الباب األول
مقدمة
أ .خلفية البحث
الكتابة مهارة لغوية رابعة على حسب ترتيبها بعد املهارات الثالث وهي اإلستماع
والكالم والقراءة .وتعترب الكتابة حصيلة هنائية من تعلم اللغة .وهي أيضا مهارة شاملة
تدعمها املهارات األخرى 1.لذلك توضع الكتابة يف ترتيب أخري من مجيع ما يدرسه
اإلنسان يف اللغة .ولكن ال يعين أن الكتابة تدرس يف مرحلة أخرية من عملية تعليم اللغة،
وإمنا حسب حاجة متعلم اللغة إىل إية مهارة يريد السيطرة عليها.
تعليم الكتابة العربية يف املدارس يططو على العديد من مكوتات اللغة (اهلجائية
والطحو واملفردات وعالمات الرتقيم) 2.فالتالميذ عادة ال يكون جاهزة للعرض الكتابة،
وهم حيتاجون إىل مساعدة املهارات األخرى وهي احلركية البصرية.
مهمة يف التعليم على اعتبار أهنا عطصر
ومن مثّ تعترب الكتابة الصحيحة عملية ّ
أساسى من عطاصر الثقافة ،وضرورة اجتماعية لطقل األفكار والتعبري عطها ،والوقوف على
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أفكار الغري واإلملام هبا 3.ألن جناح الطالب يف املشاركة يف أنشطة التعليم والتعلم يف
املدارس حيدد الكثري من قدرهتم على الكتابة .ويرتكز تعليم الكتابة بثالثة أنواع من
القدرات ،قدرة يف اخلط ،وقدرة يف اهلجاء ،وقدرة يف التعبري الكتايب اجليد 4.ولذلك تعليم
الكتابة لوازم القدرة.
إن تدريس الكتابة يف مدرسة اهلداية الثانوية اإلسالمية لو دامر لباك عادة أتليف
اجلمل ملادة األساسية ،يف أتليف اجلمل ،جيب أن يعرف على األقل املفردات وحيفظ ليس
فقط احلفظ ولكن معرفة شكل الكتابة ،وأيضا أن يتقن الطحو والصرف .يف املواد التالية،
يتوقع من الطالب أن يكونوا قادرين على إكمال اجلملة وأعلى مستوى قادر على التأليف
حبرية .هدف تعليم الكتابة هي لكي يستطيع الطالب كتابة اللغة العربية أ األحروف
العربية جيدة و صحيحة.
مهارة الكتابة يف املدرسة هي مهارة صعبة على الطلبة ألن عملية الكتابة عملية
معقدة تتعامل معها علوم اللغة ومهارات لغوية 5.تعلمها البد فهو استعداد املدرس الذ
لديه الكفاءة لتدريس مهارات الكتابة .وضعف الطلبة يف الكتابة أمر ظاهر ألن الكتابة
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يف اللغة العربية هي حتويل األصوات اللغوية إىل رموز خمطوطة على الورق أو غريه

