األول
الباب ّ
المقدمة
أ .خلفية البحث
اللغة العربية ىي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم ،وقد وصلت إلينا من
طريق النقل .وحفظها لنا القران الكرمي واألحاديث الشريفة ،ومارواه الثقات من منثور
العرب ومنظومهم 1.فالعربية ىي اللغة اليت قدر ذلا بفضل اهلل عزوجل أن تستمر وتدوم،
والعجب ،فهي لغة القرآن الكرمي ،حفظت حبفظة إىل يوم الدين .وقال تعاىل ":إنا ضلن
نزلنا الذكرى وإنا لو حلافظون" 2ومع أن اللغة العربية لغة الًتاث اإلسالمي.
اللغة العربية ىي لغة القرآن الكرمي ،يقول اهلل تعاىل " إناا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم
3
السالم ،لذلك من اللغة العربية
تعقلون" .أن اللغة العربية جاءت قبل خلق اهلل أدم عليو ا

ادلسلمُت نستطيع أن نفهم القرآن الكرمي.

 1الشيخ ادلصطفى غالبيٍت ،جامع الدروس العربية( .القاىرة  :دار احلد يث ۹۱87ص4.
2القرآن  :احلجر ۱:
3القرآن  :الزخرف ۳ :
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2

اللغة ىي نظام من الرموز الصوتية منها ما اعتربىا نظاما من عالقات أو وسيلة
للتفاىهم خاصة باالنسان يف حُت ذىب بعضها إىل أهنا ظاىر نفسية اجتماعية ثقافية
مكتسبة تستطيع مجاعة ما عن طريق نظامها الرمزي الصويت التفاىم والتفاعل.
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ادلهارة لغة ىي :إحكام الشيئ وإجادتو واحلذق فيو ،يقال :مهر – ديهر – مهارة ،وىي
تعٍت اإلجادة واحلذق .وأن ادلاىر ىو ىذا احلاذق الفاىم لكل مايقوم بو من عمل فهو:
ماىر يف الصناعة ،ويف العلم ،مبعٌت أنو أجاد فية وأحكم.
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إن مهارة الكتابة إحدى ادلهارة اللغوية ىي :اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة.
ىي ادلهارة الرابعة من حيث ترتيب يف التعليم وذلك يفًتض يف الدارس بوصفها لغة أجنبية
أن حيذق عناصر أساسية فيها قبل أن يطلب منو أن يعرب كتابة عن أفكار بصورة سليمة.

6

الكلمة " الكتابة " ىي من كلمة كتب-يكتب – كتبا وكتابا وكتابة .الكتاب معناه صور
فيو اللفظ حبروف اذلجاء.
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 4حسُت الضي عبد الرمحن عبيد  ،طرق التدريس اللغة العربية من منظور تربوي حديث( .ديدي  :مكتبة اخلنيت الثقافية .
 1421ه ص11 .
5زين كامل اخلويسكي  :ادلهارات اللغوية ( اإلستماع ،التحدث ،القراءة ،الكتابة) ،دار ادلعرفة اجلامعية ،االسكندرية،
مصر ،د.ط , ۰۲۲8 ،ص.۹۳
 6رشدى أمحد طعيمة .تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا :مناىجو و أسالب( .إيسيسكو – الباط :منشورات ادلنظمة
اإلسالمية للًتبية والعلوم والثقافة .) ۹۱8۱ .ص۰68 .
7لويس معلوف ،ادلنجد يف اللغة واألعالم ،احلادية األربعون ،سنة  ،۰۲۲5ص67۹.

3

مهارة الكتابة تنقسم إىل قسمُت :
 )۹ادلقدرة على كتابة الرموز بشكل صحيح (النسخ واإلمالء) ،وىي مهارة آلية
 )۰ادلقدرة على إستخدام الرموز الكتابية يف التعبَت عن حاجات الدارس وأغراضو (التعبَت
الكتايب).
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الكتابة ىي إحدى من ادلهارة اليت جيب أن نتقفها يف الدرس اللغة العربية ،ألن
كتابة أحد األفكر اليت نفكر هبا مث نسكبها على الورق وتصبح كتبا لقراءة مجيع الناس.
الدينياة باللغة العربية ليسهل الناس
والكتابة ىي يسهل يف موصالت ،والعالماء يكتب كتبا ا
يف تعلم العربية ،واآلن الطالب يكتب الشيء ليسهلهم يف موصالت مثل يكتب الدرس،
وغَتىم .تعلم اللغة العربية ليسهل الطالب ليفكر فكرة بالكتابة.
يف الصف الثاين الفاء وجدت ادلشكالت يف تعليم اللغة العربية إحدى ادلشكلة
ىي يف الكتابة .أن الطالب وطالبات اليفهم كيفية خصوصا لكتابة ادلفردات ليجعل مجلة
فعلية و مجلة إمسية ،وىم اليوجد ميول يف تعلم اللغة العربية ،وىم نفكر أن اللغة العربية
صعوبة ،وطالب وطالبات تنسئ عن ادلفردات اليت تتعلمها يف الفصل.

