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  الثاني الباب

 البحث وفرضية النظري الهيكل

 

 الدراسات السابقة  .أ 

وقبل أن يبحث الباحث هذا البحث العلمي لقد قرئ ما من كتب يشرح ما 
 يتعلق ذا املوضوع، فيبحثه الباحث اعتمادا على الدراسة السابقة ومنها :

تأثير فهم التالميذ اهتمام المعلم على انجاز تعلم األول: حبث علمي حتت املوضوع 

الذي  القواعد لمدرسة "دارالعلوم " الثانوية اإلسالمية بولو ساري سايونج دماك 
، إستخدم الباحث يف هذا 2008سنة  3102282كتبه حممد اكوس حمبني / 

 البحث بالنهج الكمي لتحليل البيانات ليس بالنهج النوعي. و هذاالبحث يعين عن
حصول  وبإستخدم فهم التالميذ يؤثر على إجناز تعلمهم. تأثري ليس عن املقارنة

 حتليل البيانات ان فهما التالميذ اهتمام املعلم تأثر على إجناز تعلم القواعد. 
فرق إنجاز تعلم الكتابة للطالب في الصف السابع والثاين: حبث علمي حتت املوضوع 

والذين ال  ( scramble)الذين يستخدمون الوسيلة "عشوائ حجم الخط" 

 رمحة رقم الذي كتبه سىت بمدرسة الثانوية مفتاح الهدى ميجين دماك يستخدموا
إستخدم الباحث يف هذا البحث  . 2010سنة  063211016:  الطالب

  البيانات ليس بالنهج النوعي. و هذاالبحث يعين الدراسة بالنهج الكمي لتحليل
الوسيلة "عشوائ حجم يوجد فرق بينهما يف إجناز تعلمهم بإستخدم  املقارنة.
  .(scramble) اخلط"

إنجاز تعّلم اللغة العربية بين  يف"دراسة مقارنة والثّالث: حبث علمي حتت املوضوع 

التالميذ للصّف الحادي عشر من قسم الّدين وقسم الّلغة بمدرسة العالية 

سنة 053211440الذي كتبه هارتنطااإلسالمية الحكومية األولى بسمارانج" 
إستخدم الباحث يف هذا البحث بالنهج الكمي لتحليل البيانات ليس  2011

بأساس يفرقان بينهما تؤثر  املقارنة.  عين الدراسةبالنهج النوعي. و هذاالبحث ي
  على إجناز تعلم التالميذ.
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وانطالقا من الّدراسات السابقة، فالبحث العلمي الذي كتبه الباحث خمتلف ا. 
دراسة مقارنة يف إجناز تعلم اللغة العربية بني تالميذ القسم العادي ألن الباحث يبحث عن 

)Kelas Reguler القسم اإلعالم والتكنولوجيا () و تالميذKelas  IT يف الصف الثامن (
  - مادة النشاطات يف املدرسة منوذجا -  الثانوية مسارنج ايتمبدرسة احلاجة إسري

. 

   النظري الهيكل  .ب 

 دراسة مقارنة .1

درسا  –الدراسة مصدر من درس دراسة مقارنة ترتكب من للفظني يعين 
وبعبارة االخرى الدراسة هى البحث   1خيفظه.ودراسة الكتاب أو العلم أقبل عليه 

  النقدى املختاط الشامل باالهتمام واملطالعة.
 2مقارنة أى قارن الشئ بالشئ. –يقارن  –مقارنة مصدر من قارن و 

 واصطالحا هى مقارنة األحداث بنظر أسباا.

