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  الباب األول

  المقدمة

  خلفية البحث .أ 

خطوات مهارات اللغة له  مل و ال سيما اللغة العربية،إن تعليم اللغات يف العا

و هي مهارة اإلستماع، ومهارة الكالم، و مهارة القراءة، و . املشهورة عند اللغويني

فهموا و ال بّد على الطالب أن ي. منها يعين مهارة الكتابة و احدى ١.مهارة الكتابة

أن مهارة الكتابة غاية املهارات يف عملية " كما قال عبد العامل إبراهيم . و يتعّلمواها

تعليم اللغة و كفاءة الطالب يف كتابة فكرة اللغة من اللغة اليت تدرس هلم هي منجز 

  .يف واردات اللغة

و تدخل الكتابة يف مهارة الفاعلية يف تعليم اللغة و يوجه املعلم الطالب 

إذا كان . تربوا مجع العمليات، و اخلربات، و اآلراء بشكل حمدودة يعين الكتابةليع

و يف عملية . الكالم يسّمى بالتصال املباشر، فالكتابة يسمى بالتصال غري املباشر

الكتابة لزم على الطالب أن ميهروا الستخدام املفردات و قواعد اللغة لذلك ال 

  .بالتدريب و املمارسة وافورية، بل يستمر  مهارة الكتابة واأن يتعلم وايستطيع

إذا كان الطالب يستخدم اللغة األجنبية شفهّية، وغري مناسبة يف استخدام 

األلفاظ و العبارات أو يف استخدام قواعد اللغة بكالمهم، ففهم و قبل الناطقون 

ط و و لكن إذا يستخدم اللغة األجنبية حتريرية و فيها كثري اخلطاء يف األمنا. اعنه

و لزم يف كتابة . قواعد اللغة، فيجتهد الناطقون اجتهادا تاما يف قراءة و تفهيم كتابته
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اإلنشاء ليحسن و يوضح كتابة واضحة جلية ألن يظن كتابته انعكس عن طبقات 

  ٢.تربية الكاتب يف ذاته

و تارة من . تعليم اللغة العربية كثري من املصطلحات اليت تتعلق مبهارة الكتابة

 .اخلط، و اإلمالء و اإلنشاء: لمني اللغة العربية ال يفرق بني املصطلحات، و هياملع

فقد كّونت الباحثة ". اإلنشاء" و االصطالح اآلخري من مهارات الكتابة يعين 

قلنا إّن فنون الكتابة اإلنشائّية، أوثق . احدى من املتغريين يف هذا البحث العلمي

فهذه األلوان هي أسلوب التعبري يف : ذا املغاالةعالقة باحلياة العامة، و ليس يف ه

فمعرفة أصول . العلوم و املعارف املختلفة من أدب و فلسفة و تاريخ و اجتماع

الكتابة، و مراعاة فنو�ا شيء مهم يف حياة الفرد و ا�موع، دون أن يفهم من هذا، 

  ٣.و تلك عدم اعتبار أمهية التعابري الفّنية األخرى، أو املفاضلة بني هذه

و لرتقية كفاءة الطالب يف مهارة كتابة اإلنشاء، فينبغي على معّلم اللغة 

و احدى منه يعين . العربية ألن جيدد عملية تعليمه بالطريقة أو األسلوب املتنوعة

ساعد الطالب يف تدريب كتابتهم بتعبري اليوميات، و هو تستطيع أن تباستخدام 

  .الفكرة يف الذهن

و اعتمدت . يات كآلة التعليم يف الرتبية الشخصّيةاستخدمت اليوم 

ج اليوميات مساعد لرتبية و ئبأن نتا) Ira Progroff(السيكولوجي إيرى فراغف 

و كذلك تستطيع أن تنمو يف اعتبار الفكرة و تطور كفاءة الطالب خاصة  ٤.التعليم

أثير عملية  تو بناء على تلك البيانات تريد الباحثة أن نبحث . يف تعليم اإلنشاء
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بمدرسة  حادي عشراإلنشاء لطالب الفصل ال مهارة كتابةلترقية  اليومياتكتابة 

  .جورسان مالرك بونوروغو" اإلسالم"العالية 

 قضايا البحث .ب 

  :خذ القضايا كما التايلخلفية البحث السابقة، ميكننا أن نأبناء على 

درسة لطالب الفصل احلادي عشر مب مهارة كتابة اإلنشاء كيف كفاءة .١

 .؟جورسان مالرك بونوروغو“ اإلسالم”العالية 

لطالب الفصل احلادي عشر مبدرسة العالية  اليومياتكتابة   تطبيقكيف  .٢

 ؟جورسان مالرك بونوروغو“ اإلسالم”

