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 الباب األّول

 المقّدمة    
  

 لفية البحث و تحديد الموضوع خ -أ 
الناس الالتصال وذلا دور كبَت ىف اللغة ىي إحدى الوسائل اليت استعملها  

ومجعها لَُغى، أو لَُغٌو، واذلاء عوض، اللغة أصلو تطوير العلوم. وقال نور ىادي "
". الباطل الذي آلفائدة فيو. وقيل ىف تفسَت اللغوي ; أي الكالم  لًُغى ولغات"، 

ٍت عرفها بأهنا; "أصوات يعربهبا  كل قوم عن أغراضهم، وىذا التعريف فيو فابن ج
الثالثة جوانب للغة; الطبيعة الصوتية للغة، والظييفة االجتماعية يف التعبَت ونقل 

 1الفكر، وأهنا تستخدم يف رلتمع فلكل قوم لغتهم.

 قوم كل هبا يعرب ألفاظ;  ىي اللغة" كتابو يف الغالييٌت مصطفى قال كما
 حيث من متحدة اللفظ، حيث من سلتلفة وىي كثَتة، واللغة. مقاصدىم عن

 قوم كل ولكن واحد، الناس ضمائر خياًف الذى الواحد ادلعٌت أن; أي ادلعٌت،
 2.اآلخرين لفظ غَت بلفظ نوع يعربون

 ميكن اللغة، ألن ذلك. اإلنسان حياة يف جدا مهم شيء حقيقة اللغة
 أرقي وىي الناس، بُت اتصال وسيلة و أفكاره، مجيع وتقدًن التواصل يف لالنسان

                                                           
،  مطبعة موالنا مالك ابراىيم ج;، ) ماالنادلوجة لتعليم ادلهارات اللغوية لغَت الناطقُتنور ىادي،  1

 .5-4 .ص(، 3122

( 6002 العلمية، الكتب دار; لبنان بَتوت),العربيّة الدروس جامع الغالييٌت، مصطفى الشيخ  2 
 3.ص
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 ونقل العواطف عن التعبَت حاجات وسد للتفهيم البشرية ذلا توصلت وسيلة
 3.واخلربات ادلهارات وتعليم ادلعارف

أشياء من حواس اخلمس إىل القلب. صار  4اللغة ألة الفريد الذي نقلت
ال لذلك ضلن اللغة ىي اجلسر الذي يستطيع أن يتصل بُت احلياة والفكرة. 

نفصل عن احلياة اإلنسانية، ألن الناس ىم الذين أصلبوا واستخدموا نستطيع أن ن
 للتفاعل، وىكذا توجد اللغات ادلتنوعة وفقا دلكان الذي والدة اللغة.اللغة نفسها 

 العصر يف رفيعة دبكانة تتمتع وىي احلياة، العادلية اللغات إحدى العربية إن
 الزمان من قرنا عشر ستو من أكثر عرب التواصلية قدرهتا بقيت وقد. احلاضر
 شريعتو استودعتو الذى العظيم اهلل كتاب الكرًن القرآن إىل يرجع هبذه والفضل
 العرب من ألىلها قومية لغة اللغات ككل أهنا جانب إىل وىي. اخلالدة السمحة

 لغة ىي كانوا، حيث ادلسلمُت لكل روحية لغة بأهنا سبتاز فهي ابتداعوىا، الذين
 متطلبات استيعاب على الدينية بعبقريتها قادرة وىي عبادهتم، هبا ونيؤد الىت الدين
 العربية لألمة ادلعاصرة ادلكانة أن ذلك إىل أضيف حباجتو، والوفاء البشري التقدم

 أصبحت الىت العادلية العربية اللغة عادلية مركزية أكدت وثقافيا وسياسيا اقتصاديا
 على محل شلا ادلتخصصة ومنظماهتا تحدةادل األمم ىيئة يف الرمسية اللغات إحدى
 5.تعلمها على اإلقبال

 بدائع لنقل فعالة أداة العربية اللغة إن  "  كتابو ىف الناقة كامل زلمود قال
 العنصر ذلو دوليا العربية اللغة حياة استمرار إن و الدوىل، ادليدان ىف الفكر

