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 الفصل األول

 أساسيات البحث

 أ. خلفية البحث

 ىستيعاب ادلهارات اللغوية األربعة. قال الشيخ مصطفحيتاج إىل قواعد النحو إل
الغاليني يف كتابو جامع الدروس أن قواعد النحو ىو علم اساسى يعرف بو أحوال 

 .ٔالكلمات العربية من حيث اإلعراب و البناء

 ربية و استيعاب ادلهارة األربعة.لسهولة تعليم اللغة العالبد أن نتعّلم علم النحو 
قال فؤاد نعمة يف كتابو ملخص قواعد اللغة العربية أن النحو ىو قواعد تعرف هبا وظيفة  

. حيتاج ادلدرس الطريقة ٕكل كلمة داخل اجلملة وضبط أو اخر الكلمات وكيفية إعراهبا
 لدى التالميذ وفهمها.ادلناسبة ىف تعليمها لوصول ادلاّدات الدرسية 

, وأسلوب والًتكيب ادلتنوع, انظاممنها: يف تعلم قواعد اللغة العربية كانت العناصر 
 .كالم و الكتابةتقواعده الالال يفهمو  التالميذ الذينيعلم و  حينما صعوبةاليشعر ادلدرس 

ىف عملية التعليم خاصة ىف تركيب اجلملة  ليفهموا الدرس التالميذمساعدة الوسيلة 
 .الفعلية

النحو ىو قواعد تعرف هبا وظيفة كل كلمة داخل اجلملة وضبط أواخر الكلمات 
اجلملة اإلمسية  وكيفية إعراهبا. يتعلم التالميذ اجلملة اإلمسية واجلملة الفعلية ىف علم النحو.

ن رلاىدون. واجلملة الفعلية ىى الىت ىى الىت تبدأ بإسم أو بضمري. مثل: العلم نوٌر ، حن
 .ٖيكتب الطالب   -تبدأ بفعل. مثل : حضر الرجل  
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سًتاتيجية التعليم ىىي إحدى العناصر ادلهمة ىف عملية التعليم. ذلا دورا تطبيق إ
سًتاتيجية ادلطابقة غى على ادلدرس أن يستطيع اختيار إمهما إلجناز النجاح. فلذلك ينب

عملية التعليم. وكذلك حيتاج سًتاتيجية مهمة ىف دة. إذن، مكانة إو بأىداف التعليم ادلنش
سًتاتيجية الىت . إٗسًتاتيجية مناسبة تؤدى إىل تنفيذ عملية التعليم بأحسن تنفيذاإىل إ

يستطيعبها ادلدرس لًتقية مهارة الكتابة احلرّة لدى التالميذ ىف تعّلم اللغة العربية، ومن 
سًتاتيجية خرائط العقل يقتدرهبا ادلدرس رائط العقل. إجية خسًتاتيإسًتاتيجيات ىي إ

على تعريف احملتوى ادلوادية الدراسية إىل التالميذ ليستوعبواىا حىت حتصلوا على أىداف 
 .٘التعليم ادلرجوة

. الطريقة ىي ٙالطريقة ىي أسلوب يسريهبا ادلدرس ليبلغ مادة التعليم إىل التالميذ
دمي مادة التعليم منتظما وال متعارضا. الطروق كثرية ىف جدوال الكفآئة الىت ترتبط بتق

تعليم اللغة العربية حىت تكون فعالة. الطريقة القياسية ىي طريقة التديس الىت تبداء مع 
. ٚإعطاء حكم أو التعريف الذى جيب أن يكون مفهوما وزلفوظا، مث أمثلة على ذلك

إىل األمثلة للتطبيق عليها، أو من وتسمى أيضا بالطريقة الىت تنتقل فيها من القاعدة 
 .ٛالكليات إىل اجلزئيات، ومن العام إىل اخلاص، على عكس الطريقة اإلستقرائية

