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 الباب الأول

 المقدمة

 و البحثمسائل البحث و أهداف  و ى خلفية البحثعليحتوي هذا الباب الأول 

 المصطالحات. توضيحو فوائد البحث و تحديد البحث, 

 أ.خلفية البحث

 في إندونسيا. بدأ منفي الزمان العصرى كمثل الآن كثيرة المشكلة التعليم 

ية لأجنبزيادة في اللغة اوغيرها.الطريقة التعليم و ,تغييرات المناهج الوسيلة التعليم و

دون أن الأجنبية خاصة في اللغة العربية. يعتقالتعليم اللغة  معظم الطلاب لم يفهموا عن

اللغة العربية لغة صعبة و مملة, لذلك هم كسالى لتعلم اللغة العربية. في هذه الحالة 

ريس اللغة هناك العديد من الطريق في تدالواقع,  للمعلم الطريقة في تعليم اللغة العربية.

االتي تختلف بعضها عن بعض و التي قد تكون ناجمة عن نظريات لغوية مختلفة و 

 انواع مختلفة من الأوصاف اللغوية و الأفكار المتنوعة حول تعلم اللغة بما في ذلك

 اللغة العربية.

ة القواعد و الترجمة, و طريقة المباشرة و طريقطريقة في التعليم اللغة العربية  

كل طريقة لها نقاط قوتها  1.طريقة الإنتقائية, و طريقة السمعية الشفهيةالتدربات, و 
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لكن و طريقة من عدم الرضا عن الطريق الأخرى من قبل ةالعربي ةفي التعليم اللوضعفها.

و  الانتخاب و الدمج بين الطريقة قواعدهي  الإنتقائيةفإن الطريقة  .في الوقت نفسه

ية لبعض ة الشفهالترجمة, و الطريقة المباشرة و الطريقة التدربات, و الطريقة السمعي

لذلك, تعليم اللغة العربية, وخاصة في التعليم مهارة الكتابة. لا  2الطريقة أو كلهم.

يستخدم طريقة واحدة فقط. يستطيع المعلم نقل المواد باستخدام  يكفي للمعلم أن

طريقتين أو أكثر مثل الطريقة قواعد و الترجمة, و الطريقة المباشرة و الطريقة التدربات, 

و الطريقة السمعية الشفهية و الطريقة الكلية لدعم التدريس بحيث يمكن تحقيق 

حتى لإتقان وحدة من مهارة تعليم مدرسة.ية على مهارة الكتابة في الالأهداف التعليم

 هارةمت منها مهارا ةفي التعليم اللغة العربية اربعن أن يكون جيدا.اللغة العربية لا يمك

معظم الطلاب افترضوا 3.الكتابة ومهارة,  القراءة ومهارة,  الكلام ومهارة,  الاستماع

له الكتابة  في مهاراة من اربعة مهارات تواجه صعوبات, لاسيما في مهارة الكتابة.

, ثانيا, ءجانبان, ولكن في علاقة مختلفة. الأول, مهارة تشكيل الحروف و إتقان الإملا

وهكذا فإن  4.الطلاب على تأليفتدريب  مهارات ولادة الأفكار و المشاعر بالكتابة
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 في 5في شكل رموز. الأفكار و المعرفة ثم يسلمهامهارات الكتابة هي تمرين ينظم 

تي اللغة االتي تختلف بعضها عن بعض و ال من الطريق في تدريسالواقع, هناك العديد 

 من الأوصاف اللغوية وقد تكون ناجمة عن نظريات لغوية مختلفة و انواع مختلفة 

 اللغة العربية الأفكار المتنوعة حول تعلم اللغة بما في ذلك

ثانية إسلامية الحكومية التختار الباحثة مكان البحث في المدرسة الثنوية ال  

الأول, هناك أظهرت تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة. وكل عام  باليتار بأسباب وهي:

كثير من الطلاب يختارون هذه المدرسة مكانا لطلب العلم. الثاني, هذه المدرسة لم 

ية لذلك في في الدرس اللغة العربتستخدم الطريقة الإنتقائية في التعليم مهارة الكتابة 

أن تستتخدم هذه الطريقة في التعليمية االلغة العربية كي  تريد ةباحثالهذه المناسبة 

هارة الكتابة, مفي التعلم اللغة العربية خاصة في ئية كيف تأثير الطريقة الإنتقاتعرف 

 الرابع حتى لآن لم يوجد البحث مثل هذا في هذه المدرسة. 

