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 الفصل األول
 أساسية البحث

 
 خلفية البحث .أ 

عملية التعلم والتعليم ىي عملية اليت تتضمن فيها أنشطة بني ادلعلم والتالميذ 
 1العالقىىة ادلتداةلىىة الىىيت عىىيث ا عمليىىة اللبىىف  لل. ىىف  ىىىي  معىىني علىىأ أسىىا  

تلك العملية ال تتخلص من التفاعل بني ادلعلم والتالميذ  وىذه عملية التفاعىل مهمىة 
إىل التالميىىىذ عادلعلفمىىىات  يدلىىىمل ادلعلىىىم التف ىىىيات فيهىىىاا عمليىىىة الىىىتعلم والتعلىىىيم     

 وادلهارات وادلفقف وا خالق بعملية التفاعل 

يسىىىىىمأ بالتفاعىىىىىل التعلىىىىىيم و التفاعىىىىىل بىىىىىني ادلعلىىىىىم والتالميىىىىىذ ا عمليىىىىىة الىىىىىتعلم 
ف  فرة العالقة النشطة مىن ى التفاعل اللبف   أمحي  وشفىاة  أ   فأب اللبف   عني

عمليىة ا  2 ناحيتني يعى  بىني ادلعلىم والتالميىذ الىيت عىيث ا ا رتدىال ذلىي  التعلىيم
ادلعلىم ف  فيهىا و نسانيني يع  التالميذ الذين يتعلمبني عن رين إ تفجي أنشطة التفاعل
طني  ال حيىىىيث يال بىىىي علىىىأ ادلعلىىىم والتالميىىىذ أ  ي فنىىىفا نشىىىو  التالميىىىذ  عل ىىىميالىىىذ  

  ال ا السلفعي والنفسىي والفعلىي إذا عا  العن ر واحي فقط  النش اللبف   فاعل تال
 سىىىيطرا  علىىىأ عمليىىىة، ىنىىىاظ وةيفىىىة وةور ادلعلىىىم ي   واحلقيقىىىة الىىىيت عىىىيث ا ادلىىىيار 

 إىل التالميىىىىذ يسىىىىتمعف و   مىىىىن ناحيىىىىة واحىىىىية  التفاعىىىىل   ىىىىىذه احلالىىىىة بسىىىىد  الىىىىتعلم
  ادلعلىىم نشىىيط جىىيا    ىىىذه  ىىن متناسىىدةف.سىى   ادلعلفمىىات أو ادلعرفىىات مىىن ادلعلىىم

 ا بنىىىا  هىىي ادلعلىىىمتىىىاج إىل ج  حي     ذلىىك ف  ىىىاري  و ىىىن ا ب ف ي  ول ىىن التالميىىىذ سىىلد  
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  وىىىىىم  التالميىىىىذو  ادلتناسىىىى  بىىىىني ادلعلىىىىم ث التفاعىىىىل حىىىى  حيىىىىي   ةالىىىىتعلم ا يىىىىي احىىىىفا 
 التعلم  بنشال ا عملية ايستطيعف  أ  يشلعف 

متناسىىى  إذا عىىىا  إتىىىاة التفافىىى  بىىىني  ي ىىىف  التفاعىىىل قىىىا     ا  أميتيندىىىف  أ 
يهىىتم بتفافىى  أنشىىطة  ىىىذا ىنعىى  أ  ال بىىي علىىأ ادلعلىىم أ  3ادلعلىىم والتالميىىذ ا عمليتىىو 

 أثنا  التعليم  التفاعل اللبف  ا عملية بني ادلعلم والتالميذ

ميرسىىىة دم ييىىىة ال انفيىىىة مالحإىىىة دهيييىىىة قامىىىح ةىىىا الداح ىىىة ا  بىىىالنإر إىل
ىىذا ك ىن أ    ادلاةة باستخيام الطريقىة ادلناسىدة ةىا يشرح ادلعلم ، ةهرت أ   باعندارو

اللغىىىة عمليىىىة التفاعىىىل اللبىىىف  أثنىىىا  تعلىىىيم  اأنشىىىطتو ادلعلىىىم والتالميىىىذ يفجىىىي تفافىىى  
ا نشىطة  وىىذه .عمليتىو اوالتالميذ  ادلعلم أنشطتوول ن ىناظ اختال  بني   العربية

عمليىىىة التفاعىىىل اللبىىىف  أثنىىىا   ا عما أ   تسىىىد  اتىىىاة التفاعىىىل اللبىىىف  ال متناسىىىقة 
 : اللغة العربيةتعليم 

