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 الباب األول 

 مقدمة 

 الفصل األول : خلفية البحث 

تعليم املركز هو اليظهر التعليم التقليدي املدرسة العالية احلكومية الثانية بوغور 

بامللل ومييلون إىل أن يكونوا سلبيني يف متابعة عملية  تالميذلذلك يشعر ال، درسعلى امل

  تالميذنقص يف نشاط ال ية، هناكالتعليم لون إىل استخدام الوسائدرس. يفتقر املالتعلم

 للتعاون مع بعضهم البعض. تالميذو ال تالميذني وبني الدرسوامل تالميذوالتفاعل بني ال

قادرًا على االبتكار من خالل التعلم  درسللتغلب على ذلك، جيب أن يكون امل

 حصول التالميذ الدراسيحبيث ميكن حتقيق  تالميذالذي ميكن أن حيفز نشاط ال

لم املثلى. يكمن مفتاح هذا التغيري يف التفكري يف أن التالميذ يشكلون ف التعوأهدا

ور بنائي، بنشاط معرفتهم اخلاصة، واملعروفة باسم التفكري البنائي. يتأثر التعليم مبنظ

التعليم املركز على حيث يعترب التعلم قادرًا على مواجهة حتديات التعليم العاملي اليوم وهو 

انعكاسًا خلصائص احلياة العاملية املليئة  التعليم املركز على التالميذ. يعد التالميذ

. ى التالميذالتعليم املركز علباملنافسة يف التغري السريع. نتج عن النهج البنائية يف تنفيذه 

ليست معروفة على نطاق واسع من قبل  التعليم املركز على التالميذواحلقيقة هي أن 
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يعلم  التعليم املركز على التالميذ( أن "منوذج 2007صاد، حيصان وأوضح )

التفكري التكاملي، بناءً على مناذج اإلبداع والتوليف القائمة. يف هذا النموذج، يتم وضع 

التعليم واجملتمع". يف  تالميذني والدرسيف قلب عملية التعلم األكرب اليت تشمل امل ذتالميال

على التحفيز يف أنفسهم ثم السعي لتحقيق  جيع التالميذ، أنه جيب تشاملركز على التالميذ

الكفاءة املطلوبة. ميكن القيام بذلك عن طريق زيادة مقدار وقت املناقشة، حبيث يتمكن 

التعليم اعة من التعبري عن آرائهم. من املأمول أنه من خالل تطبيق نظام التالميذ والشج

لديهم قوة حيوية ، ويكونوا قادرين بنشاط، و املشاركة تالميذ، ميكن للاملركز على التالميذ

 على التحليل والقدرة على حل املشكالت.

قريبًا على مجيع من املعلوم  أن اللغة العربية من اللغات األجنبية اليت يتم تدريسها ت

مستويات التعليم إما يف املدرسة اإلسالمية والعامة وتبدأ التعليم من رياض األطفال 

انوية والعالية. كما أن لكل مؤسسة هدفًا خمتلفًا يف تعلم اللغة العربية مثل واإلبتدائية والث

 أو املعرفة قواعد اللغة فحسب.القدرة على التواصل أو دراسة علم الدين 

ناحية النظرية تشتمل املعرفة اللغوية على أمرين مها مادة اللغة واملهارات من ال

واملفردات والقواعد. بينما تشمل املهارات  اللغوية. تتضمن مواد اللغة من علم األصوات

. (20:2009اللغوية تتكون من املهارات االستماع والكالم والقراءة والكتابة )شارن 

 ،1مكوناته البسيطة ويقابله التحليل )املعجم الوسيط، جالرتكيب لغة تأليف الشيء من 
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هارات اللغوية اليت وهو من مهارات الكتابة. وكانت مهارات الكتابة هي من امل (368 ص

نبية كاللغة العربية. واملراد بالرتكيب يف الكتابة  جيب حتقيقها يف تدريس اللغات األج

كيفية  رفة الصرف، حيث يتعلم فيهاالعربية هو ترتيب يتم مراجعته من علم حنو ومع

ليمية إىل الوسائل التع املدرستكوين اجلمل العربية. يف عملية إلقاء مواد الرتكيب  حيتاج 

عملية والتعلم حيث تكون أنشطة التعلم والتعليم أكثر فعالية ولذلك يلزم لتساعده يف 

م بعملية التعلم جبانب ذلك كانت الوسائل حينما يقو عملية استخدام وسائل التعلم.

