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 الباب األول

 مقدمة

 الفصل األول : خلفية البحث

من املعلوم أن اللغة هي أداة اإلتصال هلا دور مهم يف حياة اإلنسان.  

. كما قال حممد على اخلويل واللغة هي متثيل من مفهوم القائل إىل املقول

لتبادل األفكار عتباطي لرموز صوتية تستخدم انظام ( أن اللغة هي 1982:15)

وتسهيل  استخدام اللغة اجليدة .واملشاعر بني أعضاء مجاعة لغوية متجانسة

 الفهم األخرين تأثر باإلتصال.

( يقول أن اللغة هي جمموعة اإلشارات 1952:  10)عبد املاجد  

أن  يستخدمها اإلنسان لتيادل األفكار واملشاعر واحلماس. ومن تعريف األخرى

ل لتبادل األفكار، و التصور والغرض برتتيب الكلمة حيت يفهمها اللغة أداة اإلتصا

 اإلنسان.

تنتمي إىل اجملموعة السامية ضمن العائلة السامية اللغة العربية هي لغة  

 يؤمن به املسلمون ة االخرى اليتب السماويية وهي لغة القرآن الكريم و الكتاحلام

ان وعشرون دولة عربية واليت يعرفها املاليني من املسلمني تواللغة اليت تتكلمها إثن
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قد تكون جدرة اللغة العربية يف (.1982:21بصفتها لغة اإلسالم )علي اخلويل، 

العلمي السياسةرفع العلم العلمي و التكنولوجي و تقوية األدابي و وسلة تغيري 

 وية.طورت اللغة العربية يف العلم قالذي تظهر دورها األن ، لذلك 

ما لتكون أهل اللغة إصارت أمهية اللغة األجنبية يف تعليم اللغة مهمة.  

ملي. لذلك البد أن ترقية اجلودة التعليم اللغة إبتداء ايف الع تصال األخوةما الإو

م لجنبية. ال شك أن اللغة هي العباستيعاب املفردات العربية لفهم اللغة األ

د )علم النحو احية العلمي الذي تظاهر بالقواعم متعلقة بنلواملهارة. و اللغة كالع

ستعاب و هي أساس ال لغة،علم يتعلق بالوالصرف(. قواعد اللغة العربية هي 

 م هلا درجة مهمة يف تعليم اللغة.لعاللغة، وهذه تدل على أن اللغة كاملهارة 

اللغة كمهارة تتعلق مبهارة اللغة وكفائتها. والقصد مبهارات  جبانب ذلك 

ستماع املهارة االومن املعروف أن ستماع والكالم والقراءة والكتابة. اللغة هي اال

ومهارة الكالم والكتابة من  (receptive skill)ستقبالية هارات االاملمن والكالم 

 .(2011:129، ماوانأشيفهري((productive skill)هارات اإلنتاجية امل



3 
 

 
 

القواعد أو الرتكيب نوع من أنواع العلم اللغة. والرتكيب معيار يف تصحيح  

الرتتيب الكلمة وكذلك وسيلة الحتياط األخطاء يف اللغة ومساعدة على فهم 

 .)2016:  87م، نانج قاسنا(النص 

املعلم والتالميذ وتأثر يف  ايف تعليم اللغة العربية لديه مشكالت توجهه 

إهتمام الختيار دل على س اللغة العربية. وهذا ياسي يف درحتصيل الدر

املدخل والطريقة واإلسترياتيجية والوسيلة املناسبة ملساعدة عملية التعليم، 

 .ال يكون اهتام املرء بتعلم اللغة العربية صعباحتى 

جتدها يف تعليم اللغة العربية هي يف تعليم  مشكلة من مشكالت 

ذهين ويقوم الرتكيب. يتعلق هذا التعليم على قواعد اللغة و يساعد على ترقية 

بتفكري دقة وتفريق الرتكيب والكالم واملفردة والكلمة. وجبانب ذلك تعود 

نانانج (التالميذ على دقة يف املالحظة واملقارنة والتشابه والنتيجة القواعد 

 .)2016:  86م، قاس

يف الفصل السابع )أ( ة اليت قامت هبا الكاتبةاملالحظبناء على نتيجة  

العوامل  بعض، وهناك رانشاه شيأميس اإلسالميةاملتواسطة االستقامة مبدرسة 

)ب( الرتبوية)أ( اخللفية  منهاونقصاناستيعاب الرتاكيب عند التالميذاليت تسبب 
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محاس التالميذ يف التعليم اللغة ( )ج(غري املعهدأوعهديف امل) مساكن التالميذ

