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 الباب األول

 المقدمة
 ة البحثفيخل - أ

الًتبية ىى أىم شئ ىف احلياة، حيث الًتبية وحده ال ميكن فصلها عن الطبيعة 
اللغة ىي وسيلة لالتصال  ٔادلطلقة حلياة اإلنسان سواء ىف احلياة عائلة، االمة والدولة.

للتعبري األفكر، اليت ميكن التعبري بعالمات أو إشارات على شكل الصوت أو الكتابة. 
شكل من أشكال االتصال أو الرموز اليت  يفيقول أمحد وريد اللغة كوسيلة األفكر 

أنزل  اللغة العربية لغة ادلصدر لتعاليم اإلسالم كما ٕيستخدمها اجملتمع للتفاعل والتعاون.
ِإنَّا أَنْ زَْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربًِيا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْوَن  } :اهلل القرآن باستخدام اللغة العربية. كقولو تعاىل

 ( ٕ{ ) يوسف :

اللغة العربية ىي واحدة من اللغة العامل اليت تقدم مبا يتماشى مع التنمية االجتماعية 
ىي اللغة اليت ميكن أن تكون لغة ادلسلمني. وذلك ألن  اللغة العربية  ٖللمجتمع والعلوم.

هما باللغة فيهما دليال ويستخدم فيالقرآن الكرًن واألحاديث اليت ان يكون ادلسلمني 
 ادلدرسة. يف لطالباتواللغة العربية إحدى ادلواد الدراسية االيت يتعلمها ا ٗالعربية.

مهارات اللغة العربية ىى تعلم مهارات الكتابة ىو أحد من األربع عناصر من 
 ٘مهارات االستماع، مهارات الكالم، مهارات القراءة والكتابة.
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الكتابة ىى عملية وصف اللغة حىت الرسالة اليت يوصل الكاتب ميكن أن يفهم مبا 
قال أمحد فؤد أفندى أن الكتابة حتتوى على جانبني من جوانب كفاءة الكتابة  ٙالقارئ.

. أوال، أتقان ادلهارات اللالزمة لشكل احلروف واإلمالء. وثانيا، ، ولكن ىف عالقة سلتلفة
 ٚحيصل على األفكار وادلشاعر بالكتابة.

التواصل بشكل غري مباشر،  يفالكتابة ىي واحدة من ادلهارات اللغوية ادلستخدمة 
الطبيعة، ولكن جيب أن تذىب من خالل عملية تعلم  يفوالكتابة اليت ال توجد 

 ٛوشلارسة.

على  لطالباتترقية قدرة ا يفأمهها مهارة الكتابة أي اإلنشاء وىي مهارة ىامة  ومن
أنفسهم من األفكار وادلعاين واألغراض بالًتاكيب العربية مع التعبري ادلنظم أو  يفتعبري ما 

نفسو، وتكون دليال على  يفأداء ادلنظم وزلكم يعرب بو اإلنسان عن أفكاره ومشاعره 
 ٜحكم الناس عليو. يفوجهة نظره وسبابو 

ادلدارس الذي يوجد درسا اللغة  يفكان اإلنشاء درسا من الدروس العربية ادلعلمة 
ترقية فهم اللغة العربية. واإلنشاء فرع من الفروع العربية  يفالعربية. وىو يلعب دورا ىاما 

 يف لطالباتلًتقية مهارة الكتابة. واستيعاب اإلنشاء ىو استيعاب وافر الذي يسهل ا
 نفسو من األفكار واألراء بالكتابة الصحيحة. يفالتعبري ما
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وعة نيف الفصل الثالث بدأت التوتري اجلمل ادلفيدة قليال فقليال. يف الفصل الثالث مت
 ة أيضا. ءيف تعّلم اللغة العربية، ىناك تعلم ادلفردات والتحدث والقرا

 نللبنات بنجربارو يواجهار العلم اإلسالمي د بادلعهد الرابعالصف  اتلباطو 
مادة اإلنشاء. ىناك أسباب متنوعة، منها: نقص فرصة التعليم ونقص  يفالصعوبات 

لطالبات فهما جيدا. وصعوبات األخرى ا همنوقلة اىتمام الطالبات حىت ال يفادلفردات 
، عملية تعليم قواعد والًتمجةل بأسلوب التعليم بطريقة البادلل لطالباتشعر بعض ات

