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الباب األول 

اإلطار العام 

 مقدمة .أ 
لقد سبق ذكره ان ادلتخصصون يف علم اللغة جيمعون أن اللغة نظام العريب من 

ويف تعبري عن افكارىم او , رموز وعالمات يستغلها الّناس يف االتصال ببعضهم البعض
ىي األصوات الىت حيدثها جهاز النطق اإلنساين واليت تدركها األذن فتؤدي دالالت 

. اإلصطالالحة معنحة يف ااتمم ادلعّع 
 وأما. والتنظحم والشد اجلمم تعٌت( ب ت ك )مادة من اللغة ىف فالكتابة

 بو يعرب وزلكم منظم أداء ىي الكتابة أن( Aliyan)علحان فريى, اإلصطالالى
 ىف وسببا, نظره وجهة دلحال وتكون, نفسو من احملبوسة ومشاعره أفكاره عن اإلنسان

, اإلنساىن العقل والصحلة النتحجة ىى الكتابة أن التعريف ىذا من .علحو الناس الكم
 تثقحف أدوات من وأداة ادلعرفة نوافذ من نافذة إهنما والحث, والقراءة االستماع خبالف
 الحث(Aurel )اوريل نقلو كما, وأخرون( Yunus)يونس ادلعٌت ىذا ويؤكد. العقل
 يقف الىت التثقحف أدوات أىم من وأداة, ادلعرفة نوافذ إالدى القراءة إذاكانت: "قالوا
 العقل مفخرة الواقم ىف تعترب الكتابة  فإن, البشري الفكر نتائج على اإلنسان هبا

 اإلنسان أن األنثروبولوجى علماء ذكر وقد. العقل أنتجو ما أعظم إهنا بل, اإلنساىن
 وسائل من وسحلة تعترب أيضا فالكتابة". احلقحقى تارخيو بدأ الكتابة اخًتع الع

والكتابة و إن  .وادلكانحة الزمانحة ادلسافات عنهم تفصلو شلن, وغريه الفرد بع االتصال
فإهنا مهمة  ,كانت مهمة كوسحلة من الوسائل اإلتصال والتعبري عن النفس و الفكر

أيضاً ىف الجرة الدراسة الحث يتطلم الدراس للغو العرابحة إىل القدرة على أن يكتب هبا 
 .كما يتحدث و يقرأ

                                                             

 156ص , (1413, دار ادلسلم للنشر والتوزيم: الرياض) ادلهارات اللغوية ماىحتها وطرائق تدريسها, امحد فؤاد علحان 

 .64ص , (2010, عوعع مالكى فريس, ماالنج) تعلحم اللغة العربحة وتطبحقو على مهارة الكتابة,  أوريل حبرالدين 

, القوق الطبم وإعادتو زلفوظة جلامعة أم القرى: ادلملكة العربحة السعودية) تعلحم اللغة العربحة للناطقع بلغات أخرى,  زلمود كامل الناقة 
 .231ص , (1985
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 ,ادلواد اليت سحتم توفريىا للطالب و أساس ادلنهج الدراسي ادلواد التعلحمحة ىي
وادلهارات،  (احلقائق وادلفاىحم وادلبادئ واإلجراءات)ادلعرفة  يتكون من مواد تعلحمحة

 الطالب على جيب ادلواد ىو. وادلواقف أو كوسحلة لتحقحق ادلعايري والكفاءات األساسحة
والنص يف الاجة إىل معلمع لتخطحط , ادلواد التعلحمحة وادلعلومات، واألدوات أن يتعلم

 مواد التدريس ىو أي مادة اليت تستخدم دلساعدة ادلعلمع يف أنشطة .وتنفحذ التعل
 .التعلحم والتعلم

والدارس يف محدان تعلحم اللغة العربحة لغري الناطقع هبا يشعر الصعبة اليت 
وأكثر الطالب يف إندونحسحا اليقدر ادلهارات اللغوية . تصاالبو يف كل احملاضرات

