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 الباب األول

 مقدمة

 ة البحثالفصل األول : خلفي

( نظام 148:  1982) لويد علي اخلأن اللغة عند حمم من املعروف

بني اعضاء اجملتمع.  ملشاعرة تستخدم لتبادل األفكار وااعتباطي لرملوز صلوتي

( جمملوعة من اإلشارات يستخدمها 272:  1952ا اللغة عند عبد املاجد )وأم

 بات.تطلوامل اإلنفعالوليعّبر األفكار واملشاعر الناس 

واللغة هي مفتاح أساسي حلياة الناس. ألن اللغة ملورد حياة اجملتمع. 

 فبذلك يستخدمها الناس لتفاعل بني اجملتمع.

لغة القرآن الكريم واألحادث النبلوية وآلة اتصالية  كانت اللغة العربية هي

( 21: 1982لعربية عند حممد علي اخللوي )عربي. واللغة االلتبادل األفكار بني 

ىل جمملوعة سامية ضمن العائلة السامية احلامية وهي لغة القرآن إهي لغة تنتمي 

ان تلغة اليت تتكلمها اثنالوي الذي يؤمن به املسلملون واالكريم الكتاب السم

لغة اليت يعرفها املآليني من املسلمني بصفاهتا لغة العشرون دولة عربية وو

 الم.اإلس
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لك أن اللغة العربية هي لغة اإلسالم ، فيجب على املسلم أن بناء على ذ

 العربيلونال يدرس اللغة العربية  إال يتعلم اللغة العربية ليفهم القرآن األحاديث. 

ألن تعليم اللغة العربية هلو أمر  ةيف األخري لونعجمياألفحسب بل يدرسها 

هذا يؤكد وميا. أعج عربيا كان أمرنا احلاضر إما ضروري  جملتمع  يف عص

 تعليم اللغة العربية يف بلدان خمتلفة أحدها يف إندونسيا.مبلوجلود مؤسسة 

أن أهداف تعليم اللغة العربية هي ترقية قدرة التالميذ على  جدير بالذكر

دام اللغة يسمى مبهارة استخدام اللغة شفهيا كان أم حتريريا. والقدرة على استخ

 (.129:  2014هريماوان، يف اللغة )أج

مهارة وهي  أربع مهارات كما هلو املعروف أن مهارة اللغة تنقسم إىل

هارات األربع هي املمن  ومهارة الكتابة. ومهارة القراءة الستماع ومهارة  الكالما

حتضري الرملوز إىل الكلمات  القدرة علىومهارة الكتابة هي مهارة الكتابة. 

، ولنقل األفكار ملستخدمةية حسب قلواعد اللغة اوالكلمات إىل اجلمل الفعال

 (.144:  2012، شاعر إىل اآلخرين ) عزيزو امل األسالكواخلربات و واآلراء

ن مهارة الكتابة إحدى مهارات اللغة التى تصنف إىل مهارة الشك أ

( تتضمن إىل 181:  2012) هارة الكتابة عند أمحد فؤاد إيفنديإنتاجية. وم
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( مهارة يف تعبري 2 ،مهارة يف صناعة احلروف واستعاب اهلجاء( 1: ناحيتني

 ة يف تعليم اللغة تقع يفإن جلوهر هذه املهار األفكار واملشاعر يف الكتابة.

أن يف اللواقع، و. املشاعر يف الكتابةيعين مهارة يف تعبري األفكار و ةناحية الثانيال

 معنى اجلمل املكتلوبة.بل اليفهملون  الناس يكتبلون اللغة العربية جيدةمعظم 

قدم املدارس مادة الكتابة يف درس اللغة وللحصلول على هذه املهارة ت

نشطة لومات حسب مستلوى التالميذ واالعربية. ويتضمن هذا الدرس على معل

شاء( إما إنشاء ملوجه أم إنشاء هي كتابة الرملوز وتعبري األفكار )إنامليسرة 

 .حر

 يف تعليم الكتابة وخباصة اإلنشاء امللوجه. ةاهتم املدرس األملور األساسي

قبل أن يصنع اإلنشاء امللوجه. جيب على املدرس أن يشرح قلواعداللغة العربية و

ألن قلواعد اللغة العربية تساعد على صناعة اإلنشاء امللوجه حسب القلواعد 

 العربية .

