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  الباب األول
 المقدمة
  

 خلفية البحث  .أ 
ة هي أفضل لغة يف أحناء    ّ ا من أوسع لغة وأغناها اللغة العربي العامل، أل

ة هي اللغة املشهور يف العامل اليت يستخدمها أكثر .ها تصويراوأدق ّ وكذلك اللغة العربي
  ۱.وتستخدمها رمسيا أكثر من عشرين بلدا يف العامل،من مائتني ماليني إنسانا

ة هي إحد َ ُ رمسيا يف وفضل على ذلك بأن اللغة العربي ى لغة اليت تُستخدم
ن من إحدى لغة حىت تكون اللغة العربية اآل.ة األمم املتحدة سوى اللغة اإلجنليزيةئهي

خرون بل اآل تطورها ال يتعلمها العرب فقط، هذا العامل اليت كانت يف املوجودة يف
ا وحيت اايتعلمون ويفهمو   .جو

ا لغةُ القر واألهم    ن الكرمي واألحاديث الشريفة اللذين آمن اللغة العربية،أ
إن : " به الكرمياكت  عة الدينية كما قال اهللا تعاىل يفجيعلهما املسلمون مصادر الشري

ما مصدران يف اإلسالم فالبد على  ۲".ن عربيا لعلكم تعقلونآأنزلناه القر  أل
 .ون بتعليم اإلسالماملسلمني أن يتعلموها لعلهم يعلم

استعمال اللغة  للغة العربية أن يستطيع الطالب يفومن أهداف تعليم ا  
ذا  ٣.العربية إما بلسان أو كتاب يف الناحية العملية ولكن الواقع ال يساوي 

وصارت رغبتهم يف . عليمفإن الطالب قد أصابتهم اململة و السامة يف الت.الرجاء
  عليم ناقصة وهم يشعرون عملية الت

                                                             
   يرتجم من  ۱

Azhar Arsyad,Bahasa Arab Dan Metode Pengajarannya,(Yogyakarta:pustaka Pelajar,2003)1 
  12:2:فسورة يوس,الكرمي نآلقر ا  ۲
   يرتجم من ٣

Ahmad Izzan,Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,(Bandung:Humaniora,2009).77  
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م كثري  أن اللغة العربية هي أصعب اللغة، إذ يكتبون باللغة العربية قد أصا
بة ذالك، وهم لكتابة فإنه ليس هلم رغبة يف جتر من األخطاء، وخاصة يف مهارة ا

 .حيبون أن يكتبوا باللغة اإلندونيسية إذ يكتبون باللغة األجنبية
ستماع ى على أربعة مهارة وهي مهارة االحتتو  كما عرفنا أن اللغة العربية 

أهدافها وأمناطها وماهيتها لكل مهارة اخلصائص هي و . والقراءة والكالم والكتابة
  .هاوموضع

كما تعترب القدرة على الكتابة . تعترب الكتابة مهارة مهمة من مهارة اللغة
بة يف املستويات وتزداد أمهية الكتا. هدفا أساسيا من أهدف تعليم اللغة األجنبية

املتقدمة من تعلم اللغة حيث حيتجها املدرس عن مستواه يف دراسة اللغة، وقد 
ا معلوماته عن اللغة وسائل دراسة وإذا كانت الكتابة وسيلة من . حيتجها ليسجل 

ا يف ذات الوقت تعتمد على هذه املهارات و  ةاللغة وترقية املهار  اللغوية األخرى، فإ
ستخدام قدرة على اال ةستماع و القراءة يكتسب الدراسطريق االفعن تستفيد منها، 

 .هابياملناسب للغة وتراك
الكتابة من أهم العلوم واملعارف البشرية والشرعية والعلمية والكونية اليت حيتاج 
إىل معرفتها كل طالب ومعلم وأستاذ جامعي وكل كاتب وأديب وشاعر وفقيه 

رتباطه الوثيق جبميع العلوم ام اإلنشاء إىل ية علوحمدث وخطيب وصحفي، وتعود أمه
واملعارف البشرية، فهو مستمد من مجيعها وذلك ألن الكاتب ال يستثين صنفًا منها 
من اإلنشاء والكتابة فيخوض يف كل املباحث ويتعمد اإلنشاء يف كل املعارف 