لطالب الفصل  كتابة اليوميات لرتقية كتابة اإلنشاءكيف تأثري عملية   .٣

 .؟بونوروغوجورسان مالرك “ اإلسالم”احلادي عشر مبدرسة العالية 

 أهداف البحث .ج 

لطالب الفصل احلادي عشر مبدرسة العالية  مهارة كتابة اإلنشاء ملعرفة كفاءة .١

 .جورسان مالرك بونوروغو“ اإلسالم”

لطالب الفصل احلادي عشر مبدرسة العالية  اليومياتكتابة   تطبيقملعرفة  .٢

 .جورسان مالرك بونوروغو“ اإلسالم”

لطالب الفصل  لرتقية مهارة كتابة اإلنشاء اليومياتكيف تأثري عملية كتابة  .٣

 .جورسان مالرك بونوروغو“ اإلسالم”احلادي عشر مبدرسة العالية 
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 أهمية البحث .د 

احية النظرية تنقسم أمهّية هذا البحث إىل أمهية نظرية و أمهّية تطبيقية، من الن

 مهارة كتابة ةاليومياتلرتقيزيادة خزائن العلوم يف عملية كتابة يهّم هذا البحث على 

 .اإلنشاء

  :و من الناحية التطبيقّية يهم هذا البحث على

 الطالب .١

ليساعد الطالب يف تدريب الكتابة و املفاهم اخلاطئة عن املواد أو 

 .اإلنشاء مهارة كتابةالعناصر ِيف 

 املدرس .٢

ليساعد املدرس عن شرح أو بيان عناصر اإلنشاء لتيسري التفهم عند 

  .الطالب

 املدرسة .٣

هذا البحث للمدرسة يعين إعطاء العلم اجلديد يف طريقة تعليم  يفيد

 .اإلنشاء إىل املؤسسة الرتبوية األخرى اليت علمت فيها اإلنشاء

 مجال البحث و حدوده .ه 

  :يتم هذا البحث يف إطارحمصور مبجموعة من احلدود و هي

يقتصر هذا البحث على كفاءة الطالب يف كتابة اإلنشاء لطالب الفصل  .١

 .جورسان مالرك بونوروغو" اإلسالم"عشر مبدرسة العالية  احلادي

يقتصر هذا البحث على تطبيق عملية كتابة اليوميات لرتقية مهارة كتابة  .٢

جورسان “ اإلسالم”اإلنشاء يف الفصل احلادي عشر مبدرسة العالية 

 .مالرك بونوروغو
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الفصل  يقتصر هذا البحث على الدراسة امليدنية اليت تقوم �ا الباحثة يف .٣

و . جورسان مالرك بونوروغو“ اإلسالم”احلادي عشر مبدرسة العالية 

اختارت الباحثة هذا امليدان ألنه يهتم باللغة العربية اهتماما جيدا يف 

و اإلنشاء هي . التعليم و يستخدمها التصال شرح املواد من كتب العربية

مالرك  اإلسالمي جورسان“ اإلسالم”تكون مادة الزمة للطالب مبعهد 

 .بونوروغو منذ الفصل الثاين حىت الفصل السادس

جبورسان " اإلسالم"مبدرسة العالية " ف"و أما الفصل احلادي عشر 

لذلك تعليم اإلنشاء  حيتاج إىل  .مالرك بونوروغو تكون فصال مكثفا

  .اإلهتمام اخلاص فيه

 توضيح الموضوع و تحديده .و 

تأثريا، هو النفوذ اخلارج من األشياء و يصّور  - يؤثّر  –مصدر من أَثـََّر : تأثري .١

و املراد يف هذا البحث هو  ٥.على الطباع و اإلعتماد أو عمليات الشخصّية

 .لرتقية تعليم اإلنشاءاليومياتتأثري عملية كتابة 

 ٦.مجلة أعمال متصلة حتدث أثرا خاصا: ج عمليات: عملية .٢

و يكتب يف . سجل عن الوقائع يف اخلربة الشخصّية و يظّن أمهّيته لهال: اليوميات .٣

 ٧.الكتب أو الدفاتر مرتبا وفقا للتسلسل األيام أو الزمان

                                                           
٥
 Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa يرتجم من  
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مصدر من أَْنَشَأ و هو فّن تأليف املعاين و تنسيقها و التعبري عنها وفقا : اإلنشاء .٤

