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 الباب األول
 املقدمة

 
 خلفية البحث - أ

م اللغة األوىل يعين اللغة يتعلك سهال ئايش ليس لغري الناطقني هبا اللغة العربية ميتعل
علم يف صفتها  إما ،ادلتعّلمني هااليت يستقبل تكثري ادلشكال. أو لغة األم ةاالندونسي

مثال عن  ويعلم اللغغري صفتها  أو ادلفردات، أو القواعد، علم األصوات، أوك ،وياللغ
 ٔالثقايف.و  علم االجتماع

. كثري أيضا هاتدريسطريقة وتطوير  للغة العربية،اتعليم ال تطوير أىداف إىل اننظر 
  ، ولكنةبطلالم و فهمتسهل ل ةيميووسائل يف عملية التعل طرقالذين يستخدمون ادلعلمني 

بعض ادلعلمني  ألن وذلك ،يف عملية التعليم طرقيستخدمون  ال من ادلعلمني الذين كثري
ىذا  م اللغة العربية اليت توجد يفيووسائل تعل قيعرفون طر  مل من ادلعهدالذين يتخرجون 

 .الزمان

القوائد أو احملاضرات طريقة ال مثلادلذكورة  يستخدمون الطريقة نيعلمادلكثري 
 كيبًت ال يف مادة، و تدريسفهمهم ل ونالذين يصعب ةبعلى الطل يؤثر قد وىذاوالًتمجة. 

 .خاصة حول قواعد اللغة العربيةيبحث  الذي
 ةطلبالوخاصة  الثانوية روضة الشّبان مدرسةيف  دلالحظةايعمل  بعد رأي الباحثو 

 غالبا التقليديةالطريقة  ستخدمي ىناكية العرب اللغة معلم، فإن العاشرالصف يف 

                                                           
 .تعليم اللغة يف اجلامعةأنظر إىل الكتاب من أكرام مليباري عن   ٔ
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 رغبةميكن أن جتتذب  وسائلالدون ب شفاىّيا التعلمحىت يبلَّغ ، قليال وسائلالستخدم يو 
يف احملاضرة  يقةطر  كاىن اللغة العربيةمعلم  ستخدمي .ادلعلمني ادلادةشرح يعندما  بةالطل

وىذا  .فقط من النظرايت كثرية ألن حيري، بةمما جيعل الطل ،غالبا ًتكيبالوقت تعلم 
 .ة تلك ادلدرسةمع أحد الطل باحثواضح عندما سأل ال

واد أن يفهم ادل يستطيع الطلبة حقيقةً  مييف عملية التعل وبناء على نتيجة ادلقابلة
يواصلون ادلواد ادلعلمني أمَّا ، مل يفهْمهمادلواد  بعض حياناألولكن  ،تسهيالاللغة العربية 

 .ملال الطلبةيجعل فقلة األمثلة  ميثل من عادة يشرح ادلعلمون ادلادةالتالية و 
 ادة الدراسييف فهم ادلحائرًة  الطلبةشكلة أن م، وجد الباحث ادلقابلةنتيجة ومن 

 اليت يشرح ادلادة ستخدم الطريقة يغالبا  ادلعلم بل وأمثلة قليلة، الشرحمن  األن كثري 
 .والقياسية االستقرائية يقةستخدم الطر يوال حملاضرة فقط اب

 االستقرائيةالطريقة  امه م الًتكيبيتعل يف مناسبة طريقة حدىإ ،باحثوفقا لل
، الذي يبدأ من األمثلة وينتهي ةمن القياسي ّياعكس ىي االستقرائيةالطريقة و  ٕ.والقياسية

من ادلتوقع أن  والقياسية االستقرائيةالطريقة تلك  مع النظرايت حول ة.بقواعد النحوي
 .لفهم تعليم الًتكيب الطلبة هليسويستطيع أن  .ق ىذه الطريقة يف ادلدرسةطبي باحثال

مهتمون إلجراء البحوث من خالل  باحث، فإن الادلذكورة نظريةواستنادا إىل ال
)دراسة  تركيب اللغة العربية والقياسية يف تعليم االستقرائية الطريقة استخدامعنوان "ب

جناي و سيف اإلسالمّية الثانويّة  روضة الشبّاندرسة العاشر مب الصف لدى طلبة جتريبية
 ."(مبنطقة بنجار لولوت
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 التحديد اإلجرائي - ب
 إىل ثالثة أقسام، كما يلي :ينقسم التحديد اإلجرائي 

 التحديد ادلوضوع -ٔ
 الطريقة القياسية ( أ

القياسية ىي  يف كتاهبما أن الطريقةيشرحان  مصطفى و عبد احلاميدبسري 
بوقت  الباحث ىذه الطريقة ُيستخَدم. بقواعد النحوية وينتهي األمثلة يبدأ من