                                                           
3
 ياءحإ دار; بَتوت) ،2 ط ،استخدامها وطرق إعدادها التعليمية الوسائل عثمان، علي عثمان 

 653. ص( 6542 العلوم،

4
  Abdul Mu’in, Analisis Kontrastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia (Telaah terhadap 

fonetik dan morfologi, (Jakarta: PT Pustaka Al Husan Baru, 2004), h 19  
5
 6.ص( 6005 فرس، ماالنج-احلكومية اإلسالمية جامعة; ماالنج) ،اللغويّة البيئة زىدي، حليمي  
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 العربية، اللغة استخدام األمهية نظر 6". ادلستقبل ىف األمم بُت للسالم اجلوىري
 بادلدرسة الًتبوية ادلناىج ىف ادلقررة ادلواد دى،إح تكون ألن اللغة هبذه جريرا كان

 .أىلية أو حكومية إما العالية وادلدرسة الثانوية وادلدرسة اإلبتدائية

 ; منها العربية اللغة تعل م أمهية على يونس زلمود واقًتح

 .عمقا فهما وفهمها القرآن من الصالة ىف ماتلى دلعرفة .1

 .منو واالستفادة بو اإلىتداء ميكن حىت قراءهتا عن الكرًن القرآن معاين دلعرفة .2

 مثل العربية، باللغة ادلؤلفة الكتب من كثر ىف اإلسالمي الدين لدراسة .3
 7.جرا وعلم والفقو واحلديث التفسَت

 خاصة مكانة العربية اللغة إن. العربية اللغة أمهية عن تابوك يف اخلوىل ذكر
. احلاضر عصرنا يف يوم بعد يوما تزيد اللغة ىذه أمهية أن كما. العامل لغة بُت

 لغة, الصالة لغة, الكرًن القرآن لغة, اآلتية األسباب إىل العربية اللغة أمهية وترجع
 8.العربية يمتكلم عدد, االقتصادية ادلكانة, الشريف احلديث

 كما يلي ;  3كما قال اهلل تعاىل ىف القرآن الكرًن من سورة يوسف ;

           9
  

. اإلسالمى الدين مصادر العربية اللغة أن تننجنس السابقة اآلية علي بناء
 وغَت الرمسيةبارو  تينجَتان ىف اإلسالمية الًتبية ادلؤسسات ىف العجيب من وليس

                                                           
، )أم  طرق تدريس –مداخلو  -تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى أسسو زلمود كامل الناقة،  6

 26(، ص 2:96القرى، 
7
 Mahmud Yunus, Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab, (Jakarta: Hidakarya Agung, 

1997), h 5 

 
8
  :2ص.  )2:93الرياض. ادلملكة العربية السعودية. ( أساليب تدريس اللغة العربية ،اخلويل 

 3أية  (سورة يوسف)23القرآن   9
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ولكن، تعلم اللغة العربية ليست سهلة ألن اللغة العربية  .العربية اللغة تدرس الرمسية
ئم الذي جيعل الناس لغة أجنبية لنا. تعلم اللغة األجنبية ىو العمل الصعبة وادلس

خيبة أحيانا. ذلك ألن تعلم اللغة األجنبية ىو زلاولة جلعل احلالة اجلديدة يف 
وىكذا، فإن احلاجة إىل وجود احلال الصحيح ىف التعلم اللغة العربية  10شخص.

 كما باىرا صلاحا ينجح مل العربية اللغة تدريس أن الواقع ويف خيبة الطلبة. إلزالة
 فمن, كثَتة مشكالت تقابلو زال ما مشى ذكره كما فإنو, الباحثُت من كثَت قرره

 11.وادلنهج وادلعلم بادلتعلم يتعلق ما  ادلشكالت

 وأيضا احلديث، ولغة الكرًن القرآن لغة ألهنا مهمة دراسة العربية اللغة ميتعل
 ينبغي ولذلك. العربية باللغة تكتب أهنا بالًتبية تتعلق اليت الكتب من كثَتا أن

 ،للغويةا ادلهارات أربع على تشمل العربية اللغة تعلم . العربية اللغة ندرس أن علينا
 وىي ، أخرى اللغوية العناصر ىناك .والكتابة والقراءة والكالم االستماع ىي و

