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 الباب األول

  المقدمة 

 

 البحث ةخلفي .أ 

 علمالّتوكيل أو اكتساب ال"م ىو يحبث يف قواميس ادلعاصرة تبُت أن التعل

  ".1تعّلم أوخربةبال عن ادلوضوع أو ادلهارة

قادما .  ىو معروف يف رلال الًتبية تعّلمال ية ىو مصطلح من عملميتعل 

 عملية جيعلتعّلم ال ةتغيَت من إصطالح عملي .عملية التعليملتعّلم استبدالو باالعملية 

حىت يستطيعون ان يتعلمون ليبلغون  خلق احلالة  األفضل لطلبة يقصد لكيالتعليم 

 .أىداف التعليم

 إصطالح تعليم لو أعمق معنا، ألن الكلمة تعليم خيصص لتطوير من 

 إىل الوجو ة وجهو لتغَت سلوك طلبذيتعليم يعترب عملية تننيم بيية أيضا الّ  .تعّلمال يةعمل

 2.اإلجيايب وأفضل تناسب باإلمكانّة والفرق لطلبة

                                                           
1 H. Douglas Brown, Prinsip Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa, (Jakarta : 

Kedutaan Besar Amerika Serikat, 2008), hlm. 8. 
2
 Oemar Hamalik,  Kurikulum dan Pembelajaran,  cet. ke- 2, (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2001),  hlm. 57. 
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  مادة التعليم  وجد تعّلم و توىّل طلبةيعّلم لكي تعليم، ادلعّلم اليف سياق 

 تؤثر على تغيَت يف ادلوقف  وجد أن، و(مسو ادلعرفّية)ف ادلعلوم ا أشياء األىدحيت ليبلغ

 اآلن ذكر تعّلممن اصطالح  .بالطال (مسو نفسحركي) ةو مهار (مسو عاطفّية)

 التفاعل والتأثَت و ادلتبادل على دعم ألن موجد جدا عالقةوجد أن باإلصطالح التعليم 

 .كل ادلتبادلة األخرى

إال بناء على تغَت سلوك ، الحنةصعب مل ىو. ة معقدعمليةفعل التعّلم 

.  عناصرةبصورة فعلإىل ل إطار ألنو ليفهم فعل التعّلم حيتاج. من فعل التعّلم مذكور

 .اليت وصفو ديناميكيّ وبعبارة أخرى، كّل فعل التعّلم حيتوي على عنصر 

 . أن يكون أقوى أو أضعفوجدير، مبعٌت أنو ا ألنو وجد ان تغديناميكيّ عناصر قيل 

 . ادلوجود لدى نفس طلبة  وخارج طلبة الذي بالنروفير تأثديناميكّية اوىذ

 يف ةربط عناصر . أنشطة التعّلم و نتائجها إىلتأثَت مذكور تغيَت عناصر

 تثمُت ، يف تعليم، وسيلة التعليم، طريقة التعليمماّدةأىداف التعليم،   مثلعملية التعليم

.  ، و مناصب الوقت لتعليمرغبةيف تعليم، خلفية الًتبية، خربة يعّلم ، 
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أن اللغة ىي  3.اللغة ىي الكلمات اليت يعربهبا العرب عن أعراضهم 

 4.أصوات يعبَت هبا كّل قوم  عن أغراضهم، وىي على وزن فعلو من فعل لغة أي تكليم

أرقي وسيلة توصلت ذلا البشرية  اللغة ىي وسيلة اتصال بُت الناس، وىي

 5.للتفهم وسد حاجات التعبَت عن العواطف ونقل ادلعارف و تعليم ادلهارات و اخلَتات

  

اإلنسان، وذلا قيمتها يف عالمة األفضال ن اللغة نعمة اهلل العنمى، وأ 

 حسب لو حسابوحليوان، ولو أن بعض إال  غٌت الاللغة، اإلنسان رلاالت احلياة كل

 ربطت األفكار وعاءىو  وتننيمها كاآلخَت تعليم مبنهجها هتاسيلة فإهنا يف احلقيقكالو

الداخلي عمل تعبَت عن الفكر  و الصوت،، التفكَت: بُت الفكر والعمل، ومن عناصرىا 

 6. وجو األرضيف ملةىذه النعمة قد أصبح اإلنسان كاعلى عمل اخلارجي، و و

                                                           
 .7 .ص، )1987 ،ادلكتبة العصرية: بَتوت( ،جامع الدروس العربية ،الشيخ مصطفى الغاليُت 3

