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 األول الفصل

 طار العاماإل

 خلفية .أ

كان الصحابة الذين تربّوا يف ,على سالمة اللغة  رضي هللا عنهم حرص الصحابة

مهتّمني حبفظ اللغة القرانّية  تعّلموا يف جامعة اإلسالم األوىلمدرسة النبّوة املباركة, و 

لآلخرين  وصيانتها من اللحن, حّّت اّن بعضهم يعّدون اخلطأ يف الكالم جرمية عربة

قال هللا تعاىل:" إنّا  املتساهلني يف امر اللغة الذين ال يهّمهم صحيح الكالم من فاسده.

 1.مبني" أنزلناه قرأنا عربيّا لعّلكم تعقلون ". وقال هللا تعايل أيضا: "بلسان عربّ 

ان العربية هبذه املثابة تلعب دورا مهّما يف توحيد العرب ومن هنا وجب االهتمام   

هبا, وتريد هلا احلياة, إَن العالقة بني اللغة وبني اعتزا  اجلماعة بقومّيتها  ا واالعتزا هب

 وتثبيت هذه القومّية وإحيائها عالقة خطرية الشان.

                                                           

، جملة الرتاث العريبو جاسم،  يدان علي، "نظرية علم اللغة التقابلي يف الرتاث العرب"،  جاسم، جاسم علي،1 
 . 251-242م، ص 2001، السنة احلادية والعشرون، أيلول 84-83العددان 
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 الصويت النظام يف اخلاصة وضوابطها نظمها العامل يف اللغات من لغة لكل

 بناء وأوجه احلروف يف هابين ختتلف فاللغات. واألسلوب والنحوي والداليل والصريف

 .2اجلمل يف ووظائفها الصيغ أو الكلمات

 تلك من واحدة العربية اللغة. ذلك إىل وما أدائها وطرق ونظمها أساليبها وتنوع

 العامة ومنها اللغات بقية دون اهب تنفرد اليت اخلاصة منها ومميزات؛ خصائص هلا اللغات،

 .أخرى لغوية فصائل من أو واحدة، لغوية فصيلة من أخرى لغات مع فيها تشرتك اليت

 تعطي اليت والصيغ الكلمات بأبنية غنية جتعلها مما اشتقاقية، لغة اهنأ خصائصها ومن

 .املباين لتلك الوظيفية واملعاين املعجمية املعاين

 بينهما تناسب مثة يكون أن على أخرى كلمة من كلمة ترتع أن هو واالشتقاق

 املصدر هو فاألصل أخرى، مواد واحدة لغوية مادة من تتفرع وهكذا .واملعىن اللفظ يف

 وكلها املبالغة وصيغة املشبهة، والصفة واملكان، الزمان، واسم اآللة، واسم املفعول، واسم

  .األساسي ومعناها وترتيبها األصلية حروفها يف تتفق

 وهلذه .ليهاع تأيت اليت واألو ان إليها تضاف اليت األحرف بتنوع داللتها وتتنوع

 .اخلاصة صيغها واألوصاف ولألفعال صيغها، فلألمساء اخلاصة، صيغها الصرفية املباين

                                                           

الكسائي، أبو احلسن علي بن محزة، ما تلحن فيه العامة، حققها وقدم هلا وصنع فهارسها: رمضان عبد التواب،  2   
 .156صفحة  م2۰۰۱الطبعة األولـى، مكتبة اخلاجني بالقاهـرة ودار الرفاعي بالريـاض، 
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 صيغها واألوصاف ولألفعال صيغها، خاصة صيغ له األمساء بني من واملصدر

 تبع أخرى إىل صيغة من بناؤها خيتلف خاصة صيغ له األمساء بني من واملصدر.اخلاصة

 .3أنواعها اختالف

 حسب منها تتفرع عديدة مصدرية صيغ هلا واحدة أصلية مادة نأ فنجد 

 وتتحدد منها لكل معىن تؤدي املختلفة الصيغ وهذه .املادة لتلك حتدث اليت الزيادات

  .السياق من صيغة لكل الداللة

حتليــل األخطــاء فيــه اإلجــرءات الطويلــة تتعّلــق بعضــها بــبعا و البحــوث يف املــواد 

, من امّهها عدم رغبة ريريا ام شفهيا. بادق املالحظة ايل عوامل شّّت التعلمية غريها, إّما حت

 املعّلمني عن اصالح اخطاء الطالب يف تعبرياهتم احلوارات اليومية بينهم.