 .اذلدف تحقيقل وسيلة تكون اليت وضوعدلبا ادلناسبة اللغة وقواعد مفردات

 االتصال أنشطة ىف اللغة استخدام تعلم ىو العربية اللغة تعلم أساسها، ىف
 أىليات لو ادلرء كان إذا; وىي ان،تريغ غنتور ىنري كشف كما. وكتابية شفوية

 عليو ويرجى وصحيحا، جيدا باآلخرين يواصل أن عليو فَتجى جيدا، العربية اللغة
 ىف مهار وكاتب قارئ يكون أن عليو ويرجى جيدا ومستمعا متكلما يكون أن

 12.اليومية احلياة

                                                           
10

 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (UIN-Malang Press, 2009), 

h. 18 
 (3121موالنا مالك ابراىيم، ,)ماالنج; مطبعة تطوير منهج تعليم اللغة العربيةآوريل حبر الدين,   11

 61.ص

12  Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Kompetensi Bahasa Arab, (Jakarta: Hidayat, 1975), 

h.7 



5 
 

 مستويات مجيع ىف اإلسالمية ادلدارس دروس من درس فهي العربية اللغة أم ا
 كما وىي إستيالئها للمتعلمُت البد اليت مهارات أربع العربية اللغة تعليم ويسَت

 ; يلي

 االستماع مهارة ١

 الكالم مهارة ۲

 القراءة مهارة ۳

 13واإلنشاء الكتابة مهارة ۴

 أهنا وتعترب. العربية اللغة مهارات ترتيب حسب على أخَتة مهارة الكتابة مهارة أن
 ; ىي الكتابة تعليم ىدافأ اللغة، تعليم من هنائية حصيلة

 .وصوتو احلرف شكل بُت العالقة وادراك العربية احلروف كتابة ١

 الكلمة أول ىف احلرف شكل سبييز مع متصلة حبروف العربية الكلمات كتابة ۲
 . وآخرىا ووسطها

 وسليم واصح خبط اللغة كتابة طريقة إتقان ۳

 .الدارس على أسهل أيهما الرقعة أو النسخ خبط الكتابة إتقان ۴

 .بسهولة اليسار إىل اليمُت من الكتابة إتقان ۵

 .استخدامها وكيفية ودالالهتا الًتقيم عالمات معرفة ٦

                                                           
جاكرتا; طبعة )  ،  دليل تدريس اللغة العربية ىف اجلامعة أنتساري ،ادلؤسسة الدينية مجهورية إندونيسيا  13

 ٨۹ص. ( ١۹۹۹ادلؤسسة الدينية مجهورية إندونيسيا، 
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 النطق بُت االختالفات بعض من العربية اللغة ماىف وإدراك مبادئاإلمالء معرفة ٧
 .والعكس والكتابة

 .للكلمات سبادلنا العريب الًتتيب مستخدما مجل ىف كتابة أفكاره ترمجة ٨

ترمجة أفكار كتابة ىف مجل مستخدما الكلمات صحيحة ىف سياقها من حيث  ٩
 وبنائها بتغيَت ادلعٌت.تغيَت شكل الكلمة 

 ترمجة أفكاره كتابة مستخدما الصيغ النحوية ادلناسبة 21

 أو الفكرة ادلعرب عنها.استخدام األسلوب ادلناسب للموضوع  22

 سو ىف لغة صحيحة سليمة واضحة معربة. سرعة الكتابة معربا عن نف 23

وقسمت ىذه األىداف إىل قسمُت كبَتين. فاألىداف السبعة األوىل  
ىي األىداف احلركية. وأما األىداف اخلمسة األخَتة ىي األىداف السلوكية 
وادلعرفية. ونستطيع أن طلرج اذلدف األساسي من تدريس الكتابة ىو أن سيتطيع 

ا ىف ذىنهم وفكرهتم كتابة صحيحة باللغة العربية لكي يفهم التالميذ أن يعربوا عم
ا من قبل ادلعلمُت ىف تعليم ىناك ثالثة أشياء اليت جيب مراعاهتو  14القارئ.

الكتابة ادلهارات، وىي كيفية تشكيل احلروف األجبدية، متابعة والتعبَت عن األفكار 
 وادلشاعر من خالل الكتابة عادة تسمى ملفقة. 

