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 الباب األول

 المقّدمة

 خلفية البحث - أ

الًتبية ىي اجلهود الواعى لينشر الشخصية والقدرة إىل ادلراىقة مع شكل اإلنسان   

كاملها. أوبعبارة أخرى، الًتبية ىي احملاولة اليت جعل الناس إنسانا كاماًل والذي يقصد 

 بو لألغراض اخلاصة.

كانت الًتبية يف إندونيسيا، قد نظمتها احلكومة أحسن التنظيم لتكوين  اجليل  

عام    02ادلنشود. وىذا مكتوب بتفصيل يف قوانُت احلكومة اإلندونيسية رقم 

 يف الفصل الثالث وىي مايلي:   (SISDIKNAS)م عن نظام الًتبية الوطٌت 0222

على تكوين األدب واحلضارة الوطنية  " الًتبية الوطنية تفيد يف ترقية القدرة 

ادلتخلقة يف مناسبة إذكاء حياة الوطن ادلفروضة الرتقاء مهارة التالميذ ليصبح إنسانا 

مؤمنا، متقيا باهلل الواحد، متخلقا باألخالق الكردية، صحيح اجلسم، عادلا، ماىرا، 

 1 دلسؤوليتو.ماتفننا، قادرا على قيام نفسو، ويكون ادلستوطن الدديقراطى، ومسؤوال
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Tentang Guru dan Dosen, (Bandung: Citra Umbara, 2010), h. 64. 
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اللغة  ىي  إحدى  اللغات  الرئيسية  يف  العامل  اليت  يتحدث  هبا  كل   

خملوق.  وتستخدم  اللغة  العربية  رمسيا  من  بعض  دول،  وألن  اللغة  العربية  لغة  

الكتاب  ادلقدس  واإلرشاد  الديٍت  لألمة  االسالم  يف  العامل،  فطبعا  اللغة  العربية  

ذات  أمهية  بالنسبة  دلئات  ادلاليُت  من  ادلسلمُت  يف  مجيع  أذماء  العامل  إما   لغة 

العريب  أو  غَت  العريب،  وفقا  دلصطفى  الغاليُت  يعّرف  اللّغة  ىي  الكالم  الذى  

 .0يستخدام  كل  قوم  للتعبَت  عن  مقصودىم

غر اضهم. وقد وصلت إلينا اليت يعرب هبا العرب عن أاللغة العربية ىي الكلمات 

من طريق النقل. وحفيظها من قرآن الكرمي و األحاديث الشريفة وما رواه الثقات من 

  2منثور العرب ومنظومهم.

أما اللغة العربية فهي درس من دروس ادلدارس اإلسالمية يف مجيع مستويات 

تعلم استيالئها و يسَت تعليم اللغة العربية ثالث تدريس العناصر اللغة اليت ال بد ل

 وىي كما يلي:

 تدريس االصوات -1

 تدريس ادلفردات -0

                                                                 
 2  Imam Makruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, (Semarang:  Need’s Press, 

2009)Cet. 1, h. 1 
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 4تدريس الًتاكيب والقواعد. -2

أما من حيث  5تركيب لغة من ركب الشيء : وضع بعضو على بعض.

اإلصطالح الًتكيب ىو قول مؤلف من كلمتُت أو أكثر لفائدة، سواء أكانت الفائدة تام 

تركيب تسّمى أيضا " القواعد " القواعد مجع من قاعدة يعٌت قانون   6أو غَت تاّمة.

ويف خملص قواعد اللغة  7والقانون. رياضّي خملص بعبارة جربية وتسمى أيضا الدكتور

العربية ىي تشتعمل قواعد اللغة العربية نوعُت القواعد يعٍت قواعد النحو وقواعد 

  8الصرف.

كيب وس  التالميذ صعبة و منثور جدا، ألن يف تعليم اللغة العربية تدريس الًت 

ذلك باحثة حيضر  بالوسائل لتعليم  الًتكيب وباخلصوص مبعهد "الطّاىرّية"  للبنات ىف 

 متبان.

