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الباباألول

مقدمة

خلفية المشكلة.أ

للغة العربية تعبري مضمون القلب،والفكرة وخربة املتعلم. ويستطيع املتعلم أن إن اإلنشاء ىف ا

إن درس اإلنشاء هنا يهدف 1تطوير قوة أفكاره وابتكارية وإنتاجية لتتطور كيفية أفكاره بدون التعدد.

شاء، ويعلم املدرس املتعلم ىف البداية لرتكيب الكلمة إىل مترين الكتابة العربية، لبناء القدرة على اإلن

غري منظمة لتكون مجلة كاملة أو بإمالء النقط بالكلمات املطابقة. بالتاىل يعلم املدرس املتعلم لرتكيب 

اجلملة الكاملة من خالل املفردات الىت ألقاها املدرس.

م امل درس لكتابة اإلنشاء ابتدائة من وبعد أن كانوا قادرين على تركيب اجلملة اجليدة فيمر

الكلمة البسيطة حىت الكلمة املعقدة. ويعطى هلم املدرس القراءة القصرية عن مشكلة خاصة، ويستمع 

2املتعلمون قراءة املدرس جيدا مث يأمرهم املدرس لتعبري تلك املشكلة باستخدام أساليبهم.

ا الباحثة مع مدرسة اللغة العربية ىف معهد دار  بناء على حاصلة املراقبة الىت قامت 

ادة اإلنشاء احلكمة "أيىن نوفيتا" استخلصت الباحثة أن نتيجة قدرة الطالب الصف احلادى عشر مب

مازالت خافضة.

قواعد والرتمجة ىف درساإلنشاءليستخدم املدرس بطريقة اىف معهد دار احلكمة

1Drs. H. Ahmad Izzan, M.Ag Hal : 125-126
2Drs. H. A.R. Partosentono, Drs. Rofi’idkk, LembagaBahasaInstitut Agama Islam

NegeriSyarifHidayatullah Jakarta (PT. BulanBintang Jakarta 1977) hlm: 17
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و كما  ىف استخدم املدرس اخلطوات جيدا متخرج من قسم تدريس اللغة العربية،املدرس

باللغة اإلنشاءتبواتكالعادة أّن تعليم اللغة العربية ىف هذه املدرسة فعالة و مؤثرة و التالميذ قدروا ألن 

اإلنشاءىف معهد دار احلكمةالثانويةوجدت الباحثة ضعف قدرة تالميذ املدرسة لكن و .العربية اجليدة

و لذلك أرادت الباحثة ألن جترب نفس الطريقة . اللغة العربية ومل يفهموا عن مواد الدراسى العربية

.بلوحة الصرةو لكن قواعد والرتمجةالسابقة و هى طريقة 

ا الباحثة فيما يلىومن الظوا :هر الىت وجد

تعلم اإلنشاءبعض الطالب ال يفهمون )1

ال يقدر الطالب على تقدمي السؤال إىل املدرس عما يتعلق باملادة املدرسة)2

قلة الطالب الذين يقدمون أفكارهم عند تعلم اإلنشاء)3

جيدااللغة العربيةاإلنشاءتكتبواأنأكثر الطالب ال يقدرون)4

بعض الطالب الذين يقدمون السؤال عند تعلم اإلنشاء)5

فلذا، حنتاج إىل معرفة الطريقة والوسيلة اجليدة إلصالح جودة عملية التعلم والتعليم، 

ألن استخدام الوسيلة أو الطريقة املتنوعة تدافع الطالب ىف إتباع عملية التعلم حىت تصبح 

عملية التعلم تنتج احلاصلة الكاملة.

وينبغى للمدرس أن جيدد منوذج تعليمه لرتقية قدرة الطالب على اإلنشاء. وأما 

الطريقة الىت تستطيع أن ترقي قدرة الطالب على اإلنشاء فهى طريقة القواعد والرتمجة. 

البناء وتطوير املعرفة واإلنشاء.و وكان الطالب متورطني فعاال لالكتشاف، 
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بني طريقة القواعد والرتمجة. ويعترب أن هذه إن طريقة القواعد والرتمجة اندماجة 

عف املوجود ىف هذه الطريقتني متكامل بينهما يعىن أن القواعد ضالطريقة مثالية ألن ال

يفضل استخدامها مث الرتمجة.