مهارات الكتابة األجبدية العربية مع نظام الكتابة ادلختلفة اليت سبكن أن 
آخرين ال ميكن أن تقسم. من احلروف  تكون مرتبط مع احلروف التايل ىف حُت أن

                                                           
، ) إيسييسكو; طرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هبازلمود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،   14

 . 315م(، ص.  3114ادلنظمة اإلسالمية للًتبية والعلومة الثقافة، 



7 
 

اذلجائية الثمانية و العشرين، وىناك ستة احلروف ال ميكن أن يكون متصال، وىو; 
  15أ، د، ذ، ر، و. بقية، ما ال يقل عن اثنُت وعشرين احلروف ميكن أن متصال.

 يتعرف الكتابة ىف ادلعٌت العام إىل ثالثة فروع;

تابة دبعٌت التعبَت عن األفكار وادلشاعر بألفاظ وأساليب معينة، وىو ك  األول -2
 ما فصلناه ىف تدريس التعبَت.

لمات واحلروف ادلعربة عن الصور الذىنية ذلذه الثاىن دبعٌت الرسم اإلمالئ للك -3
 الرموز التعبَتية.

واضحا الثالث دبعٌت ذبويد رسم احلروف، والكلمات ذبويدا خطيا  -4
الكتابة ىي نوع من أربعة النوعات ىف مهارة اللغة اليت تتكون  16متناقسا.

على أخرىا. وىي تطلب وتعليم الطالب كيف يكتب احلروف، الكلمة، 
 واجلملة ادلفيدة لكي ربصيل الطلبة الكتابة الصحيحة. 

 على ويعتعد السرور، إىل ويؤدي قهر، دون من ميارس نشط ىي لعبةال
 تعليم برامج منها استفادت جديدة وسيلة العربية تعليم ىف واللعبة 17.التخليل
 . اللغة تطوير يف إجابية نتيجة تطبيقها وأثبتت األخَتة، السنوات يف اللغات

 أنشطة من مهم ونشاط التعليمية، الوسيلة أنواع من نوع اللغوية اللعبة
 حُت اإلنسان يهدف ال الذى الوحيد النشاط ىو األلعاب 18. االتصال التعليم

                                                           
15 Abd. Wahab Rosyidi & Mamlu ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 

Arab, (Malang: 2011), h 98-99 
فخر الدين عامر، طرق التدريس اخلاصة باللغة العربية ىف الًتبية اإلسالمية، )طرابلس; دار الكتب  16

 84( ص، 4::2 منشورات جامعة الفاتح، الوطنية

 ،العربية اللغة تدريس يف حديثة اذباىات الوائلي، الكرًن عبد وسعاد الدليمي حسُت علي طو 17
 632 ص ،(6005 العادلي، للكتب جدار; عمان)
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 رأى يف -كالنص فهو. ذاتو اللعب عن الناربة ادلتعة سوى زلدد غرض إىل ميارس
 ما ولشد. غرض أي من خالصة متعة أو ىدف بال ارتباح أو سرور -كانت
 كل ويف األعمار، كل يف العربية تماتنارل يف اللعب شلارستنا يف ادلتعة ىذه تفتقد

 رلاال يعطى لكي اللغة، تعليم يف" لعبة"مصطلح ويستخدم 19.تقريبا مستويات
 للتدريب ومشوقة شلتعة بوسيلة والدارس ادلتعلم لتزويد الفصيلة، األنشطة يف واسعا
 .ادلختلفة اللغوية ادلهارات لتنمية احلوافز وتوفَت اللغة، عناصر على

اللغة  صعوبات ىف تعليميشعرون  يعلم أن الطلبةإىل ادلدرس من ادلقابلة 
ألن العربية ليست لغة للتفاعل ىف البيئة و  .ادلهارة الكتابة العربية أحدىا ىف

تستخدم  را، نادو ادلدرس عند التعلم رلتمعهم، ولكنهم حصلوا ىف ادلدرسة.
ىف تعليم الكتابة العربية  ،.عند تعلماحملاضرة طريقة بالوسيلة أو اإلسًتاتيجية لكن 

يستطيع  لكي ألن الكتابة تعليم مهم .فقطاحملاضرة ال تكفي باستخدام طريقة 
يم بكيفية ألن ذلك تريد الباحثة أن ذبرب لتعرف التعلطلبة الكتابة باللغة العربية. ال

  آخر، خصوصا ىف تعليم مهارة الكتابة.

