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 األول الباب

 المقدمة
 خلفية البحث - أ 

للمسلمُت. ألن  ليت تؤثر أثرة كبَتة للعامل، وخاصةا اتاللغة العربية ىي إحدى اللغ
مقدمة  لغة العربية اللغة القرآن واحلديث مكتوبا باللغة العربية, إضافة على ذلك أصبحت

 عند ومطلوب. زمانو ادلسلمُت يف ادلؤلف ألفها اليت علوم العام كتب وبعض للكتب الدينية

 الكتاب ذلك على ولتسهيل الفهم العامة دلصلحة ولتومسها ليدرسها وليفهمها الناس اليوم

 ما ومالحظة على عميق فهم من تتمكن امألهن العربية اللغة يف جديدة معرفة احملتاج عليها

 ادلختلفة. الدينية والكتاب واألحاديث النبوية الكرمي القرآن فيو يشتمل

، مهارة ىي مهارة االستماع، مهارة الكالممن ادلهرات للغة العربية أربعة أنواع و 
القراءة ومهارة الكتابة. ولكّل من ادلهارة تتعّلق بادلهارة األخرى. فال ديكن أن حتصل على 

 1.تلك ادلهارات إاّل بادلمارسة الكثَتة

ادلهمة ألن جناح تعليم اللغة وفشلو كانت طريقة يف تعليم اللغة ىي احدى الوجهة 
ألن الطريقة للوصول إىل األغراض  على وجهة الطريقة ادلستعملة يف عميلة التعلممنظورا 
ة العربية صعب وممل وكثَت من ادلشكالت. وىناك أثر تعليم الّلغ يف العادة أنّ  2.الّدراسية

 جديد بأن تعليم الّلغة العربية مشوق الذىن إن كان يساق بطريقة خاّصة.

                                                 
  من يترجم  1

Taufiq, Pembelajaran Bahasa Arab MI, (Surabaya : PMN,  3122 ), hal . 53  

   Suja’i , Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Semarang : walisongo press,2002) , hal  32   2 : من يترجم 
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أما تعليم الّلغة العربية يف مهارة الكتابة، كانت الكتابة تنقسم إىل قسمُت: كتابة 
يف  لقيادة ومساعدة للطالبادلوّجهة و كتابة احلرّية. أما كتابة ادلوّجهة ىي أعطى ادلدّرس ا

أما ىنا تبحث  3.الكتابة. و كتابة احلريّة ىي اختار الطالب ادلاّدة كما شاء و تطويره
 .وىي يساعد و يقايد ادلدّرس الطالب يف اإلنشاء الباحثة عن كتابة ادلوّجهة

وعند زلمد عطية اإلبراشي الطريقة ىي الوسيلة اليت يتبعها ادلدرس لتفهيم التالميذ 
أيّة مادة من ادلواد. وىي اخلطة اليت يضعها ادلدرس ألنفسو قبل أن  أي درس من الدروس، يف

عد دخوذلا. ولطريقة التدريس أثر  يدخل حجرة الدراسة ويعمل لتنفيذىا يف تلك احلجرة ب
حتسن عليها يتوقف جناح ادلدرس أو إخفاقو اليت  أو ال التعليم أوهبا حتسن النتيجة كبَت يف

 .هبا يصل إىل عقول التالميذ

ويف عملية التعليم والتعّلم مل يًتك من الطريقة، الن الطريقة وظيفة دلهيج من اخلروج 
 الذي ينهض التعلم.

وتسليكو حُت التعلم وبعده. حييط  اللعبةميذ يف احلقيقة حيتاج على التالأّن ل وقي
وبنغم واحد فأدى إىل التالميذ يشعرون التعب ومسل.  التعليم حبالة شدة اىتمام خاليا ىادئا

 4يشكل اىتمام لتطور الذكاء وجسمانيات الطبيعيات األبناء. اللعبةفلذلك 

يستطيعون األبناء يدرب قدرة لغويتو ويتطور ابتكاراتو وخياليو والتعاون يف  اللعبةدير ب
 السعيدة.  احلربة الىت على الفرقة وحيصل

                                                 
  من يترجم  3 

Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab, strategi, materi dan media, (Malang: UIN-Malang 

