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 األول   الباب

 مةمقد

 

 خلفية البحث ل : والفصل األ

ا يف زيادة ت هناك تغيريات على التالميذ، إمن التعليم ينجح إذا كانإيقال 

صة يف تعليم اللغة يف البيئة. ومن جناح التالميذ و خا همسلوك أوحتصيل التعليم 

 العربية. اللغة أولغة اإلجنليزية ال إما اللغة نفسها استيعابهو 

 أداة التعامل أوتصال االأداة  حقيقيا اللغة أناملعروف  هوكما 

اهبا كل قو  عن أرراههم ن اللغة هي أصوات يعربإ ي. قال ابن جيناإلجتماع

:  1982وقال حممد على اخلويل )(. 45:  -لتبادل األفكار )ادي ناندانج 

هي نظا  اعتباطي اللغة  نإ( 9:  2011ان )أوريمهشيف ا كما نقله( 148

فبذالك، حنن كاملسلمني الز  علينا أن  لرموز صوتية تستخد  لتبادل األفكار.

سة فمعاجلتها تعرض كل مؤس بقراءة نصوصهاعلى الدو ،اللغة العربية  نتعلم

 العربية ملدروس على التلميذ.تعليمية مادة اللغة 
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هذا  نبعض التالميذ، ألصعبة من دة العربية يف املدرسة كمادة تعترب املا

يلة طريقة و وس أوبسببه على بعض العوامل كاخللفيات التالميذ املختلفة 

  ة امللفت.مستخدمتها قل

سالمية العالية اإل العبادالرمحنبناء على حاصل مقابلة املدرسة 

عشر عن تعليم اللغة  احلادياللغة العربية الفصل  مدرسسوكابومي مع  تيجاليجا

( 1اشرتاك تعليم الرتاكيب العربية هي : العربية قال أن مشكالت التالميذ يف 

( 2 يعتربوهنا صعبةم هنألخنفاض قدرة التالميذ يف تعليم الرتاكيب العربية إ

ة اهتما  التالميذ بتعليم ل( ق3خنفاض قدرة التالميذ على وهع اجلملة املفيدة ، إ

 .عملية التعليم و التعلميف  العربية بسبب عد  استعمال الوسائل التعليمية اللغة 

ومن اسباب إخنفاض قدرة التالميذ على املواد الرتاكيب العربية ليست 

 التدريس وطرق  بسبب عليهم، ولكنه املدرس يستخد  كتابا معينا واليستخد 

تالميذ يف ال الدؤوب و احلماسي اقلى يؤثر على اساليبها املتنوعة حت وسائل و

 اللغة العربية. التعلم

ية كانت أو رريها يف أمس احلاجة تعليم اللغة عرب أنكما هو املعروف 

اجلذابة لئال يكون التعليم جامدا و سلبيا لكنه  ىل استخدا  الوسائل املناسبةإ



3 

 

 

إنتاجا.  أكثروالتلميذ  درسالتفاعل بني املأنشطة إجيابية و ممتعة، فيصبح 

وسائل املعينه  اهنالتعليمية أل الستخدا  الوسيلة مدرسولذالك، من املهم لل

 أواملواد الدراسة استيعاب  هاما يف ترقية قدرة التالميذ وتنميتها يف اتلعب دور

دف يه العربيةواستخدا  الوسائل يف عملية تعليم اللغة  كيب العربية.يف تعليم الرت

والتالميذ اسهل  يةفعالية يف إلقاء املواد التعليم أكثر درسإىل أن يكون امل أساسا

ن أيلز  اختيار الوسائل يستخد  يف عملية تعليم على األقل  ،ولذالك .يف تفهمه

الستخدا   درسو التالميذ وهذا يعين كفاءة امل درسيهتم عنصرين هرورين امل

  هلا واالنتفاع اهبا جيدا.اوالوسائل التعليمية وقدرة التالميذ على تن

ألن البطاقات. فرازة ومن الوسائل املناسبة يف تعليم الرتاكيب العربية هي

 نإهيشا  زيين  قالاهبذه الوسيلة املادة الواسعة ميكن تقدميها يف احلصة القليبة.

