الباب األول
مقدمة
الفصل األول  :خلفية البحث
من املعلوم أن التعليم هو عملية ملساعدة املتعلمني على التعلم بشكل جيد ( نونو
مليونو )٢٠١٥:٤٣ ،ومن عملية التعليم اليت قامت هبا املؤسسات الرتبوية خاصة
املؤسسات الرتبوية اإلسالمية تعليم اللغة العربية .فاللغة هي وسائل االتصال املركزية
التصال املرء بغريه و اليت يتخذها املرء للتعبري عما جييش فن نفسه من إحساسات
وأفكار .وقد أكّد هذا التعريف ابن جين ( )١٩٨٢:١٥بأن اللغة هي أصوات يعرب هبا
كل قوم عن أغرضهم لتبادل األفكار واملشاعر بني أعضاء اجملتمع.
من املعروف أن اللغة العربية إحدى اللغات األ جنبية اليت يتعلمها املرء كثريا يف
إندونيسيا .ولذلك من الواقع أن بعض املدارس لقد قرّرت أن مادة تعليم اللغة العربية
كانت مادة جازمة ال بد أن يتعلمها التالميذ خالل دراستهم  .وتيعلم اللغة العربية هو
عملية التعليم اليت قام هبا املعلم كامال ليكون التالميذ يتعلمون اللغة العربية جيدا وسريا
حسنا حتى يصل إىل األهداف املنشودة( .أشيف حرموان)٣٢:٢٠١١ ،
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وكان تعليم اللغة العربية يركز إىل أربع مهارات وتسمى املهارات اللغوية منها
مهارات االستماع و مهارة الكالم ومهارات القراءة ومهارات الكتابة (.أثيف حرموان،
)١٢٩ :٢٠١١
ومن مشاكل التالميذ يف تعليم اللغة العربية غالبا تعليم مهارات الكتابة .ومن
مشاكل هذه املهارة اليت تتعلق بعلم اللغة هي التناقض بني كتابة اللغة العربية
وقواعدها .فهذه املشكلة تسبب التالميذ إىل اخنفاض قدرهتم على صناعة اجلملة
املفيدة واستخدامها يف أنشطتهم اليومية.
اعتمادا على مشكلة التالميذ يف مدرسة مفتاح الفالح الثانوية اإلسالمية
غيدي باغي باندونج تظهر واضحا يف التالميذ للصف الثامن .ومن بعضهم ال يقدر
على كتابة اللغة العربية جيدة صصيحة وفقا قواعدها وصناعة اجلملة املفيدة مع أن
املادة قد كرّرها املعلم مرة بعد مرة أثناء التعليم.
ال شك يف أن وجود هذه املشكلة ناتج ببعض العوامل منها عوامل بيئة املدرسة
اخلارجية اليت تأثر إىل نقصان دفاعة التالميذ ،أو العوامل الداخلية مثل نقصان ميول
التاميذ على تعليم اللغة العربية .وهناك العوامل األخرى اليت تأثر إىل وجود هذه
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املشكة هي استخدام الطريقة التعليمية غري املتنوعة والوسائل التعليمية اليت تركز إىل
انتفاع املواد الدراسية فحسب حتى يسئم التالميذ الشرتاك التعليم يف الفصل.
ونقص تدريبات الكتابة.
فتتأثر تلك العوامل املذكورة إىل نتائج تعليم التالميذ يف تدريبات الكتابة يف
مدرسة مفتاح الفالح الثانوية اإلسالمية غيدي باغي باندونج .وتعرض هذه املشكلة
باخنفاض نتائج التالميذ حتى مل حيصلوا على النتيجة املنشودة .وتظهر هذه املشكلة
بأن حوايل  ٧٠ ٪التالميذ مل يبلغواحد معيار النجاح األدنى ( )KKMحيث أهنم حصلوا
على قيمة أقل من .٧٠
ومن احملاوالت اليت بدهلا معلم مدرسة مفتاح الفالح الثانوية اإلسالمية غيدي
باغي باندونج إلزالة هذه املشكلة جتهيز األسئلة اليت توجد أجوبتها يف النص املقرؤو
وأسئلة تغيري الكلمات العشوائية إىل الكلمات املفيدة الصحيحة وأسئلة ترمجة كالم
اللغة العربية الرائع إىل اللغة العربية كما قد يتعلمها التالميذ من قبل .وهذه احملاوالت
كلها وسيلة لتشجيع التالميذ على مهارة الكتابة باللغة العربية.
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ولذالك لتحليل هذه املشكالت يف تعليم اللغة العربية مبادة مهارة الكتابة العربية
فيحتاج املعلم إىل عملية التعليم أكثر فعالية وجدابة وقادرة على حتفيز مباالة التالميذ
ومحاستهم يف اشرتاك التعليم .و يف هذه احلالة جربت الكاتبة القيام بالبحث يف
تدريبات الكتابة بتطبيق أساليب اجلمل.
وبناء على اخللفية السابقة ،اجتذبت الكاتبة بأن جتري التجارب البحثية
بتطبيق أساليب اجلمل على مهارة التالميذ يف الكتابة .وتعيّن الكاتبة بأخذ املوضوع
" تدريبات الكتابة العربية بتطبيق أساليب اجلمل لرتقية حتصيل التالميذ الدراسي
فيها"(دراسة شبه جتريبية على تالميذ الصف الثامن مبدرسة مفتاح الفالح الثانوية
غيدى باغي باندونج).
الفصل الثاني  :حتقيق البحث
اعتمادا على خلفية البحث السابقة  ،حتقق الكاتبة مشكالت البحث
األساسية كما يلى:
 .١كيف حتصيل التالميذ الدراسي يف الكتابة العربية قبل تطبيق تدريبات أساليب
اجلمل يف الصف الثامن مبدرسة مفتاح الفالح الثانوية غيدى باغي باندونج ؟
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 .٢كيف حتصيل التالميذ الدراسي يف الكتابة العربية بعد تطبيق تدريبات أساليب
اجلمل يف الصف الثامن مبدرسة مفتاح الفالح الثانوية غيدى باغي باندونج ؟
 .٣كيف ترقية حتصيل التالميذ الدراسي يف الكتابة العربية بعدتطبيق تدريبات
األساليب اجلمل يف الصف الثامن مبدرسة مفتاح الفالح الثانوية غيدى باغي
باندونج ؟

