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 الباب األول

 المقدمة

 خلفية البحث .أ 

 يف تدريس اللغة، ظّن كثَت من الناس أن معرفة القواعد أفضل وسيلة يف تدريس اللغة األجنبية

وغَت ذلك، دور تأكد بتدريس اللغة العربية ادلستخدمة يف ادلعاىد خاصة يف ادلعهد السلفي اإلسالمي.

ادلتعلم يف خطاء استخدام القواعد يظن أمرا مهما للنجاح يف ادلعلم أو ادلكافئ يف إعطاء التفحيص علي 

تعلم اللغة احملّجة )يعٍت اللغة األجنبية ثانية كانت أوثالثة، يف البحث اآليت سيستخدم الباحث اصطالح 

 .ٔهبا كل قوم عن مقاصدىم اللغة العربية ىي ألفاظ يعرب اللغة الثانية وادلراد منها اللغة العربية(

مهارات  من ة النحوية العنقوديةأبُت الكتلة والكفأن ىناك ارتباط كبَت  الدراسة ويديادتوقاوختلص 

 صلد مناذج مثل ىذا, مث تعلم العربية توجو إىل فهم القواعد النحوية ونتيجة ذلذا الفهم .الكتابة ادلتغَتة

وفهم   ٕ.تدائية إىل التعليم العايلاالب من ادلرحلة أيف اندونيسيا بد ادلؤسسات التعليمية بسهولة يف العديدمن

القواعد اللغوية مهم جدا يف مهارة الكتابة, ادلهارة الكتابة ىي القدرة على وصف أوالكشف عن 

                                                           
 ٜ,، ص(ٜٗٛٔمصطفي الغاليٍت, جامع الدروس العربية, األول )بَتوت:ادلكتبة العصرية ٔ

2
Widiatmoko,“Sumbangan Kompetensi Gramatikal terhadap Keterampilan Berbicara”. Makalah pada 

Jurnal Lingua, Vol.3 No.1 Maret 2004, LIA Jakarta. 



ٕ 
 

يف صورة الكتابة إلبداع آراء أو اقًتاحات أو ما خياًف الضمَت مع مراعاة ٖزلتويات العقل يف الكتابة.

 ٗ.األلفاظ وتنسيق الفقراتصحة القواعد وتنظيم الكلمة واختيار 

ة العربية إيل فهم القواعد اللغوية. نلتقي ىذا منوط غوعلي النتيجة ىذا الفهم فيوجو تدريس الل

التدريس سهولة يف ادلؤسسات التدريسية يف اإلندونسيا مند ادلستوي االبتداء حيت  ادلستوي العايل.صار 

وضوع يف تدريس اللغة العربية يف اإلندونسيا. جامعة األزىارحجة قوية أن القواعد أفضل م استطالع

ذلك االستطالع يتأكد أن القواعد تصَت أفضل مشكلة  يف تدريس اللغة العربية.  نال أكثر طالب 

أَْنَت" ىي مجلة اخلطاء  َيْضِرب   مثال يف مجلة"َمنْ  %( القيمة يف فهم القواعد.ٔ،ٚ٘نوية )اادلدرسة الث

  ٘ألن يف قواعد النحو ميز وخص الضمَت بُت ادلذكر وادلؤنث وافراده.َيْضرِب َك"  والصواب "َمنْ 

من الناحية  ٜٕ،٘بالقيمة  الكتابةواالستنباط آخر يظهر أن القواعد مشكلة شديدة يف مهارة 

)من ناحية ادلفردات، القواعد، التعارف، النتيجات(. والقواعد أمر مهم  الكتابةاخلمسة يف تقومي مهارة 
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% معلم جيعل كفاءة ٘,ٚٙغة العربية، وذلك األمر يأيّد بذلك البحث الذي يظهر أن يف تدريس الل

 6% معلم الذي يعلم أربع مهارات معا.ٕٓالقراءة أفضل مقصود يف تدريس اللغة العربية، و 

الثانية تري أن تصويب ادلعلم أو ادلكافئ إيل ادلتعلم يف خطاء استخدام القواعد  الكلمةوأما 

تيالء اللغة الثانية. وتري ىذه الكلمة أن إعطاء التفحيص علي كل خطائو جيعل ادلتعلم اس يساعده يف

تُت يف ذي اللغتُت. جو أن استطراد إنًتفنسي مسبوب إللقاء اللغااستيالء اللغة احملّجة دتاما.يري وينر 

تأثر علي اللغة الثاين. وعلي أكثر عادة، مكاشف ذلك األمر يف استخدام القواعد اللغة  واللغة األوىل

األويل إيل القواعد اللغة الثانية، آثار سلبية ذلذا األمر من شلارسة اللغتُت مبادال وجود الفوضي يف 

 استخدام اللغة.

