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 الفصل األول

 البحث اتأساسي

 خلفية البحث .أ 

ليم وعملية التعليم ليحصل التعليم ىو زلاولة وعية ومنظمة لتحقيق أحوال التع

وا مؤمنُت دف ل ى فااتهتم ليوو الًتبية الوطنية هت 1على أىداف الًتبية الوطنية. التالميذ

هللا وادلتخلقُت خبلق حسن صحيحُت وعادلُت وذفيُت ومبتورين ومستقلُت  متقُت ل ىو 

 2مسؤولُت دديوقراطيُت.و 

عنصران  ، ومهاالتعليم ووسائلو واألىم منها طريقة اصر فثَتةيف التعليم عن

ائل وسادلستعملة تؤثر على اختيار  طريقة التعليمبتنايذ عملية التعليم مباشرة، و  متعلقان

منها أىدف  ائل التعليمية يتوقف على عدة  واجى،اختيار الوسو  ادلستخدمة. التعليم

وطبيعة ادلواد ادلدروسة وأسلوب ومنو التالميذ العقلى والعلمى واإلستجابة  يمالتعل

 ٖادلرجوة.

ادة التعليم و ( مٕ( ادلدرس )ٔأساسية: ) تعليمية ثالث موو اتالعملية ىف ال

ية حيتاج ل ى أدوات: طريقة ووسيلة ث موو ات أساستااعل بُت ثالال. ( التالميذٖ)

                                                           
1
Tilaar,  Media Pembelajaran Aktif, Edisike III, (Bandung: Nuansa  Cendekia, 2113), 

hlm. 22 
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 Abu Anwar, Media Pembelajaran, (Pekanbaru: Suska Press,  2112), hlm.2-8. 
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 Azhar Arsyad, media Pembelajaran, (jakarta:Raja Grafindo Persada,2111),  hlm.15. 
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الذي ديون فيو ربقيق األىداف ادلقررة  وجود موقف التعليموموان التعليم و  ترتيب البيئةو 

ليمية عوامل موو ات يعٍت: ادلدرس ومادة التعليم والتالميذ عملية التعون الوت. فمن قبل

 4األدوات.والطريقة والوسيلة و 

والطريقة واألدوات أو الوسيلة والتقومي موو ات أساسية ذبب  األىداف وادلادة

وىذه ادلوو ات مرتبطة بعضها  عملية التعليمية.تنايذ اليف  على ادلدرس أن يعتمد عليها

 5.اىة تأثَت متبادلبالبعض و 

الطريقة ىي  6.ادة التعليم ل ى التالميذادلدرس ليبلغ م هباسَت الطريقة ىي أسلوب ي

مهمة ال متعارضا. طريقة التعليم تبط بتقدمي مادة التعليم منتظما و ر لىت تجدوال الواآئة ا

أن  أن يتطلب ل ى احلسنة ينبغي بادلعٌت أن العملية التعليمية عملية التعليمجدا يف أدات 

ادلتنوعة  أن خيتار الطرقادلدرس  علىستعمل الطريقة ادلتنوعة. يف ىذا األمر وجب ت

توصل  ليجعل عملية التعليم فعالية ادلدروسة واألىداف ادلطلوبة وادلالئمة بادلواد ادلناسبة

 أىداف التعليم. ل ى

ثا وية. ألن لما يف ادلرحلة ادلتوسطة أو ال تالميذيم اللغة العربية صعب عند التعل

فيها مشوالت فثَتة ومتنوعة منها يف  ظام صويت و ظام صريف وادلاردات و ظام حنوي 
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شديدا بأ ظمة لغة التالميذ   وىذه األ ظمة اللغوية قد اختلات اختالفا ٚ، ظام لمالئيو 

فإن فل ادلسلمُت يعرفون الناطقُت بغَت اللغة العربية وفذلك لدى التالميذ اإل دو يسيُت. 

