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 الفصل األول

 أساسيات البحث

 خلفية البحث .أ 

العامل. ينطق هبا أكثر من مائيت مليون  العربية إحدى اللغات ادلشهورة يفاللغة 
ن ادلقدس يتجو سكاان. تستخدم ىذه اللغة رمسيا على األقل عشرون بلدا، ألهنا لغة القرآ

مهمة جدا دلئات ادلاليني عظيمة و منزلة ألن للغة العربية مجيع أحناء العامل و  إليها ادلسلمون يف
 ٔإما لغري الناطقني هبا.مجيع أحناء العامل إما للعربني و ادلسلمني يف 

ية ىذه ادلهارات لدى اذلدف يف تعليم اللغة العربية ىو لرتقللغة العربية أربع مهارات و 
 ٕمهارة الكتابة.التالميذ، وىي مهارة اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة و 

كم يع ر بو اإلسسان ىي أداء منظم حمبة إحدى مهارات اللغة الكلية. و مهارة الكتا
سببا يف حكم الناس عن أفكاره ومشاعره احملبوسة يف سفسو، وتكون دليال على وجهة سظره و 

 عليو.
تعد مفخرة العقل مراحل تطور احلضارة اإلسساسية، و الكتابة ىي مرحلة متقدمة من 

و عقل اإلسسان. وال سغايل إذا قلنا : إّن اإلسسان حني اخرتع الكتابة أعظم ما أستجبشري و ال
بدأ اترخيو احلقيقي، فكم ضاع من تراث األمم بسبب عدم تسجيلو كتابة، وكم من أمم 

 خلدىا التاريخ بسب تسجيل تراثها كتابة.

 ما  يقرأ إالتسبق مرحلة القراءة؛ فالقارئ الة تلي مرحلة الّتحدث يف الوجود و الكتابو 
           الكتابة إن كاست أقل عناصر اللغة استخداما يف احلياة إالىو ما ىو مكتوب. و 
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أهنا تعد أفضلها مجيعا؛ ألهنا تستلزم الرؤية واألانة والتمهل، ومداومة التفكري والنظر، وذلا قواعدىا 
دتاسكها وترابطها.  كما تنظيم األفكار بعد بلورهتا وصياغتها، والتحقق من  ومواصفاهتا؛ إذ تعتمد على

ختتلف عن لغة التعبري اليومي، فتحتمي فيها مظاىر اإلرجتال والسرعة، كما أهنا تستخدم   أن لغة الكتابة
الفصحى يف أدائها فتساعد على رقي اللغة؛ حيث واكبت الكتابة سضج العقل اإلسساين وارتقاء إدراكو 

 ٖوتكامل ميفامهيو.
اإلسسان وظيفتان أساسيتان مها االتصال وتسهيل عملية وإذا كان للغة يف حياة 

التفكري والتعبري عن النفس، فإّن الكتابة قادرة على أداء ىاتني الوظيفتني، فنحن ميكننا القول 
أبّن التعبري الكتايب وسيلة من وسائل االتصال كما أسو ترمجة للفكر وتعبري عن النفس يف 

  ٗمهية كبرية يف حياة الفرد واجلماعات.ذات الوقت، ولكوسو كذالك أصبح ذا أ
اإلسشاء ليس    ٘اإلسشاء.اخلط و : اإلمالء و ة الكتابة تنقسم إىل ثالثة أقساممهار 

الكالم فحسب، ولكّنو وسيلة التصال الفكرة من الكاتب إىل القرّاء  كتابة الكلمة أو
السّيما يف استعمال من مّث فال بّد أن ال يكون يف اإلسشاء أّي خطإ و و   ٙصحيحا ليؤثرىهم.

 القواعد ألن ال خيطئ القارئ يف الفهم. 
سيلة وىي أمر واجب حلفظ ليست دراسة القواعد غاية مقصودة لذاهتا ولكنها و 

تعد مهارة الكتابة مهارة عمر الصديق عبدهللا يف كتابو : "قال  ٚقلمنا من اخلطإ.لساسنا و 
سيطرة اتمة ناصر اللغة من قواعد ومفردات و عتطلب فيمن يزاوذلا معرفة بإجيابية إستاجية ت

تشمل  ٛ."على حسن اختيار ما يتناسب منها مع األفكار اليت يريد الكاتب التعبري عنها
    قواعد الصرف. ختتّص قواعد وعني من القواعد : قواعد النحو و قواعد اللغة العربية س
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كيفية إعراهبا، أى أّن ات و يد وظيفة كّل كلمة داخل اجلملة وضبط أواخر الكلمالنحو بتحد
قواعد النحو تنظر إىل الكلمة العربية من حيث أهّنا معربة أو مبنية. أما قواعد الصرف 

إذًا البد أن  ٜفتختص ببنية الكلمة العربية وما يطرأ عليها من تغيري ابلزايدة أو ابلنقص.
 تستعمل ىذه القواعد يف اإلسشاء.

