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مقدمة

خلفية.
. أغراضهمعنقومكليعربا. وكتابةلساناالناسبنياالتصالوسيلةهياللغة

الوسيلةهيالسمانعليحممدالدكتورعندفاللغة١.أيضااإلجتماعيللتفاهموسيلةوهي
أوالكتابةاالستماعأوالكالمتتطلبواليتللتفاهم،احليويةاملوافقملواجهةاإلجتماعية

.وإذاعةوكتبخطبصورةيفلدعايةوسيلةاللغةمناجلماعاتوتتخذ. أوالقراءة
القرأنلغةأاوالسيماوأغناها،اللغاتأفصحهيةالعربياللغةأناملعلومومن

نآالقريفمايعملواأنيستطيعوالكىجيدافهماويفهموهايتعلموهاأنللطالبفالبد
جعلناهإنا: الكرميكتابهيفاهللاقالكما. اإلسالمدينإىلترتبطاليتمهمةلغةألا. بسالم
هذهيتعلمواأنالعاملأحناءكليفاملسلمنيعلىوجبمثومن٢.تعقلونلعلكمعربياقرآنا
األفكاروايصالعنهوالتعبريالفكرتثبيتهياللغةوظائفومن. فيهاوجيتهدواجبداللغة

٣.واملشاعر

إىلفيحتاجدرسهاوأما. اإلندونيسينيإىلبالنسبةأجنيةلغةهيالعربيةاللغة
ويرتبط. وتعلمهاتعليمهايفالتربيةبعمليةيتصدىممنمرجوالنجاحمث. خاصةأعمال
املدرسيالكتابوصعوبةالتالميذوضعفالسليمة،بالطريقةكبريحدإىلالتعليمجناح
فهميفاملشكالتجيدونالتالميذأنعرفناوقد٤.التعليممشكالتمنذلكوغري

صعوبةأنيتومهونوهمجيداقرؤوهايأنيستطيعواوملالعربيةباللغةاملكتوبةالنصوص
هياليتالصاحلةالكتبوقلةالتعليمطريقةأنواحلق. األساسيالسببهيالعربيةاللغة

، )رف، بدون السنةدار املعا: مصر(، عبد العزيز عتيق، ١
.١٤. ص

.٤٨٩. لبنان، ص.، مطابع الدار الشرقية للطباعة، بريوت. ٣: رفسورة زخ٢
.١٥. ، ص)١٩٩٨: دون املكان(األول، . ، جحممود كامل الناقة،،٣
٣١، ص )دار املعارف، دون سنة: مصر(العاشرة، . ، طعبد العليم إبراهيم،٤
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اليتمهمةبأموريتعلقلعربيةااللغةتعليمأنذلكمنوعرف٥.املؤلفةالنتيجةهلذهأداة
.العربيةاللغةلتعليمالنفساستجابةمنها

الوعاءأامن–واحلديثالقرأنلغةكوامنفضال–قيمتهاالعربيةوتسميد
القرأنبفضلالعربيةاللغةأصبحتوقد. واحلضريالفكرياإلسالمتراثفيهجيتمعالذي

العامللغاتمقدمةيفالعصور،مرعلىاملسلمنيعلماءوجهوداإلسالميةواحلضارةالكرمي
٦.احلية

كوها،ميلأنالتالميذكلعلىيلزمالذيالنشاطهيالكتابةمهارةأناملعلومومن
الكتابةمهارةالميلكونالذينالتالميذأنوبالعكس. املسائلحيلواأنيستطيعواحىت

والشعورواألفكاراألراءخيرجواأنالتالميذيستطيع. تعلمهمأثناءاملسائلمناليستقلون
يفالتالميذوابتكارالفكرةتطويريفدورالكتابةملهارةذلكإىلإضافة. الكتابةمبهارة
.الكتابة

الدكتوراعتربهاكمااألخرى،الدراسيةاملوادبنياملوادأهمهيالكتابةومهارة
فقدراجليدةالكتابةالتلميذاستوىلإذا"٧للمدرسةاألساسيةالوظائفمنعطاحممدإبراهيم

الكتابةليستالصعبة،اللغويةاملهاراتدىإحهيوالكتابة". دروسهمجيعاستالءعلى
العقلعملأنواععلىتشتملمهارةهيوإمنافحسبأوالكلماتاألحرفضرب
٨.والرأي

التالميذلغةاختالفوجودمنهاالكتابةمهارةتعليميفكثريةمشكالتهناك
ومتكن. اللغويةباملشكالتتسمىالصعوبةوهذه. وغريهاالكتابةجهةمنالعربيةباللغة
منبعضهمنألللتالميذ،الدراسةكخلفيةاللغويةغرياملشكلةمنالصعوباتوجودأيضا

أوليفجيدةيقرأواأنفعليهمجيدة،كتابةيكتبواأنالتالميذويصبح. العامةاموعة
املهارةذهميلكواملالعامةاملدارسيفيتخرجونالذينالتالميذأننرىهذا،ومن. املرة