لية التعليم باسىتخيام الطريقىة ادلداشىرة، يشىرح يستخيم ادلعلم الطريقة ادلداشرة  عم  1
يسهل ادلاةة إىل التالميذ باستخيام اللغة العربية  ويستخيم ادلعلم الفسائل لادلعلم 

لتالميذ ا فهم ادلاةة اليت يشرحها ادلعلم  وال بي علأ التالميىذ أ  يهتمىفا بشىرح ل
 فايسىى لالتالمىىذ فىىافف  أ   مىىن أع ىىرادلعلىىم ويسىى لفا عىىن مىىا ه يفهمفاىىىا  ول ىىن 

  ادلعلم ادلاةة اليت ه يفهمفاىا
ملىىىة ادلعلىىم ا  يىىىتلف ا ىىىذه الطريقىىة   يسىىتخيم ادلعلىىم ةريقىىىة السىىمعية الشىىىفهية  2

يتلفإىىىىفا تالميىىىىذ أ  يسىىىىتمعفا   ال بىىىىي علىىىىأ الو الىىىىيت تفجىىىىي ا احلىىىىفار أو القىىىىرا ة، 
التالميىذ ال يسىتمعف  جيىيا وال  مىن أع ر ا ملة اليت يتلفإها ادلعلم إليهم  ول ن

 يستطيعف  أ  يتلفإفا ا ملة اليت يتلفإها ادلعلم إليهم  
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التالميىىىذ فر ىىىة ادلعلىىىم  يعطىىىأا ىىىىذه الطريقىىىة  يسىىىتخيم ادلعلىىىم ةريقىىىة ادلناقشىىىة   3
اآلخىرين عىن يناقشىفا مىع ، ال بىي علىأ التالميىذ أ  للمناقشة مع التالميذ اآلخرين
وىىذا  التالميىذ ال يناقشىف  مىع اآلخىرين  مىن أع ىرادلاةة اليت يشرح ادلعلم  ول ىن 

 التالميىىذ ت لميىىك ىىن أ  نىىرا ىنىىاظ بعىىذ التالميىىذ يقفمىىف  ب نشىىطة أخىىرا م ىىل 
   عىىىابادلىىىاةة والن   تناسىىىدها لىىىف  ا شىىىيا  الىىىيت الي  يتخوىىىىم مىىىع ا  ىىىيقا   ىىىاندهم 

ىىو التالميىىذيوادلعلىىم أيضىىا   ال بىىي علىىأ التالميىىذ أ و  عىىن ادلىىاةة  أف ىىارىم قىىيملت فج 
فىافف  أ  من التالميىذ  أع ر ول ن  ىم عن ادلاةة اليت يعلمها ادلعلمأف ار يقي مفا 

  يقيمفا أف ارىم
القىرا ة  ا ىىذه الطريقىة يعطىأ ادلعلىم التالميىذ قىرا ة الىنص  يستخيم ادلعلم ةريقة  4

ليقىىرأ الىىنص  وال بىىي علىىأ التالىنيىىذ ا  يقرئىىفا يطلىى  ادلعلىىم التالميىىذ عىىن ادلىىاةة    
 النص   اه برييوا أ  يقرئف من التالميذ أع ر النص  .ي.ا  ول ن

الإىىىىفاىر السىىىىابقة، فتىىىىيافع الداح ىىىىة إىل أ  تقىىىىفم و  خلفيىىىىة ادلشىىىى لة بىىىىالنإر إىل
عملية  فيتوافق أنشطة المعلم والتالميذ جودة  ":  عح ادلفضفع يبالد.ث العلم

  كنبارو".محّمدية الثانوية ب بمدرسة العربية التفاعل التربوي أثناء تعليم اللغة

 مشكالت البحث .ب 
 :ي يت ة الد.ث السابقة فمش التو عما خلفي بالنإر إىل

  ةمنخفض التالميذ عربيةاللغة الم يتعلالتالميذ ا  أنشطة  1
  التعلم سيطرا  علأ عمليةوةيفة وةور ادلعلم ي    2
عملية التفاعل اللبف  أثنا  تعليم  اادلعلم ال يهتم بالتفاف  أنشطتو والتالميذ   3

 اللغة العربيةاللغة 
 عملية التفاعل اللبف  أثنا  تعليم اللغة اتفاف  أنشطة ادلعلم والتالميذ جفةة   4

  العربية
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عمليىىىة التفاعىىىل  اتفافىىى  أنشىىىطة ادلعلىىىم والتالميىىىذ  جىىىفةة علىىىأالىىى  تىىى ثر العفامىىىل   5
  العربية أثنا  تعليم اللغة اللبف 

 حدود البحث .ج 
تفاف   جفةة، فت.ية الداح ة عن  ول  رة ادلش الت ادلفجفةة ا ىذا الد.ث