وإصدار طريقة القواعد والرتمجة للحاجة إىل تعلم اللغة األجنبية. وهذه الطريقة 

ضارة ىف الزمن القدمي. وسوى ذلك أن هذه الطريقة مستخدمة لتعلم اللغة الىت ذات احل

ضة أوروبا، وحينئذ تنهض إحدى اللغات، منها اللغة اليونانية واللغة  تصدر ىف وقت 

الالتينية املستخدمة النتقال املوروث اإلنساين إىل العامل العريب املكتوب إىل عدة اللغات.

ن هذه الطريقة مضية. وهذه الطريقة وتسمى طريقة القواعد والرتمجة طريقة تقليدية أل

قد استخدمت ىف دائرة أوروبا قرونا لتعليم اللغات األجنبية.

واستخدام طريقة القواعد والرتمجة بلوحة الصرة لرتقية مهارة اإلنشاء مطابقة. واملعىن 

يج الفكرة  العام من الوسيلة ما تستطيع استخدامه إللقاء املعلومة وما تستطيع أن 

أن حتث احلماسة، االهتمام ورغبة الطالب وتستطيع أن تشجع عملية التعلم وتستطيع

لدى الطالب. إذن، نرجو أن تكون هذه الطريقة تستطيع أن ترقي قدرة الطالب على 

إنشاء اللغة العربية.

كما بني "زيىن" ىف حبثه أن املدرس الذى يستخدم الوسيلة التعلمية والطرق املتنوعة 

3الطالب لفهم املادة املتعلمة.تستطيع أن تساعد 

3Zaini.PenggunaanMedia
PembelajaranuntukMeningkatkanMotivasiSiswadalamKemahiranBerbicaraBahasa Arab, PTK,
(UIN Malang.2008), hlm. 14
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وقال "ورنوو" إن املدرس كاملركز ىف عملية التعلم يتأثر ىف تكوين املفاهيم املختلفة 

4.من غرض املدرس

ا الباحثة لسبب الطريقة الىت استخدمها مدرس اللغة  والظواهر السابقة الىت وجد

العربية. بناء على الظواهر السابقة تتجذب الباحثة للبحث عن فعالية طريقة القواعد 

دار احلكمة.باملدرسة الثانوية  مبعهد لرتقية مهارة اإلنشاء والرتمجة بلوحة الصرة 

الدوافع فى اختيار الموضوع.ب

تريد الباحثة ملعرفة فعالية طريقة القواعد والرتمجة بلوحة الصرة لرتقية مهارة اإلنشاء )1

.باملدرسة الثانوية  مبعهد دار احلكمة

.الفعال للطالبلطلب خيار الطريقة األخرى ىف تعليم اإلنشاء)2

.هذا البحث مل يقم أحد بالبحث من قبل)3

توضيح المصطلحات.ج

الفعالية هي . و 5الفعالية هي مفيدة، فاعلية، هلا نتاجية (نتاجيتها، األثر وانطباعها))1

مقياسة تبني مدى (الكمية، اجلودة والوقت) احملصول عليه. وكلما ارتفعت احلاصلة 

املأخوذة ارتفعت فعاليتها.

4Winarno.PengantarInteraksiBelajar –Mengajar (Bandung: Tarsito. 1982) Hlm, 100
5Tim PenyusunPusatPembinaan Dan PengembanganBahasa, KamusBesarBahasa

Indonesia, ( jakarta:1990). Hal. 97-98
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مجة هي طريقة القواعد والرت 6الطريقة : السرية، احلالة، املذهب، اخلط ىف الشيئ.)2

طريقة تفضل حفظ القواعد والكلمات املعينة الىت تركب داخل اجلملة نظرا إىل 

.القواعد املشهورة

لوحة الصرة أدوات مصنوعة من قطعة الكرتون الذى تتضمن فيه الكلمة)3

اإلنشاء كتابة تتوجه إىل تعبري الفكرة الرئيسية كالرأي، اإلحساس وغريمها داخل )4

الكتابة.