١٨ص،)١٩٨٠املصرية،النهضةمكتبة: مصر(،تعليمشليب،أمحد٥
. ، ص)م١٩٩٦مكتبة النهضة املصرية، : مصر(، اجلزء األول، دكتور إبراهيم حممد عطا، ٦

٣٨.
.١٧٥. ، صدكتور إبراهيم حممد عطا،٧

8 H.M. Abdul Hamid, MA. Dkk., Pembelajaran Bahasa Arab; Pendekatan, Metode,
Strategi, Materi dan Media, (Malang; UIN Malang Press, 2008), hlm 46.
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ةاملشكلهيواألصواتاملضبوطة،غريالكلماتسياقيفميكنذلكإىلوإضافة. جيدة
.قراءايفللتالميذ

تعليمأنيرونمسارانجالثانيةاحلكوميةالعاليةباملدرسةالتالميذأكثراحلقيقة،ويف
لدىاململةالطرقيستخدماملدرسةهذهيفالعربيةاللغةتعليمألنصعبة،العربيةاللغة

السبورةوسائلاملعلميستخدماليزالوكذلك. واجلوابوالسؤالكاخلطابةالتالميذ
املعلمعلىفلذلك. جيدااهتماماالتعليمهذاباشتراكالطالبيهتمملحىتفقط،والطباشري

يقدرواحىتالعربيةاللغةتعلميفالتالميذلتسهيلاملناسبةالتعليمطرقويستعملخيتارأن
. ٩العربيةاللغةعلى

صحيحةكتابةالعربيةاللغةيفالكتابةعلىيقدرواملالتالميذمنأكثروكذلك
الكتابةمهارةتعليميفاملفيدةاملبادئبعضاملدرسةإىلالباحثيقدمولذلك. كاملةجيدة

يمتعلووجودالعربية،اللغةتعليميفومهمةأساسيةمهارةهيالكتابةألنالعربية،اللغةيف
معاينومعرفةكاملةصحيحةجيدةعربيةبلغةالكتابةعلىالتالميذقدرةهيالكتابة

.العربيةاللغةيفوالكلماتاحلروفومعرفةاملفردات،
الثانيةاحلكوميةاإلسالميةالعاليةباملدرسةاألولوللصفالسابقةاملشكالتومن

يستخدمالكتابةمهارةتعليميزالال:يليكماوهيالكتابةتعليميفكثريةمشكالتهناك
اللغةالتعليممميزاتوسوءالتعليم،عمليةيفاملناسبةالطريقةتوجدوملالقدمية،الطريقة
.الكتابةمهارةيفخاصةالعربيةاللغةدرسيفللتالميذالتعليمإجنازوسوءالعربية،

اللغويةاللعبةاستراتيجيةيقبتطبوالفعايل،التعليماستراتيجيةاملدرسةتستخدممل
وملتعلمهم،يفوالكسلالنعاسإىلالتالميذتسببوهذهالصور،تعبرياستراتيجيةك

إالليسسهلة،بلمبشكلةالعربيةاللغةتعليمليس. املدرسألقاهالذيالدرسيفهموا
إىلحيتاجوالتعليميمالتعلوكذلكالتالميذإىلاملعلممنالعلومأواخلربوحييلالتبينيمشكلة
العلوماعطاءيفالبيانيصبح. نفسهمالتالميذوعملخلُقأوسجيةاشتراكمنهاالعوامل
التعليمعمليةيشتركونالتالميذكانإذاالعوامل،هذهبعدممرجوةنتيجةمنحمجوبا
عندمامومحاستهاهتمامهماجتذبالتالميذوأكثر. التعليمحقيقةفظهرتتامااشتراكا

.مسارانجالثانيةاحلكوميةالعاليةباملدرسةالباحثمشاهدةنتيجة٩



٤

ستراتيجيةاالباستخدامالفعايلالتعليموجودفلذا. جديدةاستراتيجيةاملدرسيستخدم
١٠.لديهمحمتاجيطلقالصورتعبريمنهااليتاجلديدة

االستراتيجيةتلكتطبيقإىلالباحثاهتماماجتذبالسابقةالفقراتمنوانطالقا
األولالصفيفالطالبلدىالكتابةمهارةتعليميفالصورتعبرياستراتيجيةتطبيق"وأخذ

.لبحثهعنوانا" مسارانجالثانيةاحلكوميةالعاليةباملدرسة

توضيح.
لدىالكتابةمهارةتعليميفالصورتعبرياستراتيجيةتطبيقالبحث،هلذااملوضوع

.مسارانجالثانيةاحلكوميةالعاليةباملدرسةاألولالصفيفالطالب
الباحثحيدداملقرر،املوضوعمنالبحثهذاوينحرفخيرجالوألن
:تليكمااملصطلحات