، كتب لطالباتاء غري مناسب بطرق التعليم. أعطى ادلدرس وظيفة اإلنشاء اإلنش
 الدرس، إنتهى ان فرديا.بعد لطالباتادلدرس موضوعا متساويا على السبورة. مث يكتب ا

 أن بعد إنشائهم ادلدرس أرجع القادمة ادلقابلة يفو  .اإلنشاء جبمع لطالباتا ادلدرس أمر
 يشرح ادلدرس ، وكان واحد منهم لكل النتيجة وأعطى اإلنشاءىم ادلدرس صحح

 .منهم واحد كل إىل توجيو دون عام بوجو التصويبات

باإلضافة إىل ذلك، ومن الطريقة التعليمية ادلستعملة يف ذلك ادلعهد ىي الطريقة 
التقليدية اليت يستخدمها ادلدرس مرارا يف عملية التعليم، والطريقة اليت يستخدمها ادلدرس 

 اللغة العربية ىي القواعد والًتمجة. يف تعليم

وادلدرس أن يهتم هبذه ادلهارة وال يستخدم اللسان فقط إليصال الدرس وادلدرس 
تعليم اإلنشاء، بدون الوسائل يشعر  يفأيضا حيتاج إىل الوسائل االتصالية ادلناسبة 

 عملية العليم. يفادلدرس بالصعوبة 

ىذا التعليم، إال وسائل السبورة  يفولكن احلقيقة أن الوسائل التعليمية تستخدم 
والكتب والكرسة. والوسائل التعليمية  ىي وسائل اإلتصال اليت يستعملها ادلدرس إللقاء 

 مادة الدرس.



ٗ 
 

 

 إىل للوصول ادلناسبة الوسائل يستخدم أن ادلدرس على البد اإلنشاء تعليم ولنجاح
 أن ادلدرس على جيب فلذلك .فاشلة التعليم عملية فتكون وإن مل، .يسيةالتدر  األىداف

 للمنهج وفقا ادلرجوة على األىداف للوصول اإلنشاء تعليم يفادلناسبة  الوسائل يستخدم
 .الدراسى

 ميكن اليت الطرق إحدى اإلنشاء تعليم يف ادلتسلسلة الصور وسيلة استخدام إن
 التعليم أن إىل اإلنشاء لكتابة وسيلة ىي ادلتسلسلةوالصور  .لطالباتا عند استعماذلا

 تعبريا اذىاهنم يف خطر مبا الصحيح التعبري على نويقدر  تزداد لطالباتا ودوافع فعايل
 يف ادلتسلسلة الصور وسيلة واستخدام .الكتابة مهارة يف كاملة حصيلة لنلين إنشائيا

ادلعلومات.ولذلك ترجو الباحثة أن تبحث  وأعطى ادلوضوعية أيضا شرح اإلنشاء تعليم
 بادلعهد الرابعالصف  يفعن الكتابة على اإلنشاء ادلوجو بوسيلة الصور ادلتسلسلة 

ولذلك ختتارالباحثة أن تستخدم وسيلة الصور  اإلسالمي دار العلم للبنات بنجربارو.
البات النشيطات ادلتسلسلة لكي يزيد ادلدرس اإلبداع يف تعليم الكتابة، وكذلك دتيل الط

 يف تعليم مهارة الكتابة.

قيام بعلمية البحث عن ة ادلذكورة ىف السابق، استغربت الكاتبة إىل الفيمن اخلل
 الكتابة على أإلنشاء بوسيلة الصور ادلتسلسلة، أخذت الكاتبة موضوعا لبحثها : النتيجة

 اتلباالموجه لطالكتابة على اإلنشاء  فيفعالّية استخدام وسيلة الصور المتسلسلة 
 اإلسالمي دار العلم للبنات بنجربارو  بالمعهد الرابعالصف 

 تحديد اإلجرائيال - ب
الباحثة هبذه الدراسة فعالية استخدام وسيلة  تالتحديد ادلوضوع : قام -ٔ

عطي تالصور ادلتسلسلة يف الكتابة على اإلنشاء ادلوجو، وبالتايل فإن الكاتبة 
 التأكيد :
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 فعالية ( أ

كلمة فعال أي صفة مبالغة، أما فعالية مصدر صنا عي، إسم فعالية ىي من  
تليها تاء التأنيث للداللة على معاىن ادلصدار. فعالية ىو تأثري والعقبة، اليت حتمل 

 ٓٔحاصل ادلنفعة.

