
الباب األول

ةالمشكلةخلفي.أ

سالم عليهم أن يتعلموا القرآن و سنة وأن الذين يريدون تعلم شريعة اإلالعربية لغة القرآن.إن اللغة

علينا أن تفهم عن علم النحو لفهم القرآن و السنة ايضا.عليه وسلم. املكتويات باللغة العربيةالنيب صل اهللا

االن علم النحو فرع من فروع العربية.1۱فهما جيدا. 

ها بد ينهطوحترص على تعلمها الر تبا، لدينا من األاللغة العربية لغة تطلبها الشعوب املسلمة 

دى و ال سال م ال تؤ إلار ن الكرمي و كثري من شعا ئآوة القر فا لعبادة من صال ة و دعاء و تالنا،دتوعبا 

ب التيسري كما قال تعال : " فامنا سبب من ا سباومعرفتها.لغة العربيةيتم فهمها و تد بر ها اال بال

۲.رو ن"هم يتذ كّ يسرنه بلسا نك لعلّ 

فةليمها من اهم الوسائل لعرض الثقاو تعاملسلمنينيالعربية ايضا من اقوى الروابط بواللغة

سية. اللغة العربية نو العربية او غريها مثال يف اندسالم اما هي يف الد ولة إلاللغة العربية هي لغة امية.االسال

واو العالية ااو الثانويةبتدا ئيةإلاما ااملدرسة من املدارس نوراهلداية سياك حولو مبنطقة كمباريف كل تعلم

.اجلا معة

ويف تعليم اللغة العربية اربع مهارات وهي : االستماع (فهم املسموع)، والكالم، والقراءة (فهم 

ا امل قروء)، والكتابة. و استيعاب هذه املهارات اللغوية االربعة حيتاج اىل النحو. واملراد هنا قواعد تعرف 

۷انوار. ترمجة علم النحو منت االجرومية و عمرطي. بندونج, ص .حممد 1
۵۸سورة ا لدخان : القرآن الكرمي. 2



هي التعليم و الرتبية. ها و تر كيبها من أمهة . واجبات املدرس داصيغ الكلمات العربية و احواهلا حني افر 

.املعلومات اىل اذهان طالبالتعليم هو ايصال

تهد استيعاب علم النحو. وكذلك ملدرس يدرس اللغةوهذه العبارة  تدل على ان احدى شروط ا

العربية البد املدرس استيعاب القواعد اللغة العربية. واحدى شروط العلماء الفهم عن اللغة العربية و عناصر 

۳االخرى.الدينيةوالكتبة االخرى الىت تتوظف بلغة القرآن، احلديث،اللغة العربي

مثال: اللغة العربية واللغة اإلجنلزية وغريها. دارس تعلم فيها الدروس اللغوية،درسة من املىف كل م

ا هي لغة القرآن ولغة املسلمني ىف أحناء العامل،٤.اللغة العربية هي لغة رمسية لعشرين دولة ودليل على وأل

ن عريب لثالث : ألىن عريب والقرآا العرب ذلك أن اللغة العربية هي لغة الدين قال الرسول ص.م :" أحبو 

ا جزء والكالم أهل اجلنة عريب". وأمري املؤمنني عمر بن اخلطب قال: أحرصوا على تعلم اللغة العربية فإ

٥من دينكم. مث قال عبدالعامل إبرهيم أن اللغة العربية هي لغة العروبة واالسالم.

اللغة العربية تعلم ربية او غريها مثال ىف إندونسية،اللغة العربية هي لغة اإلسالم إما هي يف الدولة الع

ىف كل املدرسة إما اإل بتدئية  أو الثانوية أو العالية أو اجلامعة.

