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 الباب األّول
 مقّدمة

 خلفية البحث .أ 
 لتنمية الحاجة اساس التربية الن حياتنا في مهمة التربية اّن
 منها التربية مئسسة في السيئة االحوال بعض ووجدنا. الحضارة

 االستاذ یفهم لم اي ّطرادالنغملبا طالبا یتعلم االستاذ آان
 اراالیث سيعطي وهذا ،للطالب الجيدة يةتدریسال ستراتيجيةإ

 غير و ملال الطالب یشعر, مفرح غير التعلم تصير منها ،السيئة
 .ذالك

 علوما یتعلم ان شخص آل علي یجب ،العصري وفي
 العربية اللغة تعليمآ ،عنه تكنولوجيا سيغلب بدونه الن متواليا
 تعليم في المنطقي التفكيرب شخاص األیستعملوا  ،عادة.  للطالب
 تحتاج التي اللغة مهارات أربع بية یكونالعر اللغة تعليم اّمأ. اللغة

ومهارة  ،الكالم  ومهارة ، ستماعاإل ةمهار وهي ،الطالب 
 ١ .الكتابةمهارة و ، القراءة

 تطبيق اليةفّع"هي  ، الكالم ةمهار معمتعلق في هذا البحث 
ة مهار ترقيةنحو )(code mixingخطالط العالمة إستراتيجية إ

الطلبة آرانجي  العالية تربية سةمدرب في الفصل العاشرالكالم 
 منآثر أ ماأو  .اللغة ثنائية سترقية  ویمكن ".باتشيران المونجان

آرانجي باتشيران  ةعاليالمدرسة ال في والطالبات الطالب
 همفكرت توسيعل ختالط العالمةإ ستراتيجيةإ همیستخدمو المونجان

 رقيةتل عتستطي ختالط العالمةإ ستراتيجيةإأن  ال یدرآون لكنهم، 
التي  ختالط العالمةإ ستراتيجيةإ یعتبرو هم  .همآالم ةمهار
 ستراتيجيةه اإلهذالباحثة  أخذتف. لتكلم المعتاد فقط  همتساعد

 . هذا البحثل
المهارة  ستراتيجية لترقيةاإل هذه نصنع البحث، هذا من

 آثيرةمحادثة ال دراسة في المسائل آانت الحقيقة في و. الكالم 



٣ 

 
 

 ،ةممل و ةصعب محادثةال باّن یظّن یبتدأوه، ان الطالب یخاف منها
 آثير انه مع كالمال مواد بانتهاء الطالب هئوویتا. بموضيعه یتحير
 لم سةالمدر هذه في محادثةال تدریس واما .٢فكرته في المواد من

 ترجوا وتبحث  ان الباحثة ترید فلذالك ستراتيجيةاإل هذه تمارس
 تدریس في الطالب تنصر ان تستطيع ةستراتيجياإل بهذه الباحثة

 .محادثةال
 
 

 قضایا البحث .ب 
 فتقدم ، الفهم ولتيسير السابقة البحث خلفية الى إستنادًا

 :وهي ، إجابتها تطلب التي المسـائل  الباحثة
بين  )code mixing(الط العالمة تاستراتيجية اخ آيف تطبيق.١

ة الكالم في ترقية مهارنحوة والطلبة الدینية الطلبة العاّم
الفصل العاشر بمدرسة العالية تربية الطلبة آرانجي باتشيران 

  ؟ المونجان

بين  )code mixing(الط العالمة تاستراتيجية اخ آيف فّعالية. ٢
ترقية مهارة الكالم في نحوالدینية  لبةة والطالعاّم لبةالط
تربية الطلبة آرانجي باتشيران فصل العاشر بمدرسة العالية ال
  ؟ ونجانالم

 

 

 

 

 أغراض البحث .ج 
 :یلي آما البحث هذا فى تقصد التى األغراض أّما
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 code(الط العالمة تاستراتيجية اخ لمعرفة تطبيق.١
mixing (ترقية مهارة نحوة والطلبة الدینية بين الطلبة العاّم

الكالم في الفصل العاشر بمدرسة العالية تربية الطلبة 
  . آرانجي باتشيران المونجان

 code(استراتيجية اختالط العالمة  فّعالية لمعرفة.٢ 
mixing( ترقية مهارة نحوة والطلبة الدینية بين الطلبة العاّم

الكالم في الفصل العاشر بمدرسة العالية تربية الطلبة 
  . آرانجي باتشيران المونجان

 
 

