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 الباب األول
 المقدمة

 
 خلفية البحث -أ 

دونيسيا.  إنيف  تاللغة  العربية ىي إحدى اللغات األجنبية اليت تطّور 
مخس لغات الدولية ادلرشحة اليت مستخدمة رمسيا  ألهنا من كأداة ادلواصالت،

لغة احتاد  و اللغة العربية ىي .ية " ادلؤمتر الدويل"من األمم ادلتحدة و اللغة الرمس
يف ممارسة العبادة مثل الصالة  اللغة العربية ادلستخدمة ألنادلسلمُت حول العامل 

الدعاء و العبادات اآلخرى، إىل جانب القرآن و احلديث اليت ىي مصدر و 
و قد حث اإلسالم على  1للشريعة اإلسالمية اليت كانت مكتوبة باللغة العربية.

تهاء ألنالكرمي و العمل على امتثال أوامره و ا تعليم اللغة العربية لفهم القرآن
 2بنواىيو و فهم بيان رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم.

ا لغة القرآن الكرمي و احلديث، و قال  عليم اللغة العربية دراسة مهمة ألهنت
 : 3اآلية  اهلل تعاىل يف سورة فّصلت

  
  

  3
   و أيضا أن

 ُتمعلى ادلتعلذلك ينبغى ل ق بالًتبية أهنا باللغة العربية.كثَتا من الكتب اليت تتعل
 اللغة العربية. واتعلمأن ي
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يف أساسها، تعليم اللغة العربية ىو تعليم استخدام اللغة يف أنشطة 
إذا كان ادلرأ لو االتصال شفوية و كتابية. كما كشف ىنري تريغان، و ىي: 

يواصل باآلخرين جيدا و صحيحا،  أىليات اللغة العربية جيدا، فَتجى عليو أن
   4يف احلياة اليومية. اىرمو كاتب يرجى عليو أن يكون قارئ و 

متطورة إىل أربع  العربية تعليم اللغةللحصول إىل األىداف السابقة ف
رة القراءة و مهارة الكتابة. ىي مهارة االستماع و مهارة الكالم و مهامهارات و 

و لكل ىذه ادلهارات تواصل بعضها بعضا. مهارة الكتابة تطبيقة من مهارة 
و لذلك مهارة الكتابة أمهية و ال ميكن أن يفّرق من جزء  .االستماع و الكالم

كتابة أن جيعل الطالب ناشطُت يف تعليم و حتفز الآخر يف إتقان اللغة العربية. 
مهارات الطالب يف توتَت الكلمات و لكن كثَت من الناس جيدون صعوبة يف 

  ممارسة الطالب على تعليم الكتابة.  
رغم على أن مهارة الكتابة تأيت متأخرة على حسب ترتيبها بعد 

. و كيف ال، تعليم اللغةاالستماع و الكالم و القراءة إال أهنا حصيلة هنائية يف 
امل لتعليم اللغة، فكل فنون اللغة و فروعها تصب فيها. أهنا حدف النهائي الش

و قال عمر الصديق أن ىذه ادلهارة حتتاج إىل عملية ذىنية و تناسق حسي 
حركي يشبهان إىل حد كبَت ما حتتاج إليو النطق، و تعد مهارة الكتابة مهارة 

ا معرفة بعناصر اللغة من قواعد و مفردات و سيطَتة إنتاجية تتطلب فيمن يزاوذل
تامة على حسن اختبار ما يتناسب منها مع األفكار اليت يريد الكاتب التعبَت 

 5عنها.
ادلتنوعة يف تعليم اللغة لغَت الناطقُت يواجهون ادلشكالت  بالطال

حية علم ، يعٍت من ناحية علم اللغة العربية و غَت علم اللغة، أما من ناالعربية
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و ادلفردات و القواعد، أما من ناحية عناصر اللغة أم ادلهارات اللغة: كاألصوات 
و أما بعض مشكالت تعليم  6.الكتابةستماع و الكالم و القراءة و االاللغوية ك

مهارة الكتابة تعٍت صعوبة الكتابة من اليمن إىل اليسار، اختالف رسم احلروف 
العربية عن احلروف الالتنية التيب تكتب هبا كثَت من اللغة، اختالف شكل 