منشورات جامعة : دمشق) الطبعة الثانية، يف الطرائق تدريس اللغة العربية،، زلمود أمحد رسيد 4
 .9.، ص(ه1416/م1997دمشق، 

 ،دار إخياء العلوم: بَتوت ) ،3 ط،الوسائل التعلمية إعدادىا و طرق استخدامها ، عثمان علي 5
  .197 . ص،(1986

مالك -أوين: ماجل) ،منهج اللغة العربية للمدارس اإلسالمية من الطراز العادلي ،ديوي محيدة 6
 .51. ص،(2011:فرس
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كّل اللغة يف عادة . رلتمع فرقة يف اللغة ىي  لة اّتصال اليت تستخدم كلّ 

عُّت ال املاإلنسان يف اجملتمع ، حىت طبعّى إذا  جنس الوحد اليتبييتهاالستخدم ليوصل بي

 يف البيية جنس الوحد، كل اإلنسان وجد أن يوصل  بل.يعلمون اللغة من رلتمع  خر

بصورة عامة، اللغة . ابييتوبيدّل أن على مبدئها اللغة ىي  لة اّتصال بُت فرد  ىذا. يّدباجل

. رمز باالفظ و القوليمثّ 

 ىا اللغة العربية واحد من7 .اللغة العربية اجلملة عريب ليبّلغ مقاصدىم قيل 

 ىذه اللغة و . إنسان200من اللغة الرئيسية يف العامل اليت يتحدث هبا أكثر من 

استخدم اللغة العربية يف كتابة اللغة القر ن و احلديث،  . بالد كاللغة رمسيا20تستخدم 

وبعبارة اخرى، كّل يتكّلم اللغة العربية . ظهر انطباع أن اللغة العربية ىي اللغة اّمة اإلسالم

يف حُت البّد يتكّلم اللغة العربية ىي اإلسالم، ألن يف مبدئها اللغة . مث مطابق باإلسالم

 .بل، اللغة مذكور سلتار اهلل لنّزل القر ن. العربية ليس فقد ملك  اّمة اإلسالم

 :  كما يلي2(:12) ىذا صرح يف القر ن يف السورة يوسف 

   
   

    
                                                           

7
 Musthafa Al-Ghulayaini, Jami’ud Durusi Arabiyah, diterjemahkan oleh Moh. Zuhri, 

Dipl.TAFL dkk dengan judul, Terjemah Jami’ud Duruusil Arabiyah Jilid I, (Semarang:CV.ASY 

SYIFA,1992), hlm. 13. 
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ضة متلك اللغة العربية،مع تطّور احلضارة الدولة العربية يف دويل، ائبالف

 8.، بينها كاللغة الدنية، اللغة العلم و اللغة مجعية جّدا مهمّ مقامفاللغة العربية متلك 

 يف اللغة العربية ىناك بعض ادلصطلحات اليت استخدامها لإلشارة تعريف

 :  تعليم،كما يليعن

  :31م، كما قال اهلل تعاىل يف سورة البقرة اآلية يالتعل .أ 

   
    

  
  

    


9 

10.وصاخلصىذيب اّلذي وصف ب، يعٍت التّ يالتأد .ب 
 

 24: الًتبية، يعٍت التعليم كما قال اهلل تعاىل يف سورة اإلسراء اآلية .ج 

   
    

                                                           
8
 Abdul Mu’in, Analisis Kontrastif Bahasa arab & Bahasa Indonesia, Telaah terhadap 

Fonetik dan Marfologi,    (Jakarta : Pustaka Al Husna Baru), hlm.27. 
9
 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: CV.Toha Putra Semarang,1989), 

hlm. 50. 
10

 Asnelly Ilyas, Mendambakan Anak Sholeh, (Bandung :Al-Bayan, 1995), hlm.15. 
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   11 

: يعٍت. ، االختالفات الناىرةةمن ثالث ادلصطلحات مذكور

 .العلم ةم، حق استخدام يف اإلصطالح التعليم زلدود يف ألنشطة بلغيالتعل .أ 

 . األخالق، حىت وسائلو  يف القلب والسلوكهتذيبب إلصطالح يالتأد .ب 

 12.بيم و التأدي فّهم أوسع من التعلابية، لديوتَتوال .ج 

 أن التعليم ىو عملية تغيَت السلوك من نفس مذكور تعريفخالصة من 

.  وقفبلغ العلم و التفاعل من ادلعّلم حيت يتحّصل العادة، العلم، و امللطلبة 

 

يف اطار حتسُت وتطوير ادلهارة والقدرة يف اللغة العربية، التعليم اللغة 

 حييطادلدرسة يف مهارة اللغوية منهج  .كفاءةال  ادلهارة وناحيةالعربية أّكد على بعض 

مهارة اإلستماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة، و مهارة  على أربعة رلاالت ىي

