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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 املفهوم النظري .أ
 تعريف الوسائل التعليمية .1
الوسيط أو مبعىن  .”medium“وهي مجع من  يةالتينالمصدر من اللغة   mediaكلمة   
أو وصيلة التوصية من املرسل إىل املرسل. رأي  ةوسيط لوصيلة. يف اللغة العربية الوسيلة هيا

   9و الوسيلة التوضحية.عبد العامل إبراهيم الوسائل ه
عل ية و الظروف اليت جتعاقوقال غارالج و إيلي أن الوسائل هو اإلنسان و املاّدة أو الو 

وقال إمام أسرارى أن الوسيلة  10ينال العْلم و املهارة أو املوقف. ون أنالطالب يستطيع
كل ما يساعد   و إكساهبم املهارات أو تالميذالتعليمية كل ما يستخدمه املدرس يف تفهيم ال

 11.و رسوم بيانية، و حركات متثيلية على إدراك واكتساب مواد دراسية مثل صور الدارس
، الوسائل هي وسيلة من الوسائل الىت NEA (National Education Assotiation)وعند 

توصل املعلومات من املصادر إىل مستقبلوها، وبعبارة أخرى.أن الوسيلة جمموعة من املصادر 
مية أو مادة من املواد اجلسمية اليت تشتمل على املواد احملركية يف بيئة التالميذ اليت تسجع التعلي

على جمموعة من القرطاس أو  تشملالتعليمية  وقال ساجنيا أن الوسائل12.التالميذ للتعلم
اًذا الوسيلة ليست مادة جسمية فحسب  .األوراق اليت ميكن هبا إيصال املعلومات إىل األخرين

وسيلة التعليم عند مريصو هي ما 13أهنا شيء ما ميكن به حصول التالميذ على املعلومات.بل 
و ذكر أمري  14.ميكن به توسيع املعلومات والتفكري واْلُميول و اإلرادة و رغبة التالميذ يف التعلم

 أحسني أن الوسيلة هي كل آلة أو أداة يتم هبا األحوال اليت ميكن هبا الطالب أن حيصلوا على
                                                           
9 M. Khalilullah , Media Pembelajaran Bahasa Arab,Yogyakarta:Aswaja Pressindo,hlm. 32-32 
10 Azhar Arsyad, M.A.Media Pembelajaran.Ed.1-903009,Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.h.2 
 الدكتورندوس إمام أسرارى، الوسائل المعينات في تعليم اللغة العربية، )1991 م-1211 ه(ص 2 11
13 Azhar Arsyad,Loc.Cit ,hlm. 2-1 
12 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Pembelajaran,Jakarta:Kencana Prenada Media Group,3002. 
12 Rusdi Susilana dan Cepi Riyana,Media Pembelajaran:Hakikat, Pengembangan,Pemanfaatan, dan 

Penilaian,(Bandung:Wacana Prima,3002),h.1 
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.وسائل التعليم عند نونو حممون هي كل ما يستخدمها املدرس 15املعرفة واملهارة و السلوك.
إليصال املعلومات إىل التالميذ و لتسهيل اإلتصال بني املدرس و التالميذ حىت حيصل التعليم 

وسائل التعليم عند حسني راضى عبيد هي كل ما يستخجمها 16.على االهداف املنشودة
التعليم إلفهام التالميذ يف املواد اليت علمها املدرس، و أيضا ملساعدة املدرس يف  املدرس يف أداء

 17.توضيح املواد املدروسة إىل التالميذ حىت يفهمها التالميذ فهما صحيحا
فمن التعريفات السابقة عرفنا أن وسائل التعليم هي كل ما يساعد املدرس يف إيصال 

أذهان التالميذ ويتأثون هبا ألداء األعمال والوجبات اليومية  املعلومات و املعلوم و اخلربات إىل
يف اتصاهلم مع األخرين و بعبارة األخرى أن وسائل التعليم هي ما تساعد املدرس يف أداء 

 عملية التعليم داخل الفصل لتحقيق أهداف التعليم املرجوة.
 أنواع الوسائل التعليمية .أ

 خلطوط التقريبية، فيما يلي :أما أنواع الوسائل التعليمية بكيفية ا
الوسائل السمعية هي الوسائل الىت تستطيع ُتستمع فقط أو ميلك عنصر من الصوت  .1