 منافع البحث .د 
  : یأتي آما البحث هذا من المستفادة األمور أّما
 .الكالم  ةآالمراجع للمدرسين لترقية مهار : ةللمدرس. ١
  :آما یلي   يجماعلإل. ٢
حتى ینالوا  الكالم ةلترقية مهارآلمبادئ والمراجع :  ساتذةلأل •

 .تعليمها النجاح في 
 . الكالم ةمهارللتسهيل الطلبة في ترقية :     للطلبة • 
ضوء منهج في  الكالم ةمهارهمية ترقية ألتعرف به :    للباحثة • 

 .الدراسي المستعمل 
 
 
 
 
 المصطلحات بعض ضيح تو .ه 

 المتنّوعة األخـرى الجوانب إلى البحث الیتسع ولكي
 تطبيق  فّعالية"  الموضوع هذا تحّدد أن  الباحثة فأرادت

الكالم في الفصل  ةلترقية مهار "ختالط العالمةإ" ستراتيجيةإ
 تشيران المونجانالعاشر بمدرسة العالية تربية الطلبة آرانجي با
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 لتحدید خـاّصًة والتوضيح البيانات إلى  الباحثة تحتاج وآذا ،
 : یلي آما الموضوع

: تعالى اهللا قال آما1. المبالغة صيغة اي الفّع آلمة من : فّعالية. ١
 تلحق اسم صناعي مصدر هي فّعالية اما 2".یرید لما فعال"
 اما  3. المصدر معني علي للداللة التاءنيث تاء تليها نسبة یاء

و  4الغرض الى لتحصيل طبقات آل البحث ذاه في فّعالية
الكالم  ترقية مهاراتنحو "ختالط العالمةإ" ستراتيجيةإ نجاح
 مدرسة العالية تربية الطلبة آرانجي باتشيران المونجانفي ال

. 
 اخضاع  بمعنى) تطبيًقا-یطبق-طبق( من مصدر : تطبيق. ٢

. 5نحوها او قانونية او عملية لقاعدة القضایا و المساءل
لترقية  "ختالط العالمةإ"ستراتيجية إ تطبيق هنا والمراد
الكالم في الفصل العاشر بمدرسة العالية تربية الطلبة  ةمهار

 . آرانجي باتشيران المونجان
حد اللغة یمر أ اللغة من استعمال عناصر :ختالط العالمة إ. ٣

المراد من اللغة  6. ىخرٔاللى اللغة اإبكالم الخصوص 
 .ندونيسية لي اللغة اإلإالعربية 

من اللغة العربية ان یحاصلوا آالم الطالب  : مهارة الكالم. ٤
 .هم تعملون في فصلهم  ،عادة. مهاراتهم 

                                                            
 42 ,787ب . دمشق ص: الحكمة منشورات دار  ,يةالعرب اللغة قواعد ملخص, نعمة فؤاد 3
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" مدرسة في هذا البحث   المراد:  العالية تربية الطلبة بمدرسة. ٥
لعالية او العالية العامة في اسلوب اندونسيایعني  "العالية

 .عربيا  ة في اسلوبدینيال
 

 البحث فروض .و 
 ومقررة البحث مسألة على مقّيدة إجابة هى البحث فروض

 البحث فرضية إّن :اریكونطا سوهارسمي تقال المجموعة بالبينات

   7(Ho)الصغریة الفرضية و (Ha) البدلية الفرضية وهي نوعان
 تقدم .بيانها سوف التى األساسية األسئلة على وإعتمادًا

 وهي ، التالى البحث فى صوابها تحقق التى البحث فروض  الباحثة

 :یلي آما
 (Ha) البدلية الفرضية. ١

 مستقّل متغير بين العالقُة فيها أّن الفرضية دّلت
)Variabel X (مستقل غير ومتغير )Variabel Y . (الفرضية و 

ستراتيجية إ تطبيق فّعالية یوجد: هي البحث لهذ البدلية
الكالم في  ةلترقية مهار )Code Mixing( "الط العالمةختإ"

الفصل العاشر بمدرسة العالية تربية الطلبة آرانجي باتشيران 
 . المونجان

 )Ho( ریةالصغ الفرضية. ٢ 
 مستقّل متغير بين العالقُة فيها ليست أّن الفرضية دّلت

)Variabel X (مستقل غير ومتغير )Variabel Y (الفرضية و 
ستراتيجية إ تطبيق فّعالية الیوجد:  هي البحث لهذا ریةغالص

الكالم في  ةلترقية مهار )Code Mixing( "ختالط العالمةإ"
الفصل العاشر بمدرسة العالية تربية الطلبة آرانجي باتشيران 