املعلومات والكفاءات اللغوية يف فهم النصوص تتأثّر كثريا يف األمرين ومها معرفة  

    غوية واألتيان بأبلغ العربات السهولة فهمهااألساليب الّضالة عن قواعد ثبتها العلم الل

لة يف اصالح األخطاء هي اّلوحة اليت كتبت عليها األساليب املختارة وسيو من اهّم ال 

 4اليت تؤدي ايل السهولة يف األذهان ممّا نقدْت من األحلان. 

                                                           

 .103، صاملصدر السابقالكسائي،  3 

4 Hamzah  Abbas  Lawadi, Keutamaan Dan Kewajiban Mempelajari Bahasa Arab,  

( Jakarta :   Naashirusunnah,  2012 ), hal. 35-36 
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ال تعد اللوحات التعليمية من الوسائل البصرية املهمة ىف عملية التعليم والتعلم 

قات ليكاد خيلو صف من إحدى هذه الوسائل كما هى احلال ىف اخلرائط واملص

ة كما اطات تعليمية ينظمها املعلم لطلبواللوحات التوضيحية كما ميكن استخدامها لنش

 .هى احلال ىف اللوحة وسواها

واللوحات التعليمية بشكل عام سهلة االستخدام ورخيصة التكلفة وميكن   

ت البيئة احمللية  هيدة التكاليف وال يتطلب ذلك مهارات متخصصة  صناعتها من خاما

كما أنة باالمكان اشرتاك الطلبة ىف صنعها وتوفري موادها التعليمية واالشراف على 

 .5حفظها والعناية هبا

عندما ترتبط الدراسة مبهارة الكالم ، أن أهداف تعليم الكالم  يف املعين احلوار 

 ىعل فهم املخاطب ، وهنا ليس ىو الذكاء عل املواضيعأصعب , بسبب يطلب تنوع 

املنهجي دائما ، ألن املهم يف احلوار هو فهم الكالم ليس اخلطاء أو الصحيح يف  وجوه

 قواعد اجلملة اليت تستخدم .

                                                           
5 Daryanto, Pengembangan Perangkat Pembelajaran, (Yogyakarta: Gava Media, 2014), 

hlm. 176. 
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لقد أَلََّف العلماء القدامى الكتب يف هذا اجملال، وكانت هتدف إىل خدمة 

حيح أخطائهم. وأطلقت على هذه األنواع من الفصحى، وتقومي ألسنة العامة، وتص

املؤلفات أمساٌء تناسب اهلدف الذي من أجله أُلِّفت. فتجد مثاًل شرح ما يقع فيه 

التصحيف والتحريف، وحلن العامة، وما تلحن فيه العامة، فهذه العناوين تدل داللة 

 تستعمل كلمة واضحة على األخطاء اليت يرتكبها الناس يف أحاديثهم وكتاباهتم؛ وإن مل

 خطأ فيها.

فاضيا و ال يكفي بااستيعاب من كثرية  اليومية البيئة من إذا كان أن يساعد

ستماع و فهم املسموع جيدا و التعبري املفردات و املواد مبوضوع متنوعة , والبد بزيادة اإل

  .وحاتلالاحلسىن هي  البيئة اللغويةومن أهم الوسائل يف حتقيق  , الفصيح

باملعهد اإلسالمي قدرة هللا  باملدرسة الثانوية ا الكاتبقام هب راقبة الّتمن امل و

 ,مع ان قدرة الطالب مل تتفوق ىف هذه املدرسة كثريا  مل تستعمل وحاتللا, أن لنكان

  الكاتب للبحث وحتليل املوضوع : فلذلك اجنذب

طالب الضمائر لل ضبطترقية قدرة  علىوحات لاستخدام ال طريقة"  

 " الثاين باملدرسة الثانوية باملعهد اإلسالمي قدرة هللا لنكان بالصف
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 أسئلة البحث  .ج