يف التعليم أو العلمية للمدرس دور مهم أي للمدرس واجب ومسؤول يف تنفيذ 

وسائل واإلسًتاتيجية طريقة التعليم يف ادلدرسة و على ادلدرس واجب لتطبيق الطريقة وال
                                                                 

)الرياض: جامعة برنامج تطوير مهارات تدريس اللغة العربية للناطقُت بغَتىا، الدكتور على ادلعيوف،    4
  06ادللك سعود العربية السعودية(، ص. 

5
 A.W Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap, (Surabaya: 

Pustaka Progresif, 2007), h. 525. 

 .12ص. جامع الدروس اللغة العربية، الشيخ ادلصطفي الغالييٍت،  6

 
  .642(، ص.  1984لبنان: دار ادلعاريف، -)بَتوتادلتجد ىف اللغة واإلعالم،ـ لويس معلوف،   7

8
 M. Sufyan, Ilmu Nahwu Tata Bahasa Arab, (Yogyakarta: Kota Kembang, tt), h. 9 
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يف تطوير قدرهتم  طالباتال بطاقة ادلفردات ىي قدرة ادلالحظةوسيلة 9 ادلؤثرة.

واستعدادهتم الطبيعية يف أنفسهم حىت يستطيعوا أعطاء الوان ادلتنوعة يف درس اللغة 

 العربية.

العربية ، ىّن تكلمُت اّن اللغة طالباتيستند إىل نتائج ادلالحظة ونتائج ادلقابلة ب

 صعبة،صعبة الفهم، وغَت ملفت. خباصة ىف تعليم اللغة العربية )تدريس الًتكيب(.

لتعلم اللغة العربية فهي ىف تركيب  طالباتوأما إحدى صعوبات الىت تواجو ال

اللغة اللعربية، خصوصا ىف ادلبتدأ واخلرب، ألن ادلعّلم ال يستخدم الوسيلة التعليمية ىف 

تشعر بادللل والكسل حىت اليفهمُت عن ذلك  طالباتالعربية والتدريس الًتكيب اللغة 

وعند خربيت يف تطبيق تعليم يف ىذه ادلعهد "الطاىرية " للبنات يف متبان، وال يستخدم 

 ادلعّلم وسيلة التعليمية  ىف التدريس الًتكيب اللغة العربية. 

غة العربية بوسيلة وىذا دما أدت الباحثة بالقيام على البحث عن تدريس الًتكيب الل

 بطاقة ادلفردات يف تدريس الًتكيب لذلك أرادت  الباحثة أن تقدم ادلوضوع: 

الصف  لطالباتفعالية استخدام وسيلة بطاقة المفردات في تدريس التركيب "

 السابع بمعهد "الطّاهريّة"  للبنات فى تمبان"

 
                                                                 

 
9
Abdul Hamid Dkk,   Pembelajaran Bahasa Arab (Pendekatan, Metode, Strategi, Materi 

dan Media), (Malang: UIN Malang Press, 2008) h. 158 
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 التحديد اإلجرائي. -ب

لتيسر  التفّهم  على  ادلوضوع  و  التنجب  عن  اخلطأ  يف  الشرح،  فأردت       

 الباحثة  أن  تقدم  البيان  إلصطالحات  ادلستعملة  يف  ىذا  البحث،  يعٍت  :

الًتكيب ىو قول مؤلف من كلمتُت أو أكثر لفائدة، سواء أكانت الفائدة تام  .1

، ادلوضوع "بييت" يعٍت مبتدأ و اخلربالبحث ، ادلاّدة الًتكيب يف ىذا أو غَت تاّمة

 يف الباب السادس. 

 الوسيلة من الكرتون مث تكتب ادلفردات.وسيلة بطاقة ادلفردات ىي  .0

، القرية مكر سارى، 15،5ىي يف شارع متبان ك. م معهد "الطاىرية" للبنات  .2

 بريطو كواال، الوالية كليمنتات اجلنوبية.  ادلديرية

 أسئلة البحث - ج

 ومن ىذه خلفية البحث فأسئلتو ىي :  

باستخدام وسيلة بطاقة ادلفردات يف تدريس يتعلمن  الاّليت طالباتىل نتيجة ال

استخدام وسيلة بطاقة ال يتعلمن  الاّليت طالباتالالًتكيب احسن من نتيجة 

 ادلفردات يف تدريس الًتكيب ؟

 