و نذر ادلدرسون أن يعلموا مهارة الكتابة . ىم يتمكنون على إالدى ادلهارات, متكاملة
وأكثرىم يعلمون مهارة الكتابة من ناالحة القواعد النحوية ولكنهم اليقدرون , تطبحقحا

على استعمال ىذه ادلهارة يف تعلحم اللغة العربحة رغم أهنم ماىرون يف القواعد النحوية 
.  والصرفحة

األسس الًتبوية : وتعتمد النظرية الوالدة يف تعلحم اللغة على ثالثة األسس منها
ضمان للنمو – كذلك  – أن فحها ربطأ و ثحقا بع ألوان الدراسات اللغوية، و فحها

اللغوي عند التالمحذ منوأ متعادالً ال ينبغى فحو لون على آخر، ألن ىذه األلوان مجحعها 
تعاًف يف ظروف واالدة ال تتفاوت فحها محاسة ادلدرس أو إخالصو أو غري ذلك من 

ومن األسس النفسحة أهنا ذبدد نشاط التالمحذ و تبعث شوقهم وتدفم عنهم . العوامل
و أهنا تثبت الفهم عن طريق التكرار و . السأم وادللل و ذلك لتنوع العمل و تلوينو

الرجوع إىل ادلوضوع الواالد لعالجو من سلتلف النواالي، و اهنا تنتقل من الكل إىل 
ومن األسس اللغوية . اجلزء، وىذا يساير طبحعة الذىن يف إدراك األشحاء و ادلعلومات

ذلذه الطريقة أهنا تساير االستعمال الطبحعي للغة ألننا الع نستعمل اللغة يف التعبري 
الشفوي أو الكتايب إمنا نستعملها والدة مًتابطة، ونؤلف اجلمل بصورة سريعة فحها 

العلمحة التعبريية بع  و هبذا يتم تعبرينا الشفهي والكتايب دون ذبزئة. تكامل و ترابط
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فعملحة التعبري إذن . البحث عن ادلفردات و البحث عن ترابطها و تألحفها مجالً مفحدة
 .يف األصل عملحة موالدة

واحملتاجة األن يف ادلدرسة اإلبتدائحة مفتاح العلوم سورابايا ىي ادلقرر الذي 
ألهنم حيتاجون اىل ادلادة , خاصة يف تدريس اإلمالء, يضمن على شرح مهارة الكتابة

وادلقرر ادلوجود فحها غري الئق بتعلحم مهارة الكتابة اليت اراد . ادلناسبة يف مستواىم
ويريد الباالث أن يطور ادلادة التعلحمحة اليت تناسب دبا . الباالث أن يشرالها يف الفصل

والباالث يصصم ادلادة التعلحمحة دلهارة الكتابة يف اإلمالء لعملحة تعلحم . اراده الباالث
الحث كان الطالب يستخدمون ىذه ادلادة لتحسع مهارة الكتابة يف , اللغة العربحة

وعمل الباالث على ربسع مهارة الكتابة يف اإلمالء ىو البحث التطويري . اإلمالء
تصمحم ادلواد التعلحمحة يف مهارة الكتابة يف ادلدرسة اإلبتدائحة "للمادة التعلحمحة بادلوضوع 

. مفتاح العلوم سورابايا
 تحديد المشكالت .ب 

يستعمل الطالب الكتاب الذي ال يلحق بتعلحم مهارة كتابتهم الىت يصعب 
وادلقرر ادلستعمل يف الفصل غري الئق دبادة اليت يدرسها . الطالب تعلحم اللغة العربحة

الطالب يف درسهم الىت يصمم الباالث ادلواد التعلحمحة ادلناسبة دبا حيتاج إلحها الطالب 
 .خاصة يف اإلمالء بادلدرسة اإلبتدائحة مفتاح العلوم سورابايا, يف تعلحم مهارة الكتابة

 أسئلة البحث .ج 
تطوير مادة تعلحمحة دلهارة "تتمحور أسئلة البحث ذلذا التطوير ادلناسب ربت ادلوضوع 

