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 الفصل األول
 أساسيات البحث

 خلفية البحث .أ 
يعّّب هبا كّل قوم عن الّلغة هي ألفاظ  قال الشيخ مصطفى الغاليي  

اللغة  1الّلغة العربية هي الكلمات الىت تعّّب هبا العربية عن أغراضهم.مقاصدهم. و 
 تعلم اللغة العربية مهم 2.شريعةمها مصدرا أحكام الالعربية لغة القرآن واحلديث و 

اللغة هدف تعليم  لسانا أو كتابة. أن يتفاعلوا باألخرين الطالبلكى يستطيع 
 مهارة اإلستماعوهي  األربعةمهارات اللغة العربية العربية إلستيعاب العلوم و 

حو وصرف وزلادثة ومطالعة ومهارة الكتابة، كن ومهارة الكالم ومهارة القراءة
 3وغَتها. وإنشاء

ملخص قواعد اللغة العربية أن النحو هو قواعد  قال فؤاد نعمة يف كتابه  
اخر الكلمات وكيفية يفة كل كلمة داخل اجلملة، وضبط أو تعرف هبا وظ

 . 4إعراهبا
النحو هو قواعد تعرف هبا وظيفة كل كلمة داخل اجلملة وضبط أواخر   

اجلملة اإلمسية واجلملة الفعلية ىف علم  الطالبالكلمات وكيفية إعراهبا. يتعلم 
، حنن بإسم أو بضمَت. مثل: العلم نور   اجلملة اإلمسية هى الىت تبدأ النحو.

يكتب  -رلاهدون. واجلملة الفعلية هى الىت تبدأ بفعل. مثل : حضر الرجل  
 .5الطالب  
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يف مدرسة ادلتّقُت ادلتوسطة اللغة العربية هي مادة من مواد التعليم   
اجلملة االمسية. اجلملة ها  اجلملة الفعلية و يتعلم الطالب في .سالمية بكنباروإلا

. اجلملة الفعلية هي مجلة تبدء بفعل وتكون 6هي لفظ مركب، أفاد أومل يفد
ية هي تبدأ باسم مركبة من فعل و فاعل او من فعل ونائب فاعل. اجلملة  االمس

 7مبتدأ و خّب.من  أو بضمَت وتكون
عملية تعليم اللغة العربية يف جراء أو تنفيذ إالباحثة عن  هما الحظتوبعد   

درسة ادلتوسطة االسالمية ادلتقُت بكنبارو كميدان البحث اليت تقوم به الباحثة م
 فوجدت الباحثة األمور االتية:

التعليم جلامعة لًتبية و قسم تعليم اللغة العربية بكلية ا من تادلدرسة متخرج .1
 قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.السلطان الشريف 

والطريقة  ،السمعية الشفوية ها ادلدرسة متنوعة كطريقةتستخدمالطريقة الىت  .2
  .ادلباشرة والطريقة ،القواعد والًتمجة

لكن و  .جيدا لدى الطالب االمسيةو  فعليةالملة اجلستيعاب اأن  والبد 
الطالب لدى  االمسيةو  فعليةالملة اجلاستيعاب أن  ةفوجد الباحثبعد التعليم 

  كما دّلت عليه الظواهر اآلتية :  جيدغَت 
 بعض الطالب مل يفهموا قواعد اجلملة الفعلية و االمسية. .1
 بعض الطالب مل يستطيعوا ان يبينوا بُت الفعل و الفاعل و ادلفعول به  .2

 يف اجلملة الفعلية.    
 اجلملة االمسية بعض الطالب مل يستطيعوا ان يبينوا بُت ادلبتدأ واخلّب يف .3
 االمسيةو  بعض الطالب مل يستطيعوا ان يكتبوا اجلملة الفعلية .4
 ا اجلملة الفعلية واالمسية صحيحةبعض الطالب مل يستطيعوا ان يركبو  .5
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بناء على الظواهر السابقة فتدافع الباحثة إىل القيام بتجريب استخدام   
فعالية استخدام  وسيلة  :حتت ادلوضوعيف تلك ادلدرسة،  وسيلة لوحة اجليوب

