
ٔ 
 

 الباب األول

 ادلقدمة
 

 خلفية البحث -أ 
للمسلمُت. وىذا ألن اللغة العربية ىي لغة  خاّصة. ماى دور ذلااللغة العربية إّن  

العلوم الدينية والتفسَت واحلديث والفقو  معظمالعلم، سواء كان علما دينيا أم علما آخر. 
العلوم األخرى سواء كان التارخيية واالقتصادية  أماوالتوحيد وغَتىا مكتوبة ابللغة العربية. 

 والسياسية أم غَتىا استخدمت ابللغة العربية.
الدينية فهو واجب لكل  تعاليم أن فهم ديلك التعريفاللغة العربية كلغة الدين 

. ليس من ادلمكن للمسلم أن يكون قادرا على القيام ابلواجبات الدينية ادلؤمنُت حقا
صحيحا طادلا أنو ليس لديو ادلعرفة الصحيحة لتعاليم دينو )اإلسالم(، بينما التعاليم 

اللغة العربية. ومن مثَّ  نستخدماي اللذاناإلسالمية وضعت يف القرآن الكرمي والسنة النبوية 
 ذلك أصبحت اللغة العربية مفتاح لفهم التعاليم الدينية صحيحا.

لقرآن والسنة ومها ابللغة العربية، فتصبح على ابعض ادلسلمُت اليت يعتمدون 
أنزل هللا القرآن  ب علينا أن نعلم زلتوايت القرآن.معياراً للحياة وسلوكهم كّل اليوم، إذا جي

 : ٕلنيب دمحم ابستخدام اللغة العربية كما يف القرآن "سورة يوسف" اآلية الكرمي إىل ا
"                 ."ٔ 

ويبُت البحث يف القواميس ادلعاصرة أن التعليم ىو اتقان أو اكتساب ادلعرفة حول 
 ٕ.تعاليماتالابلدراسة أو اخلربة أو  موضوع أو مهارة
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يف ادلاضي، و . يو يف عامل الًتب يعرفمصطلح من عملية التعليم اليت ىو التعلم 
ادلصطالح  استبدال ذلك لتعلم.لو ابستبديستعمل عبارة عملية التعليم ولكن اآلن ي

 وحتقيق األىداف التعليمية.ليصنع أحسن اذليئة يف تعليم الطالب 
التعلم والتعليم أّن التعليم ىو أنشطة ادلعلم عند رأي ددييايت ومودجيونو يف كتب 

ادلنظم يف التصميم التعليمي، جلعل الطالب على تعلم بنشاط، اليت تركز على وجود 
 ٖ مصادر التعلم.
الباحث أن التعليم يعطي انطباع وظيفة  ات السابقة يستخلصتعريفالومن 

الطرف الواحد فقط، ىو وظيفة ادلدرس فقط، بينما التعلم أيضا يعطي على وجود 
 التفاعل بُت ادلعلمُت مع ادلتعلمُت.

تعليم اللغة العربية قد تطور كثَتا. وىذا واضح من يدرس اللغة العربية يف 
 الثانويةدرسة ادلإىل اإلبتدائية درسة ادلة مرحلادلؤسسات التعليمية اإلسالمية، بدءًا من 

رات اادله تر طوّ ادلدرسة ادلتوسطة ىي مادة اليت . اللغة العربية يف امعةحىت يف اجل
ادلعلومات  تارف واألفكار وادلشاعَت وكذلك طّور لالتصال شفهيا أو كتابة وتعرب ادلع

العامة واإلجتماعية والثقافية. لذلك مادة اللغة العربية يف ادلدرسة توظف آلداة االتصال 
 وتطوير شخصية ادلتعلم يف انحية االتصال وادلعلومات.
ن من األشياء استنتاجي. ىناك اثنااليتم األخذ ابلقاعدة عن طريق االستقراء و 

 العربية، أوالً، أن أىم شيء مطلوب من عدواقلاليت جتدر اإلشارة فيما يتعلق ابألخذ اب
. ولكن القدرة على الفهم، على ظهر القلب القاعدةالطالب ليس القدرة على حفظ 

 ٗ .يو حناليف س رِ دُ ودتكينها من شلارسة اللغة. اثنيا، ليس كل ادلواضيع 
، ومث تعطي أمثلة. بعد ألن يفهم وحفظو يبدأ إبعطاء القواعد ةستنتاجياال ةالطريق