 الكتابة  ( ب
  يعٌت الكتابة ىنا ٔٔىي حتويل األفكار الذىنية إىل رموز مكتوبة الكتابة

كتابة اجلملة ادلفيدة لتجعل أن تكون قصة بسيطة باستخدام وسيلة الصور عن 
بادلعهد اإلسالمي دار  تعليم اللغة العربية للصف الرابع يف ادلادة األفعال اليومية

 العلم للبنات بنجربارو.

 اإلنشاء ادلوجو ج(
ثال ىي جتعل اجلملة أو الفقرة البسيطة ومبعني التوجيو ادل اإلنشاء ادلوجو

 .وغري ذلك ، وادلادة ادلعينةاجلملة غري كاملة
ّينة عن عالصور ادلتسلسلة ىي رلموعة الصور اليت تكون قصة واحدة اليت م (د

 .ادلادة األفعال اليومية
 
 أسئلة البحث - ج

الكتابة على اإلنشاء فعالّية استخدام وسيلة الصور ادلتسلسلة يف  كيف -1
 اإلسالمي دار العلم للبنات بنجربارو ؟بادلعهد  ادلوجو لطالبات الصف الرابع
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الكتابة على اإلنشاء  يفاستخدام وسيلة الصور ادلتسلسلة  نتيجة بعدكيف  -2
 ؟اإلسالمي دار العلم للبنات بنجربارو  بادلعهد الرابعالصف  لطالباتادلوجو 

 
 اهداف البحث - د

 :  ىي فيو أىداف من ىذا البحث اإلجراء الص

الكتابة على اإلنشاء ادلوجو فعالّية استخدام وسيلة الصور ادلتسلسلة يف  دلعرفة -ٔ
 .بادلعهد اإلسالمي دار العلم للبنات بنجربارو لطالبات الصف الرابع

الكتابة على  يفاستخدام وسيلة الصور ادلتسلسلة دلعرفة كيف نتيجة   -ٕ
للبنات  سالمي دار العلماإل بادلعهد الرابعالصف  لطالباتاإلنشاء ادلوجو 

 .بنجربارو
 

 أهمية البحث - ه

 دة على النحو التاىل :فيالنتائج من ىذا البحث أن تكون م

استخدام وسيلة  الصور ادلتسلسلة يف الكتابة أن يكون زيادة للمدرسة عن  -ٔ
بادلعهد اإلسالمي دار العلم للبنات  إلنشاءيف تعليم ا ادلوجو على اإلنشاء

 بنجربارو.
تعليم الكتابة اللغة العربية على اإلنشاء  يفقدرهتم  لطالباتللنظر على ا -ٕ

اإلسالمي دار العلم للبنات  بادلعهد الرابعالصف  يفبوسيلة الصور ادلتسلسلة 
 بنجربارو.

 اخلطوة األول إلجراء الدراسة ادلتعمقة للباحثة بني االخرين.   -ٖ
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والتعليم خاّصة مع زيادة اخلزائن العلمية للكاتبة ومن ادلكتبة ىف كّلية الًتبية  -ٗ
 مركز ادلكتبة ىف جامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

 
 الدراسات السابقة - و

ليعقد ىذا البحث فتستخدم الباحثة البحث العلمي ادلناسب هبذا البحث كما يلي 
: 

جامعة أنتساري اإلسالمية  يفالبحث العلمي الذي كتبو زلمد رحيمي،  -ٔ
حتت موضوع " تعليم الكتابة  ٕ٘ٔٓ احلكومية بنجرماسني سنة

باستخدام الصور لطالبات الصف العاشر من ادلدرسة الثانوية اإلسالمية 
مرتابورا كاليمنتان اجلنوبية". أما الفرق بني  ٔ ( MAN 1 )احلكومية 

الذي حبثو الباحث فهو أن حبثو   الدراسة السابقة ادلذكورة  وىذا البحث
وحبث الباحثة يف ىذا ام الصور خصص يف تعليم الكتابة باستخد

البحث ختصص يف الكتابة على اإلنشاء ادلوجو بوسيلة الصور 
 باستخدام الصور.ادلتسلسلة. وأما ادلساوة هبذا البحث فهو يف الكتابة 

البحث العلمي اليت كتبتها جوميايت، يف جامعة أنتساري اإلسالمية  -ٕ
اإلنشاء  م حتت موضوع "تعليم ٕٗٔٓاحلكومية بنجرماسني سنة 

بادلعهد النجاح العصري للبنات اخلامس بادلدخل اإلنساين يف الصف 
بني الدراسة السابقة ادلذكورة وىذا البحث  فرقما الأشندي ألوس". 