    7احلروف يف اللغة العربية باختالف وضعة يف أول الكلمة و وسطها و آخرىا.
ونج اللغة العربية يف مدرسة أنفوك تعليمىل أن كما يف ادلالحظة األو 

يف تواجو ادلشكالت كالوى (MTsN Ampukung)ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية
الطلية يصعبون كتابة كلمات اللغة العربية ادلدروسة  . منها أنتعليم مهارة الكتابة

اإلمالء  عند تعليم اإلمالء ادلنقول، و مل يستطيعوا أن يتذكروا الكتابة يف تعليم
رغم على أن ادلدرسة تعّلم بالنوعُت  يعٍت اإلمالء ادلنقول و اإلمالء ادلنظور. و 

و  أن ادلدرسة مل تعّلم تعليم  .ادلسموع. و لكن مل تعلم تعليم اإلمالء ادلنظور
. اإلمالء ادلنظورو نتيجتهم ناقصون يف تعليم اإلمالء ادلنظور بالوسائل التعليمية، 

. و ىم شعروا بادللل حينما تعلموا دون الوسيلة اإلمالء ادلنظورتعليم  ألهنم تعلموا
  كتبواييستطيعون أن مُّ فالطلبة ال إذا تلك ادلشكالت ال تت   تعليم اإلمالء ادلنظور

أن الوسيلة مهمة يف التعليم و خاصة يف تعليم اللغة  كلمة اللغة العربية. و أيضا
 يف التعليم، و التعليم باستخدام الوسيلة الوسائل تساعد ادلدرسُت ألنالعربية. 

 أسهل يف التعليم و خاصة تعليم اللغة العربية.
باستخدام وسيلة بطاقة  حاول الباحث حبل تلك ادلشكالتلذلك، 

ستخدام وسيلة بطاقة فعالية ا: حتت عنوان تعليم اإلمالء ادلنظورالذاكرة يف 
إلمالء المنظور لطلبة الصف السابع في افي تعليم   (Flash Card)الذاكرة
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  (MTsN Ampukung) مدرسة أنفوكونج المتوسطة اإلسالمية الحكومية
 كالوى"

 
 أسئلة البحث -ب 

بية يف تعليم اإلمالء ادلنظور باستخدام وسيلة بطاقة يىل نتائج اجملموعة التجر 
باستخدام ابطة يف تعليم اإلمالء ادلنظور ذاكرة أرفع من نتائج اجملموعة الضال

 ؟ السبورة
 
 التحديد اإلجرائي -ج 

و لتيسَت التفّهم على ادلوضوع و التجنب عن اخلطأ و الغلط يف شرح 
 أن يقدم البيان الصطالحات ادلوضوع، و ىي: باحثفأراد ال

. و ادلقصود بطاقة الذاكرة يف العالمةببطاقة الذاكرة يعٍت البطاقة  وسيلة -1
و أيضا   .البحث يعٍت  وسيلة بطاقة الذاكرة فيها كلمة اللغة العربية ىذا

لبحث يعٍت طلبة اجملموعة التجربية يكتبون  أن بطاقة الذاكرة يف ىذا ا
كلمة اللغة العربية بوسيلة بطاقة الذاكرة أو يكتبون كلمة اللغة العربية بعد 

، =، +، ــــ عٍت و ىذه البطاقات عالماهتا ت نظروا وسيلة بطاقة الذاكرة.

 .، !X، ؟، *، &، %، $، @، :
اإلمالء ادلنظور يعٍت نظر إىل أبصره و تأّملو بعينتو يف: تدبّره و فّكره  -2

لقراءهتا و فهمها و ىجاء بعض  معناه أن تعرض القطعة على التالميذ 
اإلمالء الباحث تعليم  عّلمو ادلقصود يف ىذا البحث يعٍت  8.كلماهتا