كما قال سوهارسيمي اري كونطا دراسة مقارنة يعين حتليل اليت تستطيع توجد 
 3.متساويا و مقرنا يف حتليل البحث

 
  

 قسم العادي و قسم اإلعالم والتكنولوجيا  .2

هي قسم العامة “ ”Kelas  Reguler اللغة اإلندونيسية يفقسم العادي مسي 
مبدرسة احلاجة إسريايت اليت كان يف الصف الثامن أ و الصف الثامن ب. قسم العادي 

من ختتاري التالميذ. يستخدم وسائل التعليم عادة كااملدرسة األخر يف عامته و  أكثر
  باساس الكومبيوتر يف تعليمه.مصاريف التسجيل التعليم رخيص ألن هي بدون 

تشكل  ”Kelas  IT“قسم اإلعالم والتكنولوجيا مسي يف اللغة اإلندونيسية 
اليت كان يف الصف  الثانوية ةإسريايتاحلاجقسم اخلاصة اليت اقل من ختتاري التالميذ يف 

                                                
 211والعشرون, ص. ) الطبيعة الثامنة  1997, ( بريوت : بدون ناشر, املنجد اللغة واألعالملويس معلوف ,  8
 625, ص. املنجد ,لويس معلوف  9

10 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendidikan Praktek, (Jakarta: Rineka 
Cipta 2006), edisi revisi 6.,hlm. 267. 
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قسم اإلعالم والتكنولوجيا يستخدم وسائل التعليم خاصة خبصوصته اليت . الثامن ج
. هي بأساس وسيلة الكومبيوتر التكنولوجيايصري إختالفا بني القسم العادي و اإلعالم 

 يف تعليمه حىت يصري مصاريف التسجيل التعليم غايل.  
 

 العربيةاللغة  متعل نجازإ .3

  تعريف اإلنجاز  ) أ

الفكرية تعني على جناح التالميذ يف احلصول على  التالميذقدرة 
ىل التقومي، وأهدافها إاالجنازات. تعريف جناح أو فشل الشخص يف تعّلم حيتاج 

االجنازات هى األشياء اليت ال  .لتعريف إجنازات التالميذ بعد عملية التعّلم مستمرة
ألن التعليم هو عملية، أما اإلجنازات هى نتيجة لعملية ميكن فصلها من التعليم، 

 .التعّلم

  :  تعريفات اإلجنازات عند العلماء كما تلى

  

 –يفعل  –إجنازا على وزن أفعل  –ينجز  –إجناز لغة مصدر من أجنز 
  4إفعاال. 

دليل النجاح الذي حصل عليه التالميذ  اإلجنازأّن   W.S. Winkel عند
  5استطاعة متمكنة من قبل. مبثابةيف التعّلم والتعليم من املتغريات اليت تكون 

من لفظني يعين إجناز و تعّلم . أما تعّلم  اإلجناز إن  Purwantoعند 
إجنز يف اإلندونيسيا يعين (حاصل) فهي كل نتيجة يف عملية أو الطريقة نتيجة تغري 

 6.فعايل الورد

عما يف القاموس اإلندونيسي  التعّلم اإلجناز Poerwadarminta عند
بالقيمة او املقدر  حددتبأنشطة و  التعّلمناجتة أو حاصلة يناهلا التالميذ من  هي

 7.التعّلماملعني موافقة بأهداف 

                                                
  . 19-18, (مكتبة الشيخ سامل بن سعد نبهان, جاكرتا, بدون سنة), ص. اآلمثلة التصريفية حممد معصوم بن علي ,  4

5   W.S. Winkel, Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar, (Jakarta : Gramedia 1986 
)hlm. 162 

6 Purwanto,Evaluasi Hasil Belajar, ( Yogyakarta : Pustaka pelajar 2009 ), hlm. 44 
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قد مت أداءه  بنجاح  اإلجناز هو و 8إمتام الشيئ وإكماله. اإلجناز هوو 
اخلاص و الشجاعة الكبرية و بسبب االستطاعة األعلى و التجرب  خصوصا

  .غريها
اإلجناز يف هذا البحث هو ما  تعريفاتخيلص الباحث  ،بناء على ذلك

التقومي واإلمتحان  على حصل عليه التالميذ يف التعّلم والتعليم الذي يدل
  واإلختبار.

