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  األّول الباب

  المقّدمة

 البحث خلفية  . أ

ا اللغة جماور الحص عرف وقد  ألي شعوري مقصود استعمال: "  بأ

 من انفعال أو شعور أو فكرة أو حقيقة لنعل عالقة، أو رمز أو إشارة أو صوت

 يتناسب تعريفا اللغة نعرف أن وميكن".  أخرى إىل مجاعة من أو آخر إىل فرد

:  فتقول ا اخلاصة املهارات مع ويتفق هلا، وتعلم تعليم من الرتبوي هدفها مع

تمع و اإلنسان يستخدمها متعددة دالالت ذات رموز أو أصوات اللغة إن  ا

تمع وحاجات حاجاته، وعن النفس، يف عما للتعبري  1.فيه يعيش الذي ا

  : أمحد رشدي قدمه كما خصائص العربية للغة كانت إذا

ا غنية لغة األصوات ناحية من العربية اللغة إن. ۱   بأصوا

ا. ٢   وتصريف وصيغ اشتقاق لغة الصرفية الناحية من أ

ا. ٣  أساليب متنوعة التعبري يف غنية ولغة إعراب لغة النحوية الناحية من أ

  النحوية األزمنة عن التعبري بوسائل وغنية اجلمل
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ا. ٤  اللغة لوظائف بالنسبة النقل بظاهرة تتميز لغة املفردات ناحية من أ

 بصيغة عنه يعرب مث بصيغة عنه التعبري ميكن الواحد فاملعىن واجلمل،

 2.أخرى

. أخرى إىل للتعبري أغراضهم عن قوم كل استخدمها مبادئها على اللغة

 واحلاديثة احلالة و االسم كمثل االجتماعية احلياة يف عما ذكر حاجتهم وتوجد

ماع والكتابة يف مواجهة كثرية من املواقف احليوية اليت تطلب الكالم واالست

. وعرفنا أمهية اللغة فيفكر الباحثون طريقة التعليمية املختلفة بني األخرى. والقراءة

ولكن بنظر نشأة اللغة كاللغة العربية منذ زمن يوناين حىت اآلن نعرف طريقتني يف 

هذه املوجيهات األول طريقة التعليم التعبري الشفوي والثاىن طريقة التعليم التعبري 

 3.الكتايب

كل هذه االختالفات بني هؤالء املعلمني يشري إىل ما يسمى بطرائق 

ا كانت وما زالت ذات أمهية خاصة بالنسبة لعملية التدريس، ولقد . التدريس فإ

ا إىل انتشار القول بأن  م الناجح ما هو إال طريقة ناجحة املعل"أدى االهتمام 

وبالفعل إن للطريقة التعليمية دور مهم يف تدريس مادة من املواد الدراسية، ". 
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وذلك ألن جناح التدريس من حيث الوصول إىل األهداف املنشودة تتوقف يف 

بل، قد تكون الطريقة أهم من املادة واملدرس، . صالحية الطريقة املستخدمة له

ادة وكثرة علوم املدرس إذا مل تصاحبها الطريقة املناسبة قد ومهما جودة امل

وهذا ليس مبعىن إمهال أمهية املادة واملدرس، ألنه ال . اليؤدي إىل بلوغ األهداف

 4.فائدة كذلك للطريقة املمتازة مع عدم وجود املدرس واملادة

فنحن نعلم أن اللغة العربية تنطوي على فنون األربعة هي االستماع و 

وأن هذه الفنون متكاملة بطبيعتها، يؤثر كل فن منها . الكالم و القراءة و الكتابة

  5.يف غريه من الفنون ويتأثر به

املهارات  من تعقيدا وأكثر اجلوانب األعلى من اجلانب هي مهارة الكتابةو 

ة ّ غوي ة كانت الكتابة ولكن صعوبة، وفيها أكثر األخرى، الّل  يف للتدريس جّدا مهمّ

درة علي التعبري يف ومهارة الكتابة هي املهارة اللغوية اليت تتضمن الق. وقت كل

  6.اإلنشاء
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 املدرس واليزال. الكتابة مهارة تعليم أمهية يباىل ال املدرس أن املالحظ من

 حىت يستمعون ما وتلخيص التحدث على الطالب لتدريب الفرصة إتاحة يعطى

 اللغة تعليم يف الكتابة مهارة ويهمل فقط واالستماع الكالم مهارتى بتنمية يهتم

أن مكافأة الطالب يف الكتابة متفرقة، منهم يقدرون أن يكتبوا  ونعرف. العربية

ا    .صحيحة ومنهم ال يستطيعو

 يف ويتمثل الكتابة تعليم يف إجيابيا يكون أن املدرس على جيب فلذلك

 درس يف خصوصا يكتبوا أن دونيري الذي املوضوع اختيار على الطالب مساعدة

 بإثارة وذلك الطالب حاجات مع تتمشى اليت التدريس طرق وخيتار اإلنشاء

 العربية اللغة تعليم يف الطالب ولتسهيل. الكتابة على الطالب لتدريب دافعيتهم

"    التعليم جورنال"   اإلجيايب بطريقة فيستخدم للكتابة محاستهم لرتقية

Learning Journals)(اللغة تعلم يف وجهدا متشائما وال متفائال طالبا يكون كيل 

  .جيدا أفكارهم عن يكتبوا أن الطالب يتعود حىت العربية

"  الطريقة استخدام تبحث أن الباحثة أرادت البحث خلفية على وبناء

 فلذا, للطالب الكتابة مهارة لرتقية  (Learning Journals) " التعليم جورنال

 Learning)"  التعليم جورنال"  طريقة فعالية"  وضوعامل الباحثة وضعت
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Journals) الثانوية باملدرسة عشر احلادى الصف يف الكتابة مهارة لرتقية 