والعفامىىل  العربيىىة عمليىىة التفاعىىل اللبىىف  أثنىىا  تعلىىيم اللغىىة اأنشىىطة ادلعلىىم والتالميىىذ 
عمليىىة التفاعىىل اللبىىف  أثنىىا   اتفافىى  أنشىىطة ادلعلىىم والتالميىىذ  جىىفةةعلىىأ الىى  تىى ثر 
  دم يية ال انفية ب ندارو ىنيرسة العربية تعليم اللغة

 أسئلة البحث .د 
 :عما ي يتبالنإر إىل عييي ادلش الت الد.ث الساب  ف سئلتو  

عمليىىىة التفاعىىل اللبىىىف  أثنىىىا  تعلىىىيم  اتفافىىى  أنشىىطة ادلعلىىىم والتالميىىىذ ىىىل يفجىىىي   1
 ؟دم يية ال انفية ب ندارو ىنيرسة العربية اللغة

عمليىىة التفاعىىل اللبىىف  أثنىىا   اتفافىى  أنشىىطة ادلعلىىم والتالميىىذ  جىىفةة إىل أ  حىىي  2
 ؟دم يية ال انفية ب ندارو ىنيرسة العربية تعليم اللغة

عمليىة التفاعىل  اتفافى  أنشىطة ادلعلىم والتالميىذ  جىفةة علىأالى  تى ثر العفامىل مىا   3
 ؟دم يية ال انفية ب ندارو ىنيرسة العربية اللبف  أثنا  تعليم اللغة

 أهداف البحث .ه 
 :عما ي يتبالنإر إىل أسئلة الد.ث السابقة ف ىيافو  

 عمليىىة التفاعىىل اللبىىف  أثنىىا  تعلىىيم اللغىىة اتفافىى  أنشىىطة ادلعلىىم والتالميىىذ  دلعرفىىة  1
  دم يية ال انفية ب ندارو ىنيرسة العربية

عمليىىة التفاعىىل اللبىىف  أثنىىا  تعلىىيم  اتفافىى  أنشىىطة ادلعلىىم والتالميىىذ  جىىفةة دلعرفىىة  2
  دم يية ال انفية ب ندارو ىنيرسة العربية اللغة

عمليىىىىة  اتفافىىىى  أنشىىىىطة ادلعلىىىىم والتالميىىىىذ جىىىىفةة علىىىىأ الىىىى  تىىىى ثر العفامىىىىل دلعرفىىىىة   3
  دم يية ال انفية ب ندارو ىنيرسة العربية التفاعل اللبف  أثنا  تعليم اللغة
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 أهمية البحث .و 
 وأما أمهية الد.ث ىي:

 ةيىشىهاةة ا امعرة لل. ىف  علىأ قيام بالد.ث شرل من الشىرول ادلقىر للداح ة، ال  1
السىىلطا   لليرجىىة ا وىل ا قسىىم تعلىىيم اللغىىة العربيىىة ب ليىىة اللبيىىة والتعلىىيم  امعىىة

 الشريف قاسم ا سالمية احل فمية رياو 
تفافىى  أنشىىطة جىىفةة علىىأ  ىىىذا الد.ىىث أ  ي ىىف  ف ىىرة ادليرسىىة يرجىىأ للميرسىىة،  2

  عملية التفاعل اللبف  اادلعلم والتالميذ 
 اتفافىىى  أنشىىىطة ادلعلىىىم والتالميىىىذ  جىىىفةة أمهيىىىة ، لزيىىىاةة ادلعلفمىىىات عىىىننيللمعلمىىى  3

  عملية التفاعل اللبف 

 للداح ني، ىذا الد.ث مرجع ذلم ا القيام بالد.ث ادلتعل  ىنفضفع ىذا الد.ث   4
 مصطلحات البحث .ز 

ث للتداعي عن الفهم ادلن.ر   .ات ادلتعلقة ةذا الد.فضح الداح ة ادل طلت  
 :يتعما ي 

 تفاف   1
ا  تفاف ادلراة بالا لسا  العرب ىنع  ا نسجام، ا ت فاق، تفاىم  و   تفا 

عملية التفاعل اللبف  أثنا   اتفاف  أنشطة ادلعلم والتالميذ ىذا الد.ث ىف 
 دم يية ال انفية ب ندارو  ىنيرسة العربية تعليم اللغة

 أنشطة ادلعلم  2
  التعلىىىىيم ىىىىىي عىىىىل عمليىىىىة الىىىىيت يعملهىىىىا ادلعلىىىىم ا عمليىىىىة أنشىىىىطة ادلعلىىىىم