العناصر الواردة بعض العنصر أو  )Nana sudjana( ناناسوجانا يقرتحو 
  يف مفهوم اإلجناز ، وهي :

 
 وبالتحديد يف جمال الوعي املعريف. ،(knowledge)  . املعرفة1
، وهي على عمق االدراك والفعال الذي ميلكه  (understanding)فهم ال. 2

 الطالب.
 ، قدرة الفرد على أداء مهمة أو وظيفة له.(skill). املهارات 3
املعيار الذي كان يعتقد أو نفسيا قد اندجمت داخل  ، وهو(value) . القيمة 4

 الفرد.
، والظروف الكامنة وراء الدوافع الفردية ، والرغبة املستمرة ، (interest). الفائدة5

   9 والتوجه النفسي.
  
  
 

  التعّلم تعريف  ) ب

                                                                                                                                 
7   WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia ( Jakarta: Balai Pustaka, 2005) 

hlm. 705 
 576) ص: 2000(دار الكتب العلمية: لبنان، معجم الطالب  يوسف شكر فرحات، 8

9 Nana Sudjana , “Penilian hasil proses Belajar Mengajar”, (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya , 2009),hlm. 22-23  
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مع أنّه لفظ مطاوع  ،االن أمهيةكبرية ذاتهأصبح للفظ "التعّلم" يف حد 
للفظ " التعليم" إذ يقال : علمته فتعّلم, ومصدر الفعل األول هو التعليم ومصدر 

   10الفعل الثاين هو التعّلم, فال تعليم بدون تعّلم.
 تعريفات التعّلم  :  )Sardiman( ساردميان نقل

 Cronbach   عند )1

"Learning is shown by a change in behavior is a result of 
experience"  

 .التعّلم هو إظهار التغريات يف السلوك نتيجة للخربة"

  Harold Spears عند  )2

"Learning is to observe, to read, to imitate, to try something 
themselves, to listen, to follow direction" 
 

"التعّلم هو يراقب التعّلم والقراءة والتقليد، وحماولة شيئا ، واإلستماع ، واتباع 
 .تعليمات أو اإلجتاهات

 Geoch  عند  )3

"Learning is a change in performance as a result of practice"  
 

  11 ."ملمارسةاالتعّلم هو تغيري يف األداء نتيجة "
بأن التعّلم هو تغيري يف السلوك  Sardiman من التعريفات املذكورة خلص 

او املظهر، مع سلسلة من النشاطات مثل القراءة واملشاهدة واالستماع والتقليد. 
  ها بنفوسهم.و أفضل التعّلم إذا كان التالميذ يعمل

  ويبني العلماء بتعريفات التعّلم :
 12واملران.التعّلم هو تغيري يف األداء أو تعديل يف السلوك عن طريق اخلربة   .1

تغيــري يف ذهــن املــتعلم يطــرأ علــى خــربة ســابقة فيحــدث فيهــا تغيــريا الــتعّلم هــو   .2
 13.جديدا

                                                
 12) ص.  1983 ( القاهرة : دار املعارف, التوجيه يف تدريس اللغة العربية,, السمان على دحممو  17

18 Sardiman, Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada 
1996 ), hlm. 22  

   8 .) ص 1978( الطبعة الربعة دار النهضة العربية  سيكولوجية التعليم,, جابر عبد احلميد جابر 19
 169) ص.  1968, (مصر: دار املعارفالرتبية و طرق التدريسصاحل عبد العزيز,  20
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وعنـــد لطفـــي حممـــد فطـــيم : إّن واقعـــة الـــتعّلم حتـــدث عنـــدما يتـــوفر يف املوقـــف  .3
عناصــر منبهــاة أو مثــرية تــؤثر يف املــتعّلم بطريقــة جتعــل ســلوكه يتغــري مــن وضــع 

ر بعـــده, وهـــذا التغيـــري يف األداء هـــو مـــا معـــني قبـــل هـــذا املوقـــف إىل وضـــع أخـــ
 14.يؤيد بنا إىل اإلستنتاج أن تعّلم قد حدث