 13.الكتابة

                                                           
11

 Ibid.hlm. 203 
12

 Yusuf Muhammad Al-Hasan, Pendidikan anak dalam Islam, (Jakarta: Yayasan A-

Sofwa, 1997), hlm.11. 
13

 Departemen Agama RI, Pedoman Pembelajaran Bahasa Arab pada Perguruan 

Tinggi Agama Islam IAIN, hlm. 86. 
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استعداد ادلادة و الطريقة وادلنهج )ننرية بصورة م ي تعلان اإلستعدادنضج 

ر من اكثأ، تنفيذهيف عملية  مي أىداف التعلان بلغومل  تضمن  (و خطّة الدراسة، وغَتىا

 طلبة  الذّكاءعوق التعليم يف الفصل، مثل متنوعة جودةي يستطيع ذي الّ حتمالإ

 إحتمال استعداد وسيلة وكثَتا من  و طريقة حبالة الطلبةمناسبومفهومهم إىل التعليم، 

 .األخرى

ى مدرسة الثانوية يف مستوة األىلية الرمسي ؤسسةاملمدرسة دار األزىر 

منذ  درسة التمثيلملكامعًتف أ و تفّوق يف سلرجاهتا اليت  اليت ينمو لبلغ(MA)اإلسالمية 

 .اضيامل ةعام

، بناء  (MA)  اإلسالميةدار األزىر الثانوية  من مالحنة األوىل يف مدرسة

على ادلعلومات اليت حّصل من ادلعّلم مادة اللغة العربية  ىناك أن تعليم اللغة العربية يف 

 و مائل جلّيد قد استعّد  تعليم اللغة العربية با (MA)  اإلسالميةدار األزىر الثانوية مدرسة

 اسند ادلادة التعليم الًتكيب بأّكد ادلادة يف ادلهارة  خر أيضا،  تعليمها ادلعّلم تنفيذيف

 مثل تنفيذىا مفردت اليومّية و ىارة اإلستماع، مهارة الكالم، مهارة احملادثة و مفردهتاكامل

. زلادثة اليومّية
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تركيب و ما ال كيف تعليم ةعرفم باحثةالتريد  احلال مذكوربناء على 

 ه تانشُتمفات باتو يلأمفانج يسMA) ) مدرسة داراألزىر الثانوية اإلسالميةعواملو يف 

طلبة تركيب لتعليم ال"بومبو حتتاج إىل التعليم ادلؤثر، ولذالك أخذت الباحثة العنوان 

مفات باتو أمفانج يس(MA)  األزىر الثانوية اإلسالمية دار الثاين عشر مبدرسةالصف 

 ". بومبو ه تانشُتيل

 

 

 

 

 

 

 مشكلة البحث .ب 

  :حثالبيف ىذا وضوع ملخلفية البحث فابناء على 
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  األزىر الثانوية اإلسالمية دار الثاين عشر مبدرسةالصف طلبة تركيب لتعليم الكيف  .1

(MA)؟  بومبوه تانشُتمفات باتو يلأمفانج يس 

األزىر  دار الثاين عشر مبدرسةالصف طلبة تركيب ل تعليم الما عوامل اليت تؤثر .2

 ؟ بومبوه تانشُتمفات باتو يلأمفانج يس(MA)  الثانوية اإلسالمية

 

 تعريف مصطلحات  .ج 

 :، كما يايلعنوان اليف ىذايقصد  أما اإلصطلح اّلذي

 تعليم .1

 .تعّلمالالتعّلم يف بيية   ادلعّلم ومصدروتعليم عملية تفاعل بُت الطلبة 

 كفاءةعملية اكتساب العلم، وجد أن جيعل تعليم ىو ادلساعدة ان يعطى من ادلعّلم لكي 

حبث ىي التعليم يف ىذا  و . تشكيل ادلوقف والتصديق على الطلبة، و الطبيعة،ادلهرة

  . ادلؤثرةتعليمالعملية دلساعدة طلبة لكي يتعلمون و يستطيعون ان يبلغ نتائج 

 تركيب .2
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. تركيب ىو تعليم عن قاعدة اللغة دلركبة الكليمة جيعل اجلملة ادلفيدة

مؤّشر فعلية التعليم الًتكيب يف تركيب يف تعليمو لكي وجد أن ليبلغ التعليم ادلؤثرة حيتاج 

اللغة العربية ادلؤثرة ايضا، مثل ىل موجد أم ال شرح أىداف يف التعليم؟، ىل ثّبت مادة 

