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 الباب األول 

 مقّدمة

 التمهيد للمشكلة  -أ

م والتعليم أمران مشهوران في التربية.
ّ
وهما نشاطان ال يتجزئان عن حياة  التعل

م والتعليم  في عملية السلوك و االستجابة.  أّن  اإلنسانية.
ّ
شخص يعمل بالتعل

م .
ّ
 يستطيع الشخص ترقية القّوته بالتعل

 
ّ
شاط الذي به شخص حتى  يحّقق الكفاءة املطلوبة. من خالل عملية نم التعل

التعليم يمكن لشخصية حصول على املعارف واملهارات واألخالق املحمودة. 

، ص  2009بالحقيقة , تجري عملية التعليم لترقية قوة أو كفاءة الفرد )فريبادي ، 

.21.) 

بمعنى أّن عملية التعليم تحدث في التالميذ  ةالتعليم عملية شخصية وسياقي

ما حاولة لجعل تالميذ موفًقا لتطّورهم وبيئتهم.عملية التعليم 
ّ
،  2008)ورستا، تعل

 (.85.ص 

م هو تغيير السلوك نحو سلوك أحسن 
ّ
يمكننا أن نعرف أّن الغرض من التعل

م هناك ا ,من هذا التعريف فيما يتعلق باملعارف واملهارات واملواقف.
ّ
لخصائص للتعل

 . وهي العمليات والتغيرات في السلوك والخبرات واملمارسات. 

وية الحكومية في نادرسة الثاللغة العربية درس مهم للتالميذ في امل درس

سوكابومي . وهي محاولة لتوفير التربية أو التعليم للتالميذ  عن أهمية األمر املتعلق 

 بعبادة محضة أو غير محضة .

إضافة إلى ذلك, فإن الغرض من  تحسين نوعية تعليم اللغة العربية يصبح أمًرا مهما.

تعليم اللغة العربية هو أن يكون لدى التالميذ املهارة اللغوية تحتوى على الشفوية أو 

كتوبة. هذا موافقا لتنظيم وزير جمهورية الدينية إندونيسيا لعامامل
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وجه لتشجيع التالميذ وتوجيه مدرس أّن درس اللغة العربية  . هو كما يلي,2013

. املهارة اللغوية اللغة العربيةوتطوير وتعزيز القدرة وتنمية املوقف اإليجابي من 

واملوقف اإليجابي لدى التالميذ من اللغة العربية مهمة جًدا في املساعدة على فهم 

مصادر التعليم اإلسالمية,  وهي القرآن والحديث, والكتب العربية املتعلقة باإلسالم. 

 (.  45-44, ص. 2013)وزارة الدينية, 

ع , عمل املد
ّ
ّرس كل املحاولة لتكوين  حال لتحقيق عملية التعليم وفًقا للمتوق

التعلم املحبوب للتالميذ, حتى ال يشعرون بالسأم وينشطون بلمجتهد في عملية 

 التعليم وتأثير على ترقية التحصيالت التعليمية للتالميذ .

سم بتحقيق التعليمي العالي
ّ
في تقييم نجاح التعليم,  .النجاح في عملية التعليم يت

ر
ّ
جميع وحدة  الذي مقّرر في كفاءة األساسية الواحدة. اكتمال التعليم لكل مؤش

حّدد معيار الحد األدنى لإلنجاز في جميع الدروس 
ُ
التربية أو املدارس يجب على أن ت

مها في املدرسة.
ّ
 التي يعل

وية الحكومية معايير في الحد األدنى لإلنجاز في درس اللغة العربية نااملدرسة الث

م العربية أن ينجح في أكثر الكفاءة ا, . وبالتالي مقّررا 60هي  
ّ
لتالميذ الناجح في التعل

 على األقل ستون .