الفصل الثالث  :أغراض البحث
أمّا أغراض البحث التى قررهتا الكاتبة يف هذا البحث فهي :
 .١معرفة حتصيل التالميذ الدراسي يف الكتابة العربية قبل تطبيق تدريبات أساليب
اجلمل يف الصف الثامن مبدرسة مفتاح الفالح الثانوية غيدى باغي باندونج.
 .٢معرفة حتصيل التالميذ الدراسي يف الكتابة العربية بعد تطبيق تدريبات أساليب
اجلمل املعرفية يف الصف الثامن مبدرسة مفتاح الفالح الثانوية غيدى باغي
باندونج.
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 .٣معرفة ترقية حتصيل التالميذ الدراسي بعد تطبيق تدريبات أساليب اجلمل يف
الكتابة العربية يف الصف الثامن مبدرسة مفتاح الفالح الثانوية غيدى باغي
باندونج.

الفصل الرابع  :فوائد البحث
بناء على مشاكل البحث وأهدافها املذكورة ،تتمنى الباحثة الفوائد اآلتية:
أ .للمدرس عسى أن يكون هذا البحث منهجا يف طريقة التعليم املختلف للمعلمني.
ب.للتالميذ عسى أن يكون هذا البحث وسيلة يف طريقة تعليم الكتابة املستخدمة
حلصول على أثار التعليم املسرور املتنوع لتالميذ.
ج.للمدرسة إن نتائج هذه الدراسة أن تدافعهم إىل نشاطهم يف تعليم اللغة العربية
خاصة عند مهارة الكتابة.
وللباحثة نفسها أن تكون نتائج هذه البحث يعطي صورة واضحة يف تعليم الكتابة
العربية وزيادة املعلومات للتالميذ.
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الفصل اخلامس  :أساس التفكري
من املعلوم أن يف تعليم اللغة العربية أربع مهارات اللغة هي مهارة االستماع
ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة .كل هذه املهارات هي يف األساس
وحدة متكاملة ومتكاملة .إنه فقط يف عملية التعلم ليس كلها مرة واحدة بل
مقسمة إىل كل مهارة حسب ختصيص الوقت
ومن إحدى املهارت املدروسة يف تعليم اللغة العربية مهارة الكتابة فاملراد
بالكتابة هي عملية معقدة يف ذاهتا كفاءة أو قدرة على تصور األفكار وتصويرها يف
حروف وكلمات وتراكيب صحيحة حنوًا ،ويف أساليب متنوعة املدى والعمق
والطالقة مع عرض تلك األفكار يف وضوح ومعاجلتها يف تتابع وتتدفق ثم تنقيح األفكار
والرتاكيب اليت تعرضها بشكل يدعو إىل مزيد من الضبط والتفكري .أصبحت الكتابة
من مظاهر املهارات اللغوية األَوىل اليت يتعلمها املتعلم بعدمهارة االستماع والكالم
والقراءة( .برهان نورغيانتورو )٢٦:٢٠٠١ ،
فمهارة الكتابة هي مهارة يف وصف أو التعبري عن األفكار  ،بدءا من
اجلوانب البسيطة مثل كتابة الكلمات إىل اجلوانب املعقدة مثل ألف كتاب(.أثيف
حرموان)٢٠١١:١٥١،
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ال شك يف أن من مؤشرات الكتابة أثناء التعليم هي مجع الكلمات إىل مجل
وإكمال اجلملة الفراغة وحتسني تكوين مجل عشوائية وأشكال تركيبها ،وترتيب اجلمل
