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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث : الفصل األول

 فيكونوباللغة . همةة ماجتماعي ظاهرميف حياة الناس  اللغةالشك أن 

ة لآن اللغة أ ذلكانب وجب .تاماالتقدم االجتماعي الذي حيدث يف اجملتمع 

حبيث  دبني البالحدة وة ملآ بل، عوبشحدة لألجيال والقبائل املختلفة يف الوم

 قال. اللغة املستخدمة للتفاعل بني بلد وبلد آخر يهو" ليةدوغة ل"تظهر ون تك

عتباطي لرموز صوتية انظام أن اللغة هي ( 1982:15)اخلويل  ىحممد عل

من و. تستخدم لتبادل األفكار واملشاعر بني أعضاء مجاعة لغوية متجانسة

 .خرىاألغات الل من ةدياللغات يف العامل منها اللغة العربية اليت هلا فر

من املعروف أن اللغة العربية هي لغة تنتمي إىل اجملموعة السامية ضمن 

ي يؤمن به ذن الكريم و الكتاب السماوي الرآالعائلة السامية احلامية وهي لغة الق

غة اليت تتكلمها إثنتان وعشرون دولة عربية واليت يعرفها املاليني املسلمون والل

(. وهذا يعتمد على 1982:21، بصفتها لغة اإلسالم )علي اخلويل املسلمنيمن 

 القرآن الكريم واالحاديث الشريفة.منهج املسلمني  
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 اتعليمهحيتاج إىل حماولة ، واسعا نشر اللغة العربية يف اجملتمعحينما 

تاما تعليم يقوم به املعلم النشاط ف ةالعربي اللغة ميتعلوأما . جيدةو ةصحيح

يقدر املتعلمون على اشرتاكه جيدا حيث حيصل على أغراض التعليم  لكي

غة العربية أربعة (. وكانت مهارة الل2014:32، هريماوان أشيف)املنشودة 

. فمهارة م ومهارة القراءة ومهارة الكتابةمهارة االستماع ومهارة الكال ومنها

مهارة استقبالية وأمامهارة الكالم ومهارة الكتابة وهي االستماع ومهارة  القراءة 

 مهارة انتاجية. فهي

ا املعلم والتالميذ يف هباليت يشعرم اللغة العربية ييف تعلهناك مشكالت 

جناحهم يف تعلم اللغة  بل وقدراهتمميول التالميذ  يفيؤثر  ذلك و. عملية تعليمها

ومنها  ،م اللغة العربيةيتعل فشلهناك من العوامل اليت تسبب . العربية

اليت  يلةوالوساألسلوب وااوالنموذج ا طريقةوالا خلدواملااإلسرتاتيجية 

ميول  أخرى منهاامل وع أن ذلك انبوجب يستخدمها املعلم يف نقل املواد،

 .وآراء التالميذا افعوودا

 ميتعل هي تالميذيشعر هبا الكالت تعليم اللغة العربية اليت مشمن 

يف من أهم جوانب ود عاقوبمن املواد اللغوية املتعلقة وأن الرتاكيب  .يباكرتال
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 كلمعلى الت تالميذيساعد الومن فوائد تعليم الرتاكيب . م اللغة العربيةيتعل