لغَة العربيَة اللغة العربية معرفًة امجالية وىو طاٌل، مباشرًة أو غََت مباشرِة. بعبارٍة أخرى لن ال

أعظُم أمهَِّيتها للمسلمُت الناطقُت هبا من اللغات األجنبية األخرى و  تالميذاة الأقرُب حبي

 ٜيهتدي هبما الناسألن اللغة العربية لغة القرآن واحلديث و  .ٛأو غَت الناطقُت يف العامل

 وال شك أن اللغة العربية ضرورية للناس.

ْيِن، َلْن َتِضلُّوا َما سَبَسَّْوُتْم هِبَِما:  فقال النيب صلى هللا عليو و سلم : تَ رَْفُت ِفيُوْم أَْمرَ 

)سورة   ِل َّا أَ ْ زَْلَناُه قُ ْرآ ًا َعَربِيِّا َلَعلَُّوْم تَ ْعِقُلونَ . وقال هللا تعا ى : ِٓٔفَتاَب اللَِّها َوُسنََّة  َِبيِّوِ 

 (.ٕيسوف اآلية 

مها مهمان تستدّل من اآلية واحلديث السابقُت على أن تعلم اللغة العربية وتعلي

اإلسًتاذبية تعليم حيتاج ل ى طريقة التدريس والوسائل التعليمية و ، فاللدينا ادلسلمُت

 التعليمية ادلناسبة لتسهيل تعليم اللغة العربية حىت توون أ شطة تعليمية مرحية وال مملة.
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استخدام الوسيلة يف تعليم اللغة بناًت على  ظر الذي يقول أن رلموعة معوية 

ة مباشرة ودو و احلب أفثر وأعلى بالبصري و  تالميذمهارة وسلوك الىت فان للرفة، ادلع

 .ٔٔغَت ذلكبالسمع و 

ملة. فلذالك، ُت الطريقة و الطريقة األخرى مستوب التوجد الطريقة التامة معناىا

مدخال معينا فسوف يقرر الطريقة اخلاصة للمادة اليت سيعلمها لذا فان ادلدرس يستخدم 

 نها :يدة مالعوامل العدب يتأثر الطريقةولختيار 

 اللغة األجنبية اليت يتعلموهنا.خلاية لغة التالميذ و  ٔ

 خلاية مستوى قدرة التالميذ على اللغة العربية.  ٕ

 اخللاية الثقافية ٖ

 اللغة العربية. التباع درس لختبار التالميذ ٗ

 أىداف التعليم. ٘

 عديف ادلنهاج مع الوقت ادل التالميذلغة األجنبية اليت يتعلمها عوامل وظياة ال ٙ

 12بية.جندلادة اللغة األ
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ىف  لتسهيل تعليم اللغة األجنبية خصوصا عليم ادلعتبةطريقة التتتضح لنا أمهية  

مهارة ف لن فان ىذا الرأي فيو لختالف، الطريقة أىم من ادلادة "،" فاللغة العربية تعليم

لتوون الطريقة يستعملها ادلدرس فعالية  مهمة جدا ادلدرس إلختار الطريقة ادلناسبة

 .للحصول على أىداف التعليم وخباصة للحصول على مهارة لغوية معينة

القواعد مجع من القاعدة دبعٌت القا ون أو الدستور. القواعد قاوا ُت ىف ترفيب 

ألن القواعد يشتمل فيها علم النحو ، فرع من القواعد علم النحو لغة العربية،مجل ال

الصرف. ومها مًتابطان يسمى علم الصرف فرأس العلوم ألن أ واع الولمة تصدر  وعلم

، فان تعليم لكذوب 13منو. ويسمى علم النحو أبا العلم أل و يصحح ترفيب اجلملة.

التااعلية ببيئتهم وىى القواعد حىت ياهموىا ويستوعبوىا. ويرجى  تالميذالقواعد عملية ال

 ة.وصحيح ةالعربية جيد للغةادثوا بأن يستطيعوا أن يتح

النحو ىو قواعد تعرف هبا وظياة فل فلمة داخل اجلملة وضبط أواخر الولمات 

ىف علم النحو  يتعلم التالميذ حبوثا فثَتة منها الًتفب اإلضاىف. الًتفب  14وفياية لعراهبا.

