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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث . أ

 .لبيئةلّلالتفاعّأوّتمارينالّذبربةمنّالناذبةّّةّثابتةنسببالتغيريّّىوّعمليةّمالتعلّ 

ّتعلّ  ّوالعناصر ّعمليا ّالذي ّالعمل ّىو ّوالدرجّ األصليّ م ّاجلنس ّالعمل ّادلقيم ّكل يف

1ّ الدراسة.

وإنّملّأعجبّفيوّدةّمركبةّالظاىرةّادلتنوعةّادلعقّ عمليةّّينجنبيةّىاأللغةّالّميتعل

علىّّّيور طّاألهن،ّسهلةّمشكلةّليستّالعربيةّاللغةّدريست2.لكلّالشخصسلتلفةّّمعنا

ّّ.بطي بّينف دملّّشاكلّعندماادلّتكونسّادلتغرياتوىذهّّ.نجداّمركبةّادلتغرياتّاليتّكثري

ّتفسرّأنّأيضاّميتعلالّ.التعلمّأنشطةّلتمكنيّالظروفّلتهيئةّزلاولةّىوّميالتعل

يفّّمالتعلّ ّعمليةّيفّحيدثّالذيّالتعلمّمصادرّالتالعبّيفّنجهودّادلقررّومنّأهناّعلى

 3ّ .نفسّالطال ب
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ّالتعليم"ّمصطالحّان ّالًتبيةّعمليةّمنّاألولّالعهدّمنذّمستعمالّكانّقد"

ّاإلسالمية "ّالًتبية"ّكلمةّإىلّبالنسبةّمشوالّأكثرّالكلمةّىذهّأنّاخلرباءّويرى.

ّالتأديب"و ّمنّالعديدّإيصالّكعمليةّمعٌتّإنّقائالّرضىّراشدّرأيّمثلّوذلك".

ّّونظامّحدودّغريّمنّشخصّنفسّيفّالعلوم 4ّّ.معني 

ّالتحليليفّ الطريقةّتضيق. التقليديةّلطريقةىيّلقبتّلّالًتمجةّوّطريقةّالقواعد

الطريقةّىذاّ اكتسبتّىذه .5الكتابةالتدريباتّّوّكادلةادلّترمجةّوّادلفرداتربفيظّّوّالنحوي

سمّربتّتأثريّاللغةّاإللجليييةّالقدديةّأوّاأللجلوّسكسونية.ّووسائلّىذهّالطريقةّيفّاإل

ّاللغةّ ّمن ّللًتمجة ّنصوص ّكلو ّذلك ّووسط ّامسها. ّمن ّادراكها ّديكن ّالتعل م ّأو التعليم

ّالنحويةّ ّالتدريبات ّبعض ّمع ّوتارخيو. ّأدبية ّنصوص ّالغالب ّيف ّوىي ّوإليها، اجلديدة

6ّوالتطبيقاتّعلىّالقواعد.

ّ ّالتعليمّتطبيق ّعملية ّيف ّالغرض ّإدراك ّعن ّأهبم ّأن ّمصيب ّغري ّالذي طريقة

ّ ّيفّاألخري. ّادلهارة ّأو ّاإلستعداد ّعلى ّادلثب ت ّاللغة ّتعليم ّيف ّالربامج ّينبغي ولذلك،
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ّ ّكأساس ّاللغة ّاللغةّاستخدام ّادلهارة ّسبلك ّأو ّتسل ط ّأن ّتالمذ ّولكي ّاجلامعي  دلشًتك

ّكماّادلرنجو .  7العربية

ّكانت دروسّالقواعدّهتدفّإىلّمعرفةّاألحكامّاللغوية،ّفدرسّالتطبيقّىوّّإذا

ّالتالميذ.ّ ّإذىان ّيف ّتثبيتها ّعلى ّويعمل ّفهمها، ّعلى ّيساعد ّالذي ّالعملي التدريب

الحياةّيفّدروسّالقواعدّبغريّالتطبيق،ّفهوّالذيّيبعثّالنشاطّيفّالتالميذ،ّويريبّفيهمّ

ّوتسل ّاألسلوب ّيستقيم ّوبو ّادلالحظة، ّوتتكونّالعاداتّملكة ّالعباراتّمنّاألخطاء م

8ّاللغويةّالصحيحةّوالسليمةّعندّالتالميذ.