وية الحكومية نااملدرسة الثتنتج املالحظة على التالميذ الفصل السابع "د" من 

في سوكابومي, فيما يتعلق بمواد اللغة العربية ، تبين أّن مشكلة للتالميذ الفصل 

السابع "د" أّن الكثير من التالميذ لم يفهموا مفهوم املبتدأ والخبر . هذا واضح في أّن 

نتائج إختبار املمارسة إجابة األسئلة حول املادتين لم تصل إلى معايير الحد األدنى 

 از . لإلنج

درجات الفهم الضعيفة للتالميذ في مجال الدراسة العربية ، وخاصة فيما  إّن 

يتعلق بمفهوم املبتدأ والخبر ، أنه كان بسبب خلفية التالميذ املختلفة ، يخرجون 

من املدرسة االبتدائية اإلسالمية وأكثر منهم يخرجون من املدرسة االبتدائية. ألولئك 
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االبتدائية اإلسالمية ، سيكون بالسهولة في التعليم ألنه الذين تخرجوا من املدرسة 

تعليم أساسيات اللغة العربية. بخالف أولئك الذين هم يخرجون من املدرسة 

االبتدائية ، ليس بالسهل التعليم وسيكون من الصعب فهمه ألنهم لم يدرسوا اللغة 

ل في عملية التع
ّ
وتكون العالقة  ليمالعربية مطلًقا. و لذلك أن يكون التالميذ معط

وتكون النتائج التعليم لم تصل إلى غير اإلتصال املتبادلة بين التالميذ واملدرسين 

 هذا مشكلة لكل مدّرس في التعليم. معايير الحد األدنى لإلنجاز.

إن مفهوم املبتدأ والخبر مهمة جًدا في تعليم اللغة العربية. الدرس مرئّي من 

مبدأ مهما في (, أن 48. عات. كما قال سومردي )صجانب التدريجي و مواد املنوّ 

يجب على التوفيق لقدرات الطالب في   التعليم هو تدبير املشكلة. املواد املستعّد 

مرحلة التعليمية املعّينة. ألن املواد املحددة ال يمكن تعليمها في دفعة واحدة . في 

الجملة الفعلية. املبتدأ  تعليم اللغة العربية  جملتين فقط . وهما الجملة اإلسمية و

و الخبر هذان من باب الجملة اإلسمية . ولذلك مهم جًدا واألساس ي أن يتقن 

 للتالميذ.

والحال اآلخر أدي إلى التالميذ الذين لم يفهموا  مفهوم املبتدأ والخبر هي أن 

م يالتعل طريقةلم تعظيم استخدام عملية التعليم ما زالت غلب على املدّرس. املدّرس 

دون املشاركة في عملية التعليم. بالطبع  حتى يهتم تالميذ إلى مدّرسهم بشكل صحيح 

 هذا يجعل التالميذ كسول في عملية التعليم.

نظرا إلى ذلك الحال, يجب على طريقة يفصل في هذه املشكلة. حتى عملية 

عة, إذن مطلوب  إلى طريقة التعليم 
ّ
التعليم اللغة العربية وفًقا لألهداف املتوق

املناسبة لقدرة التالميذ. يجب على اختيار الطريقة الذي تطبيقها في التعليم اللغة 

سع 
ّ
لدور مهم في عملية التعليم, حيثما إّن عملية العربية. بالنظر إلى أن املدّرس يت

التعليم هي خالصة من عملية التعليم الشاملة. إحدى النحو التي يمكن الستخدامها 

( قال 2، ص  2008هي استخدام الطريقة الصحيحة. وهذا بناء على الرأي سافر )
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مه عند أن "نجاح تعليم اللغة العربية يعتمد أيًضا على الطريقة الصحيحة في تعلي

 (:297املدّرس". بما أن أيونينجسيه )ص 

"باستخدام طريقة التدريس الصحيحة ,  يمكن أن يزيد من مشاركة التالميذ في 

عملية التعليم. املدّرس البّد إلى إجراء تغييرات أو تغيير النماذج في عملية التعليم بما 