 . المونجان
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta; Rineka Cipta  
1997),6 
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 البحث طریقة .ز 
 منها تأخذ التى الحقائق مصادر تعّين أّن للباحثة ینبغى

  .جامعيال البحث هذا فى اليها تقصد التى الحقائق الى للوصول
 :التالي آما  الباحثة عليها تخظو التى المعينة والطریقة

 البحث نوع. ١
 هما قسمين إلى ینقسم البحث طریقة أّن عرفنا آما
). Kuantitatif(الكّمّية والطریقة) Kualitatif(الكيفّية الطریقة
 الحساب فيها استغنى التي البحث طریقة هي الكيفّية الطریقة
 فيها یكون فإّنها آّمية طریقة وعكسها. العددّیة واألرقام
 . العددّیة واألرقام الحساب

 طریقةال" هي  الباحثة استخدمتها التى البحث وطریقة

 البيانات باستعمال المعرفة نيل فى العملية طریقة وهي ."الكّمّية

أّما جنس و 8.المنشود الشيئ عن البيان إیجاد فى آآلة الرقمّية
هذا البحث فهو بحث تجریبّي وأهدافه إستقصاء إمكان العالقة 

 9. بين السبب وعقيبته بإجزاء التجربة إلى الفرقة التجربّية
  البحث مجتمع. ٢

 فى واألشخاص األفراد جميع هو البحث مجتمع
 من ٣٢۵ السّكان یتكّون البحث هذا فى والمجتمع 10.البحث
 العالية بمدرسة العاشر الفصل في الطالباتالطالب و  جميع

العينة  اخذتو .تربية الطلبة آرانجي باتشيران المونجان 
 . ٧٠منهم یعني  ٢٠%

 عينة البحث. ٣
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 یكون اّلذي  البحث  مجتمع من بعض هي البحث عينة
 ما على مؤّسسا البحث مجتمع آّل الباحثة وأخذت  11.منه نائبا
 أقّل البحث عمجتم عدد آان إن: أریكونطا سوهارسيمي رأى
في هذا البحث استخدمت عينة   12.آّلها فأخذت شخص مئة من

 . (Stratified Sample)طبقية 
 البيانات جمع طریقة. ٤

. البحث هذا في  الباحثة ليهإ تحتاج ما آل هي البيانات
 بهذا موافقة آثيرة طرائق  الباحثة إستعملت البيانات ولنيل
 : وهي البحث

 (Observasi)  المالحظة طریقة . أ
ة المالحظة هي  تواجهة التى المقصودة المنهجّي
ستخدمت إ .13مباشرة والوقائع الظواهر إلى اإلنتباه
 حالة عن البينات لنيل مباشرة الطریقة هذه  الباحثة
 المعارف إلقاء في المعلم وقدرة وبيئتها المدرسة

م عملية عن الطلبة وآراء والمعلومات  العربية اللغة تعّل
 إستراتيجية بتطبيق هارة الكالمم ليةعم أخّصها ،
 . "إختالط العالمة"

 (Wawancara)  المقابلة طریقة . ب
 واحدة جهة من بالتسائل البيانات بها المراد

  الباحثة فتستعمل 14البحث أهداف على بإعتماد منّظمة
 إستراتيجية  تطبيق عن البيانات لمعرفة الطریقة هذه
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الفصل العاشر في  (Code Mixing) "إختالط العالمة"
بمدرسة العالية تربية الطلبة آرانجي باتشيران 

 بهذا آثيرًا تتعلق التي اآلخر األخبار و المونجان
 .جامعيال البحث

 (Dokumentasi)  الكتاب أو الوثائق طریقة .ج
 الكتب مثل المكتوبة البيانات جميع بها والمراد
 اإلجتماع ومحضر والوثائق والجرائد والمجّالت

ة والمذآورات موالنظا  إستعملت 15ذلك الى وما اليومّي
 إلى للوصول ستراتيجيةواإلأ الطریقة هذه  الباحثة
 وتاریخها المدرسة أحوال عن والمعلومات اتنالبيا

مين وجملة  .المدرسة هذه في والطالباتأ والطّالب المعّل

 (Angket) االستبيانات طریقة .د

 تحت البحث عينة ليجيبها األسئلة جدول هي
  16.بالبحث المتعلقة البيانات لنيل  الباحثة رعایة

 هي البحث هذا في المستخدمة واالستبيانات
 الصميمة اإلجابة إختيارة هي ، لقةعالم االستبيانات

 . المستجيبين على تحصل التي األجوبة مجموعات من

طالبات  إلى األسئلة هذه  الباحثة وأعطى
باتشيران العالية تربية الطلبة آرانجي  بمدرسة

