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 الباب األوّل

 مقدّمة
 

 ة البحثي: خلف الفصل األوّل

اإلنسان يتصل  حياة اإلنسان. يكون يف مّهااللغة هلا دور أنّ يف ال شكّ 

هي نّ اللغة أ( 11: 1891علي اخلويل ) باللغة. وعند آراءه وأفكاره عن ويعرب

نظام اعتباطي لرموز صوتية تستخدم لتبادل األفكار واملشاعر بني أعضاء مجاعة 

اللغات  مميّزات عنعربية اليت هلا لغة  جانسة. ومن اللغات يف العامللغوية مت

 األخرى.

ىل اجملموعة السامية ضمن إأنّ اللغة العربية هي لغة تنتمي من املعروف 

يؤمن به  الكتاب السماوي الذيو لقرآن الكريم العائلة السامية احلامية وهي لغة ا

كلمها إثنتان وعشرون دولة عربية واليت يعرفها املاليني من يتاملسلمون واللغة اليت 

 .(11: 1891املسلمني بصفتها لغة اإلسالم )علي اخلويل، 

نّ اإلندونيسي، أل تمعاللغة العربية لغة من اللغات األجنبية اليت يدرسها اجملو

تعليمية. وحدات من املواد اليت يدرسها يف كل إحدى اللغة العربية أصبحت 
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 كن حتقيق أهدافوبذالك، جيب أن يتمّ تعليم اللغة العربية بشكل جيّد، حبيث مي

 أيضا. التعليم بشكل جيد

تعليم اللغة العربية هي استكشاف وتطوير لالرئيسي اهلدف أنّ من املعلوم 

بنشاط )اجيابي( أو بشكل سليب  سواء على استخدام اللغة، تالميذالقدرة 

درة على استخدام اللغة املسمّى باملهارات الق وكانت يف تعليم اللغة)الكتابة(. 

 .(98: 1111أولن هنى، ) اللغوية

ستماع والكالم والقراءة مهارة االمهارات يف اللغة العربية هي  أربع كهنا

مواد اللغة العربية يف كلّ مدرسة و (.98: 1111هريماوان، يف شأوالكتابة )

املفردات  حتتوي على أربعة جوانب رئيسية جيب دراستها يف كل باب، منها

 والقراءة واحلوار والقواعد )الرتكيب( والكتابة.

 .تعليم الرتاكيب تالميذمن مشكالت تعليم اللغة العربية اليت يشعر هبا ال

دام قواعد النحو ستخعلى ا ممارستهمو تالميذال اعرتافدف من هذا التعليم اهلو

والكتابة حيت حيصل على  والقراءة بتعاد عن أخطاء اللسانوالصرف صحيحا ال

اتصاال اجيابيا قدرة ترتيب العبارات والكلمات العربية ضبطا وصحيحا ألجل 

 (.92: 1112م، وسلبيا )نانانج قاس
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العاشر بقسم العلوم الطبيعية  مبدرسة  الحظات يف الصفاملواستنادا إىل 

 أن الصعوبات يف يشعرون  التالميذالعالية اإلسالمية باندونج، كثري من  الرشيدية

 وحتصيل ،للقواعد ابكيفية وضع اجلمل وفق مل يفهموا املادة املتعلقةو كيبايم الرتتعل

، ياءمن األش بسببك لوذا .ضامنخف مل يزلالرتاكيب م ييف تعل التالميذ الدراسي

 ختتلف، ويستخدم طريقة احملاضرة املعلم مل الطريقة اليت يستخدمها :منها

امللل ب تالميذالسبورة. حبيث يشعر ال التعليمية إالّ الوسائلمل يستخدم و. فحسب

  .م اللغة العربيةيعند تعل

 إذا كانت مدعومة بتوافرفعالية  ريجتأن عملية التعليم والتعلم بالذكر جدير 

 اليةطريقة التعليم الفعو التعليميةوسائل الهناك حاجة إىل توفري ف. ةوسائل الدعمال

قوة النفوذ للتالميذ باألمثل. وذلك ألن قوة النفوذ  تطويرمن أجل  يةواملواتية واحلوار

 قأو املرافالتعليمية وسائل العدد من  يساعدهاستكون أكثر إثارة إذا  تالميذلل

 .(118: 1118، )نور شوله وأولن هنى تنفذتفاعل اليت تدعم عملية 

ارس يف املدالرتاكيب  تعليميف  حتصيل التالميذ الدراسيبالنظر إىل أن 

 تأخذ ،الرتاكيبم ييف تعلحتصيل التالميذ الدراسي فالرتفاع ، اليزال منخفضا

اجليوب لوحة و. اجليوب لوحةإلجراء البحوث باستخدام وسائل  مبادرةالكاتبة 
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يف الفصل. حتى يكون  تالميذاليت يشمل تطبيقها مجيع ال الوسائل إحدىهي 