 .البشرية
من جهة القواعد، أكثر لة اليت توجد إما يف املدرسة الثانوية والعالية هي أواملس

  .الطالب ضعيف يف القواعد وأكثر األخطاء يف الكتابة
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ظن املتعلمون باللغة العربية أن تعليمها صعبة، إذن من هنا يطلب املعلم   
اإلبداع يف استعمال الوسائل التعليمية، ألن استعمال الوسائل التعليم تزيد دوافع 

 ٤.م مرتفعاالطالب حىت تكون مهة الطالب املادة التعلي
ا إلحداث علمية التعليم    ە.وسيلة التعليم هي وسائط تربوية يستعان 

االت ونرى أن الوسائل املستعمل ة يف تعليم اللغة العربية، فهي تصنف يف ا
  ٦:التالية
 وهي اليت يستفاد منها عن طريق نافذة العني: الوسائل البصرية. 
 طريق األذن وهي اليت يستفاد منها عن: ئل السمعيةاالوس. 
 وهي اليت يستفاد منها عن طريق العني واألذن معا: الوسائل السمعية البصرية .

  وأن بطاقة الذاكية إحدى من وسائل البصرية
وصور على . بطاقة الذاكية هي تعترب بطاقة التذكري املعرّض حنو التالميذ 

دى التالميذ إىل التف رةتصو املتلك البطاقات  كري أو أمرا ألداء أو الكتابات عالمة 
  ۷ .الواجب من املدرس

بطاقة "وسائل التعليم رب تطبيق الالباحثة أن جت تريدوهلذا الشرح   
عملية تعليم اللغة العربية، خصوصا مهارة الكتابة للفصل العاشر  يف" الذاكية

للباحثة هو  يالعلم وكان موضوع البحث. باملدرسة العالية احلكومية سومنب
طالب لبطاقة الذاكية لترقية مهارة الكتابة الوسيلة التعليم  فعالية استعمال"

  "العالية الحكومية سومنب الفصل العاشر بالمدرسة

                                                             
  يرتجم من  ٤

Wina Sanjaya,Perencanaan dan Desain Sistem pembelajaran,(Jakarta:Prenada Media Group,2010, 
209) 

ص .م۲۰١١.مطبعة جامعة موالنا مالك إبراهيم:ماالنق( التدريس حنو وإعداد مدرس اللغة العربية الكفءمهارة .أ وريل حبر الدين  ە
١54(  

  ۱ە۹ص .نفس املرجع  ٦
   يرتجم من  ٧

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 41. 



4 

 قضايا البحث  .ب 
فهم، استعرض الباحثة املسائل استنادا إىل خلفية البحث السابقة ولتيسري ال

  :ي،وميكن تلخيصها كما يل يحث اجلامعهذا الب أرادت الباحثة إجابتها يف اليت
تدريس مهارة الكتابة للفصل  يف "بطاقة الذاكيةال"ستعمال وسيلة التعليم اكيف  .1

  العاشر باملدرسة العالية احلكومية سومنب مادورى؟
لطالب باستعمال وسيلة التعليم بطاقة الذاكية للفصل كيف مهارة الكتابة  .2

  العاشر باملدرسة العالية احلكومية سومنب مادورى؟
لرتقية مهارة الكتابة لطالب " بطاقة الذاكية"وسيلة التعليم ستعمال اكيف فعالية  .3

  مادورى؟ الفصل العاشر باملدرسة العالية احلكومية سومنب
 

 أهداف البحث  . ج
ل إليها املناسبة بقضايا أرادت الباحثة الوصو  يأما أهداف البحث الذ

  :هي , هذا البحث البحث يف
ملهارة الكتابة " ذاكيةالبطاقة ال"ملعرفة طريقة استعمال وسيلة التعليم  .1

 لطالب للفصل العاشر باملدرسة العالية احلكومية سومنب مادورى ؟
لفصل العاشر باملدرسة العالية احلكومية املعرفة مهارة الكتابة لطالب  .2

 .سومنب مادورى
لرتقية مهارة " بطاقة الذاكية ال" ملعرفة فعالية استعمال وسيلة التعليم  .3