 مثال مذياع و تسجيل
الوسائل البصري هي الوسائل الىت تستطيع تنظر فقط و ال حتمل عنصر من الصوت  .2

 مثال صورة و ُملصق و رمسا و غريها.
الىت حتمل عنصر الصوت و متلك عنصر الصورة الوسائل مسعية بصىرية هي الوسائل  .3

 18أيضا تستطيع لتنظر مثال أفلم و شريط و تلفاز و غريها.
 الوسائل مسعية بصىرية تنقسم إىل قسمني منها، فيما يلي : 
 الوسائل مسعية بصىرية السكوتية (1

وهي وسيلة الىت تستطيع تُقّدم صوت و صورة السكوت مثال شرحية الصوت و فيلم 
 صوت، و طبعة الصوت.ِعذق ال

                                                           
11 M.Kholilullah,Op.Cit,h.32. 
11 Nunu Mahmun,Media dan Sumber Belajar,(Yogyakarta:Aswaja Pressindo,3012),h.2 
 حسين راضى عابد، طرق تدريس اللغة العربية، )المملكة العربية السعودية:مكتبة الخبتي( ،ص.121 19
12 Sudrajat,Akhmad,Sumber Belajar untuk Mengefektifkan Pembelajaran 

Siswa,[online],tersedia:http//akhmadsudrajat.wordpress.com.,3002. 
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 الوسائل مسعية بصىرية احلركة (2
 19وهي وهي وسيلة الىت تستطيع تُقّدم صوت و صورة احلركة مثل فيلم و شريط.

وهو من حيفظ اخلرب. يف األساسه،  كل إنسان يستطيع دور مثل  (people)اإلنسان،  .4
 مصدر التعليم، 

كتاب الدرس و وسائل و املاّدة، وهي شكل تستخدم لتحفظ الرسالة التعليم كمثل   .5
 فيلم و شرحية و غريها. 

و وظيفتها لتشرح ماّدة  “ ”hard wareآلة، وهي كل شيئ بشكل الفيزياء الىت يسمى  .6
 و غريها.  DVD/VCDالتعليم كمثل مذياع و كومبرت و تلفاز و 

، وهي كيفية الىت تستخدم اإلنسان يف تعطى التعليم لتبلغ أهداف (technic)صناعة  .7
 م كمثل حماضرة و مناقشة و ندوة و لعبة و غريها.التعلي

كمثل  فصل و ، وهي بيئة املوجودة يف املدرسة أو يف خارج املدرسة،  (setting)أرضية  .8
  20مكتبة و حديقة و قاعة و سوق و إدارة و متحف و غريها.

 أما وسيلة التعليم اليت تستخدم يف اربع مهارات اللغة العربية فهي فيما يلي :
 تعليم اإلستماع وسائل .1

اإلستماع عملية تقبل مجع األصوات اليت فيها املفردات، أو اجلملة الىت هلا معىن 
 22 21معلقة مبا قبله يف موضوع معني. 

 ومن الوسائل املستخدمة يف تعليم اإلستماع فهي فيما يلى :
 املذياع .أ
 الفيلم .ب
 التلفاز .ت

                                                           
19 Ulin Nuha.3011.Ragam Metodologi dan Media Pembelajaran Bahasa Arab.Yogyakarta:Diva 

Press.h.393  
30 Hamdani.3011.Loc.Cit,h.321-321 
31 M.Kholilullah,Loc.Cit,h.20 
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 شبكة اإلنرتنيت .ث
 اللعبة .ج
 وسائل تعليم الكالم  .2

م مهارة أساسية مهمة يف تعليم اللغة. و أن التكلم نشاط اللغة مهارة الكال
لناطقها ليعرب ما يقصدها لسانيا. و من الوسائل املستخدمة يف اعليم الكالم 

 فهي فيما يلى :
 امللصق .أ
 ساعة احلائط .ب
 الفيلم .ت
 شبكة اإلنرتنيت .ث
 23اللعبة  .ج
 وسائل تعليم القراءة .3

