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 الباب األول

 مقدمة

 

 خلفية البحث:  لفصل األولا

م هو عملية ملساعدة املتعلمني على التعلم بشكل جيد يالتعلمن املعلوم أن 

 الرتبوية املؤسساتعملية التعليم اليت قامت هبا  منو( ٣٤:٥١٠٢نونو مليونو،  )

اللغة هي وسائل ف. اللغة العربية تعليم الرتبوية اإلسالمية خاصة املؤسسات

التصال املرء بغريه و اليت يتخذها املرء للتعبري عما جييش فن  االتصال املركزية

( ٠٢:٠٨٩٥) ابن جيننفسه من إحساسات وأفكار. وقد أكّد هذا التعريف 

أغرضهم لتبادل األفكار واملشاعر بني  أصوات يعرب هبا كل قوم عن للغة هيبأن ا

 .أعضاء اجملتمع

اليت يتعلمها املرء  جنبية اللغات األ إحدىللغة العربية من املعروف أن ا

ولذلك من الواقع أن بعض املدارس لقد قرّرت أن مادة تعليم . اإندونيسييف  كثريا

 علميتو. اللغة العربية كانت مادة جازمة ال بد أن يتعلمها التالميذ خالل دراستهم 
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للغة اعملية التعليم اليت قام هبا املعلم كامال ليكون التالميذ يتعلمون اللغة العربية هو 

أشيف حرموان، . )ألهداف املنشودةجيدا وسريا حسنا حتى يصل إىل ا العربية

٥١٠٠:٤٥) 

 نهاماملهارات اللغوية  وتسمى أربع مهارات يركز إىلتعليم اللغة العربية وكان 

أثيف ) .الكتابةومهارات  القراءة و مهارة الكالم ومهارات مهارات االستماع

 (٠٥٨ :٥١٠٠ ،حرموان

  .مهارات الكتابةتعليم  م اللغة العربية غالباييف تعل التالميذ مشاكل ومن

ومن مشاكل هذه املهارة اليت تتعلق بعلم اللغة هي التناقض بني كتابة اللغة العربية 

صناعة على  درهتمقإىل اخنفاض  تالميذال تسبب ه املشكلةهذف. وقواعدها

 .يف أنشطتهم اليومية هاواستخداماجلملة املفيدة 

اعتمادا على مشكلة التالميذ يف مدرسة مفتاح الفالح الثانوية اإلسالمية 

بعضهم ال  غيدي باغي باندونج تظهر واضحا يف التالميذ للصف الثامن. ومن

يقدر على كتابة اللغة العربية جيدة صصيحة وفقا قواعدها وصناعة اجلملة 

 .ء التعليماملفيدة مع أن املادة قد كرّرها املعلم مرة بعد مرة أثنا
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منها عوامل بيئة  عواملال شك يف أن وجود هذه املشكلة ناتج ببعض ال

  داخلية مثلالعوامل الأو   درسة ااخارجية اليت تأثر إىل نقصان دفاعة التالميذ،امل

وهناك العوامل األخرى اليت تأثر إىل  .اللغة العربية ميتعلنقصان ميول التاميذ على 

ة ل التعليميسائالوو ام الطريقة التعليمية غري املتنوعةوجود هذه املشكة هي استخد

اليت تركز إىل انتفاع املواد الدراسية فحسب حتى يسئم التالميذ الشرتاك التعليم 

 يف الفصل.

لغة العربية م الييف تعلالتالميذ م ينتائج تعل إىلالعوامل املذكورة  فتتأثر تلك

غيدي باغي مدرسة مفتاح الفالح الثانوية اإلسالمية  يفة الكتابة دامل خاصة

وتعرض هذه املشكلة باخنفاض نتائج التالميذ حتى مل حيصلوا على . باندونج

التالميذ مل يبلغواحد  ٠١ ٪ حوايل وتظهر هذه املشكلة بأن. النتيجة املنشودة

 .٠١ من حيث أهنم حصلوا على قيمة أقل (KKM) معيار النجاح األدنى

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 
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اللغة العربية كما قد يتعلمها التالميذ من وأسئلة ترمجة كالم اللغة العربية الرائع إىل 

قبل. وهذه احملاوالت كلها وسيلة لتشجيع التالميذ على مهارة الكتابة باللغة 

 العربية.