ذلك، يتم منح الطالب الفرصة للقيام بتمارين لتطبيق القواعد أو الصيغ اليت أعطيت. 
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ادلعلم أواًل وقبل كل شيء يعرض أمثلة، بعد دراسة  الطريقة االستقرائية ينفذ بطريقةو 
الطالب استنتاجات قواعد اللغة استنادًا إىل ىذه استخالص  األمثلة بتوجيو ادلعلمُت

 ٘ .منفسهأبأمثلة اجلملة  جيعلأن يطلب من الطالب وبعد ذلك األمثلة، 
جيد الباحث أن ادلدرس يستخدم طريقة احملاضرة فقط يف  من ادلالحظة األوىل

بعض اآلن ابلصعوبة يف الفهم ويشعرون ابدللل.  طالبتعليم الًتكيب، حىت يشعر ال
ة يّ ابناصلليزيّة او الكوريّة او الياإلللغة احيبون درس  كما  بيةاللغة العر  درس الحيبون طالبال

 .وغَتىا
حقيقة يف اجملتمع أظهر التعليم اللغة العربية يف ادلدرسة االبتدائية أو ادلدرسة 

تعليم اللغة ادلسًتيح الزم يف  ادلتوسطة أو ادلدرسة الثانوية مضجر جّدا. إذا، أنبت اجلو
 م اللغة العربية.علّ تيف  طالبال يفرحل ة. إذا، وسائل التعليم الزمابللعبةالعربية 

يف تعليم  تشكالادل حل من طرق ىحدإاسًتاتيجية التعليم ىي وسيلة التعليم و 
 وادلواد. طالببُت ادلدرس وال ةىي وسيط التعليم وسيلةو  اللغة العربية

ادلشهورة يف بنجرماسُت ىي ادلدرسة  ٕ احلكوميةادلتوسطة اإلسالمية مدرسة 
 اذكيّ الالكردية و ابألخالق  اقلسلو  ياتقمو  مؤمنارؤية أن يكون اإلنسان  هالديبنجرماسُت و 

ولذلك يف ىذه ادلدرسة تعليم اللغة  ديٍتّ  على أساس. وىذه ادلدرسة ىي مدرسة اىر اوم
 العربية كثَتا.

الرمسية  ادلؤسسات ىحدإ بنجرماسُت ٕ مدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية
ارس اإلسالمية دإحدى ادلحتت وازرة الشؤون الدينية إبندونيسيا. ألن ىذه ادلدرسة ىي 

ويف مالحظة دروس الدينية ىي درس اللغة العربية. الإحدي  س الدينية.و در الد حىت توج
 طالبالثامن سلتلفة.  ألن أكثر ال وابخلصوص يف الفصل طالبتوجد أن أحوال ال أوىل
غَت فعال  طالبادلدرسة اإلبتدائية. ذلم اللغة العربية ىو درس اجلديد حىت المن  واخترج

أن كثَتا من ىذه مسئلة ننظر يف السابق  البيان من .طمستمع فق طالبيف تعليم وال
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. ألن كذلك الباحث يريد أن استخدام اسًتاتيجية جديد وىو اليتحّمسون  طالبال
تطابق ابستخدام اسًتاتيجية . (Index Card Match) تطابق بطاقة الفهرسةاسًتاتيجية 

 طالباليشعر لًتقية خصوصا لتعليم الًتكيب لكي  (Index Card Match) بطاقة الفهرسة
 يكون فعاال وزلتمسا. نشطا وسهال ىف التعليم اللغة العربية حىت تعليم أن

يف ىذه ادلدرسة عن تعليم اللغة  أتسس على احلاصل مقابلة مبدرس اللغة العربية
الصف الثامن ابستخدام احملاضرة  طالبوابخلصوص يف تعليم القواعد ل طالبالعربية ال

 هموبعض يةساادلواد الدر  والسؤال واجلواب فقط. ولذلك بعض الطالب الذين يفهمون
 .وهنايفهمال

دلواد ا ونفهميوأتسس على حاصل مقابلة بطالب يف الصف الثامن بعضهم ال 
 قالوا عند شرح  ادلواد اليت تدرس بسرعة أحياان وال ، ألنوجيدافهما س درّ ادل عّلمها اليت