كما قدرها فهي  :عامةالعربية يف املدرسةأما األ غراض من تعليم اللغة

أن يرتمجوا القرآن الكرمي واحلديث الشريف لكى يستطيع طالب.1

أن يفهموا الكتب الدينية الىت تكتب با اللغة العربيةبلكى يستطيع طال.2

٣ Dra . Juwairiyah Dahlan, MA., Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab, Usaha Nasional, Surabaya, ۱۹۹۲, hlm. ۲۱
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العربيةأن يتكلموا أو يكتبوا باللغةلكى يستطيع طالب.3

العربيةالكتبأن يفهموا الكتب املكتوبة بغريلكى يستطيع طالب.4

م.5 ا مهنة ىف حيا ٦لبناء أهل اللغة العربية، الذين يصريو

العربية قد مت انشاء هذه املدرسة ىف مبنطقة كمبار داية سيك حولو وقد كانت املدرسة الثانوية نوراهل

سنة هذه املدرسة قد ثبت 23ه ) ، واألن كانت عمرها  1989سنة الف و تسع مائة تسعة و مثانون (  

ا: م منهاالساتيذ يعلمون هذا الدرس لطال مادة اللغة العربية أحد من املواد األساسية . ملادة اللغة العربية 

يعلم املدارس اللغة العربية خصة واحدة ىف األسبوع . و يستخدم الكتاب الذى كتبه دقتور .د. هداية كا 

مبنطقة  التوجيه ىف تعليم اللغة العربية للمدرسة الثانوية. وتعليم اللغة العربية ىف املدرسة الثانوية  سياك حولو

.حدةو يستخدم نظرية الكمبار

بصورة الرتكىب ليست تعلم بسبيل تفصيل بنظر الوقت املعد لتعليم اللغة وأما تعلم القواعد تعلم

لكن ذالك، ال بد على املدرسة يعرف اخلطوات عن لكل مهارة من كل مهارةالعربية واجب أن تستعمل 

.درجة الثانويةلطريقة تعليم ذالك تركب، كما كتب املصنف ىف الكتاب اللغة العربية ل

لضمري هو إسم معرفة يدل على بية تعلم تركيب باستعمال بالضمري, فاار أما ىف درس اللغة الع

2ب.املخاطب او الغائمتكلم أو

: منهاراضهاوأما اغ

ان يتكلموا عن الضمري املنفصل واملتصلالطالبليستطيع.1

ان يفرقوا الضمري ملذكر واملؤنثالطالبليستطيع.2
٦ Departemen Agama, Pengajaran Bahasa Arab pada Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN, Jakarta: Proyek
Bimbaga Islam, 1975 hlm. 1 17
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بعد أن .رائستعمل هذه الضمالقصري باإلان يكتب اإلنشاءليستطيع الطالب.3

يقم املدرس التعليم فريجى كاالطالب يفهمون ما علمهم كما يف األعراض مل حيصل مما رأت الباحثة عن 

املال حظة فرأت الباحثة أّن من هذه األعراض  مل حيصل مما رأت الباحثة من ظواهر ما تأيت:

يف التكلم عن الضمريمل يستطيع الطالب.1

اإلنشاء القصريستطيع الطالب يف كتابة الضمري يفمل ي.2

تفرق بني الضمري للمذكر واملؤنثيفمل يستطيع الطالب.3

غة العربية ىف عملية التعلمللباامو التالميذ أن يتكيدال ير .4

و كثريا من التالميذ ال يستطيعون بللغة اللعربية الكاملة .5

تعليم الضمائر في : وينظر إىل الظواهر القادمة فأردت الباحثة أن تبحث هذه املشكلة مبوضوع 

؛مادة اللغة العربية لدى طالب الصف ا ألول بالمدرسة الثانوية "نورالهداية" سياك حولو بمنطقة كمبار

أن حتلل هلذه ألن عند رأى الباحثة أّن يف تعليم هذه الضمائر مسأالت ولعل هذه الكتابة يستطيع

املسألة.

