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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

  التركيب. - أ

 مفهوم التركيب.  -1

أما من حيث اإلصطالح  1تركيب لغة من ركب الشيء : كضع بعضو على بعض.

الًتكيب ىو قوؿ مؤلف من كلمتُت أك أكثر لفائدة، سواء أكانت الفائدة تاـ أك غَت 

 2تاّمة.

يعٌت قانوف رياضّي سللص تركيب تسّمى أيضا " القواعد " القواعد مجع من قاعدة 

  3بعبارة جربية كتسمى أيضا الدكتور كالقانوف.

 ىنا لتعريفات عن الًتكيب عند اللغتُت: 

 4الًتكيب ىو اجملموع القواعدم من كلمتُت أك اكثر كال يزيد من حّد نفعها. ( أ

  5الًتكيب ىو رلموع العناصر ادلتعلّقة كتقـو بنفع معُت يف اجلملة. ( ب

                                                                 
1
 A.W Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap, (Surabaya: Pustaka 

Progresif, 2007), h. 525. 

 .11ص. جامع الدركس اللغة العربية، الشيخ ادلصطفي الغالييٍت،  2
 .643(، ص.  1984لبناف: دار ادلعاريف، -)بَتكتادلتجد ىف اللغة كاإلعالـ،ػ لويس معلوؼ، 3     

   4 Muhammad Ramlan, Sintaksis, (Yogyakarta: CV. Karyono, 1991), h. 37. 
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القواعدم من كلمتُت أك أكثر، العالقة بينهما مبنية التناب    الًتكيب ىو اجملموعج(   

 6معناىا بكادلة كاحدة فقط.

القواعد ىي حكم يستنبط مناذج كثَتة من كالـ العرب لكل يطبق على كل ما  

 دياثل ىذه النماذج من كالمنا.

الًتكيب ىو جزء من عناصر اللغة العريبة الذم يتكوف من علم  النحو كالصرؼ،  

رائ زلمد سفياف أف النحو ىو أمحد فركع اللغة العريبة الذم حيكم القراءة األخرين من  

 7كل كلمة كموقعتو يف اجلملة.

ادلقصود بالًتكيب ىف اللغة العربية ىو الًتكيب من علم النحو كالصرؼ، مهارة 

يب ىي من تدريس اللغة العربية كمكلة ادلقاـ ادلهم ىف التعليم اللغة العربية الذم الًتك

 اف يقدر الطالب سهال ىف التعليم كالتسليط على القدر أخر.  يستطيع

اجملموعة بُت علم النحو كعلم الصرؼ يعٌت علم القواعد كىف ادلدرسة ادلتوسطة 

 بالًتكيب. كادلدرسة الثانوية علم النحو كالصرؼ مشهوراف 

                                                                                                                                                                                  

ـ للطباقة كالنشر، دراسة يف علم اللغة الوصفي كالتارخيي كادلقارين، حسينن، 5     1984رياض: دار العلو
  .165-164(، ص.

 
  28(، ص.  LIPIA ،1986، )جاكرتا: بنياف الكلمة ةاجلملة مواد تعليم اللغة العربية بدرم,  6

 7
 M. Sufyan, Ilmu Nahwu Tata Cara Bahasa Arab,  (Yogyakarta: Kota Kembang, tt) h.. 
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من تعريف سابق أف النحو ىو علم يبحث عن مكاف مفردات ىف اجلمل كتعيُت 

 خط النهائية موقفها. 

كراء ذلك علك النحو كالصرؼ ال ديكن فصلها. الصرؼ ىو علم بأصوؿ تعرؼ هبا 

  8صيغ الكلمة العربية كأحواذلا الىت ليست بإعراب كالبناء.

أكثر يف اللغة العريبة تسّمى الًتكيب أك اجلملة اليت تتكوف من كلمتُت أك  

ادلرّكب. الًتكيب  أك اجلملة اللغة العريبة تتكوف من أشكاؿ منها تركيب إسنادم. 

