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  الباب األول

  مقدمة

  

 خلفية املسألة  .أ 

  :ن يسلَّط على ثالثة أمور فهي كما يلي معلّم اللغة العربية جيب أ
  مهارة اللغة العربية .١
  معرفة اللغة والثقافة العربية  .٢
  . ١مهارة تعليم اللغة العربية .٣

والتعليم ليس بالغب من إيصال املعلّم العلم إىل . التعليم ليس فقط بقصة أو حكاية
وتدريس الفعال واحد من الطريقة . تورط سجي التالميذ بنفسهم إىلحيتاج الميذ والتعليم الت

إن عملية التعليم تتعلق باألهداف التعليمية واملنهج . كبريا التعليم اللغة الذى حيصل التالميذ إجنازا
عربية إحدى عملية وتعليم اللغة ال. واملدرس والتقومي التعليمالدراسى واملواد الدراسية والوسائل 

من نقصان أحد تلك العناصر يسبب عدم كمال العملية، لذالك البد لكل . التعليم والتعلّم
  . ٢لكى تكون عملية التعليم فعالية وناجحة العناصرمدرس او املعلّم أن يهتم بتلك 

التعليم مبا تضمنه من مواد أجهزة تعليمية جمرد معينات تدريس  وسائلومن هنا مل تعد 
ستعني ا املعلم وقت ماشاء دون أهداف حمددة، بل تصري ضرورة و أمرا ملحا الميكن ي

االستغناء عنه، وكذالك تعترب مكونا رئيسيا من مكونات منظومة تكنولوجية التعليم اليت حددا 
 Association For(رابطة اإلتصاالت التربوية والتكنولوجيا بالواليات املتحدة األمريكية 

Educational Communication and Technology (AECT) ( وهي املواد التعليمية، األجهزة
.  ٣التعليمية، العنصر البشري، التصميم اإلنتاجي، التقومي، االستراتيجية لتعليمية النظرية والبحث

وجب على املعلم الذى لديه كثري من املفهوم و طريقة  لترقية نوعية التربية والتعليم فهى كما 
ويوسع حصة نسبية من ) Emotional Quotient(يوسع حصة نسبية من اإلحساسية : يلي 

                                                 
1 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang : penerbit 

Misykat ,2005) hal 1 
) الطبقة الثالثة , ١٩٧٩, دار املعارف : القاهرة (, ج األول,  دراسات يف التربية واتمع ,السيد سلطان حممود ٢

  ١٤٧ص 
   ٣٥ص )  ٢٠٠٤, مكتبة الرشد : الرياض ( ,وسائل وتكنولوجيا التعليم , امحد حممد سامل  ٣
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يف التعليم، وتنظيم الطالب يف التعليم واستفادة وسائل التعليم )Creativity Quotient(اإلبداعية 
  .٤و يورط اتمع يف التعليم

لفعايل بلعب لعب اللغة، والتدريس ا: منها ) Model(والتدريس الفعايل له االمنوذج  
التعليم ، وهي مضمون فيه وسيلة على الفرحة وليدرب مهارة اللغة اللغة عندهم أهداف ليتحصل

و إحدى من . ٥جديدة يف تعليم اللغة العربية، لعب اللغة يستخدم اخلطوة التقريب يف تعليمها
ماخيتربون مبا  الوسائل التعليمية هي التعليم بلعب وأكدت البحوث التربويية أن األطفال كثريا

يفكرون فيه ومايشعرون به من خالل لعبهم التتمثلي احلر واستعماهلم للعب واملكعبات واأللوان 
  .والصلصال وغريها

يف اللغة أربع مهارات لغوية هي اإلصغاء والفهم أو االستماع والنطق أو الكالم والقراءة 
مهارة رابعة من حيث ترتيبها يف وأما الكتابة ف. على كل تلميذ أن ميلكها ويبحث. والكتابة

الكتابة وسيلة من وسائل اإلتصال اللغوية بني األفراد مثلها يف ذالك مثل االستماع . تعليم
والوقوف على . والكالم والقراءة والكتابة، والطالب يعلمون ضرورة اجتماعية لنقل األفكار