: ىي كما تلي" الكتابة يف تدريس اإلمالء بادلدرسة اإلبتدائحة مفتاح العلوم سورابايا
كحف تطوير مادة تعلحمحة دلهارة الكتابة يف تدريس اإلمالء بادلدرسة اإلبتدائحة  .1

 مفتاح العلوم سورابايا ؟
كحف عملحة تطبحق مادة تعلحمحة دلهارة الكتابة يف تدريس اإلمالء بادلدرسة  .2

 اإلبتدائحة مفتاح العلوم سورابايا ؟
                                                             

 .28ص , ( م2002/  ىـ 1423دار الفكر ادلعاصر، : لبنان– بريوت ) طرق تدريس اللغة العربحةجودت الركايب،   
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ما مدى فعالحة تطوير مادة تعلحمحة دلهارة الكتابة يف تدريس اإلمالء بادلدرسة  .3
 اإلبتدائحة مفتاح العلوم سورابايا ؟ 

 فروض البحث .د 
: وأما فروض البحث ادلناسبة دلا سئلو الباالث يف أسئلة البحث ذلذا البحث فهي

إن تطوير مادة تعلحمحة دلهارة الكتابة يف تدريس اإلمالء إذا ًب إجراؤىا بصورة جحدة  .1
 .سوف ربسن مهارة كتابة الطالب بادلدرسة اإلبتدائحة مفتاح العلوم سوراباياف

 مادة تعلحمحة دلهارة الكتابة يف تدريس اإلمالء إذا ًب إجراؤىا بصورة جحدة بحقإن تط .2
 .سوف ربسن مهارة كتابة الطالب بادلدرسة اإلبتدائحة مفتاح العلوم سوراباياف

إن فعالحة تطوير مادة تعلحمحة دلهارة الكتابة يف تدريس اإلمالء لدى الطالب  .3
 بادلدرسة اإلبتدائحة مفتاح العلوم سورابايا مل ربصل على النتحجة ادلرجوة

 أهداف البحث .ه 
: فما يلي, أما أىداف البحث الذى أراد الباالث الوصول إلحها ادلناسبة ذلذا البحث

دلعرفة عملحة تطوير مادة تعلحمحة دلهارة الكتابة يف تدريس اإلمالء بادلدرسة اإلبتدائحة  .1
 .مفتاح العلوم سورابايا

دلعرفة عملحة تطبحق تطوير مادة تعلحمحة دلهارة الكتابة يف تدريس اإلمالء بشكل  .2
 .مناسب يف تعلحم مهارة الكتابة بادلدرسة اإلبتدائحة مفتاح العلوم سورابايا

دلعرفة فعالحة تطوير مادة تعلحمحة دلهارة الكتابة يف تدريس اإلمالء بادلدرسة اإلبتدائحة  .3
. مفتاح العلوم سورابايا

 أهمية البحث .و 
:  وأمهحة البحث ادلقصودة ىنا ما يستفحد منو األطراف التالحة من الحث نظرية وتطبحقحة
أما أمهحة نظرية فالرجاء ان تكون النتحجة من البحث طريقة يف تدريس مهارة الكتابة 

اليت ىي إالدى مهارات االلغة العربحة 
وأما أمهحة تطبحقحة فما يلي  
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معرفة الباالث نقصان الطالب يف تعلحم مهارة الكتابة من مادة تعلحم : للباالث  .1
 .مهارة الكتابة الحث يصمم الباالث ادلادة التعلحمحة ادلختاجة للطالب

تسهحل الطالب على فهم مادة مهارة الكتابة اليت حيتاجها يف تعلحم : للطالب  .2
 .اللغة العربحة

 .تصمحم ادلادة التعلحمحة مهارة الكتابة لحكون مقررا يف ادلدرسة: للمدرسة  .3
 حدود البحث .ز 

إن موضوع ىذا البحث ىو تطوير مادة تعلحمحة يف مهارة الكتابة يف : ادلوضوعي  .1
 . وادلهارة ادلبحوثة يف ىذا البحث ىي مهارة الكتابة. تدريس اإلمالء

جيري ىذا البحث التطويري يف نصف الدارسي الثاين يف العام الدارسي : الزماين  .2
2013-2014. 