لتحقيق إجنازات التعّلم, أما مراحل عملية  شياءألب أن يعمل التالميذ اجي
  :ى كما تاىلالتعّلم لتحقيق إجنازات التعّلم، وه

 التفاعل )1

املعلمني  ، والطالب مع مالتعّلم هو التفاعل بني الطالب مع أصدقائه
 .والطالب مع بيئتهم. سينال التالميذ األشياء احملتاجة

 األهداف )2

مثل رحلة كان أهداف املعني الىت حتصل إما عامة أو على وجه التحديد ، 
 وكذلك التعّلم هو النشاط الذي حيتوي على الغرض .

 اجلاهزية )3

الذين و قد وصلوا إىل مرحلة النضج ،  ذيناملراد باجلاهزية هى التالميذ ال
 يقدرون على قبول ما يعلم املعلمني.

 الدافع )4

الدافع هو إحدى العوامل الىت تعني النجاح على إجناز التعّلم. حجم هذه 
التأثريات تعتمد على كثافة. االختالف يف كثافة الدافعية لإلجناز تدل على 
مستويات خمتلفة من اإلجناز الذي حتصل األفراد. تأثري الدافع على إجناز 

 :له عالمتانإرتفاع إجناز التعّلم ، ّلم، وهذا يعتمد على األحوال الفرديةالتع

 .إن اخلوف من الفشل هو أقل من الرغبة يف النجاح   . أ

يعطي وظيفة الفصول التحدى وليس من السهل وال الصعب حىت   . ب
 إعطاء فرصة للنجاح.

  
 

                                                
( /صر : مكتبة النهظة  نظرية التعليم املعاصر وتطبيقتها الرتبوية,, لطفي حممد فطيم, أبو العزيز عبد املنعم اجلمال 21

  9 .م ) ص 1988 املصرية الطبعة االوىل
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 الذاكرة )5

 من طرق املفاهم.ستقبال وختزين وانتاج االنطباعات أو املعرفة الهى املهارة 

 الذكاء )6

فهم واستخدام إىل إن الذكاء هو القدرات الالزمة حلل املسائل اليت حتتاج 
  .الرموز

 التمرين )7

شحذ املهارات ألن بتنظيم التمرينات يسهل التالميذ  إىلتاج التمرينات حت
  15 لتحقيق الكمال.

 
  التعلمطرق   ) ج

ىل إيبدو أن لكل عمل طريقة ليسهل احلصول على املنفعة حىت وصل 
  نتائج هامة. وكذلك للتعلم طرق قد حصروها علماء النفس ىف ثالثة أنواع: 

  ) Trial and Error(احملاولة واخلطأ  )1
هذه الطريقة مبدوءة عندما يصادف احليوان أو اإلنسان موقفا جديدا 

يبغى الوصول إليها ولكنه ال  غاية معينةأو عليه يعرتض سبيله إىل غرض 
ليه فيقوم بأنواع خمتلفة من احلركات واألعمال الىت يظن أا قد إيعرف الوسيلة 

توصله إىل غايته. فإذا وجد إحدامها اخلطأ ومل تفلح قام مبحاولة من نوع أخر. 
  ريها وهكذا حىت يصل أخريا إىل بغيته.غن مل تفلح هذه أيضا حاول إف

احملاولة واخلطأ هذا يتجلى بوضوح يف سلوك القط يف القفص و الرجل وسلوك 
املغمى يف توا هة. فكل خطوط خاطئة تنتج فيهم أسفا و ضيقا وكل خطوة 

  ناجحة تنتج فرحا مؤقتا, ويتقدم التحسني با احملاولة واخلطأ.
  ) Insight(التعلم بالبصرية  )2

اولة واخلطأ حىت يصل إىل إن احليوان غري الراقى يضل متتبعا طريقة احمل
اإلنسان واحليوان الراقى يبدأ فعال حال املشكلة اليت أمامه, يف حني إن 

