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 األولالفصل 
 ساسيات البحثأ

 البحثخلفية  . أ

وكذلك على جهود تعلمو حت نكون  م اللغة العربيةد ىف تعليو جهو حيتاج إىل احملاولة 

الذي  لدراسيةا ن اللغة العربية ىي احدى ادلوادنعلم االبيئة الغربية للتفاعل والتكلم.

يدرسها التالميذ ىف ادلدارس وادلعاىد لفهم العلوم الدينية ادلكتوبة باللغة العربية كالقران 

  واحلديث اليفهموهنا إال هبا.

 قال اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي: كما

                   

احلياة  , اللغة العربية امهية ىفمهمة عادلية قداعًتف ادلستوى الدوىلاللغة العربية لغة ان 

 درس فعاال وكفاءة.ت نجيب ا

مهارات بع  األولوية من ار لو  نأل أن تعلم الغة العربية زلتلف بادلواد االخرى,

مث غوية : االستماع والفهم لثمل ادلهارة التكتابو " ت  صديق عبداهلل ىفعمر  قال كما  ويغل

 1مهارة الكتابة. ىر خالقراءة فاحلديث ادلنطوق وأ
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 عملةاإلبداع, والوسائل التعليمية استادلذكورة فهي :  ية مهارات األربعقاما احملاوالت لًت 

 بتعليم اللغة العربية . ةادلناسب يقةوالطر  ةادلدخل

منت ونستات.  اللغة العربية ىي اللغة األوىل اليت تطورت ىف رلموعة متنوعة مث 

  كما قال اهلل تعاىل. , دمأمن ز  ذاللغة العربية كانت موجودة منان على الغات ادلتنوعة.  

 3  ء                           

        

العربية اربعة مهارات, منها: مهارة اإلستماع, مهارة الكالم, مهارة القراءة, ومهارة  اللغة

الكتابة. ولكل ادلهارات ذلا إجرءات تعليمها. الىت يقوم ادلدرسون تالميذة إلستيعاب 

 تلك ادلهارات.

والة التفكري والتعبري والة تسجيل  تكلمادلىي الة االتصال بني مهارة الكتابة اما 

ات والتجريبات من األخرين وىي الرموز ادلكتوبة واللغة كللة التعبري وىي الرموز احلري 

اللغة ىي الرموز الىت يستعملها القوم  2ادلنطوقة إشارة إىل مهارة الكالم من لدن ناطقها.

  3عن أغراضهم يف تفاعلهم.

                                                

     3 .(  ص۸۰۰۲حيف فرس )فدنج  ق تعليمها وتعلمها,ئ, اللغة العربية طرازين العارفني.2                 
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العربية  اللغة وفلذالك أن اللغة ىي اآللة إلتصال إىل اآلخرين بلسانو أو الكتابة )اخلط(. 

 4ا العرب عن اغراضهم.ىى الكلمات الىت يعرب هب

ن مهارة الكتابة ىي قدرة يف مريماوان أن تدريس اللغة العربية قال أجيف ى

تصويف أو تعبري الرأي. إبدأ من الصورة البسيطة ككتابة الكلمات حىت وصول إىل 

أن يعرب  تنمى التالميذل اإلتصال الىت ئوسيلة من وساالكتابة  5الصورة ادلركبة كاإلنشاء.

 عن أفكاره، و أن يقف على أفكار غريه.

 الغرض من  6الكتابة إحدى ادلهارات األساسية يف تعليم اللغة العربية. مهارة إن

كتابة اإلنشاء. الكتابة ىي عبارة عما يفكر الناس على شكل قدرة لمهارة ىي  ىذه

 أن ني فهما مهارة عبارة الفكر واحلس بالكتابة.الكتابة. ىذه ادلهارة تتكون من جهات

نا كتابة عند ذلك ننظر و نتذكر عن أنما قر مهارة الكتابة متعلقة مبهارة القراءة. ألن حي

شكل الكتابة. اذا تعلمنا كتابة قبل القراءة فنقبل مشكلة و صعبة، إما اذا تعلمنا القراءة 

 قبل الكتابة سيسهل و يعجل يف عملية التعليم.

فلذالك أن مهارة الكتابة ىي قدرة على تعبري ما يف رأي الكاتب أو حساسو 

 بكتابة و تكوين اجلملة من الكلمات الىت فكرىا كاإلنشاء.
                                                

-ه 1421بريوت، -الشيخ مصطفى الغاليني، جامع الدروس اللغة العربية، ادلكتبة العصرية، صيدا 4             
 7م، ص:  2222

5 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 1111, h. 151 
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ي الذي يسري وقف خطة متكاملة  للوصول عمل ادلدرسي ادلنح الكتابة ىو

رباتو  بالطالب إىل مستوى ميكنو من ترمجة أفكاره  و مشاعره وأحاسيسو ومشاىدتو وخ

 7احلياتية بلغة سليمة وفق نسق فكري معني.

وسائل االعالم ىو أداة ال غٌت عنها يف عملية التعلم ألن وسائل االعالم ىو جزء 

اليتجزأ من عملية التعلم من أجل حتقيق أىداف التعليم الوطنية وأىداف التعلم عموما 

 العربية على وجو اخلصوص.