وات املكتوبة املنظمة منظما معينا على نظام مهارة القراءة استعاب املعىن يف رموز األص
 املتأكد. و من الوسائل املستخدمة يف تعليم القراءة فهي فيما يلى :

 بطاقة التذكرة .أ
 معمل اللغة .ب
 الشرائح .ت
 شبكة اإلنرتنيت .ث
 اللعبة .ج
 وسائل تعليم الكتابة .4

من مهارة الكتابة أن ينظم الطالب األفكار و املعارف مث يطبقها يف رموز احلرزف. و 
 والسائل املستخدمة يف تعليم الكتابة فهي فيما يلى :

 بنج الكلمة  .أ
                                                           
32 M.Kholilullah,Loc.Cit,h.22 
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 صورة  .ب
 شبكة اإلنرتنيت  .ت
 البطاقة  .ث
 24اللعبة  .ج

 لعبة اللغويةال .2
معناه العمل لراحة القولب باستخدام  الكلمة اللعبة مصدر من كلمة لعب،

 يحي  باألدوات املعينة أم ال. اصطالح اللعبة، عند تعريفها هي أحوال و ظروف معني
هذه لعبة لغوية يعارف و يقال غ.غيبس  25الشخص يطلب الفرح بكيفية نشاط أو لعب.

الذى يُنقل من ناصف مصطفى عبد العزيز، وهي نشاط اليعمل الطالب مثل كيفيتهم 
راءى فتح اجمليب و نيل  26للتعاون و للمسابقة يف خيلق إكليل املناسب بالقواعد املعني.

ل و ظروف معني يحي  الشخص يطلب الفرح بكيفية نشاط أو الرمحوات اللعبة هي أحوا
لعب. و باللعبة، شخص يستطيع نيل املنفعة يف وجد هوِية و يتعلم السبب و العقيبة و 

 تطوير علقة و ميارس القدرة و يفارحون. اللعبة تستطيع أيضا تتعلق خربة الُتفرح.
من الوظائف. األّول،  قال ناصف مصطفى أن اللعبة يف تعليم اللغة متلك وظيفة 

لكى التعليم  تالميذتعطى نشاط املتنوعة الُتفرح يف عملية التعليمية. الثاين، يهيج املدرس و ال
جيعله يفرح. الثال ، تدريب العناصر اللغة و تطور املهارة اللغة املتنوعة. احلقيقة لعبة اللغوية 

ري. للتدريب املهارة يف جمال اللغة فرقة وسائل التعِلم اللغة املناسبة للتنفيذ يف فصل الصغ
( لنيل 1يستطيع يفاعل باستخدام اللعبة اللغة املتنوعة. اللعبة اللغة متلك أهدفان، فهما : )

 ( للتدريب مهارة املعني يف جمال اللغة.2األفرح )
 لعبة اللغويةالمزايا و عيوب  .أ

ا يلي بعض مزايا وعيوب فإن لعبة اللغة لديها عدد من املزايا والعيوب. وفيميف تنفذية، 
 : من األلعاب اللغوية

                                                           
32 M.Kholilullah,Op.Cit,h. 139 
31 Fathul mujib,dkk,Op,.cit.h.31 
31 M.Khalilullah,loc.cit, h.29 
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 لعبة اللغوية المزايا  (1
 رافعا CBSAاللعبة اللغويه هي واحدة من وسائل التعليم املقدار   (1)
 يف عملية التليم يف الفصل للتالميذاللعبة اللغوية تستطيع أن تنقص امللل   (2)
 قدمتلل تالميذال تنمية محاس، وميكن أن تالميذة بني السابقمع امل  (3)
الكفاءة االجتماعية  وتطويرتستطيع على بىن رابطة اجملموعة اللغوية  اللعبةميكن أن   (4)

 تالميذلل
األثر يف قلوهبم حىت خربة املهارات اليت مدربني  اتصاالت تستطيع تركاملادة اليت   (5)

 نسيان من الصعب
 كما يلى :  أن بعض من مزايا األلعاب اللغوية، وهيسوفمو كشف 

 فهي فيما يلى :ومن مزاياها   .1
 يف عملية التعلم تالميذمن نشاط ال يستطيع استعابالتعلم ميكن أن مثل طريقة   (1)
 ليس فقط جسديا، ولكن أيضا على اتصال مع العقلية تلميذأنشطة ال (2)
 يف التعلم تالميذدافعية ال أن ينهض ميكن (3)
 روح التضامن والتعاون أن ُيسمد ميكن  (4)
 نسيان من عبأنه الصحىت  املادة مؤثر يف النفس  (5)