اإلضاىف ىو ما يًتفب من امسُت بتقدير حرف جر بينهما لذا فان الًتفيب اإلضاىف 

 15ا، فاالسم األول يسمى مضافا واالسم الثاىن يسمى مضافا لليو.معنوي
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 Moch Anwar, Terjemahan Matan Alfiyah, Al-ma’rifat, Bandung : 1282,  hlm. 6. 
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 Ulin Nuha, Buku Lengkap Kaidah-Kaidah  Nahwu,  ( Jogjakarta : Diva Press, 2113 ), 

hlm. 221. 
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 ، منها :ة العربية وفوائده قواعد اللغالًتفيب اإلضاىف ىف  ىناك أىداف تعلم 

 .لتعويد التولم صحيحاو إلجتناب اخلطات ىف الوالم والوتابة،  .ٔ

اجلمل ترفيب  قدرة استخدام القواعد النحوية ىفعلى  التالميذ ليحصل .ٕ

ىف استخدام  ينىي ليوو وا ماىر  الًتفيب اإلضاىفتلاة، فنتيجة تعليم ادلخ

            ىف احلياة اليومية.  تعملةقواعد النحوية ىف اجلمل ادلسال

عهد دار م ادلدرسة ادلتوسطة يف ةهبا الباحث تعلى مالحظة سبهيدية قام تبنا

 الظواىر التالية: ةالباحث توجد ،فوبنج دبنطقة فمبار القرأن

 ىف اجلمل ادلايدة. مضاف ومضاف لليوبُت  التاريقمل يستطيعوا  تالميذلبعض ا .1

 لستيعاب الًتفيب اإلضاىف ىف القراتة.يستطيعوا مل  تالميذبعض ال .2

 ىف اإل شات. من الًتفيب اإلضاىفملة مل يستطيعوا ترتيب اجل تالميذبعض ال .3

لدي  لستيعاب الًتفيب اإلضاىف أن قدرة ةالباحثرأت بالنظر ل ى الظواىر السابقة ، 

دبنطقة فمبار مل ربُصل القرأن  فوبنج  معهد دار  اإلسالمية ادلدرسة ادلتوسطةيف  تالميذال

 . لًتفيب اإلضاىفغة العربية خاصة يف تعليم اعلى أىداف تعليم الل

لدى  الستيعاب الًتفيب اإلضاىفوابتداعّية لذلك، حيتاج ل ى تنظيم ظروف فعالية 

 على اذلدف ادلنشود. والوي حُيِصل التالميذ
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الطريقة االستقرائية ىى اإلستنباطية إلهنا تقوم على غرض أمثلة فثَتة متنوعة تدور 

حول معان خاصة وديون أن توون قطعة أدبية فاملة تتصل حبياة التالميذ وذبارهبم حيث 

طلوبة الىت أمرىم ادلدرس تتم مناقشة ىذه القطع مناقشة ينجم عنها  لتياهنم باألمثلة ادل

 16بإتياهنا ىف أثنات التعليم أو لتدريبهم ىف اإلتيان هبا.

  االستقرائية منها:مزايات الطريقة ىناك 

 وا ادلادة بأ اسهمخيلصوا و أن يتاور  يعاد التالميذ .ٔ

 ٚٔ.لثقة الناس يرىب التالميذ .ٕ

بنات على التعريف السابق الباحثة ربتار الطريقة االستقرائية. إلهنا توون احلل عن     

مسألة أو حبث و يستطيع لدراك الغرض ىف التعليم. ىف احلقيقة أن الطريقة االستقرائية قد 

تستخدم ىف تلك ادلدرسة ولون غَت مناسب خبطوات التعليم ادلعتبة. ىذه الطريقة 

رس النحو للمرحلة األو ى، ألن ىف ىذا العمر فان التالميذ مناسبة لإلستعمال ىف د

يستطيعون أن ياهموا دروسهم لذا أعطاىم ادلدرس األمثلة الوثَتة، حىت يستطيعوا أن 

 يستنتجوا اخلالصة من األمثلة الىت تدرس. 