حمتاجة لسهولة التالميذ على فهم املادة الدراسية بشكل جيد. إذا كانت عملية تعليم 

ام الوسائل املعينة ويصعب التالميذ الفهم على املواد الدراسية حيث والتعلم دون استخد

 ميذ يف فهم حمتويات املواد اليت تتمتكون عملية  مملة. وهذا سوف يؤدي إىل صعوبة التال

 دراستها.

 وسائل التعلم أداة مادية ميكن استخدامه لتقديم املوضوع. وقال مريسوا

مام التالميذ فيز العقل واالستعداد واهتالوسائل هي شيء يستخدم لتح (20:2004)

 لتشجيع أنشطة التعلم. وميكن استخدام الوسائل كالوسيلة لتوجيه الرسائل املادية لتالميذ

 ك.واألفالم و اللعبة و غري ذلمثل الكتب 

العالية احلكومية الثانية  استنادا إىل نتائج املالحظات اليت قام الباحث يف املدرسة 

ي اللغة العربية حول عملية تعلم اللغة العربية، فيعرف أن درسمن م واملعلومات بوغور
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بية، مبا يف ذلك: هناك العديد من الظواهر أو احلقائق اليت حتدث يف عملية تعلم اللغة العر

التالميذ أقل جرأة على تكلم اللغة العربية أمام التالميذ، يقل اهتمام التالميذ بتعلم مواد 

حتصيل التالميذ ومن املساعد لرتقية  .يذ الدراسييل التالم ينخفض حتصرتكيب والمن 

 التعليم املركز على التالميذ بوسيلة النشراستخدام  ورتكيب همادة العلى  الدراسي

 اإللكرتوني.

نوع من الكتب الرقمية، باإلضافة إىل دعم التنسيقات النصية، النشر اإللكرتوني 

وت والفيديو. ميكن أن يتعلم تعلم ات الصتنسيق اأيض النشر اإللكرتونيتدعم ملفات 

املعلومات، وشرح العملية، وشرح املفاهيم  النشر اإللكرتونيالوسائط باستخدام تنسيق 

عند  تالميذم املهارات، وتقصري أو متديد الوقت والتأثري على مواقف الاملعقدة، وتعلي

 التعلم.

كز على التالميذ  م املر التعلي بحث عنها حتت املوضوع "يريد الباحث أن يومن ثم 

بوسيلة النشر اإللكرتوني يف درس اللغة العربية ملادة الرتكيب لرتقية حتصيل التالميذ  

جربة يف الفصل الثاني عشر باملدرسة العالية احلكومية  )دراسة شبه الت  الدراسي عليها

 ". الثانية بوغور(
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 : حتقيق البحث  الفصل الثاني 

 مايلى :كفتحقيق البحث   ،بقةعلى خلفية البحث السا اعتمادا

قبل  ملادة الرتكيب يف درس اللغة العربية الدراسي تالميذحتصيل الكان كيف  .1

يف املدرسة العالية  التالميذ بوسيلة النشر اإللكرتونيالتعليم املركز على استخدام 

 ؟ احلكومية الثانية بوغور

 بعد لرتكيبدة املا يف درس اللغة العربية الدراسي تالميذحتصيل ال كان كيف .2

يف املدرسة العالية  التعليم املركز على التالميذ بوسيلة النشر اإللكرتونياستخدام 

 ؟ احلكومية الثانية بوغور

التعليم املركز على التالميذ  استخدام ترقية حتصيل التالميذ الدراسي ب كانت كيف .3

 ؟ غوريف املدرسة العالية احلكومية الثانية بوبوسيلة النشر اإللكرتوني 

 

 : أغراض البحث  الفصل الثالث 

 : ملعرفةأغراض البحث يقرر الباحث  ،مناسبا بتحقيق البحث السابق

قبل استخدام  ملادة الرتكيب يف درس اللغة العربية الدراسي تالميذحتصيل ال كان .1

يف املدرسة العالية احلكومية  التعليم املركز على التالميذ بوسيلة النشر اإللكرتوني

 ؛  بوغورالثانية 
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استخدام  بعد ملادة الرتكيب يف درس اللغة العربية الدراسي تالميذحتصيل ال كان .2

يف املدرسة العالية احلكومية  سيلة النشر اإللكرتونيالتعليم املركز على التالميذ بو

 ؛  الثانية بوغور

التعليم املركز على التالميذ بوسيلة  استخدام ب حتصيل التالميذ الدراسي ترقية كانت .3