 العربية ويكون درس من دروس الصعوبة.

الستخدام  جتدها الكاتبة يف املدرسة، تقصد الكاتبة مماإضافة إىل ذلك  

وسيلة من وسائاللتعليم اللوحه الفالنيلية، اليت ترجي لرتقية فهم التالميذيف مادة 

مبادة التكليفي لتحريص الرتكيب. الوسيلة ناحية من نواحية مصدر التعليم 

. بوسيلة اللوحة الفالنيلية )2013:  4أزهار أرشاد،  (التالميذ يف التعلم 

 .مساعدة لتالميذ على فهم الرتكيب

ستخدام الوسيلة اللوحة ا تجاربومما سبق بيانه، فستقوم الكاتبة ب 

 تطبيق وسيلة اللوحةوتبحث عنها باملوضوع " يف تعليم الرتكيب الفالنيلية

مادة  يف الدراسيالفالنيلية يف تعليم املفردات العربية لرتقية حتصيل التالميذ 

االستقامة  درسةمل السابعالصف  يفتالميذ لدراسة شبه جتربة ل (الرتكيب". 

 .)رانشاه شيأميس اإلسالميةاملتواسطة 
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 الفصل الثاني : حتقيق البحث

 اعتمادا على خلفية البحث السابقة،  فتحقيق البحث كما يلي: 

وسيلة تطبيق  قبل يف مادة الرتكيب التالميذ الدراسي كون حتصيليكيف  .1

 درسةملالسابع  يف الصف يف تعليم املفردات العربية اللوحة الفالنيلية

 ؟رانشاه شيأميس اإلسالميةاملتواسطة االستقامة 

وسيلة بعد تطبيق  يف مادة الرتكيب التالميذ الدراسي كون حتصيليكيف  .2

 درسةملالسابع  يف الصف يف تعليم املفردات العربية اللوحة الفالنيلية

 ؟رانشاه شيأميس اإلسالميةاملتواسطة االستقامة 

بعد  يف مادة الرتكيب التالميذ الدراسي حتصيلمستوى ترقية كون يكيف  .3

السابع  يف الصف يف تعليم املفردات العربية وسيلة اللوحة الفالنيليةتطبيق 

 ؟رانشاه شيأميس اإلسالميةاملتواسطة االستقامة  درسةمل
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 الفصل الثالث : أعراض البحث

 :تقرّرأغراضالبحثكمايليتحقيق البحث السابق، بمناسبا  

وسيلة اللوحة تطبيق  قبل يف مادة الرتكيب التالميذ الدراسي حتصيلمعرفة  .1

االستقامة درسةملالسابع  يف الصف يف تعليم املفردات العربية الفالنيلية

 رانشاه شيأميس اإلسالميةاملتواسطة 

وسيلة اللوحة بعد تطبيق  يف مادة الرتكيب التالميذ الدراسي حتصيلمعرفة  .2

االستقامة  درسةملالسابع  يف الصف يف تعليم املفردات العربية الفالنيلية

 رانشاه شيأميس اإلسالميةاملتواسطة 

بعد تطبيق  يف مادة الرتكيب التالميذ الدراسي حتصيلمستوى ترقية معرفة  .3

 درسةملالسابع  يف الصف يف تعليم املفردات العربية الفالنيليةوسيلة اللوحة 

 رانشاه شيأميس اإلسالميةاملتواسطة االستقامة 

 

 الفصل الرابع : فوائد البحث 

نتمنى على حصول  ،بناء على مشاكل البحث وأهدافه املذكور من قبل 

 :هذا البحث فيه فوائد كما يلي
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 وسيلة خيارمنهجا يف  عسى أن يكون هذا البحث رسةبالنسبة للمد .1

 التعليم استخدامها املعلم.