مبعهد دار الّساكنة باتو اإلسالمية  توسطةوأما أىداف تعليم القواعد يف ادلدرسة ادل
 منها:فلثاين ايف الفصل كوتو كمبار   ٖٔبرسورت 

رقوا بني الفعل والفاعل وادلفعول بو يف يفوا و فهميان  التالميذيستطيع  .ٔ
 اجلملة الفعلية
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 لًتتيب اجلملة الفعلية  التالميذيستطيع  .ٕ
 لتطبيق اجلملة الفعلية  يف الكتابة التلميذيستطيع  .ٖ

 
عن إجراء أو تنفيذ عملية تعليم اللغة العربية يف  ةوبعد ما الحظ الباحث

كوتو    ٖٔالّساكنة باتو برسورت مبعهد دار اإلسالمية  توسطةادلدرسة ادل
 األمور اآلتية : ةفوجد الباحث ةكميدان البحث الذي يقوم بو الباحثكمبار.

 يف قسم تعليم ة. ادلدرسة الىت تعلم اللغة العربية يف تلك ادلدرسة متخرجٔ
 اللغةالعربية باجلامعة اإلسالمية.

 دروسة كالطريقة. الطريقة الىت استعملتها ادلدرسة متنوعة حسب ادلادة ادل۲
 السمعية الشفوية والطريقة القواعد والًتمجة والطريقة القراءة وأحيانا الطريقة

 ادلباشرة.
 . التقومي الذي قام بو ادلدرس مناسب بادلواد الىت تعلمها التالميذ حيث الٖ

 ينحرف عن قاعدة التقومي ادلعروفة.
 أمهية اجلملة الفعلية :       

 لًتتيب اجلمل ىف اجلملة الفعلية التالميذيستطيع  .ٔ
أن تفرقوا بني الفعل والفاعل وادلفعول بو ىف اجلملة  التالميذيستطيع  .ٕ

 الفعلية
 أن تعربوا الكلمات ىف اجلملة الفعلية التالميذيستطيع  .ٖ
 

أن  ةعما أجراه ادلدرس يف التعليم فيتيقن الباحث ةالباحث ةما الحظبناء على 
, ولكن بعد ما الحظ جيدااللغة العربية لدى التالميذ  ستيعاب مجلة فعليةا

أن  ةعن أحوال التالميذ أثناء التعليم داخل الفصل الدراسي فوجد الباحث ةالباحث



4 
 

كما دّلت عليو الظواىر   جيداللغة العربية لدى التالميذ غري  ستيعاب مجلة فعليةا
 اآلتية :

 .يف اجلملة الفعلية  تركيببعض التالميذ يفهم مل  .5
فرقوا بني الفعل والفاعل وادلفعول بو يف اجلملة أن ي التالميذمل يستطيع بعض  .3

 الفعلية.
 يب اجلملة الفعلية  جيدا.كلًت  التالميذبعض  مل يستطيع .2

عن ىذه األسئلة حتتاج إىل البحث العلمى العميق فيها ىى تدافع  وإلجابة
اإلسًتاتيجية إىل القيام بتجريب استعمال يف تعلم ادلدرسة حتت ادلوضوع : ةالباحث

يف تلك إستيعاب اجلملة الفعلية لدى التالميذلًتقية  خرائط العقل بالطريقة القياسية
تطبيق فعالية  "التجريب حبثنا علميا حتت ادلوضوعىذا  ةوسيجعل الباحث .ادلدرسة

ستيعاب الجملة الفعلية لدى الترقية  القياسيةستراتيجية خرائط العقل بالطريقة إ
بمعهد دار الّساكنة باتو برسورت فى المدرسة المتوسطة اإلسالمية  التالميذ

  "كوتو كمبار.  31
 

 ب. مشكالت البحث

 علم النحو.يف تعلم  تالميذال رغبة .ٔ
 صعب. علم النحو أن تعليم تالميذفكرة ال .ٕ
قواعد لًتتيب اجلملة ادلدرس يف تعليم السًتاتيجية التعليمية اليت يستخدمها إ .ٖ

 .تالميذى الالفعلية لد
غري  تالميذال ىطرق التدريس اليت يستخدمها ادلدرس لًتتيب اجلملة الفعلية لد .ٗ

 .فعال يف تعليم القواعد
ستيعاب اجلملة الًتقية  سًتاتيجية خرائط العقل بالطريقة القياسيةتطبيق إفعالية  .٘

 لدى التالميذ الفعلية
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 حدود البحثج. 