 لعبة اللغويةالعيوب  (2
 اجلملة طالب األكرب اىل أن السبب صعب لُيوّرِط كل مجيعا من الطالب يف اللعبة  (1)
 التنفذية لعبة اللغوية يف العادة يؤذي تنفذية التعليم يف فصل األخر  (2)
 وال كل املادة التعلم يستطيع اتصال بالعبة اللعوية   (3)
 امج التعليم اللغة، ولكنها مثل الّتبدل فقط اللعبة اللغوية مل تعتقيد يف برن  (4)
 كما يلى :  أن بعض من عيوب األلعاب اللغوية، وهيسوفمو كشف 
 و من عيوهبا فيما يلى : .2
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ر إىل أن السبب صعب لُيوّرِط كل مجيعا من الطالب يف التالميذ أكثاجلملة إذا   (1)
 اللعبة

 وال كل املادة التعلم يستطيع اتصال بالعبة اللعوية (2)
 عبة كثري محيل عنصر "الظن" إىل أن صعب ليجعل قدر التصديقالل  (3)

 أهداف اللعبة اللغوية .ب
 لعبة اللغوية، فهي فيما يلى :الأما األهداف من 

 يف اللفطية تالميذيهيج اإلتصال ال .1
فهي كل جمموعة يلعب يشعرون يف اإلحتاج تلك اجملموعة، مع متىن يستعّد لإلتصال و يعرّب 

 الرأي من كل واحد. 
 زاد الفصحى و األساس على الفس طالب .2

لغوية تستطيع تستخدم طريقة من طرق إلستعاب الفصحى و األساس على الفس الاللعبة 
 .تالميذ

 يعّد موضوع التعليم .3
لغوية تصري املصدر التعّلم أو وسائل التعليمية إذا تلك اللعبة أهدافها تبلغ أهداف الاللعبة 

 الرتبوي أو التعليم.
 آلة تزيل ملل .4

لغوية تستطيع ظهرت األفرح للطالب و تسّببهم نسيا إىل شعور اجلوع و املنهوك و الاللعبة 
 الينعس.

 آلة الرادُّ و التأكيد  .5
اللعبة لغوية تستطيع تتفّوق على عيوب الطالب يف التكلم. و النشاط التأكيد يفعل بتدريب 

  27قواعد اللغة الىت تعارف يف نشاط اللعبة املتنوعة.
 مصطفى أن اللعبة يف التعليم اللغة متلك وظائف، فهي فيما يلى :  قال ناصف

                                                           
39 Fathul Mujib Dan Nailur Rahmawati,3011,Metode Permainan-Permainan Edukatif Dalam Belajar 

Bahasa Arab (3),Jogjakarta:Diva Press.H.23-21 
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 تعطى النشاط املتنوعة األفرح يف عملية التعلم و التعّلم (1
 يهيج املدرس و الطالب لكى التعليم يصيىر األفرح (2
 تدريب العناصر اللغة و تطوير املهارة اللغة املتنوعة. (3

 لعبة  "هذا حرىف األول" وسيلة الج. 
اللغوية هدفها لتنال فرًحا و تدّرب املهارات اللغوية )اإلستماع و الكالم والقراءة و اللعبة 

الكتابة و األدب( ومكّونة اللغة العربية )املفردة و القواعد ( النشاط تستطيع تسمى لعبة اللغة 
إذا تلك النشاط حيمل عنصر األفرح و مهارة اللغة أو عنصر اللغة املعني. رائ دوريتسكي أن  

 ل اللعبة لغوية التنفيذية يف نشاط التعليم البد تستطيع تساعد بلغ أهداف التعليم. ك
 اليت لعبة هي البطاقة هذه أما بطاقة، وسائل استخدام" لااألو  حرىف هذا اللعبة "" أما  