باحملاولة واخلطأ, ولكنه ال يستمر فيها طويال إذ ال يلبث أن يعثر فجأة على 
احلل املناسب, ويقال حينئذ: إنه توصل للحل بفطنته أو بصريته. وخييل للرائى 
                                                

15 W.S. Winkel, Psikologi Pengajaran, ( Jakarta : PT. gramedia 1987 ),hlm. 28 
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قع أنه إىل حل املشكلة الىت أمامه وايق املصادفة, ولكن الأنه قد وصل إليه بطر 
  نتيجة مالحته لتفاصيلها ودقائقها, واستنتاج عالقات بني هذه التفاصيل.

   Associative Learningالتعلم بطريقة الرتابط  )3
إن كسب املهارة, والتعلم احلسى احلركى, والتعلم عن طريق اإلدراك 

خمتلفة من حيث الراقى والتقدم ىف عملية التعلم احلسى ليس سوى مستويات 
وكسب اخلربة. وهي متصلة كلها بعض ببعض, وتتوقف إىل حد كبري على 
إجياد ترابط دائم أو موقت بني شيء وآخر, فهي مبنية على الوعى والتذكر: 

  على وعى اخلربة السابقة وتذكرها.
ابط بني شيء ففى كسب املهاراة, وىف التعلم احلسى احلركى يكون الرت 

أو بني فكرة وحركة عضلية, وبني التذكر فيها ال يكون ذالك عادة مشعورا به 
التعلم احلسى يكون الرتابط بني شيء وفكرة بني التذكر  وىفإال إىل حد قليل. 

فيه شريعا واليا إىل درجة أن املرء ال يكون شاعرا برتجاع عناصره السابقة 
فهو مستوى آخر أرقى مما تقدم, ويكون  وتذكرها. أما التعلم بالرتبط هنا

  الرتابط فيه بني فكرة وفكرة أخرى.
بالرتابط يكون بارزا إىل حد   التعلمإن عنصر تذكر اخلربة املاضية ىف 

كبري. وللرتبط إذن أساسى ىف عملية التعلم كلها. وهو أساس التذكر. ولكنه 
  16آخر.هنا يطلق على إجياد ترابط بني فكرة وأخرى أو بني معىن و 

 
  عالقة التعلم بطريقة التدريس  ) د

ال شك أن جناح عملية التعلم متعلق بطريقة التدريس. لذلك على 
املدرس أن خيتار طريقة التدريس املناسبة حبالة املتعلم ووسائل التعليم املوجودة, 
وكذالك حالة استطاعة العلم للمدرس املناسبة بالدراسة مطلوبة. فكان املدرسون 

من املدرسني الوطنيني ىف حقل تدريس اللغة األجنبية, ألم  األجانب أفضل
أبناء اللغة األجنبية األصليون فيتعلم الطالب منهم الندق الصحيح بصورة 

إن كل غرض من أغرض التعلم ميكن ان يعرب عنه با املقدرة على عمل  طبيعة.

                                                
 .180-177, ص. الرتبية و طرق التدريس, صاحل عبد العزيز  23
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  شيئ ما سواء كان منظورا او غري منظور 
اليت  من أوجب الواجبات املدرس لتدريسهناك املبادئ لنجاح عملية ا

  بينها صاحل عبد العزيز ىف كتابه "الرتبية وطرق التدريس" كما يلى:
جيب أن يعلم املدرس الطفل االشرتاك ىف العمل مع اآلخرين, ىف نفس  .1

الوقت الذي يتعلم فيه كيفية التفكري واالعتماد على نفسه يف إصدار 
  األحكام.