هذا " ةلعبدام استخفعالية أن تعمل البحث ربت العنوان  وبناء ذلك رغبت
 دار الهدى بمدرسة الصف التاسع لدى طلبة فى تعليم الكتابة "حرف أّول
 فى تينجيران بارواإلسالمية المتوسطة 

 

                                                                                                                                                               
; ماالنج) ،بها الناطقين لغير العربية اللغة لمتعلمي إيضاءات الفوزان، إبراىيم بن الرمحن عبد  18

( 6005 اكتوبر 60-66 اللغة، متعلي يف اخلاص بالربنامج هبا الناطقُت لغَت العربية اللغة دلعلمي التدريبية الدورة
 56 ص

( 6555 اخلارجي، مكتبة; القاىرة) ،اللسانية الكالمية األلعاب ىريرى، اجمليد عبس أمحد 19
 66.ص
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 أسئلة البحث -ب 
 ىل; ا البحث ىوأن ادلشكالت الرئيسية ىف ىذخلفية البحث، من استنادا  

الصف  ىف الكتابة تعليم ىف  طلبةال نتيجة ترقى ”ىذا حرف أو ل“ ةلعب استخدام
  ؟بارو جَتاناإلسالمية ىف تينادلتوسطة  دار اذلدى دبدرسةالتاسع 

 
 التحديد اإلجرائ -ج 

وجودة إلحذار اخلطأ ىف فهم ادلوضوع السابق فحدد الباحثة ادلصطلحات ادل
 ىف ىذا ادلوضوع;

 20مشتق من كلمة "فعال" دبعٌت ادلؤث ر. فعالية دبعٌت تأثَت و نفوذ فعالية -1
وادلراد بالفعالية ىف    21ربمل حصل ادلنفعة فعالية ىي تأثَت و العقب، اليت

ىذا البحث يعٍت إذا كانت نتيجة ىف اجملموعة التجريبية أعلى من نتيجة ىف 
 اجملموعة الضابطة.              

ىف تعريف آخر التعليم  .ىو إلقاء ادلعلومات من ادلدرس إىل الطلبةتعليم ال -3
و  ىو عملية تغيَت السلوك ىف نفس الناس بوجوه األنشطة بُت الناس وبيئتو،

ىف دراسة اللغة العربية ىف مدرسة دار اذلدى  ىنا تعليم الكتابة ثةالباحتراد 
  .وادلتوسطة اإلسالمية ىف تينجَتان بار

، واجلملة اتالكتابة ىي تطلب و تعليم الطلبة كيف يكتب احلروف، الكلم -4
من ناحية لكي ربصل الطلبة الكتابة الصحيحة. و تبحث الباحثة ادلفيدة 

                                                           
أتابك علي أمحد زىدي سلضر، قاموس "كرابياك" العصري عريب إندونيسي، )يوغياكرتا; مؤسسة على  20

 .::24( ص. 7::2معصوم معهد كرابياك اإلسالمي، 
21

  JS Badudu dan Sulthon Muhammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: 
Pustaka Sinar Harapan, 1996, h. 37 
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تعليم الكتابة خصوصا ىف كتابة ادلفردات واجلمل من حيث القواعد أو بناء 
ىي أن تكتب  اجلملة )اجلملة اإلمسية أو الفعلية( ىف تعليم اللغة العربية.

 .فيدةمعلها مجلة ذبالطلبة مفردات مناسبة حبروف أو ل كما ىف البطاقة و 
لعبة ىف تعليم اللغة العربية ىف مهارة الكتابة لكي لعبة "ىذا حرف أو ل" يعٌت  -5

وىذه اللعبة   22تفضل الطلبة تستطيع أن تكتبوا مفردات اللغة العربية.
بكيفية تكتب الطلبة ادلفردات مناسبة حبروف اذلجائية األوىل ىف البطاقة مث 

 كل ادلفردات ذبعل مجلة مفيدة يعٌت بشكل مجلة امسية أو مجلة فعلية.
إنتان قرية ال صلغوقع ىف الشارع مانو   ادلتوسطة اإلسالميةذلدى مدرسة دار ا -6