 .للسؤالتعطى ذلم الفرصة 
اسرتاتيجية استخدام فعالية وضوع: مب ، يريد الباحث أن يقوم ابلبحثولذلك
من  لصف الثامنيف ا تعليم الرتكيبل(Index Card Match)  الفهرسةتطابق بطاقة 

 بنجرماسني 2ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 

 أسئلة البحث -ب 
 على أساس اخللفية ادلذكورة أعاله، مث أن يصبح ىذا ادلوضوع قيد الدراسة ىي:

يكون  (Index Card Match) تطابق بطاقة الفهرسةىل استخدام اسًتاتيجية 
من ادلدرسة ادلتوسطة الصف الثامن  طالب الًتكيب لدى  يف حتسُت نتائ  تعليمفعاال

 ؟بنجرماسُت ٕاإلسالمية احلكومية 
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 تحديد اإلجرائى ال -ج 
إلحذار اخلطأ ىف فهم ادلوضوع السابق فحدد الباحث ادلصطلح ادلوجود ىف ىذا 

 ادلوضوع:

 فعالية -1

فاعلية،  إندونيسي فعالية: - "كرابياك" العصري عريب قاموسيف كما 
من أجل نتيجة، كفاءة،   فعالية مبعٌتالعلوم الشعبية  يف قاموسو  ٙأتثَت، نُ ُفوذ.
 ٚدعم اذلدف.

يف قاموس لغة إندونيسيا فعال مبعٌت "ىناك يف الواقع" )التأثَت، عاقبة، 
 ٜ فعالية أيضا وسائل العُت. ٛ انطباع، وفعال وانجع(.

مرحلة الوصيلة إىل ىذا اذلدف يف فعالية يف ىذا ادلوضوع يقصد 
 .حتسُت نتائ   الطالب

 ةاسًتاتيجي -2

ية حتقيق بطريقة يعٍت كيف يف ادلعٌت تشابو االسًتاتيجية يف ضيق،
يف تعريف واسع، اسًتاتيجية كوسيلة لتحديد كل  أما األىداف اليت مت وضعها.

م، والتخطيط والتنفيذ والتخطيط. يف ياجلوانب ادلتعلقة يف حتقيق أىداف التعل
م ىو خطة ذلا يف يم اليت تشمل مكوانت التعليتصميم ختطيط اسًتاتيجية التعل

نشطة م ىو جهد اسًتاتيجي يف تنفيذ أيم. يف تنفيذ اسًتاتيجية التعليتنفيذ التعل
م يم لتبسيط حتقيق أىداف التعليم اليت توافق اتساق مكوانت التعليالتعل
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م ىو وسيلة يم. وضلن نعلم أن اسًتاتيجية التعليوحتسُت جودة نتيجة التعل
 التعليم.و  التفاعل يف عملية التعلم

 (Index Card Match) تطابق بطاقة الفهرسة -3

طريقة اجلذابة  وى (Index Card Match) تطابق بطاقة الفهرسة
مع  لعبيوج و از ي أن طالب وتطلبس. يدر تمادة ال راجعةدلاإلبتكارية 

 ٓٔيف الصف. همصديق

ىي أسلوب الذي يستعمل يف تعليم اللغة العربية  أما إسًتاتيجية
تطابق بطاقة )الًتكيب( لنيل أىداف التعليم. وادلراد ابلسًتاتيجية ىنا ىو 

 التعليم اللغة العربية حصوصها الًتكيب.يف ( Index Card Match) الفهرسة

تستخدم ليت اىي اسًتاجتية  (Index Card Match) تطابق بطاقة الفهرسة
تستعمل لتعليم تركيب اإلسنادي وىو مجلة امسية من ادلبتدأ بطريقة متزوجة و 

 جو مثلو : زوج بُت بطاقة للمبتدأ أو بطاقة للخرب.و واخلرب بز 

 تعليم -4

  ٔٔ.طالبالتعلم والتعليم الذي كان فيو ادلدرس والالتعليم ىو عملية 
م ىو عملية تفاعل ادلتعلمُت مع ادلعلمُت ومصادر التعلم يف بيئة يالتعل

م ىو مساعدة ادلقدمة اليت يعطى ادلدّرسون لتكون عملية اكتساب يم. التعليالتعل
وادلعتقدات العلوم وادلعرفة، والقدرة من ادلهارات ومزاجو، وكذلك تشكيل ادلواقف 

 على الطالب.
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وبعبارة أخرى، علم يف ىذه الدراسة ىو عملية دلساعدة الطالب على 
 يف حتقيق نتائ  تعليمية فعالة. م جيدايالتعل

ويراد بو الباحث ىنا تعليم الًتكيب يف درس اللغة العربية يف ىذه 
 ادلدرسة.