 غري متجانسة. فصلبشكل جيد للغاية يف  استخدام هذه الوسيلة

ستكون سهلة  الرتاكيب تعليمأن  يوباجل ةلوح وسيلةمزايا استخدام من 

من البطاقات على ا وميكنهم ملس عدد يلعبون دورا نشط تالميذ، ألن الرالتذكّ 

مثرية يوب اجل ةلوح ةلشرحها. باإلضافة إىل ذلك، فإن وسيثم يوب اجل ةلوح

 من املتوقع، ولذالكيف الفصل الدراسي.  بيئة رائعة لالهتمام ومتنوعة، مما جيعل

 .التالميذ الدراسي صيلإىل حت ة اجليوبلوح سيلةاستخدام و أنّ

مادة ىل إتقوم الكاتبة بالبحث ، ية البحث السابقةفاعتمادا على خل

التالميذ  حتصيل رتقيةل اليت تقوم اختيارهالوحة اجليوب  وسيلةباستخدام الرتاكيب 

تم يبية يف املدرسة اليت كانت موضوعة للبحث. واللغة العر تعليميف الدراسي 

تعليم اللغة العربية ملادّة الرتاكيب باستخدام وسيلة " حتت املوضوعتنفيذ البحث 

التالميذ الدراسي فيها )دراسة شبه جتربة على  لوحة اجليوب لرتقية حتصيل

العالية اإلسالمية  التالميذ الصفّ العاشر بقسم العلوم الطبيعية  مبدرسة الرشيدية

 "باندونج(
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 : حتقيق البحث الفصل الثاني

 ية البحث السابقة، فتحقيق البحث كما يلي:فاعتمادا على خل 

لتالميذ الدراسي للصف العاشر بقسم العلوم الطبيعية  كيف يكون حتصيل ا .1

تخدام وسيلة لوحة العالية اإلسالمية باندونج قبل اس مبدرسة الرشيدية

 اجليوب؟

كيف يكون حتصيل التالميذ الدراسي للصف العاشر بقسم العلوم الطبيعية   .1

العالية اإلسالمية باندونج يف تعليم الرتاكيب بعد  مبدرسة الرشيدية

 استخدام وسيلة لوحة اجليوب؟

ترقية حتصيل التالميذ الدراسي يف تعليم الرتاكيب باستخدام  كيف تكون .8

مبدرسة  بقسم العلوم الطبيعيةشر اوسيلة لوحة اجليوب يف الصف الع

 العالية اإلسالمية باندونج؟ الرشيدية

 : أغراض البحث الفصل الثالث

 لبحث ملعرفة:مناسبا بتحقيق البحث السابق، تقرر أغراض ا

ة مبدرس لصف العاشر بقسم العلوم الطبيعيةحتصيل التالميذ الدراسي ل .1

 تخدام وسيلة لوحة اجليوبالعالية اإلسالمية باندونج قبل اس الرشيدية
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ة مبدرس لصف العاشر بقسم العلوم الطبيعيةحتصيل التالميذ الدراسي ل .1

لة بعد استخدام وسي العالية اإلسالمية باندونج يف تعليم الرتاكيب الرشيدية

 لوحة اجليوب

ترقية حتصيل التالميذ الدراسي يف تعليم الرتاكيب باستخدام وسيلة لوحة  .8

العالية  مبدرسة الرشيدية شر بقسم العلوم الطبيعيةااجليوب يف الصف الع

 اإلسالمية باندونج

 : فوائد البحث الفصل الرابع

 ومن فوائد من هذا البحث مايلي: 

ميذ يف اسة التالالرتاكيب و دفع محتعليم تسهيل فهم التالميذ يف للتالميذ:  .1

 ربيةتعليم اللغة الع

 تعليمستخدام وسيلة التعليم يف إعطاء العلوم اجلديدة عن اللمدرس:  .1

 الرتاكيب

 ة يف املستقبليمدرسة فعال كونإعطاء اخلربات اجلديدة لت: ةبتاكلل .8
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 أساس التفكريالفصل اخلامس  : 

يق معينة تفضي إىل حتقالتعليم هو جهد يقوم به املعلّم يف إنشاء أنشطة تعلّم 

كذالك التعليم هو مزيج يتكوّن من و (.81: 1111 يف هريماوان،شاألهداف )أ

عمر ) أهداف التعليم يفملعدات واإلجراءات اليت تؤثّر االنسان واملادية واملرافق وا

  (.17: 1114 ،محلك

كان تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ، دور اللغة للناسإىل أمهّية نظرا  

مسلما كان أم ، عربية حلياة اجملتمع اليوم عاليةبأن أمهية اللغة ال، أمرا ال ميكن تركه

للغة العربية يف خمتلف البالد وذلك يظهر بكثري من مؤسسات تعليم ا غري مسلم.