نفسه عند التعليم و ترقي  دافععلى ساعد التالميذ ت الوسائل فرازة البطاقات

قدرهتم وتساعدهم على فهم املادة الدراسية. وكان املدرس كالوسيلة يف 

 التالميذ يتعلمون الدرس فعالية مناسبة بتوجيه املدرس.فتطبيق تلك الوسائل 

البطاقات تعتقد مناسبة يف تعليم الرتاكيب العربية.  فرازةوسيلة  نإ ثمومن 

و يف  الرتاكيب العربية. مادة استيعابيراد التالميذ أن يقدر على  اهبذه الوسيلة
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البطاقات يف املدرسة العالية عبادالرمحن يشعر التالميذ  فرازةاستخدا  وسيلة 

 عند االشرتاك فيه. تسائمالتبالسرور عند التعلم وال يشعرون 

البطاقات يف تعليم  فرازةتطبيق وسيلة  ةب الكاتبفتجرإىل ذالك، هافة إ

سوكابومي باملوهوع  تيجاليجا الرتاكيب العربية يف مدرسة العالية عبادالرمحن

البطاقات يف تعليم الرتاكيب العربية لرتقية حتصيل  فرازةاستخدا  وسيلة "

عشر يف  احلاديالفصل  على التالميذبة ي)دراسة جتر"التالميذ الدراسي فيها

 .اإلسالمية تيجاليجا سوكابومي(محن العالية مدرسة عبادالر

 
 حتقيق البحثالفصل الثاني : 

مت وصفها، حددت الكاتبة مشكالت استنادا إىل القضايا األساسية اليت  

 البحث يف األسئلة اآلتية :

  فرازةقبل استخدا  وسيلة  الدراسي صيل التالميذكيف يكون حت .1

عشر يف مدرسة  احلاديالفصل البطاقات يف تعليم الرتاكيب العربية ب

 ؟ العالية اإلسالمية تيجاليجا سوكابومي عبادالرمحن
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  فرازةصيل التالميذ الدراسي بعد استخدا  وسيلة كيف يكون حت .2

عشر يف مدرسة  احلاديالبطاقات يف تعليم الرتاكيب العربية بالفصل 

 العالية اإلسالمية تيجاليجا سوكابومي ؟ عبادالرمحن

يف تعليم الرتاكيب العربّية الدراسي  التالميذحتصيل كون ترقية تكيف  .3

عشر يف مدرسة  احلاديبالفصل  البطاقات فرازةباستخدا  وسيلة 

 ؟العالية اإلسالمية تيجاليجا سوكابومي  عبادالرمحن

 

 الفصل الثالث :  أرراض البحث

 السابق، فأرراض البحث ما يلي :  قيق البحثبناء على حت 

البطاقات   فرازةالتالميذ الدراسي قبل استخدا  وسيلة حتصيل عرفة  مل .1

 عبادالرمحنعشر يف مدرسة  احلادييف تعليم الرتاكيب العربية بالفصل 

 .العالية اإلسالمية تيجاليجا سوكابومي

البطاقات   فرازةالتالميذ الدراسي بعد استخدا  وسيلة حتصيل عرفة  مل .2

 عبادالرمحنعشر يف مدرسة  احلادييف تعليم الرتاكيب العربية بالفصل 

 العالية اإلسالمية تيجاليجا سوكابومي.
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يف تعليم الرتاكيب العربّية الدراسي  حتصيل التالميذعرفة ترقية مل .3

 .البطاقات فرازةباستخدا  وسيلة 

 

 فوائد البحثالفصل الرابع : 

 و من فوائد من هذا البحث مايلي :

 التالميذ .1

 اللغة العربية مبادة الرتاكيبدفع محاسة التالميذ يف تعليم ل .أ 

 العربية رتقية حتصيل التالميذ يف تعليم الرتاكيبل .ب 

 درسامل .2

إعطاء العلو  اجلديدة لتحسني على تعليم اللغة  مدرسللالفوائد  نإ

 العربية مبادة الرتاكيب وتطبيق تعليمها.

