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 الفصل األول
 أساسيات البحث

  خلفية البحث . أ
تعلم التالميذ أنشطة جسمانية و عقلية و مها عنصران مًتبطان و متأيدان  أنشطة

يتفكر ادلرء عندما يعمل و عندما  . و قاألمحد روحاينمثال عندما يقراء ادلرء يًتكز على قرائتو
لتالميذالفرصة ليقدروا على التفكَت ا عطىينبغي للمدرس أن ي لكال يعمل ال يتفكر. فلذا

 بأنفسهم.
للحصول على ىدف التعليم  تالميذال بُت ادلدرس و عملية التعليم عملية التعامل

. و التعليم تالميذالادلطلوب.والتعليم حقيقتو عمليو تقتضى األنشطة إما من ادلدرس أو 
وينبغى  مهمعمليو التعليم  عند تالميذالكثرة االشًتاك. وأنشطة   تالميذالعمليو من حيث أن 

 ىدفا إىل احلصول على احلاصلة الكاملة. تالميذالللمدرس أن يهتم بأنشطة 
ادلرء بذل لتعلم باجلد أو الكامل من حيث ط أداء عدة أنشطة ااوادلراد بالتعلم النش

ط يورط ا. والتعلم النشادلعُت جهدة الستيعاب ادلادة الدراسيو واحلصول على اذلدف
ط االعصران حيتاجان إىل أنشطة التعلم الكامل.مفهوم التعلم النش ا. ومهو عقليةجسمانية 

قد اكتشفو الفيلوسفي الصٍت امسو جنفوذميوس.ما مسعتو نسيتو وما رأيتو تذكرتو وما فعلتو 
وعملية التعليم ىو نشط يؤدى اىل ادلناىج الدراسية ادلؤسسة ليكون ذلا تأثَت على 1فهمتو. 

تعلمُت يف يمي  اجلوات.. على األىلية وادلؤثر احملدد يف تغيَت السلوك من ادل ادلتعلمُت وحيصل
 ما يف تعليم اللغة العربية.والسي

ادلدرسة في ةهبا الباحث تمالحظة متهيدية قام عرفت الباحثة من التعريف السابقة أن
 الظواىر التالية: ةالباحث توجد ،الثانوية الثانية اإلسالمية احلكومية كمبار

 يلع. بعض التالميذ م  أصدقائهم يف أثناء التعليم. .1
                                                           

1Silberma, Interaksi  dan Motivasi Belajar Mengajar, ( Jakarta : Grasindo,2002) hal 101  
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 ان خيرجوا من الفصل بدون احلجة. بعض التالميذ حيبون .2
 .أكثر التالميذ ال يعملون التمرينات .3
 .أكثر التالميذ ال يهتمون بشرح ادلدرس .4
 مون يف اثناء التعليم.بعض التالميذ ينا .5
 .بعض التالميذ يلتفت ديينا ومشاال يف اثناء التعليم .6
 التالميذ مل يقدموا األسئلة عن ادلادة الىت مل يفهموىا. .7
 يف مادة اللغة العربية  منفخضة. أكثر نتيجة التالميذ .8

، عن تنفيذ عملية تعليم اللغة العربية ىف ادلدرسة الثانوية بالنظر إىل الظواىر السابقة  
 الثانية اإلسالمية احلكومية كمبار فوجدت الباحثة األمور اآلتية :

سم تعليم اللغة العربية دلدرس الذي تعلم اللغة العربية يف تلك ادلدرسة متحرج يف قا .1
 .باجلامعة

الطريقة و اإلسًتاتيجية التعليمية الىت استعملها ادلدرس متنوعة وخمتلفة منها: اسًتاتيجية  .2
Ekspositori  ،.اسًتاتيجية ادلعيد، طريقة ادلباشرة، طريقة القرأة 

 يشرح ادلدرس ادلواد شرحا وافيا على حس. حاجة إىل الشرح .  .3
 حيلل ادلدرس التمرينات م  التالميذ بطريقة ادلناقشة و ادلذاكرة داخل الفصل .4
 يعطى ادلدرس على التالميذ الواجبات ادلنزلية فردية كانت او يماعية  .5