 ةكتابمهارة الادة اللغة العربية مب مياملشكالت يف تعلهذه ل لتحلي ولذالك

ز وقادرة على حتفي  عالية وجدابةم أكثر فيتعلالعملية فيحتاج املعلم إىل  العربية

الكاتبة  جربتيف هذه احلالة  مباالة التالميذ ومحاستهم يف اشرتاك التعليم. و

لوب أسم اللغة العربية خاصة يف مادة الكتابة باستخدام ييف تعل بالبحث القيام

 املراحل املعرفية.

إن أسلوب التفكري واملزاوجة والعرض أسلوب من أساليب منوذج التعليم 

يفكرون بشكل فردي أوال حول  تالميذالذي لديه هدف جلعل الالتعاوني 

 املشكالت اليت يعطيهم املدرس، ثم يزاوجون مع أصدقائهم يف نفس املكتب

، وبعد ذلك يعرض كل مزاوج مما يناقشه مع (مناقشة)لتوحيد اآلراء واألفكار 

 .صديقه أمام الصف
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أسلوب من أساليب هو  أسلوب املراحل املعرفية م باستخداميالتعلوأصبح 

يت تدفع التالميذ إىل محاسة التالميذ يف حتليل مشكلة التعليم مع أصدقائهم م اليالتعل

واليت تعطي االختبارات واملعلومات اليت تتعلق مبهارة الكتابة املتنوعة. ولذلك 

عسى أن تكون هذا األسلوب وسيلة لتحليل املشاكل الواقعة أثناء التعليم ولرتقية 

اغي غيدي بمدرسة مفتاح الفالح الثانوية اإلسالمية  يفالميذ الدراسي حتصيل الت

 .باندونج للصف الثامن مبادة مهارة الكتابة العربية

وبناء على ااخلفية السابقة، اجتذبت الكاتبة بأن جتري التجارب البحثية  

ربية عيف أثر استخدام أسلوب املراحل املعرفية على مهارة التالميذ يف تعليم اللغة ال

تعليم اللغة العربية ملادة الكتابة  "وتعيّن الكاتبة بأخذ املوضوع . ملادة الكتابة

باستخدام أسلوب املراحل املعرفية وأثره يف حتصيل التالميذ الدراسي 

فيها")دراسة شبه جتريبية على تالميذ الصف الثامن مبدرسة مفتاح الفالح الثانوية 

 غيدى باغي باندونج(

 

 حتقيق البحث :  الثانيالفصل 
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 البحث مشكالت  الكاتبة ققحت ، السابقة البحث خلفية على اعتمادا 

 :يلى مااألساسية ك

بل ق يف تعليم اللغة العربية ملادة الكتابة  حتصيل التالميذ الدراسي كيف. ٠

مبدرسة مفتاح الفالح  يف الصف الثامناستخدام أسلوب املراحل املعرفية 

 ؟ باغي باندونجالثانوية غيدى 

عد ب يف تعليم اللغة العربية ملادة الكتابة  حتصيل التالميذ الدراسيكيف . ٥

ة مبدرسة مفتاح الفالح الثانوي يف الصف الثامناستخدام أسلوب املراحل املعرفية 

 ؟ غيدى باغي باندونج

ادة مليف تعليم اللغة العربية  أسلوب املراحل املعرفية استخداممن  ترقيةكيف . ٤

الح مبدرسة مفتاح الف يف الصف الثامن حتصيل التالميذ الدراسيإىل   الكتابة

 ؟ الثانوية غيدى باغي باندونج

 

 أغراض البحث :  الفصل الثالث

 : فهي البحث هذا يف الكاتبة قررهتا التى البحث أغراض أمّا



7 
 

 

بل ق يف تعليم اللغة العربية ملادة الكتابة  حتصيل التالميذ الدراسيعرفة مل. ٠

مبدرسة مفتاح الفالح  يف الصف الثامناستخدام أسلوب املراحل املعرفية 

 .الثانوية غيدى باغي باندونج

عد ب يف تعليم اللغة العربية ملادة الكتابة  حتصيل التالميذ الدراسيملعرفة . ٥

مبدرسة مفتاح الفالح  يف الصف الثامناستخدام أسلوب املراحل املعرفية 

 .الثانوية غيدى باغي باندونج

ة يف تعليم اللغة العربية ملاد  أسلوب املراحل املعرفية استخداممن  ترقية عرفةمل. ٤

الح مبدرسة مفتاح الف يف الصف الثامن حتصيل التالميذ الدراسيإىل   الكتابة

 .الثانوية غيدى باغي باندونج

 

