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 الباب األول
 مقدمة

 

 أ( خلفية البحث

قوم عن أغراضهم وقد تعددت أنواع األصوات كل اللغة ىي أصوات يعرب هبا  
 وطرق التعبَت بتعدد األمم واختالف ظروفها فنشأ عن ذلك لغات تقوق اآلالف عّدا

ل يكون الرسائل للتصا ة أن اللغة أنيف اغبقيق 1متفاوتة بيانا ومتباينة داللة ولفظا.
   2الرسالة على األخرى.

كما عرفنا أن اللغة العربية ىي أفضل اللغات يف أكباء العامل, ألهنا من أوسع 
 ىي اللغة اؼبشهورة يف العامل اليت اللغات وأغناىا و أدقها تصويرا. و كذلك اللغة العربية

كثر من عشرين بلدا يف ماليون نسمة, و يستخدمها رظبيا أ كثر من مائيتيستخدمها أ
ىيئة  ُتستخدم رظبيا يف للغة العربية ىي إحدى اللغات اليتالعامل. عالوة على ذلك أن ا
إحدى اللغات  ن منيزية, حىت تكون اللغة العربية اآللاألمم اؼبتحدة سوى اللغة اإلقب

خرون رىا ال يتعلمها العرب فقط, بل اآلكانت يف تطو   مل اليتاؼبوجودة يف ىذا العا
 يتعلمون و يفهموهنا و حيتاجوهنا.

تنفع يف تدريس اللغة العربية. و اغباصل  اللغويّة ىي الوسيلة اعبديدة اليتاللعبة 
اؼبهم يف عملية تدريس اللغة  من تلك اللعبة تأثَت إجيايب يف توكيل مهارة اللغة, ألن

 3اغبال اؼبسرور.  قت العربية اؼب
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ستماع، أو تدريب مهارات اللغة )مهارة االاللعبة اللغوية يهدف إىل نيل السرور 
اصر اللغة )اؼبفردات والقواعد . م، و مهارة القراءة، و مهارة الكتابة  وعنومهارة الكال

من  فذلك ليست ,ذا كانت اللعبة سرورا لكن ال تنال مهارة اللغة أو عنصر  معُتإ
هتدف إىل تدريب مهارة اللغة أو  شاطذا كانت النلعبة اللغة. والعكس من ذلك، إ

النشاط  سمى اللعبة اللغوية. وهبذا، كانتعنصر معُت، ولكن ليست سارّة، فهذا ال ي
ربتوى سرورا وتدريب مهارة اللغة أو  ربصل أن تذكر اللعبة اللغوية إذا كانت النشاط

 4عنصر اللغة اؼبعُت.

, عند ولذلك, جيب على اؼبدرس أن جيعل عملية تدريس اللغة العربية فعاال
خر. تطبيق الطريقة اؼبناسبة يف عملية ربويل درس اللغة العربية إىل الطالب ، أو بقول آ

 تدريس اللغة العربية ستساعد الطالب لفهم درس اللغة العربية.
قسام : تشكل األجبدية, و اإلمالء, و األفكار سم مهارة الكتابة إىل ثالثة أتنق

مهارة الكتابة  5الذي يعرب عنها من خالل الكتابة و يف العادة يذكر باإلنشاء التحريري.
مهارة ربتاج يف ىذا الزمان, ألهنا مهارة الكتابة لتكون احد وسيلة لتعبَت عن ىي 
  6فيو تفكَت و شعور اإلنسان. ر و اؼبشاعر مثل الرجاء أو أي شيئاألفكا

أما ىنا فتبحث الباحثة عن مهارة الكتابة وىي تساعد الطالب يف كتابة 
اؼبفردات, ألن يف اغبقيقة طالب الفصل الثامن باؼبدرسة اؼبتوسطة ؼبؤسسة دار السالم 
اإلسالمي فهموا مفردات اللغة العربية و لكن بعض من الطالب مل تستطيعوا يف الكتابة 

ات جيدا و صحيحا. لذلك اػبطوة األوىل و صعب على الطالب ليكتبوا اؼبفرد
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يف تعليم الكتابة لكي يشعر الطالب  Typed Gameتستعمل الباحثة بتطبيق لعبة 
 لعبة يقدر الطالب بنفسهم. بالسرور بتعليم اللغة العربية, و ىذه

 تطبيق" ربت اؼبوضوع قامت الباحثة هبذا البحث العلميمن ذلك السبب, 

هارة الكتابة لطالب الفصل الثامن باؼبدرسة اؼبتوسطة لًتقية م  Typed Gameةلعب
 ."كرسيك -موراوودي   2ؼبؤسسة دار السالم اإلسالمي 

 

 ب( قضايا البحث

لطالب الفصل الثامن باؼبدرسة اؼبتوسطة ؼبؤسسة دار كيف كفاءة مهارة الكتابة  .1
 كرسيك ؟-موراوودي   2السالم اإلسالمي 

لًتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن   Typed Game لعبة تطبيق كيف .2
 كرسيك ؟-موراوودي 2باؼبدرسة اؼبتوسطة ؼبؤسسة دار السالم اإلسالمي 

لًتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل   Typed Game ةلعب تطبيق فعالية كيف .3
 كرسيك ؟-موراوودي  2سة دار السالم اإلسالمي الثامن باؼبدرسة اؼبتوسطة ؼبؤس

