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 األول لصفال

 أساسية البحث

 

 خلفية البحث .أ 

القلم عن اخلطأ. صمة اللسان و ة ىي العلوم الىت يتوصل هبا إىل عالعلوم العربي
وجيمعهما اسم النحو(، والرسم، ) اإلعراب ))الصرف، و   :وىي ثالثة عشر علماً 

وتاريخ اخلطابة، والبيان، والعروض، والقوايف، وقرض الشعر، واإلنشاء، و  ادلعاين،و 
ز الباحثة تركّ  ولكنّ  1اإلعراب.أىم ىذه العلوم الصرف و و  األدب، ومنت اللغة((.

 .حسبحبثها يف النحوي ف

مركبة. و أحوال الكلمات العربية مفردة و كان يعرف النحو بأنو علم تُعرف بو 
بية من )وىو ما يعرف اليوم بالنحو( علٌم تُعرف هبا أحوال الكلمات العر  االعرابو 2

البناء. أي من حيث ما يعرُض ذلا يف حال تركيبها. فبو نعرف ما اإلعراب و حيث 
 حالةٍ  جيب عليو أن يكون آخر الكلمة من رفع، أو نصب، أو جر أو جزم، أو لزومِ 

  اجلملة. متنوعة منها ثمباح يف علم النحوو 3، بعد انتظامها يف اجلملة.واحدةٍ 

مجلة  ”Kalimat Sempurna“نقول و  .ةملجبيف اللغة العربية  ”Kalimat“نقول 
 ( (Nominal Sentencesمسية""اجلملة اال إىل قسمني: أوذلما تنقسم اجلملةو  مفيدة.

                                                             
 .6(، الطبعة الرابعة، ص. 2114مصر: ادلكتبة التوفقية، -، )القاىرةجامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييىن،  1
 
 .7. ص. جعنفس ادلر   2
 
 .جعنفس ادلر  3
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4"اجلملة الفعلية"  ثانيهماو 
(Verbal Sentences).  الباحثة تركز يف ىذا البحث  لكنّ و

 . لكي يكون البحث حبثا تركيزا فقط حبثها يف اجلملة االمسية
مسية اجلملة االما إ 5ىي تركيب من الكليمات الىت ذلا معىن واحد.مسية اجلملة اال

يف قواعد اللغة العربية للمرحلة يف كتابو "علم النحو  ند على اجلارم ومصطفى أمنيع
  6.ملة امسّيةجب كل مجلة ترتكب من مبتدأ وخرب تسمىىي  "االبتدائية

ىي الىت تبدأ باسم أو بضمري مثل:  مسيةاالملة اجلقولون أن ون يوالعلماء اآلخر  
اخلرب ىو و  يقع يف أول اجلملة. ادلبتدأ ىو اسم مرفوعإما . 7حنن رلاىدون -العلم نور

 .8ما يكمل معىن ادلبتدأ )أى ىو اجلزء الذى ينتظم منو مع ادلبتدأ مجلة مفيدة(
كان غري خلرب ادلفرد: ما  فا مجلة. ىذه اجلملة إىل  قسمان: مفرد و وينقسم اخلرب يف

و: اتجمتهد زلمود، واتجمتهدان زلمودان، إن كان مثىن أو رلموعا، حنمجلة، و 
يو معىن الوصف. حنو: ىذا ىو إما جامد ) ما ليس فواتجمتهدون زلمودون. و 

 9فيو معىن الوصف. حنو: علّي أسد(. ماإما مشتّق )حجر(، و 
حنو: اخللُق احلسُن  ما كان مجلة فعلية، أو مجلة امسية، فاألولاجلملة ىو  واخلرب

إذا يستطيع التالميذ أن  .11الثاين حنو: العامل خلقُو حسنو  يُعلى قدَر صاحبو،

                                                             
4
 Agustiar, Kaidah-kaidah Dasar Memahami Teks Arab, (Pekanbaru: Asa Riau, Riau, 

6106), Cetakan Pertama, hlm. 66. 

 
5 Ibid.  

 

مبعهد دار السالم كونتور للرتبية اإلسالمية  ، )فونورو كو،يف قواعد اللغة العربية للمرحلة االبتدائية 1علم النحو ،على اجلارم ومصطفى أمني 6  
 .40ص.  ،الطبقة اجلديدة م( 2115   ،ديثةاحل

 
 .19ص. ة،السنة غري موجود ،مصر ،ملّخض قواعد اللغة العربية ،فؤاد نعمة 7

 
 .31و 27، ص. جعنفس ادلر 8

  
 .323 -322، ص. ادلرجع  الشيخ مصطفى الغالييىن، نفس 9

 
 .323، ص. ادلرجع نفس 10
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يصنعوا اجلملة االمسية يف اللغة العربية الصحيحة، وىم سيكون ماىرون يف مهارة 
 ىي جزءة من اذلارات اللغوية. مهارة الكتابةو متصالن.  ألهنما الكتابة

