الباب األول
مقدمة
الفصل األول :خلفية البحث
التعليم هو عملية يقوم هبا املدرس يف تكوين أنشطة التعلم مادة معينة اليت
تؤدي إىل حتقيق األهداف (أجيف هريماوان .)۳۲:۲۰۱٤ ،فعلى املدرس أن
يستخدم الطريقة أوالوسيلة أواألسلوب املتنوع والفتان الكتساب أهداف التعليم
اللغة العربية.
من ناحية املثالية ،ليس املدرس اللغة العربية إتقانا وماهرا يف استخدام
اللغة العربية فحسب ،بل جيب أن يكون ماهرا يف تعليمها (نانانج قاسيم،
.)۱۵ :۲۰۱٦
جدير بالذكر أن املدرس يف تعليم اللغة العربية ،جيب عليه أن يراجع إىل
اهلدف الرئيسي .واهلدف الرئيسي لتعليم اللغة العربية هو تطوير قدرة التالميذ
على استخدام اللغة الشفوية والكتابية .تسمى القدرة على استخدام اللغة يف
تدريس اللغة املهارات اللغوية (أجيف هريماوان)۲۰۱۱:۱۲٩ ،
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وللغة العربية أربع مهارات وهي مهارة اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة
القراءة ومهارة الكتابة .فمهارة اإلستماع ومهارة القراءة مها مهارة استقبالية وأما
مهارة الكالم ومهارة الكتابة فهما مهارة انتاجية (أجيف هريماوان،
 .)۲۰۱۱:۱۲٩تلك املهارات األربعة ال تفرق من املهارات اللغوية ألهنا وحدة
متعلقة متكاملة.
ومهارة الكتابة من أهم املهارات اللغوية .وهي مهارة لتعبري األفكار أو
العواطف أو املشاعر إىل رموز مكتوبة باستعمال اللغة املناسبة التى هلا معنا
وتركيبا كامال (أمحد مرادي.)۷۳ :۲۰۱۵ ،
من أهداف تعليم الكتابة استطاعة التالميذ الكتابة جبيد وفقًا لقواعدها
وقدرة على التعبري عن األفكار بشكل كتابي (أمحد مرادي .)8٦ :۲۰۱۵ ،
مادة الكتابة من املواد الواجبة على التالميذ دراستها يف املدرسة مفتاح
الفالح العالية االسالمية سيأميس .ويف احلقيقة ،هناك مشكالت تتعلق بتعليم
الكتابة منها :أن قدرة التالميذ منخفضة وأهنم يستسعبون تركيب اجلمل العربية
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وأهنم اليستطيعوا أن يعربوا أفكارهم يف رموز املكتوبة .فأن حتصيل تعلم كتابتهم
مل يزلوا منخفضا.
ومن أسباب هذه املشكالت هي :أن املدرس يستخدم الطريقة الواحدة
هي طريقة القواعد والرتمجة فحسب ،وكذلك أنه يستخدم الوسائل واألساليب
غري ممتعة .فأصبح التالميذ أن يشعروا باملالل يف تعليمهم ويصعبوا يف فهم املواد
الدراسية يف مادة الكتابة.
وفقا ملا سبق بيانه ،جيب أن يكون املدرّس قادرا على تكوين التعليم
اجلذاب واملمتع حتى يكون التالميذ مشاركني يف التعليم بنشاط واجتهاد
وابتكار ويكون التفاعل بني املدرّس والتالميذ تفاعال مثمرا للوصول إىل ترقية
حتصيل التالميذ.
حيتاج املدرس إىل أساليب التعليمية املناسبة باملواد الدراسية.
األساليب التعليمية من العوامل اليت تؤثر يف عملية التعليم ،منها أسلوب التعليم
باستخدام اللعبة .استخدام اللعبة يف التعليم جيعل التالميذ أن يشعروا مسرورا
يف الفصل بل يظهر غرية جديدة حتى يزيد حتصيلهم الدراسي .ومن لعبة التعليم
هي لعبة وصف الصور املسلسلة.