ملهارة الكتابة عندها كثريا من ولعب اللغة . ٦أفكار األخرين على امتداد بعدي الزمان واملكان
. مهمة ىف مهارة الكتابةلذا استراتيجية ترتيب اجلمل العربية . إحدى ترتيب اجلمل العرية 

ألا تؤثر  .ة أو اللغة الالتينيةب كل اللغة، كانت من اللغة العربيواملهارة الكتابة مهمة ىف استيعا
أن اللغة هي . متصالة باملخاطب واحلقيقةالكاتب يف إخراج االختراعات واألفكار الىت تكون 

انتقل . معظم الناسأصبحت نتيجة الكتابة تشجيعا وتأبيد . أداة اإلتصال حمادثة كانت أو كتابة
وينتقل الفكر والتعبري إىل . الشحص تعبريا وفكرا إىل غريه بالكتابة أو البحث خالفا للمحادثة

. األجيال املستقبلة يتعلمهاإلنسانية ويقرأها أو وتكون الكتابة ودليلة حلضارة ا. جمرد املخاطب
طى وليكتب كل مايراه قال عبدالرمحن جالل الدين السيو وألهم لضبط املعلومات القدميات كما

  .٧"قيدوا العلم بالكتابة "وىف احلديث. ويسمعه فذاك أضبط له

                                                 
4 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan ,( Bandung : PT Remaja Rosda Karya ,2005 cet III) hal 161  
5 Umi Mahmudah dan Abdul Wahab Rosyidi , Active Learning Dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab ,( Malang : Sukses Offset ,2008 cet I) hal 178  
التربية والعلوم منسورات املنظمة اإلسالمية و: الرباط (  الناطقني ا تعليم العربية لغري ،رشدى أمحد طعيمة  ٦

  ١٨٧ص  ،) ١٩٨٩والثقافة 
ص ) ٢دار الفكر بدون تاريخ ج : بريوت (  املزهر ىف علوم اللغة وأنواعها ،عبدالرمحن جالل الدين السيوطى  ٧

٣٠٣  
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اللغة  تعليميعرف تعليم اللغة العربية لغرض التلميذ يتحصل مواصالت الكتابة يف 
هذه الستراتيجية مشكل حسن للمعلم يعطى دراسةً جمموعة من اجلمل تتعلق مبوضوع   .العربية

واحد يف غري ترتيبها الصحيح ويطلب منه أن خيتار كتابتها بالسياق السليم الذي يبني ترتيبها 
تظهر كثريا  واملشكلة التظهر كثريا عندما يكون التلميذ عربيا ولكن املشكلة. املنطقي أو الزماىن

وهي عدم قدرة التلميذ على أن استخدم الكلمة . عندما يكون التلميذ من الناطقني بلغات أخرى
  .املناسبة ىف املكان املناسب اى أنه اليستوعب أن  يكتب اجلمل العربية

راتيجية ترتيب اجلمل نظراً إىل املشكالت السابقة حيتاج التلميذ التدريس الفعايل است
 اجلملمهارة الكتابة وينبغى للباحثة أن تبحث فعالية استخدام استراتيجية ترتيب تعليم العربية يف 

مهارة الكتابة لدى التالميذ يف الصف يف تعليم " املهنة"باملادة ) Mengurutkan kalimat( العربية
  . ٢٠١١جبفارا سنة" ضة الفىت " الثامن  مبدرسة املتوسطة اإلسالمية 

  
  توضيح املصطالحات  .ب 

البحث، لذا  أما مقاصد توضيح املصطالحات فهي التجنب عن كل خطأ ىف فهم هذا
  : >;:للكاتبة أن تبني املصطالحات لكل املفردات كما  ينبغى

  فعالية .١

لة على التكثري وهى بديل وهو صغة مبالغة دال  AEfektif@?<=لفظ فعالية من لفظ فعال 
ح الفاء وتشديد العني حنو الفتاح الوهاب  لتكثري يفت) فعل( الفعل قوله عن فاعل، وتعمل عمل 