Press, 2002), h. 54 

  من بترجم  4

A. Rohani HM, Pengelolaan Pengajaran (Jakarta: Rineka Cipta, 3115), hlm 41 
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ىو وسيلة لتطور مهارة حاستو فلذلك لعل مريب خيلق حالة  ” scattergories“ اللعبة
 يقبل التالميذ التعليم اجليد ومل يشعر متشبع.سعيدة حىت 
عادة النظر وجيدة إلسعيدة  يستطيع أن جيعل التالميذ فرحة ” scattergories“ اللعبة

 5من الكلمات. الفئاتيف 

ومن ادلمكنات، أن درس اللغة العربية لتالميذ يف ىذه ادلدرسة ىي الدرس الصعب. 
ديّل وهبا توصل إىل  فتحتاج هبا طريقة اللغة العربية ادلناسب هبم حىت يشعرون بسرور وال

 األىداف يف تعليم اللغة العربية.
  تطبيقتأثير  "ن تبحث ىذه ادلسألة حتت ادلوضوع ومن ادلظاىر ادلوجودة، أرادت الباحثة أ

 بمدرسة  مهارة الكتابة لطالب الفصل الثامن نحو ترقية ” SCATTERGORIES“ة اللعب
 . " كاليس بنكالن  األهلية الخير المتوسطة 

 

 في البحث القضايا - ب 
 فتقدم الباحثة ادلسائل كما يلى: ,بناء على خليفة البحث اليت سبقت بياهنا 

 األىلية  مبدرسة اخلَت ادلتوسطةالفصل الثامن  لطالبلكتابة مهارة اكيف كفاءة  -1

 ؟ كاليس بنكالن

 لطالب الفصل الثامن مهارة الكتابة حنو ترقية ” scattergories“ تطبيق اللعبةكيف  -2

 ؟ كاليس بنكالن األىلية  مبدرسة اخلَت ادلتوسطة

لطالب الفصل  مهارة الكتابة حنو ترقية ” scattergories“ تطبيق اللعبةكيف تأثَت  -3
 ؟ كاليس بنكالن األىلية  مبدرسة اخلَت ادلتوسطة الثامن

                                                 
  من يترجم 5

Amy Buttner, aktivitas, permainan, dan strategi penilaian untuk kelas bahasa asing, (Jakarta: Indeks, 
3124), 277 
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 البحث أهداف - ج 

 اليت تقصد الباحثة يف ىذا البحث كما يلى: ىدافاأل أما 
كاليس  األىلية  مبدرسة اخلَت ادلتوسطةكفاءة الطالب على ادلهارة الكتابة  عرفةدل -1

 .نكالنب

لطالب الفصل  مهارة الكتابة حنو ترقية ” scattergories“ تطبيق اللعبةدلعرفة  -2
 .كاليس بنكالن األىلية  مبدرسة اخلَت ادلتوسطة الثامن

لطالب  مهارة الكتابة حنو ترقية ” scattergories“ تطبيق اللعبةدلعرفة تأثَت  -3
 .اليس بنكالنك األىلية  مبدرسة اخلَت ادلتوسطة الفصل الثامن

 

 منافع البحث - د 

 هبذه البحث العلمي أراد الباحثة أن يكون نافعا كما يلي :  

لطالب : يستطيع الطالب أن يستلم الدرس باستعمال اختالف لعبة التعليم من  -1
 ادلدّرس

وأمهية تكوينها،  ” scattergories“للمدرسة وادلدرسات : ليعرفهم على لعبة التدريس  -2
 يكون مادة مقارنة إلصالح منهاج البيئة يف ادلستقبلوكذلك ل

بقسم تعليم اللغة العربية.   (S.Pd.I)للباحثة : ألداء الوظيفة النهائية إىل درجة العامل  -3
اخلزائن  على لتزويد و كذلك لتوسيع معلومات الباحثة يف معرفة كتابة حبث العلمي،

 العلوم.