 تركيب -5

ىو ان تنحو معرفة كيفية الًتكيب فيما بُت الكلم لتأدية أصل  الًتكيب
ادلعٌت مطلقا مبقاييس مستنبطة من إستقرأ كالم العرب، وقوانُت مبنية عليها، 
ليحًتز هبا عن اخلطأ يف الًتكيب من حيث تلك الكيفية، وأعٌت بكيفية 

ذاك،  الًتكيب تقدمي بعض الكلم على بعض، ورعاية ما يكون من اذليئات إذا
وابلكلم نوعيها ادلفردة وما ىي يف حكمها وقد فبهت عليها يف القسم األول 

 ٕٔمن الكتب.
 الًتكيب يف اللغة ديلك من ادلعاين وىي:

 ضَلَْوالْبَْىِت ( تُ واجلهة.  ) ضَلَوْ  مبعٌت القصد - أ
 مبعٌت ادلثل . )زَْىٌد ضَلُْو َعْمرٍو ( - ب
 (مبعٌت اَْلِمْقَداُر. )ِعْنِدى ضَلُْو اْلٍف  - ت

ويف إصطالح الًتكيب يعرف هبا أحوال أواخر الكلمات العربية الىت 
مبراعاة تلك و  .بناء وما يتبعهماض من إعرب و حصلت بًتكيب بعضها مع بع

عن الزّلل يف الكتابة  عصم القلمُ ويُ  ،عن اخلطأ يف النطق فظ اللسانُ األصول حيُ 
 ٖٔالتحرير.و 
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يتكون من علم النحو  عربية الذيالًتكيب ىو جزء من عناصر اللغة ال
عن  الصرف. ويبحث الباحث يف ىذا البحث من انحية النحو خصوصاو 

 مبتدأ واخلرب.من  الًتكيب اإلسنادي وىو مجلة امسية
 

 أهداف البحث -د 
 إىل: بحثال اهدف ىذيأعاله،  ثارةادل ابخلطوط دلسائلوفقا 

 Index Card) تطابق بطاقة الفهرسةاسًتاتيجية الستخدام دلعرفة مدى فعالية 

Match)  ادلتوسطة اإلسالمية درسة ادل من لصف الثامنطالب ال الًتاكيبيف تعليم
 .بنجرماسُت ٕ احلكومية
 

 ية البحثأهم  -ه 
ًتكيب، يستخدم ادلعلمون احملاضرات وعدم ال يف خاصةو م اللغة العربية تعلم يتعل
. طالبيف نتائ  تعلم ال األمهيةنتائ  ال أظهرالطالب. ولكن ال إىل ثال ادلإعطاء 
يف  (Index Card Match) تطابق بطاقة الفهرسةاسًتاتيجية  تطبيق باحثريد اليولذلك، 

الطالب. إذا مل يتم إجراء البحث، سوف تكون معنية  تعلم لتحسُت نتائ  الًتكيب ميتعل
 .سيتم تشغيل بشكل اثبت تعليم الطالب حول نتائ 
 

 السابقة اتساالدر  -و 

 السابقة كما يلي: اتالدراس أما

 قسم تعليمو م. ٖ٘ٗٔم/ٕٗٔٓ يف سنةنور لياين  هاتالرسالة العلمية الذي كتب
يف تعليم القراءة  تطابق بطاقة الفهرسة اسًتاتيجية دامفعالية استخالعربية ىي تبحث اللغة 

يف الصف السابع مبدرسة روضة الشبان ادلتوسطة اإلسالمية سوصلاي لولوت مبنطقة 
 .بنجر



ٜ 
 

 
 

م. ٖ٘ٗٔم/ٕٗٔٓ يف سنةها خدجية تكتب  ىتال ىاآلخر  الرسالة العلمية أماو 
 تطابق بطاقة الفهرسةالعربية ىي تبحث فعالية استخدام اسًتاتيجية اللغة  قسم تعليمو 
(Index Card Match)  الصف الثامن من ادلدرسة  طالبيف تعليم مهارة الكالم لدى