تسهيل التعليم فأصبحت  عسى أن يكون هذا البحثعلمني بالنسبة للم .2

 مسرتعيا.التعليم 

مساعدة لرتقية الذهين  عسى أن يكون هذا البحثتالميذ بالنسبة لل .3

 وتطبيقها يف تعليم املفردات على مادة الرتكيب.

 

 الفصل اخلامس : أساس التفكري

:  46كوسوندى،  (صعوبة يرتبط بالنواحي ارتباطا وثيقا التعليم عملية  

منها : املعلم، والتالميذ،  . وكان التعليم تعامال بني الناحية التعليم)2011

وعملية التعليم نشاط اإلتصال تتعلق بأربع عناصر  أشبه ذلك.والتسهيلة، وما 

و .)2011:  224أشيف هريماوان(منها: القائل، واملقول، والرسلة، والوسيلة

 يف تعليم اللغة العربية أربع مهارات فيه.

، والكالم، علق مبهارة األربعة، منها: مهارة اإلستماعتعليم اللغة العربية يت 

قراءة والكتابة. و يف تعليم اللغة األجنبية يلزم على ترقية جودة التعليم بداية وال
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واملفردات هي أساس من  يف استيعاب املفردات العربية لفهم لغة األجنبية.

 أسس اللغة.

واملفردات أساس اللغة الذى الزما أن يستوعبها التالميذ لتحصيل مهارة  

اللغة لدفع عن تعليم احلوار والقراءة والرتكيب. اللغة. وهي تعليم األول يف 

الرتكيب درس من دروس الصعوبة. والرتكيب جمموعة القواعد اللغة وجياد 

فيتعلمه املتعلم الرتكيب ليفهمه فهما صحيحا حتريريا باخلطائات يف استخدام اللغة

 .وشفهيا

)النحو  ( تعريف القواعد اللغة1يف احلقيقة أم التعليم الرتكيب قسمان :  

أمحد ((إلقاء التدريبات. ومن خصائص يف تعليم الرتكيب منها 2والصرف(، و 

 :)2012:  113فيندى، فعاد إي

خاص الذى يتعلق مبحاورة، ألن كثري من الناحية يف اللغة  بيانات عن أش .1

 منها العمر والرتبوي واملستوى.

 ارتباط أنواع الرتكيب يف كتاب املستعملة. .2

 واع الرتكيب معلم.ختيري خطواط من أن .3
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ليم اللغة تعليم اللغة العربية يقوم به املعلم إىل التالميذ يف عملية التعو 

دقة. وحيتاج التعليم فعاليا ودقة إىل حماولة العربية ليكون عليهم يعلمون بفعالية و

 ملساعدة عملية التعليم بوسيلة التعليم.

ويف هذا األمري اختيار الوسائل مهم يف مساعدة عملية التعليم. فإحد  

الوسيلة اليت تستخدمها املعلم هي وسيلة اللوحة الفالنيلية. فيسمى أيضا اللوحة 

أحو (هذه الوسيلة فعالية تعرض املادة إىل التالميذ.)visual board(البصرية 

 .)1984: 99غرحا إدريس، 

أن اللوحة الفالنيلية من وسيلة  )2011:  61(سنكيقال حجري  أ.ح.  

صناعة البطاقة التعليم إثناء جمسم، صناعة من فالنيلي ويوضع يف اللوحة ثم 

 .لتضع يف اللوحة الذى يتعلق مبادة التعليم

الوسائل البصرية ومما سبق بيانه أن وسيلة التعليم باللوحة الفالنيلية من و 

 لرسالة . وخصائص وسيلة اللوحة الفالنيلية:إثتاء متجسم فعالية لتبليغ ا

 .استخدام بلون متلون .1

 لتضع البطاقة. ةالفالنيلياستخدام  .2
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استخدام الوسيلة لتعلم يف اختيار اللون، وتطوير يف زيادة املفردات، ومتثيلية،  .3

 ونشأ املفهوم إللقاء املادة.