يار الموضوعالدوافع فى إخت.ب

ليبحث بدوافع أن أن هذا املوضوع مهم ةالباحثةهذا املوضوع للدوافع األتية : فكر ةالباحثةإختار .1

اإلستماع أو احملادثة أو القراءة أو الكتابة. و جبوار ب اللغة العربية إما يفييف تركالضمائر كثر إستعماهلا

املشكلة تعليم الضمائر يف تلك املدرسة.ذالك لتعلم 

وضوع ترتبط بالعلم يتعلمه الباحثةالىت تبحث يف هذا املاملشكلة.2

مل تبحث من قبلو أن هذه املشكلة املوجودة عرف الباحثة.3



حبسب البيابات واألموال واألوقاتةالبحث مناسب بقدرة الباحثوهذا.4

توضيح المصطلحات.ج

صطلحات املوجودة يف املةالباحثت، فوضحلتكون هذا املوضوع بعيدا عن اخلطاء ىف فهمه

كما يأتى : املوضوع 

التعليم : تعليم مأخوذ من "عّلم يعلم تعليما و عالما " الصناعة وغريها : جعله                يعلمها. .1

3ية وهو إجراءت واقعة بني الطالب واألساتيذ عن مادة اللغة العرب

الضمائر مجع من الضمري وينقسم إىل ثالثة أقسام وهي :.2

.الضمائر املنفصلة هي ما إستقالت بالنطق)أ

والكاف ))، إالّ يف ضرورة الشعر كا لتاءإآل الضمائر املتصلة هي ما ال يبتدأ به، وال يقع بعد (()ب

4من (( اكرمتك )) فال يقال : (( ماأكرمت إّالك))

مامل يكن له صورة يف الكالم، بل كان مقدرا يف الذهن ومنويا، وذلك  والضمري املسترت: )ت
كاالضمري املسترت يف ((اكتب))، فان التقدير ((اكتب انت)).

المشكلة.د
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تقديم المشكلة.1

ذا امل ملا كثريا من املشكالت ويقدمهابحث  ة أن توضوع وخلفية املشكلة ميكن الباحثمناسبا 

يأتى:

ىف مادة اللغة العربيةىف تعلم الضمائركيف رغبة طالب)1

ىف تعلم الضمائروفع طالبداماذا)2

لدى طالب الصف األولتعليم الضمائركيف عملية)3

ما العوامل الىت تؤثر يف تعليم الضمائر)4

يف املدرسة الثانوية نوراهلدايه سياك حولوما هي طريقة تعليم الضمائر لدى طالب الصف األول)5

مبنطقة كمبار

تحديد المشكلة.2

ا متكن أن تبحثها ولذلك حدد المشكالت كثريةةالباحثتنظرا إىل تقدمي املشكالت وجد

م الضمائر لدى طالب الصف األول. قد تبني يف هذا تعليالباحثة، املشكلة كما تأتى :كيف عملية

ملشكالت البحث عن الضمائر كثري، ضمري منفصل، الضمري متصل، والضمري مستتري. و لكثرة ا

املوجودة يف هذا البحث حتددها الباحثة  يف" الضمري متصل".

تكوين المشكلة.3

:تكوين املشكلة ىف هذا البحث يعىن

داية سياك حولوف االول يف املدرسة الثانويه نوراهللص(املتصل) لدى طالب االضمائرتعليمكيف. 1

؟مبنطقة كمبار



أهداف البحث وفوائدة.ه

أهداف البحث.1

ضمائر للفصل األول يف املدرسة الثانوية من البحث فهو ليعرف كيف تعليم الأما هدف

ةحصل الكاتبا البحث يقصد مملوء أكادمييا لت. وجبانب ذلك ، هذمبنطقة كمبارهلداية سياك حولونورا

لقبا علميا مقرورا يف قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم 

.سالمية احلكومية رياو باكنبارواإل

ئد البحثافو .2

الفوائد من هذا البحث هو: 

عن عملية تعليم الضمائر ىف تلك            املدرسة فيما بعد.ختبارا للمدرسة واملدرس والطالبإ)1

.داجيعن تعليم الضمائر رسة داملدرس واملدرسة اللغة العربية يف تلك املةساعدهذا البحث امل)2

شرط من الشروط املقررة ىف احلصول الشهادة املؤهل ىف الطبقة األوىل ىف قسم تدريس اللغة لتكميل )3

.العربية بكلية الرتبية و التعليم جلامعة سلطان شريف قاسم احلكومية اإل سال مية رياو