كتركيب إضايف، كتركيب بياين،  كتركيب عطفي، كتركيب رلزم، كتركيب عددم. 

لة. مجلة   الًتكيب ليس با الضركرة يتقُت مجلة. يف اللغة العريبة اجلملة الكلمة تسّمى مج

كلمة  بشكل كاسع يف اللغة العريبة تنقسم إىل اجلملة االمسية كاجلملة الفعلية، من ىذه 

األشكاؿ األساسية، ديكن اف اجلملة يف اللغة العربية ال يتواصل تطويرىا يف أشكاؿ  

كثَتة. كل مجلة ذلا معٌت اخلاصة. حبيث االحتالفات يف شكل يف حد ذاتو دتييز معٌت.  

 9ركيب اجلملة يف اللغة العربية على كجو حتديد تدرس الفرؽ يف علم النحو.أشكاؿ ت

 

                                                                 
8
 Hifni Nasif, Qawaid Bahasa Arab, ( Jakarta: Hikmah, 2008), h. 1. 

9
  Imam Ma’ruf,  Strategi Pembelajaran bahasa Arab Aktif, ( Semarang: Need’s Pres, 

2009 ), h. 14-15. 
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 11كأما الفرؽ بُت الًتكيب كالقواعد: 

 كالقواعد الًتكيب

 كظيفة 

ما حيتاج إليو لتعلم اللغة تعليم للقواعد غَت 

 مباشر.

 نظرية

ما حيتاج إليو لتعلم اللغة تعليم للقواعد 

 مباشر.

 أنواع التركيب  -2

 الًتكيب يف اللغة العريبة يتكوف من ستة أنواع منها:

الًتكيب اإلسناد، ىو مايتألف من ادلسناد ك ادلسناد إليو، كىو مجلة إمسية  ( أ

ك فعلية. مجلة اإلمسية ىي اليت تبدأ  أك ضمَت )مبتدأ ك اخلرب ( مثل : 

ضلن رلاىدكف. ك مجلة فعلية ىي اليت تبدأ بفعل مثل: حضر  –العلُم نور  

 يكتب الطالُب الدرَس. –رجل ال

الًتكيب اإلضايف، ىو ترّكب من ادلضاؼ ك ادلضاؼ إليو، فاألكال فيجب  ( ب

دخوؿ "اؿ " عليو، كأما الثاين ال جيوز أف يكوف رلركرا مثل: كتاُب 

 الطالِب. 

                                                                 
10

(، 2111)الرياض: إضاءات دلعلمي اللغة العريبة لغَت ناطقُت بو، عبد الّرمحن بن إبرىيم الفوزاف،   
 166ص. 



15 
 

الًتكيب البياين، ىو كل كلمتُت كانت ثاتيتهما موضحة معٌت األكىل. كىو  ( ج

 ثالثة أقساـ:

 الًتكيب الوصفي، يتكوف من الصفة كادلوصوؼ. مثل: الطالُب ادلاىُر.  (1

 الًتكيب التوكيد، يتكوف من ادلؤكد كادلؤكد، مثل: القتل كلّهم.  (2

 الًتكيب البديل، يتكوف من البدؿ كادلبدؿ منو، مثل: جاء خليل  اخوؾ. (3

  د( الًتكيب العطفي، ىو ما يتألف من ادلعطوؼ كادلعطوؼ عليو، يتوسط حرؼ

 العطف بينهما، مثل: الطالب ك أختو.

ق( الًتكيب اجملزم، ىو كل كلمتُت ركبتُت ك جعلهما كلمة كاحدة، مثل: حضر  

 صبح مساء. –موت 

ك( الًتكيب العددم، ىو ما ركب من األعداد من أحد عشر إىل تسعة عشر، 

 11كمن احلادل عشر إىل التاسع عشر.