القلواعد تعليم فلك األم. فبذ  اللغةقلواعد  منالقلواعد العربية  ختتلف

حدى وفهم يف تعليم الرتاكيب العربية إالرتاكيب العربية له مشكلة خاصة. أو
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الميذ على الرتاكيب العربية ب التيف مهارة اللغة األربع. إذ يستع كلونات اهلامةامل

 األخطاء يف مهارة الكتابة.  فيقلللون

عاب قلواعد اللغة العربية ليس أمرا يبيان السابق أن استالاعتمادا على 

سرتايجيات املناسبة االطرق والنماذج والتار املدرس أن خيب على سهال. فيج

 لتيسري على فهم التالميذ يف تعليم الرتاكيب.

وتنظر إىل  2017سبتمبري  23الحظة يف التاري  ااملوبعد أن تقلوم الكاتبة ب

الثانلوية العللوم اإلجتماعية مبدرسة اجللوامع  مفصل العاشر لقسللنتيجة التالميذ 

دة الرتاكيب، منها يف تعليم اللغة العربية مباشاكل املختلفة املهناك اإلسالمية 

دة الرتاكيب العربية ميذ وعدم اإلبتكار يف تقديم ماتربية التالاختالف خلفية 

 حتى يسئم التالميذ فيه.

استنادا إىل املشاكل، تدفع الكاتبة إىل البحث املتعلق باملشاكل. ويف هذا 

تؤكد الكاتبة يف تعليم الرتاكيب على اإلنشاء امللوجه باستخدام منلوذج  البحث

 .ا وممتعافهملو التنظيم" جلعل التعليم نشاط"امل

اشرتاك  أن يفهم املدرس كيفية التالميذ يفج ومن أهداف تطلوير النملوذ

إنفعالية. ويلزم املدرس أن خيتار منلوذج التعليم املناسب حسب  عملية التعليم
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يف  ترقيةدة املدرس. وبذلك وجدت الكاتبة عن وماوحالة التالميذملوقف 

يف تعليم الرتاكيب العربية يف قدرة التالميذ على  ياستخدام منلوذج املفهلوم التنظيم

 اإلنشاء امللوجه. 

استخدام "بامللوضلوع  هاخلفية البحث تريد الكاتبة أن تبحثوبالنظر إىل 

قدرة التالميذ على  لرتقية املفهلوم التنظيمي" يف تعليم الرتاكيب العربية "منلوذج 

عاشر لقسم العللوم الفصل الذ على تالمي  شبه يجربة)دراسة   اإلنشاء امللوجه.

 ".باندونج(  لوية اإلسالمية شيلنجياجللوامع الثانمبدرسة    جتماعيةاال

 

 الفصل الثاني : حتقيق البحث

 وحتققه البحث هذا الكاتبة حتدد ، السابقة البحث خلفية على اعتمادا

 :اآلتية األسئلة صلورة يف

منلوذج  استخدامقبل  امللوجه نشاءاإل على ذالتالمي  قدرة تكلون كيف .1

العربية يف الفصل العاشر لقسم العللوم  الرتاكيب املفهلوم التنظيمي يف تعليم

 ؟  باندونج لوية اإلسالمية شيلنجياناجللوامع الثمبدرسة  االجتماعية
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منلوذج  استخدام بعد نشاء امللوجهاإلعلى التالميذ  قدرةتكلون كيف  .2

العربية يف الفصل العاشر لقسم العللوم  الرتاكيب املفهلوم التنظيمي يف تعليم

 ؟  باندونج لوية اإلسالمية شيلنجياجللوامع الثانمبدرسة  االجتماعية

يف ترقية قدرة التالميذ على  منلوذج املفهلوم التنظيمياستخدام  كلونكيف ت .3

 اجللوامع مبدرسة االجتماعية يف فصل العاشر لقسم العللوماإلنشاء امللوجه 

 ؟ شيلنجي باندونجالثانلوية اإلسالمية 

 

 البحث  : أغراض الثالث  الفصل

 :يلي كما البحث أغراض رقرتتحقيق البحث السابق، بمناسبا 

منلوذج املفهلوم  استخدامقبل  امللوجه نشاءاإل على ذالتالمي  قدرةمعرفة  .1

العربية يف الفصل العاشر لقسم العللوم  الرتاكيب التنظيمي يف تعليم

 .  باندونج لوية اإلسالمية شيلنجياجللوامع الثانمبدرسة  االجتماعية

منلوذج املفهلوم  استخدام بعد نشاء امللوجهاإلعلى التالميذ  قدرة معرفة .2

العربية يف الفصل العاشر لقسم العللوم  الرتاكيب التنظيمي يف تعليم

 .  باندونج لوية اإلسالمية شيلنجياجللوامع الثانمبدرسة  االجتماعية
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يف ترقية قدرة التالميذ على  منلوذج املفهلوم التنظيمياستخدام  معرفة .3