العناصر ترتبط ببعضها  جمموعة من هيوالرتاكيب  .والكتابة باللغة العربية

ستبدل تي أهنا تساوي حنويا كلمة مفردة فاوظيفة واحدة يف اجلملة  ألهنا

 .(2012:116إمام اسراري، )وفعال امبجموع عناصرها امسا 

 ينايرمن  24تاريخ يف ال الكاتبة اليت قام به املالحظبناء على نتيجة 

العوامل اليت  بعض، وهناك  الثانوية شيليين باندونجدرسة الروضة ملا يف  2018

( ب) الرتبويةاخللفية ( أ) منهاو الرتاكيب عند التالميذاستيعاب  اننقصتسبب 

 إىل اللغة العربية التالميذ اهتمام( ج( )غري املعهدأو عهديف امل) التالميذ مساكن 

 ىواجلوانب األخر.صعبةاللغة العربية أن معظم التالميذ آراء  (د)ودوافعهم 

تسبب إىل صعوبة التالميذ يف املستخدمة اليت  اإلسرتاتيجيةو الطريقة كانت 

   .متسائمني يف اشرتاك التعليم واصبحأففهم املادة 

 الكاتبكان  ،درسةهذه امليف  الكاتبدها جياليت ضافة إىل احلقائق باال

البحث يؤكد إىل تعليم هذا .يف القيام بالبحث عن هذه املشكالت تشجعةم

سرتاتيجية تعاقب األسئلة و إالستخدام  الكاتبتقصد . الرتاكيب واستيعاهبا

سرتاتيجية اإل الكاتبطبق تو.اممتعيا التعليم نشاطاختيارا جلعل  األجوبة
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 ايشاركون أ لتالميذجتعل ا سرتاتيجيةاإلهذه ألن  تعاقب األسئلة و األجوبة

القواعد وتطبيقها يف اجلمل  استنباطيف  ويستطعوام، ينشاط يف أنشطة التعلب

 سرتاتيجية تعاقب األسئلة و األجوبةاإلاستخدام  )2012:114أمحد فؤاد، )

 .سيطرة على املواد ونسهليكيب وارتالعلى فهم  التالميذيساعد 

أن يكون املعلم يفهم كيفية التالميذ يف  سرتاتيجيةاإلومن أغراض تطوير 

واألسلوب ااشرتاك عملية التعليم إنفعالية. ويلزم عليه أن خيتار الطريقة 

واملادة واملرافق اليت توجد يف  التالميذ حالةاملستخدمة مناسبة بنفسه و

سرتاتيجية تعاقب اإلبوجود أثر استخدام  الكاتبعرف يذلك وب املدرسة.

بناء على  .لرتاكيباتعليم التالميذ على استيعاب  قدرةيف  األجوبةاألسئلة و 

بأن النتيجة اليت حتقق من تأليف هذه الرسالة تؤثر أثرا  الكاتبرجو يذلك، 

 يف ترقية تعليم اللغة العربية.  جيابياا

مشكلة وتبحث بالتجارب ملعرفة  الكاتبقوم يالبيانات السابقة فس ومن

 العربية باسرتاتيجية تعاقب األسئلة و األجوبةب يتعليم الرتاك املوضوع "ب عنها

تالميذ الجتريبية على شبه دراسة ) ." استيعاهبا قدرة التالميذ على وأثره يف

 .(يف مدرسة الروضة الثانوية شيليين باندونج
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 حتقيق البحث: الفصل الثاني

 فتحقيق البحث كما يلي:  السابقة، البحث خلفية على اعتمادا

 استخدام قبل العربيةب يالرتاك استيعاب قدرة التالميذ على كوني كيف .1

درسة الروضة الثانوية شيليين مب سرتاتيجية تعاقب األسئلة و األجوبةاإل

 ؟ باندونج

بعد استخدام  العربيةب يالرتاك استيعاب قدرة التالميذ على كوني كيف .2

درسة الروضة الثانوية شيليين مب األسئلة و األجوبةسرتاتيجية تعاقب اإل

 ؟ باندونج

 يف سرتاتيجية تعاقب األسئلة و األجوبةاإلاستخدام تأثري  كونيكيف  .3

درسة الروضة مب العربيةالرتاكيب  تعليم استيعاب على التالميذ قدرة

 ؟ الثانوية شيليين باندونج
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 أغراض البحث:  الفصل الثالث