فاءة مهارة الكتابة. طريقة الناحية األخري، يف عصرنا أآلن يوجو تدريس اللغة العربية إيل ك ومن

وكلها  (.STAIN IAIN,UIN,STAIS,IAIS)التدريس اللغة العربية ادلكثف يف طالب اجلامعةاإلسالمية 

 للطالب.  مهارة واجبة  مهارة الكتابةيركز كفاءة 
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عد باللغة العربية  ادلعلق خبطاء القوا هارة الكتابةالواقعة السابقة، يتيقن الباحث أن البحث دب ومن

ىو إجراء العمل اليت ديكن أن تكون الباحثُت ادلستخدمة ومدرسي اللغات. اء حتليل اخلطو أشد احملتاج. 

 اءخلطا، شرح  (SAMPEL) عينات والذي يتضمن رلموعة من العينات، وحتديد األخطاء الواردة يف

ب مل الطال لدىليل األخطاء حتاما  ٚ.تقييم مستوى خطورة ىذا التقييممع ال، و اءخلطا ىذه تصنيفل

دلقيمُت اقيمة ردود الفعل ل اءخلطا اخلاص ألن فهمفهم اعطاء التقدم بشكل واضح بعض الفوائد ألنو 

 ٛىف إعداد ادلواد.وادلواد 

سسة علي بينات أنواع اخلطاء تستنبط إيل مواد التدريس ادلختارة هناية ؤ نتيجة البحث ادل

سهال و انتهاء يف  هارة الكتابةيف التدريس اللغة العربية ادلعلقة دبخطيئات القواعد حيت تصَت مشكالت 

أخرىا. سيعطي ىذا البحث منافع كثَتة لتطوير تدريس اللغة العربية للمعلم و ادلتعلم وادلؤسسة ادلنفذ 

 بتدريس اللغة العربية.

فرامبون عاصلوك ومدرسة  "ادلنار"يف مدرسة الثانوية  ذه الرسالةمكان البحث ذلوخيتار الباحث  

يستخدمان اللغة العربية إللقاء ادلواد التدريسية يف األنشطات اليومية. عاصلوك  ونداع"جالكرمي"الثانوية 

و يتيقن أهنما متوكالن علي ادلكان األخر ٜولذلك يلزم علي طالهبا استيالء  تلك اللغة لسانا و كتابة.

وخيتار الباحث يف ىاتُت ادلدرستُت ألهنما دتلكان مساواة طريقة تدريس قواعد العربية كما يف  لكثرة التالميذ فيهما.
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و جبانب ذلك،   .ادلعهد اإلسالمي الساليف، فمثال تستخدم ادلدرسة كتب الًتاث األجرومية، العمرطي، واأللفية

مسابقة غالبة يف  عاصلوك ونداع"جالكرمي"فرامبون عاصلوك ومدرسة الثانوية  "ادلنار"مدرسة الثانوية  كانت

اللغة  خطابة يف مسابقة أكسيوما وتنال منرة ثانية و ثالثة وال يف مسابقة اللغة العربية الرمسية او الكتابة

ونداع عاصلوك "جالكرمي"مدرسة الثانوية "ادلنار" فرامبون عاصلوك ومدرسة الثانوية  يفطالب و  .العربية

. كفاءة القواعد تتأكدد اعطاء دور كبَت إيل مهارة الكتابةمطلوبان علي استيالء كفاءة القواعد يف مهارة 

 يف األخطاء حتليل")الباحث يف حبثو العلمي حتت العنوان ذ ، ولذلك أخكتابةاللغة ال ، خاصة إىلالكتابة

فرامبون  اإلسالمية"ادلنار"")دراسة متعددة ادلواقع يف مدرسة الثانوية الكتابة  دبهارة العربية اللغة قواعد

 (ونداع عاصلوكجاإلسالمية  "الكرمي"عاصلوك ومدرسة الثانوية 

 البحث مسائل .ب 

تركيز البحث  اىل قدرة الباحث احملددة، فيحتاج الباحث يف ىذا البحث ىوفقا عل

خلفية البحث ادلذكورة فيحدد ىذا البحث ناحية  ىوفقا عل ليكون ىذا البحث موافقا بالرجاء.

