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  الباب األول
  مقدمة

  خلفية البحث .أ 

اللغة العربية كغريها من اللغات جمموعة من الرموز املتمثلة يف احلروف 
اهلجائية العربية اليت يستند على نطق واحد منها أو أكثر أصوات معينة، تعطي 

ا . دالالت يدركها من يفهم هذه اللغة، فاللغة العربية جمموعة من الرموز اخلاصة 
ا . 1القواعد النحوية والصرفية والبالغة واإلمالئيىة واخلط: إىل وهي متفرعة وأما مهار

  .هي مهارة الكالم واإلستماع والقراءة والكتابة

وتعلم اللغة األجنبية كاللغة العربية ليس أمر سهال أو هينا، لكنها مع 
صري البحث والدراسة أو التعليم أمكن الوصول إىل عدة طرق لتعليم اللغة يف وقت ق

ا سـواء أكانت هـــذه الصفـات . معقول ألن لكل لغة طابع خاص وصفات تتصف 
ــا . صاحلـة تعني اللغة على بلوغ أغـراض احلـياة باالستمـرار أم كانت غيـر ذلك وأ

بدأت صوتية منطوقـة مث صـارت كتابية مقـروءة وتعطـى صورة الكـون والبيئــة التـى 
وأن .لغة نظام خاص خيتلف عن نظام غريها من اللغاتول. عاش أهلها وسكن فيهـا

ا املستعملها أهل اللغة أو ىف  اللغة نظام صوتـي ورمزي سواء ذلك ىف عدد أصوا
ا وتركيبهـا وحروفهـا، أو ىف أشياء أخرى   .صفا

فاللغة العربية هلا نظام أيضا منسجم متماسك يشد بعضها بعضا، جتري 
ا وتركيبها وىف هيئتها فيها األلفاظ على نسق خاص، ىف ا، وىف ماد  حروفها وأصوا
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وحروف اللغة العربية يدل على معاين، والصوت من حروفها  ال يتغري . وبنائها
خبالف موقعه من الكلمات، واحلروف اهلجائية ىف كثري من اللغات المتثل مجيع 

صوت  األصوات ىف اللغة، فاإلندونيسية تتألف من ستة وعشرون حرفا ولكل حرف
خاص، والعربية تتألف من مثانية وعشرين حرفا ولكل نطق صوت خاص خيتلف عن 

    2.غريه

واللغة العربية طبيعتها و خصائصها اليت متيزها عن غريها من اللغات، وهلا 
فالقواعد النحوية هي وسيلة لغاية . القواعد األساسية يعين قواعد النحو والصرف

يم والقراءة الصحيحة وفهم املقروء واملسموع أخرى، فهي تعني على التعبري السل
وهلا طبيعة خاصة تتكون من جمموعة من القوانني . 3فهما واضحا والكتابة  الكاملة

والضوابط اليت حتكم بناء اجلمل والرتاكيب اللغوية العربية، وتؤدي إىل فهم املعىن 
املاضى واملضارع  أما القواعد الصرفية هي علم عن تغري التكوين الفعلي من. وإفهامه

  4. والألمر، وتغري الفعل إىل إسم ذري، مث تغري الفعل الذي يناسب بالفاعل

والفرق بني موضوعات النحو و موضوعات الصرف هو أن الكلمات 
تتعرض لتغيريات معينة يف الصيغة، والتغيريات اليت حتدث داخل الكلمات نفسها 

ما الكلمات يف نسق معني تشكل موضوع الصرف الذي خيتص بدراسة الصيغ، أ
  5.ومها معا يكونان ما يسمى بعلم القواعد أو الرتكيب. فهو موضوع علم النحو

                                                
  141: ، ص1966للطباعة والنشر بالقاهرة، ، دار الكاتب العريب مشكلة تعليم اللغة العربية لغير العرب علي احلديدي، . 2
  111: السابق،  ص ، املراجعالنمري، حنان سرحان. 3