 .خاصة تعليم القواعد يف اجملموعة الضابطةتعليم اللغة العربية 
  االستقرائيةالطريقة  ( ب

 االستقرائيةيف كتاهبما أن الطريقة  يشرحانبسري مصطفى و عبد احلاميد 
مثل كتاب : حنو  .ىي الطريقة الذي يبدأ من األمثلة وينتهي بقواعد النحوية

الطريقة اليت استخدمت يف تعليم القواعد اللغة  لناشعني، وغريىا.واضح، العربية ل
العربية بعرض األمثلة أوال، ومناقشة الطلبة فيها، واستخالص القاعدة، مث تدريب 

ىذه الطريقة  ء ىنا ابجلزئيات لوصول منها إىل القانون العام والكل.عليها والبد
يف اجملموعة ُيستخَدم الباحث بوقت تعليم اللغة العربية خاصة تعليم القواعد 

 .التجريبية

 الًتكيب تعليم ( ج
الًتكيب ىو يعرف هبا وظيفة كل كلمة داخل اجلملة وضبط أو اخر الكلمة، 

. وتعليم الًتكيب ىو عملية التعليم عن تركيب الكلمة واجلملة وكيفية ٖوكيفية إعراهبا

                                                           
 ٚٔ)بريوت : دار الثفة اإلسالمية، دون السنة(، ص. ،ملخص قواعد اللغة العربية، فؤاد نعمة ٖ
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وادلقصود الباحث يف ىذا البحث يعين الًتكيب اإلسنادي ىو مجلة  .اإلعراب
 فعل ادلضارع.من وخرب ادلبتدأ  اسم ضمريمن ادلبتدأ واخلرب، ادلبتدأ ية يعين اإلمس

 التحديد ادلكان -ٕ
 لولوت سوجناياإلسالمّية الثانويّة  روضة الشّبانمدرسة  جيرى ىذا البحث يف

 .مبنطقة بنجار
 التحديد الزمان -ٖ

 .ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓ يف العام الدراسي جيرى ىذا البحث
 

 أسئلة البحث - ج
 ىل نتيجةشكلة الرئيسية يف ىذا البحث ىي خلفية البحث، أن ادلاستنادا إىل 

 اجملموعةارفع من  االستقرائية ابستخدم الطريقة موعة التجريبيةتعليم الًتكيب يف اجمل
 القياسية ؟ ابستخدم الطريقة الضابطة
 

 أهداف البحث - د
تعليم  نتيجةارنة دلعرفة مقبناء على أسئلة البحث، فإّن أىداف ىذا البحث ىي 

اجملموعة الضابطة ابستخدم و  االستقرائية موعة التجريبية ابستخدم الطريقةاجمل بني الًتكيب
 .القياسية الطريقة
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 أمهية البحث - ه
يعين أن تكون البحث نظرة جديدة لدى معلمي اللغة العربية من الناحية النظرية، 

اللغة  عالجا وحال دلعلميالبحث سيكون ىذا يف تعليم الًتكيب اللغة العربية. ولعل 
 .العربية

 ونتائج ىذه الدراسة ومن أن تكون مفيدة من أجل : من الناحية التطبيقية،

 أوال، للطلبة :

 .لزايدة إنتباىهم ورغباهتم وإجنازىم ونشاطهم يف التعلم (ٔ
 .ولكي تكون عملية التعليم والتعلم جذابة ومثرية وسهلة مبا يكفى للفهم اجليد (ٕ
 الطلبة يف التعلم، حنو التفاىم واتقان.ترقية حتصيل  (ٖ
 تشجيع ادلواقف اإلجابية من الطلبة جتاه تطوير ادلواقفى. (ٗ
 تنمية االىتمام الثقة ابلنفس للطلبة تفتح آفاق أوسع. (٘
 زايدة مشاركة الطلبة يف التعلم والتعليم. (ٙ

 : لمعلمل، اثنيا

 ترقية نشاط الطلبة يف التعلم. (ٔ
 التعلم.مؤشر لًتقية أنشطة التعليم و  (ٕ
 ختيار الطريقة التعليم اللغة العربية مناسبة للطلبة.اادلواد اإلعالمية يف  (ٖ

 اثلثا، للباحثني :
تالية، ولسيهم تطور يف ادلعرفة واخلربة يف تعليم الجلعل ىذا البحث مصدرا يف حبوث 

 قواعد اللغة العربية )النحوية(
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 : لمدرسةبعا، لرا
 اللغة العربية. القواعد ميتعلأن تقدم مسامهة مفيدة يف ترقية ميكن   ىذا البحث