 مادة اليت يفكر فيها. إن طريقة التفكري أهم من .2
إن أصدق مقياس للتدريس هو ما يشهده املدرس من تطور يف سلوك  .3

 املتعلم.
شأن ذالك االحرتام أن جيعل  .4 احرتام شخصية الطفل مبدأ أساسي, وإن من ِ

 الطفل يثق بنفسه, وأن يعرف أن له وجوداً وأمهية يف اتمع.
إجتماعية موحدة يف توحيد الشحصية أو تكاملها وترابطها يتطلب حياة  .5

 املدرسة ويف اهليئة اإلجتماعية.
 17جيب أال تقف املدرسة بعيدة عن ميدان احلياة . .6

 
 العربية اللغةتعريف   ) ه

اللغة يف شكل أصوات منتظمة، هى وصيلة اإلتصال بني الناس، وهى 
السمة الفريدة اليت يتميز ا اجلنس البشري. ووظيفتها مهمة يف عملية التعّلم 

املهارات اللغوية األربع أي اإلستماع والقراءة واحملادثة والكتابة يف لغة لنيل 
اهلدف. واحملاصلة على األهداف التعليمية البد أن حيتاج الطالب إىل الوسائل 

  18 التعليمية املناسبة.
واللغة العربية هى وسيلة اإلتصال بني الناس كالما أو كتابة, ويعربا  

واللغة العربية  19ا وسيلة للتفاهم لالجتماعي.كل قوم عن أغرضهم وهى أيض
هي الكلمات اليت يعرب ا العرب عن أغراضهم. وقد وصل إلينا عن طريق 

                                                
  .192, ص. الرتبية و طرق التدريس, صاحل عبد العزيز 24
  18 .ص ,التوجيه ,على السمان دحممو  18
 7) ص.  1959( بريوت لبنان : املكتبة العصرية لطبعة والتوزيع,  1جزء  ,العربية الدروسجامع الغاليني,  مصطفى 19
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النقل. وحفظها لنا القرأن الكرمي, واألحاديث الشريفة, وما رواه الثقاة من منثور 
العامل واللغة العربية هى لغة للمسلمني واللغة الشاملة يف هذا  العرب واملنظومهم.

ألن القران الكرمي واحلديث الشريف ومصادر اإلسالم مكتوب باللغة العربية. 
وتتميز اللغة العربية من ناحية األجبدية حبروفها الثمانية والعشرين ليست أوفر 
عددا من األجبديات يف اللغة الكثرية األخرى ولكنها أبلغ منها مجيعا يف الوفاء 

عراب وهى تشمل الكثري من األفعال واألمساء باخلارج الصوتية. ومن ناحية اإل
حيثما وقعت مبعانيهامن اجلمل والعبارات. بينهما االعراب يف اللغة األخرى ال 
يزيد على إحلاق طائفة من األمساء واألفعال بعالمات اجلمع واألفراد أو عالمات 

  20التذكري والتأنيث.
ة للمرحلة احلضانة واملراد باللغة العربية هى مادة من املواد الدراسي

والثانوية واجلامعة اإلسالمية, و يف املرحلة اإلسالمية فيها  الثانويةواالبتدائية و 
  دراسة اللغة العربية. 

 
  العربيةأهداف تعّلم اللغة   ) و

درس اللغة العربية هى مادة الىت توجه إىل اإلشراف والرتقية مهارة اللغة 
املقبولية هى القدرة لفهم الكالم  العربية مقبولية كانت أو إنتاجية. والقدرة

والقراءة, والقدرة اإلنتاجية هى القدرة اللغوية كأدة اإلتصال منطوقة كانت أو 
  مكتوبة.

ولذا اللغة العربية ىف املدرسة تستعد التالميذ لنيل القدرة اللغوية 
األساسية الىت تشمل على املهارات الرابعة وهى اإلستماع واحملادثة والقراءة 

تابة، وخيص تعليم اللغة العربية ىف املرحلة اإلبتدائية على مهارة اإلستماع والك
تعليم باعتدال وأما ىف املرحلة الثانوية هلا مهارة  الثانويةوالكالم، وىف املرحلة 

  القراءة والكتابة على األكثر.
  وأهداف تعّلم اللغة العربية هى كما تلى :

                                                

  19. ص ,التوجيه على السمان, دحممو  20
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تنميــة القــدرة اإلتصــالية ىف اللغــة العربيــة منطوقــة كانــت أو مكتوبــة الــىت تشــتمل   )1
 على املهارات الرابعة.