 الفصل الرابع  : فوائد البحث

 :الباحثة الفوائد اآلتيةتمنى ة، تاملذكور ابناء على مشاكل البحث وأهدافه

للمدرس عسى أن يكون هذا البحث منهجا يف طريقة التعليم املختلف  .أ

 للمعلمني.
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لكتابة عسى أن يكون هذا البحث وسيلة يف طريقة تعليم ا .للتالميذب

 لتالميذ.ثار التعليم املسرور املتنوع أاملستخدمة حلصول على 

يف تعليم اللغة العربية  إىل نشاطهمن نتائج هذه الدراسة أن تدافعهم إ .للمدرسةج

 .لكتابةا مهارة خاصة عند

كتابة ليف تعليم ا ةواضحبحث يعطي صورة وللباحثة نفسها أن تكون نتائج هذه ال

 .لتالميذات لالعربية وزيادة املعلوم

 

 أساس التفكري : ااخامس الفصل

االستماع  ةغة هي مهارللايف تعليم اللغة العربية أربع مهارات من املعلوم أن  

 .الكتابة ةالقراءة ومهارة ومهار ة الكالمومهار

 فاملرادكتابة ومن إحدى املهارت املدروسة يف تعليم اللغة العربية مهارة ال 

ا صويرههي عملية معقدة يف ذاهتا كفاءة أو قدرة على تصور األفكار وت بالكتابة

يف حروف وكلمات وتراكيب صحيحة حنوًا، ويف أساليب متنوعة املدى والعمق 

والطالقة مع عرض تلك األفكار يف وضوح ومعاجلتها يف تتابع وتتدفق ثم تنقيح 
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. األفكار والرتاكيب اليت تعرضها بشكل يدعو إىل مزيد من الضبط والتفكري

 مهارةبعديتعلمها املتعلم  اليت األَوىل من مظاهر املهارات اللغوية أصبحت الكتابة

 (٥١١٠:٥٢برهان نورغيانتورو ، . )والقراءة لكالماالستماع وا

مهارة الكتابة هي مهارة يف وصف أو التعبري عن األفكار ، بدءا من ف 

أثيف .)ألف كتاب اجلوانب البسيطة مثل كتابة الكلمات إىل اجلوانب املعقدة مثل

 (٠٢٠:٥١٠٠،حرموان

الكلمات إىل  مجع م هييالتعل أثناء ةمؤشرات الكتابال شك يف أن من  

يب ، وترتوأشكال تركيبها وحتسني تكوين مجل عشوائية الفراغة مجل وإكمال اجلملة

واإلجابة على بعض األسئلة لرتتيب الفقرات مع   ةفقرة حتى يكون اجلمل عشوائي

 عزيز فخرروسي،.)أو أكثر مجلتنيومجع بني  قدعلمها املعلماجلمل اليت تركيب 

٠٢٥:٥١٠٥) 

يرتبط  فأنه (٥١١٩ ،أبيمنيو يف)كما قاله راكاجوني م يأسلوب التعلأما  

بصورة أساسية بااخصائص الشخصية للمعلم. ومتيزه عن غريه من املعلمني. أو 

هي توليفة من االمناط التدريسية اليت يتسم هبا املعلم خالل تعامله مع املوقف 
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بأنه وسيلة قام هبا املرء لتحقيق الطريقة  (٥١٠١)ويعرب سنجيا  .التعليمي

 .احملددة

فنيات وإجراءات خاصة يتبعها املعلم عند بأنه  ميالتعل أسلوبمصطلح و 

وقال راضي احلافظ  تنفيذه لعملية التدريس هبدف حتقيق أهداف تعليمية حمددة

 ليم لتحقيق أهدافه.بأن أسلوب التعليم من التنفيذييات اليت تقع أثناء التع

لذي ا ويةلعبة اللغال من أساليب هو املراحل املعرفيةم يأسلوب تعلواملراد ب 

 هنضاضال املخفية املفرداتالكتشاف  على السباقالتالميذ يهدف إىل تدريب 

وهبذا األسلوب  .ملعلمصورة يعرضها ا ومبفردات جديدة  إىل املراحل األَوىل

من لغوية العناصر ال التالميذ اللغوية ويرقي كفاءاهتم علىيستطيع أن يثبت كفاءات 

. وله واملواد اجلدابة اليت تؤثر يف كفاءات التالميذ اللغوية املفردات والقواعد اللغوية