6 
 

 ف البحثاهدأ -د

 :البحثأما  أىداف ىذا 

ستخدام وسيلة بطاقة ادلفردات يف يف وقت امفردات جديد  دلعرفة  -(1

 الصف السابع مبعهد "الطّاىرّية"  للبنات ىف متبان. طالباتلتدريس الًتكيب 

 أهمّية البحث. -ه

 ادلرجو ىف أمهية البحث أّن نتائج البحث تكون : 

 على  درس  اللغة  العربية  خصوصا  مادة  الًتكيب.   طالباتالترقية  فهم   .1

 معلومات جوىرّية و ما ىية األفكار لشعبة اللغة العربية  .0

معلومات جوىرّية و ما ىية األفكار جلميع جمالة التعليم خصوصا جلميع أساتيذة  .2

 العربية لتنمية اجلودة ىف تدريس اللغة العربية. 

 معلومات جوىرّية و مقارنة للباحث اآلتى.  .4

وللمكتبة ادلركزّية  جلامعة أـنتسارى اإلسالمية ادلادة دلقروؤة واخلزنة للبحث العلم  .5

 احلكومية بنجرماسُت ومكتبة كلية الًتبّية.
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   أسباب اختيار الموضوع -و

 كثَت من األسباب الذي خيّلف  الكاتبة إلختبار ادلوضوع كما تلي: 

مبعهد "الطّاىرّية"  الصف السابع  طالباتل اجلديدتعليم اللغة العربية ىي درس   -1

 حمتسب اللغة العربية صعبا وإضجارا. طالبات، و للبنات ىف متبان

ادلفردات   يعطىاىرّية"  للبنات ىف متبان ال اللغة العربية مبعهد "الطّ  ُتألن ادلعلم -0

 قبل التعليم.  طالباتلاللغة العربية 

بية أّن تعليم اللغة العر  طالباتبال يستند إىل نتائج ادلالحظة ونتائج ادلقابلة -2

 وغَت ملفت.  ة ىف  تدريس الًتكيب صعب خصوصا

 ال يستخدام وسيلة التعليمية يف وقت التعليم.  ألن ادلعلمُت -4

 المسّلمات األساسية وفرضية البحث. -ز

 المسّلمات األساسية -1

ىف ىذا البحث،  و  مسائلة  يف  ىذا  البحث   ادلسّلمات األساسية

فالباحثة  رزمت  ادلسلمة  األساسية  أي: إن  كان الًتكيب  فعالية استخدام 

 وسيلة بطاقة ادلفردات يف تدريس الًتكيب تستطيع  أن  تصنع  النجاح  الطلبة 

 أن  تكون  خَتاً  .



8 
 

 فرضية البحث. -2

 ت  الباحثة  فتشتعمل  عن :أما  فرضية  البحث  اليت  أخذ       

 Ha  : ذات  داللة  احصائية  بُت  فعالية استخدام وسيلة بطاقة   توجدفروق

الصف السابع مبعهد "الطّاىرّية"  للبنات ىف  طالباتادلفردات يف تدريس الًتكيب ل

 متبان.

ذات  داللة  احصائية  بُت  فعالية استخدام وسيلة بطاقة  ال  توجدفروق:    

الصف السابع  مبعهد "الطّاىرّية"  للبنات ىف  طالباتادلفردات يف تدريس الًتكيب ل

 متبان.

 الدراسات السابقة  - ح

بعد ان يطالع الباحثة دراسات موجودة يف ادلكتبة جبامعة أنتساري اإلسالمية  

 احثة الدراسات ادلتعقة هبذا البحث وىي:احلكومية بنجرماسُت، فوجد الب

مجعتية وىي تبحث عن ادلوضوع " فعالية تعليم الًتكيب باستخدام وسيلة مكعبات  .1

( MAN 1الًتكيب لطلبة الصف العاشر ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األول )

م واخلالصة يعٌت: أهنا تبحث عن  استخدام وسيلة 0215مرتافورا غمبوت" سنة 
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عكبات الًتكيب لتدريس الًتكيب وأما ىذا البحث تبحث عن استخدام وسيلة م

 بطاقة ادلفردات لتدرس الًتكيب. 