 نشأة الوعي األهم اللغة العربية كإحدى اللغة األجنبية وسيلة للتعّلم. )2
 21تنمية فهم العالقة بني الثقافة واللغة. )3

العربية هو ما  ومن األفكار السابقة، خيلص أن املراد بإجناز تعّلم اللغة
حصل عليه التالميذ من املواد الدراسية اللغة العربية حىت حيمل التغيري واإلرتفاع 
إىل اجلهة اإلجيابية الىت تدل ىف كشف الدرجات التالميذ. يقال إجناز تعّلم اللغة 

 االستماعالعربية الكمال اذا كان التالميذ يقدرون وميهرون باملهارات الرابعة ( 
احملادثة والكتابة ) جيدا. ويرجى باملهارات اللغوية السابقة، يقدرون والقراءة و 

التالميذ أن يفهموا معاىن القران الكرمي واحلديث الشريف والعلوم اإلسالمية 
  والكتب والنصوص العربية ومصادر اإلسالم األخرى.

  
 النشاطات في المدرسة مادة .4

املدرسة منوذجا بلفظ او   يلقي التالميذ إعالما بلسان يف مادة النشاطات يف
 كلمة جبملة املفيدة باستخدام األسلوب الكلمة اجلملة اإلمسية هي كما يلي:

 مفهوم اجلملة  ) أ
مجلة هي مجاعة كل شىء. ويقال: أخذ الشىء مجلة. وباعه مجلة. 
متجمعا ال متفرقا. واجلملة ( عند البالغني والنحويني) كل كالم اشتمل على 

وأن اجلملة هي عدة أوشىء الىت جتمع  22من مجل.مسند اليه واجلملة مجع 
وقال ايضا اجلملة هي أقصر صورة من الكالم تدل على معىن مستقبل   23واحدة.

بنفسه. وتتكون عند املناطنة من موضوع وحممول. فقولك: الشمس طالعة. 

                                                
21http://nurmanspd.wordpress.com/2009/09/12/peraturan-menteri-agama-ri-nomor-2-tahun-

2008/ LAMPIRAN3b--BabVII-SK_KD_PAI_dan_Bhs_Arab_tk_MTs.html (selasa 4 desember 
2012, 20.00 wib) 

  157 .ج األول, (مصر: دار املعارف, دون سنة), ط. الثانية, ص ,املعجم الوسيط إبراهيم أنيس,29
23 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005), ed.3, hlm. 480. 
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الشمس موضوع وطالعة حممول. ويسمى علماء البالغة املوضوع مسندا إليه. 
  24.واحملمول مسندا
ملة هي قول مؤلف من مسند إليه. اجل الشيح مصطفى الغال ييين:وقال 

َوُقْل َجاَءاحلَْق َوَزَهَق اْلَباِطُل ِإن اْلَبا  فهي املركب اإلسنادي شىء واحد. مثل: (
  ).81(اإلسراء:  )ِطَل َكاَن َزُهْوقًا 

مكتفيا وال يشرتط فيما نسميه مجلة، أومركبا إسناديا، أن يفيد معىن تاما 
 بنفسه، كما  يشرتط ذلك فيما نسميه كالما.فهو قد يكون تام الفائدة حنو:(

) ، فيسمى كالما أيضا. وقد يكون ناقصها، 1(املؤمنون:  )َقْدأَفْـَلَح اْلُمْؤِمنُـْوَن 
حنو: ( مهما تفعل من خري أو شر)). فال يسمى كالما. وجيوز أن يسمى مجلة 

الشرط، فقيل: ( مهما تفعل من خري أو شر أومركبا اسناديا. فإن ذكر جواب 
 25تالقه)، مسي كالما ايضا، حلصول الفائدة التامة.