3

متعارف عليها بقصد نقلها إىل اآلخرين مهما تطائ الزمان واملكان بقصد التوثيق واحلفظ
وتسهيل نشر املعرفة 1.ولذلك ال بد عليطا أن نتعلم مهارة الكتابة جبدية.
استطادا إىل املالحظات يف  22ديسمرب  2112يف الصف العاشر من مدرسة
اهلداية الثانوية اإلسالمية لو دامر لباك ،إن نتائج تعلم الكتابة يف مدرسة قليلة جدا من
املشاكل اليت يواجهها الطالب أثطاء عملية التعلم ،وكان هطاك العديد من املشاكل مبا يف
ذلك من الطالب الذين بلغ عددهم  35شخصا %11 ،الطالب إهنم ال يقدرون على
كتابة اجلمل وفقا بقواعد الطحوية الصحيحة  %21 ،يضعفون يف تكوين اجلملة املفيدة،
 %11يتم أتكيد على ترمجة الطص اإلندونيسي إىل اللغة العربية ،ويظن الباحث من
أسباب ذلك ألهنا قلة تطوير املواد لتعلم الكتابة ،يف عملية التعلم ال يرافقه كتب خاص
للمواد تعلم الكتابة .وجبانب ذلك ،ضعف ميل الطالب يف تعلم اللغة العربية ،وقلة سيطرة
املفردات ،وقلة سيطرة الطحو والصرف ،وعدم املداومة يف قراءة الطصوص العربية .رأ
البحث ،أن التالميذ يطامون يف الفصل وميزحون أصدقائهم .هم الذين يشعرون تعبا ونعاسا
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وكسال يف عملية تعلم اللغة العربية .ذلك لعدم اإلهتمام من قبل الوالدين ،حىت ال تفهمون
تعلم مادة الكتابة.
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حل هذه املشكالت بتطوير املواد التعليمية يف ذلك املوضوع .أل ّن تطوير
و ميكن ّ
مهمة يف عملية التعليم والتعلم لزايدة محاس الطالب يف التعلم ،خبالف
املواد التعليمية ّ
ذلك لتقليل ملل الطالب يف التعلم حىت يتمكن الطالب من التعلم مبستقل ،ميكن أن
يؤد وجود املواد التعليمية إىل حتسني التعلم ليكون أكثر فعالية ،وتسهيل املعلم يف تطفيذ
التعلم.
املواد التعليمية املستخدمة يف تعلم اللغة العربية يف مدرسة اهلداية الثانوية اإلسالمية
لو دامر لباك هي الكتب دروس اللغة العربية املطهج الدراسي  2113اليت تطشرها وزارة
الدين ،2هي أساسا وفقا ألهداف التعلم اليت تشمل أربع مهارات لغوية واستخدام مواد
خفيفة الوزن حبيث ميكن للطالب فهمها بسهولة ولكن غري مدعومة مع كتيب خمصص
للطالب وتدريبات قليلة جدا .حىت تكون هطاك حاجة إىل مواد تعليمية جديدة يف شكل
كتب مدرسية خاصة للطالب ملمارسة مهارة الكتابة.

1مالحظة الباحثة  22ديسمرب 2112م.

2وزارة الدين يف مجهورية إندونيسيا ،دروس اللغة العربية ( Buku Siswa Bahasa Arab Pendekatan
( ،)Saintifik kurikulum 2013جاكرات :وزارة الدين2114 ،م).14-13 ،

ومن املعروف أن املواد التعليمية تؤثر على جودة التعليم .املصدر املعرفة يف شكل
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مواد التعليمية أن يكون أحد عوامل الطجاح وحدة املطاهج الدراسة .املواد التعليمية هي
واحدة من املكوتات اليت تدعم التعليم والتعلم األنشطة وذلك لتقدمي اجتاه األهداف .جطبا
إىل جطب مع تطوير العمر ،ومواد التعليمية حتتاج إىل تطوير وفقا الحتياجات .مصدر
املواد التعليمية كافية سيجعل عملية التعلم تصبح أكثر متوقّف ،إذا الدعم أيضا مع لغة
جيدة يف التسليم.
وبطاء على خلفيات البحث فتقدم الباحثة حتت املوضوع :تطوير املواد التعليمية يف
موضوع املهنة ملهار التتابة بثحث تطوير يف الف

