
1 
 

 الفصل األول
 البحث اتأساسي

 خلفية البحث .أ 
اللغة العربية   ٔاللغة العربية ىى الكلمات الىت يعرب هبا العرب عن اغراضهم.

كإحدى اللغات السامية القريبة اىل اصلها ىى اغٌت اللغات كلما و اخلدىا اثرا و 
  ٕاوسعها صدرا و ادومها على حوادث الدىر زلاسنة و غريىا من افضليات ىذه اللغات.

و اللغة العربية ىي اللغة ادلنسوبة اىل اىل البالد العربية او شبو جزيرة العرب, وىي  
غة القران والتخاطب ولغة الثقافة واحلضارة قد جنحت بشأهنا ان جتدب مهة ككوهنا ل

الباحثني واعجبتهم, فأخد ىؤالء يقشروهنا ودرسوا تارخيها وامتدادىا وبدلوا جهدىم ولبثوا 
يف معاناهتم التصال فيها والتأمل يف حقائقها. ومن اجل الوصول اىل اصول ىده للغة 

بد لنا  ى اول امأمر ان ننرر يف تاريخ اللغة البشرية واصوذلا الشريفة واىل تاريخ نشأهتا ال
 ٖبصفة عامة

إما يف ادلرحلة ادلتوسطة أو الثانوية. مأن  التالميذتعلم اللغة العربية صعب عند 
فيها مشكالت كثرية و متنوعة منها يف نرام صويت و نرام صريف و ادلفردات و نرام 

فإن كل ادلسلمني يعرفون اللغة العربية معرفًة امجالية، مباشرًة أو  .ٗحنوي و نرام إمالئي 
من اللغات امأجنبية  التالميذغرَي مباشرِة. بعبارٍة أخرى إن اللغَة العربيَة أقرُب حبياة 
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. مأن اللغة ٘امأخرى و أعرُم أمهِّيتها للمسلمني الناطقني هبا أو غري الناطقني يف العامل
وال شك أن اللغة العربية ضرورية  ٙاحلديث و يهتدي هبما الناس العربية لغة القرآن و

 للناس.

ْكُتْم  فقال النيب صلى اهلل عليو و سلم : تَ رَْكُت ِفيُكْم أَْمَرْيِن، َلْن َتِضلُّوا َما دَتَسَّ
  َعَربِيِّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ  ِإنَّا أَنْ زَْلَناُه قُ ْرآنًا. وقال اهلل تعاىل : ٚهِبَِما: ِكَتاَب اللَِّها َوُسنََّة نَِبيِّوِ 

 (.ٕ)سورة يسوف اآلية 

من اآلية و احلديث السابقني يرى أن تعليم اللغة العربية مهم، فالتعليم حيتاج إىل 
الطريقة التعليمية و الوسائل التعليمية و اإلسًتاجتية التعليمية ادلناسبة لتسهيل تعليم اللغة 

 مرحية وال مملة. العربية حىت تكون أنشطة تعليمية

وطريقة  ٛالطريقة ىي أسلوب يسريهبا ادلدرس ليبلغ مادة التعليم إىل التالميذ.
تعليم اللغة العربية ىي اخلطة الشاملة اليت يستعيني هبا ادلدرس لتحقيق امأىداف ادلطلوبة 

. وتتضمن الطريقة ما يتبعو ادلدرس من أساليب، وإجراءات، وما ٜمن تعليم اللغة
 من مادة تعليمية، ووسائل معينة. يستخدمو 

الطريقة االستقرائية ىي اإلستنباطية مأهنا تقوم على غرض أمثلة كثرية متنوعة تدور 
 حول معان خاصة وديكن أن تكون قطعة أدبية كاملة تتصل حبياة التالميذ وجتارهبم حيث
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أمرىم ادلدرس  تتم مناقشة ىذه القطع مناقشة ينجم عنها إتياهنم بامأمثلة ادلطلوبة الىت
  ٓٔبإتياهنا يف أثناء التعليم أو لتدريبهم يف اإلتيان هبا.