وىف قاموس اللغة اإلندونيسي ملعىن تأثري وتعقيب أو  ٨.  Dermawanاوالفتح وهاب 
Berpengaruh.الية للمرحلة إىل إدراك الغرض أو  ٩ومن األفكار السابقة تعريف فعTaraf 

tercapainya tujuan غري مفيد باستخدام استراتيجية ترتيب ويف هذا البحث مبعىن مفيد أم . ١٠
  . اجلمل يف تعليم اللغة العربية لترقية مهارة الكتابة 

  

                                                 
 ٣٦رمباج ص  –ية السافعية سرانج كتاب تقريرة ينظرم املقصود يف علم التصريف من املدرسة الغزال ٨

9  Wjs , Purwadamint ,Kamus Umum Bahasa Indonesia ,(Jakarta : Rineka Cipta ,1994) 
hal 61  

10 Saliman ,Sudarsono , Kamus Pendidikan Dan Pengajaran Umum ,(Jakarta : Rineka 
Cipta , 1994 ) hal 61 
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  استخدام  .٢

دة ااستفعاالً بزي –يستفعل  –استخداماً على وزن استفعل  –يستخدم  –استخدم 
 ولفظ استخدام أى اختذ خادما مثل أن. ء للداللة على طلب الفعلمهزة الوصل والسني والتا

تستعمل الباحثة بكلمة استخدام ألن البطاقات جعلت خادما وسيلة . واستوهبه خادما خيدمه
  .   ١١التعليم

  )Strategi Mengurutkan Kalimat Arab(استراتيجية ترتيب اجلمل العربية  .٣

نشاطات التعليمة وجب على املعلم والتالميذ بالتعليم الإحدى  هي االستراتيجية
 .١٢ الرائع والكافئ 

جيات أن يعمل التدريس يوهي إحدى إسترات العربيةاستراتيجية ترتيب اجلمل  
 .الفعايل، ىف هذه استراتيجية لتركيب فقرة و مجلة أو كلمة مفيدة

  تعليم .٤

لَّتعليم هى مصدر من عم -ي١٣.تعليما اى جعله يعلم-ملّع  
قة قومية، وهى الميذ بطريىل أذهان التإم العلم واملعرفة إيصال املعلّ: الحا طإص

م الوقت واجلهد ىف سبيل احلصول على م واملتعلّريقة اإلقتصادية الىت توفر لكل من املعلّالطّ
  ١٤.العلم واملعرفة

  مهارة الكتابة .٥

والكتابة هي وسيلة من . ١٥مهارة مجعها مهارات وهي أحكمه وصاربه حاذقا
وأن يقف على أفكار غريه،  .أفكارهوسائل اإلتصال الىت بواسطتها ميكن للتلميذ أن يعرب عن 

. ١٦وقائع وأن يربز مالديه من مفهومات ومشاعر ويسجل ما يود تسجيل من حدوات و
ويضيق مفهوم الكتابة ىف بعض الربامج ليقتصر على النسخ، ويتسع ىف بعضها األخر حىت 

                                                 
١١    IJ?KLMNOاP KQLAR?Oا QS;Oا T@J ،١٨٧ص,م ١٤٢٥   

12  Wina Senjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan 
(Jakarta : Kencana Prenada Media Group ) hal 12  

  ٥٢٦، ص )١٩٧٦دار املشرف، : بريوت (، املنجد واألعالملويس معلوف، ١٣
   ١٢، ص)١٩٨٣دار املعارف، : القاهرة( ،التوجيه ىف تدريس اللغة العربيةحممد على مسان،  ١٤
دار : لبنان  بريوت(  طبعة جديدة منقحة املكتبة الشرقية ،املنجد ىف اللغة واألعالم ،لويس معلوف ١٥