                                                           
16

)الناشر: موتبة اخلبيت الثقافية(، طرق تدريس اللغة العربية من منظور تربوى حديث، ، حسُت راضى عبد الرمحن 
 .ٛٔٔص: 

ٔٚ.Abu Bakar Muhammad, Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab, (Surabaya, Usaha 

Nasional, 1281), hlm. 85 
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الطريقة ادلستعملة ىف تعليم النحو ىف معهد دار القرأن ىى الطريقة اإل تقائية   

شوئية فلم تتحقق أىداف تعليم النحو، ىذا اآلن الطريقة اإل تقائية غَت خبطوات ع

مناسبة بتعليم النحو ومستوى التالميذ العقلى والاورى. مع أن ىناك طريقة مناسبة 

بتعليم النحو ومباشرة بنمو التالميذ العقلى ولون مل يستعملها ادلدرس ىف درس النحو ىف 

مل يستطيع التالميذ أن يأتوا بأمثلة صحيحة  فل حصة من احلصص لدرس النحو، حىت

لول قاعده من القواعد النحوية الىت تعلموىا لن حاظوا تلك القواعد. ومل يستطيعوا 

التاريق بُت اجلملة اإلمسية واجلملة الاعلية وىوذا مل يتأفدوا ىف وضع حرفة من احلرفات 

 . ىف أواخر الولمة ومل يستطيعوا ترفيب مجلة ولو فا ت بسيطة

وىذه فلها دلت على أن استعمال الطريقة ىف درس النحو دبعهد دار القرآن مل   

ربصل على ربقيق أىداف ىف درس النحو. وخباصة يوون التالميذ ىف معهد دار القرآن 

مل يستوعبوا الًتفيب اإلضاىف ومل يستطيعوا استعمال الًتفيب فتابيا فان أو شاويا وىوذا 

 ج ىذا الًتفيب من األمثلة ادلوجهة لليهم.        مل يستطيعوا أيضا استخرا 

قوم بالبحث العلمي ربت ادلوضوع " تأن  ةالباحث تتأثَتا ل ى األمور السابقة فأراد

لدى  إستخدام الطريقة االستقرائية ىف درس النحو الستيعاب الرتكيب اإلضاىف فعالية

 .مبنطقة كمبار نجكوب القرآنعدد دار مب اإلسالمية درسة املتوسطةامليف  التالميذ
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 مشكالت البحث .ب 

 ادلشوالت الىت تتعلق هبذا ادلوضوع فما يأتى :                

 علم النحو بالطريقة االستقرائية.م يف تعل تالميذال رغبة .1

تالميذ على لستيعاب الًتفيب اإلضاىف ىف درس النحو بالطريقة ال قدرة .2

 االستقرائية

 النحو باستخدام الطريقة االستقرائية.العوامل الىت تؤثر ىف درس  .3

 .ة يف درس النحوستخدمها ادلدرستاليت  االستقرائية طريقةال .4

 .ة بالطريقة االستقرائيةستخدمها ادلدرستاليت  وسيلة التعليم .5

الًتفيب  خدام الطريقة االستقرائية ىف درس النحو الستيعابلست فعالية .6

 التالميذ.لدى  اإلضاىف

 حدود البحث .ج 

 تفحدد ،حثتسهيال للبو  ادلشوالت ادلوجودة ىف ىذا البحث ولوثرة

 خدام الطريقة االستقرائية ىف درس النحو الستيعابلست فعاليةعن " ةالباحث

فوبنج  نالقرآعهد دار دبيف مدرسة ادلتوسطة  التالميذلدى  الًتفيب اإلضاىف

  .دبنطقة فمبار
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 ل البحثؤاس .د 

