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 األول الفصل

  مقدمة 

 البحثخلفية  .أ

 عملية بيئاهتمىيالًتبية نفسلطالبللتكيفمع التأثريوتغيريحالة

اجملتمع. ىف ينتفعوا بني1حىت التفاعل أى التعليم عملية ىنا ابلعملية وادلراد

 وادلدرسنيومصدرالتعلمعندعمليةالتعلموالتعليم.الطالب

التعلم. عملية ضعف يعٌت الًتبوي النطاق ىف معاصرة مشكلة 2ىناك

لتطبيق قدراهتم أخرىقلة وبعبارة الطالبأفكارىم ليطور التشجيع وىناكقلة

أتليفها ىف حلمياتى قالتو مبا مضاعفة ادلشكلة وتلك أخذوىا. الىت ادلعلومات

وذجالتعليم"أبنىدفالتعليممساعدتعلمالطالبمنخاللمنابلةالبيئة"من

والنشاطواخًتاعخربةالتعلمحىتيقدرواعلىاألداء.ومنتلكالعملية،اخلربة

وىناكأنيكون تكوينادلوقفوادلهارة، الفهم، واألداءأيخذالطالبادلعرفة،

 3الطالبأكثرنشاطاىفعمليةالتعلم.
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لتكوينوكذ العربية اللغة تعليم ىدف فأما العربية، اللغة تعليم لك

الطالبالقادرينعلىاالتصالجيداوصحيحاإماشفوايأمكتابيابنيبعضهم

بيئتهم. مع أو مشكال4البعض كالصوتوىناك العربية اللغة تعليم عند ،ت

لغةالعربيةتدرسوابلرغمأندراسةال5ادلفردات،تركيباجلملة،الكتابةوغريىا.

منذمرحلةروضةاألطفالفاليزالالطالبيزعمونأندراسةاللغةالعربيةصعبة

 حىتخيفضالدافعورغباهتمىفالتعلم.

لإلندونيس أجنبية لغة العربية أناللغة ذلميوابلرغم غريغريبة نيولكنها

اللغةالعربية منسكانإندونيسيامسلمون،وقدعرفوا منذصغارىم.ألنكثريا

وبعبارةأخرىأناللغةالعربيةلغةقريبةمعحياهتماليوميةبدالعنلغةأخرى،

النيبملسو هيلع هللا ىلصلنحب وقدأمر أخرى. األذانوىفانحية احلج، ادلثالعندالصالة،

والقر عريب، ألين لثالث، العرب أحبوا : ملسو هيلع هللا ىلص النيب قال العربية، عريباللغة آن

وقالهللاتعاىلىفالقرآن6وكالمأىلاللجنةىفاجلنةعريب)رواهالطرباينوغريه(.

 (2)يوسف:."ناو ل ق ع ت ام ك ل عاالايًب راعارآانًق اه نال زان  أاانّاإ "الكرمي

                                                           
4
 Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), hlm.  

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

Rosdakarya, 2011), hlm. 100 
6
 9:الحرمين: سورابايا:مختار األحاديث النبوية السيد أحمد الهاشمي بك المصري,  



3 

 

منادلعروفأنأسسعمليةالتعلموالتعليمتتكونمناذلدفوالطريقة

 والتقومي. فاذلدفوادلادة بعضا. بعضها بني  مًتابطة األربعة األسس وىذه

لوملتكن بو، التدريسادلناسبة ماملتكنىناكطريقة ادلطلوبملحيصلعليو

ألن وذلك ادلواد. بتلك مناسبا والتقومي الطالب تفكري مبستوى مناسبة ادلواد

دلعارفعمليةالتعلموالتعليمعمليةتغيريذاكرةالطالبونقلالعلوموا

الىتحتتوىعلى التغيريالالزماحملصولعليومناخلربة التعلمىوعملية

7التمارينأوالتفاعلابلبيئة.

ادلؤثرة العوامل عدة ىناك أن حيث من معقدة مشكلة التعلم مشكلة

الذى التعلم منأجزاء وادلدرسجزء وإحدىتلكالعواملىىادلدرس. فيها.

وىناكعوامل8والرئيسي،ألنجناحالتعلميتعلقابدلدرس.ديلكالدورالضروري

أخرىىىادلادةالدراسية.

