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اللغة  "وقال نور ىادى . اللغة ىى ألة االتصال و التفاعل الذى يستعمل اإلنسان

أي الكالم : وقيل يف تفسَت اللغو, "و مجعها لًُغى و لغات, واذلاء عوض, أو لَُغوٌ , أصلو لَُغى

ألفاظ يعرب هبا كل : اللغة " مصطفى الغالييٌت ىف كتابو كما قال 1"الباطل الذي آل فائدة فيو

 2."ىى الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم: و اللغة العربية . قوم عن مقاصدىم

صار اللغة ىى . اللغة ألة الفريد الذى نقلت أشياء من حواس اخلمس اىل القلب

 .اجلسر الذى يستطيع أن يتصل بُت احلياة و الفكرة

                                                 
 ,Malang:UIN Maliki Malang, 2011)),ادلوجو لتعليم ادلهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبا, نور ىادي 1

 4-3ص 

 
 7ص, (2009, دار الكتب العلمية: لبنان ), جامع الدروس العربية, مصطفى الغالييٌت 2



اللغة ال تستطيع أن تنفصل عن احلياة اإلنسانية، ألن الناس ىم الذين أجنبوا 

 3.وفقا دلكان الذي والدة اللغة واستخدموا اللغة نفسها للتفاعل، وىكذا توجد اللغات ادلتنوعة

الروم )بذلك فاللغة ىي داللة على عظمة اهلل سبحانو وتعاىل كما يف القرآن الكرًن من سورة 

 :كما يلي(22:

 َ آليَاتٍ  َ ِلكَ  يف  ِإنَّس  َوأَْلَواِنُكمْ  أَْلِسَنِتُكمْ  َواْ ِتاَل ُ  َوْاأَلْرضِ  السَّسَماَواتِ  َ ْل ُ  َآيَاتِوِ  َوِمنْ 

 .لِْلَعاِلِمُتَ 

 اللغة العربية ىي 4لإلتصال و التفاعلاللغة ىى نظام إشاري الذي يستعمل اجملتمع 

لغة ا تارىا اهلل ليخاطب هبا زلمد صلى اهلل عليو وسلم الذي يؤبد هبا القرآن و األحاديث 

النبوية الىت وصلت إلينا و انتشرت ىف بقاع األرضى بواسطة الدين و العلوم و الثّقافة و 

 :كما يلي(2:يوسف ) كما قال تعاىل ىف القرآن الكرًن من سورة 5.السياسية و اإلقتصادية

ناً َعَربيًّيا لَّسَعلَّسُكْم تْنْعِقُلْونَ  ُو قْنْرَء ٰ   ِإنَّس  أَنْن َْلنَٰ 
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dan Morfologi), (Jakarta: PT. Pustaka Al Husan Baru, 2004), h 19. 
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Catibul Umam, Aspek-Aspek Fundamental Dalam Mempelajari Bahasa Arab, (Bandung 
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كتب وىبة ال ىيلي يف كتابو أّن ىذه اآلية تدّل على عربّية القرآن أي أنّو أن ل على 

   6.زلّمد العريّب بلغة العرب أفصح اللغات وأوسعها يف أكثرىا تأدية للمعٍت اليت تقوم بالنفوس

إن اللغة العربية أداة فعالة لنقل بدائع الفكر يف "قال زلمود كامل الناقو  ىف كتابو 

و إن استمرار حياة اللغة العربية دوليا ذلو العنصر اجلوىري للسالم بُت األمم يف , ادليدان الدويل

 7".ادلستقبل

األمهية استخدام اللغة العربية، كان جريرا هبذه اللغة ألن تكون إحدى ادلواد  نظر

إما حكومّية أو   و ادلدرسة العاليةثانويّةالادلقررة يف ادلناىج الًتبوية بادلدرسة اإلبتدائية و ادلدرسة 

