .٧. ص ، 1١٩١ بريوت، املصرية، املكتبة ،العربية الدروس جامع الغاليني، مصطفى١

 
 .  . ص ، ٠٠ العريب، الفكر دار ،القاهرة٬العربية اللغة فنون تدريس مدكور، امحد على  

 
 .۰۱: السجدة حم صورة الكرمي، القران  

4
 Tatar Yusuf dan Saiful Anwar، Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab، Raja 

Grafindo Persada، Jakarta، 1995، hlm. 187. 
5
Azhar Arsyad، Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya، Pustaka Pelajar، Yogyakarta، 

2002،  hlm. 7. 



  

 مثل األعجمية البلدان من كثري يف خاصة أمهية تكتسب أصبحت العربية اللغة أن

 الظروف هذه ظل ويف. هبا تتمتع اليت والسياسية االقتصادية للمكانة نظرا إندونيسيا
 تفرض كثرية دول أخذت كما العربية، اللغة تعليم يف يرغبون كثريون أفراد أخذ
 .إندونيسيا بالدان يف حدث كما املدارس، طالب على العربية تعليم
 بل فقط، الناطقني على مقصورة ليست امهميتها العربية اللغة فان ذلك وعلى 
 وتدبر وقرأته القران ترتيل الن وذلك بغريها، الناطقني للمسلمني أيضا مهمة اهنا
  "ترتيال القران ورتل: "مسلم كل على فرض هبا والعمل آايته

كانت مادة اللغة العربية من أهم الدروس يف الرتبية إبندونسيا ألن أكثر املدارس 
وال سيما يف املعاهد واملدارس . إبندونسيا أهلية كانت أم حكومية تعلم اللغة العربية

ن اللغة العربية كمانقله أزهار أرشاد أ ومن جانب أخر قال على النجار. اإلسالمية
فمن املعروف أن سكان اندونسيا أكثرهم . ٧من أوسع اللغات وأغناها وأدقها تصويرا

معتنقون بدين االسالم، وكتاهبم مكتوب ابلعربية وكذلك العبادات اليت ميارسوهنا، 
: قال هللا تعاىل يف كتابه الكرمي. وهذا األمر الذي يؤدي إىل أمهية تعليم اللغة العربية 

  ٩ .ِكَتاٌب ُفصِمَلتم آاَيتُُه قُ رمآانا َعَربِيًّا لَِقومٍم يَ عمَلُمونَ . تَنزيٌل ِمَن الرَّمحمَِن الرَِّحيمِ . حم
واملعلم عنصر  ،عملية التعليم عوامل كثرية اليت تساعد يف جناح عملية التعليم

أيضا بدور الدليل  ون في حتديد وضع الطالب، واملعلمدور هامم وله  ،أساسي فيها
كما كتبت أمهية دور املعلم يف قوانني .وتسهيل الطالب يف التدريس وأنشطة التعلم

 UU RI No. 20)  ٠٠ عام ( Sistem Pendidikan Nasional)منهج املعلم الوطين 

Tahun 2003 ) استنباط : منها: أن املعلم واملوظف للرتبية له واجبات ،٠ يف فقرة
 ١.واحلوارية ،واملتحرك ،واإلبتكار ،والفرحة ،اجملدبيئة التعليم 

                                                           
  .القران الكرمي، صورة املزمل، ص   

7
 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 

2003, cet.1, hlm 7 
  -1:القرأن الكرمي، سورة يوسف٩

9
Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan, Rosda, Bandung, 2009, Hlm.198 



  

هنا دور املعلم يف تعليم اللغة العربية، والبد على املعلم تطور رغبة الطالب يف 
. ورغبة يف التدريس هلا دور عظيم يف إنتاج عملية التعلم. اجتهاد تدريس اللغة العربية

ة مثل إعطاء االختبار وكانت كيفيات كثرية لتطور رغبة الطالب يف تعليم اللغ
وخيرب املعلم على الطالب عن أمهية تدريس  .للطالب الذين جيتهدون يف تعليمها

 .اللغة العربية من خالل الوسائل التكنوجلية
كما القدرة على الكتابة هدفاا . تعبري الكتابة مهارة مهمة من مهارات اللغة 

ن لغوى ال تقل أمهية عن والكتابة كف. أساسيا من أهداف تعليم اللغة األجنبية
فإذا كان احلديث وسيلة من وسائل اتصال اإلنسان بغريه من  ،احلديث أو القراءة 
به ينقل انفعاالته و مشاعره و أفكاره و يقضى حاجاته و  ،أبناء األمم األخرى 

و إذا كانت القراءة أذاة اإلنسان ىف الرتحال عرب املسافات البعيدة و األزمنة  ،غاايته 
فإن الكتابة تعترب من مفاخر العقل اإلنساىن و دليل  ،العابرة و الثقافات املختلفة 

على عظمته حيث ذكر علماء األنثر بولوجى أن اإلنسان حني اخرتع الكتابة بدأ 
 1٠. اترخيه احلقيقى

ن كانت مهمة كوسيلة من الوسائل اإلتصال والتعبري عن النفس و و الكتابة و إ
فإهنا مهمة أيضاا ىف حجرة الدراسة حيث يتطلع الدراس للغه العرابية إىل  ،الفكر