ينبغىللمدرسأنيستطيعىفاخًتاعالتعلمالفعال،ألنوجزءضروريىف

جناحعمليةالتعلم.

 :والتعلمالفعالعندروسطيةالبدأنيهتمابألحوالاآلتية،منها
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 استيعابادلادةالدراسية .1

 ةىفادلادةادلعلمةالرغب .2

 اخلربةالشخصيةوخربةادلتعلم .3

 الطرقادلتنوعة .4

 زايدةعلومو .5

 إعطاءادلعرفةالواقعية،ويعدالتعلمإعداداجيدا .6

 9إغراسمحاسةالتعلمعلىالشكلالفردي. .7

ابذلدف،والنظام،والطريقة يهتم أن العربية اللغة دلدرس ينبغى وكذلك،

بيةمادةلغةأجنبيةألهناليسلغةالتفاعلاليومي.درساللغةالعر ووسيلةالتعليم

 األطفال روضة من اإلسالمية ادلدارس يف موقعحكما أن اجلامعية ادلرحلة ىت

اللغةالعربيةلغةأجنبية،وكذلكموقعهاداخلادلنهج.

وللغةالعربيةأربعمهارات،منها:

 مهارةاالستماع .1

 مهارةالكالم .2

 مهارةالقراءة .3
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 الكتابةمهارة .4

يفبعضالطرقيفتنفيذ ادلعلمعملاحلقيقياألساسالتعليمىوتنفيذ

التعليميفتنفيذمنادلعروف.ألن ابلفعاليةوالكفاءةتقييممنخاللوالتدريس

متكامالاليتنظمتيفللغايةولبعضهمالبعض.ادلربرلةمًتابطةمكوانتوالتعلم

بتحقيقيعتمدتسلسلمنطقيلتعليميفالوقتأتخذمنادلعلمواخلطواتاليت

 10اذلدف.

وأولاستخداماإلسًتاتيجيمستخدمىفاجمللسالعسكريمبعناهكيفية

خيث من جنوده قوة يفكر اإلسًتاتيجي ومنظم احلرب. النتصار مستخدمة

دافع احلربية، الذحرية قوة العدد، عضو، كل قوة عن مثال والنوعي الكمي

ا.ويطلبادلعلوماتعنقوةالعدومنحيثالعددوالقوة.وبعداألعضاءوغريى

أنعرفمجيعوينظماخلطوةالتاليةكاإلسًتاتيجيوتقنيةاحلرب،الوقتادلناسب

أبداءاحلربوغريىا.

وكذلك العواملىفتنظيماإلسًتاتيجي. بعدة وينبغىللمدرسأنيهتم

ادلدرسينبغىلوأنيهتمابإلسًتاتيجيعندالتعليموينبغىلوأنيعرفحقيقة

التعلم،التعليموإسًتاتيجيالتعليم.وحقيقةالتعلمعمليةزايدةادلعلوماتوالقدرة
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ةالطالبفحينئذيفكراإلسًتاتيجياجلديدة.وعندمافكرادلرءادلعلوماتوقدر

ادلستخدم.وموقعادلدرسمكونضروريولووظيفةألداءعمليةالتعليم.وينبغى

11للمدرسأنيفهمإسًتاتيجيالتعليم.

 عند اإلسًتاتيجي معٌت ادلدرسكيمفى بو قام الذى التعليم نشاط

كيوجاريىوديمعٌتاإلسًتاتيجيعند12وادلدرسللوصولإىلاذلدففعاال.

يتكونمنمجيعمكوانتادلادةالدراسيةوالعمليةأوخطواتأنشطةالتعلم ما

التعليم أىداف إىل الوصول ىف الطالب دلساعدة ادلدرس استخدمها الىت

ادلقررة.ومعٌتاإلسًتاتيجيعندىمالخيتصىفنطاقالعمليةونشاطالتعلمبل

13تنظيمادلادةالدراسية.

يك أن التعليموينبغى أىداف إىل يتوجو ادلختار التعليم إسًتاتيجي ون

ادلنشودةومناسباابدلادةالدراسية،طبيعةالطالب،وأحوالالتعليم.

فهيفيمايلىماغريوأماخصائصاختيارإسًتاتيجيالتعليمعند

 يتوجوإسًتاتيجيالتعليمإىلأىدافالتعليم. (1
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مث نفسالطالب. من ادلرجو السلوك حتليلطراز تصميم تنظيم العن

التعليم.