 . كاليمنتان اجلنوبية  مكار ساري مدينة باريتو كواالمنطقة تينجَتان بارو ىف 

 

  أهداف البحث -د 
  :يلي ما ربديدة ىي البحث ىذا أىداف فإن   ،البحث أسئلة على بناء

طلبة الصف  لدى الكتابة تعليم يف”أو ل حرف ىذا“ ةلعب استخدام فعالية دلعرفة
  .جَتان باروىف تيناإلسالمية ادلتوسطة  دار اذلدى دبدرسة التاسع

 

 أهمية البحث -ه 
 ;تلي أما األمهيات ىف ىذه البحثة فهي

 أمهية النظرية  -2

                                                           
22

 Fathul Mujib dan Nailur Rahman, Metode Permainan-Permainan Edukatif Dalam Belajar 
Bahasa Arab, (Yogyakarta: DIVA Press.2011) 
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يرجى ىذا البحث يستطيع أن يزيد خزانة العلم الذي يتوجو الًتبية ىف بيئة 
يم اللغة العربية لينتشر النظرة عن وسائل التعليمية اجلامعة خصوصا ىف قسم تعل

 حىت يستطيع أن يساعد ىف تدريس اللغة العربية 
 أمهية العلمية -3

 )أ ادلعلم

 يزداد استمال ادلدرس باستخدام وسيلة ىف ناحية تعليم الكتابةأو ال; 

 ثانيا; ترقية عملت الطلبة ىف تعليم

 علمثالثا; مؤش ر لًتقية عمل التعليم والت

 رابعا; طريقة ىف اختبار وسيلة التعليم اللغة العربية مناسبة للطلبة.

 )ب الطلبة 

 أو ال; ترقية ربصيل الطلبة ىف التعليم، ضلو التفاىم واإلتقان

 ثانيا; تشجيع ادلواقف الناشط من الطلبة ىف تعليم مهارة الكتابة

 ة ادلتابةثالثا; تزويد االىتمام الثقة بالنفس الطالب ىف تعليم مهار 

 رابعا; زيادة مشاركة الطلبة ىف تعليم اللغة العربية خصوصا ىف تعليم مهارة الكتابة

 )ج مدرسة
ىذا البحث ميكن أن يقدم مسامهة مفيدة للمدرسة ىف ترقية تعليم اللغة العربية 

 خصوصا ىف تعليم مهارة الكتابة
 )د الباحثة

 لزيادة ادلعرفة العلمية خصوصا دبادة الكتابة.
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 أسباب إختيار الموضوع -و 
 كثَت من األسباب الذي زبلف الباحثة إلختيار ادلوضوع كما تلي; 

تعليم اللغة العربية ىي دروس جديدة لطلبة زبرج من مدرسة االبتدائية  -2
 والطلبة مستمع فقط وذلم تعليم اللغة العربية غَت متحمس

 سلتلفة، موبيئاهت مخلفياهت نأل للطلبة اللعبة إىل حاجة العربية اللغة تعليم يف -3
 التعلم يف هممحاسو  دافعهم إىل إضافة

 مهارة الكتابة ناحية مهمة ىف تنوذلا أىداف تعليم اللغة العربية -4
طلبة خاصة لدى الطلبة مهارة الكتابة ىي إحدى ادلهارات اليت صعب لل -4

 .وىف تينجَتان بار اإلسالمية ادلتوسطة  دار اذلدىدبدرسة الصف التاسع

 

 الدراسات السابقة -ز 
ىف اإلسالمية وجدت الباحثة الدراسات ادلماثلة ىف مكتبة جامعة أنتساري 

 احلكومية بنجرماسُت، وىي; تينجَتان بارو 

م ربت موضوع  3125البحث العلمي الذي كتبو مفتاح الرشد ىف سنة  .2
مادة الًتكيب فعالية استخدام اسًتاتيجية خض البطاقة ىف ترقية نتيجة التعليم ىف 

 بنجرماسُت.  دبدرسةلدى طلبة الصف الثامن 
باستخدام اسًتاتيجية  ةبة الطلعن كيف ربسُت مهار وىناك الباحث حبث 