٤

وبالنظر إىل املظاهر السابقة ،حتث الكاتبة أن تعرف ترقية حتصيل
التالميذ يف تعليم الكتابة باستخدام لعبة وصف الصور املسلسلة يف الصف
العاشر مبدرسة العالية مفتاح الفالح اإلسالمية ،وتبحثها حتت املوضوع
"استخدام لعبة وصف الصور املسلسلة لرتقية حتصيل التالميذ يف تعليم الكتابة
(دراسة جتريبية يف الصف العاشر مبدرسة مفتاح الفالح العالية اإلسالمية
شيأميس).
الفصل الثانى :حتقيق البحث
اعتمادا على خلفية البحث السابقة ،حتقيق البحث كما يلي:
 .1كيف يكون حتصيل التالميذ يف تعليم الكتابة قبل استخدام لعبة وصف
الصور املسلسلة يف الصف العاشر مبدرسة مفتاح الفالح العالية اإلسالمية
شيأميس ؟
 .2كيف يكون حتصيل التالميذ يف تعليم الكتابة بعد استخدام لعبة وصف
الصور املسلسلة يف الصف العاشر مبدرسة مفتاح الفالح العالية اإلسالمية
شيأميس ؟
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 .3كيف تكون ترقية حتصيل التالميذ يف تعليم الكتابة باستخدام لعبة وصف
الصور املسلسلة يف الصف العاشر مبدرسة مفتاح الفالح العالية اإلسالمية
شيأميس ؟
الفصل الثالث :أغراض البحث
مناسبا بتحقيق البحث السابق ،تقرّر الكاتبة أغراض البحث ملعرفة :
 .1حتصيل التالميذ يف تعليم الكتابة قبل استخدام لعبة وصف الصور
املسلسلة يف الصف العاشر مبدرسة مفتاح الفالح العالية اإلسالمية
شيأميس.
 .2حتصيل التالميذ يف تعليم الكتابة بعد استخدام لعبة وصف الصور
املسلسلة يف الصف العاشر مبدرسة مفتاح الفالح العالية اإلسالمية
شيأميس.
 .3ترقية حتصيل التالميذ يف تعليم الكتابة باستخدام لعبة وصف الصور
املسلسلة يف الصف العاشر مبدرسة مفتاح الفالح العالية اإلسالمية
شيأميس.

٦

الفصل الرابع  :فوائد البحث
بناء على حتقيق البحث وأغرض املذكورة ،تتمنى الكاتبة على حصول
هذا البحث فيه فوائد كما يلي :
 .1فوائد نظرية
من الفوائد النظرية هي:
أ .إسهام يف تطوير منهجية تعليم اللغة العربية
ب .إسهام يف إجياد لعبة التعليم الفعايل يف تعليم املواد اللغوية
 .2فوائد عملية
من الفوائد العلمية هي:
أ .للتالميذ
 )1تأثري حتصيل التالميذ الدراسي يف تعليم الكتابة العربية
 )2دفع محاسة التالميذ يف تعليم الكتابة العربية
ب .للمدرّس
 )1إعطاء العلوم اجلديدة يف تعليم الكتابة العربية
 )2إعطاء املراجع لرتقية على عملية التعليم
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ج .للكاتبة
إعطاء اخلربات القيمة لتكون املعلمة املتخصصة
الفصل اخلامس :أساس التفكري
أهداف تعليم اللغة العربية هي احلصول على مهارة اللغوية األربعة وهي
مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة.
ولتحصيل تلك األهداف ،يدور املدرس فى عملية التعليم وللمدرس
أسلوب لتحصيل املهارة اللغوية األربعة لتعليم التالميذ فعاال وكفائيا لتحصيل
أهداف خاصة .ال بد للمدرس من اهتمام اخلطوات مع مراعاة أسلوب التعليم.
لنقل املواد التعليمية ،جيب على املدرس ليقضي عملية التعليم خبالق،
منها باستخدام أسلوب لعبة التعليم يف تعليم اللغة لدافع محاسة التالميذ حتى أن
ترقي حتصيل التالميذ يف دراستهم.
لعبة التعليم هي لعبة حتتوي على العناصر التعليمية يتم احلصول عليه من
شيء موجود ومتماسك ويصبح جزءًا من اللعبة نفسها .باإلضافة إىل ذلك،
توفر هذه اللعبة أيضًا حمفزات أو ردود إجيابية على حواس الالعبني (فتح اجمليب
ونيلور رمحوتي.)2٩:2011 ،
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فإن املفتاح الرئيسي للعبة هو إذا كانت يف اللعبة قيمة وفعالية وكفاءة
توجّه إىل عملية التعليم بشكل إجيابي (فتح اجمليب ونيلور رمحوات،
 .)۲۰۱۱:۳۱أما لعبة اللغة فهي طريقة لتعليم اللغة باللعبة (فتح اجمليب ونيلور
رمحوات.)۳۲:۲۰۱۱ ،
اللعبة اليت تستخدم يف التعليم ليست الكتساب ولوع فحسب ،بل
ملمارسة مهارة اللغة ببيئة ولوع للتالميذ واملدرّس.
قال نسيف مصطفى أن اللعبة يف تعليم اللغة هلا وظائف كثرية ،منها:
 .۱لتكوين أنشطات ممتعة يف عملية التعليم
 .۲حلفز املدرس والتالميذ لتكوين تعلم ممتع
 .۳ملمارسة عناصر اللغة وتنمية مهاراهتا اجملتلفة
اسنادا إىل املشكالت يف تعليم اللغة هذا العصر ،خيرتع العاملون الرتبية
لعبة التعليم لرتقية جودة تعليم اللغة ،منها لعبة وصف الصور املسلسلة اليت
يستخدمها املدرس يف تعليم الكتابة اللغة العربية.
واخلطوات الستخدام لعبة وصف الصور املسلسلة (خليصا ورمسا،
 )۲٦٤:۲۰۱8وهي :