  . أىلية

 : و اقًتح زلمود يونس على أمهية تعّلم اللغة العربية منها

 .دلعرفة  ما تلي ىف الصالة من القرآن وفهمها فهما عميقا .1

 .دلعرفة معاىن القرآن الكرًن عن قراءهتا حىت  ميكن اإلىتداء بو و اإلستفادة منو .2

لدراسة الدين اإلسالمي يف كثَت من الكتب ادلؤلفة باللغة العربية، مثل التفسَت و 

 8.احلديث و الفقو و علم جرا

                                                 
 .579 ص ،( م2003دار الفكر، : دمش ) التفسَت ادلنَت ىف العقيدة والشريعة وادلنهج،وىبة ال ىيلي، 6

, أم القرى),  طرق تدريسو–مدا لو - تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أ رى أسسو, زلمود كامل الناقة 7
 .15 ص ,(1985



و حنوي  (علم األصوات)يف اللغة العربية عدة من عناصر اللغة ىى  حنوي األصوات 

و بناء ادلفردات  (النحو)و بناء اجلملة  (علم الصر )و بناء الكلمة  (اذلجاء)الكتابة 

 9.(ادلفردات)

و تشمل قواعد اللغة العربية 10.وضع بعضو على بعض: الًتكيب لغة من رّكب الشيء

 .و قواعد الصر , قواعد النحو: نوعُت من القواعد 

و ختتص قواعد النحو بتحديد وظيفة كل كلمة دا ل اجلملة وضبط أوا ر الكلمات  
أى )أى أن قواعد النحو تنظر إيل الكلمة العربية من حيث أهنا معربة , وكيفية إعراهبا

أى ال يتغَت شكل آ رىا بتغَت )أو مبنية  (يتغَت شكل آ رىا بتغَت موقعها ىف اجلملة
 (موقعها ىف الكالم

أما قواعد الصر  فتختص ببنية الكلمة العربية وما يطرأ عليها من تغيَت بال يادة أو 
 11.بالنقص

 

ليمكن أن . قال عبد ادلعُت أّن الًتكيب ىو عنصر أساسّي يف تعّلم اللغة العربّيةو 

بدون فهم الًتكيب، ىو اليستطيع . ميلك مهارات اللغة العربّية، اإلنسان جيب أن يفهم الًتكيب

                                                                                                                                                
8
Mahmud Yunus, Metodik khusus Pengajaran Bahasa Arab, (Jakarta, Hidakarya Agung, 1997), 

h  5. 

 
9
Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2009), h 102.  

 
10

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

Progresif, 2007), h 525. 
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 ولذلك، تعّلم الًتكيب الميكن أن يتفّرق من 12.أن يفهم مهارات اللغة العربّية جبّد وصحيح

 .تعّلم اللغة العربّية كلو

 لك . تعليم اللغة األجنبية ىى عمل الصعبة و ادلمّل أحيانا جيعل الناس باإلحباط

ألن تعليم اللغة األجنبية ىى زلاولة اإلقامة وبناء الظرو  اجلديدة يف شخص لتكون التفاعل 

حالة جديدة من  وي اخلربة أحيانا سلتلفة حبالة  اللغة  .والتواصل مع صاحب اللغة األجنبية

و مقاطع اذلجائي، أو ترتيب الكلمات، وأحيانا تشابو , األم، سواء على مستوى األصوات

 13.حبالة اللغة األم

ألن الكثَت من القواعد , يرأى اإلنسان أن تعلم اللغة صعبة بدون استثناء اللغة العربية

  .وىذا ما يسبب الصداع باللغة العربية, جيب أن يتعلمها

 (Syauqi Dhaif) ضعيف يذكر شوقى, على رأى السلبية أن تعلم اللغة العربية صعبة

 يصل ادلادة قليل التواصلية أو  الطريقة :بينها, العوامل الىت يسبب اللغة العربية صعبة تعلمها

 14.الوسائل أو البيئة غَت العضد و غَت  لك, ادلتنوعة
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التخطيط اجليد ,  غَت الفاكوك من منهج التعليم ادلعل  و حصل باجليدتعلم النجاح