عشوائية حتى يكون فقرة واإلجابة على بعض األسئلة لرتتيب الفقرات مع تركيب
اجلمل اليت قدعلمها املعلم ومجع بني مجلتني أو أكثر(.عزيز فخرروسي)٢٠١٢:١٥٢ ،
التمرين هو عملية منهجية ومتكررة  ،توفر دائما زيادة يف حتميل التدريب
(سجروو.)1993 :14 ،
التدريب (التدريب) هو عملية عمل منهجية وتنفيذها مرارا وتكرارا مع
زيادة محولة التدريب ( أندي سوحيندرو.)1999 :34 ،
إن تعريف التدريب املقدم من قبل اخلبريين من حيث املبدأ له نفس
الفهم تقريباً  ،لذا ميكن االستنتاج بأن التدريب (التدريب) هو عملية عمل أو
ممارسة منتظمة ومتوالية ،تتم بشكل متكرر مع زيادة محولة التدريب.
إحدى السمات املميزة بني لغة وأخرى هي منط خاص أو شكل خاص ،
كما ميكن أن يطلق عليه منط اللغة .يف اللغة العربية  ،يسمى هذا الشكل
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أسلوب اللغة (أسلوب)  ،صيغته اجلمع (أساليب) .كميزة مميزة  ،من الضروري
أن تكون األساليب العربية مادة خاصة يف تعلم اللغة العربية لغري العرب .السبب
هو من دون االنتباه إىل أشكال اجلملة احملددة  ،يبدو أن هناك "خمالفات" عند
ترمجة اجلمل العربية إىل اإلندونيسية أو لغات أخرى .الرتمجة ال تصبح بالضرورة
عربية  ،لكن تصبح اإلندونيسية ملعرّبة  ،أو اجلاوية أو املادورية أو السوندانية
ترتجم إىل العربية .تنطبق هذه احلالة أيضًا على عكس ذلك :أمهية االهتمام
بـاألسلوب عند ترمجة العربية إىل اإلندونيسية أو اللغات األخرى .بسبب
األسباب املذكورة ،تشعر الكاتبة باحلاجة إىل توسيع هذا االفرتاض باعتباره
مادة تعليمية للمواد العربية بني الطالب غري العرب (كلمات مجيلة عربي ،
.)2004 :blogspot
األساليب اجلمل أو ما يسمى باألسلوب هو طريقة أو أسلوب اللغة
يستخدمها أشخاص للتعبري عن أفكارهم ومشاعرهم من خالل سالسل من
الكلمات وهتدف إىل القراء واملستمعني.
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يف الواقع أن جمال مناقشة األسلوب يتم تضمينه يف مناقشة القواعد .يف
حالة اللغة العربية  ،فإن دراسة األسلوب تكون يف دراسة علم النوو (بناء
اجلملة) .ألن  ،مضمون املناقشة األسلوب تدور حول مناقشة اجلمل  ،بل هو
أيضا جمال علم النوو  ،ال يتم تضمني مناقشة األسلوب يف مناقشة بنية اجلملة
بشكل عام  ،ولكن يتم وضعها يف فصل منفصل .على سبيل املاال  ،الفصل
األسلوب النووية .وبناءً على هذه احلقيقة  ،ميكن تعريف األسلوب مؤقتًا على
أنه مجلة عربية هلا توجه حنوي خيتلف عن اجلملة النووية العربية العامة .هذا
التعريف من األسلوب على أساس النوو هو ما سوف تستخدم يف هذا البوث .
)(Yosmanara.blogspot.com/2011/12/uslub.html