استخدامها ختتلف, مبا يف ذلك : صور وسائل االعالم, أما بالنسبة لالعالم اليت ميكن  

وتوقعات وسائل االعالم, واالعالم االلكًتوين. يف ىذه احلالة, مهتم الباحثون يف دراسة 

 .  tiga huruf modalالعبة استخدام وسائل االعالم أو 

من أجل حتقيق األىداف ادلذكورة أعاله جيب أن يكون ادلعلم قادرا على خلق 

التعلم لن تكون مملة. ىذا ميكن التغلب عليها باستخدام وسيلة للتعلم وسائل  جو من

اإلعالم التعلم ميكن أن تثري الثعور ادلتعلمني سعيد ومتحمس وجتديد معنوياهتم طعم مثل 

قلوهبم لستنشل ادلدرسة. ميكن تعزيز ادلعرفة يف عقول الطالب, وحتويل الدرس ألن 

 طلب حركة و عمل.استخدام الوسائل التعليمية ي

                                                

( 2212،عراىيم اإلسالمية احلكومية، ماالن،)مطبعة  جامعة  موالنا ملك إبتعليم اإلنشاءزكية عارفة، 7            
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يم على ىدو وال مملة منها مو جلعل التعليادلدرسون الوسائل التعل ميستحد

قدرة على اربعة ادلهارات اللغوية, لتنمية  tiga huruf modal  العبة يلة وس ماستحدا

 ىف مدرسة تالميذان اللغة العربية ذلا أولوية ىف تعلمها لدى الالسيما مهارة الكتابة 

ادلفردات  ان حفطوا تالميذالبد على ال روكن ىولو الربع االسالمية احلكوميةادلتوسطة 

 والكتابة ىف عملية تعلمها .

 روكن ىولو الربع ادلتوسطة االسالمية احلكوميةىف مدرسة  التالميذ الك انذل

غري قادرين على  التالميذ ميكن أن تكشف عن ادلفردات بشكل جيد ولكن بعض

 الكشف وكتابة ادلًتادفات بسيطة ميكنهم القيام بو.

ذلك,  يف رلال الدراسة باللغة العربية وطريقة التعليم حق وكفاءة.التالميذمل جيد الدافع 

    قد نضرت الباحثة من الظواىر التالية: 

 .لصحيحة روفأن يكتب احلالتالميذيستطيع مل   . أ

 يستخدموا ادلفردات للكتابةأن التالميذيستطيع  ب.مل

 مرتبو أن يكتبوا اجلمل البسيطة باللغة العربية التالميذج مل يستطيع     

 ادلفردات الذي درسها.  كتبيستطيع بعض التالميذ على   د.  مل
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والطريقة ادلناسة ىف   tiga huruf modalالعبة فعالية  الوسائلولذلك، حيتاج 

 تعلمهم, لذلك تريد الباحثة البحث حتت ادلوضوعتعليم اللغة العربية لنجاح 

 لترقية السمعية الشفهية  الطريقة استخدامب  tiga huruf modalالعبة فعالية  "

 الرابع المتوسطة االسالمية الحكومية في المدرسة  تالميذللدى االكتابة ة مهار 

 روكن هولو

 لبحثب.مشكالت ا 

 لبحث فهي : مشكالت ااما 

 دوافع التالميذ ىف تعلم اللغة العربية . 1

  الطرف ادلستخدمة ىف تعليم اللغة العربية  .2

  قدرة التالميذ على كتابة ادلفردات.3

 لًتقية مهارة الكتابة  tiga huruf modalالعبة . فعالية 4

 ج. حدود البحث

  tiga huruf modalالعبة فعالية  عن الباحثة تددحوبناء على ادلذكورة، 

 مثانيةمن الصف  تالميذللدى االكتابة ة مهار  لًتقية السمعية الشفهيةالطريقة   استخدامب

 ". روكن ىولو الرابع ادلتوسطة االسالمية احلكومية يف ادلدرسة 
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 أسئلة البحث . د

لًتقية مهارة الكتابة  فعاالtiga huruf modal  العبة ىل  اما أسئلة البحث فهي :

روكن  الربع ادلتوسطة االسالمية احلكوميةيف ادلدرسة   مثانيةالتالميذ الصف لدى 

 ؟ ىولو

 ه.ا هداف البحث

 لًتقية السمعية الشفهيةالطريقة   استخدامب  tiga huruf modalالعبة فعالية دلعرفة 

 روكن ىولو الرابع ادلتوسطة االسالمية احلكومية يف ادلدرسة  تالميذللدى االكتابة ة مهار 

 أهمية البحث

لًتقية   tiga huruf modal التدريس باستحدمللتالميذ, زيادة ادلعلومات عن طريقة . 1

 مهارة الكتابة.

مهارات  لًتقية  tiga huruf modal العبةم ستخدباوادلعلومات حول . للمدرس, 2

 لدى التالميذ  الكتابة

 نوعية التعليم.  لًتقيةالتعلم  ترقيةللمدرسة, واالعتبار من أجل .  3

وىل ىف الباحثة, لتعليم الشرط من الشروط ادلقدرة لنيل شهادة اجلمعية للدرجة اال. 4

 قسم تعليم اللغة العريب
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 ز. مصطلحات البحث

اإلبعاد الفهم ادلتحرق, فيما  لبحثاادلتضمنة ىف ىذا  مصطلحاتتشر الباحثة 

  يلى: 

على مدى  .الفعالية ىي احملصول عن األىداف ادلنشودة. وادلراد ىنا حال تدل1

 التخطيط التعلمى حيصل على األىداف التعلمية الىت قد قررىا ادلدرس يف التخطيط.

 ستعمال الكلمة النظامية يف كتابة باللغة العربية.اعلى التالميذىي قدرة  .مهارة الكتابة2

3.tiga huruf modal    التالميذ ىي لعبة وسائل االعالم ان االختبارات عن فهم

 التالميذلكتابة ادلفردات، حيث يعطي ادلعلم الرسائل الثالث ادلاضية، مث يطلب من 

اليت أعطيت من قبل   tiga huruf modalالعبة     كتابة الكلمة قدر اإلمكان باستخدام 

 8ادلعلم.
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