 الباحثة .3

مستقبال  كونلي اجلديدة للبحث إعطاء اخلرباتلباحثة لالفوائد  إن

  مدرسا فعاال.
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 الفصل اخلامس : أساس  التفكري

اليت يقو  اهبا املدرس و التالميذ  عملية اإلتصال يف احلقيقة التعليم  نإ 

 أن( 7:  1984(. رأى عاريف سادميان )169:  2008)مارنو و ادريس، 

وفقا  التعلميتمكنوا من  حتىملساعدة التالميذ  مدرسواعي لل تعليم جهدال

(. 5:  2013، .س ستاندي  و بامبانجقهم ) شيشيف كباحتياجاهتم و مشّو

مصدر  و بالتالميذ درساليت يقو  اهبا امل عملية اإلتصال هو تعليمال أن ثمومن 

 مو ميكنه مدرسه للموجللدراسي. ومع إليها ميكن التالميذاحلصول على املعرفة 

 (. 61:  2013ترقية قدرهتم )شيفول سجاىل،  أناإلبتكار التفكري اليت  اتطوير

كاملداخل و الطرق واألساليب  يف عملية التعليمية مصطلحاتهناك عدة  

عملية التعليم يف وسائل لرتقية نشاطة  هي وسيلة التعليم نإئل التعليمية.و الوسا

الوسائل هي أداة تساعد على نقل  .(37:  2016م، )نانانج قاس التعلمو

 التعلميف عملية التعليم و . وتستخد  الوسائل إلحتياجات التعليمالرسالة، و 

كانت الوسائل كأدواة الرسم وإلكرتنيا يستخدمهما املدرس لتحسني عملية 

يف كتابة وسيلة تعليم ، ثمومن (. 223:  2011ان، أو)أشيف هريم التعليم

يف  مهمهي  عامل  وسيلة التعليم أن( 19:  2013اللغة العربية )نانانج قاسم، 



8 

 

 

ترقية جودة التعليم. وعملية التعليم هي عملية حيدث فيها التعامل بني املدرس و 

 درسهو نشاط يشرح فيه امل التعلمالتالميذ يف نشاط التعليم. ونشاط التعليم و 

من استخدا  وسيلة  للتالميذ. وإهافة إىل هذا، البد جمموعة من املواد

.ومن التعلمعلى الشرح يف عملية التعليم و  سمدرباعتبارها آلة مساعدة لل

هي الوسيلة املعينة، فاملراد بالوسيلة لغة  التعلمالعوامل املهمة يف عملية التعليم و 

 .بتغرب به إىل رريه أوما يتوصل به اإلنسان إىل شيء 

 السمعية و وسائللانصاف بعض وسائل التعليمية باعتبار متثيلها اومن  

ن أ مدرس ال بدلل السمعية البصرية. ولذالك، وسائلال البصرية و وسائلال

كاتبة تطبيق الوسيلة التعليم  جترب أن هذاوإهافة إىل ة. خيتارها بدق

 بطاقات. فرازةباستخدا  وسيلة 

وسيلة  من بطاقات وسيلة البصرية اليت بعض فرازةوسيلة  نإ 

" فرز" " وا "بطاقةكلمتني منه د مناخت بطاقات فرازة كان اسمبسيطة.و

من الوسائل  وسيلة بطاقات هي ال فرازة(. فيصبح ال98 -قلس، )جوهن.  .اي

)مالفني ل.سيلربمان،  فهم املادة ملساعدة  التالميذ على درساليت تستخدمها امل

2009  :157 .) 
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إىل  درسيعطي امل وهي بطاقات إمجاال فرازةمن وسيلة  فهناك خطوات

اليت  مجيتمع التالميذمناسبة بقسم بطاقاهت ثمالتالميذ البطاقات عن املادة 

عهم. يناقس التالميذ ويقد  حاصل البحث عن املادة من جممو وميلكها.

)مالفني ل.سيلربمان، اللتالميذ الذين مل يفهموهن املادة درسامل واألخري يشرح

2016  :169.) 