  ".  سيدوارجو احلكومية اإلسالمية

 البحث في القضايا  . ب

ا سبق الىت البحث خلفية على بناء     : يلي كما املسائل الباحثة فقدمت, بيا

 الثانوية باملدرسة عشر احلادى الصف يف الطالب تابةك مهارة كيف. ۱

  ؟ سيدوارجو احلكومية اإلسالمية

 مهارة  يف  (Learning Journals)" التعليم جورنال"  طريقة استخدام كيف. ٢

 احلكومية اإلسالمية الثانوية باملدرسة عشر احلادى الصف يف للطالب الكتابة

  ؟ سيدوارجو

 مهارة لرتقية (Learning Journals)"  التعليم نالجور "  طريقة فعالية كيف. ۳

 سيدوارجو احلكومية اإلسالمية الثانوية باملدرسة عشر احلادى الصف يف الكتابة

  ؟

   البحث أهداف .ج

  : يلي كما البحث هذا يف األهداف أما    
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 الثانوية باملدرسة عشر احلادى الصف يف للطالب الكتابة مهارة تعليم ملعرفة. ۱    

  .سيدوارجو احلكومية إلسالميةا

 مهارة  يف (Learning Journals) " التعليم جورنال"  طريقة استخدام ملعرفة. ۲

 احلكومية اإلسالمية الثانوية باملدرسة عشر احلادى الصف يف الكتابة

  .سيدوارجو

 مهارة لرتقية  (Learning Journals)" التعليم جورنال"  طريقة فعالية ملعرفة. ۳

 احلكومية اإلسالمية الثانوية باملدرسة عشر احلادى الصف يف ةالكتاب

  . سيدوارجو

  البحث منافع. د

  : يلي كما البحث هذا يف الفوائد

  للعامة فوائد. ۱

 على العربية اللغة تطور يف منافع و الكتابة مهارة تعليم يف املعارف زيادة  .أ 

 .جيدا الكتابة مهارة مقدمته

 .اإلجياىب الطريقة باستخدام مملة و مفرحة يةالتعليم عملية لتكون  .ب 

  للباحثة فوائد. ۲

 العلمي البحث معرفة يف املعلومات لتوسيع  .أ 
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م يف العلوم خزانة لزيادة  .ب  غة تعليم و التعّل ة الّل ّ   العربي

 اللغة قسم يف (SPd. I) شهادة على للحصول الشروط بعض الستيفاء  .ج 

 .سورابايا احلكومية اإلسالمية أمبيل نانسو  جامعة الرتبية بكلية العربية

 حدوده و البحث مجال. ه

  : يلي ما أساسه على وحدوده البحث جمال 

  .الكتابة مهارة ترقية هي البحث هذا يف املسئلة .۱  

 Learning)" التعليم جورنال" بطريقة البحث هذا يف الباحثة استعملت. ٢  

Journals)  
) طلبا" 03"( عشر احلادى الصف يف البحث هذا يف الباحثة أخذت. ٣  

  .كالفصل التجريب

باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية أن تبحث الباحثة هذه املسئلة  .٤  

  .سيدوارجو

  .احتاجت الباحثة هلذا البحث أقل من مثانية مرات. ٥

  .يف هذا البحث وحدوده هو املكافأة األساسية يف مهارة الكتابة. ٦

  حديدهوت الموضوع توضيح.  و

  : يلي فيما البحث هذا يف املصطلحات بعض الباحثة أوضحت  
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اال الشيء كون  :  فعالية. ۱ فعالية هي مصدر 7.فعّ

فهي اإلسم تلحقه ياء نسبة . الصناعي

. تليها التاء لداللة على معىن مصدر

 جورنال"  طريقةدأ وخربه، فعالية هي مبت

فعالية مرفوع وعالمة رفعه ضمة "  التعليم

ا امسا ملصدر. ظاهرة وأما فعالية يف . أل

هذا البحث هي استعداد أحوال الطالب 

يف  " التعليم جورنال" باستخدام طريقة 

  .ترقية مهارة الكتاية

 لتحقيق املدرس ا يستعني اليت الشاملة اخلطة:                       طريقة. ۲

 اللغة تعلم من املطلوبة األهداف

  8.العربية

 اليت الطالب تدريب و أنشطة: 9(Learning Journals)"التعليم جورنال. "٣

 موضوع حول اجلورنال يف  قدموت صلحت

  10. العربية اللغة تعليم يف معني قت وو
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ي:    ترقية. ٤ ي - مصدر من رّق ترقية أي رفعه  -يرّق