ستقرائية . إلهنا تكون احلال السابق الباحثة حتتار الطريقة االبناء على التعريف 
قيقة أن الطريقة عن مسألة أو حبث ويستطيع إدراك الغرض يف التعليم. يف احل

ىذه لك ادلدرسة ولكن غري مناسب خبطوات التعليم تيف  تستخدمااإلستقرائية قد 
 ملإلستعمال يف تعليم علم القواعد للمرحلة امأوىل، مأهن ةطريقة. ىذه الطريقة مناسبال

يستطيعون أن يفهموا دروسهم إذا أعطاىم ادلدرس امأمثلة الكثرية،  واكان  ه الطبقةيف ىذ
 .درسوا حىت يستطيعوا أن يستنتجوا اخلالصة من امأمثلة  الىت

الوسيلة التعليمية تنمو الرغبة اجلديدة. وحيصل على خربة واسعة بالوسيلة 
.ومن عناصر ادلهمة  ى عملية التعليمية، للوسيلة التعليمية دور مهم لتحقيق ٔٔالتعليمية

حاصلة التعليم الىت قامت هبا ادلدرسة. مأن الوسيلة تساعد ادلدرس ليكون التعليم غري 
 .التالميذيعلمها الدرس رلمال وسهال  ى فهم ممل ومادة التعليم 

مأن درس   ح سالو تعلم اللغة العربية مهم جدا،اليف ادلدرسة ادلتواسطة دار الف
اللغة العربية الدرس الرئيسي، واىداف تعليمها كثرية، منها دلهارة اإلستماع، الكالم، 

لقد حاول ادلدرس زلاولة القراءة، الكتابة والقواعد. وقد طبق ادلدرس الطريقة ادلتنوعة. 
يف ادلدرسة  التالميذعريمة يف تعليم اللغة العربية الستيعاب اجلملة الفعلية لدى 

 سالو. أما احملاوالت الىت قام هبا ادلدرس منها: الحطة دار الفادلتوس
استخدم ادلدرس طريقَة التدريس ادلتنوعًة يف تعليم القواعد منها طريقة قواعد  .2

 والًتمجة و طريقة ادلعادلة.
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 أحيانا، استخدم ادلدرس اإلسًتاتيجية التعليمية يف تعليم القواعد. .3
 تعليم القواعد و يشرح أمهية تعلم اللغة العربية. التالميذو حُيُث ادلدرس على  .4

التعليم  لذلك مل حتصل على حتقيق أىدافيعد ذلم،  ولكن زلاولة ادلدرس مل 
القواعد. و بناء على مالحرة دتهيدية قامت هبا الباحثة يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 

 دار الفاحل سالو وجدت الباحثة الرواىر التالية:
 قواعد اللغة العربية خاصة يف اجلملة الفعلية.مل يفهموا  يذالتالمبعض   .2
مل يستطيعوا ان يبينوا بني الفعل والفاعل وادلفعول بو يف اجلملة  التالميذبعض  .3

 الفعلية.
 مل يستطيعوا لًتتيب اجلملة الفعلية جيدة. التالميذبعض  .4
 .االمسية اجلملةو  اجلملة الفعلية يفرقوا بنيمل يستطيعوا ان  التالميذبعض  .5

أن قدرة التالميذ الستيعاب اجلملة  ةنرر الباحثتبالنرر إىل الرواىر السابقة ، 
ح سالو مل حتُصل على أىداف تعليم الدار الف الفعلية  يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية

 اللغة العربية خاصة يف تعليم القواعد. 
ب اجلملة الفعلية لدى لذلك، حيتاج إىل تنريم ظروف فعالية و ابتداعّية الستيعا

 لكي حُيِصل على اذلدف ادلنشود. التالميذ

قوم بالبحث العلمي حتت ادلوضوع تامأمور السابقة فأرادت الباحثة أن  بناء على
 kubus)ي تركيبال ستقرائية باستخدام وسيلة المكعبطريقة االال" فعالية 

struktur في المدرسة المتوسطة  التالميذ( لترقية استيعاب الجملة الفعلية لدى
 .اإلسالمية دار الفالح سالو
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 مشكالت البحث .ب 