ذكروا الكلمات و تيستطيعون أن ي يف اجملموعة التجريبية الطلبةادلنظو، و 

                                                 
اإلسالمية احلكومية، إبراىيم مالك ا النمو ق، جامعة نال)ما، اإلمالء نظرية و تطبيقة رضوان، 8
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بعد نسخت  كلمة اللغة العربية ونيكتب الطلبة يكتبوا الكلمات، و
، و لكن يف اجملموعة الضابطة أن ساعدة وسيلة بطاقة الذاكرةمب الكلمة

 .تعليم اإلمالء ادلنظور باستخدام السبورة فقط
 

 أهداف البحث -د 
الذاكرة على طلبة فعالية استخدام وسيلة بطاقة  ةمعرفيعٌت  أما أىداف البحث

 .كالوىونج ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  كدرسة أنفو الصف السابع مب
 

 األساسية و فرضية البحث المسلمة -ه 
 األساسية ادلسلمة -1

ر من حاسة يف دراسة أسرع تعلمو كلما أمكن اشًتاك الطالب أكث
ا تعلمو الذي بناء على االستبصار الذايت مم .اكتسابو على خرباتو أوسعو 

اعد على ذاكرة استخدام الوسائل التعليمية البصرية تسأثبت يف ذاكرتو، و 
اجلمل. فتعليم اإلمالء ادلنظور أفضل باستخدام الوسائل الطالب بالكلمات و 

 التعليمية البصرية.
 فرضية البحث -2

احصائية بعد روق ذات دالو (، توجد فHaالفرضية البديلة )أوال، 
ة و اجملموعة الضابطة بعد استخدام ينشطة التعليم للمجموعة التجربأ

 .يف تعليم اإلمالء ادلنظور وسبلة بطاقة الذاكرة
 ال توجد فروق ذات دالو احصائية(،Ho)الفريضة الصفرية ثانيا، 

ة و اجملموعة الضابطة بعد استخدام وسبلة بطاقة يللمجموعة التجرب
 .يف تعليم اإلمالء ادلنظور الذاكرة
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 أهمية البحث -و 
تعٍت أمهية نظرية و أمهية  ىذا البحث العلمي ترجى أن تكون ذلا فوائد نتائج

 :تطبيقية، و مها
 األمهية النظرية -1

عطي عليو األمهية لتطور علوم الًتبية ترجو أن تىذا البحث  ائجنت
خاصة يف مهارة الكتابة باستخدام وسيلة  لتعلم اللغة العربية، و والتعليمية

 بطاقة الذاكرة يف  الزمان ادلستقبل. 
 األمهية التطبيقية -2

 لمعلمأوال، ل
 يف التعليم حىت يصَت أحسن من قبل. دلادة ادلقارنة (أ 
 كمؤشر لًتقية أنشطة التعلم والتعليم. (ب 
 اللغة العربيةيف تعليم  يةالتعليم الوسائلار ادلواد االعالمية يف اختب (ج 

 نابسة للطالب.م
 الطالبثانيا، 

 ، حنو التفاىم واالتقان.طالبترقية حتصيل الدراسي لدى ال (أ 

تشجيع ادلوافق االجابية من الطالب تطوير ادلوافقي والدوافع  (ب 
 للتعليم.

 تزويد االىتمام والثقة بالنفس للطالب وتفتح أفاق أوسع. (ج 
 درسةثالثا، ادل

بية ترقية تعليم اللغة العر  ىذا البحث ميكن أن تقدم مسامهة مفيدة يف ( أ
 .كتابةخاصة يف تعليم مهارة ال
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 أسباب اختبار الموضوع -ز 
 األسباب اليت دفع الباحث الختبار ادلوضوع منها: أما
و مساعدة للحصول  مواصالت اإلمالء ادلنقولتعليم اإلمالء ادلنظور  ألن -1

 على اللقاء اجليد يف اإلمالء ادلسموع
يف تلك  اإلمالء ادلنظورنتيجة طلبة الصف السابع  ناقصٌة يف تعليم  ألن -2

 ادلدرسة 
نتيجة الطلبة يف  مهمة لتنشيط عملية التعليم لًتقيةاستخدام الوسيلة  ألن -3

 تعليم اإلمالء ادلنظور
 .باستخدام الوسيلة اإلمالء ادلنظورادلدرسة مل تعلم تعليم  ألن -4