  (.81: 1111 يف هريماوان،ش)أ

من املواد اليت وجدت يف املؤسسات التعليمية هي القواعد )الرتكب(.  

القاعدة )الرتكيب( إحدى اجلوانب اللغوية اليت تنظّم ترتيب الكلمات الصحيحة 

للجمل العربية أو تسمى برتكيب الكلمات العربية. القاعدة ليست الغاية يف تعليم 

 ،حينما االتصال. )أمحد فؤاد أفندياللغة بل أهنا وسيلة يف استخدام اللغة  اجليّدة 

1111 :111.) 
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يكون للوسيلة وظيفة اليصال املعلومات من املصادر ، وباإلضافة إىل ذلك 

من ذلك و (.9: 1118 ،)درينتو )املعلم( إىل املتلقي )الطالب( يف عملية التعليم

 ال تفرّق بني الوسائل و عملية التعليم ملساعدهتما على أنشطة  التعليم.

هر املرسل إىل املتلقي )أز الوسيلة هي اليت ترسل رسالة منيف اللغة العربية،  

(. الوسائل التعليمية كل ما ميكن استخدامه لتوجيه الرسائل 8: 1114، أرشيد

، ورغبة ، حبيث ميكن أن حيثّ العقل، واملشاعر، واالهتماماملتلقي من املرسل إىل

 .(122: 1111، لعملية التعليم )أولني هنىالمة املتلقي )التالميذ( على أنه الع

أمّا الوظيفة الرئيسية للوسائل التعليمية فهي مبثابة مساعدة التعليم تدعم 

، يئعلمون )نانا سودجانا وأمحد ريفااستخدام أساليب التدريس اليت يستخدمها امل

 أنه يرقّي جودة يرجى ، خالل استخدام الوسائل التعليمية ومن (.7: 1111

 .حتصيل التالميذ الدراسي يفم، وهذا بدوره ميكن أن يؤثّر التعل

يف األمر أن الوسيلة املستخدمة  املعروف أن الوسائل التعليمية متنوّعة. من

يف شكل لوحة حتتوي  لوحة اجليوب هي الوسيلة التعليمية فهي لوحة اجليوب.

كلمات   لورق  و عليها وظيفة هذه اجليوب هي ختزين قطع من ا ،على عدة جيوب

 .(188: 1111، يف هريماوانشأو صور )أ
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أمّا املواد الالزمة لصناعة لوحة اجليوب فهي اخلشب أو الكرتون حبجم و

 اق أنه ميكن توسيعه أو تقليله وفقوليس من املطل سنتمرتا. 41×  21حوايل 

ن وميك ،اجليوب اليت صُنعت من نفس املادةتقوم  اللوحة بالعديد من  لالحتياج.

ر يمني إىل اليساو وُضعت اجليوب بالطول من ال، استبداهلا باألمسال أو الفالنيلة

يوب مبقاس البطاقة اليت ستدرج. و يطابق مقاس اجل (.19: 1111 ،)فريهادي

بينما البطاقة املدرجة عبارة عن بطاقة حتتوي على كلمات رئيسية أو صور و

 لتكوين مجلة أو فقرة مصنوعة من ورق ملوّن.

سبق بيانه أنّ وسيلة لوحة اجليوب تعترب مناسبة لتعليم قواعد اللغة  ومما

هذه و ألهنا تزيل امللل وسوف يشعر التالميذ بالسعادة عند التعلّم. )الرتاكب(

.، واستخدام الورق امللوّنزومة مبظهر جذاب يف شكل الكتابة، والصورةالوسيلة حم

لتعليم قواعد اللغة العربية و اخلطوات يف استخدام  وسيلة  لوحة  اجليوب  

مبدرسة الرشيدية العالية فّ العاشر بقسم العلوم الطبيعية و تطبيقها يف الص

 :(17: 1117 ،مية باندونج فيما يلي )ديتا نوراإلسال

 الرتكيبالدرس بالسالم و تُذّكر الدروس السابقة عن  ةبتاكتفتح ال نأ .1
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احثة طبّقها البشرحًا خمتصرًا لوسيلة لوحة اجليوب اليت ست ةبتاكالتقدّم  نأ .1