 رغبة التالميذ يف تعليم اللغة العربية  .2
 فهم قاعدة اجلملة الفعليةقدرة التالميذ يف  .3
 اجلملة الفعلية قدرة التالميذ يف ترمجة كلمة .4
 كتابة امأمثلة اجلملة الفعليةقدرة التالميذ يف   .5
 الفعلية إعراب الكلمة يف اجلملةقدرة التالميذ يف تعيني  .6
يف تعليم  طرق التدريس اليت يستخدمها ادلدرس لًتتيب اجلملة الفعلية لدى التالميذ  .7

 القواعد 
 الوسائل التعليمية اليت يستخدمها ادلدرس يف تعليم القواعد   .7

 
 حدود البحث .ج 

 ترة ادلشكالت ادلوجودة يف ىذا البحث، تسهيال للبحث، فتحددولكث
 kubus) ًتكييبال ستقرائية باستخدام وسيلة ادلكعبطريقة االاليف "فعالية الباحثة 

struktur)  يف يف الفصل الثاين لًتقية استيعاب اجلملة الفعلية لدى التالميذ
 ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سالو" 

 
 سؤال البحث .د 

ستقرائية باستخدام وسيلة  ىذا البحث "ىل الطريقة االسؤال البحث  ى
لًتقية استيعاب اجلملة الفعلية لدى  ةفعال (kubus struktur) ًتكييبال ادلكعب

 التالميذ يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سالو"
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 هدف البحث .ه 
ادلكعب ستقرائية باستخدام وسيلة طريقة االالاذلدف ذلذا البحث ىي دلعرفة فعالية 

لًتقية استيعاب اجلملة الفعلية لدى التالميذ يف ادلدرسة  (kubus struktur) ًتكييبال
 ادلتوسطة اإلسالمية دار الفالح سالو.

 
 أهمية البحث .و 

 أما أمهية البحث فيما يلي:
 التالميذ . أ

 لًتقية التالميذ و دلساعدهتم الستيعاب اجلملة الفعلية جيدا.
 ادلدرس . ب

ادلناسبة  ى ترقية استيعاب اجلملة الفعلية  دلساعدة ادلدرس على اختيار الوسيلة التعليمية .2
 لدي التالميذ.

 ىذه الوسيلة سهل ادلدرس يف تعلم القواعد خاصة اجلملة الفعلية. .3
 ج. ادلدرسة

 ادلْقتَ رَح و ادلداولة  للمدرسة يف تطوير تعليم اللغة العربية .
 د. الباحثة

عن الطريقة والوسيلة التعليمية ادلناسبة الستيعاب اجلملة الفعلية  ةتوسيع معرفة الباحث
 .لدى التالميذ
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 مصطلحات البحث .ز 
ح الباحث ادلصطلحات ادلوجودة يف ىذا  ةلدفع عن امأخطاء يف فهم ادلوضوع، فُتوضَّ

 ادلوضوع:
 الفعالية .ٔ

. وادلراد ىنا حال تدل على تنفيذ كل وظيفة وحتقيق ٕٔىي ج فعال، النافد
 امأىداف وسداد الوقت و اشًتاك امأعضاء يف امأنشطة التعلمية.

 ستقرائية طريقة اال .ٕ
ادلراد ىنا ىي طربقة اإلستنباط واإلستنتاج، هبا يبدأ ادلدرس بذكر أمثلة مث يتدرج 

وىي الطريقة التعليمية اليت  ٖٔمع التالميذ إىل إستنباط القاعدة أو التعريف .
 يستخدمها ادلدرس يف اجراء عملية تعليم اللغة العربية.

 (Kubus Struktur) الًتكييب وسيلة ادلكعب .ٖ
 .سنتيمًت ٕ٘-ٕٓصندوق ادلكعب سواء ناحية. مقياسة  الًتكييب ادلكعب

 مجلة الفعلية .ٗ
من فعل  اجلملة الفعلية ىي مجلة تبدء بفعل ويكون مركبة من فعل و فاعل او

 ٗٔونائب فاعل
نائب يف ىذ البحث، ختصص الباحثة يف الفعل و فاعل فقط، و مل تشرح 

  .فاعل
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