ستماع ستماع والكالم والقراءة والكتابة. ومهارة االي االما ادلهارات اللغوية فهأ
ستطاعة على فهم اللغة ادلسموعة. ومهارة الكالم ىي قدرة على إخراج ىي اال

أصوات احلروف والكلمات لتعبري الفكرة والشعور. ومهارة القراءة ىي أفعال لتوسيع 
الكتابة ىي قدرة على األفكار وادلعارف بطريقة قراءة الكتب وفهم ما فيها. ومهارة 

 .11تعبري األفكار والشعور بكتابة يف اللغة العربية
ىي قدرة يف وصفية أو تعبري األفكار، يبدأ writing skill) )تعريف مهارة الكتابة 

 .12من الوجو البسيط ككتابة ادلفردات حىت الوجو ادلرّكب يعىن اإلنشاء
ثالثة  أقسام على االمجال ال تنقسم مهارة الكتابة يف تعليم اللغة العربية إىل 

. إن اإلنشاء ىو مهارة 13تتجزأ بعضها بعضا وىي اإلمالء واخلط العريب واإلنشاء
ىف تعبري الفكرة واإلحساس داخل الكتابة للمرحلة األوىل تؤدى من عملية اإلنشاء 

. فاإلنشاء ادلوجو البسيط ىو تصوير الكلمة مث 14ادلوجو )متدرج( حىت اإلنشاء احلر
لها أى تغيري الكلمة ادلوجودة بعدة الكيفيات. مثال، تبديل عنصر الكلمة، تعدي

تكميل الكلمة غري كاملة، تغيري الكلمة  الىت تبىن بادلعلوم إىل بناء اتجمهول، تغيري 
الكلمة ادلثبتة إىل الكلمة ادلنفية، الكلمة اإلنشائية، تغيري الفعل ادلضى إىل فعل 

الفرغة، تكميل   الكلمة  قصة الصغرية، إمالءادلضارع، تصوير الكلمة أو ال

                                                             
 
11 Al-Akrom Fahmi, Ilmu Nahwu dan Shorf, Jakarta: PT. Grafindo Persada, hlm. 9. 

 
12 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Rosda Karya, 

6100), hlm. 050. 
 

 .نفس ادلرجع 13
 

 .نفس ادلرجع 14



4 
 

. ولكن الباحسة تركز حبثها تركيزا يف مهارة كتابة اإلنشاء ادلوجو فقط ألهنا 15اجلملة
 تناسب مبنهح التعليم الطبقة الثانوية الذي تستعمل ىذه ادلدرسة.

إليو أما الفهم يُعرف بأنو القدرة على فهم معىن ادلواد التعليمية. وميكن أن يظهر 
من خالل تفسريه وإعادة إعالنو يف شكل آخر أو ترمجة ادلواد من شكل إىل 

 16آخر.
 يف اجلملة االمسية فيما يلي: تبحث لباحثةل أسبابأما  
يقدر التالميذ يف فهم  إذاّمعة فيها اخلرب اجلملة. اجلملة االمسية ىي مجلة رلُ  .1

 .اجلملة الفعلية أيضا وافهميأن مسية كافة سيقدرون اجلملة اال
أن تُبلَي بفهم  ىذا القدرة تستطيعة، و بعض التالميذ مل يقدروا يف فهم اجلمل .2

 اجلملة االمسية.
 إحتياطا من كثرة البحوث و تركيزا يف ادلوضوع ادلبحوث. .3
إختارت اجلملة االمسية.  الباحثة تقدر أن تبحث يف موضوع واحد ولذلك .4

 مسية فقط.حبثها يف اجلملة االالباحثة تركز دلاذا  وىــأوالء

غريه أّن تدريس القواعد ين ىف  كتاب زلمود كامل الناقة و قال زلمد صالح الدو 
 :17لثالثة أمور ىي

 ألهنا مظهر حضاري من مظاىر اللغة، و دليل على أصالتها. .1
 ألهنا ضوابط حتكم استعمال اللغة. .2
 18تركيبها... إخل.ألهنا تساعد على فهم اجلمل و  .3

                                                             
 
15 Ahmad Izan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora, 6100), 

hlm.159. 
 
