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 الفصل األول  

 أساسيات البحث   

 خلفية البحث . أ
ّاللغةّوكانتّالقدم،ّمنذّادلشهورةّالساميةّاللغاتّإحدىّالعربيةّاللغةّتعدّّ

ّوبلغتّوالعراق،ّاليمن،ّيفّمنتشرةّوكانتّوجرىمّوجديسّومثودّعادّلغةّىيّالعربية
ّاحلجازّيفّاستقرتّحينماّوالكمالّوالسموّالنضج ّأوجّتبلغّأنّذلاّاهللّقدرّمث.

ّٔ.الكرميّالقرآنّنزلّوهباّاإلسالمّلغةّىيّصارتّحينماّرلدىا ّإِنَّا:}تعاىلّاهللّقالّ
 ({.ٕ)ّتَ ْعِقُلْونََّّلَعلَُّكمَّّْعَربِيًّاّقُ ْرآنًاّأَنْ زَْلَنا

ّ ّتعلم ّوىيّيف ّاستيعاهبا ّاإلنسان ّعلى ّجيب ّلغوية ّمهارات ّأربع ّاألجنبية اللغة
ّ ّالكالم ّمهارة ّو ّالكتابةّمهارةاالستماع ّمهارة ّتعترب ّالكتابة. ّومهارة ّالقراءة ومهارة

ّالكتابةّ ّومهارة ّالكالم ّمهارة ّأن ّكما ّاالستقبالية ّادلهارات ّمن ّاالستماع ومهارة
ّتعتربانّمنّادلهاراتّاالنتاجية.

ّالك ّككتابةّّتابةمهارة ّالبسيطة ّالناحية ّمن ّبداية ّاألراء ّتعبَت ّعلى ّالقدرة ىي
ّكتابةّاإلنشاء.ىلّالناحيإالكلماتّوانتهاءّ وتنقسمّمهارةّالكتابةّيفّّٕةّالصعبةّوىي

ّٖإىلّثالثةّوىيّاخلطّواإلمالءّواإلنشاء. اللغةّالعربية
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ّوغَتىاّ ّوالشعور ّوالرساالت ّاألراء ّمن ّالتعبَت ّإىل ّهتدف ّكتابية ّعملية اإلنشاء
ّا ّعن ّتصورا ّليس ّوىو ّالكتابية ّاللغة ّفحسإىل ّالكلمات ّأو ّاحلروف ّأو ب،ّّألشكال

ّٗ.فيوّومتورطة مطلوبةّمعارفّالكاتبّوخرباتوّفتكون
ّموصوف ّمن ّيتألف ّالذي ّىو ّالوصفي ّنعتاّّ٘الًتكيب ّأيضا ّويسم وصفة

ومنعوتا.ّونعتّىوّتابعّمنّالتوابعّوكانّيعرفّبصفة،ّوىوّتابعّيدلّعلىّصفةّيفّ
ّٚوىوّادلكملّمتبوعوّببيانّصفةّمنّصفاتوّأوّمنّصفاتّماّتعلقّبو.ّّٙاسمّقبلو.

ّادلعاىدّ ّأحد ّىو ّرياو ّبكنبارو، ّرايا، ّببوكيت ّيقع ّالذي ّالعصري ّالكوثر معهد
ّبلّ ّواإلصلليزية ّالعربية ّاللغيت ّضلو ّكبَتا ّاىتماما ّيهتم ّالذي ّإندونيسيا ّيف اإلسالمية

ّالرمسيتُت ّكاللغتُت ّااحمادثةيقررمها ّالبيعّّيف ّويف ّاللعب، ّويف ّوالتعليم، ّالتعلم ّيف ّإما ،
ّ ّالرياضة ّوىف ّوالشراء ّبل ّادلعلوماتُّتّىامُتمفتاحّاتأصبحوغَتىا، ّعلى ّللحصول

ّ ّوادلعلومات ّوسيلتّ،كونيةالالدينية ّالعام.ُتوأيضا ّأضلاء ّمن ّساررالناس ّمع ّّللمعاملة
ّوالصرفّ ّكالنحو ّاللغوية ّادلواد ّطالبو ّبتعليم ّالعصري ّالكوثر ّمعهد ّقام فلذلك