ال بىىىىي علىىىىأ ادلعلىىىىم أ  يشىىىى ل احىىىىفا   ميالتعلىىىىىنعىىىى  أ  ا عمليىىىىة ىنىىىىا ا نشىىىىطة 
با نشىىطة ا  وادلىىراة 4الفاعليىىة حىى  التالميىىذ يسىى لف  ويقىىي مف  أف ىىارىم  ميالتعلىى

                                                           
4
 Hartono, dkk., PAIKEM Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif dan Menyenangkan, 

Pekanbaru: Zanafa , 2008, h.11 
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عمليىىة التفاعىىل اللبىىف  أثنىىا   اعىىل عمليىىة الىىيت يعملهىىا ادلعلىىم  ىىىي ىىىذا الد.ىىث
  العربية تعليم اللغة

 أنشطة التالميذ  3
 التعلمالتالميذ ا عملية  اشلاظىي مهزة ب  أونف عني  التالميذ أنشطة

يفعف  إىل ادلعلفمات أو ي ف التالميذ ا يد.  ك ن رؤيتها من أنشطةاليت 
 Gina و   Pat Hollingswortوقا   5الير    ويس لف  علأ ادلاةة ويلخ ف 

Lewis :   منهج التالميذ ليشلعفا نفسهم ا عملية  ىي التالميذ تعلم أنشطةأ
 سيلدنمني أنشطةعني  6اليت تارةم   خربةحبماسة وك نف  أ  يفهمفا  التعلم
ىي عملية اليت يعملها التالميذ فرةي ا أو مجاعة ليفهمفا احل س  وق َيم  التالميذ تعلم

جهي ا نسا   يى التالميذتعلم  أ   أنشطة : يس يامنينقا  مرتيو  7وادلفقف 
  8 والفجياين والنفسيلدنا  ادلعرفة ةاخل نفسو عادلعرا 

ا ىذا الد.ث ىي عل عملية اليت يعملها التالميذ  تعلم ب نشطة وادلراة
 عقي عا هي ا ة  العربي عملية التفاعل اللبف  أثنا  تعليم اللغةالتالميذ ا خال  

 ين ا يي أحفا  وأىيا  التعلم

 التفاعل اللبف     4
interactionأو  التفاعل

 وأم ىا 10بىني مىاة تني أو أع ىر ىف ت ثن متدىاة   9
ف  ىفرة العالقىة النشىطة مىن نىاحيتني يعى  بىني ادلعلىم والتالميىذ ىى التفاعل اللبىف   

                                                           
5
 Hamzah B. Uno dkk., Op.Cit., h.33. 

6
 Pat Hollingswort dan Gina Lewis, Pembelajaran Aktif, (Jakarta: PT. Indeks, 2008), h. 

vii. 
7
 Silbermen, Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif, (Yogyakarta: Nusamedia, 

2009), h. 13. 
8
 Martinis Yamin, Kiat Membelajarkan Siswa, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 

h.82. 
 51)شرعة ةار الع رية للطداعة والنشر، القاىرة(، ص: قامف  اليا  الع را   9

 588( ص:2012) ةار ادلشرق، بنوت،  ادلنجي ا اللغة  الطدعة اخلامسة وا ربعف   10
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عنىىىىي سىىىىرةكن ىىىىىف  التفاعىىىىل اللبىىىىف  11الىىىىيت عىىىىيث ا ا رتدىىىىال ذلىىىىي  التعلىىىىيم 
ب  عنىىىىىىىي  12التفاعىىىىىىىل الىىىىىىىذ  حيىىىىىىىيث ا ا رتدىىىىىىىال ذلىىىىىىىي  التعلىىىىىىىيم والتىىىىىىىيريس 

لبىىف  ىىىف عالقىىة متداةلىىة بىىني ادلعلىىم والتالميىىذ ا نإىىام سفريفسىىفبروتف التفاعىىل ال
 13 ةالتعلم ا يي أحفا ا عقي   ةمهم من العفامل عاملىف  التعليم و

تداةلىىة بىىني ادلعالقىىة  ال  ىىفرة ا ىىىذا الد.ىىث ىىىف التفاعىىل اللبىىف وادلىىراة ب
وم فتعلىىىىىة  الىىىىىتعلم معلىىىىم اللغىىىىىة العربيىىىىىة والتالميىىىىذ الىىىىىيت عىىىىىيث ا ا رتدىىىىال ذلىىىىىي 

 وادلفج هة وذلا ىي  معني  
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 Syaiful Bahri Djamarah, Op.Cit.,  h.11. 
12

 Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar Cetakan ke 22, (Jakarta: PT 

Rajawali Pers, 2014), h.1. 
13

 B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 
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