 يف املفاهيم بعض لتذكر وسيلة االتصال، ووسائل ،تالميذال اإلنتباه اجلذب لوسيلة ةقوّ  لديها
 املتساوية البطاقات دورةدرس امل يستخدم اخلاصة، مزاياه الّلعبة بطاقة كانت. العربية لغةال تعلم
فتح اجمليب و نيل رائ  28.منفصلة لرسوم مفهوم وجلب املسرحية األنشطة من متنوعة موعةجمل

لغة املناسب و تستطيع تستخدام يف ال"لعبة هذا حرىف األول" هي واحد من األلعاب الرمحوايت
اللغة و وظيفها الستعاب مهارة الكتابة. األهداف هذه اللعبة لكى التالميذ يستطيعون  تعليم

 و املاهرون يف الكتابة مفرداة اللغة العربية. أما آلة الىت حتتاج إليها، فيما يلى :
 وقع يف املغلف. عدة الدورة من بطاقات مكتوب على حروف العربية  .أ
 مغلف .ب
 و السبورة قرطاس العمل  .ت

 يفية اللعبة، فيما يلى :و أما ك
 أشخاص.  6إىل  5كل جمموعات من يف جمموعات، التالميذيقسم املدرس  .أ

                                                           
32 Abdul Wahib Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : UIN-Malang Press,3009)h.99 



01 
 

د ممثال واح البطاقات، و لكل جمموعة إرسل شخص من فرقحيصل على جمموعة كل  .ب
 أساس على املفردات عمل ورقة كتابة جمموعة على جيب سابقا،للكتابة على السبورة.

 . احلروف
 29.معىن هلا ويكون األكثر الكلمات من جمموعة هوالفائز  .ت
 وظائف الوسائل .3

 وللوسائل التعليمية وظائف التعليمية كثرية و منها كما يأيت :  
 ملساعدة املدرس يف إيصال املعلومات و العلوم و اخلربات إىل التالميذ .أ
 لتصوير األحداث أو الواقعية أمام التالميذ  .ب

صطالحات الواردة يف مادة الدرس كمعاى ج. لتوض يح ما انبهم لدى التالميذ من امل
 املفردات الصعبة لدى التالميذ

د. ملساعدة يف اإلستفادة من األوقات حىت ال تستغرف األوقات الطويلة يف توضيح املعاى 
 30من امفردات الصعبة

 31لرتقية رغبة التالميذ يف التعلمه. 
ة هذه الوسائل يف أداء التعليم إضافة إىل وظائف وسائل التعليم املتقدمة فتتظاهر أمهي  

 Edgar Daleوخاصة يف تعليم اللغة العربية كلغة ثانية عند التالميذ اإلندونسيني، كما شرح 

 حي  قال : وسائل التعليم مهمة و ضرورية يف تنفيذ التعليم ألن هلا فوائد كثرية منها :
 لتوضيح ما انبهم لدى التالميذ من املعلومات و املفاهم  .أ
 ملعاجلة عن غرفة التعليم احملددة و تقصري استغراف أوقات التعليم و اجلهد و البصر  .ب

 ج. النبعاث رغبة التعلم لدى التالميذ و جلعل اإلتصال بني التالميذ و مصدر التعلم وباشرا
 وميوهلم وطاقاهتم الفكرية. هبممهمد. ولرتقية دافعة التعلم الفردى لدى التالميذ مطابقا 

 
 

                                                           
39  Ibid,Fathul Mujib,h.191 
20 Hamdani,Strategi Belajar Mengajar,Bandung:CV PUSTAKA SETIA,h.121-129 
21 Wina Sanjaya,.Strategi Pembelajaran.Jakarta:Kencana Prenada Media Group.h.119-191 



01 
 

 الكتابةمهارة  .4
يفعل. الكتابة -. هذه الكلمة وزهنا فعلكتابة – يكتب – كتب من مصدر لغة الكتابة 

معنها تركيب و سّجل و مجع. مهارة الكتابة هي واحد من مهارات اللغة، فهي: إستماع و  
كالم و قراءة، و هذه املهارة مهارة اجلديدة إذا ُوصل مبهارة اإلستماع و الكالم. و يف مفهوم 

يف حفظ الكفاءة املتنوعة: الكفاءة لكتابة  تالميذى الباح  اللغة، أن الكتابة تدريب الالنظر 
مهارة الكتابة هي من  32اخلط و الكتابة اهلجائية و الكفاءة للتعبري شيئ اجلديد يف رمز الكتابا.