 .يسهل الطالب ىف تعليم و فهم ادلادة الوصل

 بالتناسباإلصالح والتحسُت كيفية التعليم موجد اىل مجيع ادلكونات بااللتوازن أو 

ولذلك , حاجة ألسهل عملية التعليم والتعلماآلن طريقة التعليم , وحد منها وىى الطريقة

بل , الطريقة الذين استخدموا ادلدرسُت جتديد و متنوعة أن الطلبة ال تشعرون بادللل و الكسل

 .على العكس نرج طلبة العملية و السرور ىف  عملية التعليم والتعلم

لتحقي   األىدا  , اخلطة الشاملة اليت يستعُت هبا ادلدرس, ادلقصود بطريقة التعليم
وما , و إجراءات, وتتضمن الطريقة ما يتبعو ادلدرس من أسلوب. ادلطلوب من تعليم اللغة

الىت تعلم , كثَت من الطرائ - اليوم–وىناك . ووسائل معينو, يستخدمو من مادة تعليمية
تالئم كل الطالب و البيئات , طريقة مثلى, وليس من بُت تلك الطرائ ¸هبا اللغة األجنبية

 15.وأوجو قصور, إ  لكل طريقة من طرائ  تعليم اللغات م ايا, و األىدا  و الظرو 
 

الطريقة ىي  طة كلية فيما تتعل  بتقدًن  مواد اللغة على أساس ادلنتظم، وليس ىناك 

يف تعليم اللغة  16.قطعة واحدة، الىت ختالف من اآل ر و كلها بناء على ادلنهج الذي إ تيار
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 ىذه الطريقة وضعت تشديد يف نيل , الطريقة ادلعرفيةالعربية موجود الطرائ  ادلتنوعة وحد منها

 17.ادلعريف والنحو التحول كأساس يف علم النفس اإلعًتا  اللغة 

 الثانويةدلدرسة اللغة العربية درس ىف مدارس ليست استثناء يف ا, يف العصر احلاضر

 ىف ىذه ادلدرسة تعليم اللغة العربية باستخدام ، الثّانية النمو جية بنجرماسُتاإلسالمية احلكومية

وكان نتائج , بالطريقة القواعد و الًتمجة طرائ  متنوعة، يف تعليم الًتكيب عادة يستخدم مدرس

التعليم باستخدام ىذه الطريقة ليس األكمل كما يتضح حباصل إمتحان الطلبة تبلغ الوصول 

ىل أسباهبا عوىذه مشكلة جديرة بأن تبحث للتعر  بدقة   %,5إىل القيمة ادلعّدلة أقل من 

 .وسبل حلها

دلعرفة بصورة الظاىر كيف تنفيذ تعليم الًتكيب ىف اللغة العربية باستخدام الطريقة 

فعالية استخدام الطريقة المعرفية فى تعليم ": ادلعرفية تود أن تبحثو ىف البحث العلمى بعنوان

 الثّانية (MAN)  اإلسالمية الحكوميةالثانويةبالمدرسة التركيب لطلبة الّصف العاشر 

 على أن ىذه الدراسة أمر ضروري ليس جملرد البحث ة الباحثتورأ. "النموذجية بنجرماسين

 .بل لتحقي  أىدا  التعليم والتعلم ادلقررة

 أسئلة البحث - ب
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مامدى فعالية استخدام الطريقة ادلعرفية ىف تعليم الًتكيب ىف ترقية حتصيل تعلم الطلبة 