 
 الدراسات السابقة -ح 

( طالبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة سونن أنبيل D02209064إنتصارية ) -1
فعالية اتسعمال وسيلة التعليم ة احلكومية بسورابايا بادلوضوع "اإلسالمي

البطاقة الذاكية لًتقية مهارة الكتابة للطالب الفصل العاشر بادلدرسة العالية 
 تمعلّ  من البحث التجريب ويف ذلك البحث  .احلكومية سومنف مادورى"

عة التجربية و توجد الفرق بُت اجملم ألنو نتيجتو فعالة  شاءنإلاتعليم الباحثة 
ق بُت ذلك البحث و ىذا البحث منها أن و و اجملموعة الضابطة. أما الفر 

الباحث يستخدم اإلمالء ادلنظور مث الباحث خيتار اجملموعة يف الصف 
 شر.السابع و ذلك البحث اختارت اجملموعة يف الصف العا

2- Arbain (0951210140)  

Upaya Meningkatkan Kemampuan Mengenal Huruf Hijaiyah 

Bersambung Menggunakan Kartu Kata Tipe Flash Card Pada Siswa 

Kelas II A SD Negri 1 Manunggal Kabupaten Tanah Bumbu 

عّلم الباحث حروف من البحث اإلجرائي الصفي و  أما يف ذلك البحث
اذلجائية يف تعليم القرآن و احلديث لطلبة الصف الثاين يف مدرسة منوجنال 
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اإلبتدائية العامة احلكومية منطقة تناح بنبو و نتيجة البحث يف ذلك 
 ادلقابلة الثانية يف و%82,5 يف ادلقابلة األوىل نتائج الطلبة ألنالبحث فعالة 
ىذا البحث و ذلك البحث منها أن  بُت. و الفروق  %95نتائج الطلبة 

ستخدم البحث التجريب و ىو استخدم البحث اإلجرائي ا الباحث
اجملموعة يف الصف السابع من ادلدرسة ادلتوسطة الباحث  اختار و. الصفي

اجملموعة يف الصف  الباحث اإلسالمية احلكومية و ذلك البحث اختار
عّلم . و يف ىذا البحث ةالثاين من ادلدرسة اإلبتدائية العامة احلكومي

الباحث اإلمالء ادلنظور يف تعليم مهارة الكتابة و ذلك البحث عّلم 
 .الباحث تعليم القرآن و احلديث

3- Jamilatur Rasyidah (0401246500) 
The Use Flascard For Student’s Achievement Of Vocabulary A Case 

Study Of Third Grade Students F Integrated Islamic Full-Day School 

(Sdit) Ukhuwah Banjarmasin 

الباحثة  تعّلممن البحث البحث دراسة احلالة و  أما يف ذلك البحث
توجد التأثَت  ألنليزية و نتيجة البحث فعالة جنإلادلفردات يف تعليم اللغة ا

ادلفردات بوسيلة بطاقة الذاكرة. و أما الفروق بُت ىذا  ة تعلمواحينما الطلب
و ىي  ستخدم البحث التجريبذلك البحث منها أن الباحث االبحث و 

تعليم عّلم اإلمالء ادلنظور يف و الباحث  استخدمت البحث دراسة احلالة.
و الباحث ليزية. جنإلفردات يف تعليم اللغة او ىي عّلمت ادل اإلمالء ادلنظور

اإلسالمية احلكومية ختار اجملموعة يف الصف السابع من ادلدرسة ادلتوسطة ا
ة اإلبتدائية و ىي اختارت اجملموعة يف الصف الثالث من مدرسة األخوا

 األىلية.
أن ترفع  كما يف الدراسات السابقة أن بطاقة الذاكرة تستطيع

يف ادلدرسة االبتدائية أو الثانوية اإلسالمية، و  مثال قدرة الطلبة يف التعليم.
ات أو القرآن و احلديث. بناء على يف تعليم مهارة الكتابة أو ادلفرد
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َتيد الباحث أن ف .الدراسات السابقة اليت تقال أن ىذه البطاقة فعالة
 جيرب بطاقة الذاكرة يف تعليم اإلمالء ادلنظور بادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 