حتى يتخذها التالميذ فرصا واسعة للنشاط ولرتقية ميوهلم يف التعليم. وكذلك 

ني وحال للتعليم لكي أيضا له نظم واضحة وسهولة فهمها حتى يناسب بأي ح

 حيصول على أهداف التعليم املنشودة.

 يطانش كونرتالذين يش إن التالميذ (عريف وحريدين يف) قال نور رمحان و 

يسألون وجييبون ويتفاعل بعضم بعضا ببحث املادة الدراسية اليت  همم ييف التعل
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مشكلة تؤثر يف مادة آخر. إضافة إىل ذلك يعترب هذا السلوب مناسب لتحليل 

 التالميذ يف تعليم اللغة العربية خاصة مبادة الكتابة.

أسلوب املراحل املعرفية يف تعليم اللغة العربية ملعرفة استخدام ويقصد 

 نتائجلا فتحصيل التالميذ الدراسي هو .كيفيئة آثاره يف حتصيل التالميذ الدراسي

ركة مبحاولة مد سيفريتقي التحصيل الدرا .ةم يف املدرسيالنهائية ألنشطة التعل

ونتيجة  .ميعملية التعلهذه احملاولة  سمىفت .إىل التغيري اإلجيابيتوجه  اليتمنظمة 

 يف فتحصيل التالميذ الدراسي .اكتساب حتصيل التالميذ الدراسي م هييالتعل

 من ميالتعلاملعلوم أن نتيجة  منو .علمتم واليتفاعل التعليظهر من عملية  الفصل

  هناية هي ومن جانب التالميذ أن حتصيلهم الدراسي التقييمهي درس جانب امل

 (٥١١٨دميياتي ومودجييونو، )م يعملية التعل

 :هيعلى ثالثة أقسام  التحصيل الدراسي هوردورد كينغسليوقد قسّم  

كل ول. آلمالو سلوكال( ، ج علوماترف واملااملع( املهارات والعادات ، ب( أ 

يكون و. املنهج الدراسي باملواد املقررة اليت توجد يفها يستطيع أن ميليئ نوع من

لدراسي التحصيل اتصنيف  يستخدم يف نظام التعليم الوطينحتقيق أهداف التعليم 
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ال واجمل الوجدانيالذي يركز إىل ثالثة جماالت اجملال املعريف واجملال  بنيامني بلوم

 .احلركي

العقلي الذي يشتمل على كان اجملال املعريف يتعلق بالتحصيل الدراسي  

ست نواح. الناحيتان األوليتان تسمى باملعرفة املنخفضة وأربع النواحي األخرى 

تسمى باملعرفة العالية. والنواحي املقصودة هي التأمل والتذكر والفهم والتطبيق 

 والتحليل والرتكيب.

ال نواح، االستقب مخسةواجملال الوجداني متعلق باملواقف اليت يشتمل على  

 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 

 لتفسري.املتناسقة واإلحكام ومهارة احلركة املعقدة وحركة التعبري وا

ولكل . التحصيل الدراسي موضعأصبحت  الثالث اجملاالتكلها من و 

ة تعلق بقدريألنه أكثر تقييما قام به املدرس يف املدرسة  ال املعريفمنها أن اجمل

 (٥٤-٥٥:٥١٠٢نانا سودجانا ،)على إتقان املواد التعليمية التالميذ
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 يالتطبيق اجملالألن . اجملال املعريف مادة مهارة الكتابة تركز إىلوتكون  

تطبيق طرق و ها،أو استخدام أفكارهم العامة قدرة الشخص على تطبيقب يرتبط

جديدة حاالت يف  أشبه ذلكوما ا ، ونظرياهت هاوصيغ هاومبادئ مهارة الكتابة

 .تفكري أعلى من الفهمالهذا التطبيق هو عملية  و.وملموسة

يف لبحث وسيلة لرتقية حتصيل التالميذ الدراسي ا عسى أن يكونو 

غيدى  ةاإلسالمي مدرسة مفتاح الفالح الثانويةملادة الكتابة  يف العربية  م اللغة يتعل