ّلكفاءهتمّاللغوية.وغَتىاّمنهاّتكميالّواإلنشاءّوالقواعدّاإلصلليزيةّ
ّيفّ ّطالبو ّكفاءة ّدلعرفة ّمقياسا ّالعصري ّالكوثر ّمعهد ّيف ّاإلنشاء ويُعترَب
ّتكلمواّ ّوما ّاستمعوا ّعما ّتعبَتُىم ّذلك ّبعد ّيُطلب ّوالقراءةّحيث ّوالكالم االستماع

ّالعربية. ّاللغة ّبقواعد ّادلناسبة ّالكتابة ّلغة ّإىل ّقرؤوا ّلًتقيةّّّوما ّادلعهد ّزلاوالت ومن
ّكتابةّاإلنشاءّىيّ:ّكفاءةّالطال ّبّيف
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 إثباتّمادةّاإلنشاءّمادًةّرمسيًةّيفّادلنهجّالدراسيّيفّىذاّادلعهد. .ٔ
 تكليفّالطالبّبكتابةّاإلنشاءّمرتُتّيفّاألسبوعّمبراقبةّويلّالفصل. .ٕ
ّكلّصباحّبعدّإلقاءّ .ٖ تكليفّالطالبّبكتابةّاإلنشاءّالقصَتّادلختصرّيف

 ادلساكن.ادلفرداتّالعربيةّحتتّمبراقبةّمدبريّ
 إلزامّالرسارلّوالدعواتّحولّادلعهدّباللغةّالعربية. .ٗ

ّالًتكيبّ ّىو ّاإلنشاء ّكتابة ّيف ّاستخدامها ّتكثُر ّاليت ّالعربية ّالًتاكيب ومن
ّلكون ّوخيطؤونّّالوصفي ّاإلندونيسية ّاللغة ّوصف ّتركيب ّاستخدام ّيف ّيتأثرون الطالب

ّنق ّالعربية.حُت ّاللغة ّوصف ّتركيب ّإىل ّذلكّلهم ّإىل ّالوصفيّّّ،وباإلضافة ّالًتكيب كان
ّكتابةّاإلنشاء. ّتركيباّأغلبياّيف

ّطالبّ ّلدى ّاإلنشاء ّكتابة ّيف ّاألخطاء ّجيد ّالباحث ّزال ّما ّاألسف، ولكن
ّمثلّ ّالوصفي، ّالًتكيب ّناحية ّمن ّالعصري ّالكوثر ّمبعهد ّادلتوسطة ّاإلسالمية ادلدرسة

ّكلمةّفيهاّياءّالنسبةّفإهناّتدل ّكتابة ّعلىّصفةّأيّنعتّالسمّقبلو.ّاخلطأّيف

ّ:ّّإضاحًةّلألخطاء،ّإليكمّىذهّالظواىر

ّيفّّ .ٔ ّاإلضايف ّوالًتكيب ّالوصفي ّالًتكيب ّتفريق ّعلى ّاليقدرون ّالتالميذ بعض
 كتابةّاإلنشاء.

ّإعراهبماّ .ٕ ّعالمة ّيف ّوالصفة ّادلوصوف ّتناسب ّيف ّخيطؤون ّالتالميذ بعض
 وجنسهماّوعددمها.

ّيتأثرون .ٖ ّالتالميذ ّتبّبعض ّوخيطؤونّاستخدام ّاإلندونيسية ّاللغة ّوصف ركيب
 ّحُتّنقلهمّإىلّتركيبّوصفّاللغةّالعربية.
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التحريرية في كتابة  اللغوية األخطاءّتحليلّومنّىذا،ّقامّالباحثّبكتابةّحبثوّعن
 بمعهد الكوثر العصري  المدرسة المتوسطة اإلسالميةلدى طالب التركيب الوصفي 

 بكنبارو.

 مشكالت البحث . ب
 البحثّفهيّ:أماّمشكالتّ

 .التفريقّبُتّالًتكيبّالوصفيّوالًتكيبّاإلضايفّحتريرياقدرةّالطالبّيفّ .ّأ
 تعبَتّاللغةّالعربيةّحتريريا.ّيفّالطالبقلةّساعةّّ .ّب
 ّ.التعلمّلدرسّالنحوّيفّالفصلّ .ّت
ّكثَتا.القواعدّالنتطبيقّ .ّث  حويةّيفّاجلملّادلفيدةّالنموذجية

ّكتابّالنحو.لتمريناتّالطالبّيفّإجابةّأسئلةّاالتزامّ .ّج  ادلوجودةّيف
ّكتابةّالًتكيبّالوصفيّلدىّالطالب. .ّح  األخطاءّاللغويةّالتحريريةّيف