يعقد ىذا البحث يف الصفي السادس بادلدرسة اإلبتدائحة مفتاح العلوم : ادلكاين  .3
  .سورابايا

 اإلطار النظري .ح 
:  حيتوي البحث من اإلطار النظري ربت ادلوضوع على ما يلي

 :نظريات الول .1
 مفهوم مهارة الكتابة (أ 

مهارة الكتابة ىى تدريب العاملع على الكتابة اإلدارية ادلوضوعحة 
وىذا يطلب تطوير التفكري وزيادة , الدقحقة وذبنب األخطاء اذلجائحة واإلمالئحة

. الصحلة معلومات العاملع اللغوية وترقحة أسلوهبم يف الكتابة
و فحها غرض و , ففحها تفكري و تأمل, والكتابة بالفعل نشاط إجيايب

 .و فحها بعد ذلك الركات عضلحة, تنظحم
 الكتابة مهارة تعلحم أىداف (ب 

                                                             
  نفس ادلرجم 
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السحطرة على )ديكن تلخحص أىداف تعلحم الكتابة ىف ىدف رئحسى واالد 
استخدام نظام بناء اجلملة العربحة ىف كتابة رسالة أو موضوع يستطحم العرىب أن 

كما ديكننا من أجل توضحح أكثر نفصحل ىذا اذلدف ىف رلموعة من . (يفهمو
 .األىداف توجهنا ىف أثناء عملحة تعلحم الكتابة من الحث الطريقة و األسلوب

 الكتابة مهارة لتعلحم مواد و مراالل (ج 
فحما يتصل - فهى ىنا اللغة العربحة- أما تعلحم الكتابة ىف اللغة األجنبحة

باجلانب الفكرى من الكتابة فنعتقد ىف ضرورة االكتفاء فحو باالذباه األول و 
يصبح مستوى ادلهارة الفكرية ىف الكتابة باللغة العربحة زلدوداً باجلانب الوظحفى 

. من الكتابة
ىف ضوء العرض السابق ديكننا أن منحز بع أنشطة الكتابة الىت 

و أن حندد أربعة رلاالت رئحسحة ىف تعلم الكتابة باللغة العربحة و , سنعملها
: ىى
 .كتابة احلروف العربحة (1
 .كتابة الكلمات هبجاء سلحم (2
 .تكوين تراكحب و مجل عربحة يفهمها القارئ (3
استخدام الًتاكحب واجلمل العربحة ىف فقرات تعبري عن أفكار الكاتب  (4

 .بوضوح
 أسالحب تعلحم مهارة الكتابة (د 

 :و سبكن تنمحة ملكة الكتابة بأسالحب أخرى كمثل
أن يطلب من التالمحذ إمالء الفراغات بكلمة زلذوفة قد تكون أداة جر أو  (1

 .عطف أو استفهام أو غري ذلك

                                                             
 235-234ص , ادلرجم السابق,  زلمود كامل الناقة  
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كذلك ديكن تدريب الطالب على ترتحب الكلمات، وبناء اجلملة بناء  (2
صححح فحعطي رلموعة من الكلمات و يعطي منو ترتحبها حبث تعطي معٌت 

 .مفحدا
ويف مراللة ال القة ديكن تدريب التلمحذ على ترتحب اجلمل بإعطائو  (3

رلموعة من اجلمل غري ادلنظنة، و يطلب منو تكوين فقرة كاملة، و ىذا 
يقوم على أدراك التلمحذ للعالقات بع اجلمل معنويا وزمانحا أو مكانحا، 

 .كذلك العلقة بع الضمائر

 :نظريات الول .2
 تعريف مادة تعلحمحة (أ 

 ,ادلواد اليت سحتم توفريىا للطالب و أساس ادلنهج الدراسي ادلواد التعلحمحة ىي
 (احلقائق وادلفاىحم وادلبادئ واإلجراءات)ادلعرفة  يتكون من مواد تعلحمحة