 اجلملة اإلمسيةمعىن    ) ب
هي اجلملة اليت أوهلا اسم.  وقال على اجلارم ومصطفى  اجلملة اإلمسية

أمني كل مجلة ترتكب من مبتدإ وخرب تسمى مجلة امسّيًة، (حنو: ملع الربق، يسقط 
كتاب. األمثلة السابقة كلها مجلة مفيدة، وكل واحدة منها مركبة من الثلج، خدال

امسني، أوهلما مبتدأ، والثاىن خرب، والّن كل مجلة من هذه اجلمل مبدوءة باسم، 
   26 تسّمى مجلًة امسّيًة).

وعند السيد أمحد اهلامشي مجلة امسية هي إن بدئت باسم حقيقة، حنو: 
وىف ملخص قواعد اللغة  27ل قوام امللك.الوطن عزيز أوحكما، حنو: ان العد

العربية أن مجلة امسّية هي اليت تبدأ باسم أوبضمري مثل: العلم نور، حنن 
  28جماهدون.

 اجلملة اإلمسيةأهداف تعليم   ) ج

                                                
  .137دون سنة), ص  ,( لبنان: مكتبة لبنان,معجم املصطلحات العربية ىف اللغة واالدبجمدي وهبة كامل املهندس, 31
  213,  ص جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييىن,  32
  42اجلزء األول,(سورابايا: اهلداية, دون سنة), ص  النحو الواضح ىف قواعد اللغة العربية,على اجلارم ومصطفى أمني, 33
  10), ص 1971( لبنان: دار الكتب العلمية,  ,القواعد األساسية اللغة العربيةسيد أمحد اهلامشي,  34
  19( بريوت: دار الثقافة اإلسالمية, دون سنة), ص ,قواعد اللغة العربية فؤاد نعمة, ملخص35
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ىف  اجلملة اإلمسيةالقصد واألهداف العام هو أن تسلط على الرتكيب 
  املواضع ويستطيع أن يسرح هذا الرتكيب ويعلمه إىل الطالب.

  هى: اجلملة اإلمسيةوأهداف اخلاص من تعليم الرتكيب 
الطالب أو التالميذ يستطيعون أن يقرأون العبارات الذين يرتبطون بالرتكيب  -

  والفعلية ويفهم معناها اجلملة اإلمسية
 الرتكيب ىف احملادثة اليومية الطالب أو التالميذ يستطيعون أن يستعمل هذا -
  الطالب أو التالميذ يستطيعون أن يستعمل هذا الرتكيب ىف اإلنشأ موجهة. -

 تقديم الفرضية  .ج 

و قيمة  )to(وملعرفة داللة تقييم الفرق, يقارن الباحث بني قيمة تقييم الفرق احملصولة 
احملصولة أكرب من قيمة %. وإذاكانت قيمة معامل تقييم الفرق ٥او  %١يف داللة) tt(اجلدول 
مقبولة والفرضية الصفرية  )Ha(" فتكون داللة, فهذا يعىن أن الفرضية اإلجرائية tجدول "

)H0(  " غري مقبولة. بالعكس, إذاكانت قيمة تقييم الفرق احملصولة أصغر من قيمة جدولt 
) H0(صفرية " فتكون غري داللة, وهذا يعىن أن الفرضية اإلجرئية غري مقبولة والفرضية ال

  29مقبولة.
تعلم  إجناز يف فرق يوجد هي البحث هذا ىف الباحث غرضهاي اليت فرضية وأما 
تالميذ القسم اإلعالم ) و  Kelas Reguler(تالميذ  القسم العادي  بني  اللغة العربية

 -  مسارنج الثانوية إسريايت" "احلاجة مبدرسة يف الصف الثامن )Kelas  IT(والتكنولوجيا 
  .الذي يسبب عوامل يؤثر فيها –النشاطات يف املدرسة منوذجامادة 

                                                
36 Karnadi Hasan, Dasar-Dasar Statistika Terapan, ( Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN 

Walisongo Semarang 2006 ), hlm. 19 