العارر م مدرةة ادهداية

الثانوية اإلةالمية لو دامر لباك).
ب .أةئلة البحث
 .1كيف تطوير املواد التعليمية يف موضوع املهطة يف الصف العاشر من مدرسة اهلداية
الثانوية اإلسالمية لو دامر لباك ملهارة الكتابة؟
 .2ما هي فعالية استخدام تطوير املواد التعليمية يف موضوع املهطة يف الصف العاشر
من مدرسة اهلداية الثانوية اإلسالمية لو دامر لباك ملهارة الكتابة؟
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ج .أهداف البحث
أما األهداف من هذا البحث فهي:
 .1لتطوير املواد التعليمية يف موضوع املهطة يف الصف العاشر من مدرسة اهلداية
الثانوية اإلسالمية لو دامر لباك ملهارة الكتابة.
 .2ملعرفة فعالية استخدام تطوير املواد التعليمية يف موضوع املهطة يف الصف العاشر
من مدرسة اهلداية الثانوية اإلسالمية لو دامر لباك ملهارة الكتابة.
د .فوائد البحث
حتتو هذه الدراسة على العديد من األهداف اليت مت وصفها سابقا واليت هتدف إىل
توفري فوائد للعديد من األطراف ،نظراي – أكادمييا وعمليا.
 .1دراسة نظرية – أكادميية
فوائد أو فائدة هذه الدراسة ،بشكل عام ،هو مبثابة مسامهة يف العلوم .أيمل املؤلف
أن تكون هذه الكتابة قادرة على فتح خطاب جديد كوجود شهيق الذ ميكن تطفيذه يف
خربات التعلم يف خمتلف مستوايت التعليم .خبالف ذلك ميكن استخدامه كمرجع للبحث
يف تطوير مواد التدريس أو الكتب الداعمة خاصة ملهارة الكتابة للطالب يف مدرسة
اهلداية الثانوية اإلسالمية لو دامر لباك.