نظر إلى المعلومات السابقة و المشاكل التي تحدث في عالم التعليم, خاصة   

منها المشكلات من جانب المعلم, و الطلاب و الطريقة و في التعليم اللغة العربية 

ر الطريقة " تأثيغيرها. فإن الباحثة راغبة في البحث في هذه المدرسة تحت الموضوع 
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اب الصف العاشر بالمدرسة الثانوية الإسلامية الإنتقائية على مهارة الكتابة لدى طل

 الحكومية الثانية باليتار"

الأول, لم يوجد من يبحث مثل هذا  أما أسباب اختيار موضوع البحث فهي يلي: 

تستطيع ان تستخدم هذه طريقة  . الثاني المعلمةالموضوع خاصة في هذه المدرس

ه الطريقة تستخدم هذ , هذه المدرسة لمالكتابة. الثالثمهارة الإنتقائية خاصة في تعليم 

ة تعرف كيف تأثير هذه طريقة خاصأن أجيد للمعلم  لذلك قبل تستخدم هذه الطريقة

مى الرابع, حتى الآن من يبحث مثل هذا البحث العلفي التعليم الكتابة للصف العاشر. 

وث الأخرى البحقليلة خاصة باللغة االعربية. و الخامس, هذا البحث العلمى مختلف عن 

  من حيث الزمان و المكان و المصادر الحقائق.

 تحديد البحثب.  

 بناء على الخلفية أعلاه يمكن تحديد المشكلات التالية:

 . ينقص الطلاب الحامسة والدافع لتعليم اللغة العربية1

 . عدم استخدام طريقة الإنتقائية في تعليم مهارة الكتابة اللغة العربية 2

 ون الذين رتابة في تدريس اللغة العربية.. المعلم3

 مشكلات الحد في هذه الدراسة:

 . يقتصر البحث على استخدام طريقة الإنتقائية.1
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 . نقتصر أهداف البحث على مهارة الكتابة.2

 مسائل البحثج. 

 وبناء على السبقة في خلفية البحث فتقدم الباحثة أسئلة البحث كما يلي:

 لعاشرا لدى طلاب في الصف كتابةعلى مهارة التأثير الطريقة الإنتقائية هل هناك  .۱

 بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الثانية باليتار؟

ر لدى طلاب في الصف العاش بةكتاعلى مهارة المدى تأثير الطريقة الإنتقائية أي  .2

 بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية الثانية باليتار؟

  البحثج. أهدف 

ة العربية لدى تابة اللغعلى مهارة الكطريقة الإنتقائية  تأثيريهدف هذا البحث إلى معرفة  . 1

 .إسلامية الحكومية الثانية باليتارطلاب في الصف العاشر بالمدرسة الثانوية ال

اللغة ابة تعلى مهارة الكتأثير الطريقة الإنتقائية  . يهدف هذا البحث إلى معرفة مدى 2

 .ية باليتارإسلامية الحكومية الثانالعربية لدى طلاب في الصف العاشر بالمدرسة الثانوية ال

   . فوائد البحثد

 :تتمني الباحثة هذا البحث تعطي الفوائد كما يلي

 .الفوائدة النظرية1
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أن تكون نتائج البحث زيادة للخزنة العلمية في تعليم اللغة العربية خاصة بالطريقة 

ا الطريقة الإنتقائية هي أم ليم مهارة الكتابة اللغة العربية.الإنتقئية ما يتعلق بتأثير على تع

در من مجموعات من الأساليب لتحقيق أقصى ق كيفية تقديم اللغة العربية بتركيبات أو

  باللغة العربية. م و النتائج خاصة على مهارة الكتابةأهداف التعل

  . الفوائدة العملية۲

 فوائدة العملية لهذا البحث فيها:

 (للأساتذ1

لمعرفة تنفيذ الطريقة الإنتقائية في التعليم اللغة العربية,لأن وجب على الأساتذ  أ(

أن يفهم كيفية التعلم بهذه الطريقة.لأن بهذه الطريقة يجب على الأساتذ أن 

 يتقن عدة طرق و تطبيقها حسب الحاجة.