 أهداف مادة التركيب.  -3

للغة العربية القواعد مساعدة  لبلوغ الغاية دلهارة اللغوية. كاألحسن ىف التعليم ا 

اذا تصار الغاية فتعليم اللغة العربية الة مواصالت كفهمها فقج  التصَت القواعد كسيلة. 

                                                                 
11

  . 13-11(، ص. 1969)مصرم: دار ادلعارؼ،  تعليم اللغة العربية،  حسُت سليماف قورة،    
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توجية كظيفتها. تكوف القواعد كسيلة من كسائل الىت اف توصل الطالب لقراءة كاحملادثة 

 12التعلم السيطرة ىف التعليم اللغة العربية بشماؿ.كالكتابة صحيحة. ككذا مقدار 

كل العملية جيب اؿ تنفذ لديها اىداؼ ألف من دكهنا سيكوف من الصعب  

احلصوؿ على نتيجة، كتعلم القواعد يعٌت لفهم كماىر ىف اللغة العربية، سواء ىف مهارة 

 13االستماع كمهارة الكالـ كمهارك القراءة كمهارة الكتابة.

ارشد ىف مدخل إىل طرؽ تعليم اللغة العربية ديكن إمجاؿ أىداؼ النحو  من ازىر  

 الىت حتقيق من تدريسة فما يلى: 

صوف اللساف عن اخلطاء كحفظ القلم من الزلك كتكوين عادات لغوية  -1

 سليمة. 

تعوين التالميذ قوة ادلالحظة، كالتفكَت ادلنطقى ادلرتب، كتربية ملكة  -2

  اإلستنباط كاحلكم كالتعليل.

يعُت على فهم الكالـ على كجهة الصحيح، دبا يساعد على استعاب  -3

 ادلعاىن بسرعة.

                                                                 
12

 Ahmad Fuad Effendy, Metodelogi Pelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat,2005), h. 

85 
13

  Muhammad Yunus, Metode Khusus Bahasa Asing, (Jakarta: Hida Karya Agung, 

1983), h. 26. 
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إكتساب الطالب القدرة استعماؿ القاعدة ىف القاعدة ىف ادلواقيف  -4

 14اللغوية ادلختلفة.

 .  الوسيلة التعليمية ب

 تعريف الوسيلة التعليمية  -1

 كسيلة. –يسل  –كليمة الوسيلة مصدر من كسل   

ج كسيل ككسائل: ما يتقرب بو إىل الغَت. ادلرتلة عند ادللوؾ  –الواسلة  –كاسل 

 15الدرجة.

يقصد باالوسيلة التعليمية ما تندرج حتت سلتلف الوسائط اليت يستخدمها 

األستاذ يف ادلوقف التعليمي، بغرض إيصاؿ ادلعارؼ كاحلقائق كاألفكار كادلعاين 

وسيلة التعليمية ىي كسائط تربوية كقد عرفها زلمد زياد محداف أف ال 16للطلبة.

كأما نائف معركؼ فقد عرؼ ا لوسيلة التعليمية  .يستعاف هبا إلحداث علمية التعليم

                                                                 
14

 129(، ص. 1998)أكجونج فاندانج: األحكم، مدخل إىل طريق تعليم اللغة العربية، ، أزىر أرشد  
15

 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 

1997), h. 1559.  

: )جاكرتاالوسائل التعليمية، عبد ادلعطي،  حسُت مصطفي16  
العلوـ اإلسالمية ك العربية  يف  معهد

  37إندكنيسيا التابع جلامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسالمية بالرياض، د.ت(، ص. 



11 
 

أهنا مايلجأ إليو ادلدرس من أدكات كأجهزة كمواد لتسهيل عملية التعليم كحتسينها 

 17كتعزيزىا.

تعُت  كل ىذه التعاريف  تؤدم إىل مفهـو كاحد كىو أهنا كسائل أك كسائط 

على التعليم كالتعلم كتؤدم إىل أسراعو.  ككما قد سبق ذكره أف الطالب يعلموف 

أكثر كيصبحوف أكثر إجيابية إذا ما إستخدمت ادلواد التعليمية الىت تثَت أكثر من 

حاسة لديهم، فاشًتاؾ حاسىت السمع ك البصر يف التعليم يكوف أفضاؿ من 

 إستخداـ حاسة السمع دبفرده. 