16 Kasmiati, Desain Tujuan dan Materi Pelajaran Bahasa Arab, (Pekanbaru: Kreasi 

Edukasi, 6106), hlm. 45.  
ىــ/  1424،زلمد كامل الناقة وغريه، طرائق التدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا، )إيسيسكو: النسروات ادلنظمة اإلسالمية للرتبية والثقافة(17

 .231م، ص. 2113
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أنو بعد أن يفهم مجيع التالميذ ىذه ادلادة ميكنهم االستماع والقراءة  واألمل ىو
والكالم وخصًة كتابة اللغة العربية يف اجلملة البسيطة ادلناسبة بقواعد اللغة العربية 

 الصحيحة حىت تـَرَتقِّي مهارات لغويتهم خصة مهارة الكتابة.

مبنهج الصف الثاين  تالميذالنحو لدى  علم ميتعل تناسبويف ىذه ادلدرسة، 
 مادة علمة أن تسادلدرّ ، تبدأ  العادةيفو  .ثالث عشرة مالديةسنة الفني و التعليم 

 اآلتية األمثلة تناسبو  يف ىذه ادلدرسة مسية تناسب بكتاب الذي وجدتوملة االاجل
تعلم ادلدرسة ىذه اجلملة يف عدة لقاءات بطريقة متنوعة . أيضا بقدرت التالميذ

لكي يكون التالميذ ماىرون. وتطلب ادلدرسة التالميذ أن يصنعوا األمثلة اجلديدة 
عند ولكن . ىذا لرتقية مهارة كتابتهم. عند التعليميف لغتهم  عن ىذه اجلملة 

الصحيحة، و قدرهتم يف الكتابة  األسئلة جييبوا ال يقدرون أنبعضهم االمتحان 
 ضعيفة.

 ما يلى: في والظواىر الىت وجدت الباحثة
 .م اللغة العربيةتعل يشعرون صعوبا يف التالميذبعض  .1
 بني التالميذ يف  كل الصف اللغة العربيةتعليم و نتيجة تعليم النحو اختلفت   .2

  .الثاين
 العربية الصحيحة فعلية()امسية و  كيف كتابة اجلملة  يستطيعونبعض التالميذ ال  .3

 .الصف الثاىن خصة تالميذ
  الصحيحة. االمسية ملةاجل أن يكتبوا يستطيعون بعض التالميذ ال .4
تعلم ادلدرسة ىذه اجلملة يف عدة لقاءات بطريقة متنوعة، ولكن عند االمتحان  .5

 . األسئلة الصحيحة، و قدرهتم يف الكتابة ضعيفةأن جييبوا بعضهم ال يقدرون 

                                                                                                                                                                       
18

، ص.  2115 , (Pekanbaru: Kreasi Edukasi) العربية لغري العرب )من النظرية إىل التطبيق(طرق تدريس اللغة يثمر الدين،   
137.  
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تأثير  وضوع "هبذا البحث  حتت م الباحثة القيامة تريد ،الظواىر إىل تلك استنادا
بمعهد  المدرسة الثانوية اإلسالميةفي  التالميذلدى  مهارة الكتابة فيالجملة  فهم

 ".ببكنبارودار الحكمة 

 مشكالت البحث .ب 
 فيما يلي:أما مشكالت البحث 

  .الصحيحة ملة العربيةمتاما يف صناعة كتابة اجل وامعظم التالميذ مل يقدر  .1
  الصحيحة. اجلملة كتابة  عنمتاما  ال يفهمون الصف الثاىنتالميذ  .2
تلة سللدى تالميذ الصف الثاين  لكتابة رة اااجلملة االمسية ومهبني نتيجة   .3

 وغري متوازنة.
اجلملة  كتابة م يف  و قدرهت العربيةعدم التوازن بني نتيجة علوم اللغة ظهور  .4

 الصحيحة.العربية 
  .يشعرون صعوبا يف تعلم اللغة العربية أكثر التالميذ .5

 

 البحث حد .ج 
يف نفس  تسهيالو يف ادلوضوع ادلبحوث تركيزا و  ادلختلفة ثو كثرة البحإحتياطا من  

 مهارة الكتابة فيسمية الجملة اال تأثير فهم " حددت الباحثة حبثها يف الباحثة،
بمعهد دار  الثانوية اإلسالميةالمدرسة في  الصف الثانىفي التالميذ لدى 

 ".ببكنباروالحكمة 

 

 البحث ةلأسئ .د 
 التالميذ على اجلملة العربية؟ كيف استيعاب .1
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 كيف مهارهتم يف الكتابة العربية؟ .2
ؤثر يف مهارت كتابتهم تأثريا للجملة االمسية ي الصف الثاين تالميذىل فهم  .3

 ؟قويا 
 

 أهداف البحث  .ه 
 اجلملة العربية.استيعاب التالميذ على دلعرفة  .1
 دلعرفة مهارهتم يف الكتابة العربية. .2
مهارت  يؤثر يف  للجملة االمسية يؤثر أو ال الصف الثاين تالميذدلعرفة فهم   .3

