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األولالفصل
أساسية البحث

خلفية البحث.أ

عملية التعليم هي عملية تنفيذ املنهج من املؤسسة الرتبية، هي تنفذ ىف تأثري 
الطالب لوصول هدف الرتبية الوطنية كما وجدت ىف القانون النظامية الرتبية الوطنية 

1ىف رقم عشرين ىف سنة الفني وثالثة.

التعليم جتد فيها التعليم و التوجيه و التدريب ل كيفلني سيفرين أن عملية قا
ليكونوا أن يدرسوا حىب و األسوة احلسنة و التنظيم و تسهيل احتياج الطالب

2اهلدف.إىلوصول

تعلق باللغة. املدرس حيتاج إىل اللغة ليكون أن يتصل جييد و يإن التعليم 
اللغة ومهارات اللغة  ف التعليم هو استيعاب علم دصحيح شفويا كان أو كتابيا. ه

كاملطالعة واحملادثة و اإلنشاء و النحو و الصرف حىت اكتساب املهارات األربعة و 
3هي مهارة اإلستماع و القراءة و الكتابة و الكالم.

1 دف إىل تطوير قدرة الطالب و 2003سنة 20.قانون منظمة الرتبية الوطنية رقم  أن الرتبية 
دف إىل تطوير قدرة الطالب ليكونوا  تكوين اخللق و حضارة الدولة يف ذكاء حياة الدولة. فالرتبية الوطنية 

و املاهرين و املبتكرين و القادرين و املؤمنني و املتقني اىل الّله عز و جل و املتخلقني و الصحيحني و العاملني 
الدميقراطني و املسؤولني.. Abu Anwar, Media Pembelajaran, Pekanbaru : SUSKA

PRESS, 2007, hlm.4
2 Kelvin Seifert , Manajemen Pembelajaran dan Instruksi Pendidikan, Jokjakarta :Ircisod.

2007. hlm.5
3M. Khalillullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, tt 8



2

الوسيلة هي الة املساعدة لوصول اهلدف التعليم ىف عملية التعليم، ولذلك 
مية املستخدمة ىف املدرسة االت جيب على املدرس أن يستطيع استخدام االت التعل

4وير الزمان.تطاملساعدة مناسبة ب

تبليغ اإلعالنات أو الرسائل من املكان الواحد إىل األخر. يالوسيلة عامة ه
5تستخدم الوسيلة ىف عملية اإلتصال و عملية التعليم.

ذ التعليم لوصول معيار  ي الة و مصدر التعلم لتأييد تنفيالوسيلة التعليمية ه
ا مهمة فاءة. جيب على املربني أن ينظرواها. لن تنفذك الرتبية جييد إال الوسيلة. أل

6ىف عملية التعليم.

لصق. وسيلة امللصق تستطيع أن املالوسيلة املستخدمة ملهارة الكتابة هي 
7.ئتؤثر السلوك و األخالق اإلجتماعية لتغيري أو فعل الشي

صورة و نسبها كبري الستفحال ىف أبو أنوار أن امللصق هو وسيلة القال
فكرة األساس فاكثر حىت تسهيل الفهم.

نانا سوجانا أن امللصق هو وسيلة قوية تستخدم األلوان و الرسالة. قال
هدفه هو أخذ إهتمام الشخص و تنمية الفكرة ىف ذهنه بوقت طويل.

تفكر مهارة الكتابة عامة هي اتصال بالكتابة. الكتابة حقيقة هي عبارة مما ت
ا ىف الكتابة إىل األخر. هذه املهارة تتكون على ناحيتني: أوهلما مهارة تشكل 

8الفابني و تتلفظها. ثنيهما مهارة تنمى الفكرة و احلاسة.

4 Abu Anwar, Op.Cit., Hlm. 2
5Wayan Santyasa, Landasan Konseptual Media Pembelajaran, 2007. Hlm 3
6 Abu Anwar, Op.Cit., Hlm. 17
7 Daryanto, Media Pembelajaran, Yogyakarta: Gava Media. 2010, hlm. 129
8 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, Jakarta: PT RajaGrafindo

Persada 2014, hlm. 109
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من مهارة الكتابة، تعليم اللغة العربية يستطيع أن يتطور مهارة الطالب ىف 
الفكرة و الرغبة و غريمها.أنواع الكتابة مع ذلك. احلال األساسية هي مهارة خروج 

من مهارة الكتابة هي مهارة كتابة احلروف العربية بقواعد اخلط الصحيح. 
9ىف كتابة العربية خطوط تستخدم خطوط ىف الكتابة.