ق على الوسيلة التعليمية عدة تسميات حيث تسمى ادلسائل التعليمية ك كقد تطل 

أحيانا كسائل اإليضاح كالوسائط الًتبوية ك أحيانا أخرل تقنيات التعليم ككل ىذه 

ادلسميات تعٌت سلتلف الوسائل الىت يستخدمها األستاذ يف ادلواقف التعليمي، بغرض 

 لطلبة.  إيصاؿ ادلعارؼ كاحلقائق كاألفكار كادلعاىن

 أنواع الوسيلة التعليمية  -2

لوسيلة التعليمية كتطور تطوير األزماف، فمنها ما تعتمد على اللغة الفظية أك اتتنوع 

ادلسموعة، كمنها ما تعتمد على الصور كالرسـو كالتسجيالت الصوتية، كمنها ما تعتمد 

                                                                 

 . 243ـ،(، ص. 1998، ، )بَتكت: دار النفساء5ط خصائص العربية كطرائق تدريسها، نايف معركؼ،  11 
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عليمية تنقسم إىل لوسيلة التاكيرل الفوزاف أف  18على الصور ادلتحركة كالتلفاز كغَتىا.

 رلموعات، كذلك حسب احلاسة الىت ختاطبها، كىي:

لوسيلة التعليمية بشكل ادلواد ادلطبوعة أك ادلرسومة، مثل: الكتب، ا   -

كالصورة التعليمية،  كالرسومات كاخلرائط، كاللوحات التعليمية، كالشفافيات، 

 كالبطاقات، كالرموز.  

لوسيلة التعليمية بشكل ادلواد السمعية  البصرية الثابتة، مثاؿ: أفالـ ا   -

 ثابتة، كأشرطة صوتية ك أسطوانات. 

لوسيلة التعليمية بشكل ادلواد السمعية البصرية ادلتحركة، مثل: أفالـ ا   -

 متحركة، كأشرطة الفيديو، كأقراص احلاسوب. 

عربية، فهي تصنيف يف اجملاالت لوسيلة ادلستعملة ىف تعليم اللغة الاكأما تصنيف 

 التالية: 

لوسيلة البصرية، كىي الىت يستفاد منها عن طريق نافذة العُت، كأمهها: ا  -

الكتاب ادلدرسي كما أشبو ذلك، كالسبورة كملحقتها، كاللوحات اجلدارية كما أشبو 

 ذلك، الصور ادلفردة كادلركبة كادلسلسلة، كالبطاقات بكل أنواعها. 

                                                                 
11

   58مجاؿ بن عبد العزيز الشهراف، ادلرجع السابق، ص.    
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لوسيلة السمعية، كىي الىت يستفاد منها عن طريق األذف، كأمهها: ا -

 ادلذياع، كالتسجيالت الصوتية،سواالسطوانات إخل. 

لوسيلة السمعية البصرية، ، كىي الىت يستفاد منها عن طريق العُت ك ا  -

األذف معا، كأمهها: التلفاز، كالصور ادلتحركة، كالدركس النموذجية ادلسجلة، 

 19ادلتلفزة، إخل. كالتمثيليات 

 تعريف البطاقة والمفردات  -ج

 تعريف البطاقة -1

البطاقة رلبولة من القرطاس القاس كالسميك. أما مها ككراءىا كلية أك 

عبارة أك اجلملة. كفق قدرة البطاقة مريد ادلدرس، كلكن أىم من البطاقة ىي 

 21الكتابة أك الصورة ادلنظورة على التالميذ.

 تعريف ادلفردات  -2

ادلفردات مجع من مفردة كىي رلموعة مفردات اللغة. كادلفردات ىنا أم       

     ىف اللغة ااإلندكنيسية.  ك  Kosakataكتسمى ب  21مفردات اللغة العربية.

