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 الفصل األول

 أساسيات البحث

 خلفية البحث .أ 

فلذلك كانت و 1األحكام الشرعية. إن اللغة العربية لغة القرآن واحلديث و مها مصدرا
.فقال النيب صلى اهلل عليو و سلم لمسلمنيلتكون اللغة العربية ضرورية للناس و ال سيما

ْكُتْم ِِبَِما: ِكَتاَب اللَِّو َوُسنََّة نَِبيِّوِ : تَ رَْكُت ِفيُكْم أَْمَرْيِن، َلْن َتِضلُّوا َما   2.ََتَسَّ

اللغة العربية ذلا مكانة خاصة بني لغات العامل. كما أن أمهية ىذه اللغة تزيد يوما بعد يوم 
 يف عصرنا احلاضر. و ترجع أمهية اللغة العربية إىل األسباب اآلتية:

اليت نزل هبا القرآن الكرمي. وبتلك  لغة القرآن الكرمي. إن اللغة العربية ىي اللغة (1
اللغة اليت حيتاجها إليها كل مسلم ليقرأ أو يفهم القرآن الذي يستمد منو ادلسلم 

 األوامر و النواىي واألحكام الشرعية.

لغة الصالة. إن كل مسلم يريد أن يؤدي الصالة عليو أن يؤديها بالعربية.  (2
م. فيصب  تعلم العربية بذلك واجبا والعربية مرتبطة بركن أساسي من أركان اإلسال

 على كل مسلم.
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لغة احلديث الشريف. إن لغة أحاديث الرسول صلى اهلل عليو وسلم ىي اللغة  (3
العربية. ولذا فإن كل مسلم يريد قراءة ىذه األحاديث واستيعاهبا عليو أن يعرف 

 اللغة العربية.

اديا بشكل سريع بفضل ادلكانة االقتصادية للعرب. إن العرب اآلن ينمون اقتص (4
ما لديهم من ثروات نفطية ومعدنية, مما جيعل ذلم وزنا اقتصاديا كبريا ووزنا 

 سياسيا موازيا. وتواكب أمهية اللغة مع األمهية االقتصادية والسياسية ألصحاهبا.

عدد متكلمي العربية. إن العربية مستخدمة كلغة أوىل يف اثنتني وعشرين دولة  (5
ة ثانية يف كثري من الدول اإلسالمية. حيث أن سبع دول عربية وتستخدم كلغ

العامل تتكلم العربية لغة أوىل. كما أن كثريا من شعوب الدول اإلسالمية لديها 
االستعداد النفسي, بل وترحب, بتعلم اللغة العربية الرتباط ىذه اللغة بديانة 

 3ىذه الشعوب.

دلهارات اللغوية األربع، منها وأما أىداف تعليم اللغة العربية فهي الستيعاب ا
 4.مهارةاالستماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة ومهارة الكتابة

ا ىناك عالقات وثيقة تربطها على  و ىذه ادلهارات ال تنفصل عن بعضها بعضا، و إّنم
 حنو متكامل، فالصوت احلي جيمع بني مهاريت االستماع و الكالم، بينما جيمع 

. والكالم و الكتابة مهارة انتاج، والقراءة مهاريت القراءة و الكتابةالرمز الكتايب بني 
 .مهارة استقبال و استيعاب واالستماع
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للكتابة معٌت عام معروف، ويتفرع ىذا  . وو تلك ادلهارات األربع تؤيد بعضها بعضا
ألفاظ و عر ب: األول الكتابة مبعٌت التعبَت عن األفكار وادلشاادلعٌت العام إىل ثالثة فروع 

أساليب معينة، وىو ما فصلناه ىف تدريس التعبري، و الثاىن دبعٌت الرسم اإلمالئي 
للكلمات و احلروف ادلعربة عن الصور الذىنية ذلذه الرموز التعبريية، الثالث دبعٌت ذبويد 

 5.رسم احلروف والكلمات ذبويدا خطيا واضحا متناسقا

. قواعد النحو و قواعد الصرف القواعد الصرفية اللغة العربية تتكون من القواعد النحوية و 
ذلا ادوار مهمة و من امهيتها اهنا تفرق بُت الكلمات الصحيحة اخلطيئة و احلفظ عن 

 6اللحن يف القول و التعبَت. 

إن ادلهارات اللغوية تتكون من مهارة اإلستماع و مهارة الكالم و مهارة القراءة و مهارة 
احملادثة و  م اللغة فهي الستيعاب العلوم اللغوية كادلطالعة ووأما أىداف تعلي7.الكتابة

 اإلنشاء و النحو و الصرف حىت حيصل الطالب على ادلهارات اللغوية األربع.