فائدة من لوحة الفالنيلية مستعملة ألنواع الدرس و  )2012: 22(درينتو  

يستطيع لشرح الفرق والتسوى تنظيميا ودفع التالميذ ملشاركة عملية التعليم 

: 62أ.ح. سنكي،  (فعال. وأغرض من صناعة اللوحة الفالنيلية منها 

2011): 

 تساعد املعلم لتعلم. .1

 تسهل فهم التالميذ عن مادة التعليم. .2

 تسرتعي املادة .3

ومما سبق بيانه أن خصائص وسيلة اللوحة الفالنيلية صناعة من فالنيلي  

 حيث كان بلون متلون مستعملة بوضع البطاقة أو الرسلة.

. من مميزات والعيوب يف وسيلة التعليم نقائصو مزيا كل وسيلة التعليمل 

 :)2012: 23دريانتو، (باستخدام اللوحة الفالنيلية منها 

 نيليةممريات اللوحة الفال .1

 أ. صناعة بالنفس
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 ب. ترتيب املادة بالنفس

 ج. اعداد قبلي

 د. الوسيلة مستعملة بتعدد

 ه. مناسبا باحتياج التالميذ

 و. إقتصاد الوقت

 )2013: 47سوجفتو،  (اللوحة الفالنيلية  نقائص .2

 التضمني مبادة الوزن مرتفعأ. 

 ال تقوي مادةب.

لديها املزية والعيوب. وإضافة إذا ومما سبق بيانه أن نتائج كل وسيلة  

 ذلك يرجي على التالميذ مبا يلى:

 . يفهمون مبادة بالسهولة1

 . مساعدة بذهين التالميذ2

 . صار التعليم فعاليا و فرحا3

 . لرتقية حتصيل التالميذ4
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 مؤشرات يف تعليم الرتكيب يلزم على استيعاب التالميذ يف عمليتهم ، 

 و هي :

و أن يذكر على  )ما( ميذ عن املادة باستخدام اإلستفهامأن يسأل التال -1

 رب(أرقام باستخدام جلة االمسية )مبتدأ + خ

 أن جيعل التالميذ باستخدم خرب املقدم و مبتدأ املؤخر -2

 ملن( -ماذا  -استخدام كلمة اإلستفهام )من  -3

 استخدام فعل املضارع مراعة بضمري -4

 تصورالكاتبة أساساللتفكريفيالرمسالبيانياآلتي:وإليضاح البيان السابق،  

 

 

 

 

 
 

 1.1 جلدولا
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 أساس التفكري

 حتصيل التعلم يف مادة الرتاكيب  تطبيق وسيلة اللوحة الفالتيليةمنوذج

 متهيد. 1
 املادة عن الرتكيبتقدمي .2
 . إسأل التالميذ عن املادة مل يفهمهم3
. تفريق إىل جمموعة كان فيه أربع و 4

 خامس التالميذ
ويعطى لكل فرقة لوحة بعدة . 5

 الواجبات اليت يلزم أن يؤديها التالميذ
. يستنتيج التالميذ على مادة 6

 الرتكيب
 . تأكيد املعلم مبادة السابق7

 

 

 

 
 

 

 

املادة  أن يسأل التالميذ عن -1
 باستخدام اإلستفهام )ما(

أن يذكر على أرقام باستخدام جلة 2- 
 االمسية )مبتدأ + خرب(

أن جيعل التالميذ باستخدم خرب  -3
 املقدم و مبتدأ املؤخر

ماذا  -استخدام كلمة اإلستفهام )من  -4
 ملن( -

 م فعل املضارع مراعة بضمرياستخدا -5

 
 