  الثّانية النمو جية بنجرماسُت ؟(MAN)  اإلسالمية احلكوميةالثانويةىف ادلدرسة 

 التحديد اإلجرائي - ج

لتيسر التفّهم على ادلوضوع و التجّنب عن اخلطإ ىف الشرح ، فأردت الباحثة أن تقّدم 

 :البيان إلصطالحات ادلستعملة ىف ىذا البحث، يعٌت 

 الطريقة ادلعرفية .1

ىذه الطريقة وضعت تشديد يف نيل . من طرائ  التعلمالطريقة الطريقة ادلعرفية ىي 

 .ادلعريف والنحو التحول كأساس يف علم النفس اإلعًتا  اللغة 

 الًتكيب .2

و يف . الًتكيب ىو ج ء من عناصر اللغة العربية الذي يتكون من علم النحو و الصر 

حُت أّن علم الصر  ىو العلم الذي حيّل قواعد التشكيل وتغيَت الكلمة قبل ادلرّتب يف 

 وتبحث الباحثة يف ىذا البحث من ناحية النحو. اجلملة عن طري  وزن باادلخططات معينة

 .و معانيها (ِمْن و اىل و على و ىف و الباء و الكا  و الالّم)بعض حرو  اجلّر  صوصا 

 أهداف البحث - د



دلعرفة فعالية استخدام الطريقة ادلعرفية ىف تعليم الًتكيب ىف ترقية حتصيل تعلم الطلبة ىف 

 .  الثّانية النمو جية بنجرماسُت(MAN)  اإلسالمية احلكوميةالثانويةادلدرسة 

 أهّمية البحث- هـ

 :ادلرجو ىف أمهّية البحث أّن نتائج البحث تكون

 .معلومات جوىريّة و مامهة األفكار لشعبة  اللغة العربّية .1

معلومات جوىريّة و مامهة األفكار جلميع رلالة التعليم  صوصا جلميع أساتذة العربية  .2

 .لتنمية اجلودة ىف تدريس اللغة العربية

 .معلومات جوىريّة و مقارنة للباحثُت اآليت .3

مادة مقرؤة و   نة للبحث العلم و للمكتبة ادلرك يّة جلامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومّية  .4

 . بنجرماسُت و مكتبة كلية الًتبّية

 المسّلمات األساسية و فرضية البحث - و

 .ادلسّلمات األساسية. 1

 الثانويةبادلدرسة العاشر ادلسّلمات األساسية ىف ىذا البحث أّن كل طلبة الّصّف 

 . ميلك أمكانية سلتلفة ىف الًتكيب  الثّانية النمو جية بنجرماسُت(MAN) اإلسالمية احلكومية

 .فرضية البحث .2



، يوجد اإل تال  بُت مستوى نتيجة اإل تبار الطلبة الذى (Ha)الفرضّية البديلة 

يستخدم الطريقة ادلعرفية بنتيجة اإل تبار الطلبة الذى يستخدم الطريقة القواعد و الًتمجة لطلبة 

 . الثّانية النمو جية بنجرماسُت(MAN)  اإلسالمية احلكوميةالثانويةبادلدرسة العاشر الصّف 

 هيكل البحث - ز

 .ىف ىيكال البحث سأبُت مخسة فصول

التحديد  البحث و ىف الباب األّول يشتمل ادلقدمة تتأّلف من  لفية البحث و أسئلة

ىيكل  وفرضّية البحث و ادلسّلمات األساسية  أىدا  البحث وأمهّية البحث و اإلجرائي و

 .البحث

 و الباب الثاين أحبث عن اإلطار الّنظري يتأّلف من مفهوم الًتكيب و أنواع الًتكيب 

فيها مفهوم الطريقة ادلعرفية و و تعليم القواعد ىف ادلدراسة و مفهوم الطريقة و الطريقة ادلعرفية 

و ال ّيادة و النقائص من الطريقة ادلعرفية، و  طوات عالمة  اصة يف استخدام الطريقة ادلعرفية 

 .   الطريقة ادلعرفية



تصميم  مد ل البحث و و الباب الثالث يشتمل منهج البحث يتأّلف من نوع و 

تصميم القياسات و  موضوع البحث والبيانات و مصادرىا و أساليب مجع البيانات و البحث

 . أسلوب حتليل البيانات

يتأّلف من  حملة عن ميدان البحث و  حتليل البيانات و مناقشتها يشتمل الرابع الباب

 .تعليم اللغة العربية فيو وتقدًن البيانات وحتليل البيانات و تفسَتىا

الباب اخلامس يشتمل اخلادتة يتأّلف من  الصة البحث و توصيات البحث 

 .ومقًتحات البحث

 