مبحوثة وىي ناحية القواعد اليت تتضمن فيها اخلطيئات، خاصة من ناحية النحو و الصرف 

ولذلك يركز ىذا البحث يف فعلية الكتابة ، إما يكون فعلية الكتابة بُت ادلعلم و كتابة ادلعلقان بال

 ادلتعلم أو بُت ادلتعلم و ادلتعلم.
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ىذا البحث مبحث البحث و وقت البحث. مبحث البحث ىو طالب مدرسة  وحيدد

ونداع عاصلوك، أما وقت البحث ج "الكرمي"فرامبون عاصلوك ومدرسة الثانوية  "ادلنار"الثانوية 

 .ادلصمم يف شهر ينايَت حيت يوين

 حتديد ادلسائل السابق فيستطيع أن حيدد مسائل البحث ما يلي: ىوفقا عل

فرامبون  اإلسالميةالثانوية  "ادلنار" درسةدبالكتابة  هارةدل العربية اللغة قواعدكيف تطبيق تعليم  .ٔ

 ؟ ونداع عاصلوكج اإلسالمية الثانوية "الكرمي " عاصلوك ومدرسة

 "ادلنار" درسةدبالكتابة  هارةدل العربية اللغة قواعدما األخطأ يوجهها الطالب يف إستخدام  .ٕ

 ؟ونداع عاصلوكج اإلسالمية الثانوية "الكرمي " فرامبون عاصلوك ومدرسة اإلسالميةالثانوية 

 عند الطالب الكتابة هارةالعربية دل قواعدما حل ادلشكالت اليت قام هبا ادلدرس يف حتسُت ال .ٖ

ونداع ج اإلسالمية الثانوية "الكرمي" فرامبون عاصلوك ومدرسة اإلسالميةالثانوية  "ادلنار" درسةدب

 ؟عاصلوك
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 البحث أ هداف .ج 

يف   أىداف البحث يف ىذا البحث ىو كشف خطيئات القواعد ادلعلقة بالنحو والصرف

حتتاج استيالء القواعد اللغة  كتابةوبذلك سيعرف أيضا، أن يف اللغة الكتابة باللغة العربية. 

 العربية.

 اإلسالميةالثانوية  "ادلنار" درسةدبالكتابة  هارةدل العربية اللغة قواعددلعرفة تطبيق تعليم  .ٔ

 .ونداع عاصلوكج اإلسالمية الثانوية "الكرمي " فرامبون عاصلوك ومدرسة

 درسةدبالكتابة  هارةدل العربية اللغة قواعددلعرفة األخطأ يوجهها الطالب يف إستخدام  .ٕ

 اإلسالمية الثانوية "الكرمي " فرامبون عاصلوك ومدرسة اإلسالميةالثانوية  "ادلنار"

 .ونداع عاصلوكج

 الكتابة هارةالعربية دل قواعددلعرفة حل ادلشكالت اليت قام هبا ادلدرس يف حتسُت ال .ٖ

 "الكرمي " فرامبون عاصلوك ومدرسة اإلسالميةالثانوية  "ادلنار" درسةدب عند الطالب

 .ونداع عاصلوكج اإلسالمية الثانوية
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 فوائد البحث .د 

 الفوائد النظرية .1

يف الكتابة يستطيع زيادة ادلعارف العلمية و زيادة ادلعلومات ادلنفعة لًتقية اجلودة 

يف تنقيص خطاء يستطيع إعطاء التربع الفكري علي تنظيم منهج الدراسة و باللغة العربية

 العربيةاللغة القواعد يف الكتابة ب

 الفوائد العملية .2

 للباحث .أ 

 درجة العليا تربية اللغةإلكمال بعض شروط اإلختبار للحصول علي 

ة ادلعارف اجلديدة حيت يستطيع الباحث دالعربية، جبانب ذلك، إلعطاء زيا

 تنظيم منهج الدراسة التصوري لنجاح تعلم اللغة العربية مستقبال.

 لمدرسل .ب 

 جع لقضاء احلاجة يف إكمال مواد القواعد ادلستخدمةازياذة ادلر إلعطاء 

 كل األنشطات اليومية.  دلهارة الكتابةاعد و عملية تعليم الق يف خاصا
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 الحقللباحث ال  .ج 

للباحث القادم الذي يريد لدراسة  كمراجع  نتائج البحثأن تكون 

لًتقية ثروة احلقائق  ى تطّورىا إىل مسائل البحث األخر ولتعمق ىذا ادلوضوع مث

 احملصولة. 