يف التعليم؟، ىل يستخدمي الطريقة يف التعليم، و كيف أنشطة تعّلم الطلبة؟، وكيف 

وسائل يف التعليم؟، ىل حيتاج تثمُت يف التعليم؟، و ما عوامل مؤثر الفعالية التعليم 

 .الًتكيب؟

الثاين عشر الصف طلبة تركيب لتعليم التركيب يف ىذا البحث ىو 

  بومبوه تانشُتمفات باتو يلأمفانج يس(MA)  األزىر الثانوية اإلسالمية دار مبدرسة

 تعّلم أنشطة الًتكيب،  التعليمةطريق الًتكيب، ، مادة التعليم الًتكيبأىداف تعليم: حييط

 الًتكيب و عوامل التعليميف  مثُتت الًتكيب، تعليم يف سيلةالطلبة يف التعليم الًتكيب، و

عوامل ادلعّلم يعٍت خلفية الًتبية ادلعّلم و خربة عّلمو، .أ: مؤثر تعليم الًتكيب حييط

  حضور الطلبة يف تعليم الًتكيب،. (1: عوامل الطلبة يعٍت رغبة، حييط.ب

يعمل واجبة ادلنزلية مادة الًتكيب، . (3يكّرر مدة التعليم الًتكيب يف البيت، . (2

 األزىر درسة دارمب مناسب وقت لتعليم الًتكيب . عند كتاب عن الًتكيب، ج.(4

 .بونو مبا تيشُتمفات باتولأمفانج ي س(MA) اإلسالمية نويةاالث

 



11 

 

 

 

أسباب اختار الموضوع  .د 

اّلذي  يعّلم ادلعامل. ىّم يف بلوغ أىداف التعليمامل  احلالىومؤثر التعليم 

.  أّدى إىل ال يبلغ أىداف التعليمؤثراملال 

مفات باتو ليجن أمفانج ي س(MA)مدرسة دار األزىر الثانوية اإلسالمية 

 بأسباب اإلجنازىا و (أ)  و معًتفعامة ادلاضي درسة التمثيل منذ ىي جّعل املتانة بومبو

ىذا حال اّلذي جعل األساس الباحثة تنفيذ البحث يف ىذه ادلدرسة . بناية ادلدرسة

 التمثيلليعرف كيف تعليم اللغة العربية خصوصا يف ادلادة الًتكيب اّلذي عّلم مبدرسة 

  .نو مببوا تيشُتمفات باتولأمفانج يس يف (أ) معًتف

 

 

 أهداف البحث. ه

الثاين عشر مبدرسة دار األزىر الصف طلبة تركيب لتعليم ال يعرفل

 تانو بومبو وعواملها اليت تؤثر على تعليم شُتمفات باتو يلأمفانج يالثانوية اإلسالمية س

مفانج ي س(MA) الثاين عشر مبدرسة  دار األزىر الثانوية اإلسالميةالصف طلبة تركيب لال

 . تانو بومبوشُتمفات باتو يلأ
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  البحث ةأهمي .و 

 : مثلأن تكون مفيدة يرجو  نتائج  ىذا البحث 

دلدرسة و مؤّسسات الًتبية اإلسالم اّلذي يريد أن حتسن  مفيدة ةمادة معلوم .1

 .اجلودة التعليم اللغة العربية

 أن يكون تعليم ذوقيمة و إقتَتاح ينتج اّلذي لىذا البحث، كّل حاباحلاضر  .2

 .ميع األحزابجلاجيايب 

 .يزيد ادلادة رلموع يف جامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت .3

 

هيكل البحث  .ز 

: يايل ماكتستخدم الباحثة ىيكل البحث  ،  العلميكتابة البحثيف  

مشكلة البحث، تعريف  خلفية البحث،الباب األول، مقدمة عن 

 .ىيكل البحث و  البحث،ةأمهيأىداف البحث، أسباب اختار ادلوضوع، مصطلحات، 
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مؤّشر تعليم اللغة عن تعليم و تركيب، حيتوي إطار ننرّي الباب الثاين، 

 .ؤثر تعليم الًتكيبمعوامل و العربية

 بيانات و موضوع،  منهج البحث، ذاتى البحث والباب الثالث، 

 .، أساليب معاجلة البياناتادلؤشراتمصدر البيانات، أساليب مجع البيانات، تصميم 

 . نتائج البيانات و مناقشاهتاالباب الرابع، 

. مقًتحات البحث  وخالصةحيتوي   اخلامتةالباب اخلامش،

 