ميكن بتدائية إىل اجلامعة ؤسسات التعليمية من اإلاملتعليم اللغة العربية يف  

 مهارة اإلستماع  ومهارة الكال  وهي ،لغويةمهارات أربع  أن يسيطرواتالميذ 

اللغة العربية ليست تعمل وسيلة  أن بسبب. وهذا ومهارة القراءة ومهارة الكتابة

 والكال  بواسطة تفهمهم يتعمل ل ، ولكّنهايقدر على استماعه فحسبما  ليفهم

التالميذ  يكتسبها الكتابة. من املفاتيح األساسية  يف تعليم اللغة العربية اليت أن

تساعد التالميذ يف جتّنب  اليت ائلوسوسيلة من اله نهي تعليم الرتاكيب أل

 األخطاء النحوّية.

وسيلة لفهم ستخدمة كة املاللغة العربي تركبقواعد ال هيالرتاكيب  نإ 

هو علم يبني تغيري الكلمة للحصول فالصرف  أما. احنوي أو ا كانصرفياجلملة 

يعرف اهبا  قواعدفنحو لا(. وأما 14:  2012س رفاعي، على عدة املعاني )إليا
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اخر الكلمات العربية اليت حصلت برتكيب بعضها مع بعض من إعراب  أوأحوال 

 .(20:  2003وبناء وما يتبعهما )اهلامشي، 

حملاهرة مرارا دون تطبيق الوسيلة  يف تعليم الرتاكيب تستخد  طريقة ا 

عد  فهم التالميذ على املادة تسببها  حتى التعلماليت تستطيع التالميذ نشاطا يف 

 . ألقاها املدرساليت 

 املعرفة اليت ميتلكها استيعاب أوهي عملية تغيري السلوك التعليم  نتائج 

 هيالتعليم  أن نتائج بعبارة أخرىيكتسبها. اليت التعليمية لعممن  عاقبةشخص 

 (.33:  2010)صرحريل،  التعليماخلربة  يقبلواالتالميذ بعد أن   ميلكهاقدرات 

مادة  علىاملقصودة هي حتصيل التالميذ الدراسي  التعليموهلذا أن نتائج  

 تعليم تالميذ يفالات إجناز كفاءة راكيب. ومن إهافة إىل ختطيط و مؤشالرت

أن  (2مجلة امسية و مجلة فعلية،  تلميذ كلأن يعرف   (1يلي : مماالرتاكيب 

اجلملة  تلميذ كلأن يركب ( 3بني مجلة امسية و مجلة فعلية،  تلميذ كل يفرق

 املفيدة من مجلة امسية و مجلة فعلية.

 سبق بيانه، تصور الباحثة أساس التفكري يف الرسم البياني كمايلي : مماو 
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وسيلة الفّرازة البطاقاتتعليم الرتاكيب باستخدا    

 .البطاقات عن املادة درساعطى امل .1

 .حيث التالميذ عن أصدقائهم يف الفصل .2

 إجتمع التالميذ مع أصدقائهم الذين هلم بطاقة متساوية .3

 .شرحهاياملادة  وجمموعة  يرتب كل .4

شرح عن لا درس، يعطئ املأن يشرح التالميذ وبعد .5

 جيدا. االتالميذ فهم فهميهمة كي املاألشياء 

 

 

 حتصيل التالميذ الدراسي يف تعليم الرتاكيب

 أن يعرف مجلة امسية و مجلة فعلية، .1

 بني مجلة امسية و مجلة فعلية،  يفرق أن  .2

 مجلة فعلية. أن يرّكب اجلملة املفيدة من مجلة امسية و .3

 تعليم الرتاكيب قبل استخدا  وسيلة الفّرازة البطاقات

 احملاهرة.س طريقة يستخد  املدر .1

 يستمع التالميذ إىل شرح املدرس. .2

  هايسأل التالميذ املادة اليت مل يفهم .3

يفعل التالميذ التدريبات من املادة اليت  .4

 يتعلموهنا.

 تعليم الرتاكيب
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 البحثفرهية  الفصل السادس :

الفرهية هي إجابة مؤقتة على أنه اليزال يتعني اختبار  أناملعروف  هوكما 

. ولذالك أن حتقيق الفرهية يف هذا (63:  2012احلقيقة )نانانج مارتونو، 

 البحث هو:

وسيلة ال يتعلمون باستخدا   إذا كان التالميذ:  الفرهية الصفرية

فكان حتصيلهم الدراسي  فرازة البطاقات

 جيدا.