 . يف املدرسة العالية احلكومية الثانية بوغورالنشر اإللكرتوني 

 

 : فوائد البحث  الفصل الرابع 

دافعية لتالميذ يف تعليم اللغة  يرقيكون هذا البحث يرجو الباحث أن يللتالميذ:  .1

بالتعليم املركز على التالميذ بوسيلة النشر رتكيب ال مادةالعربية السيما يف 

 ؛اإللكرتوني

يف  الدراسي التالميذ حتصيلكون دافعة لرتقية يرجو الباحث أن ي :نيللمدرس .2

اختيار وسائل التعليم املتنوع الذي حيصل نظام عملية التعليم والتعلم ويعطي التالميذ 

 ؛ خدمة ممتازة

كون مساعدة للمدرسة يف حتسني نوع املدرسني يرجو الباحث أن يللمدرسة:  .3

 ؛ همتعلم حيصل التالميذ يفوالتالميذ حتى 
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يبحث حبثا لث اآلخر للقراء والباحث: كان هذا البحث موازنا للقارء و الباح .4

 . التعليم املركز على التالميذ بوسيلة النشر اإللكرتوني عميقا فيما يتعلق باستخدام 

 

 الفصل اخلامس : أساس التفكري 

ؤثر التعلم هو جمموعة من العناصر البشرية واملرافق واملعدات واإلجراءات اليت ت 

( حتديد 2حالة أو شرط للتعلم، ( توفري 1بعضها على بعض لتحقيق أهداف التعلم هي: 

( ذكر احلد األدنى من السلوك 3سلوك التالميذ يف شكل قابل للقياس وميكن مالحظته، 

 (. 77:2009املطلوب )محلك، 

 املشكلة يف تعلم اللغة العربية هي أن اللغة العربية هي موضوع صعب الفهم ألنه

م  يضافة إىل ذلك، مييل التعل. باإلتلميذيتطلب القدرة على التفكري مبستوى عال لكل 

حبيث ال تزال نتائج التعلم وأنشطة التالميذ يف التعلم منخفضة. تركز  درسركز على املامل

معظم عملية تعلم اللغة العربية اليت يتم تنفيذها فقط على جانب املنتج، بينما يتم جتاهل 

رغم من أن املهارات هي ية، وبالتايل تصبح مهارات التالميذ أقل تطورا. على الهذه العمل

 األساس الذي جيب أن ميتلكه التالميذ يف عملية التعلم.

يف عملية   اءهو عملية تعلم تشمل التالميذ النشط التعليم املركز على التالميذ

ويتم تنفيذها يف وقت   التعلم. يف هذا البحث، يتم تشكيل التالميذ يف جمموعات متعددة
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يتم تنفيذ هذا التنفيذ بشكل  معني بشكل تعاوني ، حيث سيتم عرض نتائج املناقشة.

التالميذ. هذا  حبياة املتعلقة املشكالت حل على ويركز نوعه منتعاوني ومبتكر وفريد 

ميذ والذي مييل إىل جعل التال درسمن استخدام التعلم الذي ال يزال حموره امل التعلم بدال

. يؤدي هذا إىل اخنفاض الدافع التعليمي لدى التالميذ حبيث درساملأكثر سلبية مقارنة ب

(. ولشرح أساس التفكري السابق 21 - 1:  2008أكتاميس، ) العلمي أداءهمينخفض 

 ألتي :تقدم الباحث الرسم البياني اي
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 تعليم اللغة العربية

 بعد استخدامها استخدام التعليم املركز على التالميذ بوسيلة النشر اإللكرتوني تخدامهاقبل اس

 ترقية حتصيل التالميذ الدراسي عليها

 :(1965) روبرت غانيعند  خلطواتا

 جذب االنتباه.1

 اشرح الغرض.2

 ريات املعرفة السابقةحيفز ذك.3

 توفري املواد التعليمية.4

 يقدم تعليمات التعلم.5

 تالميذالسماح بإظهار قدرة ال.6

 ردود الفعل.7

 قياس األداء.8

 زيادة االحتفاظ املعرفة ونقل.9

 

 أساس التفكري 1.1الصورة 

 االختبار البعدي االختبار القبلي
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 الفصل السادس : الفرضية البحث 

قيقة ني اختبار احللة البحث، واليت ال يزال يتعالفرضية هي إجابة مؤقتة ملشك

 (.53:  2006موجيونو، جتريبيا )