 يف فصل العاشر لقسم العللوم االجتماعية مبدرسة اجللوامعاإلنشاء امللوجه 

 .باندونج شيلنجسالثانلوية اإلسالمية 

 

 الفصل الرابع : فلوائد البحث

 ومن فلوائد من هذا البحث مايلي :

 التالميذ .1

 اللغلوية دفع محاسة التالميذ يف تعليم اللغة العربية مبادة الرتاكيب .أ 

 تسهيل التالميذ يف استعاب الرتاكيب العربية .ب 

 تنشيط التالميذ يف تعليم اللغة العربية .ج 

 املدرس .2

لتحسني تعليم اللغة العربية مبادة الرتاكيب إعطاء العللوم اجلديدة  .أ 

 وتطبيق تعليمها.

 إعطاء املراجع لرتقية عملية  التعليم. .ب 

 جعل األحكام يف تثبيت مشاكل التعليم لرتقية جلودة التعليم.   .ج 
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 الكاتبة .3

 إعطاء العللوم اجلديدة يف تعليم اللغة العربية. .أ 

 امتخصصإعطاء اخلربات الثمينة كاجملهز ليكلون املعلم  .ب 

 

 الفصل اخلامس : أساس التفكري

ق جلودة من املعروف أن التعليم هلو النظام الذي يدور دورا هاما يف حتقي

الرتبية. فمن الضروري أن حتقق هذه اجللودة الكاملة بلوجلود االبتكار التعليمي. 

تحصيل على أحسن إىل البتكار التعليمي هلو اإلخرتاع يف التعليم الذي يهدف واال

 اجللودة. 

جيب على املدرس  هلو أنبتكار التعليم إىل ذلك أن الطريق الإضافة 

خترتع النماذج اجلديدة حتى ال يشعر التالميذ بامللل الطرق يف التعليم اليت  كشف

 هااملعارف واخلربات على حد واملدرس التالميذو كل من املدرس وينال

 األعلى. 
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هلو اإلطار املفهلومي  سابق أن منلوذج التعليم عند سلوكمطاويؤكد إىل بيان ال

، ويكلون ةشلود تنظيم خربات التعليم ألهداف منالذي يتصلور املناهج املنظمة يف

 املبدأ ملصمم التعليم واملدرس يف تصميم أنشطة التعليم والتعلم.ذلك 

منلوذج  هلو إن أحد من مناذج التعليم املستخدمة لتنشيط التالميذ يف الفصل

ن هذا النملوذج يتطلور من إ ذهذا النملوذج قال أريس صائمنياملفهلوم التنظيمي. 

إن منلوذج املفهلوم التنظيمي هلو منلوذج يستخدم بالبطاقات فمنلوذج التعليم التعاوني. 

رتتب هذه الكلمات حتى تكلون مجلة أوفقرة. وتالكلمات.  على اليت حتتلوي

عل اجلمل جي، وكل فرقة هذا النملوذج إىل فرق غري متجانسةوينقسم التالميذ يف 

 أوالفقرة باستخدام الكلمات حسب املادة املقدمة.

إن هذا النملوذج له خطلوات تعلمي ( 38:  2014) أريس صائمني  رأي

 مايلي :

 ةاألهداف التعليمي يلقي املدرسأن  .1

 البيانات يقدم املدرسأن  .2

 للتالميذ الفرق يصنع املدرسأن  .3

 ةالبيانات الثاني يقدم املدرسأن  .4
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 بالكلمات املقدمة صناعة اجلمل إىل يلوجه املدرسأن  .5

 ناقش أعضاء الفرق أمام الفصلأن ي .6

 املدرس عن املادة يلخصأن  .7

الكلمات  على فهم يقدر التالميذيرجى أن  ج املفهلوم التنظيميوبتطبيق منلوذ

نملو املسؤولية يف نفلوس التالميذ ومن مميز يف تقسيم الفرق تمن املادة املقدمة. 