 كما نرى اخللفية السابقة فأسئلة هذا البحث هي:

الضمائر للطالب بالصف الثاين باملدرسة الثانوية  ضبطقدرة  كيف نتيجة .1

 ؟اتوحلاستخدام القبل اللغة العربية  يف درس باملعهد اإلسالمي قدرة هللا لنكان

الضمائر للطالب بالصف الثاين باملدرسة الثانوية  ضبطقدرة كيف نتيجة  .2

  ؟وحاتلاستخدام البعد اللغة العربية  يف درس باملعهد اإلسالمي قدرة هللا لنكان

الضمائر للطالب  ضبطقدرة نتيجة  ؤدي اىل ترقيةي وحاتلاستخدام ال هل .3

اللغة  يف درس قدرة هللا لنكان بالصف الثاين باملدرسة الثانوية باملعهد اإلسالمي

 ؟ العربية
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 البحث  أغراض ه.

الضمائر للطالب بالصف الثاين باملدرسة الثانوية  ضبطقدرة  نتيجةملعرفة  .1

استخدام قبل اللغة العربية  يف درس باملعهد اإلسالمي قدرة هللا لنكان

 وحاتلال

سة الثانوية الضمائر للطالب بالصف الثاين باملدر  ضبطقدرة نتيجة ملعرفة  .2

استخدام بعد اللغة العربية  يف درس باملعهد اإلسالمي قدرة هللا لنكان

 وحاتلال

الضمائر للطالب بالصف الثاين باملدرسة  ضبطقدرة ترقية نتيجة ملعرفة  .3

بعد استخدام  اللغة العربية يف درس الثانوية باملعهد اإلسالمي قدرة هللا لنكان

  وحاتللا
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 حدود البحث د.

اىل  الكاتب دد الكاتب عن األحراف واألخطاء يف كتابة البحث فيحدّ و ليبع

 كما يلى:  حبثه

الصف الثاين باملدرسة الثانوية باملعهد املمثلة للمجتمع املبحوث هي  .1

 اإلسالمي قدرة هللا لنكان

 .الوحة اليت من خشبحقيقة مبعناها اللوحات اليت تكون جتريبية تناسب هبا .2

 مبوضوع حول  األعمال اليومية تتعّلق "الضمري" املاّدة اليت تكون حبثا .3

 أمهية البحث و.

 الناحية النظرية .1

 الرجاء هذاالبحث مينح املساعدة لتطوير العلوم اخلاّصة يف التعليم العربية

 حية التطبيقية االن .2
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م للطالب أن يكون البحث إدخاال و دافعا لرتقية املهارات و نتيجة تعلّ  .أ

 جنبيةالطالب يف تعليم اللغة األ

م العربية و مواّدة لرتقية جودة التعلي الألساتذ أن يكون البحث إعالم  .ب

 صول غاية التيدريسحل ةو املؤثّر  ةاملناسب

و للكاتب أن يكون البحث إعالما يزيد فكرة يف عملية التدريس, و   .ت

س و خ املدرّ نفسه كمرشّ  ددااىل مستوى التدريس األيت و إستع توجيحا

يف عملية التعليم  رتبيةاإلغناء و تطوير برنامج ال ومقدرا يف اإلسناد 

 العربية عند املدرسة.

  البحثفروض  ز.

ش حقيقتها. و ينقسم فتّ ينبغي أن ي ذيتة من البحث الالفروض هو إجابة موقّ  

 الفروض اىل قسمني: 
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قبل و بعد  يف درس اللغة العربية الطالب بني نتيجة وجد فرقي: )oH) الفروض البديلة

الصف الثاين باملدرسة الثانوية باملعهد  وحاتلالدام إستخ

 اإلسالمي قدرة هللا لنكان

قبل و  يف درس اللغة العربية الطالب بني نتيجة وجد فرقيال :  )aH( الفروض الصفرية

الصف الثاين باملدرسة الثانوية باملعهد  وحاتلالبعد إستخدام 

 اإلسالمي قدرة هللا لنكان

  متغريات البحث ط.