الكتابة هي عملية تصعب تطبيقها، و لذلك الكتابة الصحيحة هي شني 
مبعهد دار احلكمة ، صعبة الكتابة ىف املدرسة الثانوية اإلسالمية10بصعب نيلها

باكنبارو هي مشكلة األساس على املفرتض. الطالب يستوعبون مهارة الكتابة و 
لكنهم يشعرون بصعبة الكتابة. أما املشكالت يوجهها الطالب ىف تعليم اللغة 
العربية ىف املدرسة الثانوية اإلسالمية مبعهد دار احلكمة باكن بارو جتد ظواهر تعليم 

صا ىف الكتابة، أهداف التعليم غري وصول السبب هو تنفيد اللغة العربية خصو 
الوسيلة غري موجودة ىف تعليم اللغة العربية.

املدرس عنصر من عناصر التعليم الذي حيقق حصول التعليم على األهداف 
الوسيلةاملنشودة أو املقررة من قبل فلذلك البد أن يكون املدرس يستطيع أن خيرت 

من الطريقة املعتربة ىف تابةدرؤسة والسيما ىف حصول مهارة الكاملناسبة باملادة امل
.وسيلة امللصقهي تابةالتعليم لرتقية مهارة الك

ا الباحثة يف املدرسة  الثانوية اإلسالميةبناء على املالخظة الىت قامت 
الذي يعلم اللغة العربية يستخدم الطريقة ةمبعهد دار احلكمة وجدت أن املدرس

لدى الطالب, فلذلك تابةو اإلسرتاتيجية اليت تعدٌّ جيدة لرتقية مهارة الكتتدريباال
لدى الطالب مل تكن جيدة، كما دلت عليه الظواهر اآلتية :تابةتكون مهارة الك

أهدف درسةشرح املتاملقرر يف أداء عملية التعليم مثستحدم الكتابتةاملدرس
9 Kasmiati, Desain Tujuan dan Materi Pembelajaan Bahasa Arab, Pekanbau: Kreasi

Edukasi, Hlm. 81
10 ، أسوس إعداد الكتب التعلمیة لغیر نطیقین با العربیة، دار اإلعتسھم ، ناصر عبدهللا الغاني و عبدهللا حمید عبدهللا

63ص.
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األمثلة مث املدرسة تقدميالسابورةيفمادة التعليمدرسةكتب املتمث التعليم
، تظن  الباحثة هذه التدريبات الىت تناسب باملواددرسةاملتعطى، مث الصحيحة

وسيلةبللغة العربية مع أن هناك التابةاخلطوات اليت تسبب ضعف الطالب يف التك
ة امللصق وسيللدى الطالب وهي تابةاملناسبة ىف تعليم اللغة العربية لرتقية مهارة الك

كما اثارت إليه النظرية اليت سبق ذكرهاسابقا. كما دلت عليه الظواهر اآلتية :

.الطالب ال يتبعون عملية التعليم بالعناية و الرغبة بعض .1
طالب عن طريق الكتابة بالنظر إىل قواعد اللغة.ضعف فهم ال.2
بعض الطالب مل يستطيعوا أن يفرقوا بني مجلة االمسية و الفعلية..3
ىلدلغة العربيةدرس يف تعليم الستخدمه امليذىالالطريقة التعليمية .4

.غري فعالطالبال
نتيجة امتحان مادة اللغة العربية للطالب بعيد عن النتيجه املرجوة..5

طالب ىف املدرسة الثانويةلدى الكتابة الة أن مهارة قواهر السابظ
عهد دار احلكمة باكن بارو مل تصل أهداف التعليم اللغة العربية، مباإلسالمية

ع احملاولة لرتقية مهارة و الدافع على صنخصوصا ىف مهارة الكتابة. املدرس 
الطالب لتعلم اللغة العربية مع أمهية تعليمها.