 تقنيةالتعليمادلختارةمناسبةابدلهارةادلرجوةىفادلستقبل. (2

العمل (3 الوسائلمبعٌتأنيكونالطالبيستطيعونأداء عدة استخدام

 14إماجسمانياأمغريه.

وأماخصائصإسًتاتيجيعندستونريسريايتفهيفيمايلى

ا (1 الوقت يعٌت ابلوقت يتعلق احملتاجما والوقت النشاط لتنفيذ حملتاج

 دلالحظةالعاقبة

 العاقبة.احلاصلةالنهائيةإبتباعإسًتاتيجيالتعليم (2

 القرار.القراراتادلأخوذةمتأيدةابدلعٌتأهناتتبعالنموذجادلستقر. (3

الوقت (4 حيث من األوسع النشاط على حيتوى اإلستًتاتيجي التأمل.

 15العمليةاليومية.ادلهيئ،ادلوردونشاط

عمليةتعليماللغةالعربيةحتتاجإىلاإلسًتاتيجيلتسهيلالطالبىفتعلم

بناء خمتلف، ادلدارس ىف ادلستخدم واإلسًتاتيجي العربية، الدراسةاللغة على

كمبارابنكنانج"ادلعلمنيدمحمية"ىفادلدرسةالثانويةالباحثالتمهيديةالىتقامبو
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 الباحثوجدت ادلستخدم اإلسًتاتيجي التعلمTeacher Centredأن ونشاط .

إلقائية، طريقة ادلستخدمة التدريس وطريقة ادلدرس، دور على يًتكز مازال

استجوابة،ادلناقشة.

فهيTeacher Centredابستخدامإسًتاتيجيالباحثىاوأماالظواىرالىتوجد

فيمايلى

 العربيةبعضالطالباليستوعبونمادةاللغة (1

 يشعرالطالبأبنمادةاللغةالعربيةصعبة (2

 بعضالطالبغريماىرينىفكتابةاللغةالعربية (3

 إسًتاتيجيالتعليمالذىاستخدموادلدرسغريمتنوع (4

 الوسيلةالتعليميةالىتاستخدمهامدرساللغةالعربيةغريمتنوعة (5

ا إسًتاتيجي أن السابقة الظواىر على بناء فعال.لتعليم غري ادلستخدم

أ فلذا اإلسًتاتيجيالباحثريد وىذا الكتابة. صندوق إسًتاتيجي دتارس أن

القطعة. كسرة إبسًتاتيجي علم16مشابو ىف مستخدم اإلسًتاتيجي وىذا

الرايضيات،علماالقتصاد،اللغةاألجنبية،اجلغرافيا.وأمافوائدىذااإلسًتاتيجي

فهيفيمايلى
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مناس (1 النشاط عنىذا البحث اللغز، حلل الطبيعية الدماع بقدرة ب

 ادلادة.

 لتقويةالقدرةاللغويةوالعقلية (2

 ىذاالنشاطديرنالطالبللعملاجلماعي (3

 تتجذب السابقة الظواىر إىل الباحثابلنسبة عن فعاليةللبحث

إسًتاتيجيصندوقالكتابةلًتقيةمهارةالكتابةلدىالطالبىفادلدرسةالثانوية

كمبارعلمنيدمحمية"ابنكنانج"ادل

 الدوافع ىف اختيار املوضوع . ب

 ىذاالبحثمليقمأحدابلبحثعنومنقبل (1

 ىذااإلسًتاتيجييستطيعأنيرقىقدرةالطالبعلىالقراءة (2

 ىذااإلسًتاتيجييسهلادلدرسىفتقدميادلادةالدراسية (3

 عنتنفيذتعليمالكتابة.الباحثلزايدةآفاق (4

 البحث مصطلحات .ج 

 الفهمالباحثتوضح عن لالبتعاد البحث ىذا ىف ادلوجودة ادلصطلحات

ادلنحرففيمايلى
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ادلأخوذة. (1 احلاصلة مدى معناىا إنتاج17الفعالية معناىا والفعالية

 19وادلرادمبقياسالفعاليةالوصولإىلاذلدفادلخطط.18احلاصلة.

التعليم (2 ادلصممةإسًتاتيجي األنشطة مكوانت على يشتمل ختطيط

 20للوصولإىلاألىدافاخلاصة.