 :وأما معيار مهارةالكالم لدى الطالب فكما يأتى

 

 باللغة العربية سريعا بدون االضطرابيستطيع الطالب ان يتكلموا .1

ادلفردات العربية الصحيحة مناسبةمبخارج األحرف يستطيع الطالب على نطق  .2
 وصفتها

                                                 
 71: , ص ۲٠٠٠العربية و الًتبية اإلسالمية، عامل الكتب، .الدكًت فخرالدين عامر " طرق التدريس اخلاّصة بااللعة 5
 44ص  -, مسراعشيخ حممد بن امحد و كواكب الدرية و ا مسا كلوا رك6
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يف تعليم اللغة  يستطيع الطالب أن يسأل شفويا او حتريريا لًتقية مهارة الكالم .3
 .8.بالعربية

واما العلوم العربية ىي العلوم اليت يتوصل هبا اىل عصمة اللسان والقلم عن اخلطإ وىي 
)وجيمعها اسم النحو(والرسم وادلعاين والبيان " علم الصرف واالعراب ثال ثة عشر علما 

والبديع والعرض والقوايف وقرض الشعر واالنشاء واخلطابة وتاريخ االدب ومنت اللغة, 
 9وأىم ىذه العلوم الصرف و االعراب.

واحواذلا اليت ليست  الصرف ىو علم باصول تعرف ِبا صيغ الكلمات العربية 
باصول تعرف ِبا احوال الكلمات العربية من حيث  . وأما النحو ىو علمباعراب والبناء

االعراب والبناء. ويف كتاب طريقة تدريس اللغة العربية ان النحو ىو قواعد يعرف ِبا 
ن أساسيان صيغ الكلما العربية ومن أمهية تعليم النحو والصرف  حيث أهنما علما

 قراءة الكتب العربية. ضروريان يف تعلم اللغة العربية وبدوهنما ال يقدر التالميذ على

 

ان تصريف فعل ماض ومضارع مهم جدا يف تدريس علم الصرف لكي يستطيع  

التالميذ ان يفهموا مضمون الكتب ادلؤلفة بالعربية. واالستماع والقراءة والكتابة والتكلم 

ويقدرون على أن يفرقوا بُت ادلفردات الصحيحة و ادلفردات اخلاطئة ويقدرون أيضا على 

 اكيب العربية الصحيحة.فهم تر 
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يتعلمن القواعد من الصف االول  حىت  إن التلميذات يف ادلدرسة الدينية للبنات بكنبارو

ىف تدريس علم النحو  سةادلدر .وأما طريقة التدريس اليت استعملهاالصف السادس

ادلالحظات األوىل و والصرف متنوعة مثل: الطريقة القياسية والطريقة االستقرائية, فيو

و يدرس ادلعلم اللغة العربية باستخدام الطريقة و األساليب للمواد ,رفت البياناتع

ينبغي على التلميذات .التعلمية،و منهاالطريقة السمعية الشفهية و طريقة قواعد و الًتمجة

. ومع ذلك، العديد من أن يكنم قادرات على متابعة وفهم دروس اللغة العربية جيدا

صعوبة يف متابعة تعلم اللغة العربية ، وخاصة يف التحدث باللغة  جيدن يزلنالتلميذات ال 

 العربية.                                                                

يف ادلدرسة الدينية للبنات لقد تعلمت التلميذات القواعد منذ الصف الثاىن  

إستيعابا القواعد عن األفعال ادلاضية وادلضارعة . فادلرجو منهن أن يستوعنب  بكنبارو

 جيدا. 
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ولكن اذا نظرنا اىل تعليم قواعد الصرف عموما عن تصريف الفعل ادلاضي  
مل يكن حاصال على  يف ادلدرسة الدينية للبنات بكنبارووالفعل ادلضارع وخباصة

تعّلم القواعد الصرفية وفهمها. واذا كان  االستيعاب التام. ىذا يدل على ضعفهن ىف
تعليم القواعد الصرفية السيما تصريف الفعل ادلاضي وفعل ادلضارع يناسب باألىداف 

ينبغى أن تكون عملية التعلم التعليم جتري يف ادلدرسة الدينية للبنات بكنبارو اجليدة 
 جيدة.