ّيفىّالًتمجة ّكما ّادبّ (ادلصدرّالنص)ّالعريبّالنصّمنّرسالةّلنقلّزلاولةّي

ّحفظّيىّطريقةالّهىذّاسسأأنّبعلبك يّبنيّّ.9 (اذلدفّاللغة)ّاإلندونيسيةّيفّيعادذلا

أطاعّ.ّاسةدّردلرسلّالّاستخدامهاّاليتّاللغةّإىل ترنجم مثّ،ةمكادلللّالنحويةّوربليلّقواعدال

ىذهّالطريقةّىيّلكيّالتالمذّماىراّيفّاحلفظّوفهمّالقواعدّوّالتعبريّّأىدافّعنالنقاهّ
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ّ ّاليوم ّإىلّاللغةّاألنجنبيةّبالًتنجمّإىلّاللغة ّالثانية ّأوّاللغة ّاألم  أوّاألفكارّبالًتنجمّاللغة

 70ضد ه.

ّىفّيةاإلسالمّالًتبيةّتعلمتّافيهّدرسةمّيىّالميةّاحلكوميةدرسةّالثانويةّاإلسادل

ّوىى.ّاللغةّالعربيةّتعليموّىفّالقواعدّوالًتمجةّطريقةّستعملتّىنا.ّوالعموميةّالعلميةّادلواد

ّّوّبطريقّادلوضوعّعرض ّيًتنجمّاالولّادلعلمّ،اخلطابّلقرأةّاألوىلّيبتدأالقواعد ّمثّأن

ّالطالبّتليها ّّلقرأةّالطالبّبنيّمنّواحدّتعيني. ّالقواعد ّباستخدام ّالدرسوترنجم

77.ّوادلتابعةّاإلىتمامّالطالبّمنّوغريىم
  ّ

ّالتعليمّىيّلتسهيلّفهمّالطالب،ّ ّكلّعملية ّادلوضوعّيف أىمّادلستخدمّىذا

ّىذاّ ّمن ّوانجتذب ّقبلو. ّاحلكومية ّادلتوسطة ّادلدرسة ّمن ّخيرج ّالذي ّللطالب خاصة

ّكثرياّمنّالطالبّ اللغةّالعربيةّأوّاللغةّاألنجنبيةّبالًتنجمّوالفهمّادلوضوعّىوّألنّأحب

ّ ّفيو. ّعنّتركيبّاجلملةّعنّالًتكيبّاجلملة ّكثريّمنّادلفرداتّويفهمّأيضا وغريّحيفظ

ّوادلعٌتّكلّالكلمات.

ّألن2ّّتولونجّأنجونجاحلكوميةّادلدرسةّالث انويةّاإلسالميةّّيفّّالباحثةّوتبحث

وىيّألن ّّالعربيةّاللغةّتعليمّىفّخاصةبالسهلةّّّالتعليميةّتستطيعّأنّتسل مّادلدرسةّىذه
                                                 

10
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ّإستخدامّبالسهلةّيستطيعّفيهاّالعربيةّاللغةّمدرسّأنّمنهاّ،نجيًداّاإلعدادّمنّادلدرس

ّإنّّومعّالعربيةّاللغةّتعليمّىفّمنهاّويستفيدطريقةّالقواعدّوالًتمجةّ فهمّالتالمذّناقصا

أيضاّألنّرتّالباحثةّعنّىذهّادلدرسةّاختياّوّطريقةّالًتمجةّغريّتطبيقّيفّىذهّادلدرسة.

ّادلدرسّ ّويسلط ّادلدرسة. ّهبذه ّالعربية ّاللغة ّدلدرس ّكثريا ّمن ّاستجدامت ّالطريقة ىذه

ّأيضاّيفّىذهّالطريقة.