 على التعاون بني أعضاء الفرقة. واحتى يقدر

الرتاكيب حدها مادة الرتاكيب. يم اللغة العربية مادات خمتلفة إكان تعل

الناس يف  ا( جمملوعة النظام يستخدمه48: 2012عند عزيز فخر الرازي )

 اللوصف الكتابي من أنظمة اللغة. نطق والكتابة حيث إن الرتاكيب هيال

ة األهداف األساسيرتاكيب لنقل املعنى.ويف تكلوين ال الرتاكيب له دور هام

يف استخدام اللغة العربية شفهيا كان أم كتابيا ساعد التالميذ يف تعليم الرتاكيب ت

 بأحسن ماميكن.

عاب يف التعليم الرتاكيب عند عزيز فخر الرازي يستوبعض املؤشرات ال

 ( مايلي :244: 2012)

 حبركة صحيحة.قدرة التالميذ على قراءة شكل الكلمات اهتماما  .1
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 تفريق بني شكل الكلة اللواحدة مع آخر.القدرة التالميذ على  .2

 العربية. بنية اجلمل ةعرفقدرة التالميذ على م .3

بنية قدرة التالميذ على صناعة اجلمل حسب األمثلة باستخدام  .4

 الكلمات.

 قدرة التالميذ على ترتيب الكلمات و اجلمل. .5

ا هلو يقدر التالميذ على تطبيقهعاب يف الرتاكيب يستاالكان وجلود حتقيق 

ن الكلمات واجلمل البسيطة هلو تكلويفأما اإلنشاء امللوجه اإلنشاء امللوجه.  على

يقيد  امللوجه يسمى باإلنشاء املقيد، حيثاإلنشاء و. ةبالتلوجيه واألمثال املعين

إنشاء التالميذ على احلد املعني. ويف تطبيقها ال يتطلب التالميذ على تطلوير 

 (164:  2013ماوان ، ري)أجيف هاألفكار حرا. 

-152:  2012 )عزيز و أيرتا ،عند ومن املمكن أن تتم اإلنشاء امللوجه

 :أحد األشكال اآلتية(  153

 امللوازية اجلمل  .1

 امللوازيةالفقرة  .2

 احملذوفةالكلمات  .3
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 إمالء الفرغ .4

 ترتيب الكلمات .5

 ترتيب اجلمل .6

 حتلويل اجلمل .7

 وصل اجلمل .8

 إكمال اجلملة .9

: ما يلي تأخذ الكاتبة من مؤشرات اإلنشاء امللوجه مخس مؤشرات وهي

اجلمل ( 4، ( ترتيب اجلمل3( ترتيب الكلمات، 2( الكلمات احملذوفة، 1

 ( إكمال اجلملة. 5، امللوازية

 البياني تلوضيحا ملا سبق تفكريه :وفيما يلي الرسم 
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منلوذج املفهلوم التنظيميعدم استخدام  منلوذج املفهلوم التنظيمي استخدام    

. يستخدم املدرس طريقة احملاضرة1  

. يستمع التالميذ إىل شرح املدرس 2  

املدرس. حنلو . يسأل  التلميذ املادة اليت مل يفهم3  

.  يعمل التالميذ التدريبات من املادة اليت يتعلملوهنا  4  

  

 يلقي املدرس األهداف التعليمي .1 

 يقدم املدرس البيانات .2

 يصنع املدرس الفرق للتالميذ .3

 يقدم املدرس البيانات الثاني .4

 صناعة اجلمل بالكلمات املقدمة إىليلوجه املدرس  .5

 تناقش أعضاء الفرق أمام الفصل .6

 املادةيلخص املدرس عن  .7

 القدرة على اإلنشاء امللوجه

 الكلمات احملذوفة .1

 ترتيب الكلمات .2

 ترتيب اجلمل .3

 حتلويل اجلمل .4

 إكمال اجلمل .5

ية قدرة التالميذ على اإلنشاء امللوجهترق  

 تعليم الرتاكيب
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 : فرضية البحث الفصل السادس

 من صحتها تتحقق حتى البحث مشكلة عن مؤقتة إجابة هي الفرضية

تند إىل . والفرضية  تكشف اإلجابة املؤقتة اليت تساجململوعة البيانات خالل

 أريكلونتلو، سلوهارسيمي) ساس التفكرياالقرتاضات األساسية املستخدمة يف أ

2013  :67 .) 

 ما يلي :بيان السابق أن الفرضية يف هذا البحث اليضيف إىل 

قدرة التالميذ على اإلنشاء امللوجه يف  ترقيةعدم هناك :  الفرضية الصفرية 

 تعليم الرتاكيب العربية باستخدام منلوذج املفهلوم التنظيمي.