وسيلة إذا كان التالميذ يتعلمون باستخدا  :  الفرهية املقرتحة

فكان حتصيلهم الدراسي  فرازة البطاقات

 جيدا.

 فالفرهية : ٪ 5باملستوى الداللة 

 لية فالفرهية الصفرية اإذا كانت قيمة "ت" احلسابية أكرب من "ت"اجلدو

 .مردودة

  لية فالفرهية الصفرية اإذا كانت  قيمة "ت" احلسابية أصغر من "ت"اجلدو

 .مقبولة
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  دراسة السابقةالالفصل السابع : 

 : ذات صلة منهاهذه الدراسة ، فيها البحث  أن

لسيدة ليستياننجسيه، طالبة قسم تعليم اللغة العربية يف كلية  البحث  .1

الرتبية والتعليم جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية يوكياكرتا 

البطاقات  فرازة  حتت املوهوع " تعليم القراءة بطريقة  2013سنة 

لتالميذ الفصل الثامن  يف مدرسة الثانوية  اإلسالمية احلكومية 

وكياكرتا". ومن تنمية النتيجة التالميذ يف تعليم القراءة سيييكان ي

مع أن فصل التوجيه  76،30فصل التجربة  ينمو منوا مرتفعا بتقدير 

 . 27،00بتقدير

نغراها خامتة، طالبة قسم تعليم اللغة العربية  لسيدة  سيلفي البحث .2

رونونج جاتي اإلسالمية  يف كلية الرتبية و التعليم جبامعة سونان 

  حتت املوهوع "تعليم املفردات  2016سنة  احلكومية باندونج

البطاقات و أثره يف قدرة التالميذ على  فرازةباستخدا  وسيلة 

استيعااهبا لتالميذ الفصل العاشر البائي يف مدرسة دار األحكا  

العالية اإلسالمية كاالفا نوجنال سوكابومي"  ومن النتائج احملصولة من 
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قدرة التالميذ على تعليم  املفردات قبل  هذا البحث هي  أن

البطاقات تدل على درجة جيدة وهي  فرازةاستخدا   وسيلة  

يف معيار التفسري. وقدرة  79-70هذه القيمة تقع بني  نأل 71،83

البطاقات  فرازةالتالميذ على تعليم  املفردات بعد استخدا   وسيلة  

لقيمة تقع بني هذه ا نأل 81،33تدل على درجة جيدة جدا وهي 

.  وهناك أثر قدرة التالميذ على استيعاب املفردات 80-100

أكرب من  7،91البطاقات على قيمة احلاسبة  فرازةباستخدا  وسيلة 

. وأما أثر بني ٪ 5على مستوى   2،06ت قيمة اجلدولية وهي 

االختبار اإلبتدائي و االختبار النهائي فتدل عليه قيمة "د" يعين 

0،77. 

سيدة ييين سوسانيت، طالبة قسم التعليم الدين اإلسالمية يف لالبحث  .3

كلية الرتبية و التعليم جبامعة شاريف هداية اهلل اإلسالمية احلكومية 

طريقة ب يلاالفعتعليم ال بيقتطحتت املوهوع " 2014جاكرتا سنة 

درسة مبيف ترقية حتصيل التالميذ الدراسي  PAIدة املالبطاقات  فرازة

من نتائج هذا البحث قد .وجاكرتا اجلنوبية  الثانويةف يدار املعار
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تدل على قيمة املتوسط حتصيل التالميذ الدراسي يف دورة واحدة 

  .95.9وعلى الدورة الثانية من  82.9

وينطلق من ذلك، هناك طرف أخر خيالف للبحوث السابقة منها البحث 

ليسدة والبحث الثانى  تعليم القراءة.مركز على  ليستياننجسيهليسدة  األول

ييين لسيدة والبحث الثالث  تعليم املفردات.مركز على  سيلفي نغراها خامتة

فتقد   وأما الكاتبة .PAI ادةمب تطبيق التعليم الفعايلمركز على  سوسانيت

. وطرف أخر يساوى تعليم الرتاكيب العربيةالبحث الذي يركز ويؤكد على 

 .فرازة بطاقات وسيلةبالبحوث السابقة هو استخدا  