 الصف الثا ي ولكن كثريا قد تعلمت التلميذات تصريف الفعل ادلاض والفعل ادلضارع ىف
األمثال . وكثَت منهن ال يستطعن من التلميذات اليستطعن على استيعاب ىذا التصريف

لنا  عرف. ومن ىذه الواقعة االتيان بتصريف الفعل ادلاضي وفعل ادلضارع داخل اجلملة
يف دليستطعن أن يستوعنب تصر  يف ادلدرسة الدينية للبنات بكنباروتلميذات الصف الثاين 

. بناء على الدراسة التمهيدة الىت قام ِبا الفعل ادلاضي وفعل ادلضارع استيعابا جيدا
 الباحث وجد الظواىر التالية على ما يأتى

 ىف نطق تعريف الفعل ادلاضي والفعل ادلضارع .  اخلطأ 7

 اخلطأيف ترمجة الكلمات باستعمال الفعل ادلاضي والفعل ادلضارع.   2

 الكلمات باستعمال الفعل ادلاضي والفعل ادلضارع تكميلىف اخلطأ .   3

 الفعل ادلاضي والفعل ادلضارع ىف تعينياخلطأ.  4
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استيعاب الفعل الماضى والمضارع فى بالنسبة إىل الظواىر السابقة يتجذب الباحث للبحث عن 
  الدينية للبنات بكنبارو الثانوية المدرسة التلميذات لدىدرس اللغة العربية 

 لبحثا مشكالت .ب 

استيعاب الفعل ادلاضي وادلضارع لدى تلميذات الصف الثا ي ىف ادلدرسة الثانوية الدينية  (1
 للبنات بكنبارو

قدرة التلميذات على التفريق بني الفعل ادلاضي السليم وغري السليم والفعل ادلضارع السليم  (2
 وغري السليم.

لدى تلميذات الصف الثا ي ىف ادلدرسة  العوامل ادلؤثرة ىف استيعاب الفعل ادلاضي وادلضارع (3
 الدينية للبنات بكنبارو.

 قدرة التلميذات على تركيب اجلملة الىت يتضمن فيها الفعل ادلاضي وادلضارع (4

 

 الدوافع ىف نفوس التلميذات لتعلم درس الصرف وخباصة مادة الفعل.  (5

 حدود البحث .ج 

استيعاب الفعل ادلاضى و ادلضارع ولكثرة مشكالت البحث حيدد الباحث للبحث عن 
 يف ادلدرسة الثانوية الدينية للبنات بكنبارولدى التلميذات يف درس اللغة العربية 
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 سؤال البحث .د 

 سؤال ىذا البحث ما يأتى

يف ادلدرسة الثانوية الدينية ادلاضي و ادلضارع لدى التلميذات كيف استيعاب الفعل 
 للبنات بكنبارو؟

 أهداف البحث  .ه 

يف ادلدرسة الثانوية دلعرفة استيعاب الفعل ادلاض و ادلضارع لدى التلميذات  (1
 الدينية للبنات بكنبارو.

دلعرفةالعوامل ادلؤثرة ىف استيعاب الفعل ادلاضي وادلضارع لدى تلميذات الصف  (2
 الثا ي ىف ادلدرسة الثانوية الدينية للبنات بكنبارو.

 

 أهمية البحث .و 

احثعن الفعل ادلاضي و ادلضارع وخباصة عن لزيادة ادلعرفة وكفاءة الب .1
يف ادلدرسة الثانوية استيعاب الفعل ادلاضي وادلضارع لدى التلميذات 

 الدينية للبنات بكنبارو
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دلعرفة القدرة على استيعاب الفعل ادلاضى وادلضارع لدى تلميذات  .2
 يف ادلدرسة الثانوية الدينية للبنات بكنباروالصف الثاين 

الشروط ادلقررة لنيل الشهادة اجلامعية للدرجة  كميل شرط منتل .3
االوىل يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم جلامعة 

 .سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو

 البحث مصطلحات .ز 

يوض  الباحث ادلصطلحات ادلوجودة ىف ىذا البحث للتباعد عن خطاء الفهم على ما 
 يأتى

 االستيعاب .1

الثالثي ادلزيد بثالثة أحرف استيعابا وىو من الفعل -يستوعب-من استوعب مصدر
وعبا)الشيئ( أى -يعب-"وعبومعناه استيعاب االخذبأمجعو مساويا دبعٌت جذرة يعٌت

 10أخذ بأمجعو.

 استوعب .2

ياءا حتفيفة على لسان العرب. وأما ىف ادلعجم اإلندونسي" استيعاب ىو  قلب الواو
 11الفهم والقدرة باستخدام ادلعرفة وتنفيظها.
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 12.فعل ادلاضى ىو كل فعل يدل على حصول عمل ىف الزمن ادلاضى .3

فعل ادلضارع ىو كل فعل يدل على حصول عمل ىف الزمن احلاضر أو مستقبل  .4
من حروف ادلضارعة وىى اذلمزة والنون والياء والبد ان يكون مبدوءا حبرف 

 13.والتاء
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