 ه .التغييرات في مواقف التالميذ واهتماماتهم تجاه املواد املوّج 

 ينّمي رغبا وميل التالميذو  سليماعملية التعليم تكون نظرا الى تعبير اإلخصائي, 

 تعليمه. وفقا إلحتياج التالميذ في  يةليمطريقة التعن املدّرس يستخدم إذا كا

إحدى طروق التعليم الذي تستخدم هي التعلم التعاونى ومع لرأي  سوفرجونو 

حتوي على جميع يلتعاونى هو مفهوم واسع ( أّن نموذج التعليم ا54, ص. 2010)

د على  التعاون . أنواع العمل الجماعي التي موّجه عند املدرس
ّ
هذا نموذج التعليم يؤك

 بين التالميذ في عملية التعليم.

كان نموذج التعليم التعاونى بعض النوع, أحدها "فرقة املساعدة التفريدية" 

ف بين إمتياز التعليم
ّ
عاونى والتعليم  الفردية. يتعلم التالميذ بفردي الت هذا النوع يؤل

املواد التعليمية التي أعدها املدّرس. نتائج التعليم الفردية معّد إلى مجموعة 

ملناقشتها وجميع أعضاء املجموعة مسؤولون عن اإلجابة الشاملة باعتبارها 

 (.194, ص.  2009مسؤولية مشتركة )سالفين , 

البّد من مكّون البحث بعنوان تطبيق طريقة  بالنسبة إلى الوصف املذكور,

م للتالميذ في مفهوم املبتدأ  التعليم "فرقة املساعدة التفريدية" 
ّ
لتطوير نتائج التعل

وية نااملدرسة الثوالخبر ) البحث اإلجرائي للتالميذ في الفصل السابع "د"  في 

 الحكومية ورودويونج سوكابومي(.

 صياغة املشكلة  -ب 



5 
 
 

Siti Rohilah, 2019 
Penerapan Metode Team Assisted Individualization untuk Meningkatkan Hasil Belajar pada 
Materi MUbtada Khabar 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

استناًدا إلى التمهيد للمشكلة املذكور, تسبك الباحثة عن تحديد املشكلة  أن 

التالميذ الذين ال يفهمون مفهوم املبتداء والخبر , و املدّرس اللغة العربية تستخدم 

 طريقة املحاضرة في تعليمها.

بناًء على هذه املشكالت , فإن صياغة املشكلة املحددة في البحث اإلجرائي التي 

 وم به الباحثة كما يلي:ستق

لتطوير نتائج   .   كيف تحضير الدروس بتطبيق طريقة "فرقة املساعدة التفريدية"1

م
ّ
في املدرسة  للتالميذ في الفصل السابع "د" عن مفهوم املبتدأ والخبر التعل

 ؟  وية الحكومية ورودويونجناالث

م"فرقة املساعدة التفريدية" لتطوير  .  كيف تطبيق طريقة التعليم 2
ّ
عن  نتائج التعل

وية نااملدرسة الثاملبتداء والخبر للتالميذ في الفصل السابع "د" في مفهوم 

 الحكومية ورودويونج ؟

م. كيف تطوير 3
ّ
املبتداء والخبر بعد تطبيق طريقة التعليم عن مفهوم  نتائج التعل

 ساعدة التفريدية"؟"فرقة امل

 أهداف البحث  -ج

أهداف البحث العام هو يصف تطبيق طريقة التعليم "فرقة املساعدة  

م التفريدية" لتطوير
ّ
املبتداء والخبر. وأّمأ أهداف البحث  عن مفهوم نتائج التعل

 الخاص هو :

 "فرقة املساعدة التفريدية" .  تحضير الدروس بتطبيق طريقة التعليم  1

م"فرقة املساعدة التفريدية" لتطوير  .  تطبيق طريقة التعليم 2
ّ
عن  نتائج التعل

وية الحكومية نافي املدرسة الث والخبر للتالميذ في الفصل السابع "د"مفهوم املبتدأ 

 ورودويونج 
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م. تطوير 3
ّ
"فرقة  والخبر بعد تطبيق طريقة التعليممفهوم املبتدأ  عن نتائج التعل

 املساعدة التفريدية" 

 فوائد البحث  -د

 فائدة النظري   -1

كتبّرع في توسيع ملعارف في العلوم التربوية في تطوير طريقة التعليم "فرقة   أ(. 