أن سوكردي يفّرق املتغريات اىل قسمني مها متغرية املؤثّرة الدراسات التجريبية,  يف

و املأثورة. أما املتغريات يف هذا البحث هي إستخدام الوسائل السماعية كاملتغرية املؤثّرة و 

 ألتية:اأما نتيجة الطالب كاملتغرية املأثورة. لتوضيح البيان علينا أن ننظر الصورة 

 املتغرية املأثورة        رية املؤثّرةاملتغ   

 نتيجة الطالب وحاتلالإستخدام 
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 حتديد املصطلحات ي.

 ويهدف حتديد املصطلحات لشرح متغريات البحث على النحو التايل: 

صوصة ـــمقر وـــصل أو كاـــشت أو أاـــع بطاقـــماو سبورة ة ـــلوحهي  وحاتلال .أ

قيق أهدافه حمتوى املادة التعليمية اليت تؤدي إىل مساعدته يف حت ت عليهاـــتثب

 التعليمية اليت يسعى إليها.

ملكة يقتدر هبا صاحبها اإلتيان بشّت العبارات  هي  الضمائر ضبطقدرة   .ب

 الفصيحة الصحيحة ضمائرها الختالف قواعد النحو و النظم الصريف .

للسنة  بالصف الثاين باملدرسة الثانوية باملعهد اإلسالمي قدرة هللا لنكان الطالب  .ت

 .م ۲۰۱٥ – ۲۰۱٤الدراسية 

إحدى املؤسسات التعليمية اإلسالمية املنتجة ألهل  املعهد اإلسالمي قدرة هللا  .ث

 لنكانتقع ب اللغة العربية

  الدراسة السابقة ك.

ع من قائمة املكتبية اليت تتعلق مبكتبة كانت منفعة الدراسة السابقة للتفتيش و اإلطال

البحوث اليت ترتبط أشياء اجلامعة و الكلية و اإلنرتنيت. يستفيد الكاتب ملعرفة شيئ من 
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د البحوث اليت ترتبط طلع الكاتب من البحوث السابقة فيجمبوضوع حبثه. و بعد ان ي

 ببحثه منها :

سة احملادثة باملدرسة حسنة مبوضوع حبثها " إستخدام الصورة على درا ناديا .1

الثانوية نصر اإلسالمية فاملبانج" و أرادت الكاتبة يف حبثها ملعرفة كيف تأثري 

انت الكاتبة تستخدم إستخدام الصورة على دراسة احملادثة فلنيل نتائج البحث ك

ة إستخدام الصورة على دراس و اإلستنبط من هذا البحث أنّ  باملنهج كمي.

  70،0لنظر اىل نتائج الطالب مبعدل أعلى بااحملادثة تأثري كبري 

مبوضوع " منفعة إستخدام الوسائل السماعية على رغبة الطالب يف نغراحا حممد  .2

دراسة اللغة العربية باملدرسة املتوسطة اإلسالمية الثانية فكجا فاملبانج" فأراد 

الكاتب لعرفة ما مدى منفعة الوسائل السماعية على رغبة تعلم الطالب يف 

اسة العربية. و لنيلها يستخدم الكاتب باملنهج كمي. فاإلستنبط من هذا در 



13 
 

 
 

البحث أن منفعة الوسائل السماعية تأثري مغزي على إرتفاع رغبة تعلم الطالب 

 يف دراسة العربية

م نتائج تعلّ  ترقيةتعليمية اللغة العربية على عبد هللا مبوضوع حبثه " تأثري الوسائل ال  .3

عربية باملدرسة اإلبتدائية الرمحن جينريي ديفاك" و اراد الطالب يف دراسة ال

نتائج تعلم  ترقيةتعليمية اللغة العربية على الكاتب ملعرفة كيف تأثري الوسائل ال

الطالب. و لنيلها يستخدم الكاتب باملنهج كمي. فاإلستنباط من هذا البحث 

مغزي بالنظر اىل نتائج  م تأثرينتائج التعلّ  ترقيةخدام الوسائل التعليمية يف أن إست

  70،0الطالب مبعدل أعلى 

تنفيذ نظرية احلوارات لرتقية مهارة "  باملوضوع تيساديانا الرسالة الّت كتبتها .4

فربو  201٤"اولو باملبنج اجنون ساكتيكا  7 2اهلجرية  باملدرسةالعربية التالميذ 

 موليه.
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 منهجية البحث ل.