                                                                 
الطبعة األكىل، مهارات التدريس ضلو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء، الدكتور أكريل حبر الدين،   11

 . 159-158ـ(. ص. 2111)ماالنق: جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية، 
20

  Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang-

Press, 2009), hlm, 69  
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   Vocabolaryاللغة اإلصللزية. كىي رلموعة الكلمات. ادلفردات كنقصدهبا:  فى

اللفظية اك الكلمة الىت تتكوف من حرفُت فأكثر كتدؿ على معٌت، سواء كانت 

   22فعال أك امسا أـ أدة. 

كواحدة اخلّصة ادلهمة من عناصر اللغة، حُت   Kosakata ادلفردات

كىي كاحدة من أساس تطوير من مهارة ، يستخدـ لغة با للساف أك الكتابة

  24العربية سواء بالكلمة باللغة اإلندكنسية.الكلمة ىف اللغة   23اللغة العربية.

 25الكلمة ىي  اللفظ القائم بنفسها )ىف اللغة اإلندكنيسية تقوؿ الكلمة(.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  
21

(، ص. 2112العلوـ للماليُت، )لبناف: دار ادلور األساس قاموس إنكليزم،عريب، ، بعلبكي منَت  
113 

22
اسس اعداد الكتب التعليمية الغَت الناطقُت بالعربية، ناصر عبد الغاىل،  ك عبد احلميد عبداهلل،   

  78(، ص. 1991)الرياض: دار الغاىل، 

23
 H. M. Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang: UIN-MALIKI 

PRESS, 2010), h. 33 

  
24

  Husnul Anam, Metode Pembelajaran Ilmu Nahwu Sistem 24 Jam, (Surabaya: Terbit 

Terang, 2000), h. 1 
25

  Syamsuddin Muhammad Arra’ani, Terjemah Mutammimah Ajjurumiyyah, (Surabaya: 

Al-Hidayah, 1423 H), h. 1 
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 أنواع البطاقة  -د 

كن استخدامها يف نتناكؿ يف ىذا الفصل ستا من أىم البطاقة اليت دي 

 ىي: تعليم اللغة ك 

 بطاقة الومضية -1

البطاقة الومضية ىي بطاقات ادلصنوعة من الكارتوف أك الورؽ ادلقول كقيسها 

سم عادة، كادلعلم يستطيع أف ينسب ذلك القيس، مث   X  22 سم  18

يلصق كارتوف بالصور ادلرجع، عادة تأخذ من اجلرائد أك اجملالت أك الصور 

 26.الصوراإلعالف بقرار الوجو األكؿ بالصرة كالوجو الثاين لتلك مفردة 

 بطاقة ادلتكلمة -2

يف ىذا النوع من البطقات يكتب ادلعلم على أحد جوانب البطاقة بداية 

جلملة ك على بطاقة أخرل تكملة اجلملة. يقرأ أحد الدارسُت اجلزء األكؿ من 

اجلملة كعلى بقية الطالب البحث من التكملة ادلناسبة للجملة. كالدارس الذم 

                                                                 
26

  Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Press, 

2009), h. 57  
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أخرل بعد أف يكوف قد فرغ جيد التكملة ادلطلوبة يعطي الفرصة لقراءة بداية مجلة 

من قراءة التكملة بصوت مسموع. كعلى ادلعلم عيد إعداد اجلمل يف البطاقات 

أف يفكر يف مجل تلك اجلمل مكونة يف رلملها لقصة شلتعة. كعندما تنتهي 

 عملية قراءة بطاقات يساؿ ادلعلم أحد الدارسُت تلخيص أحداث القصة.  