م مهارة الكتابة و املراد يف هذا البحث يعين مادة خاصة يف تعلي ٨.ملقتضى احلال

 .اليت تدرس عن كيفية تعبري الفكرة يف النص

وسيلة من وسائل االتصال اليت بواسطتها ميكن لإلنسان أن يعرب عن : الكتابة .٥

أفكاره و أن يقف على أفكار غريه، و ميكنه أن يربز ما لديه من معان و 

 ٩.مفاهم

 دراسات السابقة .ز 

  نينيع فوزية: اإلسم

  ٠٥٢٠٥٠٦٥د: رقم القيد

  قسم تعليم اللغة اإلجنليزية: كلية الرتبية

  ٢٠١٠: السنة

 The Effectiveness of Using Diary Writing to Improve Student’s: املوضوع

Writing Skill at SMA Al-AZHAR Menganti Gresik ٢٠٠٩/٢٠١٠  

  

حبثت الباحثة يف هذا البحث العلمي أ�ا توجد فعالية استخدام كتابة 

و الفرق بني هذا البحث و البحث العلمي الذي قدمتها نينيع فوزية أ�ا اليوميات، 

استخدمت كتابة اليوميات لرتقية مهارة الكتابة يف اللغة اإلجنليزية، و أما استخدمها 

  .اليوميات يف هذا البحث لرتقية مهارة الكتابة خمصوصا يف كتابة اإلنشاء

  إندة لطفياتني: اإلسم
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  ٠٢٣٠٤٠٢٥د: رقم القيد

  قسم تعليم اللغة العربية: كلية الرتبية

  ٢٠٠٨: السنة

فعالية تطبيق طريقة الرتمجة لرتقية تدريس اإلنشاء يف املدرسة الثانوية : املوضوع

  .اإلسالمية تالون مربجا بوجونكارا

حبثت يف هذا البحث العلمي اليت قدمتها إندة لطفياتني عن اإلنشاء، و هذا 

و لكن الفرق بينهما أن إندة لطفياتني . لعلمييكوت متساويا مع هذا البحث ا

أما هذا البحث تشدد الباحثة عن  .  تشدد عن تدريس اإلنشاء بتطبيق طريقة الرتمجة

 .كتابة مهارة اإلنشاء دون تدريسه

 خطة البحث .ح 

  :بواب، و هي فيما يليّسمت الباحثة هذا البحث إىل مخسة أق

 املقدمة: الباب األول .١

خلفية البحث و قضايا البحث : باب إىلقّسمت الباحثة هذا ال

و أهداف البحث و منافع البحث و توضيح بعض 

املصطلحات، و متغري البحث، وفروض البحث و طريقة 

البحث و طريقة مجيع البيانات، و طريقة حتليل البيانات و خطّة 

 .البحث

 الدراسة النظريّة: الباب الثاين .٢

  . قّسمت الباحثة هذا الباب إىل أربعة فصول
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و يشتمل  ،شرحت فيه الباحثة حقيقة الكتابة :الفصل األّول

  .و مث أمهيتها على تعريف الكتابة و أهدافها

عن كتابة اليوميات و  شرحت فيه الباحثة : الفصل الثاني

  . تعريف و بيانهالشتمل على ت

 اإلنشاء و هو مهارة كتابةشرحت فيه الباحثة : الفصل الثالث

اء و أساس اختيار موضوعات يف يشتمل على تعريف اإلنش

  . اإلنشاء و أنواعها و أهدافها

لرتقية  اليومياتتأثري عملية كتابة تبحث عن : الفصل الرابع

رسة العالية دمهارة كتابة اإلنشاء لطالب الفصل احلادي عشر مب

  .جورسان مالرك بونوروغو "سالمإلا"

 طريقة البحث: الباب الثالث .٣

  :فصول سّتة قسمت الباحثة هذا الباب إىل

الطريقة و تستخدم الباحثة ، نوع البحث: الفصل األول

  ).Kuantitatif(الكّمّية  

اخلطّة املستخدمة  تبحث عن هيكل البحث، : الفصل الثاني

  . لباحثة و املناسبة بفروض و أهداف البحث

  .جمتمع و عينية البحثتبحث عن : الفصل الثالث

تبحث عن الطرائق طريقة مجع البيانات،  :الفصل الرابع

املستخدمة لنيل البيانات و هي طريقة املالحظة و طريقة 

  .املقابلة و طريقة الوثائق و طريقة اإلختبار
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تبحث عن البنود املستخدمة يف هذا  :الفصل الخامس

  .البحث

 .تبحث عن حتليل البيانات :الفصل السادس

 الدراسة امليدنية : الباب الرابع .٤

  .فصول ثالثةب إىل قّسمت الباحثة هذا البا

  .جورسان مالرك بونوروغو" اإلسالم"حملة عن املدرسة العالية : الفصل األول

  عرض البيانات: الفصل الثاين

 حتليل البيانات: الفصل الثالث

  .اخلامتة و اخلالصة و االقرتاحات: الباب اخلامس

  