 . املمثلة للمجتمع و العيانات1

 ملمثلة للمجتمعأ. ا

الصف الثاين مجيع  طالبا من 25كانت املمثلة للمجتمع يف هذا البحث هي

-2014عام الدراسي  باملدرسة الثانوية باملعهد اإلسالمي قدرة هللا لنكان

 فصول.ثالثة م اليت حتتوي على  2015

 ب. العيانات 

و بالرمو  تفريقا ا مجتمع السابقة, أخذ الباحث العياناتاملمثلة لل كما نرى

(simple random) .  .فالعينة  بعد أن يقرتع الكاتباملراد طريقة تأخيذ العينة باإلقرتاع

الصف الثاين باملدرسة الثانوية باملعهد عينة املأخوذ هي احدى املمثلة للمجتمع منها 
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. ملعرفة حالة العينات يف هذه م 2015-2014عام الدراسي  اإلسالمي قدرة هللا لنكان

 رها الكاتب كما يف اجلدول األيت:ة يصوّ الرسال

الصف الثاين باملدرسة الثانوية باملعهد اإلسالمي العينة يف هذا البحث  1.2اجلدول 

  قدرة هللا لنكان

 اجلملة الفصل منرة

 25 2 الصف الثاين 1

 2٥ اجملموعة

 

 نوع البيانات و مصادرها .2

 نوع البيانات .أ

 يستخدم الكاتب البيانات الكميات   و كان نوع البيانات يف هذا البحث
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البيانات الكميات هي بيانات تدل على األرقام و حتليلها بإستعمال اإلحصائى.  

 و أن هذه البيانات توجد من حاصل إجراء اإلختبارت القبلية يعين قبل إستخدام

 ة. الوسائل السماعية و البعدية يعين بعد إستخدام الوسائل السماعية يف تعليم العربي 

 و هذا البحث يستخدم الكاتب التصميم قبل التجريبية, أو املعروف 

(One Group Pretes-Posstes Design ) املراد هذا التصميم يقيس مرّتني, يعين قبل .

املعاملة و بعد املعاملة مّث البيانات املوجودة مقارنة لنيل الفّعال أو التأثري على أساس 

 الفرق مبعدهلا. 

خلطّة خيرت الكاتب إحدى الفرقة املأثورة إجراء اإلختبارات القبلية و و يف هذه ا 

 إجراء اإلختبارات البعدية. فتصميم البحث هذا كما يلى:

 إجراء اإلختبارات القبلية

(Pretest) 

 املعاملة

(Treatment) 

 إجراء اإلختبارات البعدية

(Posstest) 
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 مصادر البيانات  .ب

 توى من مصدرين مها: و كانت البيانات هلذا البحث حت

املصدر األساسى هو بيانات توجد مباشرة من التالميذ باإلختبارات  -

 .بالصف الثاين باملدرسة الثانوية باملعهد اإلسالمي قدرة هللا لنكان

املصدر الثاين هو بيانات مساعدة حتتوي من رئيس املدرسة و معلم اللغة  -

 العربية و كتب متنوعة و وثيقة و غريها. 

 ريقة مجع البيانات ط .2

 و كانت طريقة مجع البيانات اليت تشتمل يف هذا البحث هي:

 ةطريقة التجريب .أ

 هبذه الطريقة يصنع الباحث برنامج البحث خبطوات األبية:

 اإلختبارات القبليةإجراء  -
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قبل إشرتاك عملية التعليم  الذي سيعطى الباحث للتالميذختبار اإل

عّلم التديس عادة و أما أسئلة اإلختبارات . و ينّفذ املوحاتلالبإستخدام 

القبلية مساوية بأسئلة اإلختبارات البعدية. مث نتيجة اإلختبارات القبلية مقارنة 

 بنتيجة اإلختبارات البعدية بعد إشرتاك عملية التعليم. 