ىف تعليم اللغة العربية بكيفية يقسم ادلدرس البطاقات  بةخض البطاقة لتدريب الطل
ىف  فيها تكتب السؤال إىل فرق و كل أعضاء الفرقة جيب بإجابة السؤال كما

 البطاقة. 
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فعالية م ربت موضوع  3126البحث العلمي الذي كتبو سيد زكريا ىف سنة  .3
استخدام وسيلة البطاقات ادلصورة على تعليم مهارة الكالم لدى طلبة الصف 

 النموذجية بنجرماسُت. 3احلكومية اإلسالمية الثانوية  دبدرسةالعاشر 
ىف تعليم اللغة العربية  وىناك الباحث حبث عن كيف ربسُت مهارة الطالب

خصوصا ىف مهارة الكالم باستخدام وسيلة البطاقات ادلصورة بكيفية يفو ض 
ادلدرس البطاقات ادلصورة إىل طالب وفيها تكتب العبارات مثل "أنا أصعد 

 تلك العبارات بتكل م كما ىف البطاقتها.  الشجر" و كل طالب جيب لتنمية
لبطاقات وفيها باستخدام ا ةنا عن لعبوأما البحث اليت ستكون الباحثة ى

وحرف أو لو مناسبا كما ىف  أمر للكتابة عدد ادلفردات ةبتكتب احلرف وكل طل
 . ت جعل مجلة مفيدة بشكل مجلة امسية أو فعليةمث تلك ادلفردا البطاقتها
      

 المسلمات األساسية وفرضية البحث -ح 
 المسلمات األساسية  -1

دار  دبدرسة طلبة الصف التاسعا البحث أن كل ىذ ادلسلمات األساسية ىف
ذلم أمكانية سلتلفة ىف مهارة الكتابة ىف تينجَتان بارو اإلسالمية ادلتوسطة  اذلدى

ميكن أن يساعد تعليم مهارة ”ىذا حرف أو ل“لعبة سطة استخدام العربية. بوا
 الكتابة  تعٍت تسهيل الطلبة ىف التعليم ونتيجتها أن تكون خَتا.

 رضية البحثف -2
( توجد الفروق ذات داللة احصائية بُت نتيجة Haالفرضية البديلة ))أ 

هارة الكتابة العربية للصف ىف تعليم م”ىذا حرف أو ل“لعبة بة باستخدام الطل
 .ىف تينجَتان بارواإلسالمية ادلتوسطة  دار اذلدى دبدرسة التاسع
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 هيكل البحث -ط 
الباحثة إىل مخسة أبواب، ولكل  سموالعلمي ىيكاال، ق ليكون ىذا البحث

 باب مباحث خاصة ترتبط بعضها بعضا، فيما يلى;
; فيو مقدمة ربتوى على خلفية البحث والتحديد اإلجرائ و الباب األّول

أسئلة البحث و ربديد اإلجرائ و أىداف البحث و أمهية البحث و أسباب 
وفرضية البحث و  وادلسلمات األساسية و الدرسات السابقة إختيار ادلوضوع
 ىيكل البحث. 

احملتوى عن الكتابة ولعبة عام اإلطار النظري حث الب; فيو الالباب الثاني
الكتابة و مفهوم الكتابة و أمهية الكتابة و أىداف تعليم مهارة تعريف  على

و لعبة اللغوية و توجيهات عامة لتعليم الكتابة تدريس الكتابة و أنواع الكتابة 
 ."أو لىذا حرف "

 البحث مدخلمن نوع و احملتوى يشتمل منهج البحث ; الثالباب الث
 مصادرىا و والبيانات عينتو و البحث رلتمع و البحث موضوع و البحث وتصميم

و إجراءات  ب ربليل البياناتيلاتصميم القياسات و أسو  البيانات مجع أساليب و
 البحث 

دار  مدرسةحملة عن  مليشتفيو تقدًن البيانات ومناقشتها  ;الرابع الباب
و تقدًن البيانات و مناقشة البيانات ىف تينجَتان بارو اذلدى ادلتوسطة اإلسالمية 

 .وتفسَتىا

خالصة البحث و توصيات يشتمل عن ; يشتمل اخلاسبة الباب الخامس
 البحث.

 
 