على (3 يشتمل الذى الصندوق يستخدم الكتابة صندوق إسًتاتيجي

الطالبكلمة وتلكالكلماتيركبها العشوائية. الكلماتاإلندونيسية

 21كاملةمثيًتمجوهناإىلاللغةالعربية.

األ (4 حتتوىعلىثالثة الكتابة التلفيظ،حوالمهارة تركيباألجبد، منها

 22وتقدمياألفكارداخلالكتابة.

 البحث مشكالت .د 

 تقدمي املشكالت (1

مشكالتالبحثفيماالباحثقدميبناءعلىخلفيةادلشكلةالسابقة

:يلى
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21

 Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, Sleman, Aswaja Presindo, hlm.133 
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 منجزتعلماللغةالعربيةلدىالطالبخافض .1

 طريقةالتدريسالىتاستخدمهاادلدرسغريمتنوعة .2

 التعليمالذىاستخدموادلدرسغريمتنوعإسًتاتيجي .3

 رغبةالطالبىفتعلماللغةالعربيةخافضة .4

 بعضالطالباليهتمونبشرحادلدرس .5

لدى .6 الكتابة مهارة لًتقية الكتابة صندوق إسًتاتيجي فعالية

 الثانوية ادلدرسة ىف الثامن الصف دمحمية"طالب "ادلعلمني

 .كمبارابنكنانج

 البحث حدود (2

 حتدد البحث ىذا ىف ادلوجودة ادلشكالت الباحثولكثرة

للبحثعنفعاليةإسًتاتيجيصندوقالكتابةلًتقيةمهارةالكتابةلدى

 الثانوية ادلدرسة ىف الثامن الصف دمحمية"طالب ابنكنانج"ادلعلمني

 .كمبار
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 البحث أسئلة (3

أيتى فيما البحث مشكالت أسئلة إسًتاتيجيومن ىل "

صندوقالكتابةفعاللًتقيةمهارةالكتابةلدىطالبالصفالثامنىف

 ؟كمبارابنكنانج"ادلعلمنيدمحمية"ادلدرسةالثانوية

 هدف البحث وفوائده .ه 

 هدف البحث .1

ىذاالبحثيهدفإىلمعرفةفعاليةإسًتاتيجيصندوقالكتابة

الثانوية ادلدرسة ىف الثامن الصف طالب لدى الكتابة مهارة لًتقية

.كمبارابنكنانج"ادلعلمنيدمحمية"

 فوائد البحث .2

 الفائدة التطبيقية .أ

منجز .1 أنيصلحالتعليملًتقية ينبغىلو لرئيسادلدرسة،

 ادلدرسة

وحاصلة .2 تطبيقللمدرس، عن لو معلومة البحث

لدى الكتابة مهارة لًتقية الكتابة صندوق إسًتاتيجي

 الطالب
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الكتابة .3 صندوق إسًتاتيجي يكون أن عسى للطالب،

 يستطيعأنيرقىقدرةالطالبعلىالكتابة.

لتوسيعآفاقللباحث .4 عناإلسًتاتيجىالذىالباحث،

يستطيعأنيرقىمهارةالطالبوالسيمامهارةالكتابة،

ولتكميلشرطمنالشروطادلقررةلنيلالشهادةاجلامعية

ال ثانيةللدرجة بكلية العربية العلياىفقسمتدريساللغة

 شريفقاسماإلسالميةاحلكوميةرايوالسلطانالجلامعة

 الفائدة النظرية . ب

 نةالعلومىفقسمتدريساللغةالعربيةلزايدةخزا .1

غري .2 الىت العوامل الكتشاف األخرين الباحثني لدافع

 مكتشفةىفىذاالبحث.

 فرضية البحث .و 

:إسًتاتيجيصندوقالكتابةغريفعاللًتقيةمهارةالكتابةلدىالفرضيةالصفرية

كمبارابنكنانج"ادلعلمنيدمحمية"طالبالصفالثامنىفادلدرسةالثانوية

لدىالفرضيةالبديلة الكتابة مهارة لًتقية فعال الكتابة صندوق إسًتاتيجي :

 .كمبارابنكنانج"ادلعلمنيدمحمية"طالبالصفالثامنىفادلدرسةالثانوية