 تقدمي املواد الدراسية  -

 .وحاتلالبعد اإلختبارات القبلية تقدمي املواد الدراسية بإستخدام 

 إجراء اإلختبارات البعدية -

 إذا كان اإلختبارات القبلية أعطى الباحث للتالميذ قبل إشرتاك عملية التعليم

و العكس بأّن هذه اإلختبارات يعطى الباحث بعد إشرتاك عملية التعليم 

 .وحاتلالبإستخدام 
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 طريقة املالحظة  .ب

باشرة م هي الطريقة مجع البيانات املستعلمة ملعرفة الشخص او احلالة

  .باإلضافة اىل مالحظة حالة الوسائل و عملية التدريس يف الفصل

 املقابلة . طريقةج

ملعرفة عن  عهدمدير م حلصول على معلومات من الطريقةهذه  الكاتب يستخدم

ملعرفة عملية وهيئة الطلبة  املدارس أحوالو , املعهد اإلسالمي قدرة هللا لنكانتاريخ قيام 

 .باملعهداليومية  اللغة يف احلياة تنفيذ عربية عناللغة ال تعليم تطبيق

 د. طريقة الوثيقة

حالة د الطالب، وأمساء املعلمني و الباحث لنيل عد االطريقة اليت يستخدمه

باملعهد  املدرسةالوسائل الدراسي اليت تساعد عملية التعليم، وصور عامة ب

  .اإلسالمي قدرة هللا لنكان
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 . أساليب حتليل البياناتج

دمجع مجيع البيانات، سيتم القيام به يف عملية التحرير والتصنيف املناسبة ق

 للبيانات اليت جتمعها، وقد مت حتليل البيانات باستخدام التقنيات النوعية وصفية

مع  ) ت س ر ( )عالية،  لطالبل الضمائر ضبط قدرة)اختبار اإلحصائية( و ملعرفة 

 وفقا  للصيغة. ( متوسطة، منخفضة

باستخدام ول الشعار املتوسطة )م( من اإلحنراف املعياري )  س د  ( للحص 

 الصيغ التايل:

 ن \ 2ن    ,   س د ك = ف ك \م ك = ف ك 

 ن \ 2ن   ,   س د ي = ف ي \م ي = ف ي 

        ،الضمائر للطالب ضبطترقية قدرة  على وحاتلال تأثريحينما ملعرفة   

 (: ط )فاستخدامها صيغة منتج حليب االرتبا

       =-  

 { (  ن. ƩكƩ ( –) 2ك(2 } . {   ( 2 ن. ƩيƩ ( –) 2 ي(}6

                                                           
6 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan . ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 

2010), hal. 206 
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 ي. هيكل البحث 

 أما هيكل البحث هلذه الرسالة ينقسم اىل مخسة أبواب و هي:

 هدافلبحث أأسئلة ا ه خلفية ويبحث عن مقدمة في فصل: هذا ال  األول فصلال

فروض البحث و أمهية البحث و حدود البحث و حتديد  و

ل السابقة و منهجية البحث و هيك و الدراسات املصطلحات

 البحث. 

 و اللوحات التعليمية تعريفهاو  تعريف الطريقة يبحث عن فصلالثاىن : هذا ال فصلال

 كيان   الضمائر ضبطقدرة  تعريف و ملؤثرة استخدامات اللوحة

  .  الضمائر للطالب ضبطقدرة  ترقية على ملؤثرة اللوحة

باملعهد اإلسالمي  الثانويةاملدرسة  تاريخعن  يبحث فصلالثالث : هذا ال فصلال

 الثانويةوالرسالة باملدرسة  غرضال ، املدرسة هويةو  ,قدرة هللا لنكان

املوظفني املعلمني و  احوال، باملعهد اإلسالمي قدرة هللا لنكان

 تالميذ،ال احوال، باملعهد اإلسالمي قدرة هللا لنكان انويةالثباملدرسة 

 .  الثانوية باملعهد اإلسالمي قدرة هللا لنكان باملدرسةوسائل 
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لطالب  استخدامات اللوحةعن  يبحث حتليل البيانات فصلهذا الالرابع : فصلال

 بالصف الثاين باملدرسة الثانوية باملعهد اإلسالمي قدرة هللا لنكان

  .مالضمائر هل ضبطقية قدرة تر  على

 حات.قرت يبحث عن نتائج البحث وامل فصلهذا ال:   اخلامس فصلال

 