العربية ولكن ما  وبذالك ينبغى للتالميذ ان يرقوا نشطهم و يًتكزواىا يف تعليم اللغة
زال ىناك من بعض التالميذ مل يهتموا التعليم اىتماما كبَتا بتعليم اللغة العربية.يلع. بعض 

 التالميذ م  أصدقائهم يف أثناء التعليم.
الىت ديكن إجعلها والطريقة الصامتة صناعة البطاقة ادلتشاهبةاإلسًتاتيجيةو تطبيق 

دلعلمات اىل التالميذ وجيعلهم نشيطُت و مبتكرين ليوصل هبا ادلدرس اوطريقة إسًتاتيجية 
يساعدهبا ادلدرس على اتباع عملية التعليم  وطريقةوناقدين وديكن أيضا إجعلها إسًتاتيجية 
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بكل نشاط وجهد وسَتتقى هبا أنشطة التالميذ يف تعليم اللغة العربية. وىكذا استعمال 
اتيجية التعليم ادلناسبة بنحو التالميذ الطريقة و استخدام الوسائل التعليمية و تطبيق إسًت 

عقليا كان لغويا يسهل أن يرقى أنشطة التعليم لديهم .بعدما قدمت الباحثة الظواىر فًتيد 
صناعة البطاقة فعالية تطبيق  إستراتيجية الباحثة أن تقوم بالبحث العلمى حتت ادلوضوع " 

تعلم اللغة العربية فى المدرسة  في أنشطةالتالميذ لترقيةطريقة الصامتة البالمتشابهة 
 "الثانوية الثانية اإلسالمية الحكومية كمبار

 
 ب. مشكلة البحث 

خلفية البحث تقدًن الباحثة مشكلة البحث  عرفت الباحثة من التعريف السابقة أن
 فيما يلى:

 .أنشطة التالميذ يف تعليم اللغة العربية. .1
 يتعلق بادلادة قبلها.معظم التالميذ يستحيون لتقدًن األسئلة عما  .2
 ال يقدم معظم التالميذ أفكارىم. .3
 التالميذ غَت نشيط يف عملية التعليم. .4
 تفكَت التالميذ على تعليم اللغة العربية .5
 قدرة ادلدرسة يف تنوي  اإلسًتاتيجية  يف تعليم مادة اللغة العربية  .6
قية أنشطة صناعة البطاقة ادلتشاهبةبالطريقة الصامتةلًت فعالية تطبيق إسًتاتيجية .7

 .تعلم اللغة العربيةيف التالميذ
 حدود البحث  . ج
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فعاليةتطبيق لكثَتة ادلشكالت يف ىذا البحث فأرادت الباحثة أن حتددىا يف"
يف تعلم اللغة العربية  التالميذية أنشطةصناعة البطاقة ادلتشاهبةبالطريقة الصامتةلًتقإسًتاتيجية

 احلكومية كمبار"ىف ادلدرسة الثانوية الثانية اإلسالمية 
 د. أسئلة البحث   

صناعة البطاقة أما تكوين ادلشكلة يف ىذا البحث كما يلى: ىل تطبيق إسًتاتيجية  
يف ادلدرسة يف تعلم اللغة العربية  التالميذة أنشطةالصامتة تكون فعاال لًتقي بالطريقةادلتشاهبة

 ؟.الثانوية الثانية اإلسالمية احلكومية كمبار
 البحثو. أهداف 

صناعة البطاقة اذلدف ىذا البحث ىو دلعرفة فعالية من تطبيق إسًتاتيجية 
الثانوية الثانية تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة يف  بالطريقة الصامتةلًتقية أنشطة التالميذ ادلتشاهبة

 .اإلسالمية احلكومية كمبار
 البحث  اهميةه. 

 أّما فوائد البحث كما تأتى : 
 .الفوائد النظريّة  .1

 ىذا البحث لزيادة ادلراج  العملية يف ادلكتبة خاصة يف مكتبة القسم  ( 1
ىذا البحث حلث ادلدرسُت على أن يفكروا يف تطوير التعليم و ترقية جودة ( 2

 عملية التعليم وخباصة تعليم اللغة العربية . 
 .الفوائد العلمية2

صناعة البطاقة إسًتاتيجية للمدرس, زيادة معرفة ادلدرسة عن إستعمال ( 1
 .يف التعلم  التالميذ لًتقية أنشطةادلتشاهبة
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بادلدرسة للتالميذ, دلساعدة على انبعاث أنشطة تعلم اللغة العربية لدى التالميذ ( 2
 العالية اإلسالمية احلكومية الثاين بكمبار.

