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األول بابال  
 المقدمة

 
 خلفية البحث   -أ 

اللغة العربية ىي إحدى اللغات األجنبية اليت تطّورت يف إندونسيا. كأداة 
ستخدمة رمسيا من األمم ادلواصالت، ألهنا من مخس لغات الدولية ادلرشحة اليت م

ىي لغة احتاد ادلسلمُت حول  اللغة العربيةة الرمسية " ادلؤمتر الدويل ". و اللغادلتحدة و 
دات بادة مثل الصالة والدعاء والعباالعألن اللغة العربية ادلستخدمة يف شلارسة  العامل

 للشريعة اإلسالمية انمصدر الذين مها  احلديثاألخرى، إىل جانب القرآن و 
غة العربية لفهم القرآن قد حث اإلسالم على تعليم اللو  1للغة العربية.بابان ادلكتو 

بيان رسول اهلل صلى اهلل  فهمو  نتهاء بنواىيواالالكرمي والعمل على امتثال أوامره و 
 2سلم.عليو و 

للغة باليم اإلسالم كما أنزل اهلل القرآن اللغة العربية ىي لغة من مصدر تع
 : 3اآلية  الزخرفيف سورة  تعاىلاهلل  قال العربية، كما               

     3
   لًتبية أهنا باأيضا أن كثَتا من الكتب اليت تتعلق و

 العربية. لذلك ينبغى على ادلتعلمُت أن يتعلموا اللغة العربية. باللغة
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اللغة يف أنشطة االتصال  تعليم استخدام وتعليم اللغة العربية ى إن ،أسسا
شفوية وكتابية. تعليم اللغة العربية حتتاج للمواصالت جيدا وصحيحا يف شفوية 
وكتابية. أىداف تعليم اللغة العربية لتتسّلط على علم اللغة ومهارات اللغة العربية  
كمطالعة وزلادثة واإلنشاء والنحو والصرف، حىت توجد مهارات لغوية اليت حتيط 

 4ات تعٍت مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة.أربع مهار 
إىل أربع  للحصول إىل األىداف السابقة فتعليم اللغة العربية متطور

مهارة الكتابة. ولكل مهارات وىي مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة و 
يقة من مهارة االستماع تابة تطبىذه ادلهارات تواصل بعضها بعضا. مهارة الك

تقان وال ميكن أن يفّرق من جزء آخر يف إ لذلك مهارة الكتابة مهمةالكالم. و و 
هارات الطالب يف حتفز ماللغة العربية. الكتابة جتعل الطالب ناشطُت يف تعليم و 

لكن كثَت من الناس جيدون صعوبة يف شلارسة الطالب على تعليم توتَت الكلمات و 
 الكتابة.

الكاتب ميكن أن  هاىي عملية وصف اللغة حىت الرسالة اليت يوصل الكتابة
  : 1كما يف كتاب اهلل العزيز سورة القلم    5يفهم هبا القارئ    

   
قال أمحد فؤد أفندي أن الكتابة حتتوى على جانبُت من جوانب   6
الالزمة لشكل احلروف تقان ادلهارات ولكن يف عالقة سلتلفة. أوال، إ كفاءة الكتابة،

ذلك ادلهارات ال ميكن و  7لكتابة.اثانيا، حيصل على األفكار وادلشاعر واإلمالء. و 
 مالء.األنواع التعليم أحدمها تعليم اإلفصلها عن 
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أما أىداف تعليم مهارة الكتابة إحدى تعٍت نقل الكلمات اليت يشاىدىا 
صحيحا. وتعريف طريقة كتابة احلروف  يف كراسات اخلط نقال على السبورة أو

اذلجائية يف أشكاذلا ادلختلفة ومواضع وجودىا يف الكلمة )األول، الوسطى، 
 األخَت(.

وأمهية حتديد مفهوم الكتابة ال تقتصر على رلرد الرغبة يف حتديد ادلفاىيم. 
وإمنا تتعداىا ىل ما تنعكس عليو ىذه ادلفاىيم من إجراءات، وما يستلزمها من 

طبيقات تربوية. فالذين بضيق عندىم مفهوم الكتابة يقصرون جهدىم يف برامج ت
تعليم العربية على تدريس الطالب على النسخ التهجئة. بينما يلتزم اآلخرون بتنمية 

، والقدرة على تنظيمة، فيوقدرة الطالب على اختيار ادلوضوع الذي يستحق الكتابة 
 8ا.وعرضو بطريقة مقنعة ومشوقة يف آن واح