اشر باملدرسة العالية احلكومية سومنب الكتابة لطالب الفصل الع
 .مادورى

 
 أهمية البحث. د

  :يحث فتقدمها الباحثة مبا يلبالنسبة إىل منافع هذا الب
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لباحثة والستيفاء شرط من زيادة العلوم ل: منها, للباحثة يمنفعة البحث العلم) ١
  يف، )S.Pd.I(قة األوىل بحلصول الشهادة بالدرجة الط نهائيال متحانشروط اال

كلية الرتبية شعبة تعليم اللغة العربية جامعة سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية 
 .سورابايا

 ، تعريف الباحثة عنيحبث فيها الباحثة ه للمدرسة اليت يمنفعة البحث العلم) ۲
 لعربية عن اجيابيتها و سلبيتها يفتعليم اللغة ا فعالية استعمال وسيلة التعليم يف

 .الفصل العاشر
تعليم اللغة  وهو استعمال الوسائل التعليمية يفوتسهيل الطالب بابتكار اجلديد ) ٣

يكون العربية، وأرادت الباحثة أن حيث مهة املتعلمني باللغة العربية حىت 
  .عملية التعليم املتعلمون نشيطا وال ممال يف

 أوالدهم يفملسلمني ليكونوا حيثون لتنبيه ا: للعامة، منها يمنفعة البحث العلم) ٤
دين اإلسالم،  يأ أسس حكم دينهم، للغة العربية دائما ليفهموا معايندراسة ا

  .القرآن واحلديث يواألسس ه
 
 صطلحات البحث وتحديدهم. ه

تعمل املعلم لتسهيل وقيل وسائل اإليضاح، وهى كل ما س: التعليموسيلة   .۱
   ۸.عملية التعليم وصول املدة يف

لة التعلم البسيط ولكن مؤثر للتعلم كتائب الكتاب آهي  :بطاقة الذاكيةال  .۲
ويقصد ىف هذا البحث أن بطاقة  ۹.بالتصميم اجلاذب حىت ال يشعر املستخدم

                                                             
   يرتجم من  ٨

Chaidar Alwasilah,.Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab.(Bandung:PT Remaja 
Rosdakarya.2011.hal 224) 

   يرتجم من ٩
http//griyasmarteducation.blogspot.com 
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الذاكية هو قطعة من القرطاس،و األستاذ يكتب املفردات ىف القرطاس الذي 
  .سيقسم إىل الطالب

اللغة، أو أحد فنون  يف ابة إىل أحد اجلوانب اإلنتاجيةتشري الكت :مهارة الكتابة  .٣
هذه الناحية، بينما ميثل  م مع الكتابة يفاإلرسال، حيث يشرتك فن الكال

ويقصد عن مهارة  ۱۰.ستقبالية من بني فنون اللغةستماع والقراءة الناحية االاال
املقرر،ويصنع  تالكتابة أن األستاذ يأمر الطالب أن يصنع اجلملة من املفردا

  . املقرر وفقرة كما سرح األستاذ تردااإلنشاء باستعمال املف
املقياس الذي يظهر به أهداف ما طبق الفاعل إىل أين وصول  :فعالية  .٤

ويقصد ىف هذا البحث أن فعالية هنا يسعى الطالب ليفهم  ١١.مقصودها
  .فهماجيدا الدراسة وليكون مهة عند الدراسة

  
 دراسة سابقة. و

  لولوء لبيبة:     سماال
  د ۰٢٢۰۷۰٤۸:   رقم القيد

  قسم تعليم اللغة العربية:   كلية الرتبية
  ٢۰١١:    السنة

كاء حنوى ترقية مهارة الكالم يف الذ  ةتأثري وسائل التعليم بطاق:   املوضوع
سة العالية ر تعليم اللغة العربية لتالميذ الفصل العاشر باملد

  .اإلسالمية احلكومية كرجيك باداس كاديري

                                                             
ا. نور هادي  ۱۰  لتعليم  2011. جامعة اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراهيم: ماالنج. (املوجة اللغوية لغري الناطقني 

  105:   )املهارات
  يرتجم من   ١١

Alex MA,Kamus Ilmiah Populer Kontemporer,(Surabaya:karya Harapan,138) 
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استخدم وسائل  يفحبثت الباحثة يف هذا البحث اجلامعي أّن يوجد تأثري   
تالميذ وهي أكثر وأعلى من النتيجة املعّدلة لل ۸،۷كاء فهي الذ  ةبطاقالتعليم 