 يف تعليم الرتاكب

التالميذ إىل عدة جمموعات ويكون يف كل جمموعة مخسة  ةبتاكالتقسّم  نأ .8

 طالب

 التالميذ باجللوس وفقا للمجموعة املعيّنة ةبتاكالتأمر  نأ .4

وسيلة لوحة يأخذ الوفد من أعضاء اجملموعات البطاقة يف  ن، أو بعد ذلك .1

 باجليو

 يعمل كل جمموعة األسئلة املوجودة يف البطاقة مع أعضاء اجملموعة نأ .2

  كل جمموعة  لتقديم حتصيل املناقشة ةبتاكالتطلب  نأ، يف هناية الدرس .7

اسي باستخدام وسيلة لوحة  أن يزيد حتصيل التالميذ الدرمن املتوقع  

 لنتائج التعلم اليت حقّقها التالميذحتصيل  التعليم هي عملية إعطاء قيمة  .اجليوب

 (.8: 1111، مع معايري معيّنة )نانا سودجانا

نه حتصيل أيف احلقيقة أن حتصيل التالميذ الدراسي هو تغيري السلوك، ويعترب  

التعليم يف املعنى العام حيتوي على ناحية املعرفية والوجدنية والنفسحركية )نانا 
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التالميذ الدراسي ينبغي لديها  ذلك أن حتصيلبنسبة إىل (. 8: 1111سودجانا، 

 مؤشر جناح التعليم و هو مرجع النتيجة.

على  ، جوانب على ستة الدراسيمل اجملاالت املعريفية يف حتصيل وتشت 

انا سودجلتحليل والتوليف والتقييم )نانا وهي املعرفة  والفهم  و التطبيق و ا

إن مؤشرات  النجاح  يف تعليم تراكب اللغة العربية  ،و من ذلك (.11: 1119

 هي كما يلي:

 قدرة التالميذ على معرفة القواعد اليت سبقت دراستها .1

 قدرة التالميذ على صناعة اجلمل طبقا للقواعد اليت سبقت دراستها .1

 قدرة التالميذ على إكمال اجلمل باستخدام القواعد  .8

 اعد يف قطعة النصوصقدرة التالميذ على حتليل التطبيق للقو .4

 وإليضاح البيان تصوّر الكاتبة أساس التفكري السابق يف الرسم البياني اآلتي :
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 تعليم الرتاكيب اللغة العربية 

 تعليم الرتاكيب بوسيلة لوحة اجليوب

 كيب.االدرس بالسالم و تذّكر الدروس السابقة عن الرت ةبتاالكتفتح  نأ .1

 ستطبّقها الباحثة يفا لوسيلة لوحة اجليوب اليت خمتصر اشرح ةبتاالكتقدّم  نأ .1

 تعليم الرتاكب.

التالميذ إىل عدة جمموعات ويكون يف كل جمموعة مخسة  ةبتاالكتقسّم  نأ .8

 طالب

 التالميذ باجللوس وفقا للمجموعة املعيّنة  ةبتاالكتأمر  نأ .4

يأخذ الوفد من أعضاء اجملموعات البطاقة يف وسيلة لوحة  نأ ,بعد ذلكو .1

 باجليو

 يعمل كل جمموعة األسئلة املوجودة يف البطاقة مع أعضاء اجملموعة نأ .2

لوحة  كل جمموعة  لتقديم حتصيل املناقشة ةبتاالكتطلب  نأ ,يف هناية الدرس .7

 باجليو
 

 

 

 

 التالميذ الدراسي حتصيل

 قدرة التالميذ على معرفة القواعد اليت سبقت دراستها .1

 قدرة التالميذ على صناعة اجلمل طبقا للقواعد اليت سبقت دراستها .1

 قدرة التالميذ على إكمال اجلمل باستخدام القواعد  .8

 قدرة التالميذ على حتليل التطبيق للقواعد يف قطعة النصوص .4
 

 االختبار

قبليال  

 

 التحليل

 

 االختبار

بعديال  
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 فرضية البحثالفصل السادس: 

الفرضية هي إجابة مؤقتة على صياغة مشاكل البحث )سوجيونو،  

 (. ومن ثم حتقيق الفرضية املأخودة هو:94: 1119

ترقية حتصيل التالميذ الدراسي يف مادّة الرتاكيب  : عدمالفرضية الصفرية 

 باستخدام وسيلة لوحة اجليوب 

حتصيل التالميذ الدراسي يف مادّة الرتاكيب ترقية وجود الفرضية املقرتحة : 