 :يلي كما البحث أغراض تقرّرتحقيق البحث السابق، بمناسبا 

قبل استخدام  العربيةب يالرتاك استيعاب قدرة التالميذ على معرفة .1

درسة الروضة الثانوية شيليين مب سرتاتيجية تعاقب األسئلة و األجوبةاإل

 باندونج

بعد استخدام  العربيةب يالرتاك استيعاب قدرة التالميذ على معرفة .2

درسة الروضة الثانوية شيليين مب سرتاتيجية تعاقب األسئلة و األجوبةاإل

 باندونج

 قدرةيف  سرتاتيجية تعاقب األسئلة و األجوبةاإلتأثري استخدام  معرفة .3

درسة الروضة الثانوية مب العربيةالرتاكيب  تعليم استيعاب على التالميذ

 شيليين باندونج

 فوائد البحث : الفصل الرابع

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

 هذا البحث فيه فوائد كما يلي :
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بالنسبة للمدارس عسى أن يكون هذا البحث منهجا يف طريقة التعليم  .1

 املختلف للمعلمني.

بالنسبة للمعلمني عسى أن يكون هذا البحث وسيلة يف طريقة تعليم  .2

 ثار التعليم املسرور املتنوع لتالميذ.املستخدمة حلصول على األ رتاكيبال

يف تعليم  اممكن أن تدافعهم لينشطوا وميهرو ولتالميذ أن نتائج هذه الدراسة .3

 .العربية رتاكيبال اللغة العربية خاصة عند

كون نتائج هذه الدراسة حصلت على تصور واضح يف يوللباحث نفسه أن  .4

 .العربية وزيادة من املعلوم لتالميذ رتاكيبتعليم الال

 أساس التفكري الفصل اخلامس :

املعرفة لقاء امن أجل  اليت يقوم هبا املعلم دريسالتأنشطة من املعلوم أن 

 قوماتمب تعلقمن األنشطة اليت ت متسلسلةم هي يعملية التعلوأما  .تالميذل

بعضها البعض، من مرتابطة  قوماتاملو (196: 2008يينا ساجنايا، و)خمتلفة 

كما يف . وسائل والتقييمالو طرقواملواد وال تالميذاملناهج واملعلمني وال ومنها

 .قوماتم اللغة العربية يتضمن هذه املي، فإن تعلام عاميالتعل املثال
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ها رؤوس افالم كبرية حملاولة الوصول إىل نّأسرتاتيجية هلا معنى بالعام بواإل 

قنص املعني، و إذا تربط بالتعليم ضمعنها خطة عامة لعملية املعلم و املتعلم 

: شريف الدين . )إلجياد التعليم إىل الكفاية اليت هي قصد التعليم املتأكد

2010: 1) 

واإلسرتاتيجية يف التعليم هي عملية لرعي التعليم املؤسس على جمّ  

يف الكفاية املهنية على املعلم و الوضعية   املثايلنظرية التعليمية املرتبط بالرشاد 

جل ذلك انّ تعليم اللغة العربية هو منهج متعلق أالواقعية حبول التعليم. من 

سرتاتيجية ي الثقايف. فاختيار اإلو الطريقة و جوار االجتماعبالقصد و املقوم 

الصحيحة يف تعليم اللغة العربية يقوم هبا كل معلم حتى حيصل باألمثل 

 .(32:  2016)ننانج،

واسرتاتيجية التعليم تفهم بفن و عرفان الفادة كلّ مقوم يف التعليم  و  

)االمام على تطور التعليمية. بالعكس، و هي تفهم معنى عاما بفن و عرفان 

 (22:  2011اسراري، 

نّ الطالّب الّذين يتبعون يف التعليم والسؤال و أرأى نور الرمحن على  

:  1986) اجلواب و مباحثة املعلومات يتأثر ما ذكر يف تعليمهم و قال ناسوتيون
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بأنّ السؤال حافر الذي جيعل الطالب ألن يتفكروا و يتعلموا.  (162

العربية إىل أن الرتكيب  جلواب يف تعليم اللغةوسرتاتيجية تعاقب السؤال و ا

 مناسب فيه.