 .كتابتهم تأثريا قويا

 

 أهمية البحث .و 
 النظرية هميةاأل . أ

 لدى  لتطور ادلعلومات يف تعليم اللغة العربية خصوصا يف مادة النحو
 .ببكنبارومبعهد دار احلكمة  الثانوية اإلسالميةادلدرسة يف  تالميذال

 األهمية العملي   . ب
 تالميذلاألمهية ل .1

يف مادة النحو قدرهتم التالميذ عرفوا  اإذ محاستهمو  التالميذإلجياد عزمية 
يستطيعوا كتابة عاب عليها و يمسية حىت يرغبوا يف االستخاصة يف اجلملة اال

 ا لصحة كتابتم يف البحث.بالقواعد اللغوية تطبيقاجليدة ادلناسبة  اإلنشاء العربية
 
 
 



8 
 

 للمدرسنياألمهية  .2
 اإصالحهو م التعليم ىت ميكنهم تقوًن نظح التالميذ قدرة نيادلدرسف ليعرّ 

ادلدرسة يف  تالميذاللدى لرتقية مهارة الكتابة  التالميذادلناسبة على حسب قدرة 
 .ببكنبارومبعهد دار احلكمة  الثانوية اإلسالمية

 لمدرسةاألمهية ل .3
مبعهد دار احلكمة  ادلدرسة الثانوية اإلسالميةإذا مت تنفيذ ىذا البحث  يف 

اجلملة  تأثري فهمبوجود ادلعلومات ادلبّينة عن  االستفاد ادلدرسة  فتمكن  ببكنبارو
ادلدرسة  يف الصف الثاىن يف تالميذاللدى  مهارة الكتابة يفمسية اجلملة اال خصة

بعني  ادلدرسة  حىت تتخذىا  ببكنبارومبعهد دار احلكمة  اإلسالميةالثانوية 
 األول. الصف تالميذ الىت تبدأ من التالميذم تعليم لتجديد نظ االعتبار

 

 توضيح مصطلحات البحث .ز 
 فيما يلى: توضيح مصطلحات البحثأما 
. يف 19  الشيء جاء يف معجم التعرفات معىن األثر ىو احلاصل من .1

غزل القطن فو احلاصلة للشيء كخياطة الثوب و مبعىن الص االصتالح األثر
 حنوىا فتقابلو العني.ونسج الغزل و 

ن أن يظهر ميكلى فهم معىن ادلواد التعليمية. و الفهم يُعرف بأنو القدرة ع .2
إعادة إعالنو يف شكل آخر أو ترمجة ادلواد من شكل إليو من خالل تفسريه و 

 21إىل آخر.
مسية عند على اجلارم ومصطفى أمني يف كتابو "علم النحو يف اجلملة اال .3

       من مبتدأ  مجلة ترتكب  كل ىي  قواعد اللغة العربية للمرحلة االبتدائية"
                                                             

 .11(، ص. 1413على ابن زلمد السيد الشريف اجلرجاين، معجم التعرفات، )القاىرة: دار الفضيلة،  19

  
20 Kasmiati,    السابق  دلرجعا.
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مري مثل: وخرب تسمى جبملة امسّية.  اجلملة االمسية ىي الىت تبدأ باسم أو بض
واخلرب  لة.يف أول اجلم إما ادلبتدأ ىو اسم مرفوع يقع حنن رلاىدون. -العلم نور

ىو ما يكمل معىن ادلبتدأ )أى ىو اجلزء الذى ينتظم منو مع ادلبتدأ مجلة 
 .مفيدة(

الكتابة. ومهارة القراءة و اللغوية فهي اإلستماع والكالم و  ما ادلهاراتأ .4
ي قدرة ستطاعة على فهم اللغة ادلسموعة. ومهارة الكالم ىستماع ىي االاال

مهارة القراءة لتعبري الفكرة والشعور. و لكلمات اعلى إخراج أصوات احلروف و 
مهارة وفهم ما فيها. و  ىي أفعال لتوسيع األفكار وادلعارف بطريقة قراءة الكتب

الشعور بكتابة يف اللغة العربية باستخدام ابة ىي قدرة على تعبري األفكار و الكت
 بة.ولكن الباحثة تركز ىذا البحث تركيزا يف مهارة الكتا .قواعد اللغة الصحيحة

 بقة قصدت الباحثة يفالسا توضيح مصطلحات البحث لذلك، من 
 تالميذ لدى مهارة الكتابة يفمسية اجلملة اال تأثري فهم حبثها أهنا تريد أن تبحث

 .ببكنبارومبعهد دار احلكمة  ادلدرسة الثانوية اإلسالمية يفالثاين  الصف

 
 
 
 
 
 
 
 

 