ّكملتّادلدرسةّعلىّادلرافقّالذيّحيتاجّكلّعمليةّ أماّادلياياّيفّىذهّادلدرسةّىي

ّوالعيوبّيفّعذعّادلدرسةّىيّملّتستطبعّاست ّعلىّالقاموسّيفّالتعلم.ّالتعليم. خداما

 وليسّكلّالتالميذّأنّقدّتعرفّمنّاللغةّالعربيةّقبلو.

ّالقواعدّ"ّادلوضعّالباحثةّتستخدمّسابقالّالبياناتّعلىّإسناد ّطريقة تطبيق

ّ ّالث انوية ّبادلدرسة ّالعربية" ّ"الل غة ّالدرس ّيف ّوالًتمجة ّأنجونجّاإلسالمية ّتولونج احلكومية

 ."2074/2075للعامّالدراسيّ

 

 

ّ
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 تحديد البحث . ب

 احلدودّادلوضوعية .7

ّدرسّ ّيف ّوالًتمجة ّالقواعد ّالطريقة ّتطبيق ّالبحث ّىذا ّموضوع ّالباحثة ربدد

 .اللغةّالعربية

 احلدودّادلكانية .2

ّالثانويةّاإلسالمية2ّّزبتارّالباحثةّالصفّاحلادىّعشرّاإلنجتماعيّ بادلدرسة

 .2احلكوميةّتولونجّأنجونجّ

 احلدودّاليمانية .3

ّ ّالبحث ّىذا ّالدراسى ّالعام ّيف ّلطالب ّوجيرى2074/2075ّزلصوص م.

 م.2075البحثّمنّشهرّأبريلّإىلّشهرّمايوّ
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 مسائل البحث . ج

ّمشكالتّحددّسبق،فإهناّفيماّالباحثةّشرحهاّاليتّالبحثّخلفيةّعلىّاعتمادا

 :يليّكماّالبحثّىذا

ّ كيف .7 ّتطبيق ّيف ّوالًتمجة ّالقواعد ّطريقة ّالعربيةدرس ّالثّ ّالل غة انويةّبادلدرسة

 ؟2ّّاحلكوميةّتولونجّأنجونجاإلسالميةّ

ّرسّاللغةّالعربيةيفّتعليمّدّتطبيقّطريقةّالقواعدّوالًتمجةإعدادّادلعل مّعندّكيفّ .2

 ؟2ّّاحلكوميةّتولونجّأنجونجاإلسالميةّبادلدرسةّالث انويةّ

3. ّ ّّتقوميكيف ّعند ّوالًتمجةادلستخدام ّالقواعد ّطريقة ّالث انويةّّتطبيق بادلدرسة

 ؟2ّاحلكوميةّتولونجّأنجونجّّاإلسالمية

 

 البحث غراضأ . د

ّ يعرفل .7 ّتطبيق ّيف ّوالًتمجة ّالقواعد ّطريقة ّالعربيةدرس ّالث انويةّّالل غة بادلدرسة

 .2ّاحلكوميةّتولونجّأنجونجاإلسالميةّ
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ّادلعل م يعرفل .2 ّّإعداد ّوالًتمجةعند ّالقواعد ّطريقة ّدّتطبيق ّتعليم اللغةّّرسيف

 .2ّاحلكوميةّتولونجّأنجونجسالميةّاإلبادلدرسةّالث انويةّّالعربية

ّّيعرفل .3 ّالتقومي ّعند ّوالًتمجةادلستخدام ّالقواعد ّطريقة ّالث انويةّّتطبيق بادلدرسة

 .2ّاحلكوميةّتولونجّأنجونجاإلسالميةّ

 

 فوائد البحث . ه

ّأنّتكونّذلذاّالبحثّفوائدّماّيلي:ّةرنجوّالباحثأداءّالبحثّتّبعد

 الفائدةّالنظرية .7

ييدةّللخيانةّالعلميةّيفّترقيةّاللغةّالعربيةّمنّتعليمهاّأنّتكونّنتائجّالبحثّم

ّماّتطبيقّالطريقةّالقواعدّوالًتمجة.