 نغارا ىلو سوصلاي اجلنوبية. (MTsN)ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 وقسم تعليم. ٕ٘ٓٓ يف سنةنور عُت تها كتب  ىتال اآلخرى الرسالة العلميةوأما 
 ىي تبحث اإلسالميةادلدرس اإلبتدائية 

Penerapan Strategi Pembelajaran Index Card Match Untuk Meningkatkan 

Aktivitas Belajar Siswa Dalam Materi Karya Seni Rupa Murni Pada Mata 

Pelajaran Seni Budaya Dan Keterampilan Siswa Kelas IV MI Darul Aman 

Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut.  

 Index) تطابق بطاقة الفهرسةاسًتاتيجية استخدام فعالية  حث اآلن فهوالب أماو 

Card Match) من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  لصف الثامنيف ا تعليم الًتكيبل
 .بنجرماسُت ٕ

 
 ادلسلمات األساسية وفرضية البحث -ز 

 ادلسلمات األساسية -ٔ
 Index) بطاقة الفهرسة تطابقبناء على نظرية التعليم يقول أن اسًتاتيجية 

Card Match)  ىي اسًتاتيجية التعليم اليت تسعى أكماال لتعزيز "ذاكرة" على
 الطالب للموضوع الذي مت دراستها من أجل حتسُت نتائ  التعلم.

 تطابق بطاقة الفهرسةيفًتض ىذا البحث ديكن تطبيق ىذه اسًتاتيجية 
(Index Card Match)    تعليم الطالب، وديكن زايدة كما أنو ديكن حتسُت نتائ

 نشاط الطالب يف عملية التعليم.
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 فرضية البحث -ٕ
: ىناك فرق كبَت بُت نتائ  تعلم الطالب على  (aH)الفرضية البديلة  ( أ

 Index Card) تطابق بطاقة الفهرسةاستخدام اسًتاتيجيات التعليم ب

Match)  ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  من لصف الثامنليف تعليم الًتكيب
 .بنجرماسُت ٕ احلكومية

فرق كبَت بُت نتائ  تعليم  ىناك: مل يكن (oH)الفرضية الصفرية  ( ب
 تطابق بطاقة الفهرسةالطالب على استخدام اسًتاتيجيات التعليم ب

(Index Card Match)  ادلدرسة  من لصف الثامنليف تعليم الًتكيب
 .بنجرماسُت ٕ ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية

 
 هيكل البحث -ح 

ليكون ىذا البحث منظما، قسمتها إىل مخسة أبواب، ولكل ابب مباحث 
 :خاصة مرتبطة بعضها بعضا، فهي كما يلى

أسئلة البحث وحتديد و  على خلفية البحث يادلقدمة حتتو الباب األول: 
ادلسلمات األساسية و  الدراسات السابقةو  بحثأىداف البحث وأمهية الاإلجرائي و 

 ىيكل البحثو وفرضية البحث 
تعليم الًتكيب  وتعريف تعليم وتعريف  على يحتتو  ياإلطار النظر : الباب الثاين

 وأىدافأنواع الًتكيب و وتعريف الًتكيب القواعد اللغة العربية ويعريف القواعد النحوية 
واسًتاتيجية التعليم وتعريف اسًتاتيجية التعليم  طرق تعليم الًتكيبالًتكيب و  تعليم

خطوات استخدام و  (Index Card Match) تطابق بطاقة الفهرسةاسًتاتيجية وتعريف 
 (Index Card Match)اسًتاتيجية تطابق بطاقة الفهرسة 
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تصميم البحث و مدخل البحث نوع و  منه  البحث حيتوى علىالباب الثالث : 
 تصميم القياساتو  أساليب مجع البياانتو  البياانت ومصادرىاو رلتمع البحث وعينتو و 
 أساليب حتليل البياانتو 

 حملة عن ميدان البحثى حيتوى عل حتليل البياانت ومناقشتها:  الباب الرابع
 وتفسَتىا تحتليل البناايتقدمي البناايت و و 

 البحث التوصياتو  البحثحيتوى على اخلالصة  اخلادتة : الباب اخلامس
 قائمة ادلراجع