 ادلواد ىو .وادلهارات، وادلواقف أو كوسحلة لتحقحق ادلعايري والكفاءات األساسحة
والنص يف , ادلواد التعلحمحة وادلعلومات، واألدوات أن يتعلم الطالب على جيب

 مواد التدريس ىو أي مادة اليت .الاجة إىل معلمع لتخطحط وتنفحذ التعل
 .تستخدم دلساعدة ادلعلمع يف أنشطة التعلحم والتعلم

 شروط ادلواد التعلحمحة (ب 
 : أن ادلواد التعلحم تتكون من أربعة شروطmerrilكما قال َ  

احلقحقة ىحمعلومات عن استخدام الكائنات أو مفاىحم معحنة مثل االسم  (1
 وتاريخ و غريىا

 تعلم الذي جيب القحام بو يف متناول الحد ، مثل ادلنهج (2

 دلبدأ ىو تفسري وجود عالقة سببحة (3

 اإلجراء ىو ترتحب خطوة خبطو (4

                                                             

 2003– ه 1424داراألندلس للنشر و التوزيم، : السعودية) ادلهارات اللغوية مدخل خصائص الغة العربحة و فنوهنا  زلمد صاٌف الشنطى، 
 216-217ص , (م

  http://id.shvoong.com/exact-sciences/1957182-materi-ajar/oleh dikti 22 desember 2009 

http://id.shvoong.com/exact-sciences/1957182-materi-ajar/oleh
http://id.shvoong.com/exact-sciences/1957182-materi-ajar/oleh
http://id.shvoong.com/exact-sciences/1957182-materi-ajar/oleh
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 كحفحة اختحار ادلواد التعلحمحة (ج 

 جديدة والديثة (1

 ادلواد ادلتقدمة لتنمحة العلوم والتكنولوجحا (2

 زبفحف (3

 معقول (4

 ضروري (5

 ىادف (6

 :نظريات الول .3
 مفهوم اإلمالء (أ 

اإلمالء بصورة عامة ىو ربويل األصوات ادلسموعة والتعبري عنها برموز مكتوبة 
وما يتبادلو اآلخرين من الديث ألجل , تًتجم ما يدور يف ذىن اإلنسان

الرجوع إلحها عند احلاجة والقدرة على االالتفاظ هبا إىل زمن أخر أو نقلها إىل 
  .اآلخرين الذين مل يشهدوا احلديث ومل يستمعوا إلحو

 أىداف اإلمالء (ب 
 موضحا صحححا رمسا والكلمات احلروف رسم على التالمحذ تدريب (1

  .اإلمالئحة للقاعدة
 وإشكاذلا احلروف أالوال ذلك ويشمل, مقروء خبط الكلمات رسم (2

   .علحها النقاط ووضم والركاهتا
 ما كتابة يف السرعة بتعويدىم وذلك , الطالب عند الكتابحة ادلهارة تنمحة (3

  .الكتابة يف والوضوح الدقة مم يسمعونو
 يساعد تدريبا والبصر السمم الاسيت وتدريب واالنتباه ادلالالظة دقة تنمحة (4

 ما تسمم فاألذن, والركاهتا وأشكاذلا واحلروف الكلمات مقاطم سبححز على
  .وخطأ صواب من فحو ما تلحظ والعع, تكتبو والحد علحها ديلى

                                                             
  http://www.scribd.com/doc/22960528/Prinsip-pengembangan-Materi-Ajar?13 maret 2010 

http://www.scribd.com/doc/22960528/Prinsip-pengembangan-Materi-Ajar?13
http://www.scribd.com/doc/22960528/Prinsip-pengembangan-Materi-Ajar?13
http://www.scribd.com/doc/22960528/Prinsip-pengembangan-Materi-Ajar?13
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 .اخلط رداءة على للتغلب وربسحنو اخلط ذبويد (5
 أنواع اإلمالء (ج 

:  فهووأما أنواع اإلمالء 
 كتاب من اإلمالئحة القطعة بنقل التالمحذ ادلدرس يكلف: ادلنقول اإلمالء (1