 ا. لعربية و ترقيته ريقة التعليم اللغة اب( كالمرجع للأساتذ في تطوير ط

 ( للطلاب۲

ل المادة والتي قد علم و أسهل قب كتابةفي التعلم المهارة ال هيل الطلابأ( لتس

  ستخدم طريقة الإنتقائية.اللغة العربية خاصة بإ

 ( للباحث3



 
 

 1   
 

أ(حاصل هذا البحث استطاعا لتكمل بعض شروط التعليم. لأن بهذه طريقة 

 أثير هذه الطريقةتو تستطيع أن تعرف  ملية التعليمتستطيع أن تستخدم عالإنتقائية 

 . خاصة في مهارة الكتابة في التعليم اللغة العربية

  ب(كالمحاولة للباحثين في زيادة خزائن المعلومات و تكميلها.

  ه. توضيح المصطلاحات 

:الفهم, كما يليأرادت الباحثة أن يوضح بعض المصطلاحات إبعدا عن الخطأ وسوء  

  

  . التوضخ النظري۱

 فهم التعليمالتعليم (  ۱  

في لأساس عملية, وهي عملية تنظيم البيئة حول الطلاب حتى يتمكنوا من النمو 

لشخص لوك االتعليم هو تغيير في س أو تشجيع الطلاب على تنفيذ عملية التعليم.

  6من خلال التجربة التدريبات.

 فهم الطريقة الإنتقائية (2

الطريقة هي أداة في تنفيذ التعليم, و التي تستخدم في ايصال المادة. في بعض 

الأحيان يصعب تطوير الموضوع السهل و يصعب على الطلاب قبوله, لأن الطريقة 
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المستخدمة ليست صحيحة تماما.ومع ذلك, على العكس من ذلك, سيتم قبول 

مستخدمة سهلة الفهم و الدرس الصعب بسهولة , لأن طريقة التدريس و طريقة ال

ن عسميت بطريقة الخيارية بمعنى مركب  الطريقة الإنتقائية 7دقيقة و مثيرة للإهتمام.

 8.الطرق

  بةارة الكتافهم مه (3

 9مرتب تمارين الأفكار و معارف ثم تسليمها في شكل الحرف. مهارة الكتابة هي 

 . التوضيح العلمي۲

ية الموضوع " تأثير الطريقة الإنتقائ مقصودالمصطلحات السابقة, أن كان التوضيخ 

على مهارة الكتابة لدى طلاب الصف العاشر بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية 

تابة. الباحث عن تأثير طريقة الإنتقائية في التعليم مهارة الك ". ليعرفالثانية باليتار

ية الإسلامية سة الثانوويسعى هذا البحث لمصدر تطوير تعليم اللغة العربية في المدر

 الحكومية الثانية باليتار.

 و. ترتيب البحث
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(Malang: UIN Maliki Press, 2112), hal. 22 
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2112), hal. 11 
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وأما ترتيب البحث في هذا البحث على خمسة أبواب, و يتكون كل باب 

 مباحثة كما يلى:

سائل , و مو تحديد البحث ت,: المقدمة, يحتوى على خلفية البحثالباب الأولى

 , و ترتيب البحث.البحث, و أهداف البحث

 كتابة.الإنتقائية و مفهوم مهارة ال: النظريات, يحتوى على مفهوم طريقة  الثانىالباب 

: منهج البحث, يحتوى على مدخل البحث و تصميمه, و حضور الباب الثالث

البحث, و مكان البحث, و مصادر حقائق, و طريقة تحليل الحقائق, 

 و تفتيش صحة الحقائق, و خطوات البحث.

البحث, يحتوى على تقديم اللمحة عن أحوال مكان البحث, و : نتائج الباب الرابع

 تقديم الحقائق, و تعليل الحقائق.

 البحث :الباب الخامس

 : الإختتام, يحتوى على الإختتام و الخلاصة والإقتراحاسادسالباب ال

 

 
 