مهارة الكتابة هي قدرة يف تعبري  33كتابة يشّدد شكل احلرف و يشكل الكلمات يف اجلملة.
 34وصل إىل شكل املرّكب كمثل اإلنشاء. شكل البسيط كمثل الكتابة الكلمة ة، بدأ منالفكر 
قد يتصور البعض خطأ أن الكتبة مهارة بسيطة ترتكز يف القدرة على رسم احلروف  

والكلمات رمسا صحيحا طبقا ملا اتفق عليه اصحاهبا من اشكال هلذه احلروف والكلمات، ومع 
مفهوم الكتابة األ أن مفهوم الكتابة أوسع من هذا وامشل.  أن هذا يكون جزءًا مهما من

فالكتابة تشري إىل جمموعة مناألنشطة واملهارات اليت تتميز كل منها مبطالب معينة تفرضها على 
الكاتب. هذه األنشكة تبدأ بتحويل الصوت املسموع يف اللغة إاى شكل مرئي متفق عليه، 

الرموز الصوتية بالرموز املرئية أي كتابة األصوات باحلروف وهذه العملية ال تتضمن أكثر من ربط 
الدالة عليها. يتلو ذلك كتابة وحدات هلا معىن كالكلمة واجلملة، وكلتا العمليتني كتابة احلروف 

 35مث كتابة الكلمات )احلروف مكونة كلمة صحيحة(.
يف ثالثة أقسام، فهي مهارة الكتابة يف اللغة العربية يف اخلطوط التقريبية يستطيع يقسم  

إمالء و خط و إنشاء. اإلمالء هو كتابة أحروف مناسب موقعه بصحيح يف الكلمات 
ليحفظ يقع خطإ املعىن. يف العام، موجود ثالثة استعداد و قدرة أساسية يُتطوير يف التعليم 
 مهارة اإلمالء، فهي حْزم يالحظ و إستماع و عاطف اليد يف كتابة. يف األّول، اإلمالء

لتطوير مهارهتم يف يالحظ الكلمات أو اجلملة أو النص املكتوب لينتقل يف   تالميذتدريب ال
                                                           
 عمر الصديق عبد هللا، تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، )الخرطوم:الدار العاملية للنشر و التوزيع، 3002( 23

113-111,ص،    
22 Ulin Nuha,3013,Metodologi Super Aktif Pembelajaran Bahasa Arab,Jogjakarta:Diva Press.h.129 
22 Acep Hermawan,3012,Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,Bandung:PT Remaja Rosdakarya.h.111 
 محمود كامل الناقة،تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخَرى،)المكتبة العربية السعودية وزارة التعليم العلي(،1201 ه - م1921 21
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كتاهبم. من تدريب إنتقال يعمل مرارا سيحصل عاطف اليدهم يف الكتابة. ما عدا ذلك هم 
يتدرّبون أيضا يف يفهم معىن اجلملة الذي يكتبهم مير املناقشة أو سؤال و اجلواب يعمل يف 

تابة األمالء. يف اخلطوط التقريبية موجود أربعة أنواع و تقنقّية البد يهتم يف تلك نشط ك
 تعليم اإلمالء، يعين اإلمالء املنقل و اإلمالء املنظر و اإلمالء اإلستماع و اإلمالء اإلختبار. 

. هذا اإلمالء الزم تلميذاإلمالء املنقل هو ينتقل كتابة من وسائل املعني يف الكتاب ال 
إمالء املْنسخ، بسبب يعمل بطريقة ينتقل كتابة. يعّلم هذا اإلمالء يعمل بطريقة يعطى  يسمى 

كتابة أو نص على السبورة و الكتاب و البطاقة أو غريها. وبعد ذلك يعطى املدّرس املثال 
وصل إىل طالقة. وبعد ذلك يباح  املعىن حيمل يف  تالميذطريقة يقرء تلك كتابة، مث يتبع ال

 وبعد ذلك ينتقل الطالب يف الكتابة. تلك كتابة.
 تعريف الكتابة عند عامل اللغة العربية، فهي :