شكالتالم.د

تقديم المشكلة.1

بناء على البيان الذى قدمته الباحثة ىف خلفية املشكلة، واملشكالت املوجودة ىف 

هذا البحث :

ىف عملية تعلم وتعليم طريقة القواعد والرتمجة بلوحة الصرةكيف استخدام .أ

اللغة العربية؟

اإلنشاءارة فعالة لرتقية مهالقواعد والرتمجة بلوحة الصرةهل الطريقة.ب

لطالب؟لدى

تحديد المشكلة.2

465املنجد ىف اللغة واألعالم، طبعة املئوية األوىل، دار املشرق بريوت، ص. 6
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فعالية طريقة ولكثرة املشكالت املوجودة ىف هذا البحث حتدد الباحثة للبحث عن 

معهد دار مبدرسة الثانوية للفصل الثاىنالقواعد والرتمجة بلوحة الصرة لرتقية مهارة اإلنشاء

.احلكمة باكنبارو

تكوين المشكلة.3

يلى :وتكوين مشكلة البحث فيما

يفستخدام طريقة القواعد والرتمجة بلوحة الصرة فعالة لرتقية مهارة اإلنشاء ك.1

لدى الطالب؟

فوائد البحث وأهدافه.ه

البحثأهداف .1

ملعرفة مهارة الطالب ىف تعلم إنشاء اللغة العربية باستخدام طريقة القواعد والرتمجة 

.معهد دار احلكمةبلوحة الصرة ىف 

فوائد البحث.2

7وعلى األقل أن فائدة البحث تتكون من الفائدة النظرية والعملية.

الفائدة النظرية.أ

7Ridwan, MetodedanTeknikMenyusun Proposal Penelitian (Bandung: Alfabeta. 2009), hlm.
359
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د تطويرها والسيما ىف ونرجو حاصلة البحث تستطيع أن تزيد خزانة العلم وتساع.1

العلم الرتبوي

ونرجو حاصلة البحث تستطيع أن تدافع الباحثني األخرين للقيام بالبحث األخر مبا .2

ال تبحث عنه الباحثة

الفائدة العملية.ب

دف إىل دافع الطالب ىف تعلم اللغة الثانية والسيما  وعموما أن فائدة البحث 

لرتقية مهارة اإلنشاء.

بحث اخلاصة أنه يستفيذ للمدرس، الباحثة، الطالب، املدرسة واجلامعة، وفائد ال

وبيانه فيما يلى

للمدرس والباحثة.أ

وهذا البحث يستطيع أن يساعد قلة الوسيلة الىت استخدمها املدرس ىف تعليم اللغة العربية. 

ة مهارة التعليم ويستطيع أن يساعد املدرس ىف صناعة الوسيلة. وهذا البحث يهدف للباحثة لزياد

النافع

للطالب.ب

هذا البحث يساعد الطالب ملعرفة مصاعبهم ىف تعلم اللغة العربية، ألن الوسيلة املرحية 

تقلل ممل الطالب ىف عملية التعلم والتعليم. ويستطيع أن يرقى قدرة الطالب على كتابة إنشاء اللغة 

العربية



8

للمدرسة.ت

استتفاء قلة الوسيلة التعلمية والسيما تعلم اللغة إن حاصلة البحث تنفع للمدرسة ىف

العربية، واملدرسة تستيطع أن تعرف مشكلة تعلم اللغة العربية لتكون عملية التعلم فعالة وفاعلية

للكلية.ث

إن حاصلة البحث تعطى املعلومة للكلية عن املشكلة املوجودة ىف املدرسة العالية والسيما 

علمية. فلذا أن هذا البحث يهدف إىل أداء واجبته ىف تطوير ثالث وظائف ما يتعلق بالوسيلة الت

) التبعية للمجتمع. وهذه اجلامعة تتوظف إلنتاج 3) البحث (2) الرتبية والتعلم (1اجلامعة منها (

مرشح املدرس املهين الذى يستطيع أن يعاجل مشكلة التعلم.