 بطاقة األسئلة ك األجوبة -3

لم البطاقات بعد دارس الفصل ك يكتب األسئلة على جانب البطاقة يعد ادلع

األكؿ ك األجوبة على جانب اآلخر من البطاقة، مثل: "كم الساعة اآلف؟" مث 

يطلب من أحد الدارسُت قراءة السؤاؿ بصوت مسموع على الطالب، كعلى 

على  بقية الدارسُت البحث عن اإلجابة لذلك السؤاؿ. كالطالب الذم يعثر أكال

اإلجابة تتاح لو الفرصة لطرح السؤاؿ الثاين على زمالئو من بطاقتو. كيقع على 

العلم عبأ حتديد ادلدة الزميلية لكل إجابو. كىذا النوع من البطاقات يساعد 

الطالب على القراءة البصرية كالفهم، خباصة إذا كضعت الكلمات ادلستخدمة يف 

من البطاقات يف زيادة حصيلة الطالب سياؽ لغوم ذك معٌت. كيساعد ىذا النوع 

 من ادلفردات ك زياداة قدرتو على تطبيق ما تعلمو من قواعد اللغة العربية.

 بطاقة الصور ادلتسلسلة -4
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الصور ادلتسلسلة عبارة عن سلسلة من الصور ادلتتابعة تتناكؿ موضوعا    

ب كاحدا، ك تعرضو يف رلموعة مركزة من الصور. ديكن االستفادة من الكت

التعبَت اليت يف األسولق، ك استخدامها يف األنشطة الشفهية ك يف التعبَت 

 التحريرم.

 بطاقة الوقعية -5

مسيت بطاقات الوقعية بالبطاقة احلقيقة مثل: بطاقات اجلوزات ك البطاقات 

االشًتاؾ يف األندية ك األلعاب ادلختلفة، كمناذج االستبيانات كاستطالع الرأم ك 

بالدراسات ك الوظائف، ك طلبات احلصوؿ على رحص  استمارات االلتحاؽ

القيادة، ك شيكات ادلصارؼ، ك ما إىل ذلك شلا يصادفنا يف رلاالت احلياة 

 ادلختلفة.

 بطاقة ادلفردات -6

حيتول كل جانب من البطاقات على رسم توضيحي يف حُت حيمل اجلانب 

. يسأؿ ادلعلم أحد طال ب الصف اآلخر كلمة تصف الفعل أك الشيء ادلرسـو

قراءةالوصف ادلكتوب ك على الدارسُت البحث عن الرسم ادلطابق للوصف. 

كبعد االنتهاء من عرض كل البطاقات، يطلب ادلعلم من الدارسُت أف يصفوا 
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صحيح دبفرده أك تلك األشياء ادلرسومة جيمل من عندىم، كيقـو ادلعلم بالت

 27دبساعدة الطالب. 

يف ىذا البحث يعٍت بطاقة الذل يكتب تقصد الباحثة بالبطاقة ادلفردات 

ادلفردات مث يًتّتب يف لوحات ادلبتدأ كخلرب مبتدأ. دلزيد من التفاصيل، انظر خطوة 

 ب، كاآلتى:طاقة ادلفردات  ىف تدريس الًتكيباستخداـ كسيلة ب

 . استخدام وسيلة بطاقة المفردات  فى تدريس التركيب خطوات

 داتيقـو ادلعلموف حيضر البطاقة ادلفر  -1

 ادلعلموف حيضر اثنُت من لوحات مبتدأ كاخلرب  -2

 عشوائيا باستخداـ لعبة تصفيق الختبار الطالب.  الباتادلعلموف اختيار الط -3

بتدأ كاخلرب ادلوحات لىف  ال ليشاكل بطاقة ادلفردات الباتيطلب ادلعلم من الط -4

 كفقا  للمفردات الىت يتأّلف.

اآلخركف إىل التصحيح اإلجابات سواء كاف ذلك  الباتيؤّدل ادلعلموف الط -5

 صحيحا أك خطاء.

 اّدة. ادل الباتفردات عند التعليم اف يعطى الطيتم استخداـ كسيلة بطاقة ادل -6
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