ىف درس النحو فعال  االستقرائيةطريقة الستخدام ل ىل"ىف ىذا البحث  السؤالو 

عهد دار ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دب يف ى التالميذلد الستيعاب الًتفيب اإلضاىف

 فمبار؟" ةدبنطق القرآن فوبنج

 هدف البحث .ه 

ىف درس   االستقرائيةطريقة الستخدام لدلعرفة فعالية  فهو ف ىذا البحثىدأما 

 عهدادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية دب يف ى التالميذلد النحو الستيعاب الًتفيب اإلضاىف

 فمبار.  ةدبنطقدار القرآن فوبنج 

 أمهية البحث .و 

 ما يلي:ف فهي البحث أمهيةأما و 

 . لنحورسة يف تطوير تعليم اادلْقتَ رَح و ادلداولة  للمد . أ

 بتعليم علم النحوادلناسبة  لطريقة التعليميةيف اختيار ا ةدلساعدة ادلدرس . ب

 .التالميذلدى  ًتفيب اإلضاىفال الستيعاب

 ادلناسبة ىف درس النحو لطريقة التعليميةاعن  ةلتوسيع معرفة الباحث . ت

 .التالميذلدى  ًتفيب اإلضاىفال الستيعاب

 اليوم. لنحوتصميم تطوير تعليم ا لمدرسة يفل افعاد . ث



11 
 

 البحث مصطلحات .ز 

ادلصطلحات ادلوجودة يف  ةح الباحثوضِّ تادلوضوع، ف فهم لدفع األخطات يف

 ىذا ادلوضوع:

 الاعالية .1

اة وادلراد ىنا حال تدل على تنايذ فل وظي 18.ىي النافذ، مصدر من فعالىي  

 .يف األ شطة التعليمية اشًتاك األعضاتوربقيق األىداف وسداد الوقت و 

 االستقرائيةالطريقة   .2

ادلدرس بذفر أمثلة  مث طريقة اإلستنباط واإلستنتاج، هبا يبدأ  ىيادلراد ىنا  

اليت  ة التعليميةقيطر ال وىي 12يتدرج مع التالميذ ل ى لستنباط القاعدة أو التعريف.

 يسخدمها ادلدرس يف اجرات عملية تعليم اللغة العربية.

 ًتفيب اإلضاىفال  .3

  21توجب جر الثاىن أبدا. .ادلراد بو ىو  سبة بُت لمسُت، على تقدير حرف اجلر
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 .ٜٛ٘(، ص: ٕٛٓٓواألربعون، )ادلوتبة الشرقية : بَتوت، لبان فتح ادلنجد ىف اللغة الطبعة الثالثة  
12

 Zulkifli, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab Konvensional dan Kontemporer, 

(Pekanbaru, Zanafa Publishing, 2111), hlm. 45. 
م، ص.  ٕ٘ٓٓ-ه ٕٙٗٔ، )دار احلديث : القاىرة( ، جامع الدروس اللغة العربيةالشيخ مصطاى الغاليُت،  ٕٓ

٘ٛٗ. 
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  سب ل ى اسم بعده، فتعرف بسبب ىذه النسبة أو ادلضاف ىو اسم 

 زبصص.

 .21ادلضاف لليو ىو لسم يأتى بعد ادلضاف، وىو رلرور  

لضافة ل ى توضيح ادلصطالحات السابقة فادلراد دبوضوع ىذا البحث ىو 

استطاعة ادلدرسة ىف استعمال الطريقة االستقرائية ىف تعليم الًتفيب اإلضاىف من 

 ب التالميذ على الًتفيب اإلضاىف شاويا فان أو فتابيا.حيث يتحقق هبا استيعا

 

 
 

  

 

 

 

 
 

                                                           
21

 .ٗٓٔ. (، ص ٕ٘ٓٓ، دبصر دار ادلعارف )النحو الواضح )اجلزت الثاىن(، على اجلارم ومصطاي أمُت،   