التعليم  السؤال و اجلواب داخل إىل التعليم احلركي. تعاقبسرتتيجية ا

احلركي هو تعليم ألن يتعلم الطالب باستعمال كل الكيفية او اسرتاتيجية حركيا 

قصد التعليم احلركي تكميل استعمال كل احتمال الطالب حتى يستطيع الطالب 

مثرة التعليم تشبيهيا مناسبا لشخصيتهم. جبانب التعليم احلركي أنه جيرتحوا 

 تعليم.يقصد حلفظ انتظار الطالب يف عملية ال

السؤال و تعاقب حد التعليم احلركي هو سرتاتيجية التعليم احلركي غرار أ 

منط تعاقب السؤال و اجلواب  ( قال "2016:223اجلواب. قال سلبارمان )

ختبار و التمريس بني كاال بسريع نشيط يستطيع أن ينطبق على كل املقصد

   " الطالب، يعلم أحدا لتطوير املعلومات

جابة اوهذا الغرار معاش بالكيفيات و العمليات لتمريس الطالب يف  

هم و معلوماهتم و اختبارهم مافها حتى يستطيع الختبار السؤال بوقت قصري

 يناهلا الطالب.
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ان يقيس درجة درجة افهام الطالب و هبذه سرتاتيجية يستطيع املعلم  

هذه سرتاتيجية تطلب  قدراهتم.معلوماهتم و يفهم املادّة اليت تدرس و ميرن 

 .الطالب ألن ينشطوا يف التعليم

ىل أصحاهبم. و الطالب إاعين لكل الطالب فرصة يسألون فيها السؤال  

يسأل فعليه ان جييب السؤال بوقت معني حمدود. حتى يفهم الطالب الذي 

 السائل مبا اجاب به غريه.

حفظهم يف املعلومة اليت عني الطالب على قوة تسرتاتيجية إوهذه  

درسوهنا و تعلومها و ينالون الدوافع الستعداد انفسهم قبل التعليم، والنقاش 

 بينهم يسأل و يوازع  احدهم احدا باملعلومة اليت نالوها من بني اصحاهبم.

سئلة و سرتاتيجية تعاقب اإلإستعمال يف اليت هي صاحلة لال خطواتاما  

 األجوبة فهي :

تسهيل الذي هو حمتاج عند التعليم حنو احملمول و عارض عد املعلم الأ .1

 األفالم و سبّورة و مقلمة بطاقة اإلسئلة و األجوبة و الكرسي و املكاتب

 ن املعلم غرض التعليمبيّ .2

 بيّن املعلم املادة املقررة .3
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سئلة و األجوبة سرتاتيجية تعاقب األإبعد ان اعطيت املادة، اثبت املعلم  .4

 افهامهم املادّة. وامّا أطوار ذلك :لتقوية 

عدادها ايف صفني مواجهني. و لوضع الكراسي  الطالب مطلوبون (1

 كافية لسائر الطلبة

ربعة طالب يف كل أفصّل املعلم الكراسي اىل عدة الفرقة لكل فرقة  (2

  أحناء. و هذا التأليف كما يلي :

 

 

 

 

 

 

اليت قد عن املادة  السؤال املباينةبطاقة   xعطي املعلم كل طالب أ (3

 xالذي هو جالس امام طالب  Yالقيت و جييبها الطالب 

X X X X 

Y Y Y Y 

Y X X X X 

Y Y Y Y 

X X X X 

Y Y Y Y 

X X X X 

Y Y Y Y 
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إبدأ بالوظيفة األوىل من األسئلة املباينة عن املادة اليت قد القيت  (4