٩

 .۱يقسم املدرّس التالميذ إىل عدة جمموعات
 .۲يوزع املدرّس الصور إىل التالميذ .وبعد إكتساب الصور املسلسلة،
يشرح املدرّس كيفية وصف الصور يف كتابات جمانية.
 .۳يكتب املدرّس بعض املفردات املوضوعية املتعلقة بالصور على
السبورة.
 .٤حيدّد املدرس كتابة التالميذ بالتعديد املفردات .على سبيل املثال،
جيب أن يتضمن كل منها على االكثر  10كلمات من املفردات.
 .۵يطلب املدرس من كل جمموعة أن جتمع نتائج وصف الصور ،إذا
كان وقت كافياً.
 .٦منح املدرس جوائز لكل جمموعة جنحت يف كتابة وصف الصور
املسلسلة ،يف هناية االجتماع.
كما هو املعروف ،أن تعليم اللغة العربية يشتمل على املهارة اللغوية
األربعة .وباخلصوص فى تعليم الكتابة العربية التى هي مشكلة للتالميذ يف
مدرسة مفتاح الفالح العالية اإلسالمية شيأميس ،إن مهارات الكتابة إحدى
املهارات األربعة التى تبحث فى هذ البحث.
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كما عرفنا أن الكتابة احدى مهارات اللغة العربية .كلمة "الكِتَابَةُ" لغة
صيغة املصدر من كَتَبَ – يَكْتُبُ – كِتَبًا ،كِتَابَةً على وزن فَعَلَ – يَفْعُلُ (أمحد
مورادي.)٦۳:۲۰۱۵ ،
إن أهداف تعليم الكتابة على وجه عام هي جعل التالميذ أن يستطيعوا
اإلتصال برموز املكتوبة يف اللغة العربية ،خاصة ملطالب احلياة (أمحد فؤد
ايفندي.)۱8۱ :۲۰۱۲ ،
قالت اييت اندرينيت ” “Etti Andriantiإن العناصر يف الكتابة الفعالية ،هي:
 .۱اإلختصار ” ، “Ringkasأي أنه ال توجد األشياء خارج املوضوع وال
تكررها.
 .۲الواضح (الوضوح)

”“Jelas

 ،أي عدم وجود معنى مزدوج

(غامض).
 .۳احلق (الدقة) ” ، “Tepatأي اختيار املفردات جيب أن يتطور بدقة
ما يعنيه الكاتب.
 .٤التدفق املنطقي

”“Aliran logika lancar

مع التفسري واالستنتاج.

 ،أي بيان األفكار الرئيسية
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 .۵املتواصل