 للقارئد.   

كيفية تطبيق تعليم أن يكون ىذا البحث لزيادة ادلعارف و التصّور عن  

 .ٖٕٔٓاللغة العربية بإستخدام نظام حصة التعليم يف ادلنهج الدراسي 

 جامعة تولونج أجونج اإلسالمية احلكومية كتبدل ه. 

ىا  واأن يستخدم عواوىذا البحث كمراجع زائدة عند الطالب كي يستطي .د 

 .كمصادر التعلم والقراءة

 المصطلحات توضيح .ه 

عن سوء الفهم و للحصول علي سهولة فهم ادلوضوع يف ألجل االجتناب واإلبتعاد 

 ىذاالبحث, فينبغي للباحث توضيح ادلصطلحات التالية:
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 توضيح النظريال . أ

 يتعلم أن ادلتعلم يصنع الذى ادلنهجية وتفسَتاألخطاء لتحديدوتصنيف ىواألسلوب: األخطاء حتليل

 ٓٔلغوي أساس على واإلجراءات النظريات باستخدام الثانية أواللغة األجنبية اللغة

فهم العلم الذي  العلم وعلم النحوىو القواعد :يف قواعد اللغة العربية ىذا الًتتيب من حيث صرف

يف حُت أن العلم ىو أصل كلمة  يتناول موقف اجلملة يف اللغة العربية من حيث صرف وضلو

ق إال عن طريق تلك لتغيَتات عدة كلمات سلتلفة لتحقيق معٌت ادلنشود ال ديكن أن يتحق

 ٔٔالتغيَتات.

ىي القدرة على استعمال اللغة يف صورة الكتابة إلبداع آراء أو اقًتاحات أو ما خياًف  :مهارةالكتابة

 ٕٔالضمَت مع مراعاة صحة القواعد وتنظيم الكلمة واختيار األلفاظ وتنسيق الفقرات.

 التطبيقي توضيحال . ب

يف قواعد اللغة العربية دبهارة  حتليل األخطاءالشرح التطبيقي عن ىذا البحث حتت ادلوضوع 

فرامبون عاصلوك ومدرسة الثانوية  "ادلنار"")دراسة متعددة ادلواقع يف مدرسة الثانوية الكتابة 
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درسة دب كتابة عن اخطاء الطالبمهارة ال حسُتتل التحليلية عمليةالىي  ونداع عاصلوك("جالكرمي"

تطبيق ىذه  ادلدرسة. ىف ىذه ونداع عاصلوك"جالكرمي"فرامبون عاصلوك ومدرسة الثانوية  "ادلنار"الثانوية 

مل جيرى إجراء تاما, ألن ادلعلمُت قد اختلفت أساليبهم عند التعليم  قواعد اللغة العربية دبهارة الكتابة

الصرفية  عد اللغوى الىت كتبت ىف الكتاب, منهم يعلم القواعد بالشرح واضح إال بقراءة ما من القوا

 .ضلويةو 

الطالب كتابة ولذا اليستطيع  الكتابة العربية بًتكيبلديو قليلة حيت اليعرف   القواعد اللغوى و

,  وغَتىم يعّلمها بشرح  كتابتهامعرفة ال و القواعد اللغوىجيدة  إال دبا يناسب بالنصوص فقط بقّلة 

القواعد اللغوى  معرفة باجليدة بكثرة كتابةكتبت ىف الكتب ويستطيع الىت  واضح يناسب بالقواعد ال

 ٖٔا.يدجمل جيرى القواعداللغة العربية  كتابةلديو , وىذه األمور تسبب   كتابةوكثرة معرفة ال

 البحث ترتيب . و

 حيتوي تنظيم ىذا البحث على ستة فصول كما يلى:

خلفية البحث، ركائز البحث ومسائلو، أىداف البحث،  ادلقدمة ادلشتملة عن :األول الباب

 .فوائد البحث

 .النظرية ادلكتبية ادلشتملة عن وصفية النظر وادلفهوم، البحوث السابقة الثاين: الباب
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ادلشتملة عن تصميم البحث، خضور الباحث، مكان البحث، الثالث: طريقة البحث  الباب

 ، مراحل البحث.البيناتمراجعة صحة مصادر البينات، طريقة مجع البينات، حتليل البينات، 

 بينات البحث و اكتشافو ادلشتملة عن وصفية البحث، اكتشاف البحث الرابع: الباب

 حتليل البينات :اخلامس الباب
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