 الفائدةّالتطبيقية .2

 والفائدةّالتطبيقيةّذلذاّالبحثّىي:
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 لباحثل .ّأ

ّالتعلمّ ّأساليب ّتطبيق ّحول ّادلعلومات ّتوفر ّأن ّديكن ّالبحث ّىذا نتائج

ّوك ّالبحوث، ّرلال ّيف ّادلعرفة ّمن ّذخرية ّالدراساتّباعتباره ّدورات ذلك

ّاإلنسانيةّالتخصصاتّطربيوّالعربيةّالًتبيةّوالتعليمّيفّرلالّالتعليم.

 للتالميذ .ّب

ّنتائجّ ّالطالب ّيتعلم ّحبيث ّالتعلم ّيف ّالطالب ّدافعية ّمن ّتييد ّأن ديكن

 .قواعدّوترمجةّأفضل.ّوبادلثل،ّالقطارّوتعريفّالطالبّلقراءةّوفهمّبنشاط

 للمدرس .ّج

ّادلعلم ّالدافع ّيكون ّنجوّقد ّخللق ّوذلك ّالتعلم ّأنشطة ّيف ّاالبتكار ّعلى ني

ّيفّ ّاألساليب ّتستخدم ّسوف ّالتعلم ّاالعتبار ّتعطي ّقد ّمتعة. ّأكثر التعلم

التدريسّواألنشطةّالتعليميةّاليتّديكنّللمعلمنيّتطبيقّأساليبّوادلهرةّماّىوّ

ّاألنسب.

 لمدرسيةل .ّد

ّ ّالتعليمية، ّوفقاّخلصائصّادلواد سوفّتعلمّتطبيقّأساليبّالتدريسّادلختلفة

اإلدارةّمنّخاللّقادةّادلدارسّإنتاجّادلعلمنيّادلهنيةّيفّىذاّاجملالّوديكنّأنّ

  تستخدمّأساساّالتدريس.
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 توضيح المصطلحات . و

ّادلوضوع،ّ ّمقاصد ّتفسري ّيف ّالفهم ّيف ّاألخطاء ّعن ّواإلنجتناب ّالبحث لسهولة

ّكماّالباحثةّادلصطالحاتّادلونجودةّيفّىّفتبني ّالبحثّبإلستدراكّالذىنيةّوّالعملية ذا

 يلى:

ّالتوضيحّالنظرى .7

ّالًتمجةّّىيّوالًتمجةّالقواعد طريقة .ّأ ّعملية ّعلى ّتأتكد ّاليت طريقة

عنّشيءّمنّعندّإحوالّّالشيئّلتعريفبإستخدامّالقواعد.ّاليتّهتدفّ

  .نفسها

 واد.ّدمّاللغةّالعربيةّيفّكلّادلستخىيّدرسّالذيّيدرسّاللغةّالعربيةّ .ّب

 التوضيحّالتطبيقي .2

ّتالميذهّحنوّادلدرسّاستخدمّاليتّالطريقةّىيّطريقةّالقواعدّوالًتمجة

ّإجيابياّادلتعلمّالتعليمّأنشطةّليكون طريقةّّتطبيقّيفّالعمليّشرحّأما.

ّالعربيةّيفّالقواعدّوالًتمجة ّيةاحلكومّاإلسالميةّالثانويةّبادلدرسةّدرسّاللغة
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ّالعربيةّالتعليمّإقامةّيفّادلدرسةّإعدادّلتعريفّىو2ّّأنجونجّتولونج ّاللغة

 .ىذهّالطريقةّتطبيقبّتعريفّعنّالتقوميّوّطريقةّالقواعدّوالًتمجةّبتطبيق

 

 البحوث السابقة . ز

ّالذيّالبحثّىيّادلوضوعّىذاّعنّتناولتّاليتّالسابقةّالبحوثّإن

ّالقواعدّفهمّبنيّالقةعالّادلوضوعّترب2006ّّسنةّيفّالرلشدينّخريّزلمدّكتبو

ّكديري3ّّاحلكوميةّاالسالميةّالثانويةّادلدرسةّلطالبّالًتمجةّومهارة ّاما.