9

 8سلتار الطاىلر حسُت ،تعليم اللغة العربية لغرب الناطقُت هبا يف ضوء ادلناىج احلديث ،اذلرم ،الدار العادلية للنشر والتوزيع،
 ، ۰۲۹۹ص۳87 .
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لوحة اجليوب إحدي لوحات العرض لكثَت من ادلواد التعليمية يف موضوعات
متنوعة ،ودعيت هبذا االسم نسبة إىل اجليوب اليت تنشأ من ثٍت الورق ادلقوي ( الربيستول)
واليت توضع فيها ادلواد التعليمية ادلرغوب عرضها ،وتعد البطاقات ادلواد اليت حتتوي على
ادلعلومات اللفظية أو ادلرسلُت أو ادلوصورة اليت توضع يف جيوب اللوحة ىذه ادلعلومات
بشكل واضح وتتصف ىذه اللوحة بانو ديكن حتريك البطاقات عليها شلا علي القيام
بعمليات التحليل والًتكيب واإلستنتاج أثناء التعليم.

10

خيلف تعريف الوسائل التعلمية من وجو وجهة الًتبوية على أساس أمهية استخدام
حواس معينة يف عمليات التعليم واختالف ادلفهوم على أساس الوضائف وادلهم اليت
تقدمها الوسائل يف رلال الًتبوية والتعليم .وقال حسُت يف كتابو " ديكن تعريف الوسيلة
التعلمية بأهنا كل ما يستعُت بو ادلعلم على تفهيم التالميذ وتوضيح الدرس ذلم".

11

رأت الباحثة أن وجود التغيَت اصلاز التالميذ باستخدام طريقة متفرقة وأسلوب
يستعمل ادلدرس من قبل نافع ومعهم .فاخًت الكاتبة إلستخدام الوسائل التعليمية لوحة
اجليوب يف مهارة الكتابة ،الذي يسهل ادلدرس يف تعليم الطالب و الطالبات يف تعلم
10أمحد شوكي ،كلية الًتبية قسم تكنلوزيا التعليم ،جامعة األزىر ۰۲۹۳ :
 11حسُت راضي عبد الرمحن ،طرق تدريس اللغة العربية من منظور تربوي حديث( ،ردمك  :مكتية اخلبٍت الثقافة ۹4۰۹
ه) ص۹8۹ .
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ويقصد من البيان أراد الكتابة أن يقول " الوسيلو التعلمية لوحة اجليوب يف مهارة الكتابة"
ألن الوسيلة التعلمية لوحة اجليوب يف مهارة الكتابة فسوف تًتق نتائج شلتاج.
وبسبب ذلك إختارت الباحثة الوسيلةوالتعليمية لوحة اجليوب ليسهل ادلعلم يف
التعليم اللغة العربية ،نظرت إىل العلماء أهنم يستطيعون أن يكتب الدروس كتاب باللغة
العربية .ديكن أن أحبث كلهم يف ادلناقشة ،ولذلك يف ىذا البحث ادلاتية أفضل ادلوضوع "
تطوير وسيلة لوحة اجليوب تعليمية لًتقية مهارة الكتابة" ( حبث تطويري يف الصف الثاين
من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثاين تشيلغون).
ب .أسئلة البحث :
 )۹كيف كان تطوير الوسيلة لوحة اجليوب التعليمية الصف الثاين من ادلدرسة
ادلتوسطة احلكومية الثانية تشيلغون يف تعليم الكتابة؟
 )۰كيف كانت فعالية تطوير الوسيلة لوحة اجليوب التعليمية الصف الثاين من ادلدرسة
ادلتوسطة احلكومية الثانية تشيلغون يف تعليم الكتابة؟
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ج .أهداف البحث :
 )1دلعرفة تطوير الوسيلة لوحة اجليوب التعليمية الصف الثاين من ادلدرسة ادلتوسطة
احلكومية الثاين تشيلغون يف تعليم الكتابة.
 )۰دلعرفة فعالية تطوير الوسيلة لوحة اجليوب التعليمية الصف الثاين من ادلدرسة
ادلتوسطة احلكومية الثاين تشيلغون يف تعليم الكتابة.
د .فوائد البحث :
 )1ىذا البحث لو الفوائد ىي:
 .1للطالب  :يرجو الطالب أن جيد يف تعليم اللغة العربية هبذه اوسيلة،حىت يستطيع ان
يستعمل ىذه تطوير يف مهارة الكتابة.
 .2للمدرسة  :يعلم ادلدرسة ىذه الوسائل ليسهل أن تعلمو يف الدرس اللغة العربية
.3للمدرسة  :يرجو التقرير ادلدرسة لتطوير على الدرس اللغة العربية ادلتوسطة احلكومية
الثاين ثلغون.
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 .4للباحثة :زيادة معرفات وسيلة أو طريقة جديدة لتعلم اللغة العربية ،وأكون الطالب
ناشطا يف الدرس اللغة العربية.
ه .أساس التفكير
الوسائل التعلمية من وجو وجهة الًتبوية على أساس أمهية استخدام حواس
معينة يف عمليات التعليم واختالف ادلفهوم على أساس الوضائف وادلهم اليت تقدمها
الوسائل يف رلال الًتبوية والتعليم .وقال حسُت يف كتابو " ديكن تعريف الوسيلة
التعلمية بأهنا كل ما يستعُت بو ادلعلم على تفهيم التالميذ وتوضيح الدرس ذلم".
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لوحة اجليوب ىو التعلم الكاملة الصوتيات والفهم وبنية النص وادلهارات
التنظيمية دلا قبل الكتابة والتعاون .مث استخدام ىذا الربنامج يف رلموعات صغَتة ولكن
ديكن استخدامو يف رلموعات كاملة كمقدمة دلفاىم جديدة .مث تنفيد الربنامج يف
البداية يف مراكز زلو األمية  33طالب وطالبات يف الصف الثاين الفاء () .تعلم
اجليوب الكاملة مبتكر ألنو يناشد مجيع الطالب ،ديكن ايضا نقلها إىل مناطق زلتوى
أخرى لتصنيف األفكار أو تلخيص الدروس ادلكتوبة ،على سبيل ادلثال ال احلصر.