الطرق املتنوعة و اسرتاتيجية الوسائل واملدرس حياول أن يستخدم
رة كتابة الطالب. ولذلك، األحوال التعليمية الفعالية مهمة التعليم لرتقية مها

لرتقية مهارة كتابة الطالب حىت وصول التعليم.

من املشكالت السابقة فتتحذب الباحثة أن تقوم بالبحث العلمي حتت 
فعالية إستخدام وسيلة الملصق لترقية مهارة الكتابة لدى الطالب املوضوع: 

.مية بمعهد دار الحكمة باكنباروفى المدرسة الثانوية اإلسال
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تقديم المشكالت.ب
استخدام وسيلة امللصق لرتقية مهارة الكتابة .1
قلة دوافع ىف تعليم اللغة العربية .2
اليوجد استخدام الوسيلة، خصوصا وسيلة امللصق ىف املدرسة الثانوية .3

اإلسالمية مبعهد دار احلكمة باكن بارو لرتقية مهارة الكتابة 
ينظرون أن اللغة العربية دراسة صعبة خصوصا للكتابةالطالب .4
الوسيلة املستخدمة غري املتنوعة ىف عملية التعليم.5
قلة مهارة الطالب ىف كتابة اللغة العربية..6

ج. حدود البحث

من كثرة املشكالت فتحددها الباحثة ىف فعالية استخدام وسيلة امللصق 
املدرسة الثانوية اإلسالمية مبعهد دار لرتقية مهارة الكتابة لدى الطالب ىف 

احلكمة باكنبارو.

د. أسئلة البحث

هل استخدام وسيلة امللصق فعايل لرتقية مهارة الكتابة ىف املدرسة الثانوية 
اإلسالمية مبعهد دار احلكمة باكن بارو؟

و. هدف البحث

باإلضافة إىل سؤال البحث فهدف البحث هو ملعرفة فعالية استخدام 
امللصق لرتقية مهارة الكتابة لدى الطالب ىف املدرسة الثانوية اإلسالمية وسيلة

مبعهد دار احلكمة باكن بارو.

ي. أهمية البحث
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أ). للطالب

يرجى هذا البحث أن يكون ترقية مهارة الكتابة للطالب ىف املدرسة 
الثانوية معهد دار احلكمة باكنبارو.

ب). للمدرس

مصدر املدرس ىف تطبيق وسيلة امللصق ىف يرجى هذا البحث أن يكون 
تعليم اللغة العربية.

ج). للمدرسة 

يرجى هذا البحث أن يكون فكرة املدرسة ىف ترقية مهارة الكتابة و نوعية 
املدرسة بتطبيق الوسيلة التعليمية الفعالية ىف عملية التعليم.

د). للباحثة

الية وسيلة امللصق لرتقية هذا البحث يستفيد ىف زيادة معرفة الباحثة ىف فع
مهارة الكتابة لدى الطالب ىف املدرسة الثانوية اإلسالمية مبعهد دار احلكمة 

باكنبارو.

و. مصطلحات البحث

هنا الفعالية .11املطابقة بني منفذ الواجبة واهلدف املنشودالفعالية هيأ) 
.تابة، العاقبة إىل ترقية مهارة الكواالنطباع ومنتج احلاصلة

الوسط أو الوسيط أو املوصلني. و يف اصطالح الوسيلة هي وسيط ب) الوسيلة 
12أو موصل الرسالة من املرسل إىل املرسل.

11 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, ( Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002),
hal. 82
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ج) امللصق هو صورة كبرية مقياسها و هي تركيز على فكرة الكلمة حىت تفهم 
13بلحظة.بالسهل و تنظر

الكتابة هي املسألة د) مهارة الكتابة هي عملية الصعبة لتطبيقها، و لذلك 
اليت الباحثة تقصدها هنا يعين قدرة الطالب تابةمهارة الك.14الصعبية ىف وصوهلا

.جيداباللغة العربية تابةعلى الك

12 Nurhasnawati, Media Pembelajaran Teori Dan Aplikasi Pengembangan,(Pekanbaru:
Yayasan pusaka riau 2011), hlm. 25.

13 Abu Anwar, Op.Cit., Hlm. 50
14 Kasmiati, Op.Cit. Hlm. 81