 الفرقة في آالعينة  الباحثة تختارهم ، المونجان
 ألّن, فقط (Kelompok Eksperimen) التجربية

 Codeختالط العالمة إ( بتطبيق تتعلق االستبيانات
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Suharsimi, Metode……….., 131 
 من ترجم  18

Nasution, Metodologi Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 128 
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Mixing (لنيل ستراتيجيةواإلأ الطریقة وهذه 
) Code Mixingختالط العالمة إ( يقتطب عن المعلومات

العالية آرانجي  درسةبممهارة الكالم   تدریس في
 .بيتشيران المونجان 

  Tes اإلختبار  طریقة  .ه
أو الشخص  الىهي جملة من األسئلة المقدمة 

سيمي أّنه ارقال سوه. األشخاص إلظهار درجة
توّزع  .طالباتمعقود لمعرفة نتائج درس ال اختبار

واإلختبار  بار مّرتين یعني اإلختبار األّولهذا اإلخت
 .النهائي

دمت الباحثة  هذه الطریقة للوصول الى وإستخ
الفصل في  هارة الكالمم تدریسالمعلومات عن 
 العالية آرانجي بيتشيران المونجانالعاشر بمدرسة 

ة قبل تطبيق  ختالط إستراتيجية إللفرقة التجربّي
 .وبعده (Code Mixing)العالمة 

 البيانات تحليل طریقة. ٦
 السؤال من ابةلإلج الطرائق أحد هو البيانات تحليل
 قّدمت الفرصة هذه في. البحث قضایا  في المستخدمة
ة حقائق  الباحثة ّي  المرتذة األرقام من حقائق وهي الكّم

  17.االحصائية بالطریقة
ا  : هي  الباحثة تستعملها التي الرموز وأّم

 (Prosentase)رمز المأویة  .أ 

                                                            
 ترجم من  17

Pustaka Pelajar,2003), 50: Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta 
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 تطبيق عن البيانات لتحليل (P) المأویة رموز
 مهارة الكالم رقيةت في ختالط العالمةإستراتيجية إ

 التي العالية آرانجي بيتشيران المونجان بمدرسة
 :   وهي االستبيانات بطریقة  الباحثة عليها حصلت

 (F) األجوبة تكریر                                   
  (N) المستجبين عدد                       
ا  البيانات تحليل في والتعيين التفسير أّم

 فيستعمل ،بحث ال اإلفتراض وتحقيق المجموعة
 أریكونطا سوهارسيمي قدمته الذي المقدار  الباحثة
 18: یلي فيما

%٧٦%  - ١٠٠ 

%٧۵  -  %۵٦ 

%۵۵   -  %٤٠ 

%١٠%  -  ٣٩ 
 جيد

 مقبوال

 ناقصا

 قبيحا
 (”Tes “t)رمز المقارنة  .ب 

  الباحثة تستخدم"Tes t" أیضا یسمى المقارنة رمز
 الى  الوصول مقارنة عن المعرفة لنيل  الّرمز هذا

ة الفرقةفي  اتبالالط آفائة  نشاءاإل تدریس فى الّتجربّي
  الوصول بين الفرق یوجد التحليل بعد إذا. التحریري

ة للفرقة اتبالالط آفائة الى  أّن على یدّل فهذا التجربّي
الية وجود بمعنى ،مردودة (H0) رّیةغالص الفرضية  فّع

ترقية  في  اتبالطال آفائة الى  الوصول و )Code Mixingختالط العالمة إ(ستراتيجية إ دامإستخ بين
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العالية آرانجي باتشيران  بمدرسةالكالم  مهارة
 یوجد ال التحليل بعدآان  إذا بالعكس أو ،المونجان 

 للفرقة  الطّالب آفائة الى  الوصول بين الفرق
ة للفرقة و التجربّية  أّن على یدّل فهذا الضبطّي
ة ةغالص الفرضّي  هناك ليس بمعنى ،مقبولة (H0) رّی
الية ترقية  في  اتبالطال آفائة الى  الوصول و )Code Mixingختالط العالمة إ(ستراتيجية إ إستخدام بين فّع
العالية آرانجي باتشيران  بمدرسةالكالم  ةمهار

 الصغيرة العينة تعد العلمي البحث هذا عينة إّن  . المونجان 
 بين إرتباط فيه ما البحث هذا وفي. ثالثين من أقّل أو

 جامعيال البحث هذا ألّن ، (y)والمتغير (x)المتغير
 بين إرتباط هناك" یقال. مصدرین أو فرقتين یستعمل

 المصدر من عليها نحصل التي النتيجة إذا" المتغيرین
  19.سواء أو الثابت

 ،بينهما والإرتباطا بيرینالك للعينتين (”Tes “t) المقارنة رمز وأّما
 :یلى فيما رمز فيستعمل

 :البيان
t0   =المقارنة 

M1   =المتوّسط(Mean)  المتغّير من  X (Variabel X). 
M2  =المتوّسط(Mean)  المتغّير من Y (Variabel Y). 
 