وقد قسّم هوردورد كينغسلي التحصيل الدراسي على ثالثة أقسام هي:
أ) املهارات والعادات  ،ب) املعارف واملعلومات  ،ج) السلوك وآلمال .ولكل نوع منها
يستطيع أن ميليئ باملواد املقررة اليت توجد يف املنهج الدراسي .ويكون حتقيق أهداف
التعليم يف نظام التعليم الوطين يستخدم تصنيف التحصيل الدراسي بنيامني بلوم الذي
يركز إىل ثالثة جماالت اجملال املعريف واجملال الوجداني واجملال احلركي.
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كان اجملال املعريف يتعلق بالتحصيل الدراسي العقلي الذي يشتمل على ست
نواح .الناحيتان األوليتان تسمى باملعرفة املنخفضة وأربع النواحي األخرى تسمى
باملعرفة العالية .والنواحي املقصودة هي التأمل والتذكر والفهم والتطبيق والتحليل
والرتكيب.
واجملال الوجداني متعلق باملواقف اليت يشتمل على مخسة نواح ،االستقبال
واالستعداد والتعبري والتدقيق واالستيعاب.
يتعلق اجملال احلركي باملهارة والقدرة على العمل .ويشتمل هذا اجملال على
ستة نواح ،وهي حركة رد الفعل ومهارة احلركة األساسية واملهارة اإلدراكية املتناسقة
واإلحكام ومهارة احلركة املعقدة وحركة التعبري والتفسري.
وكلها من اجملاالت الثالث أصبحت موضع التحصيل الدراسي .ولكل منها
أن اجملال املعريف أكثر تقييما قام به املدرس يف املدرسة ألنه يتعلق بقدرة التالميذعلى
إتقان املواد التعليمية (نانا سودجانا )٢٣-٢٠١٦:٢٢،
وتكون مادة مهارة الكتابة تركز إىل اجملال املعريف .ألن اجملال التطبيقي يرتبط
بقدرة الشخص على تطبيق أفكارهم العامة أو استخدامها ،وتطبيق طرق مهارة
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الكتابة ومبادئها وصيغها  ،ونظرياهتا وما أشبه ذلك يف حاالت جديدة وملموسة.و
هذا التطبيق هو عملية التفكري أعلى من الفهم.
وعسى أن يكون البحث وسيلة لرتقية حتصيل التالميذ الدراسي يف تعليم
اللغة العربية ملادة الكتابة يف مدرسة مفتاح الفالح الثانوية اإلسالمية غيدى باغي
باندونج .أما لشرح أساس التفكري املذكور عن تدريبات الكتابة العربية بتطبيق
أساليب اجلمل لرتقية حتصيل التالميذ الدراسي فيها الدراسي ،فإن الكاتبة تصور
اخلطط كما تلي .وهذه اخلطط تصور العالقة بني متغريين  ،ومها املتغري سيين واملتغري
صادي اللذان شاهدوا يف الرسم البياني اآلتي:
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الرسم البياني األساس التفكري
تطبيق أساليب اجلمل فى تدريبات الكتابة
اخلطوات:
 .1يشرح املعلم األشياء املهمة حول تطبيق
أساليب اجلمل
 .2يعمل التلميذ تدريبات الكتابة بتطبيق