ّىوّخبثوّيفّالبحثّاغراض ّاالسالميةّالثنويةّادلدرسةّطالبّفهمّدلعرفةّ

ّالقواعدّكديري3ّّاحلكومية ّاالسالميةّالثنويةّادلدرسةّطالبّفهمّدلعرفةّو,

ّالًتمجةّيكديّر3ّّاحلكومية ّالًتمجةّومهارةّالقواعدّفهمّبنيّالعالقةّدلعرفةّو,

ّكانّىوّحبثوّمنّونتائج.ّكديري3ّّاحلكوميةّاالسالميةّالثانويةّادلعرفةّلطالب

ّاالسالميةّالثانويةّادلدرسةّلطالبّالًتمجةّومهارةّالقواعدّفهمّبنيّالعالقة

ّكافيةّعالقةّىناكّيعٌتّكديري3ّّاحلكومية ّمنّنتيجةّلىعّاسناداّىذا.

ّ.633ّوىي"Phiّ"ّحساب
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(ّ ّأندرياين" ّ"أمي ّحبثت ّطريقة2007ّقد ّعن ّالعلمي ّحبث ّكتابة )

القواعدّوالًتمجةّبادلوضوعّ"طريقةّالقواعدّوالًتمجةّلًتقيةّمهارةّالقراءةّيفّادلعهدّ

ّكماّيلي: ّالعصرىّالكمالّكونريّونوداديّبليتار.ّوتلخيصها

ّلًتق ّوالًتمجة ّالقواعد ّطريقة ّالكمالّّتطبيق ّالعصرى ّادلعهد ّيف ّالقراءة ّمهارة ية

ّعنّ ّيبني ّ)ادلثال: ّأوال ّاللغوية ّالقواعد ّطريقة ّتطبيق ّبليتار. ّونودادي كونري

ّاألساتيذّمهمّ ّدور ّبعدّذلك. ّتدريسّالًتمجة ّويعلم ّوغريىا(. األفعالّواألمساء

ويستخدمّطريقةّالكيفيّجبنسّالوصفيّوأماّمكانّّنجداّيفّتطبيقّىذهّالطريقة.

ّىذاّال ّبني ّوالفرق ّبليتار. ّونودادي ّكونري ّالكمال ّالعصرى ّادلعهد ّيف بحث

البحثّالعلمّوالبحثّالعلمّ"ألميّأندرياين"ّىوّمكانّالبحثّوتأثريهّولوّلًتقيةّ

ّمهارةّالقراءةّوأماّىذاّالبحثّيفّدرسّ"اللغةّالعربية".

ّتوفيق ّأمحد ّكتبتو ّطريقةّ البحثّالذي ّتأثري ّادلوضوع: يولألنطرىّربت

ّادلعارفّفالجونجّتولونجّا ّالثانوية ّالقراءةّيفّادلدرسة لقواعدّوالًتمجةّلًتقيةّمهارة

ّالبحثّىيّدلعرفةّونجودّتأثريّطريقة2009ّأنجونجّيفّسنةّ ّأىدافّىذا ،ّأما

ادلستخدمةّعلىّالتحصيلّعمليةّالتعليمّيفّتلكّادلدرسة.ّواستخدامّالباحثّيفّ

م ّاألساتيذّيفّتطبيقّىذهّالطريقةّحبثةّالتصميمّالوصفيّونتائجّىذاّالبحثّمه
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ّفشلّ ّيفّعواملّالىتّتؤثريأىلّالنجاحّأو ّالعربية ّاألساتيذّيفّتعليمّاللغة ومهنية

ّالطريقة. ّ"ألّىذه ّالعلم ّوالبحث ّالعلم ّالبحث ّىذا ّبني ّتوفيقوالفرق ّمحد

"ّىوّمكانّالبحثّوتأثريهّولوّلًتقيةّمهارةّالقراءةّوأماّىذاّالبحثّيفّيولألنطرى

ّاللغةّالعربية".درسّ"

ّ ّالدين" ّسراج ّ"أمحد ّحبث ّطريقة2073ّّّقد ّعن ّالعلمي ّحبث كتابة

ّالقراءةّ ّمهارة ّلًتقية ّوالًتمجة ّالقواعد ّطريقة ّ"تطبيق ّبادلوضوع ّوالًتمجة القواعد