 املسلمات األساسية وفرضية البحث - و
بناء على أىداف البحث، ومسائلة يف ىذا البحث فالباحث رزمت ادلسلمات 

ابستخدم الطريقة  تعليم الًتكيب يف اجملموعة التجريبية نتيجةاألساسية أي : إن 
ل و قمن  ىذا مقو    ابستخدم الطريقة القياسية. الضابطةجملموعة فرق كبري اب االستقرائية

أن تستخلص القواعد العام سرعة،  اعستطا شيفول مصطفى أن الطريقة االستقرائية
. وعطّية األمثلة أبساليب سهل الفهم، وخاصة على مرحلة مبتدئ عند حسب الباحث

أن ىذه الطريقة ىي اليت عليها  وقال علي امحد ادلدكور يف طرق التدريس اللغة العربيىة
  معظم كتب النحو ادلقررة على تالميذ ادلرحلتني اإلعدادية والثانوية يف العامل العريب اآلن.

Ha   :االستقرائية لطريقةني نتيجة الطلبة ابستخدام اذات داللة احصائية ب توجد فروق 
مبدرسة روضة  العاشرلدى طلبة الصف  القياسية لطريقةابستخدام ا نتيجة الطلبة و

 مبنطقة بنجار. لولوت سوجناياإلسالمّية  الثانويّةالشبان 

H0   :ألسلوبذات داللة احصائية بني نتيجة الطلبة ابستخدام ا توجد فروق ال 
العاشر لدى طلبة الصف  ألسلوب القياسيةابستخدام ا نتيجة الطلبة و االستقرائية

 مبنطقة بنجار. لولوت سوجناياإلسالمّية  الثانويّةمبدرسة روضة الشبان 
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 الدراسات السابقة - ز
 كما يلي :،  ابدلراجع يوجد الدراسان السابقان الذي كان الباحث

جبامعة  مكتبة بكلية الًتبية والتعليم وجد الباحث الدراسات ادلماثلة يفأوال، 
خملص يف  كتبو  الذي الرسالة العلميةأنتساري اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني، وىي : 

فعالية استخدام طريقة القواعد يف تعليم الًتكيب لطلبة م حتت ادلوضوع " ٕٙٔٓسنة 
 لولوت". سوجناي ادلتوسطة اإلسالميةالصّف الثامن يف مدرسة روضة السّبان 

 فعالية استخدام طريقة القواعديعين دلعرفة  الرسالة العلمية هىذأما أىداف البحث 
والفرق بني ىذا البحث وحبثي ترقي نتيجة يف تعليم اللغة العربية لطلبة الصف الثامن. 

يف ىذا البحث تعليم اجملموعة يف وقت تعليم اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية،  يعين
الطريقتان يعين الطريقة ستخدم تالضابطة بدون الطريقة القواعد، ولكن يف حبثي 

اجملموعة  والقياسية، يف اجملموعة الضابطة ابستخدام الطريقة القياسية و االستقرائية
 .االستقرائيةالتجريبية ابستخدام الطريقة 

جبامعة موالن مالك إبراىيم  كتبةادل مركز وجد الباحث الدراسات ادلماثلة يفنيا، اث
م  ٕٔٔٓكتبو فطاين يف سنة لذي  ا الرسالة العلمية، وىي : كومية مباالنجاإلسالمية احل

تعليم قواعد اللغة العربية لًتقية مهارة يف  االستقرائيةحتت ادلوضوع "استخدام الطريقة 
 .")دراسة جتريبية يف مدرسة الئيسية ادلتوسطة اإلسالمية مبتارام نوسا تنجارا الغربية الكتابة

يف تعليم قواعد  االستقرائية: إن استخدام الطريقة أما نتائج ىذا البحث، كما يلي
ىذا البحث و لًتقية مهارة التالميذ يف كتابة، فّعال ويؤثر على نتيجة الطلبة.  اللغة العربية

استخدام  بني أن يقارنفقط، ولكن ىو يبحث  االستقرائيةال تبحث فعالية الطريقة 
وإنتاجو يعين  تابة.والطريقة القياسي يف تعليم قواعد لًتقية مهارة الك االستقرائيةالطريقة 
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لًتقية مهارة التالميذ يف كتابة فّعال وأحسن  االستقرائيةأن تعليم قواعد ابستخدم الطريقة 
يعين أن يتعلق مبرحلة،  الرسالة العلميةوالفرق بني ىذا البحث و  من الطريقة القياسي.

مرحلة يف  الرسالة من فطاين يف مرحلة ادلتوسطة و الرسالة من الباحث يف ىذا البحث
  الثانوية.
 