للحصول على تعليم اللغة العربية تفريحا حتى  املساعدة التفريدية" 

 إلستخدامه  كلمراجع لتطوير إدارة التعليم.

"فرقة املساعدة  . يزيد مفاهيم  للبحث املستقبل لتطوير طريقة التعليم (ب

 كأحد الطريقة في تعليم اللغة العربية التفريدية" 

 فائدة العملي  -2

 .  للتالميذ(أ

 ( التالميذ يتعاونون في تطوير فهم املواد الدروس1

م( عالقات جيدة 2
ّ
 بين التالميذ في تطوير نتائج التعل

 ( تطوير واستخدام مهارات التفكير النقدي وتعاون في املجموعة3

 .  للمدّرس(ب

( كالخيار للمدّرس الختيار طريقة التعليم املتنوع  حتى التالميذ غيرة في 1

 التعليم

 ( بهذه الطريقة, من املتوقع املدّرس أن يعرف القدرات كل التالميذ2

 للمدرسة . (ج

 نتائجها.م اللغة العربية على عملية و ( تطّور كيفية التعلي1
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( مع االنتهاء من البحث اإلجرائي, أن يكون مدخالت للمدارس فيما يتعلق 2

ناهج الدراسية على أساس مفي تطوير باستخدام طريقة التعليم 

 .2013ناهج الدراسية مالكفاءات األساسية املقررة في 

 .  للباحث(د

فوائد للباحث, وهي زيادة الخبرة واملعرفة للباحث فيما يتعلق بتطبيق 

م للتالميذ عن   طريقة التعليم "فرقة املساعدة التفريدية"
ّ
لتطوير نتائج التعل

 مفهوم املبتداء والخبر

 الهيكال التنظيمي للرسالة  -ه

, في هذا الباب يصف التمهيد للمشكلة وصياغة املشكلة  الباب األول املقدمة

 والغرض من البحث وفوائد البحث والهيكال التنظيمي للرسالة. 

يصف الباب الثاني اإليطار النظري , في هذا الباب وصف النظري يحتوى على 

م, , طريقة التعليم ,التعليم
ّ
 طريقة  "فرقة املساعدة التفريدية"  , تعلم ونتائج التعل

 و فرضية البحث. املبتدأ والخبر, و البحوث الوثيقة

يصف الباب الثالث منهجية البحث, في هذا البابب  يصف تصميم البحث, 

اني وعينات ومتعاون في البحث,
ّ
دور  , التعريف التشغيلي مكان و وقت البحث, سك

 البحث, جمع البيانات, تحليل البيانات, و مؤشرات النجاح.

بحث , في هذا الباب يصف نتائج التهاناقشمو نتائج البحث يصف الباب الرابع 

التي تشمل وصف الدور األول يحتوى على تخطيط   . نتائج البحثتهاناقشمو 

نعكاس إجراءات الدور األول, مالتعليم في الدور األول, اإلجراء في تعليم الدور األول, 

لى تخطيط التعليم نتائج أجراءات في الدور األول, و وصف الدور الثاني يحتوى ع



8 
 
 

Siti Rohilah, 2019 
Penerapan Metode Team Assisted Individualization untuk Meningkatkan Hasil Belajar pada 
Materi MUbtada Khabar 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

نعكاس إجراءات الدور الثاني, نتائج مفي الدور الثاني, اإلجراء في تعليم الدور الثاني, 

 أجراءات في الدور الثاني, و مناقشة عن نتائج البحث.

توصيات التي يتوقع أن توفر استنتاجات نتائج البحث و يصف الباب الخامس 

 للتالميذ.فوائد لتطوير تعليم اللغة العربية 

 