M1 (Mean)وأّما رمز   1: 
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M1 =
)(

)'(
N

fx∑ 

∑ 'fx =المتغّير من النتيجة مجموع      X 
N = المتغّير من المستجيبين عدد X 
   

وأّما رمز 
M2 

  

M2 =
)(

)'(
N

fy∑ 

∑ 'fy =المتغّير من النتيجة مجموع      y 
N =عدد المستجيبين من المتغّيرy 

 
Deviasi Standar Variabel I 

SD1 =
)(

)'(' 22

N
fx

N
fx ∑∑ − 

X =النتيجة انحراف (Deviasi skor)  المتغّير من x 
N = عدد المستجيبين من المتغّيرx 

 

  Deviasi Standar Variabel II    

      SD2 =
)(

)'(' 22

N
fy

N
fy ∑∑ − 

Y =النتيجة انحراف (Deviasi skor)  المتغّير من y 
N =ن من المتغّيرعدد المستجيبيy 

    

   Variabel 1Standart  Error  Mean 

1
1

1 −
=

N
SDSEM

 

Mean Variabe Error Standart l 
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1
2

2 −
=

N
SDSEM

  

Standart Error Perbedaan Mean Variabel I dan 

Mean Variabel II 

20 
22

2121 MMMM SESESE +=−  
 
 
 
 
 
 
 
 
  البحث ةخّط. ح

الية:  الموضوع تحت البحث  الباحثة وضعت ولقد  فّع
"  Code Mixing"  العالمة إختالط إستراتيجية تطبيق
 بمدرسة العاشر في الفصل الكالم ةمهار لترقية

 وحاولت. المونجان  باتشيران آرانجي الطلبة العاليةتربية
 :یلي آما البحث خّطة  الباحثة
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 فيةخل فيها  مقّدمة:  على الباب هذا یحتوي:  األّول الباب
 البحث غراضوأ البحث وقضایا البحث
 المصطلحات بعض وتوضيح البحث ومنافع

 وطریقة البحث وطریقة البحث وفروض
 وخطة البيانات تحليل وطریقة البيانات جمع

 وسيلة سيكون ألنه مهّم الباب هذا و. البحث
 .التالية الموضوعات لفهم

 النظریة دراسة على الباب هذا یحتوي:  الثاني الباب
 :فصلين على تشتمل

ختالط إ" ستراتيجيةإ عن: األّول الفصل 
 تعریفه على وتشتمل "العالمة

  .منافعهو ، خلفيتهو ،

 ،مهارة الكالم  تعریف عن: الثاني الفصل
 هدافأو ،همية مهارة الكالم أو

قسام أو ،مهارة الكالم  تعليم
والجوانب  ، مهارة الكالم

 . المهمة في تعليم الكالم
الية: ثالثالفصل ال  ختالط إ" ستراتيجيةإ فّع

 .الكالم ةلترقية مهار" العالمة

 هي الدراسة النظریة وهذه الدراسة النظریة التي تكتب الباحثة
 . ميدانّية دراسةالللباب الثالث الذي یبحث عن 

 الباب هذا وینقسم. تحليلية ودراسة ميدانّية دراسة:  الثالث الباب
 : فصلين إلى
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 العالية مدرسة عن محةل: األّول الفصل
 باتشيران آرانجي الطلبة تربية

 . المونجان

 وتحليلها البيانات عرض:  الثاني الفصل
 : على یشتمل

 إختالط إستراتيجية دریست. أ
 الكالم ةمهار لترقية العالمة

 بمدرسة العاشر الفصل في
 آرانجي الطلبة تربية العالية

 . المونجان باتشيران

 إختالط إستراتيجية تطبيق. ب
 الكالم ةمهار لترقية العالمة

 بمدرسة العاشر الفصل في
 آرانجي الطلبة تربية العالية

 . المونجان باتشيران

الية. ج و أ طریقة تطبيق فّع
 "ختالط العالمةإ" ستراتيجيةإ

 بمدرسة العاشر الفصلفي 
 آرانجي الطلبة تربيةالعالية 
 . المونجان باتشيران

 الخالصة الباب هذا ویحتوي ، ختتاماإل : الرابع الباب
 .تواالقتراحا

 
 
 