ألنينتقل إىل جانبه اليسرى و  Yبان طالب بوقت قصري، و اعلنهم 

و أمره ألن يعطي و يلقي  xجييب السؤال التايل. و ال حتل طالب 

. xالذي هو امام طالب  Yالسؤال عن املادة املباينة إىل طالب 

 شوط مناسبا بعدة الوظيفة القيت.واستمر عدّة األ

سائال  xطالب و كان  Yطالب  xاملعلم بأن صار طالب  وجيعل (5

 (2016:223األسئلة املباينة عن املادة اليت قد القيت. )سلربمان 

م اللغة العربية هناك عناصر اللغة، أي أجزاء من اللغة اليت لديها ييف تعل

 أوالنحو الصرفهي قواعد قواعد خاصة هبا، عنصر من عناصر هذه اللغة 

. (2012:104أمحد فؤاد، )الرتكيب باللغة العربية  أننا كثريا ما أشري إىل أنه

من اللغوية األخطاء وهو لتجنب عن  دور هام يف اللغة العربية. الرتكيبولدى 

هو مساعدة التالميذ  كيباالرتالغرض الرئيسي من تعليم يا. وتابكان أو ك اشفوي

كتابيا( بسليم ومناسب )عزيز وإرتا،  مشفهيا أإما استخدام اللغة العربية )على 

( نقال عن فخر 1986:61(. وعالوة على ذلك قال طوعيمة )2012:263
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الرازي أن االستيعاب من املادة الرتاكيب هي إتقان قواعد اللغة العربية املشمولة 

 .ومتشرتكيف دراسة النحو والصرف، على حد سواء بشكل منفصل 

 كفاءةفهم أوأو أوعمل لقدرة شيئ طريقةأو عملية يه االستيعاب

ميكن أن تعين كلمة إتقان أيضا قدرة شخص ما يف ، الستخدام املعرفة والذكاء

كيب هو عملية االرتاستيعاب (. 2003:604 االندونيسيا،معجم شيء )

جيد كتابيا( بصحيح وأم شفهيا إما قواعد اللغة العربية )استيعاب أوفعل 

وينبغي تدريس القواعد اللغة العربية يف مدرسة باعتبارها وسيلة ال . طبيعيا

وتفهم  غاية. فهي وسيلة إىل النطق الصحيح والعتبري الدقيق وفهم الكالم

  .املقروء تفهما واضحا

 القدرة املطورة هناك بعض مؤشرات( 2012:214)قال عزيز فخرورازي 

  :وهيم قواعد اللغة، يلتعلالقدرة اليت وضعت 

 صيغة الكلمة من الصيغ األخرىالتالميذ على متييز  قدرة .1

 حتليل بعض أمناط اجلملة العربية التالميذ على قدرة .2

 كلمة يف مجلة تصنيف التالميذ على  قدرة .3
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 استنتاج القواعدالتالميذ على  قدرة .4

 .للمثال باستخدام كلمة معينة املوافقةالتالميذ على جعل اجلمل  قدرة .5

 :اآلتي يالبيان الرسم يف تفكريلأساسال السابق،تصورالكاتب البيان وإليضاح
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 أساس تفكري البحث 1٬1صورة ال

قدرة التالميذ يف على   إسرتاتيجية تعاقب األسئلة و األجوبة استخدام 

 استيعاب الرتاكيب

 و بعدهه : بيّن املعلم املادة املقررة

 الطالب مطلوبون لوضع الكراسي يف صفني مواجهني.  (1

 فصّل املعلم الكراسي اىل عدة الفرقة لكل فرقة اربعة طالب يف كل أحناء. (2

بطاقة السؤال املباينة عن املادة اليت قد القيت و جييبها   xاعطي املعلم كل طالب  (3

 xالذي هو جالس امام طالب  Yالطالب 

  ألنينتقل إىل جانبه اليسرى و جييب السؤال التايل Yبوقت قصري، و اعلنهم بان طالب  (4

سائال األسئلة املباينة عن  xطالب و كان  Yطالب  xوجيعل املعلم بأن صار طالب  (5

    املادة اليت قد القيت

 صيغة الكلمة من الصيغ األخرىالتالميذ على متييز  قدرة .1

 حتليل بعض أمناط اجلملة العربية التالميذ على قدرة .2

 كلمة يف مجلة تصنيف التالميذ على  قدرة .3

 استنتاج القواعدالتالميذ على  قدرة .4

 للمثال باستخدام كلمة معينة املوافقةالتالميذ على جعل اجلمل  قدرة .5
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 البحث ضيةسادس : فرالفصل ال