, الكلمات بعض وهتجي, والفهم القراءة بعد السبورة من أو لوالة أو
   .االبتدائي التعلحم من األوىل السنوات يف النوع ىذا على يدربون والتالمحذ

 مث, قراءهتا بعد فحها التالمحذ ويناقش, القطعة ادلدرس يعرض ادلنظور اإلمالء (2
 بعض وهتجي, ادلعٌت فهم: ادلناقشة وتتناول, سبلى مث, سبحى أو ربجب

 ألن تكفي, مناسبة فًتة التالمحذ أمام القطعة تظل أن على, الكلمات
 من النوع ىذا على يدربون والتالمحذ,أذىاهنم يف كلماهتا صور ترسخ

 .اخلامس الصف مطلم إىل ويستمر , الثاين الصف منتصف
 ويكتفي, التالمحذ مستوى تقوًن إىل يهدف الذي فهو االختباري اإلمالء (3

 واإلمالء.اإلمالء بعد وأخرى, إمالئو قبل مرة ادلوضوع يقرأ بأن ادلدرس فحو
 تعلحم يف إسهامو مم وإمنا, التالمحذ أخطاء حلصر وسحلة لحس االختباري

 تقوديا فحو أن عنها يزيد اإلمالء أنواع من كغريه ـ للكلمات الصححح الرسم
  .تعلموه دلا إتقاهنم مدى دلعرفة التالمحذ دلستوى

 األسس العامة الواجب إتباعها لتدريس اإلمالء (د 
: وأما األسس العامة لتدريس اإلمالء فما يلي

  .التحريري بالعمل اإلمالء ربط طريق عن التهجحة قبل بادلعٌت االىتمام (1
  .للتالمحذ ادلنفعة حيقق دبا عملحا تناوال اإلمالء تناول (2
 عن باإلجابة التالمحذ مطالبة طريق عن ادلكتوب النص فهم على التأكحد (3

  .متنوعة أسئلة
  .اإلمالئي للنص اجلهرية القراءة (4

                                                             
 .119ص , (2008, الدار العادلي: اخلرطوم) تعلحم اللغة العربحة لغري الناطقع هبا,  عمر الصديق عبد اهلل 
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  .اإلمالء مهارات على الًتكحز (5
  .اإلمالء تعلحم أساسحات من وكثرتو التمرين وطول, والتكرار احملاكاة (6
 القلم وإمساك, وصحححة, مرحية جلسة باجللوس التالمحذ على التأكحد (7

  .والنظافة , والتنظحم, اجلحد بالشكل واالىتمام, الصححح بالشكل
 دراسة سابقة .ط 

 زلمد ألفا: اإلسم  .1
 2010: سنة  .2
حبث ذبريب يف ادلدرسة الثاموية  )تصمحم ادلادة التعلحمحة دلهارة الكتابة : ادلوضوع  .3

 ( ماالنج3احلكومحة اإلسالمحة 
ىذا البحث ىو لتصمحم ادلادة التعلحمحة اليت اراد الباالث أن : نتحجحة البحث  .4

ضعف كفاءة  (1: يعرف فعالحة ادلادة ادلصصمة دلهارة الكتابة باألسباب منها
( 3. ضعف مهة األساتذ يف مهارة الكتابة (2. الطالب يف مهارة الكتابة

 .خاصة يف مهارة الكتابة, نقصان ادلواد التعلحمحة يف اللغة العربحة
: منها , وقد اختلف ىذا البحث هبذا البحث التطويري من اجلوانب الكثرية

تصمم ىذه ادلادة التعلحمحة لعدم ادلواد ادلناسبة دلهارة الكتابة يف تدريس  (1
قام  (3. تستعد ىذه ادلواد لتنمحة مهارة الكتابة يف تدريس اإلمالء (2. اإلمالء

. الباالث البحث التطويري لعدم ادلقررات ادلستخدمة يف ادلدرسة اإلبتدائحة
وىو , والباالث يف البحث كادلدرس يف تعلحم اللغة العربحة يف ادلدرسة اإلبتدائحة

 .جيرئ ادلادة كاملة يف إجراء عملحة تدريس اللغة العربحة
 