لترقية استيعاب الجملة الفعلية لوحة الجيوب في تعليم اللغة العربية 
 .سالمية بكنباروإلفي مدرسة المتّقين المتوسطة الدى الطالب  االسميةو 

 مشكالت البحث .ب 
 االمسيةستيعاب القواعد اجلملة الفعلية و قدرة الطالب على ا .1
 االمسيةادلدرسة لًتتيب اجلملة الفعلية و طريقة التدريس اليت يستخدمها  .2
 ستخدمها ادلدرسة يف تعليم القواعديالوسائل التعليمية اليت  .3
 االمسيةاجلملة الفعلية و لًتقية استيعاب وسيلة لوحة اجليوب  فعالية .4

 البحث ددو ح .ج 
وسيلة لوحة اجليوب يف تعليم اللغة فعالية استخدام : فهوأما حّد البحث   

يف مدرسة ادلتّقُت لدى الطالب  االمسيةاستيعاب اجلملة الفعلية و العربية لًتقية 
 .سالمية بكنباروإلادلتوسطة ا

 البحث سؤال .د 
لًتقية هل استخدام وسيلة لوحة اجليوب فعال  هوأما سؤال البحث ف  

االمسية لدى الطالب يف مدرسة ادلتّقُت ادلتوسطة استيعاب اجلملة الفعلية و 
 ؟سالمية بكنبارو إلا

 البحثف هد .ه 
وسيلة لوحة اجليوب يف ستخدام فعالية اهو دلعرفة فهدف البحث ما أ  

يف لدى الطالب  االمسيةلًتقية استيعاب اجلملة الفعلية و تعليم اللغة العربية 
 .سالمية بكنباروإلمدرسة ادلتّقُت ادلتوسطة ا
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 أهمية البحث .و 
 أما أمهية البحث فيما يلي: 

 استيعاب لًتقية الطالب: دلساعدهتم يف تعليم القواعد اللغة العربية خصوصا  .1
 االمسية جيدااجلملة الفعلية و        
 وسيلة لوحة اجليوب ىف تعليم اللغة  تطبيقدلدرس: دلساعدة ادلدرس على ا .2

 االمسيةاستيعاب اجلملة الفعلية و لًتقية العربية       
 استيعاب لًتقية  عن وسيلة لوحة اجليوب الباحثة: لتوسيع معرفة الباحثة .3

 االمسية لدى الطالباجلملة الفعلية و      
 مصطلحات البحث .ز 

لدفع عن األخطاء يف فهم ادلوضوع، فتوضَّح الباحثة ادلصطلحات ادلوجودة يف 
 :هذا ادلوضوع

 الفعالية  .1
 8الفعالية هي فاعلية، تأثَت، نفوذ

 9.ادلؤثر، الذي يؤدي إىل نتائجيف ادلنجد أن معٌت الفعالية هي النافذ، 
الفعالية هي معيار حتقيق الغاية اذلدف اليت خططها من قبل. إذا بلغت الغاية 

واذلدف  واذلدف فيكون فعالية. ألن الفعالية هي مناسب بُت التوقيع 
 ادلنشود.

 لوحة اجليوب  .2
وهي . لوحة اجليوب هي األلة ادلساعدة الىت تسهل ادلدرسة يف صناعتها

، ولكن لوحة اجليوب يزاد عليه مبكان الكرتون الكثيف أو خشبة مصنوعة من
 12اليت استعددها ادلدرسة. البطاقةحيث وظيفة ليضع  اجليوب،
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 مجلة الفعلية .3
واجلملة الفعلية هي مجلة تبدء بفعل ويكون مركبة من فعل و فاعل او من فعل 

 ونائب فاعل.
 اجلملة  المسية .4

 11مبتدأ و خّب.من  باسم أو بضمَت وتكونتبدأ هي اجلملة االمسية 
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