”“Bersambung

 ،أي أن األفكار الرئيسية جيب أن تكون

مرتابطة لدعم الفكرة الرئيسية حبيث تكون كل الكتابة وحدة
مرتابطة.
وبالنظر إىل املدخل التعليم ولتسهيل التالميذ غري العربي ،نقضي أنشطة
تعليم الكتابة بطريقني أي الكتابة املواجه والكتابة احلرة.
يف الكتابة املواجه ،يواجه املدارس التالميذ إىل :
 .۱صناعة الكلمة بأسلوب معني
 .۲صناعة املكتوب مبادة معينة
 .۳أنشطة األخرى اليت تسهل التالميذ يف تعليمهم
كما يف بيان السابق ،فأنشطة من مقاربة التعليم هي :
أ .إدخال املفردات إىل مجل الفرغ واملفردات من املدارس
ب .إدخال املفردات إىل مجل الفرغ لكن املفردات من التالميذ
ت .ترتيب املفردات إىل مجل املفيدة
ث .ترتيب اجلمل إىل الفقرة
ج .ضم الكلمتني
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ح .إجابة السؤال
خ .صناعة احلوار
د .وغري ذلك.
وأما الكتابة احلرة يف أنشطتها يوجه املدرس التالميذ أن يكتبوا املوضوع
واملفردات من التالميذ (أمحد مورادي.)۷٦ -۷۵ :۲۰۱۱ ،
وبذلك ،يعترب أن استخدام لعبة وصف الصور املسلسلة تستطيع لرتقية
تصور التالميذ يف ترتيب الكلمة أو اجلملة ،ألن بالصور يستطيع أن يدفع التالميذ
لرتتيب مجلة مفيدة .ومع ذلك ،يكون الصور املسلسلة توكيد لذكريات التالميذ
عن الكلمة مكوّنتهم .على ماتطن الكاتبة إن هذه اللعبة مناسبة للتعليم الكتابة
العربية هبدف يستطيع التالميذ أن جيعلوا مجلة مفيدة.
تتأثر قدرة التالميذ إىل حتصيل التالميذ يف تعليم الكتابة .ألن عملية
التعليم لن تفصل من حتصيل التالميذ الدراسى .فالتحصيل التالميذ الدراسى
هو تأثري من عملية التعليم.
يف احلقيقة أن حتصيل التالميذ الدراسى هي تغيري السلوك .وتغيري
السلوك من حتصيل الدراسى يتضمن على جمال معريف ووجداني ومهاري (نانا
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سدجنا .)۳:۲۰۰۵ ،وذلك التحصيل يتضمن على املؤشرات اليت يلزم التالميذ
أن يتمّ إليها .لذا ،كانت املؤشرات مصدرا يف تقويم حتصيل الدراسى.
أما املؤشرات يف تعليم الكتابة فمايلي :
 .۱قدرة التالميذ على ترتيب الكلمات
 .۲قدرة التالميذ على تكميل اجلمل الفارغة
 .۳قدرة التالميذ على تكوين اجلمل املفيدة
 .٤قدرة التالميذ على ترمجة من اإلندونسية إىل العربية جيدا
ولتوضيح الصورة أساس التفكري السابق عن استخدام لعبة وصف
الصور املسلسلة لرتقية نتيجة التالميذ يف تعليم الكتابة يف الصف العاشر مبدرسة
مفتاح الفالح العالية االسالمية شيأميس يف الرسم البياني اآلتى :

1٤
تعليم الكتابة
يف الصف العاشر مبدرسة مفتاح الفالح العالية االسالمية
استخدام لعبة وصف الصور املسلسلة:

سيأميس

 .۱يقسم املدرّس التالميذ إىل عدة جمموعات
 .۲يوزع املدرّس الصور إىل التالميذ .وبعد إكتساب الصور املسلسلة ،يشرح املدرّس كيفية وصف
الصور يف كتابات جمانية.
 .۳يكتب املدرّس بعض املفردات املوضوعية املتعلقة بالصور على السبورة ،ملساعدة التالميذ.

االختبار البعدي

االكثر  10كلمات من املفردات.
 .۵يطلب املدرس من كل جمموعة أن جتمع نتائج وصف الصور ،إذا كان وقت كافياً.
 .٦منح املدرس جوائز لكل جمموعة جنحت يف كتابة وصف الصور للمسلسلة ،يف هناية االجتماع.

حتصيل التالميذ الدراسى يف تعليم الكتابة :
 .۱قدرة التالميذ على ترتيب الكلمات
 .۲قدرة التالميذ على تكميل اجلمل الفارغة
 .۳قدرة التالميذ على تكوين اجلمل املفيدة
 .٤قدرة التالميذ على ترمجة من اإلندونسية إىل العربية جيدا