  .٣۸،٦كاء وهي الذ  ةاملتعلمون بال وسائل بطاق
ا  يالذ يلفرق بني هذا البحث والبحث العلمو ا قدمها لولوء لبيبة أ

ستعمل الباحثة اف. الذكاء حنوى ترقية مهارة الكالم ةبطاقال ئل التعليماستخدام وسا
الفصل العاشر باملدرسة  لرتقية مهارة الكتابة يف اءالذك ةبطاقاليلة التعليم هي وس

  العلية احلكومية سومنب مادورى
ة مهارة استعمل الباحثة هذه الوسيلة لتسهيل فهم الطالب عن دراس

, هذه املهارة الكتابة كي يكونوا ماهرين يف م يفءاالكتابة ولتحث تنمية كف
قدمها لولوء لبيبة، وهي تبحث عن مهارة الكالم  يالذ يخبالف البحث العلم

  .باملدرسة العالية كاديري
  يهاشم أشعر  :    سماال

  د02208034:   رقم القيد
  قسم تعليم اللغة العربية:   كلية الرتبية

 2012:       السنة 
 مهارة لرتقية" املسلسلة الصورة" التعليم وسيلة استعمال فعالية :  املوضوع

 ماجاساري  احلكومية الثانوية باملدرسة عشر احلادي الفصل لطالب الكتابة
  ماجاكرطا

استخدم وسيلة  البحث اجلامعي أّن يوجد فعالية يفحبثت الباحثة يف هذا 
  .مهارة الكتابة لتعليم الصورة املسلسلة وخصوصا يفا

وأما الفرق بني هذا البحث والبحث السابق هو يف مكان البحث و 
  . استخدام وسائل التعليم
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 خطة البحث  .ز
  :يإىل أربعة أبواب وتفصيلها كما يل يتقسم الباحثة هذا البحث العلم

هذا الباب تبحث عن خلفية البحث وقضايا البحث  وأهداف  يف :  الباب األول 
ودراسة  و مصطلحات البحث و حتديده البحث وأمهية البحث
وهذا الباب مهم ألنه سيكون وسيلة لفهم . سابقة وخطة البحث

  .املوضوعات التالية
اسات النظرية من موضوع هذا الباب يبحث الباحثة عن الدر  يف:  الباب الثاين

قدمها الباحثة وحيتوى هذا الباب على ثالثة  يالبحث الذ
  :فصول

 واملعايري يف, وأنواعها ,وأمهيتها عن وسيلة التعليم،تبحث  :  األول الفصل
يف اقة الذاكية، ومزاياه، واخلطوات بطالو تعريف عن , اختيارها

   .استعماهلا
، ، مراحلها تعليمها أهداف و  ،وأمهيتها ،تبحث عن مهارة الكتابة :  الفصل الثاين

  تفريق بني مهارة الكالم والكتابةال
 يف" الذاكية  بطاقةال"فعالية استعمال وسيلة التعليم تبحث عن  : الفصل الثالث 

  .تعليم اللغة العربية
و جممع  ،خطوات البحثيف هذا الباب تبحث عن نوع البحث  :الباب الثالث 

البحث وعينته وطريقة مجع البيانات وبنود البحث وحتليل 
  .البيانات

هذا الباب تقدم الباحثة عن الدراسة امليدانية والدراسة حتليلية  يف : الرابع  الباب
تعليم اللغة  يف“ بطاقة الذاكيةال”وسيلة التعليم عن استعمال 

  :وحيتوي هذا الباب على فصلني. العربية
  .سومنب مادورى ية عن املدرسة العالية احلكوميةخيتار حملة  :   الفصل األول
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اكية،وعن مهارة الكتابة بطاقة الذالستعمال وسيلة ا تبحث عن :   الفصل الثاين
وكيفية التحليل عن فعالية صل العاشر، فال لطالب يف

لرتقية مهارة “ بطاقة الذاكيةال” استعمال وسيلة التعليم
الكتابة لطالب الفصل العاشر باملدرسة العالية احلكومية سومنب 

  .مادورى
ام ويتناول فيه نتائج تختعن االهذا الباب األخري يشمل  يف :الباب اخلامس 

  قرتاحاتالبحث واال
  

  
  

  
 

 