ليحثوا أوالدىم يف دراسة اللغة العربية دائما  ا: لتنبيو ادلسلمُت ليكونو    للعامة -4
 الكرمي ىي القرآن دينهم، أي دين اإلسالم، وادلصدر شريعة وليفهم معاين مصدر

  .واألحاديث النبوية
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 مجال البحث و حدوده  - ه 

ىذا البحث بالنظر  إىل  يفأّما رلال البحث و حدوده الذى أرادت الباحثة 
 مو الباحثة مبا يلى : مسئلتو و مكان البحث تنقس

ة اللعبةتعليم اللغة العربّية و  يفىذا البحث ىو مهارة الكتابة  يفكانت مسئلة   -1
 لتدريس اللغة العربّية. ” scattergories“  اللغويّة

كاليس  األىلية  مبدرسة اخلَت ادلتوسطة الفصل الثامن يفأّكدت الباحثة حبثها   -2
لغة اليت ختصصها إاّل لتعليم اللغة العربية من جهة ، للمدرسة ذلا معمل ال بنكالن
أربعة ادلهارات ىي مهارة القراءة  يفة اللغوية. ىذه ادلدرسة ذلا بيئة اللغوية اللعبة

 والكتابة واالستماع والكالم. ألن اساس ىذه ادلدرسة ىي ادلعهد.

 ألىلية ا مبدرسة اخلَت ادلتوسطة الفصل الثامن يفأقامت الباحثة ىذا البحث  -3

 . كاليس بنكالن

 األىلية  مبدرسة اخلَت ادلتوسطة الفصل الثامن يف يفأكدت الباحثة حبثها   -4

 مرّات لنيل نتيجة واضحة ومعّينة. مثانية. كاليس بنكالن

 يفىذا البحث يعٍت أرادت الباحثة بإقامة البحوث  يفحدود رلال البحث   -5
. مثانية مرّات لكن كاليس بنكالن ىلية األ مبدرسة اخلَت ادلتوسطة الفصل الثامن

 سّتةىذه ادلدرسة تكون إقامتو  يفبتحديد وبضيق الوقت اليت وصلت الباحثة 
 مرات.

 

 تعريف بعض المصطلحات - و 

أن يشرح عن بعض ادلصطلحات  توضيحا للبحث وتسهيال للقارئ تريد الباحثة 
 :حول ادلوضوع حسب ادلطلوب فيما يلى 
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تأثَتا، وقال أمحد ورسون منور أن تأثَت  –يؤثر  –أثر : مصدر من  تأثَت
الذي يقصد هبذا البحث ىو تطبيق الطريقة  pengaruh "6مبعٌت "
لطالب الفصل  مهارة الكتابة حنو ترقية ” scattergories“ اللعبة
 كاليس بنكالن األىلية  ادلتوسطة مبدرسة اخلَت الثامن

استعمال تطبيقا. وىو عند السعي –يطبق  -ق: من كلمة طب تطبيق    
اد وتنفيذ وتقومي يف الشخص واألشخاص الذين يرغبون يف إعد

  7.مبعٍت يفعل الشيء استعماذلم

    “scattergories ”: ىاسربو تنتجها حزب ةاللعبة فئة التفكَت اإلبداعي القائم على ىو 

اذلدف من و  .1988يف عام نشرت و  براديل ميلتون شركة من خالل
 فريد األشياء من خالل تسمية لتسجيل نقاط اعب 6 إىل 2ة اللعبة

 2.ادلهلة، يف غضون الرسالة األوىل إعطاء من الفئات، ضمن رلموعة

طبيق يعٍت بت 9يرقى أي رفعو وصعده. –: مصدر من كلمة رقى  ترقية    
طريقة األلعاب اللغوية يرجى ارتفاع إتقان ادلفردات يف تعليم اللعة 

 العربية

الكتابة وحيول دون فهمها فهما صائباً، ومن مث فإن الكتابة :  بةاالكت 
الصحيحة عملية مهمة يف التعليم على اعتبار أهنا عنصر أساسي من 

عنها والوقوف عناصر الثقافة وضرورة اجتماعية لنقل األفكار والتعبَت 
                                                 

77( 1997اإلندونسي )فوستاكا :  –امحد ورسون منور : قاموس منورالعريب  6  

  لويس معلوف، ادلنجيد يف اللغة واالعلم )بَتوت : دار ادلشرق( 7

 2 http://en.wikipedia.org/wiki/Scattergories 28  22:78,  2714ماريس 

 276( : 1997اإلندونسي )فوستاكا :  –امحد ورسون منور : قاموس منورالعريب  9

http://en.wikipedia.org/wiki/Scattergories
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على أفكار اآلخرين واإلدلام هبا، وتعد الكتابة أحد األبعاد األساسية 
 للبعد ادلعريف.

 

 

 