التحليل
الصورة  1،1إطار التفكري

االختبار القبلي

 .٤حيدّد املدرس كتابة التالميذ بالتعديد املفردات .على سبيل املثال ،جيب أن يتضمن كل منها على
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الفصل السادس  :فرضية البحث
الفرضية هي إجابة مؤققة عن مشكالت البحث بواسطة البيانات
اجملموعة (سوهرمسي اركونتو .)٦7 :2013 ،تكشف الفرضية إجابة مؤققة
عن االفرتاض األساسى املستخدم يف أساس التفكري .إذا االفرتاض األساسى
هو التفكري يتمكّن من البحث عن املشكالت ،ففرضية البحث هو صدق
املؤققة الباحثة ،بل بواسطة البيانات اجملموعة.
ومن املعلوم أن هذا البحث يشتمل على املتغري السينى ﴿س﴾ وهو
استخدام لعبة وصف الصور املسلسلة ،واملتغري الصادي ﴿ي﴾ وهو حتصيل
التالميذ يف تعليم الكتابة .ثمّ الفرضية املأخودة هي :
الفرضية الصفرية  :عدم ترقية حتصيل التالميذ يف تعليم الكتابة باستخدام لعبة
وصف الصور املسلسلة.
الفرضية املقرتحة  :وجود ترقية حتصيل التالميذ يف تعليم الكتابة باستخدام
لعبة وصف الصور املسلسلة.
باملستوى الداللة  ۵%فالفرضية  :إذا كانت قيمة "ت" احلسابية أكرب من
"ت" اجلدوالية فالفرضية الصفرية مردودة .وإذا كانت قيمة "ت" احلسابية
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أصغر من "ت" اجلدوالية فالفرضية الصفرية مقبولة (هريي غوناوان،
.)100:2018
الفصل السابع  :الدراسة السابقة املناسبة
ومن الدراسات السابقة املناسبة هي:
 .1البحث لسيدة استخارة نور زمان يف البحث العلمي "استخدام لعبة رسائل
صور املسلسلة لتحسني املفردات اإلجنليزية للطفولة املبكرة" اجمللد  ،۱رقم ۱
يونيو .۲۰۱۷
هتدف الدراسة إىل حتسني مفردات اللغة اإلجنليزية لتالميذ
باستخدام لعبة رسائل الصور.مت إجراء هذا البحث باستخدام طريقة
البحث يف الفصل الدراسية املكونة من  ۳دورات.
أما بالنسبة لنتائج الدراسة ،فإنه يوضح أن عملية التعلم مع لعبة
رسائل صور املسلسلة ميكن أن حتسن من حفظ مفردات التالميذ .وقد
ثبت ذلك من خالل زيادة يف كل دورة ،يف الدورة األوىل ،كانت حفظ
املفردات  ۵أطفال فحسب ،ثم يف الدورة الثانية زادت إىل  ۷أطفال ويف
الدورة الثالثة إىل  ٩أطفال.
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 .2البحث لسيدة مالك أمى مغفرة ،طالبة يف جامعة سونان أمفيل اإلسالمية
احلكومية سورابايا سنة  2013حتت املوضوع  :فعالية استخدام وسيلة
اللعب "طعن الكلمة" لرتقية مهارة الكتابة التالميذ يف الفصل العاشر
باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سيدوارجو جناح.
استنتجت الكاتبة أن باستعمال وسيلة لعبة "طعن الكلمة" تستطيع
أن تدل فعاليتها يف ترقية تدريس الكتابة .وإذا نظر إىل نتيجة التحليل
باختبار حتصيل بقيمة وقيمة النقد يف اجلدوال أو على درجة وهذا تدل
أكرب من وهي فالفرضية البديلة مقبولة والفرضية الصفرية مردودة.
فلذلك هناك وجود التأثرب بشدة القوة يف تطبيق وسيبة اللعب "طعن
الكلمة" لرتقية مهارة الكتابة التالميذ يف الفصل العاشر باملدرسة الثانوية
اإلسالمية احلكومية سيدوارجو جناح.
 .3البحث لسيدة أسوة حسنة ،طالبة من قسم اللغة العربية يف كلية علم الرتبية
والتعليم جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية يوكياكرتا سنة 2013
حتت املوضوع "ترقية مهارة الكتابة من خالل وسيلة الصور يف تعليم اللغة
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العربية لطالب الصاف احلادى عشر قسم علم الطبيعي  2باملدرسة العالية
كودييان سليمان يوكياكرتا.
فاستنتجت الباحثة فيه أنّ هناك التطور السريع بعد استخدام هذه
الوسيلة فهذا يشري أىل وجود ترقية مهارة الكتابة لطالب الصاف احلادى
عشر قسم علم الطبيعي  2باملدرسة العالية كودييان سليمان يوكياكرتا.
والنتيجة املعادلة يف الدور االول يف قبل اإلختبار  % ٤8،1والدور
الثاني  % 52،٩والدور الثالث  .% 73،٤ونتيجة املعادلة بعد اإلختبار يف
الدور االول  % ٦٩،٤يف الدور الثاني  % 7٤،8ويف الدور الثالث .% 88،1
ومن البحوث السابقة ظهرت أن هناك اختالفات هبذا البحث .يف
البحوث السابقة منها البحث األول تركز استخارة نور زمان على املفردات
اإلجنليزية استخدام لعبة رسائل صور املسلسلة .والبحث الثانى تركز مالك أمى
مغفرة على مهارة الكتابة باستخدام وسيلة لعبة طعن الكلمة .والبحث الثالث
تركز اسوة حسنة على مهارة الكتابة بوسيلة الصور .وأما الكاتبة فتقدم البحث
الذي تركز وتؤكد على الكتابة باستخدام لعبة وصف الصور املسلسلة.
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