الذي حبثها الباحثة فهو أن حبثها خصص على تعليم اإلنشاء بادلدخل 
إلنساين وحبث الباحثة يف ىذا البحث ختصص يف الكتابة على اإلنشاء 
ادلوجو بوسيلة الصور ادلتسلسلة. وأما ادلساوة هبذا البحث فهو مهارة 

 الكتابة على اإلنشاء.
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العلمي اليت كتبتها حرتوى، يف جامعة أنتساري اإلسالمية  البحث -ٖ
حتت موضوع "فّعالية استخدام  م ٕٗٔٓاحلكومية بنجرماسني سنة 

وسيلة الصور ادلسلسلة يف تعليم ادلفردات لطالبات الصف الثامن مبدرسة 
ٜٖٔٙ SMIP  بني الدراسة  فرقما الأ". بنجرماسنيادلتوسطة اإلسالمية

وىذا البحث الذي حبثو الباحثو فهو أن حبثها خصص  السابقة ادلذكورة
يف تعليم ادلفردات وحبث الباحثة يف ىذا البحث ختصص يف الكتابة على 

 اإلنشاء ادلوجو. وأما ادلساوة بينهما يف وسيلة الصور. 
 المسلمات األساسية وفرضية البحث - ز

 المسلمات األساسية  -1
بناء على أىداف البحث، ومسائلو يف ىذا البحث فالباحثة رزمت 
ادلسلمات األساسية: أم كان استخدام وسيلة الصور ادلتسلسلة يف الكتابة على 
اإلنشاء ادلوجو لطالبات الصف الرابع بادلعهد اإلسالمي دار العلم للبنات 

 بنجربارو تسهل الطالبات أن الفهم عن اإلنشاء. 
 الفرضية البحث  -2

  أما فرضية البحث اليت أخذت الباحثة فتشتمل عن :
Ha توجد فروق: ذات داللة احصائية بني نتيجة الطالبات عن فعالية :

استخدام وسيلة الصور ادلتسلسلة يف الكتابة على اإلنشاء ادلوجو لطالبات 
 الصف الرابع بادلعهد اإلسالمي دار العلم للبنات بنجربارو.

H0 داللة احصائية بني نتيجة الطالبات عن فعالية: ال توجد فروق: ذات 
استخدام وسيلة الصور ادلتسلسلة يف الكتابة على اإلنشاء ادلوجو لطالبات 

 الصف الرابع بادلعهد اإلسالمي دار العلم للبنات بنجربارو
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 هيكل البحث - ح
 اتبة ىيكل البحث كما يلي : الفهم زلتويات البحث، فتصنع الك ليجعل أسهل

ة البحث، حتديد اإلجرائي، أسئلة في: ادلقدمة ىو حيتوي على خلالباب األول
ادلسلمات األساسية  أمهية البحث، دراسات السابقة،، أىداف البحث، البحث

 ىيكل البحث.وفرضية البحث و 
أمهية الكتابة، أنواع الكتابة، : اإلطارى النظري تعريف الكتابة، الباب الثاني

شاء، أنواع اإلنشاء، تعريف الوسيلة التعليمية، أىداف مهارة الكتابة، تعريف اإلن
تعريف الوسائل التعليمية، أمهية الوسائل التعليمية، أنواع الوسائل التعليمية، أىداف 
استخدام الوسائل التعليمية، فوئد الوسيلة التعليم،تعريف وسيلة الصور ادلسلسلة، 

، وتطبيق ادلسلسلة ورخطوات استخدام وسيلة الصور ادلسلسلة، وادلزايا وسيلة الص
 وسيلة الصور ادلسلسلة.
تصميم  مدخل البحث،نوع و : منهج البحث وىى :  الباب الثالث

أساليب مجع ، بيانات البحث ومصادرىا ذايت البحث، موضوع البحث، البحث،
 البيانات، تصميم القياسات، وأسلوب حتليل البيانات.

وتشتمل حملة عن ميدان تها : ىو تقدًن البيانات ومناقش الباب الربع
 .، وتقدًن البيانات، و حتليل البياناتالبحث

: ىو اإلختتام يشتمل من اخلالصة البحث، ومقًتاحات  الباب الخامس
 البحث، وتوصيات البحث.