ّكماّيلي: ّدبعهدّالعلمّوالعملّتولونجّأنجونج.ّوتلخيصها

نحوّوالصرفّوغريىا(.ّتطبيقّطريقةّالقواعدّاللغويةّ)ادلثال:ّبنيّعنّادلهاراتّوال

ّالبحثّالعلمّوالبحثّّودورّادلعلمّيفّىذهّالتطبيقّمهمّنجدا. والفرقّبنيّىذا

ّالقراءةّوأماّ العلمّألمحدّسراجّالدينّىوّمكانّالبحثّوتأثريهّولوّلًتقيةّمهارة

ّ."اللغةّالعربية"ىذاّالبحثّيفّدرسّ

ّالبحثّالذ ّادلوضوعّىي ّاليتّتناولتّعنّىذه ّالبحوثّالسابقة يّّإن

ّرازقني ّأمحد ّيف2074ّّكتبتو ّوالًتمجة ّالقواعد ّطريقة ّ"تطبيق ّادلوضوع ّربت ،

ّادلدّر ّيف ّاإلبتدائية ّادلرحلة ّمن ّاخلامس ّالصف ّلتالميذ ّالنحو ّالدينيةّتعليم اسة

ّع ّادلبتدئني" ّالدراسىّ"ىداية ّللعام ّالثاين ّادلستوى ّيف ّأنجونج ّتولونج ونوت
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ّيبحثّعنّالقواعدّوالًتمجةّيف2073/2074 ّوىو ّويستخدمّّ. ّالنحو. تعليم

ّ"ىدايةّ ّالدينية ّمدرسة ّيف ّالبحث ّمكان ّوأما ّالوصفي ّجبنس ّالكيفي طريقة

ّالبحثّالعلمّوالبحثّالعلمّادلبتدئني"ّلجونوتّتولونجّأنجونج .ّوالفرقّبنيّىذا

ّالبحثّيفّ ألمحدّرازقنيّىوّمكانّالبحثّوتأثريهّولوّيفّتعليمّالنحوّوأماّىذا

ّدرسّ"اللغةّالعربية".

 

 يب الباحثترت . س

ّكماّمباحثّمنّبابّكلّويتكون,ّأبوابّمخسةّعلىّالعلميّالبحثّىذاّحيتوي

 :يلى

ّ:ّعلىّتشتملّحيثّمقدمة:ّاألوىلّالباب

ّ،البحثّأغراض(ّد)ّ،البحثّمسائل(ّج)ّ،البحثّربديد(ّب)ّ،البحثّخلفية(ّأ)

 .البحثّترتيب(ّز)ّ،ادلصطلحاتّتوضيح(ّو)،ّالبحثّفوائد(ّه)

ّ:ّعلىّتشتملّوّلنظريةا:ّّالثاينّالباب

ّتطبيق(ّج)ّ،القواعدّوّالًتمجةّالطريقةّمفهوم(ّب)ّّ،درسّاللغةّالعربيةّتعليم(ّأ)

 .درسّاللغةّالعربيةّىفّالقواعدّوّالًتمجةّالطريقة
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ّ:ّعلىّحيتويّالبحثّمنهج:ّّالثالثّالباب

ّأ) ّب)ّ،البحثّتصميم( ّج)ّ،البحثّمكان( ّد)ّ،الباحثةّحضور( ّمصادر(

ّتفتيش.(ّز)ّ،احلقائقّربليلّطريقة(ّو)ّ،ادواهتاّوّاحلقائقّمجعّطريقة(ّه)ّ،احلقائق

 .البحثّخطوات(ّح)ّ،احلقائقّصحة

ّ:ّّالرابعّالباب

ّاحملصولةّاحلقائقّتقدميّوّ،البحثّزللّأحوالّعنّحملةّيشتملّوّالبحثّنتائجّتقدمي

 .ربليلهاّوّالبحثّمن

ّ:ّّاخلامسّالباب

 .االقًتاحاتّوّيصخالتلّعلىّربتويّحيثّاخلاسبة