هارة  منتج. فهي عملية اليت تعيمة و الناقة أّن الكتابة هي نشط اإلتصال ينِمى مقال   .1
شخص يف تُغريِّ األشارة من لغة اللسان إىل النص. الكتابة هي تركيب رمز يعمل 

 غ الرسالة إىل القارئ منفصل الزمان و املكان. األهداف كاتب يستطيع يبل
 قال محده إبراهيم أّن الكتابة وسائل اإلتصال بني شخصا و آخر ولو منفصل الزمان  .2
 و املكان. 
قال أمحد منصور أّن الكتابة هي ناحية رابعة من مهارة اللغة من ترتيبها. فهي وسائل  .3

الصيغة و التفكري و الشعور و  اإلتصال اإلنسان بكيفية يعرف الفكرة شخصا آخر و
 احلوادث قد عمل. 

الكتابة يستطيع أن تأخذ اخلالصة أّن الكتابة هي مهارة اللغة  اتومن تلك التعريف .4
الفكرة أو التفكري مبكتوب. وظيفة الكتابة مثل وسائل اإلتصال كتابة بني كاتب     لتعبري 

 36و قارئ ولو منفصل الزمان و املكان.
 الكتابة، فهي كما يلي : أما أهداف تعليم

                                                           
21 Ahmad Muradi,Pembelajaran Menulis Bahasa Arab Dalam Perspektif 

Komunikatif,3011,Jakarta:Prenada Media Group,H.11-12 
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صيغة النحو و يستطيع كتابة خبري ومناسب بعالمة القراءة و تركيب اجلملة و  تلميذال .1
 الصرف

 يستطيع تعبري الفكرة و شعور و شعر يف الكتابة مبعىن تام و مجيل تلميذال .2
إعتاد يتفّكر مرتاتب و نظام و واضح و صحيح و يستطيع و يعرّب يف شكل  تلميذال .3

 ة. الكتاب
 وأما أمهية الكتابة.

 ميكن إبراز أمهية الكتابة يف اآليت :
 إهنا جزء أساس للمواطنة و شرط ضروري حملو أمية املواطن -1
 إهنا أداة رئيس للتعليم جبميع أنواعه و مراحله، و هبا يتم األخذ عن اآلخرين فكرهم  -2

 وخواطرهم
 ةغريمهاإهنا وصيلة اتصال بني أفراد البشر باملؤلفات و اخلطابات  -3
  إهنا أداة اتصال احلاضر باملاضى، و القريب بالبعيد، و نقل املعرفة و  -4

الثقافات إىل املستقبل، إذ إن التعامل بنمط واحد من الكتابة طريق لوصل خربات 
األجيال ببعضها، واألمم ببعضها. كما أن اختالف الكتابة يقطع جسور االتصال 

 افة و احلضارةوميحو حلقات التاريخ ويقطع جذور الثق
 إهنا أداة حلفظ الرتاث و نقله  -5
 إهنا شهادة و تسجيل للوقائع واالحدل  والقضايا تنطق باحلق وتقول الصدق  -6
 37إهنا وسيلة تنفيس الفرد عن نفسه والتعبري عما جيول خباطرة.  -7

يف للكتابة معىن عام معروف، و تفرع هذا املعىن العام إىل ثالثة فروع، ولكنه حتديد الباحثة 
 فرعان فهما :

الكتابة مبعىن الرسم اإلمالئى للكلمات و احلروف عن الصور الذهنية هلذه الرموز  .1
 التعبريية

                                                           
 ,جمال عبد الناصر زكريا،المدخل إلى تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها طرائق ومفاهيم،)الجامعة اإلسالمية العلمية بمليزيا للنشر  29

,HUM Press 3011)  
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   38للكتابة مبىن جتويد رسم احلروف، و الكلمات جتويدا خطيا واضحا متناسقا. .2
 ومهارة الكتابة اليت تريد هبا الباحثة يف استخدام وسيلة اللعبة " هذا حرىف األول" يف  

تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة الكتابة لدى التالميذ باملدرسة الثانوية " املّتقني " بكنبارو يف 
 النواحي التالية :

نقل املفردات أو الكلمة اليت تكتبهايف العوراق العمل على السبورة و يف كراسات  .1
 الكتابة نقال صحيحا.