 Power)عُت مرفوعة وىي تبحث عن ادلوضوع "فعالية استخدام الوسيلة باوربّوينت  .0

Poin ) يف تعليم الًتكيب عند طلبة الصف السابع يف مدرسة حممدية ادلتسطة

م واخلالصة يعٌت: أهنا تبحث عن  0214بنجرماسُت" سنة  1  (Mts)اإلسالمية

يف تعليم الًتكيب وأما ىذا البحث  (Power Poin)استخدام الوسيلة باوربّوينت 

 تبحث عن استخدام وسيلة بطاقة ادلفردات لتدرس الًتكيب. 

عن ادلوضوع " فعالية استخدام وسيلة البطاقة ادلصّور على سيد زكريا وىو تبحث  .2

 0مهارة الكالم لدى طلبة الصّف العاشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  تعليم

م واخلالصة يعٌت: أهنا تبحث عن استخدام 0215" سنة النموذجية بنجرماسُت

استخدام وسيلة بطاقة وسيلة البطاقة ادلصّور لتعليم مهارة الكالم وأما ىذا البحث 

 . ادلفردات لتدرس الًتكيب

" ادلربع والبطاقات  وىي تبحث عن ادلوضوع " فعالية استخدام وسيلةزىرة النسآء  .4

يف تعليم ادلفردات لطلبة الصّف الثامن مبدرسة االستقامة الغامضة" )كوكامي( 

م، واخلالصة يعٌت: أهنا 0216سنة ادلتوسطة اإلسالمية فاذمامنباذمان بنجرماسُت" 

ة" )كوكامي( لتعليم تبحث عن استخدام وسيلة " ادلربع والبطاقات الغامض
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. استخدام وسيلة بطاقة ادلفردات لتدرس الًتكيبادلفردات. يف حُت ىذا البحث 

بل زىرة النسآء استخدام وسيلة "  استخدام وسيلةىذا البحث سواسية التساوي 

استخدام ادلربع والبطاقات الغامضة" )كوكامي( لتعليم ادلفردات،  وىذا البحث 

 رس الًتكيبوسيلة بطاقة ادلفردات لتد

فياين ىو تبحث عن ادلوضوع " فعالية استخدام بطاقة الصور يف ترقية حممد أل .5

الثانوية  SMIP 1946استيالء ادلفردات لدى طلبة الصف احلادي عشر مبدرسة 

م، واخلالصة يعٌت: أهنا تبحث عن استخدام 0216" سنة اإلسالمية بنجرماسُت

استخدام وسيلة بطاقة يف حُت ىذا البحث  بطاقة الصور يف ترقية استيالء ادلفردات،

بل حممد  استخدام وسيلة. التساوي ىذا البحث سواسية ادلفردات لتدرس الًتكيب

،  وىذا البحث استخدام بطاقة الصور يف ترقية استيالء ادلفردات ألفياين استخدام 

 استخدام وسيلة بطاقة ادلفردات لتدرس الًتكيب
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 هيكل البحث. -ط

 يف  ىيكال  البحث  سأبُت  مخسة  فصول     

:  يشمل  ادلقّدمة  تتأّلف  من  خلفية البحث  و  التحديد    الباب  األّول

اإلجرائي  و أسئلة  البحث  و أىداف  البحث  و  أمهّية  البحث  أسباب  اختبار 

و  ادلوضوع  و  ادلسّلمات  األساسية  و  فرضّية  البحث  و  الدراسات السابقة

 ىيكل  البحث.

:  نظرية  عامة  عن  تعريف  وسيلة بطاقة ادلفردات و قدرهتا  و    الباب  الثاني  

 مفهوم  و  عوامل  القدرة  على  الًتكيب.

:  يشمل  منهج  البحث  يتألف  من  نوع  و  مدخل  البحث    الباب  الثالث

ت  و  مصادرىا  و  و  تصميم  البحث  موضوع  البحث  وذايت  البحث  و البيانا

 أساليب  مجع  البيانات  وتصميم  القياسات  وأسلوب  حتليل  البيانات .
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تفسَت البيانات  و نتائج البحث الذى  حيتوى على مواقع البحث :   الباب الرابع 

 ونتائج  البحث والىت تتضمن العرض البيانات احلصول من ادليدان. 

    الصة وتوصيات البحث ومقًتحات البحث. اخلامتة الىت حتتوى خ الباب الخامس: 