 ية األوىل بكنبارو ىي إحدى ادلدارس ببكنبارو اليتادلدرسة الثاسوية اإلسالمية احلكوم
تعّلمت فيو عّدة علوم منها الصرف واإلسشاء مرتني يف األسبوع. تعّلم التالميذ تصريف 

مادة الصرف تناسب مبادة اإلسشاء. قد استخدم . األفعال وىي الفعل ادلاضي وادلضارع واألمر
التعليم، منها الطريقة القياسية ابستعمال الوسائل كاحلاسوب مدرسوا اللغة الطرق والوسائل ادلختلفة يف 

. ومن ىذه الواقعة البد على التالميذ أن كي يفهم التالميذ ادلادة  mind mappingوجهاز إسقاط بـ
ولكن التالميذ ولو كاسوا قد درسوا  عال ويستعملوه يف إسشاءىم.يستوعبوا تصريف األف

يف إسشاءىم. ومن ىنا تريد الباحثة أن تعرف ما ىي تصريف األفعال ىم ما زالو خيطئون 
 حقيقة االرتباط بني استيعاب تصريف األفعال وكفاءة اإلسشاء لدى التالميذ.    

القيام يف اىتماما شديدا  ىي ترغبالحظة اليت قامت هبا الباحثة ادل بناء على
 ابلبحث حتت ادلوضوع:

الصف  تالميذ اإلنشاء لدىبني استيعاب تصريف األفعال وكفاءة االرتباط "
 "سالمية اكحوومية األو ى بوبباروابملدرسة الثانوية اإل العاشر

 مشوالت البحث .ب 
 رغبة التالميذ يف تعلم اللغة العربية .ٔ
 استيعاب تصريف األفعال لدى التالميذ .ٕ
 كفاءة التالميذ على كتابة اإلسشاء  .ٖ
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 استخدام التالميذ تصريف األفعال يف اإلسشاء .ٗ
  أعطاه ادلدرس أثناء تعليم اللغة العربيةيتالتالميذ أمثلة اإلسشاء الىتمام ا .٘
 العوامل اليت تؤثر على كفاءة كتابة اإلسشاء .ٙ
 االرتباط بني استيعاب تصريف األفعال وكفاءة اإلسشاء لدى التالميذ .ٚ
 حدود البحث .ج 

" االرتباط بني استيعاب ، فحددهتا الباحثة لكثرة مشكالت البحث كما ذكرت
ابملدرسة الثانوية اإلسالمية  الصف العاشر تالميذيف األفعال وكفاءة اإلنشاء لدى تصر 

 اكحوومية األو ى بوببارو "
 سؤال البحث .د 

 تالميذيف األفعال وكفاءة اإلسشاء لدى ىل يوجد االرتباط بني استيعاب تصر 
 ابدلدرسة الثاسوية اإلسالمية احلكومية األوىل بكنبارو؟ الصف العاشر

 البحثهدف  .ه 
يف األفعال وكفاءة اإلسشاء اذلدف ذلذا البحث ىو دلعرفة االرتباط بني استيعاب تصر 

 ابدلدرسة الثاسوية اإلسالمية احلكومية األوىل بكنبارو الصف العاشر تالميذلدى 

 أمهية البحث .و 
 ىذا ادلوضوع مهم جّدا:

 التالميذلتأكيد االرتباط بني استيعاب تصريف األفعال وكفاءة اإلسشاء لدى  .ٔ
 لدفع مدّرسي اللغة العربية إىل أن يهتموا اىتماما كبريا يف تعليم تصريف األفعال .ٕ
لتكميل شرط من الشروط ادلقررة للحصول على شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم  .ٖ

التعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية م اللغة العربية بكلية الرتبية و تعلي
 احلكومية رايو.
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 ات البحثمصطلح .ز 
ويف " hubungan"يف اللغة اإلسدوسيسية  ٓٔاالرتباط : إرتباط ادلتبادل بني متغريين. .ٔ

 "correlation"اإلجنلزية 
عاب : أصلو وعب يعب وعبا و استوعب واستيعااب الشيئ : أخذه أبمجعو ياست .ٕ

و ادلراد ىنا عند الباحثة ىو استيعاب تصريف فعل ادلاضي والضارع  ٔٔواصتأصلو.
 واألمر لدى التالميذ.

 الّتصريُف لَُغًة التَّغيرُي. ومنو تصريُف الرايح، أي تغيريُىا.  تصريف األفعال : .ٖ
واصطالحًا ىو العلُم أبحكاِم بْنيِة الكلمة، ومبا ألحرُِفها من أصالٍة وزايدٍة وِصّحٍة 

"األفعال" مجع من فعل وىو كل لفظ يدل على و ٕٔبداٍل وِشبِو ذلك.وإعالٍل وإ
. وادلراد بتصريف األفعال ىنا عند الباحثة ىي تصريف حصول عمل يف زمن خاص

 الفعل الثالثي إما ادلاضي أوادلضارع واألمر.
 ٖٔالقدرة على العمل وحسن تصريفو. كفاءة : .ٗ
أتليفها مع التعبري عنها بلفظ الئق يعرف بو كيفية استنباط ادلعاين واإلسشاء : علم  .٘

 و اإلسشاء الذي تقصده الباحثة يعين اإلسشاء التحريري )الكتابة( ٗٔابدلقام.
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