 

 الٍبحث ت( أهداف

 : أما األىداف من ىذا البحث فما يلي     

لطالب الفصل الثامن يف باؼبدرسة اؼبتوسطة ؼبؤسسة كفاءة مهارة الكتابة  ؼبعرفة .1
 كرسيك–موراوودي  2دار السالم اإلسالمي 

لًتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل   Typed Game لعبة تطبيقؼبعرفة  .2
 كرسيك-موراوودي  2ؤسسة دار السالم اإلسالمي الثامن باؼبدرسة اؼبتوسطة ؼب
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لًتقية مهارة الكتابة لطالب   Typed Game لعبة تطبيق فعاليةؼبعرفة  .3
-موراوودي  2الفصل الثامن باؼبدرسة اؼبتوسطة ؼبؤسسة دار السالم اإلسالمي 

 كرسيك

 

 ث( منافع البحث 

 التالية : والنتيجة من ىذا البحث تأمل الباحثة بوجود اؼبنافع     
 يف تعلم اللغة  العربية Typed Gameلعبة  معرفة عملية تطبيق . للباحثة ىي1

 فبلة يف تعلم اللغة العربية مية مفرحة والي. لتكون العملية التعل2
 .  لتكثَت خزانة العلوم واؼبعارف خاصة يف فعالية ألعاب اللغة العربية3
 

 ج(حدود البحث 
  -موراوودي  2ؤسسة دار السالم اإلسالمي اؼبتوسطة ؼبزبتار الباحثة يف اؼبدرسة   

والذي يستخدم كتابا يعٍت كتاب اللغة  2114-2113كرسيك يف الفصل الثامن سنة 
, ويعمل ىذا البحث شهرا تقريبا.  مرحلة الثا ي دبوضوع النحويةالعربية لفصل الثامن يف
الذي يعمل لقياس  لبعدار قبلي مث تعمل البحث. مث تعمل اختبار االذي ستبدأ باختب

 إنتاج التعليم اؼبرجّوة.  
 

  حاتض المصطلتوضيح بع ح(

دبعٌت تعترب الصورة وسيلة  7دبعٌت تنفيذ.  تطبيقا -يطبق-)طبقتطبيق : مصدر من  . 1
 مهارات اللغة والسيما مهارة الكتابة. ناجحة يف تدريس

 ع و مسرور.ىي عمل جدب نف 1اللعبة : كل ما يلعب بو, مثل الشطرنج والنرد.  .2
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3. Typed Game ن تكتبوا مفردات أ  تفضل الطاّلب تستطيعاللعبة اليت ىي
مهارة كتابة الطالب   خطوات لتدريبو ىذه الطريقة ىي األوىل من  اللغة العربية.

 .وصحيحاكي يستطيعوا كتابة اللغة العربّية جّيدا 

 لبحث فهيأما ترقية يف ىذا ا 2يرقي أي رفعو وصعده. -ترقية : مصدر من رقي .4
احملاولة الشديدة يف عملية التعليم لنيل اؼبقصود التدريسّي الذي راجي بو اؼبعلم أو 

 سواه.

مهارة الكتابة : القدرة الدارسُت على كتابة الصحيحة إمالئيا. وإجادة اػبط  .5
ويقصد يف ىذا  10فكار يف وضوح ودقة. درهتم على التعبَت عما لديهم من أوق

 كفاءة الطاّلب بكتابة اؼبفردات جّيدا وصحيحا.البحث ىو  

الطالب: صبع من طلب, ىو من يطلب العلم, و اؼبراد يف ىذا البحث طالب  .6
  -موراوودي  2ؼبؤسسة دار السالم اإلسالمي الفصل الثامن باؼبدرسة اؼبتوّسطة 

 .كرسيك

 

 سة السابقة خ( الدرا
, يبحث فيو تأثَت تطبيق اللعبة ىذا حرف أويل لًتقية 2112. فربييانيت مفيكا سايل, 1 

الموغان , قسم تعليم  –درسة اؼبتوسطة بانيوبا  اؼبمهارة الكتابة, )بالتطبيق على 
 اللغة العربية اعبامعة اإلسالمية اغبكومية سونان أمبيل سورابايا. 

فيو تأثَت تطبيق اللعبة اللغوية كرة اؼبفردات لًتقية مهارة  , يبحث2112. وينارليك, 2
الموغان ,  -درسة النتوسطة نور اؽبداية سولوكورااؼباللغة العربية, )بالتطبيق على 

 قسم تعليم اللغة العربية اعبامعة اإلسالمية اغبكومية سونان أمبيل سورابايا. 

                                                           
2
 525، الوراجع الطابك، ص الوٌجد فى اللغتلىٌص هعلىف،   

10
 555. ص, مكة(, الثاني قسم) لعربيةا اللغة تعليم, طعيمة احمد رشيد  
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بطاقة الومضية يف ترقية مهارة , فعالية إستخدام ال2119.  نونونج صفا زلفينا, 3
الكتابة )بالتطبيق على اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية األوىل تولونج أجونج , 
 قسم تعليم اللغة العربية اعبامعة اإلسالمية اغبكومية موالن مالك إبراىيم ماالنج.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