ّ
 حدود البحث . ج

ّكثَتةولكونّ  دّالباحثّحبثوّفيماّيليّ:فحدّّّمشكالتّالبحث
ّ حتليل .ّأ ّاألخطاء ّاللغوية ّالوصفي ّالًتكيب ّكتابة ّيف طالبّّلدىالتحريرية

 نبارو.بكمبعهدّالكوثرّالعصريّّادلدرسةّادلتوسطةّاإلسالمية
ّالوصفيّ .ّب ّالًتكيب ّكتابة ّيف ّالتحريرية ّاللغوية ّاألخطاء ّعلى ّادلؤثرة العوامل

 لدىّطالبّادلدرسةّادلتوسطةّاإلسالميةّمبعهدّالكوثرّالعصريّبكنبارو.ّّ
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 البحث أسئلةد.

ّيفّىذاّالبحثّسؤاالنّومهاّ:ّ

ّاألخطاءّ .ٔ ّىي ّّما ّاللغوية ّالوصفي ّالًتكيب ّكتابة ّيف ّطالبّالتحريرية لدى
 نبارو؟بكوثرّالعصريّمبعهدّالكادلدرسةّادلتوسطةّاإلسالميةّ

ّاألخطاء .ٕ ّعلى ّادلؤثرة ّاّاللغويةّماّىيّالعوامل ّكتابة ّيف ّالوصفيّالتحريرية لًتكيب
 مبعهدّالكوثرّالعصريّ؟ادلدرسةّادلتوسطةّاإلسالميةّلدىّطالبّ

ّ
 ف البحثاهدأ . ه

ٔ. ّّ ّاألخطاء ّمعرفة ّالوصفياللغوية ّالًتكيب ّكتابة ّيف ّطالبّالتحريرية ّإنشاء ّيف
 ّبكنبارو.ّالعصريالكوثرّمبعهدّادلدرسةّادلتوسطةّاإلسالميةّ

ٕ. ّّ ّمعرفة ّادلؤثرةّعليها ّالعوامل ّطالب ّإنشاء ّيف ّاإلسالمية ّادلتوسطة مبعهدّادلدرسة
 نبارو.بكالكوثرّالعصريّ

ّ
 فوائد البحث . و

ّالبحثّفيماّيليّ:تتكونّفواردّ
 النظريةّةاردالف .ّأ

ّحتليلّ .ٔ ّيف ّوكفاءتو ّالباحث ّمعارف ّلزيادة ّزادا ّالبحث ّىذا ّيكون أن
 التحريريةّيفّالًتكيبّالوصفيّيفّاإلنشاء.ّاللغويةّاألخطاء

ّ
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 الفواردّالعلمية .ّب
ٔ. ّ ّدلعرفة ّاإلنشاء ّدلدرسي ّفكريا ّإسهاما ّالبحث ّىذا ّيكون ّاألخطاءأن

 يفّإنشاءّالطالب.
ّىذا .ٕ ّيكون ّإنشاءّّأن ّيف ّاألخطاء ّدلعرفة ّللمعهد ّمرجعا البحث

 الطالبّوإصالحها.
ّيفّ .ٖ ّالتحريرية ّأخطاءىم ّدلعرفة ّللطالب ّعلما ّالبحث ّىذا ّيكون أن

 وإلصالحها.اإلنشاءّ
 

ّمصطلحات البحث.ّز

ّعناصرهّ .ٔ ّإىل ّالشيئ ّورد ّأجزارو ّإىل ّالكل ّتقسيم ّبو ّيراد ّعام ّمنهج ّىو التحليل
 ٛادلكونةّلو.

ٕ. ّ ّاألخطاء ّالعربيةّحتليل ّاللغة ّمستعملةّيف ّقواعد ّعن ّدراسةّعماّخيرف ّىو اللغوية
 ٜاليتّارتضاىاّالناطقونّبتلكّاللغةّأوّأىلهاّللكشف.

ّادلعٌتّ .ٖ ّتؤدي ّاليت ّااحمكمة ّالصياغة ّبو ّوتعٍت ّالصحيحة، ّالكتابة ّفن ّىي التحريرية
 ٓٔادلرادّالتعبَتّعنو.

ٗ. ّ ّالوصفي ّالًتكيب ّويسّمى ّوصفة ّموصوف ّمن ّيتألف ّالذي ّنعتاّىو أيضا
 ّٔٔومنعوتا.
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