إن الكتابة أيضاا وسيلة من وسائل . القدرة على أن يكتب هبا كما يتحدث و يقرء
و تعرف الرتاكيب و فهى تساعد الدراس على التقاط املفردات . تعليم اللغة
كما أهنا تسهم كثرياا ىف تعميق و جتويد مهارات اللغة األخرى    ،استخدامها 

 11.كاحلديث و القراءة و االستماع أيضاا 
ألهنا كأداة التواصل  وكانت مهارة الكتابة مهارة هامة ىف تدريس اللغة العربية 

لعاب لغوية ىف ترقية مهارة أوكانت يف تدريسها . كتابية كما ىف الرسائل وغريها
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وكلها حيتاج إىل ابتكار . مثل ملء الفراغ، وإنشأ احلر أواملوجهة، وغري ذلك. الكتابة
 .املعلم

 والسيما ىف تعليم مهارة الكتابة. وجبانب أخر حيتاج عملية تعليم اللغة العربية
ا هكل  ،ور ابملللإىل ايتكار املعلم لتكوين عملية التعليم الفرحة والفعالة وإلزالة الشع

 .تتعلق اببتكار املعلم
مشكالت تعليم اللغة العربية كثرية، ومن املعلوم ظهرت هذه املشكالت يف 

ودور املعلم مهم لتحليل . وهي قراءة، استماع، كالم، كتابةتعليم املهارات األربعة، 
. العربيةاملعلم يف إلقاء مادة اللغة   والسيما يف ما يتعلق إببداع. هذه املشكالت

: منها. لذين الميلكون اإلبداع يف عملية التعليم لكن الواقع موجود بعض العلمني ا
قلة االجتهاد يف تطور اإلبداع عند عملية التعليم، اليستطيعون استخدام الوسائل 

 .املعينات
مدرسة املتوسطة مفتاح الفالح اتلون كايني هو إحد مدارس الىت تعلم فيها 

الذى  مهارة الكتابةتعلم   معلم اللمغة العربية يف أركز الباحث ملعرف. غة العربيةلال
 . علميصنعه امل

معلم اللمغة  اتإبتكار  ملعرفة "هذه الظاهرة أخذ الباحث املوضوع  بناء على
اتلون  االسالمية املطوسطة درسة مفتاح الفالح يف ممهارة الكتابة تعليم العربية يف 
 .٠1٧ - ٠1 عام الدراسي للكاين ابطي 
 

 أسئلة البحث .ب 
مهارة الكتابة يف املدرسة املتوسطة م يتعل معلم اللمغة العربية يف اتإبتكار كيف  .1

 ؟٠1٧ - ٠1 عام الدراسي للمفتاح الفالح اتلون كاين ابطي 
يف املدرسة املتوسطة مفتاح الفالح اتلون   مهارة الكتابة لدى الطالب كيف . 

 ؟٠1٧ - ٠1 عام الدراسي للكاين ابطي 
 



  

 أهداف البحث .ج 
 :فأهداف البحث هي  ،على املسائل السابقةبناء 

مهارة الكتابة يف املدرسة املتوسطة م يتعل معلم اللمغة العربية يف اتإبتكار  ملعرفة .1
 ٠1٧ - ٠1 عام الدراسي للمفتاح الفالح اتلون كاين ابطي 

اتلون  يف املدرسة املتوسطة مفتاح الفالح  لدى الطالب مهارة الكتابة ملعرفة . 
 ٠1٧ - ٠1 عام الدراسي للكاين ابطي 

 
 تركيز البحث .د 

وأما . ينبغي الباحث أن حتدد تركيز البحث، لئال خيرج البحث عن املوضوع
تركيز البحث هنا ابتكارات معلم اللغة العربية يف تعليم مهارة الكتابة يف املدرسة 

إبتكارات يعين كيف يصدر معلم منودج . املتوسطة مفتاح الفالح اتلون كاين ابطي
 معلم اللمغة العربية

 
 البحث فوائد .ه 

فالرجاء من البحث أن يؤدي  ،وبعد أن يكتب الباحث يف هذا البحث العلمي
 :كما يلي  والعلمية  النظرية البحث العلمي الفوائد

 النظرية الفائدة .1
والسيما يف ترقية مهارة  م اللغة العربيةيميكن أن تسهم يف التفكري يف تعل ( أ

 .الكتابة
 .مهارة الكتابةم يتعل  يفابداع معلم اللغة العربية يظهر البصرية عن  ( ب

 العملية الفائدة . 
وليحافز رئيس املدرسة  لرتقية جودة التعليم يف هذه املدرسة: للمدرسة    (أ 

 .ليتم الوسائيل املعينات يف تعليم اللغة العربية



  

 .مهارة الكتابة كتقييم ونقد ملزيد من اإلبداع يف تنمية: للمعلم (ب 
السيما  مواضيع اللغة العربيةاحلافز والدافع لتحسني القدرة يف :  للطالب (ج 

 .يف مهارة الكتابة
 ميكن إضافة إىل اخلربة فضال عن مفردات املعرفة العلمية:  للباحث (د 

 .ابالشرتاك كمدرس للغة العربية يف املستقبل
 
 