 .2فوائد عملية
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أ .للمدرسة
وهذا البحث يعطي الفوائد للمدرسة كما الطظر يف اختيار كتاب املواد التعليمية يف
التعلم الكتابة وكما اإلضافية يشري األدب املدرسة.
ب .للمعلمني
وهذا البحث يعطي املدرس كمصدر تعليمية إضافية تدرس للطالب وجتهيز نقص
يف الكتب املدرسية املستخدمة ،وملعرفة مرحلة من مراحل التطمية الكتب التعليمية.
ج .للطالب
وهذا البحث يعطي الطالب كمصدر تعليمية للطالب ملساعدة فهم الدراسة
"الكتابة" ودعم املهارات اللغوية وتعزيز تعلم العربية بشكل عام.
ه .أةاس التفتري
أتيت مهارة الكتابة متأخرة حبسب ترتيبها بني بقية املهارات ،فهي أتيت بعد مهارة
القراءة .ونشري هطا إىل أن الكتابة عملية ذات شقني ،أحدمها آيل ،واآلخر عقلي .والشق
(احلركية) اخلاصة برسم حروف اللغة العربية ،ومعرفة
اآليل حيتو على املهارات اآللية ّ
التهجئة ،والرتقيم يف العربية .أما اجلانب العقلي ،فيتطلب املعرفة اجليدة ابلطحو ،واملفردات
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واستخدام اللغة 1.وللكتابة ثالث مراحل وهي املرحلة األوىل تدريب على رسم احلروف،
املرحلة الثاين التعبري املقيد ،واملرحلة الثالثة التعبري احلر 11.ولذا ،تعلم مهارة الكتابة لوازم
التفكري.
من املفيد أن يبدأ تعليم الكتابة من خالل املواد اللغوية ،اليت سبق للطالب أن استمع
إليها ،أو قرأها .ومن املفيد يف هذا الصدد أن يقوم تطظيم املادة ،ويتطاسب حمتواها ما يف
ذهن الطالب .فعطدما يشعر الطالب أن ما مسعه ،أو قرأه ،أو قاله ،يستطيع كتابته ،فإن
ذلك يعطيه دافعا أكرب للتعلم والتقدم .والتدرج أمر مهم يف تعليم املهارات الكتابية
للطالب ،فمن األفضل أن يبدأ الطالب بطسخ بعض احلروف ،مث يطسخ بعض الكلمات،
مث بكتابة اجلمل القصرية 11.ولذلك بوجود مواد لغوية لإلستماع والقراءة ميكن أن يسهل
على الطالب تعلم مهارة الكتابة.
املواد التعليمية هي اتحمتوى ابلتعليمي الذ سيتم توفريها للطالب وأساس املطهج
الدراسي ،وهيتتكون من املعرفة (احلقائق واملفاهيم واملبادئ واإلجراءات) واملهارات
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واملواقف أو كوسيلة لتحقيق املعايري والكفاءات األساسية 12.أسس إعداد املواد التعليمية
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لغري تاطقني ابلعربية مطها األسس الثقافية وإلجتماعية واألسس السيكلوجية واألسس
املدرسون يتفقون يف اختيارها على حسب خصائص
اللغوية والرتبوية .فيجب أن يكون ّ
املادة الكتابية اجلديدة مطاسبة املادة ابلطريقة والوسيلة .واملواد اجلديدة كما صالح عبد
اجمليد العريب هي تطاسب مع األهداف املطلوبة هلذه املهارة13.ولذا ،املواد التعليمية كعطصر
واحد لدعم عملية التعليم والتعلم.
ويهدف تطوير تعليم اللغة العربية من قبل املعلمني إىل حتقيق أهداف التعليم هو لكي
يستطيع الطالب كتابة اللغة العربية جيدة وصحيحة ،وكذلك لتدريب على التعبري عن
أفكارهم من خالل الكتابة ابلكتابة الصحيحة ،و حتسني مهارات الطالب يف الكتابة.
واحدة من املواد التعليمية املطاسبة للصف العاشر هي يف شكل كتاب مدرسي يف موضوع
املهطة واحلياة.
و .تنظيم البحث
اعتمادا على تطظيم البحث السابق تطقسم اىل مخسة أبواب ما يلي :
12أمريين صافين" ،تطوير املواد التعليمية ملهارة القراءة على أساس أسلوب العصف الذهين" ،جملة الديطمات ،جملد  ،2عدد ،2
(ديسمرب2111 ،م).13 ،
 13نونك زهرية" ،تطوير املواد التعليمية لتطمية مهارة الكالم يف الصف "ب" بربتامج تعليم اللغة العربية يف معهد اجلهاد سورااباي" ،جملة
الرتبية ،جملد  ،1عدد  ( ،1مارس ،م.11 ،)2112
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الباب األول :يقدم فيه الباحث مقدم حيتو على خلفية البحث ،وأسئلة البحث،
أهداف البحث ،أمهية البحث ،أساس التفكري ،وتطظيم البحث.
الباب الثاين :يف هذا الباب يقدم الباحث اإلطار الطظر وهي يشتمل على املباحث يف
تطوير املواد التعليمية :مفهوم التطوير ،خطوات التطوير ،مفهوم املواد التعليمية ،معايري
اختيار جيدة للمواد التعليمية ،أمهية املواد التعليمية ،مراحل إعداد املواد التعليمية ،مفهوم
املهارة ،مفهوم الكتابة ،أمهية الكتابة ،أنواع مهارة الكتابة ،أهداف تعليم مهارة الكتابة،
مراحل تعليم مهارة الكتابة ،أسس تدريس الكتابة ،أسباب الضعف يف الكتابة،
توجيهات لتدريس الكتابة.
الباب الثالث :يف هذا الباب يقدم الباحث مطهج الباحث وهي تشتمل على تعني
الوقت :موقع البحث وموعده ،جمتمع البحث وعيطته ،طريقة البحث ،إجرءات والبحوث
التطويرية ،أسلوب مجع البياتات ،حتليل البياتات.
الباب الرابع :يف هذا الباب يقدم الباحث حتصيل البحث وحتليله تشتمل على وصف
البحث ،تطوير املواد التعليمية ،حتليل فعالية تطوير املواد التعليمية.
الباب اخلامس :يف هذا الباب يقدم الباحث اخلامت وهي تشتمل على نتائج البحث
واالقرتاحات.