   :يرتجم من  4
Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati , Permainan Edukstif Pendukung  Pembelajaran Bahasa Arab 
(2), (Jogjakarta: DIVA press, 2012), hal. 160  
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ومن خصائص العربية السهولة، فهي هجائية ىف كتابتها، فيسهل إمالئها، 
والعربية تكتب من اليمني إىل . وغري اهلجائي فيها خيضع لقواعد قياسية ثابتة

ووجود التنقيط والتشكيل واحلروف املتصلة داخل  الشمال، وتراكب بعض احلروف
  .الكلمة

ومن الضروري أن يستفيد املعلم من الوسائل املعينة يف التعليم عموما وتعليم 
اللغة العربية خصوصا ألن الوسائل من أدوات مهمة يف التعلم لتحسني عملية 

ا أعظم تأثريا يف احلواس وجتلب السرور للتال ميذ وجتدد نشاطهم التعليم والتعلم، وأ
ا تساعد على تثبيت احلقائق يف أذهان التالميذ، وال بد على املدرس أن خيتار  أ
الوسائل ما يناسب مادته اليت يدرسها واملواقف التعليمى الذي يوجه فيه، وأن يكون 
املدرس ماهرا يف استخدامها حىت تكون غرضا واضحا يف الدراسة ألن وجود الوسيلة 

ري غرض واضح يؤدي إىل نتيجة عكسية، كان يشتت فكر الطالب يف الصف من غ
  6.ويصرفهم عن الدرس فال ينبغي أن توجد وسائل غري ضرورية

ا بعض من يف تعليم اللغة العربية تدريس ة يالكتاب الكفائة القواعد مهمة أل
وأكثر من كتب اللغة العربية يكتب بدون الشكل، وهو يف احلروف اآلخر . ةيوالقراء

ألن إذا يكون اخلطاء يف فهم الرتاكيب أو القواعد فيأثر مميت على الرتمجة . همم
والسباب . النحوية القواعد مشكالت يف فهمولكن كانت . النص والتفسري وفهم

 وهذا. القوة على تدريس القواعدهذه الصعبة ألن الطالب قليل من الرغبة أو 
  .سبب ما الطريقة املتنوعةي
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تعليم هو عملية اليت يعلم : Bell Gredler( 1986(قال بيلل غريدلري 
التعليم . attitudes(7(واملوقف  )skill(و املهارة  )competencies(الناس لنيل الكفائة 

ولكن أكثر من ذالك، . ليس اخلربة أو قراءة الكتب أو اإلختيار لفهم النظري
  .التعليم هو العمل ليس احلاصل

وهذه الطريقة اليت تناسب أن ميارس ". يدرس حني يلعب" مسعنا إصطالحا 
ليواصل غاية . ألن دنيا الطالب هي دنيا احلر ودنيا السرور. يف تعليم اللغة العربية

  .  التعليم جيب على املعلم أن يعرف الطريقة التعلمية املتنوعة

كما ذكر يف السابق إن هذا تعليم القواعد النحوي حيتاج على الطريقة 
لعب  طريقةوكان . ى تدريس القواعد النحويةغبة الطالب علاجلديدة الرتفاع ر 

". يدرس حني يلعب"إحدى من الطريقة اليت تطابق املنهج " صيد القواعد" النعليم
وبوجود املنافسة و التثمني يأمل على الطالب أن يرفع رغبتهم و كفائتهم ليدرسوا 

  .القواعد النحوية جبد و مهة

ة تعطى الكاتبة من هذا عن القواعد النحوي وليعرف الرغبة و كفائة الطالب
لترقية الكفائة النحوية في " صيد القواعد" لعب التعليمفعالية تطبيق "املوضوع 

اللغة العربية لطالب الفصل الثاني بمدرسة دار العلوم الثانوية اإلسالمية بيو 
  ."أنيار باميكاسن

  قضايا البحث .ب 
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الفهم، فتقدم الباحثة املسائل  إستنادا أىل خلفية البحث السابق و لتيسري
  :اليت تطلب إجابتها، وهي

يف تعليم النحو لطالب الفصل الثاين " صيد القواعد"كيف تطبيق لعب التعليم  .1
 مبدرسة دار العلوم الثانوية اإلسالمية بيو أنيار باميكاسن ؟