تطبيق ولكثرة ادلشكالت ادلوجودة ىف ىذا البحث، فتحدد الباحثة عن " فعالية  
ستيعاب اجلملة الفعلية لدى التالميذ العقل بالطريقة القياسية لًتقية اسًتاتيجية خرائط إ

 كوتو كمبار.  ٖٔمبعهد دار الّساكنة باتو برسورت ىف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

 ثد. أسئلة البح

ريقة سًتاتيجية خرائط العقل بالطتطبيق إىف ىذا البحث "ىل أسئلة البحث  
ستيعاب اجلملة الفعلية لدى التالميذ ىف ادلدرسة ادلتوسطة القياسية تكون فعالة لًتقية ا

 كوتو كمبار؟  ٖٔمبعهد دار الّساكنة باتو برسورت اإلسالمية 

 ه. أهداف البحث

يقة إسًتاتيجية خرائط العقل بالطر تطبيق دلعرفة فعالية  والبحث ى وأما ىدف 
ستيعاب اجلملة الفعلية لدى التالميذ ىف ادلدرسة ادلتوسطة القياسية تكون فعالة لًتقية ا

 كوتو كمبار.  ٖٔمبعهد دار الّساكنة باتو برسورت اإلسالمية 

 و. أهمية البحث

 فهي كما يلي : البحث أمهيةأما و  

 حوالت للمدرسة يف تطوير تعليم النحو.ادلْقتَ رَح  وادلد . أ

يمية ادلناسبة بتعليم علم النحو دلساعدة ادلدرسة يف اختيار الطريقة التعلب. 
 ستيعاب اجلملة الفعلية لدى التالميذ.ا

ج. لريادة معرفة الباحثة عن الطريقة التعليمية ادلناسبة يف تعليم علم النحو لًتقية 
 الميذ.ستيعاب اجلملة الفعلية لدى التا
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 د. دافعا للمدرسة يف تصميم تطوير تعليم النحو اليوم.

 ز. مصطلحات البحث

ادلوضوع، فت وضَّح الباحثة ادلصطلحات ادلوجودة يف  فهم لدفع عن األخطاء يف
 ىذا ادلوضوع:

 الفعالية .ٔ
. وادلراد ىنا حال تدل على تنفيذ كل وظيفة وحتقيق ٜىي ج فعال، النافد

 اشًتاك األعضاء يف األنشطة التعليمية.األىداف وسداد الوقت و 
 خرائط العقل .ٕ

خريطة العقل ىي الطريقة اال السهل لتخزين ادلعلومات ىف سلك، 
واستخراجها منو، إهنا وسيلة إبداعية فعالة لتدوين ادلالحظات الىت "ترسم 

 خرائط" ألفكارك.
خدمها سًتاتيجية التعليم الىت يسىي إ ادلراد بإسًتاتيجية خرائط العقل ىنا .ٖ

 ادلدرس ىف اجراء عملية تعليم اللغة العربية.
 الطريقة القياسية .ٗ

الطريقة القياسية أو التطبيقية ىي من أقدم طرق التدريس ادلعروفة اليت تسمى 
أيضا طريقة القاعدة أو التطبيق أو التمثيل ، و فيها يعطي ادلعلم للتلميذ 

 لة.قاعدة أو حقيقة أو قانونا و يقيس على القاعدة بأمث
 اجلملة الفعلية .٘

 .و من فعل ونائب فاعلأىي مجلة تبدء بفعل ويكون مركبة من فعل و فاعل 
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