التطبيق.١
إىلالسعيهنابهواملراد. عملبالالقيامأيتطبيقة–يطبق-طبقمصدر

١١.استمالتهميفيرغَبالذينأواألشخاصالشخصاستمالة

الصورتعبرياستراتيجية.٢
املعلمدهااستعاليتالصورعلىالطالبعنييأنهيالصورتعبرياستراتيجية

أنواألخرالفصلأمامالطالبأحديقرأمث. معنيوقتيفالفعاليةالكتابةوجعل
١٢.قواعدهاجماليفيصححها

اليتالعربيةاللغةتعليماستراجتياتإحدىمنهيالصورتعبرياستراتيجيةو
استطاعواماحيثاملعلمألقاهعماوأرائهمأفكارهميلقواأنالطالبيصبحمنها

لدىستراجتياتاالخريمنيجيةستراتاالهذهوكانت. ١٣الصوروسيلةباستخدام
١٤.مرتبةقصةموضوعاجياديفالطالب

10 Umy Mahmudah, MA. Dkk., Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa Arab,
(UIN Malang Press, 2008), hlm. III.

٤٦١. التاسعة، ص. ، ط١٩٧٧، )دار املشرق: بريوت(، لويس معلوف، ١١
12 Dra. Hj. Radliyah Zaenuddin, M.Ag, dkk, Metodologi & Strategi Alternatif

Pembelajaran Bahasa Arab,(Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, bekerjasama dengan STAIN
Cirebon Press), hlm. 83.

13 Ibid., hlm. 68.
14 Ibid., hlm. 83.
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الكتابةمهارة.٣
الشيءومهارة–ومهارا–ومهورا–مهرا–ميهر–مهركلمةمنمهارة

. فهوماهرحذقمبعىنوهي١٥.العلميفمهريقالوبهوفيه
وهي ما ١٦.الكتابةكيفيةمبعىنكتبمنمصدروهيكتاباتمجعهاوالكتابة

لتعبري واملقصود ا مهارة التعبري التحريري باستخدام يشمل على اخلط واإلمالء وا
مثاحلروف،بترتيبيتقدمونالتالميذألناألسهلاإلنشاءأيضاويسمىاملوجهاإلنشاء
.األستاذوجههمماعلىوالكلمالكلمة،

مسارانجالثانيةاحلكوميةالعاليةاملدرسة.٤
وزارةإشرافحتتاملتوسطةاملرحلةيفاملوجودةاحلكومةاملدارسإحدىهي

قريةيفوهي. الوسطىجاوىمنطقةيفوقعتاليتإندونيسياجلمهورالدينيةالشؤون
.مسارانجكنوكأيوباغت

حتديد.
أنللباحثينبغيسبق،فيمااملكتوباملوضوععنالبحثوينحرفخيرجالألن

:منهاو،املشكالتددحي
يفالطالبلدىالكتابةمهارةتعليميفالصورتعبرياتيجيةاسترتااجراءكيف.١

؟مسارانجالثانيةاحلكوميةالعاليةباملدرسةاألولالصف
مهارة الكتابة يف الصف األول باملدرسة العالية اجناز تعلم التالميذ يف تعليم كيف.٢

؟تعبري الصوراستراتيجيةاحلكومية الثانية مسارانج  باستخدام 

منافع.
النظرية.١

مهارةتعليمبطريقةاملتعلقةالنظريةاألخبارمنكثرياسيعطيالبحثهذا
.مسارانجالثانيةاحلكوميةالعاليةباملدرسةاألولللصفالكتابة

.٧٧٧. ، ص)دار املشرق،: بريوت(، لويس معلوف، ١٥
: بريوت(، :وانظر. ١٦. ، ص)دار املعارف، دون السنة: القاهرة(، عبد العليم إبراهيم، ١٦

.٦١٧. ، ص)دار املشرق،
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العملية.٢
للمدرسة)أ

أوالطريقةاختياريفاألساتيذأواملدرسةلرئيسونصيحةخربايكونأن)١
اللغويةباللعبةالفعايلواستراتيجيتهالتعليمبطريقةاملستخدمةيجيةستراتاال

.الكتابةمهارةتعليميفالصورتعبرياستراتيجيةكاستخدام
الثانيةاحلكوميةالعاليةباملدرسةاألولللصفالعربيةاللغةالتعليمعمليةتصري)٢

.مسرةًعمليةمسارانج
.املفصلةاملناسبةمالتعلياستراتيجيةاختراع)٣

للتالميذ)ب
.أوفريقيةكانتفرديةوظيفته،يفالتالميذحركةارتفاع)١
.واألسئلةالرأيتعبرييفالتالميذشجاعةارتفاع)٢
باملدرسةاألولللصفالعربيةاللغةدرسيفللتالميذالتعليماجنازارتفاع)٣

.مسارانجالثانيةاحلكوميةالعالية
ثللباح)ج

فعالحبثجماليفخصوصاللباحثجديداوعلماخربةالبحثهذايكوننأ
.الفصل
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