لطالب الفصل " صيد القواعد"بعد تطبيق لعب التعليم الكفائة النحوية  كيف   .2
  مبدرسة دار العلوم الثانوية اإلسالمية بيو أنيار باميكاسن ؟الثاين

لرتقية الكفائة النحوية لطالب الفصل " صيد القواعد"كيف فعالية لعب التعليم  .3
 الثاين مبدرسة دار العلوم الثانوية اإلسالمية بيو أنيار باميكاسن ؟

 

  أهداف البحث  .ج 

ها يف هذا البحث،  أما أهداف البحث الذي أرادت الباحثة الوصول إلي
  :كما يلي

يف تعليم النحو لطالب الفصل الثاين " صيد القواعد"ملعرفة تطبيق لعب التعليم  .1
 مبدرسة دار العلوم الثانوية اإلسالمية بيو أنيار باميكاسن

لطالب الفصل " صيد القواعد"بعد تطبيق لعب التعليم  الكفائة النحوية  ملعرفة .2
  مبدرسة دار العلوم الثانوية اإلسالمية بيو أنيار باميكاسنالثاين
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لرتقية الكفائة النحوية لطالب الفصل " صيد القواعد"ملعرفة فعالية لعب التعليم  .3
 الثاين مبدرسة دار العلوم الثانوية اإلسالمية بيو أنيار باميكاسن

  

 البحث أهمية .د 

سهاما إا البحث ناحية النظرية ليكون هذالمن مهية هذا البحث أمن و 
 " صيد القواعد"لعب التعليم استعمال طريقة التعليم وهي  ومساعدة للمخصصني يف

لطالب  يف تعليم النحو العريب، وأن يكون هذا البحث يساعد املدرس اللغة العربية
حىت يستطيع  الفصل الثاين مبدرسة دار العلوم الثانوية اإلسالمية بيو أنيار باميكاسن

 .سها بطريقة جيدةاملدرس أن يدر 

اللغة العربية  تعليم يف منو ةلزيادة العلم واخلربة للباحث ليةممن الناحية العو 
إلستيفاء مث  لتسهيل الطلبة يف ترقية الكفائة النحوية من تعليم اللغة العربيةو ومهنته 

من قسم تعليم اللغة ) S.Pd.I(الوظيفة اآلخرة وتكميلها يف الدرجة اجلامعية األوىل 
 .ربية بكلية الرتبيةالع

  

   

  ح الموضوع و تحديدهتوضي  .ه 
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طات يف فهم املوضوع رائت الباحثة خوفا من الوقوع يف األخطاء والغل
 :التعريف من املصطلحات يف موضوع البحث

 هي املقياس الذى يظهر به أهداف ما طبق الفاعل إىل أين :  ةفعالي
ا فعالية ىف 8.وصول مقصودها  على فهى البحث هذا و أمّ

 9.الغرض لتحصيل طبقات

 ما  يف حل مشكلة  التعرف على عملية ما بغرض استخدامها:   تطبيق
املعرفية  على أمثلة  ألى  جتريدات  موجودة يف البنية أو التعرف

  10.للمتعلم

  11.هدف العمل لنيل املهارة املعينة بالسرور:  لعب التعليم 

 يف  اف مرتاكب اللفظدهتعليم اللغة العربية بألعب  طريقةهو :  صيد القواعد
 12.يف اجلدول بدون النظام العشوائية رابطا وسط الكلمة

  

 دراسة سابقة .و 

                                                
  يرتجم من  8

Alex MA, Kamus Ilmiah Populer Kontemporer, Surabaya: Karya Harapan, Hal 138 
 55ص ) م  1980(, املعارف دار : قاهرة ,الثاىن اجلز الوسيط املعجم ,أنيس إبراهم    9

مصطفي مشرفة، الطبعة : مركز اإلسكندریة(، )النظریة والتطبیق(مھارة التدریس النحو العربي حسنى عبد البارى عصر،   10
  149: ، ص)م 2005األولى، 