 باستخدام وسيلة لوحة اجليوب

 فالفرضية: ٪1باملستوى الداللة 

إذا كانت قيمة "ت" احلسابية أكرب من "ت" اجلدولية فالفرضية املقدمة 

(، وإذا كانت قيمة "ت" احلسابية أصغر من "ت" اجلدولية هناك فرقمردودة )

 (.ال يوجد فرقفالفرضية املقدمة مقبولة )

 الدراسة السابقة املناسبةالفصل السابع : 

املعلم للمدرسة  طالبة قسم تعليم ديسيان وحيو اوتامي،سيدة لالبحث  .1

 1114 رتا سنة كايف كليّة الرتبية و التعليم جبامعة حممّدية سور اإلبتدائية

وب وسيلة لوحة اجليترقية استيعاب املفردات اإلندونيسي ب"حتت املوضوع: 
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كارانج تالون  1لصفّ الثاني مبدرسة اإلبتدائية احلكومية لعلى التالميذ 

التطور السريع بعد استخدام أنّ هناك  فيه ةبتاالكفدلّت  ."1114سنة 

اللغة  هذه الوسيلة فهذا يشري اىل وجود ترقية إستيعاب املفردات

قيمة املتوسط إستيعاب من عدد التالميذ.  ٪91بقدراإلندونيسي 

املفردات قبل استخدام وسيلة لوحة اجليوب تدل على درجة منخفضة 

. وقيمة املتوسط إستيعاب املفردات  ٪12،81بنسبة مائوية  11،12وهي 

بعد استخدام وسيلة لوحة اجليوب تدل على درجة جيدة جدا وهي 

 .٪84،78بنسبة مائوية  97،12

تعليم املعلم من قسم البحث لسيدة إيفا نور جهيانيت وصيقتها، طالبة  .1

للمدرسة اإلبتدائية يف كليّة علم الرتبية جبامعة سيمارانج احلكومية سنة 

 SASحتت املوضوع: "ترقية مهارة الكتابة البداية من خالل طريقة  1114

فيه أنّ هناك التطور السريع بعد  ةبتاالكبوسيلة لوحة اجليوب". فدلّت 

ة مهارة الكتابة البداية يف استخدام هذه الوسيلة فهذا يشري اىل وجود ترقي

سيمارانج. قيمة  1ة اإلبتدائية احلكومية جناليان الصف األول مبدرس
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. وقيمة ٪71،8بنسبة مائوية  21،4املتوسط يف الدوري األول هي 

 .٪97،8بنسبة مائوية  79،8املتوسط يف الدوري الثاني هي 

البحث لسيدة ديت نور رمحاواتي، طالبة من قسم تعليم اللغة الفرجنس يف  .8

حتت  1117كلية اللغة و الفنون جبامعة جوغجاكرتا احلكومية سنة 

للغة اجليوب يف تعليم مهارة القراءة  لوحةوسيلة املوضوع: "فعّالية 

فورورجيو".  7يف الصف العاشر مبدرسة العالية احلكومية  يةالفرجنيس

فيه أنّ هناك التطور السريع بعد استخدام هذه الوسيلة فهذا  ةبتاالكت فدلّ 

ة حيشري اىل وجود فعّالية يف تعليم مهارة القراءة اللغة الفرجنيس بوسيلة لو

التحكم و فصل التجرييب.   اجليوب. هذا البحث يستخدم فصلني، فصل

القيمة  وترقية 1،11ترقية القيمة يف فصل التحكم هي احلساب  من نتائج 

.بذالك ترقية القيمة يف فصل التجرييب أكرب 1،91يف فصل التجرييب هي 

 من ترقية القيمة يف فصل التحكم.

وسيلة لوحة اجليوب. البحث كما قد بيان البحوث السابقة يسوى البحث عن ال

يستخدم وسيلة لوحة اجليوب لرتقية استيعاب املفردات اللغة اإلندونيسي  األوّل

رتقية مهارة ل البحث الثاني يستخدم وسيلة لوحة اجليوب. ٪84،78 على قدر
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. البحث الثالث يستخدم ٪97،8على قدر  SASالكتابة البداية من خالل طريقة 

وسيلة لوحة اجليوب لفعّالية يف تعليم مهارة القراءة اللغة الفرجنيس على قدر 

1،91. 

 

 