الرتقية هي احملاولة الشديدة يف 11.وصعده

عملية التعليم لنيل على املقصود 

  .التدريسي الذى رجى به املدرس أو سواه

مهرا  - ميهر - املهارة مصدر من مهر:  الكتابة مهارة. ٥

ومهورا ومهارا مهارة الشيء وفيه وبه 

أي  " مهر يف العلم " حذق، يقال :

غلبه يف : ه -و.كان حاذقا عاملا به

 من اجلانبأن الكتابة هي  12.املهارة

 من تعقيدا وأكثر اجلوانب األعلى

ة ّ غوي  وفيها أكثر األخرى، املهارات الّل

ة كانت ابةالكت ولكن صعوبة،  مهمّ

 13. وقت كل يف للتدريس جّدا

                                                                                                                                                                       
9 www. Google Terjemah. com 
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  سابقة دراسة. ز

  ساري كورنيا دية ايري:     اإلسم

    د٠٢٢٠٦٠٢۱:     القيد رقم

  العربية اللغة تعليم قسم:  الرتبية كلية

 مهارة لرتقية )TTW( كتابةوال والكالم التفكري طريقة تأثري:     املوضوع

  .سيدوارجو متان العالية"  الدين اء"  باملدرسة           الكتابة

   البحث حتليل

   نتيجة إىل اإلنشاء يف خصوصا الكتابة مهارة األمهية املستوى حتليل

٨٨٩<٧٠,٢,۱ <٢٠,٢  

ان . والبحث العلمي الذي قدمته ايري دية كورنيا ساريالفرق بني هذا البحث 

لرتقية " التفكري والكالم والكتابة " بحث الذي قدمته الباحثة انه استعمل طريقة ال

استعملت الباحثة . العالية متان سيدوارجو" اء الدين " مهارة الكتابة باملدرسة 

لتسهيل فهم الطالب عن دراسة مهارة الكتابة وتدريب " جورنال التعليم " طريقة 

البحث العلمي الذي قدمته ايري دية كورنيا خبالف . الطالب يف اإلنشاء جيدا

" اء الدين " باملدرسة " التفكري والكالم والكتابة " ساري وهي تبحث عن طريقة  

  .العالية متان سيدوارجو
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 خطة البحث  .ح

 التعليم جورنال" طريقة فعالية املوضوع حتت البحث الباحثة وضعت ولقد

 "(Learning Journals)الثانوية باملدرسة عشر احلادىيف الصف  ابةالكت مهارة لرتقية 

  :يلي كما البحث خّطة الباحثة وحاولت سيدوارجو احلكومية اإلسالمية

 

 يف والقضايا البحث، خلفية وفيها املقّدمة، :على الباب هذا حيتوي  :األّول الباب

 وحدوده البحث وجمال البحث، ومنافع البحث، وأهداف البحث،

 الباب وهذا .البحث وخطة سابقة، دراسة ه،وحتديد املوضوع وتوضيح

  .التالية املوضوعات لفهم وسيلة سيكون ألنه مهمّ 

 :حيتوي هذا الباب على الدراسة النظرية تشتمل على :الباب الثاني

ل  Learning)" جورنال التعليم "طريقة   تبحث الباحثة عن: الفصل األوّ

Journals) ا، واملزايا و وتشتمل على تعريفها، وأهدافها، وخطوا

  .النقصان

 مفهوم عن تبحث أي الكتابة مهارة عن الباحثة تبحث: الثاين الفصل

 مهارة تدريس وأمهية الكتابة، مهارة تدريس وأهداف الكتابة، مهارة

 مهارة تدريس وطرائق الكتابة، مهارة تدريس يف ومشكالت الكتابة،
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 مهارة تدريس وتقومي الكتابة مهارة لتدريس التعليمية والوسائل الكتابة،

  .الكتابة

  (Learning Journals)" التعليم جورنال"  طريقة فعالية: الثالث الفصل

 اإلسالمية الثانوية باملدرسة عشر احلادى الصف يف الكتابة مهارة لرتقية

  . سيدوارجو احلكومية

 وهيكل البحث، نوع عن تبحث أي البحث طريقة البحث هذا تبحث:   الثالث الباب

 البحث، وبنود البيانات، مجع وطريقة وعينته، البحث وجمتمع بحث،ال

 .البيانات وحتليل

تبحث هذا الباب دراسة ميدانية على عرض البيانات وحتليلها وحيتوي : الباب الرابع  

  :على فصالن

 اإلسالمية الثانوية رسةاملد عن البيانات عرض: األول الفصل

  .سيدوارجو احلكومية

 جورنال"   طريقة فعاليةليل البيانات عن حت :الفصل الثاين

 احلادى الصف يف الكتابة مهارة لرتقية  (Learning Journals)"التعليم

  .سيدوارجو احلكومية اإلسالمية الثانوية باملدرسة عشر
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 .اخلامتة، وحيتوي هذا الباب على اخلالصة واإلقرتاحات: الباب الخامس

 

 

 

 

 

 

 

 

   