11  Fathul Mujib & Nailur Rahmawati, 19: ، المراجع السابق، ص  
12  Fathul Mujib & Nailur Rahmawati172: ، المرجع السابق، ص 
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 )D02206080(خالصة : اإلسم  .1

طريقة أمثلتي في تعليم قواعد اللغة العربية للفصل لية تطبيق فعا: موضوع 
بانجارواتي باشران " سةنن درجة"الثاني ج بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية 

 13المونجان

 ) D2303012(محمد شاهد الفتاح : اإلسم  .2

تجربة عن استعمال رسم الفكرة في تدريس الفواعد بالمدرسة : موضوع 
 14العالية السالمية الحكومية مجاساري مجاكرطا

 )D2302080(ستي نور أليفة  :اإلسم  .3

تدريس قواعد اللغة العربية للتلميذات في المدرسة العالية بمعهد : موضوع 
 15اإلسالمي السلفي سوتشى مانيار جرسيك" ينمنبع الصالح"

 

  خطة البحث .ز 

                                                
، باجناروايت باشران الموجنان" سةنن درجة"سطة اإلسالمية خالصة، فعالية تطبيق طريقة أمثليت يف تعليم قواعد اللغة العربية للفصل الثاين ج باملدرسة املتو   13

   2010: سورابايا . جامعة سونن أمبيل. حبث العلمي
جامعة سونن . حممد شاهد الفتاح، جتربة عن استعمال رسم الفكرة يف تدريس الفواعد باملدرسة العالية السالمية احلكومية جماساري جماكرطا، حبث العلمي  14

  2007: اسوراباي. أمبيل
. حبث العلمي اإلسالمي السلفي سوتشى مانيار جرسيك،" منبع الصاحلني"سيت نور أليفة، تدريس قواعد اللغة العربية للتلميذات يف املدرسة العالية مبعهد   15

  2006: سورابايا. جامعة سونن أمبيل
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خطة البحث يف هذاه الرسالة تنقسم إىل األبواب ولكل الباب ينقسم إىل 
  :وهذه تقصد لتسهيل فهم مجيع احملتويات منها وسيأيت البيان فيما يلي. الفصول

وقضاياه و أهدفه  وفيها خلفية البحث حيتوى على املقدمة   الباب األول
دراسة سابقة وخطة و  توضيح املوضوع وحتديدهو  نافعهوم

  . البحث

صيد "لعب التعليم النحو و  حيتوى على دراسة النظرية عن  الباب الثاىن
  :ويشتمل على ثالثة فصول وهي" القواعد

 ومهمتها وأهدافها الفصل األول عن القواعد النحوية من تعريفها
ا    .تعليم اللغة الغربيةيف ومشكال

من تعريفه " صيد القواعد"الثاين عن لعب التعليم الفصل 
  .ومزاياه وعيوبه وأهدافه وخطواته

يف ترقية " صيد القواعد"لعب التعليم  فروض الفصل الثالث عن
  .الكفائة النحوية يف اللغة العربية

حيتوى على طريقة البحث وفيها نوع البحث و هيكله وجمتمع     الباب الثالث
ع البيانات وبنود البحث وحتليل البحث وعينته وطريقة مج

  .البيانات
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مبدرسة دار العلوم  فصل الثاينالحيتوى على دراسة ميدانية يف   الباب الرابع
وينقسم إىل ثالثة فصول  الثانوية اإلسالمية بيو أنيار باميكاسن

  :وهي

مدرسة دار العلوم الثانوية اإلسالمية الفصل األول عن حملة يف 
  بيو أنيار باميكاسن

فصل اليف " صيد القواعد" لفصل الثاىن عن عملية لعب التعليما
  .مبدرسة دار العلوم الثانوية اإلسالمية بيو أنيار باميكاسنثاين ال

لرتقية الكفائة النحوية " صيد القواعد" حتليل فعالية لعب التعليم 
مبدرسة دار العلوم الثانوية اإلسالمية بيو ين لطالب فصل الثا

  .أنيار باميكاسن

 .حيتوى على اخلامتة وفيها نتائج البحث واإلقرتاحات    الباب اخلامس