 للمدرسة ( 3
اقًتاحا اىل ادلدرسة لتوفَت الكت. و الوسائل التعليمية يف تنفيذ تعليم  . أ

 اللغةالعربية 
م اللغة العربية لدى التالميذ يب. يسامهة للمدرسة يف السعى اىل ترقية أنشطة تعل

 العالية اإلسالمية احلكومية الثانية بكمباربادلدرسة 
عليم صناعة البطاقة ادلتشاهبةلًتقّية عن إسًتاتيجية الت للمباحثة, لتوسي  ادلعلومات( 4

 التالميذ. أنشطة
للمكتبة, زيادة ادلصدر و دفًت ادلراج  يف تعليم اللغة العربية  عن إسًتاتيجية  ( 5

 التعليم. 
 ز. مصطلحات البحث

اليتعاداألخطاء من فهم ادلوضوع, فوج. على الباحثة ان توضح اإلصطالحات  
 ادلوجودة ىف ىذا البحث 

 فعالية. 1 
فة وحتقيق نفوذ. وادلراد ىنا حال تدل على تنفيذ كل وظيالفعالية ىي تأثَت و  

والفعالية عند 2،ناشطا يف األنشطة التعليمية اشًتاك األعضاءاألىداف وسداد الوقت و 
 3.القرار أو اذلدف ادلثايل ،الربنامج التخطي ،"أسواين سوجد" حاصلة يف تنفيذ الواجبة

                                                           

2 E.Mulyasa,Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, ۲٠٠3), hal 8۲ 

3 Aswani Sujud, Matra Fungsional Pendidikan, (Yogyakarta: Purba Sari,۱989), hal ۱53 
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للوصول إىل  ،التعريف السابق أن الفعالية مرتبطة بتنفيذ الواجبة الرئيسية عرفت الياحثة من
 أىداف ومطابقة بالوقت

 صناعة البطاقة ادلتشاهبة اإلسًتاتيجية. 2
من إسًتاتيجّيات التعليم التعاوىن الىت تكون الة دلساعدة تنفيذ عملية اإلسًتاتيجية 

صناعة البطاقة ستعمال إسًتاتيجية  التعليم التعليم ليكون فرحيا و دمتعا وعلى ىذه يكون إ
دافعون اىل اتباع عملية  ويستطي  اىل اجعال التالميذ نشيطُت  ىف تعليم اللغة العربية ادلتشاهبة
 4التعليم.

 الطريقة الصامتة. 3
الطريقة الصامتة ىي طريقة مستخدمة لتعليم اللغة األجنبية باستخدام احلركة والصورة  

ادلدرس يتكلم قليال و . و تشكيل استجابة التالميذ وادلدرس كثرة السكوت واخلطة للمرحية
. حىت تريد الباحثة 5التالميذ يتكلمون كثَتا تدرجييا ىذه الطريقة تركز على مستقل التالميذ.

 لتتجارب ىذه الطريقة يف تعليم اللغة العربية.
 الًتقية. 4

وادلراد ترقية يف ىذه  .6ترقية وىي مبعٌت رفعو وصعده –يرقي  –ىي مصدر من رقي
 البحث اي يف عملية التدريس.

 م. أنشطة التعل5
وأنشطة عملية التعلم اظتهر من أنشطة التالميذ. واألنشطة جزء من أسس  
7بُت التالميذ وادلدرس. امل اليت تعُت ذماح عملية التعاملوالعو  مهمةالتعليم 

 

                                                           
4 Agus Suprijono, Cooperative Learning, Teori & Aplikasi PAIKEM,(Yogyakarta:Pustaka 

Pelajar,2011), hlm.55 
 

5 Itsc.ph-karlsruhe.de/swstevick.pdf 
 276. ص.  2٠٠2يف اللغة و األعالم, بَتوت: يمي  اخلقوق حمفوظة, ادلنجد 2

6Slameto, Belajar dan Fktor-faktor yang Mempengaruhi,(Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 
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