 الفصل السادس : فرضية البحث

مشكالتالبحث التييجبعلى عن الفرضيةهيإجابةمؤقتة 

.وتكشفالفرضيةعنإجابةمؤقتةتستندإلىاالفرتاضاتاألساسيةاملستخدمةفلهاإثباحت

إذاكاناالفرتاضاألساسيهوالتفكريالذييسمحلناأن . يإطارالتفكري
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يقومبالبحثعنمشاكلنا،فالفرضية حقيقة 

مؤقتةالتييحددهاالباحث،ولكنلميزالوجوبإثباهتا واختبارهاأوجتريب حقيقتها 

 (.25: 2006 سوهارسيميأريكونتو،)

 الختبارالفرضيةفيهذاالبحث ينطبق علىصيغةالتالية:  ن ثمّ وم

1H : وسيلة باستخدام العربيّة فرداتتعليم امليف  حتصيل التالميذ ترقيةوجود

 اللوحة الفالنيلية يف مادة الرتكيب

oH : وسيلة باستخدام العربيّة فرداتتعليم امليف  حتصيل التالميذ ترقيةعدم

 الفالنيلية يف مادة الرتكيباللوحة 

ا كانت قيمة "ت" احلسابية أكرب من فإذ% فالفرضية  5باملستوى الداللة 

"ت" اجلدوالية فالفرضية املقدمة مردودة. )وجود ترقية(.وإذا كانت قيمة 

"ت" احلسابية أصغر من "ت" اجلدوالية فالفرضية املقدمة مقبولة. )عدم ترقية 

 الدراسي(.التحصيل 
 

 

 

 

 السابقة املناسبة الدراسةالفصل السابع : 
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يف صوصية اخلأوتامي نور كرمية و أيندرو وهيونو، طلبة قسم التعليم البحث  .1

ثري حتت املوضوع " تأ 2014كلية علم التعليم جامعة ماالنج احلكومية 

يف ترقية استيعاب (FLANKAT)استخدام وسيلة اللوحة الفالنيلية املفردات 

الكاتبة أن هناك  تفدل ب". -صوصيةاخلاملفردات تالميذ ملدرسة الثانوية 

التصور يف استيعاب املفردات باستخدام اللوحة الفالنيلية و تأثريها يف 

وهذا تدل  5،85البعدى  ، و من االختبار39 من االختبار القبليترقيتها. و

 على أن اللوحة الفالنيلية تأثري يف ترقية االستيعاب املفردات.

دان، طلبة قسم سوسييانى ومخ البحث أليستى زهرنية و ترى سفطرى .2

العلم التعليم جامعة أحدى عشر مارس  التعليم املدرسة اإلبتدائية يف كلية

حتت املوضوع "تطبيق وسيلة اللوحة الفالنيلية يف ترقية تعليم الرياضية عن 

بناء املستوى لتالميذ يف الصف الثالث مبدرسة اإلبتدائية احلكومية 

ة التعليم الرياضية باستخدام على أن البحث لرتقيالكاتبة  ت. فدلفاجنري"

اللوحة الفالنيلية وتبيني مميزهتا وعيوهبا.وكان فيه ثالث طبقات وكل منها 

التخطيط، والتطبيق، واملالحظة، والتأملى. وهبذا تدل على خطوات : أربع

 ترقية يف تعليم الرياضية.
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أخر خيالف للبحوث السابقة منها البحث وينطلق من ذلك، هناك  

ألوتامي نور كرمية و أيندرو وهيونو مركز يف ترقية استعاب املفردات األول

تميز فحسب والبحث الثانى أليستى زهرنية و ترى سفتتى لتالميذ امل

وأما الكاتبة فتقدم البحث سوسييانى ومخدان مركز يف ترقية التعليم الرياضية.

 على مادةاملفردات  تعليم حتصيل تالميذ الدراسي يف الذي يركز ويؤكد على

وسيلة اللوحة وطرف أخر يساوى بالبحوث السابقة هو استخدام. الرتاكيب

 الفالنيلية.