 لواردة يف البطاقة.كتابة املفردات العربية املناسب يحرف اهلجائية ا .2
  ب. املفهوم اإلجرائ

لغة العربية لرتقية استخدام وسيلة اللعبة "هذا حرىف األول" يف تعليم الخطواط الطريقة  .1
 باملدرسة الثانوية املّتقني بكنبارو، فهي كما يلي : تالميذالكتابة لدى ال مهارة
 األنشطة التمهيدية .أ

 البسملة مباشرة بدأت مدرسة الدراسة بالسالم و تفتح بقراءة (1
 نشطة يف التعليم األ .ب
 أشخاص 6إىل  5كل جمموعات من يف جمموعات، التالميذ ةقسم املدرست (1
 العمل إىل كل اجملموعة أوراققسم املدّرسة ت (2
 مث تقراء املدّرسة النص اللعبة نظام شرحدّرسة تامل (3
 تضع املدّرسة الصندوق الذي حيتوى مغلف على املكتب  (4
 إىل األمام ألخذ املغلف تتقدم وفد كل جمموعة (5
 العمل أوراقعلى  احلروف املغلف تأخذن تىاآلتلميذات الكتب ت (6
 رفاحلب ةناسبتلميذات يف البح  عن مفردات مال تتعاون (7
 العمل على مكتب املدرسة أوراقمن كل اجملموعة  تلميذةع المِ جتُ  (8
 مفردات على السبورةكتابة موعة  جمتلميذة من كل تأمر املدرسة ال (9

                                                           
 رشدي أحمد طعمية "تعليم العربية لغير الناطقين بها )مصر: جامعة المنصور 1210 ه( ص 121  22
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 إن وجدت األخطأ مباشرة تلميذات مفردات على السبورةالو   دّرسةاملتصحح  (10
السبورة على  املوجودات يف املفردات تلميذات تكتنب، الويف األخر اللعبة (11

 دفاترهم.
 و يف هذا البح  طريقة املستخدمة الباحثة طريقة السمعية الشفوية.  

ستخدام وسيلة اللعبة "هذا حرىف لدى التلميذات بعد ا كتابةالنجاح مهارة الأما مؤشرات و 
 مبا يلي : األول
 كون الكلمةتربط حرف اهلجائية ت أن على ميذاتقدر التلت  (1
 عبري ما موجود يف فكرهتم يف الكتابةأن ت على ميذاتقدر التلت  (2
  ميذات على أن خترتوا الكلمة اللغة العربيةالتلتقدر   (3
  لميذات على أن تفرقوا كلمة اإلسم و الفعالتلتقدر  (4
 لى أن تكتب بعد عن ما ينظر ع ميذاتقدر التلت  (5

 ج. فروض البحث
باستخدام وسائل اللعبة "هذا حرىف  تالميذإذا وجود ترقية مهارة الكتابة لدى ال 

 األول" يف تعليم اللغة العربية ف :
Ha  : استخدام وسائل اللعبة "هذا حرىف األول" يف تعليم اللغة العربية فعال لرتقية

 باملدرسة الثانوية املتقني بكنبارو. ميذالكتابة لدى التال مهارة
Ho  :  استخدام وسائل اللعبة "هذا حرىف األول" يف تعليم اللغة العربية غري فعال

 باملدرسة الثانوية املتقني بكنبارو. ميذلرتقية مهارة الكتابة لدى التال
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 د. الدراسة السابقة
م كاملقارنة البتعاد التقليد عن كتابة علمية و الدراسة السابقة هي يح  مستخد
تأثري البح  عن  راسة السابقة فهيو أما الد لتأكيد البح  الذي قامت به الباحثة.

تطبيق اللعبة اللغوية "هذا حرىف األول" حنوى ترقية مهارة الكتابة لطالب الفصل 
اليت قامت هبفبييانيت ان السابع مبدرسة نور اهلداية املتوسطة بانيوبانج سولوكورا الموجن

 يف درجة داللة  Ttأكرب من اجلدول  Toمافيكا سّلي. ودرجة دل عليه أن 
 مقبولة. Ha مردودة و   Hoيعىن0،449 0،65 0،349 

 