أما مشكالت الكتابة العربية كثَتة متعددة منها الشكل وقواعد اإلمالء. 
لشكل ىو وضع احلركات القصار على احلروف : الضمة والفتحة اأما ادلقصود 

والكسرة. ويف قواعد اإلمالء يعٍت كثرت الدراسات اليت تناولت قواعد اإلمالء على 
ت تعٍت الفرق باشئُت. وىذه الصعو ت تفوق الكتابة عند النباأهنا تشتمل على صعو 

لنحو والصرف، تعقد قواعد ابط قواعد اإلمالء بابُت رسم احلرف وصوتو، ارت
 9اإلمالء وكثرة االستثناء فيها، واالختالف يف قواعد اإلمالء.
ن توجد ادلشكالت يف باكما يف ادلالحظة األوىل يف مدرسة روضة الش

تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة الكتابة منها، أن الطلبة ال يستطيعون أن 
يتذكروا شكل الكلمة ومل يفرقوا بُت رسم احلرف وصوتو. ونتائج الطلبة يف مهارة 
الكتابة ناقصة ألهنم مل يتعلموا تعليم مهارة الكتابة رلتهدين. وىذه ادلشكلة أيضا 
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إلمالء ادلنظور. وىو علم بارس تعليم اللغة العربية مل يعّلم مهارة الكتابة ألن مد
لوسائل اتابة يعلم تعليم مهارة الك إلمالء ادلنقول فقط. و الابلكتابة مهارة ا
. كما عرفنا أن الوسائل التعليمية تستطيع أن تساعد التعليم وخاصة تعليم التعليمية

 بطاقة الذاكرة و أي شيء آخر.اللغة العربية منها وسيلة الصور و 
وسيلة الصور ىي وسيلة اليت تستعمل يف تعليم مهارة الكتابة. توقف  

ستخدام وسيلة الصور. ادلفردات أو اجلملة ُعّلمت بوسيلة بااألمر على قدرة ادلدرس 
وسيلة الصور  باستخدامتلك ادلشكالت  الباحثة يف حلّ  لذلك، حاولت 10الصور.

سلوب اإلمالء المنظور أ فعالية استخدام حتت عنوان: الكتابةمهارة يف تعليم 
لدى طلبة الصف السابع بمدرسة روضة  ة الصور في تعليم مهارة الكتابةوسيلب

 بنجر.بن المتوسطة اإلسالمية األهلية باالش
 

 أسئلة البحث -ب 
سلوب اإلمالء ادلنظور بوسيلة الصور يف اجملموعة بأنتائج تعليم مهارة الكتابة ىل 

 يف اجملموعة الضابطة سلوب اإلمالء ادلنظورأبالتجريبية أعلى من نتائج التعليم 
 ؟دون الوسيلةب

 
 التحديد اإلجرائي   -ج

 حثة تعطي التأكيد :بالتايل فإن البالتجنب سوء الفهم على ادلوضوع ادلذكور، و  
صطالحا فعالية ىي التأثَت وا11الفّعال مبعٌت ادلؤثر.فعالية لغة من كلمة  -1

والعقابة، اليت حتمل حاصل ادلنفعة وقال مضافر إنو ميكن أن ينظر الفعالية 
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وادلقصود  12من الطلبة الذين حيصلون على أىداف الدراسة يف الوقت ادلعُت.
 فعالية يف ىذا البحث يعٍت ادلقارنة بُت نتائج اجملموعة التجريبية ونتائج

يف تعليم مهارة الكتابة بأسلوب اإلمالء ادلنظور لدى طلبة  اجملموعة الضابطة
 .بنجربالصف السابع مبدرسة روضة الشبان ادلتوسطة اإلسالمية األىلية 

وفّكره معناه أن اإلمالء ادلنظور يعٍت نظر إىل أبصره وتأّملة بعينتو يف : تدبّره  -2
 13وىجاء بعض كلماهتا. التالميذ لقراءهتا وفهمهاتعرض القطعة على 

يم اإلمالء حثة تعلبااإلمالء ادلنظور يف ىذا البحث يعٍت تعّلم البوادلقصود 
، يف اجملموعة التجريبية بوسيلة ادلنظور يف اجملموعة التجريبية و اجملوعة الضابطة

 .و يف اجملموعة الضابطة بدون الوسيلة الصور
 14عن تصوير فوتوغرايّف.ىي الوسيلة البصرية اليت تُنَجت  وسيلة الصور -3