    ٦١٢ص   ) ٢٠٠٧املشرف
   ٣١٥ص) بدون تاريخ  ،املكتبة املصرية البنانية: مصر  (تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق  ، حسن شحاته١٦
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اللغة  ومادة الكتابة تدخل ىف تعليم. يشمل خمتلف العمليات العقيلة الالزمة للتعبري عن النفس
  .العربية ملهارة الكتابة وهي فن من فنون اللغة العربية األربع

  "املهنة" مادة  .٦

مواد اللّغة مبعىن ألفاظها، و  .ما يتركّب منه الشيء ويقدم بهلغةً مواد،  مجعهااملادة 
يوجد املستوى النهائية يف الصف الثامن  " املهنة"يف هذه املادة  ١٧.العلم مبعىن مباحثوومواد 

 . لمدرسة ضة الفىت املتوسطةاإلسالمية جبفارال

  التالميذ .٧

 Student Personا\]Q<P;Jويف . ١٨التالميذ مجع من التلميذ أى من تعلّم علما أو صنعه
Who is studying at a college or university or person studying at secondary 

school
١٩.  

  رامدرسة ضة الفىت املتوسطةاإلسالمية جبفا .٨

هي إحدى املدارس اإلسالمية يف  جبفارااإلسالمية  مدرسة ضة الفىت املتوسطة
فيها . جفارا حتت املؤسسة ضة الفىت الىت تبىن يف الشارع جاجنالن فتكيان تاهونان جفارا

  .هذه املدرسة وتريد الباحثة أن تقوم بالبحث يف. تعليم اللغة العربيةعملية 
  

  حتديد املسألة  .ج 

املسائل وهـي   فينبغى للباحثة أن حتددو عن املوضوع املكتوب،  رف البحثنحألن ال ي
  :كما يلى

" كيف مهارة الكتابة لدي التالميذ الذين يستخدمون استراتيجية ترتيب اجلمل العربية باملادة  .١
 ؟"املهنة

كيف مهارة الكتابة لدي التالميذ الذين ال يستخدمون استراتيجية ترتيب اجلمـل العربيـة     .٢
 ؟"املهنة" ادة بامل

                                                 

  ٧٥١ص  املنجد ىف اللغة واألعالم معلوف، لويس١٧
  ٦٤ص  ملنجد ىف اللغة واألعالما معلوف، لويس ا  ١٨

19  Oxford Learner’s Pocket Dictionary , Oxford University ,2003 
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الذين يتعلمون باستراتيجية ترتيـب اجلمـل    الكتابة بني التالميذ هل يوجد فرق يف مهارة .٣
اإلسـالمية   مبدرسة املتوسـطة ىف الصف الثامن   والذين اليتعلمون ا"  املهنة"ادةبامل العربية
 جبفارا؟

  منافع البحث  .د 

  :فهى كمايلىث منافع البحأما و
  النظرية .١

الكتابة  مهارة تعليم بطريقة وخاصة النظرية، األخبار من كثريا البحث هذا أتاح
 .جبفارااإلسالمية  ضة الفىت املتوسطةمدرسة  يف الثامن لصف

 تطبيقيةال .٢

  للمدرسة  ). أ 
 الطريقة حتريك يف األساتيذ أو املدرسة لرئيس ونصيحة خربا يكون أن ). ١

يجية ترتيب اجلمل استرات استخدام منها اليت الفُعال التعليم بطريقة املستخدمة
 .العربية

 ضة الفىت املتوسطةمدرسة  يف الثامن لصف العربية اللغة تعليم عملية يصري ). ٢
  .مسرورة عملية جبفارااإلسالمية 

  .فاصلة املناسبة التعليم طريقة اختراع ). ٣
 للتالميذ  ). ب 

  .فرقة أو كانت فردية وظيفتهم، يف التالميذ محاسة ارتفاع ). ١
  .واألسئلة الرأي تعبري يف التالميذ شجعة ارتفاع ). ٢
 .العربية اللغة درس يف للتالميذ التعليم اجناز ارتفاع ). ٣

 ةللباحث  ). ج 

 .التجرييب البحث جمال يف خصوصا اجلديد وعلم خربة البحث هذا يكون أن
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