سوجيونو، )الفرضية هي إجابة مؤقتة على صياغة مشاكل البحث 

 حتقيق الفرضية املأخودة هو: ومن ثم(. 2008:84

سرتاتيجية تعاقب األسئلة و إتأثري استخدام عدم :  الفرضية الصفرية 

 الرتاكيب تعليماستيعاب التالميذ على يف   األجوبة

سرتاتيجية تعاقب األسئلة و إتأثري استخدام وجود :      الفرضية املقرتحة

 الرتاكيب تعليماستيعاب التالميذ على يف   األجوبة

  فالفرضية : ٪5باملستوى الداللة 

دولية فالفرضية املقدمة احلسابية أكرب من "ت" اجلإذا كانت قيمة "ت" 

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

 .(ال يوجد فرق) مقبولةفالفرضية املقدمة 
 

 املناسبةالسابقة  الدراسة:  الفصل السابع

 :إن هذه الدراسة فيها البحث ذات صلة منها

كلية الرتبية والتعليم  يف العربيةقسم تعليم اللغة  ، طالبمبارك  رمحةالبحث  .1

م  2013سةةنة  جةةاتي اإلسةةالمية احلكوميةةة بانةةدونجغونةةونج سةةونان جبامعةةة 
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تطبيق أسلوب فريةق اللعبةة يف تعلةيم القواعةد العربيةة لرتقيةة حتت املوضوع "

و  السةريع رفيه أن هناك التطةو الكاتب ". فدلقدرة الطالب على استعاهبا

قةدرة  ترقيةةيشةري إىل وجةود فهةذا  سةلوباأل ابعد اسةتخدام هةذ اثر ظاهر

 القبلي االختبار إىل األول القبلي االختبار من القواعد العربيةعلى  التالميذ

 تدل على املعتدل البعدي االختبار من وكذلك  %56،11تدل على املعتدل 

 .%22،99املعتدل بقدر الفرق   79،10٪

 العربيةقسم تعليم اللغة  طالبة موتيأ فرماتاساري والبحث الثاني هو لسيدة .2

غونونج جاتي اإلسالمية احلكومية سونان جبامعة كلية الرتبية والتعليم  يف

قدرة التالميذ على استيعاب م حتت املوضوع " 2013سنة  باندونج 

ة الكاتبفدلت  ". النصوص العربيةالرتاكيب و عالقتها بقدرهتم على ترمجة 

النتائج احملصولة على درجة جيدة جدا، وتدل عليها قيمة هناك  فيه

يف معيار  79-70وهي تقع بني  %78،81املتوسط احملصولة على قدر 

التفسري. وقدرهتم على ترمجة النصوص العربية على درجة جيدة جدا، 

-80ألهنا تقع بني  84،04وتدل عليها قيمة املتوسط احملصولة على قدر

قدرة التالميذ على استيعاب يف معيار التفسري. وأما العالقة بني  100
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الرتاكيب و  بقدرهتم على ترمجة النصوص العربية تدل على ارتباط مرتفع 

و هي تقع بني  0،63احملصول على قدر و يدل عليها رقم معامل االرتباط 

اب الرتاكيب يؤثر يف قدرة التالميذ على استيع. و كانت 0،61-0،80

قدرة ، ولذلك هناك %33على قدر قدرهتم على ترمجة النصوص العربية 

 .%77التالميذ على استيعاب الرتاكيب يؤثر على قدر 

ث السابقة منها البحث وينطلق من ذلك، هناك طرف أخر خيالف للبحو 

قدرة الطالب تعليم القواعد العربية لرتقية مركز على  مباركرمحة  األول لسيد

قدرة التالميذ مركز  موتيأ فرماتاساري لسيدة. والبحث الثانى على استعاهبا

تقدم البحث الذي يركز ويؤكد على ي الكاتبوأما  .على استيعاب الرتاكيب

. وطرف أخر يساوى بالبحوث السابقة سرتاتيجية تعاقب األسئلة و األجوبةإ

 .يهاالتالميذ عل استيعابتعليم الرتاكيب و هو