استخدام أسلوب املراحل  عن املذكور أساس التفكري شرحل أما. باندونج باغي

ي، فإن تالميذ الدراسادة الكتابة وأثره يف حتصيل المبتعليم اللغة العربية لاملعرفية 

العالقة بني متغريين ، ومها تصور ااخطط  ههذو. كاتبة تصور ااخطط كما تليال

 :اآلتي الرسم البياني يف شاهدوا  اللذان صادي واملتغريسيين  املتغري

 

 

 األساس التفكري الرسم البياني

 
 

مادة لتعليم اللغة العربية 

 الكتابة

 في تعليم الكتابة  المعرفيةأسلوب المراحل استخدام 

 (السين غيرالمت)

 المؤشرات :

تطوير .٢   التعامل بين التالميذ . حماسة ١

 خزائن المفردات
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 فرضية البحث :سادس الفصل ال

 خطوات  في تعليم الكتابة باستخدام أسلوب المراحل المعرفيةال

كل مجموعة يستوعب .٥  ا عام شرحا الدراسية المادة سالمدريشرح .١

 ةالمفردات إلى الجملعلى 

تلك . يغير كل مجموعة ٦   المدرس مجموعة الدراسةيجعل .٢

 الجملة

ترجم كل ي. ٧ الصورةمن ة يالوسائل الدراس التالميذ . يعطي المدرس٣

 الجملة إلى اللغة العربية تلكمجموعة 

 الصورةب المتعلقةكل مجموعة المفردات يكتب .٤
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 البيانات بواسطة البحثت مشكالعن  الفرضية هي إجابة مؤقتة  

ومن ثمّ الفرضية املأخودة  من  (٠٠١:٥١٠١ ،سوهرمسي أركونطى)اجملموعة.

 : هذ البحث هي

باستخدام أسلوب  : عدم أثر يف حتصيل التالميذ الدراسيالفرضية الصفرية

 املراحل املعرفية تعليم اللغة العربية ملادة الكتابة. 

باستخدام أسلوب  أثر يف حتصيل التالميذ الدراسي وجود: الفرضية املقرتحة 

 .تعليم اللغة العربية ملادة الكتابة عند املراحل املعرفية

 فالفرضية : % ٢باملستوى الداللة 

من "ت" اجلدوالية فالفرضية املقدمة مردودة  إذا كانت قيمة "ت" احلسابية أكرب

)وجود ترقية(. وإذا كانت قيمة "ت" احلسابية أصغر من "ت" اجلدوالية 

 فالفرضية املقدمة مقبولة ) عدم ترقية(.

 : البحوث السابقة السابعالفصل 

بعد ما طالعت الكاتبة املراجع واملصادر عن البحوث السابقة املتعلقة 

شعبة تعليم اللغة يف . حبثا واحدا من أندريس حريملبانج مبوضوع البحث وجدت
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العربية كلية الرتبية و التعليم جامعة سونان جونونج جاتي اإلسالمية احلكومية 

تعليم اللغة العربية ملادة القراءة باستخدام . حتت املوضوع: ٥١٠٤باندونج.

بية )دراسة جتريوأثره يف حتصيل التالميذ الدراسي فيه  أسلوب املراحل املعرفية

 على تالميذ الفصل التا سع مبدرسة النور الثانوية اإلسالمية ماالجنبونج غاروت(

حتصيل التالميذ الدراسي للفصل التا سع مبدرسة النور  البحث أن ائجنت منو

الثانوية اإلسالمية ماالجنبونج غاروت يف تعليم اللغة العربية ملادة القراءة قبل 

دل على درجة منخفضة يقيمة املتوسط  حل املعرفيةباستخدام أسلوب املرا

. وأما حتصيلها الدراسي فيها بعد استخدام أسلوب املراحل املعرفية  دل ٢٣،٢٨

 .واستخدام أسلوب املراحل املعرفية٠٥،٠٥على درجة جيدة بقيمة  املتوسط 

قيمة ب يف تعليم اللغة العربية ملادة القراءة هلا أثر متوسط يف حتصيل التالميذ فيه

 .٪٣٩أي ١،٣٩"د" احملصولة على قدر  

 