وخاصة يف ىذا البحث يف الصور اليت حتتها تكتب كلمات اللغة العربية، 
يف  ت اللغة العربية مبساعدة وسيلة الصورالطلبة يستطيعون أن يتذكروا كلماو 

 .مهارة الكتابة بأسلوب اإلمالء ادلنظورتعليم 
واصطالحا  15لغة ىي عملية رسم رموز األصوات وادلعاين. مهارة الكتابة -4

مل اخلط واإلمالء والتعبَت. ألهنا األداة الرمزية ادلستعملة للتعبَت ىي ما يست
ية الكتابة الكتابة يف ىذا البحث من ناحمهارة   16عن األفكار بالكتابة.
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ة الصور يف تعليم خصوصا يف كتابة الكلمات بأسلوب اإلمالء ادلنظور بوسيل
 تابة يف ىذا البحث تعٍت بييت. ومادة تعليم مهارة الك مهارة الكتابة.

  
 أهداف البحث   -د

بوسيلة الصور  اإلمالء ادلنظور أسلوباستخدام لية دلعرفة فعا وىدف البحث ىو
ن ادلتوسطة بالدى طلبة الصف السابع مبدرسة روضة الش يف تعليم مهارة الكتابة

 نجر.باإلسالمية األىلية ب
  

 فرضية البحثو المسلمة األساسية  - ه
 األساسية ادلسلمة -1

يف   استخدام الوسائل التعليمية ادلسلمة األساسية يف ىذا البحث تعٍت
التعليم تستطيع أن تنهض الرغبة اجلديدة ودافع التعليم وتعطى التأثَت 

فاستخدام وسيلة الصور  17وتستطيع أن ترقى فهم الطلبة. للطلبة،
مساعدة الطلبة أن يتذكروا ويكتبوا كلمات اللغة العربية يف تعليم 

 اإلمالء ادلنظور.
 فرضية البحث -2

(، توجد فروق ذات دالو احصائية بعد أنشطة Haأوال، الفرضية البديلة )
أسلوب  التعليم للمجموعة التجريبية واجملموعة الضابطة بعد استخدام

 .ة الصور يف تعليم مهارة الكتابةوسيلب اإلمالء ادلنظور
(، ال توجد فروق ذات دالو احصائية H0ثانيا، الفرضية الصفرية )

أسلوب اإلمالء للمجموعة التجريبية واجملموعة الضابطة بعد استخدام 
 .ادلنظور بوسيلة الصور يف تعليم مهارة الكتابة
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 أهمية البحث - و
فوائد تعٍت أمهية نظرية وأمهية  نتائج ىذا البحث العلمي ترجى أن تكون ذلا

 تطبيقة، ومها:
 األمهية النظرية -1

أن تعطي عليو األمهية لتطوير علوم الًتبية  نتائج ىذا البحث ترجو
ستخدام وسيلة أوالتعليمية، ولتعلم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكتابة 

 الصور يف الزمان ادلستقبل
 األمهية التطبيقة  -2

 أوال، للمعلمة
 ادلقارنة يف التعليم حىت يصَت أحسن من قبل.دلادة  (أ 
 كمؤشر لًتقية أنشطة التعلم والتعليم.   (ب 
ر الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية باادلواد االعالمية يف اخت  (ج 

 مناسبة للطالب.
 ثانيا، الطالب

 التفهم واالتقان. ترقية حتصيل الدراسي لدى الطالب، حنو (أ 
الطالب تطوير ادلوافقي والدوافع  تشجيع ادلوافق االجابية من  (ب 

 للتعليم.
 لنفس للطالب وتفتح أفاق أوسع.اتزويد االىتمام والثقة   (ج 

 ثالثا، ادلدرسة
ىذا البحث ميكن أن تقدم مسامهة مفيدة يف ترقية تعليم اللغة العربية  ( أ

 خاصة يف تعليم مهارة الكتابة.
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 الدراسات السابقة - ز
، طالب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة 1101230543أمحد بيهقي،  -1

دلوضوع فعالية استخدام اسلوب اإلمالء أأنتساري اإلسالمية احلكومية 
يف تعليم الكتابة للطلبة الصف السابع مبدرسة عناية ادلرزوقيي ادلتوسطة 
اإلسالمية األىلية تاتة اليف منطقة بنجر. يف ذلك البحث من البحث 

سلوب اإلمالء ادلنظور. ونتيجتو أحث تعليم الكتابة باتجريب وعلم الال
فعال ألن توجد الفرق بُت اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة. أما 

حثة تستخدم وسيلة الفروق بُت ذلك البحث هبذا البحث منها أن األ
 الصور.