قدرة التالميذ على اإلنشاء امللوجه  ترقيةوجلود هناك :  الفرضية املقرتحة

يف تعليم الرتاكيب العربية باستخدام منلوذج املفهلوم 

 التنظيمي.

تحقيق هذه لو ٪5لوى الداللة مست الختبار الفرضية استخدمت الكاتبةو

إذا كانت نتيجة "ت" احلسابية أكرب من نتيجة  وهي الفرضية تستخدم املعادلة

. رقيةتوجلود  أن هناك "ت" اجلدولية فتكلون الفرضية الصفرية مردودة مبعنى
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"ت" احلسابية أصغر من نتيجة "ت" اجلدولية فتكلون الفرضية  وإذا كانت نتيجة

 .رقيةت أن هناك عدم وجلودالصفرية مقبلولة مبعنى 

 : البحلوث املناسبة الفصل السابع

 : البحلوث األخرى اليت ذها مناسبة منهاإن 

لنلويف دوي أرسيتا طالبة لقسم تعليم معلم مدرسة اإلبتدائية جبامعة  .1

Nusantara  PGRI  حتت امللوضلوع " أثر منلوذج املفهلوم  2015 كيديري

حسب الصلور املسلسلة  باختيار  البسيطالتنظيمي يف قدرة كتابة اإلنشاء 

درسة ااملفصل الثالث بالتالميذ باهلجاء املناسبة اجلمل والكلمات و

" بناء على حتليل البيانات أن 2016 - 2015احلكلومية يف سنة دراسية 

واملتلوسط بعد استخدام النملوذج  52،15املتلوسط قبل استخدام النملوذج 

 5،44"احلسابية "  تنتيجة  ومن نتيجة حتليل البيانات يعرف أن 77،46

وهذا يعين أن   5،00ومبستلوى احلقيقي  2،00"اجلدولية" تأكرب من 

الفرضية الصفرية مردودة والفرضية املقرتحة مقبلولة. وهذا يدل على 

وجلود األثر يف قدرة التالميذ على كتابة اإلنشاء البسيطة باستجدام منلوذج 

 املفهلوم التنظيمي.



16 

 

 

يف كلية اللغة  وأداذها طالبة لقسم اللغة اإلندونسيةلسري ديفي هاريزا  .2

حتت امللوضلوع "أثر تطبيق منلوذج  2014امعة احلكلومية ميدان اجلوالفن ب

الفصل على تالميذ   احلكايات قدرة على كتابةالاملفهلوم التنظيمي يف 

درسة املتلوسطة املهنية ملوليت كاريا ميدان" بناء على املعشر باحلادية 

واملتلوسط يف  66،46ختبار القبلي ات أن املتلوسط يف االحتليل البيان

ومن نتيجة حتليل البيانات يعرف أن نتيجة ت . 78،43بار البعدي اإلخت

 5،00ستلوى احلقيقي املوب 2،04 "اجلدولية" تأكرب من  4،61"احلسابية 

وهذا يعين أن الفرضية الصفرية مردودة والفرضية املقرتحة مقبلولة. وهذا 

باستجدام  احلكاياتيدل على وجلود األثر يف قدرة التالميذ على كتابة 

 منلوذج املفهلوم التنظيمي.

لفيين رماننجسيه طالبة لقسم معلم املدرسة اإلبتدائية يف كلية التعليم  .3

حتت امللوضلوع " تطبيق  2014تا وعللوم الرتبية جبامعة حممدية سلوراكر

فصل الرابع لليف تعليم اللغة اإلندونسية  الفعاليةمنلوذج املفهلوم التنظيمي لرتقية 

غروبلوغان سنة دراسة  كرنج ريلونج ةدرسة اإلبتدائية احلكلومية السابعاملب

دور األول النتائج البحث أن نتيجة يف " بناء على  2013-2014
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. وترقية فعال تعليم التالميذ من ٪86،69وتزيد يف دور الثاني  55،59٪

 وهذا يدل على وجلود ترقية . ٪30،10دور الثاني الدور األول حتى ال

درسة اإلبتدائية احلكلومية املفصل الرابع بللالفعال يف تعليم اللغة اإلندونسية 

باستخدام  2014-2013كرنج ريلونج غروبلوغان سنة دراسة  ة السابع

 لوذج املفهلوم التنظيمي.من

 