أعلى بعد  حتصيل التالميذ الدراسي هي " بحثال الذا، فإن الفرضية يف هذ

بتحصيل التالميذ  مقارنة  التعليم املركز على التالميذ بوسيلة النشر اإللكرتوني خدام ت اس 

 ". يذ بوسيلة النشر اإللكرتونيكز على التالم التعليم املر   خدام ت اس   الدراسي قبل 

 

 : الدراسات السابقة املناسبة  الفصل السابع 

 اتلكرتونيّة عن الدراسإما حلل الباحث عن خمتلف املصادر كتابية كانت أو  بعد

السابقة اليت تتعلق أو تناسب مع املشكلة اليت حبثها  اتومن الدراس السابقة املتعلقة.

 الباحث ما يلي :

التعلم فهم   ل تطوير وسائ " وضوعاملحتت ( 2015حممد أجي )ث الذي قام به بحال .1

" أن الكتب  وصيانتها ألنظمة بداية النوع التقليدي على أساس النشر اإللكرتوني 

ستخدام يف موضوعات التعلم يف صاحلة لال النشر اإللكرتوني الرقمية املستندة إىل

م واحلفاظ على نظام بداية. ميكن إصالح السيارات الكهربائية. الكفاءة يف فه

املواد واإلعالميني الذين أظهروا  مالحظة ذلك من خالل نتائج التحقق من صحة
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 اختبار مت. جدا جيدة معايري يف كانت واليت %86،80و %89،70نسبة متوسط 

 كفاءة تعلم نتائج يف زيادة على يدل مما التالميذ، على إنشاؤها مت اليت الوسائط

. التقليدي النوع بداية أنظمة وصيانة فهم الرقمية الكتب استخدام  بعد التالميذ

 بنسبة الرقمية الكتب استخدام  قبل القيمةتوسط م نتائج من ذلك مالحظة وميكن

وزيادة يف نسبة توزيع االكتمال قبل وبعد تطبيق  79،03واليت ارتفعت إىل  68،84

 ؛ % 63،72التعلم مع الكتب الرقمية، واليت بلغت 

العالقة بني تطبيق منوذج  " حتت املوضوع( 2017) حيضاري البحث الذي قام به .2

  جامعة الصحةومستوى اإلجهاد لدى طالب التمريض يف  تالميذ تعليم املركز على ال ال 

تطبيق   تطبيق يقيمون( %70،7) التالميذ غالبية أن" جينديرال أمحد ياني يوجياكرتا

جينديرال أمحد ياني يوجياكرتا يتم  معة الصحةاج يف تعليم املركز على الطالبمنوذج 

اخلفيف. نتائج  ترالتو من يعانون( %49،3) بعض الطالبتضمني يف فئة كافية. و

ن بقيمة معامل االرتباط  0،5 < 0،006س مت احلصول عليها بقيمة  فريسوناختبار 

ومستوى   تالميذتعليم املركز على الاللذلك، هناك عالقة بني تطبيق منوذج  . 0،314

 ؛ جينديرال أمحد ياني يوجياكرتا جامعة الصحةاإلجهاد لدى طالب التمريض يف 

حتصيل  لية عاف " حتت املوضوع( 2010ياني )ريلفأ اعدلي قامت بهالبحث الذي  .3

من خالل االكتشاف   التعليم املركز على التالميذ باستخدام منهج  التالميذ الدراسي 
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امعة  اجل صاالت يف خمترب املدرسة الثانوية من يف مواد تكنولوجيا املعلومات واالت

( ومتوسط 71،66صل التجرييب )للف التعلم نتائج" يوضح أن متوسط بادانج  ومية احلك 

( من البيانات املوزعة عادة. وجد التحليل باستخدام اختبار  62،53) التحكم فئة

ركز على التعليم املباستخدام منهج  حتصيل التالميذ الدراسيلية عاأن ف "ت"

 "ت" >احلسابية  "ت"من خالل االكتشاف بدال من التعلم التقليدي ألن  الميذالت

حتصيل التالميذ . وهذا يعين أن هناك اختالفات يف  1،98 > 4،83اجلدولية 

من خالل  التعليم املركز على التالميذحيث ميكن استنتاج أن منهج  الدراسي

ولوجيا املعلومات يف مواد تكن راسيفعاليا على حتصيل التالميذ الد االكتشاف

 . بادانج احلكوميةامعة اجلواالتصاالت يف خمترب املدرسة الثانوية من 