، طالب قسم تعليم اللغة العربية 1101230550خيضَت أنصار،  -2
أنتساري اإلسالمية احلكومية ادلوضوع فعالية استخدام وسيلة  جبامعة

بطاقة الذاكرة يف تعليم اإلمالء ادلنظور للطلبة الصف السابع مبدرسة 
أنفوكونج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كالوى. يف ذلك البحث من 
البحث التجرييب وعلم الباحث تعليم اإلمالء ادلنظور أستخدام وسيلة 

رة ونتيجتو فعال ألن توجد الفروق بُت اجملموعة التجريبية بطاقة الذاك
أجملموعة الضابطة. أما الفروق بُت ذلك البحث هبذا البحث منها أن 
الباحثة تستخدم وسيلة الصور يف تعليم اإلمالء ادلنظور ولكنو استخدم 

، =، +، ؟، *، -وسيلة بطاقة الذاكرة وىذه البطاقات عالماهتا تعٍت 
 اإلمالء ادلنظور. &، يف تعليم

غة العربية جبامعة للطالب قسم تعليم ا 1101230574سيد زكريا،  -3
دلوضوع فعالية استخدام وسيلة الصور على اأنتساري اإلسالمية احلكومية 

تعليم مهارة الكالم لدى طلبة الّصف العاشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية 
البحث  النموذجية بنجرماسُت. يف ذلك البحث من 2احلكومية 
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ستخدام وسيلة الصور باتعليم مهارة الكالم  باحثالتجرييب وعلم ال
جملموعة اونتيجتو فعال ألن توجد الفروق بُت اجملموعة التجريبية 

حثة باالأن الضابطة. أما الفروق بُت ذلك البحث هبذا البحث منها 
ولكنو استخدم وسيلة  ة الصور يف تعليم مهارة الكتابةتستخدم وسيل

و عينة البحث يف ىذا البحث يعٍت طلبة  الصور يف تعليم مهارة الكالم
 .الصف السابع و يف ذلك البحث عينتو يعٍت طلبة الصف العاشر 

قة أن وسيلة الصور تستطيع أن بناء على الدراسات الساب
ة الكالم ومهار  قدرة مهارةقدرة الطلبة يف تعليم اللغة العربية ك ترقي

قدرة الطلبة  يستطيع أن يرقيالكتابة، واستخدام أسلوب اإلمالء ادلنظور 
أسلوب اإلمالء  حثة أن جربتباال تعليم مهارة الكتابة. فأرادتيف 

 ادلنظور بوسيلة الصور يف تعليم مهارة الكتابة. 
 
 هيكل البحث - ح

 احملتويات يف ىذا البحث كما يلي :
ب األول : ادلقدمة حتتوي على خلفية البحث والتحديد اإلجرائي، أسئلة باال

البحث، أىداف البحث، ادلسلمة األساسية وفرضية البحث، أمهية البحث، 
 الدراسة السابقة وىيكل البحث. 

حيتوي على تعريف تعليم مهارة الكتابة وأمهية  ب الثاين : اإلطار النظري ىوباال
ىداف تعليم مهارة الكتابة وأنواع تعليم مهارة الكتابة تعليم مهارة الكتابة وأ

ومشكالت تعليم مهارة الكتابة ومفهوم تعليم اإلمال ادلنظور وأىداف اإلمالء 
وتقومي اإلمالء ادلنظور وتعريف الصور  واجراءات تعليم اإلمالء ادلنظور ادلنظور

لصور وأمهية وسيلة الصور وشكل وسيلة الصور وخطوات استخدام وسيلة ا
 الصور. وسيلة ومزايا وعيوب
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البحث وتصميم  حيتوي على نوع ومدخل ب الثالث : منهج البحث ىوباال
ورلتمع البحث وعينتو والبيانات ومصادرىا وأساليب مجع البيانات  البحث

 وتصميم القياسات وأساليب حتليل البيانات.
ن ميدان البحث حيتوي على حملة ع ب الربع : تقدمي البيانات وحتليلها ىوباال

 وتعليم اللغة العربية فيو وتقدمي البيانات وحتليل البيانات وتفسَتىا.
 ب اخلامس : اخلامتة ىي حتتوي على اخلالصة والتوصيات.   باال
 

 
 