12حسُت راضي عبد الرمحن ،طرق تدريس اللغة العربية منظور تربوي حديث ( ،ردمك  :مكتبة اخلبيت الثقافة  ۹4۰۹ه) ص۹8 .
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مادة البحث عن تطوير وسيلة تعلمية لوحة اجليوب لًتقية يف مهارة الكتابة
جديدا .حيث شخص أو باحث يف أشكال أخرى من البحث .ىذه
ليس موقفا
ً
أساس التفكَت ذلا األىدف يف إعطار النظر وتساعد ىذا البحث.
لقد قامت حبث يتكلم كثَتا لوحة اجليوب أيضا رماضان فطرى رقم التسجيل :
 221324020حتت ادلوضوع "تطوير وسيلة لوحة اجليوب يف تعليم ادلفردات"(دراسة
احلالة يف الفصل الثالث -اخلامس يف ادلدرسة "."MIN RUKOH BANDA ACEH
وبعد أن شرحت الباحثة ،نتيجة ذلذا البحث أ ان يف مدرسة

" MIN RUKOH BANDA

 "ACEHال ينشطون يف تعلم اللغة العربية ألن ادلدرسة ال تستخدم الطريقة والوسيلة
مناسبة أحيانا ،ألن يف احلقيقية أن ادلدرسة تستخدم الطريقة احلفظية والوسيلة الطبيعية
يف تعلم اللغة العربية حاصة للمفردات حىت جيعل الطالب ال يهتمون بادلادة الدراسية
ويكون الطالب سائمون.
قرأت باحثة يف البحث األخر أن موضوع تطوير وسيلة لوحة اجليوب يف تعليم
ادلفردات ،وأكون باحثة أن أوسع لوحة اجليوب يف مهارة الكتابة لنساعد الطالب
والطالبات يف تعلام اللغة العربية لتسنع اجلملة الفعلية واجلملة اإلمسية.
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و .تنظيم البحث
تنقسم الباحثة إىل مخسة أبواب :
الباب األول

 :يف ىذا الباب تقدم الباحثة مقدمة وىي اشتمل على مشكلة
البحث ،أسئلة البحث ،أىداف البحث ،فوائد البحث ،أساس
التفكَت ،منهج البحث ،تنظيم البحث.

الباب الثاين

 :يف ىذا الباب تقدم الباحثة اإلطار النظري ،وىي اشتمل على
البحث العام عن وسيلة تعليمية لوحة اجليوب لًتقية مهارة الكتابة.

الباب الثالث

 :يف ىذا الباب تقدم الباحثة منهج البحث ،وىي اشتمل على طريقة
البحث ،ميدان البحث ،رلتمع البحث والعينة وأساليب مجع
البيانات ،مناىج البحث ،فرضية البحث.

الباب الرابع

:تبحث الباحثة يف التحليل التطوير عن تطوير وسيلة لوحة اجليوب
لًتقية مهارة الكتابة مبدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية الثاين ثلغون.

الباب اخلامس  :يف ىذا الباب تقدم الباحثة اخلامتة وىي اشتمل على النتائج
وادلقًتحات.