 .3تؤكد املادة املوصولة
 .4يعمل التقويم بإعطاء اإلمتوان إىل التالميذ
ويلخص الدراسة
حتصيل التعليم اللغة العربية ملادة الكتابة
مؤشر تعليم الكتابة
 .1القدرة على ترتيب املفردات
 .2القدرة على صناعة اجلملة البسيطة بالكلمة املنشودة
 .3القدرة على إكمال اجلملة الفراغة
 .٤القدرة على تغيري اجلملة

 .٥القدرة على إمناء اجلمل
 .٦اإلستعمال على األساليب فى كل الكلمة

ترقية حتصيل التعلم

االمتوان القبلي

االمتوان بعد

أساليب اجلمل
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الفصل السادس  :فرضية البحث
الفرضية هي إجابة مؤقتة عن مشكالت البحث بواسطة البيانات
اجملموعة(.سوهرمسي أركونطى )٢٠١٠:١١٠ ،ومن ثمّ الفرضية املأخودة من هذ
البحث هي :
الفرضية الصفرية :عدم أثر يف حتصيل التالميذ الدراسي بتطبيق أساليب اجلمل
لتدريبات الكتابة العربية.
الفرضية املقرتحة  :وجود أثر يف حتصيل التالميذ الدراسي بتطبيق أساليب اجلمل
لتدريبات الكتابة العربية..
باملستوى الداللة  % ٥فالفرضية :
إذا كانت قيمة "ت" احلسابية أكرب من "ت" اجلدوالية فالفرضية املقدمة مردودة
(وجود ترقية) .وإذا كانت قيمة "ت" احلسابية أصغر من "ت" اجلدوالية فالفرضية
املقدمة مقبولة ( عدم ترقية).
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الفصل السابع  :الدراسة السابقة املناسبة
بعد ما حبثت الكاتبة عن البحوث اليت تناسب هبذاالبحث فوجدت الباحثة
بعض ا لبحوث اليت تناسب ببحثها كما يلي:
 .١املدخل اجلملي يف التعليم اللغة العربية
لقد أجنز هذاالبحث شحص إمسه منري يقول منري يف حبثيه أن
هذااملدخل من أحد املدخل يف التعليم اللغة الذي يأسس علي
إفرتاض يعرب اللغة قاعدة .فاملناسب بني هذاالبحث هو البحث الذي
ستنججه الكاتبة من حيث هذااملدخل أي املدخل اجلملي والفرق
بني مها من جهة الدراسة اليت تستعمل الكاتبة دراسة شبه جتربية
ويكون املدخل املستعمل أوسع من هذاالبحث يعين األساليب
اجلملي.
 .٢ترقية املهارة الكتابة باستخدام وسائل الصور يف التعليم اللغة العربية يف
الصف احلادي العشر
جوغجاكرتا.
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لقد أجنز هذاالبخث بعد طلبة كلية الرتبية التعلمية جبمعة سونن كلجغ
اإلسالمية احلكومية جوغجاكرتا .أنه لقد أهنى من حبثيه يف سنة ألفني وثالثة
عشر ميالدية .فاملناسب بني هذاالبحث هو البحث الذي ستنججه الكاتبة
من حيث املهارة الكتابة من فرق الذي يبحث الكاتب على الرتقية املهارة
الكتابة وكذالك تبحث الباحثه علي تدريب املهارة الكتابة .والفرق بني مها
من جهة الوسائل اليت يكون الباحث يستعمل الوسئل الصور يف التعليم هذه اللغة
وعم الكاتبة ستستعمل األساليب اجلملي.

