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 األول الباب

 المقدمة

 البحث خلفية .أ

 وكما أغراضهم عن قوم كل هبا يعرب أصوات هي القدامي ماءالعل قال كما اللغة

 أعضاء بواسطتها ويتعاون يتعامل عرفية ملفوظة رموز من نظام هي االجتماع علماء قال

 لتبادل تستخدم صوتّية لرموز إعتباطي نظام هي اللغة 1.املعينة االجتماعية اجملموعة

 اإلنسان بأن خلدون ابن قول من .2انسةمتج لغويّة مجاعة أعضاء بني اشاعروامل األفكار

 إىل واآلراء األفكار من أذهاهنم يف ما إليصال اللغة إىل اإلنسان جفيحتا  بطبعه، مدين

 .غريهم

يف احلقيقة أن اللغة هي احدى العوامل املهمة يف حياة الناس, ولذالك  ال ريب 

ألهنم يستعملوهنا يف يوميتهم رغم أن اللغة تكون جزءا الينفصل من حياة الناس وعلى 

ىت يتكلمون هبا كل يوم. اللغة هلا التعريف األخر ذلك ينبغى هلم معرفة تعريف اللغة ال

إن اللغات ىف  3وهي الكلمات املستعملة ىف األمر ) القابلة, الاشعب, البلد, وغريها(.

وهبا جيتنب املتكلم من الزالئل ىف  ،ةكالم والكتابقواعد خمصوصة ىف ال أحناء العامل هلا
                                                           

 م،1891-هـ 1041 الثانية، الطبعة  واحلديث، القدمي بني اللغة علم هالل، حامد الغفار عبد. د 1

   5. ص

 15.ص( دس الّتحارية، الفرزدق مطابع :دم) العربّية، اللغة تدريس أساليب اخلوايل، علي حمّمد دكتور 2        

3 Tim Penyusun Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989). h. 66 



2 
 

لية  االكتاب والوصول إىل مقصوجده ىف الكالم. واللغة هى األعمال واملواصالت فع

اللغة هي رموز للصوت بني أعضاء  4لية اليت تستعمل رموز الفعلية.اكانت أم غري فع

 5اجملتمع, ورموز من الصوت الذي تنتجه األجهز الصويت اإلنساين يف الكالم.

انية واسعة اللغة كوسيلة ألن اللغة تعطي إمكاللغة هي وسيلة لالتصال يوميا.  

جدا باملقارنة مع الطرق األخرى, مثل مجيع احلركات واإلشارات مع الرية أو اإلبريق, 

أداة التواصل يف شكل نظام من العالمات أو نظام والدخان, وغريها. ولذالك اللغة هي 

 عالمة تنتجها األجهزة الصوتية اإلنسانية تلفظ الصوت واملعىن.

ة العربية. كانت اللغة العربية هي واحدة من لغات اللغة يف هذه احلالة هي اللغو  

اللغة    6العامل, وهي اليت مت التقدم متاشيا مع التطور اال االجتماعى للمجتمع والعلوم.

كات متكن التمييز بني الفاعل واملفعول. واألحرف العربية حركات مهمة جدا, ألن احلر 

تعمل نقل الدور الفعل من خالل التحركات اىل اجلواهر, دون احلاجة اىل كلمات 

 إضافة.

 وهــي الصــي ، يف اهلائلــة بــالوافرة متتــاز شــاعرة ، دقيقــة غنيــة، لغــة العربيــة اللغــة

 األصــــوات مجيــــع علــــى اشــــتملت فقــــد ، والقــــر ءة الصــــوتية الناحيــــة مــــن متميــــزة لغــــة

                                                           
4 Kartini Kartono dan Dali Gula, Kamus Psikologi, (Bandung : Pionir Jaya, 1987), h. 251 
5 Gorys keraf, komposisi: sebuah pengantar kemahiran Bahasa,(Flores : Nusa Indah, 

2001), h. 1 
6 Abdul Wahab Rasyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : UIN Malang 

Press, 2009) h. 6 
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 والثقافـة الفكـر لغـة أيضـا إهنـا. األخـرى السـامية اللغات عليها اشتملت اليت والقرا ت

 الــدين لغــة كوهنــا عــن الناشــ  لتأثريهــا دخلتهــا أرض عــن ترتاجــع مل وهــي العقيــدة، و

واللغـــة العربيـــة تاشـــمل مجيـــع  .الكـــرمي القـــر ن لغـــة هـــي حيـــث مـــن والفكـــر العلـــم ولغـــة

وال شـك ان الكتابـة مـن  7ي اإلسـتماع, والكـالم والقـراءة والكتابـة.املهارات اللغوية ه

ــــة حــــيت يســــتطيع  اســــاس األول تعلــــيم اللغــــة العربيــــة خاصــــة مــــن القواعــــد اللغــــة العربي

 الطالب لنطقيها.

 العملية هو التعليمالقواعد وممارستها يف الكالم، ف وتدرس هذه اللغة بتعليم

)  املتعلمني إىل ومعارف معلومات من ذهنه يف ما نقل هبدف املعلم ميارسها اليت املنظمة

 منها العربية اللغة واعدق ومن .واملعارف املعلومات تلك إىل حباجة هم الذين(  الطلبة

 اللغوي واالستعمال االستخدام بطضوا وتعليم وحبث بوضع املختص العلم هو .الصرف

 فنّا، تعدّ  أن ميكن اللغة قواعد وتركيبها، اجلمل وأبنية وصيغها املفردات ألبنية الصحيح

 الصحيح التعبري على املتعّلم تعني وسيلة إهّنا حيث من فنّ  فهي علما اعتبارها وميكن

 لذاهتا قصدت إذا بنفسه قائم علم وهي .واضحا فهما الكالم وتفهم األساليب وضبط

                                                           

 3, ص(  2۲۰۲,مالك جامعة مطبعة:  ماالنج, )واحللول املاشكالت اإلناشاء تعليم. عارفة زكية7 
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 مفردة األلفاظ يف ومباحثها ودقائقها فلسفتها من املتعلم متكني دراستها يف وروعي

  9.ومركبة

 الثمرة تؤتى حىّت  فنّ  أهّنا على اللغة قواعد ّلمتع أن املدرس على وجب وهلذا

 أن بعد إالّ  بدراستها واليبدأ اللغة تعليم بداية يف األّول حمل هلا يكون فال منها املرجّوة

 ويستنبطوها القاعدة يفهموا أن يستطيعوا حىّت  و دهبا اللغة تعبري من شيئا الّتالميذ يعرف

عمر بن اخلطاب رضي  قال 8.هلم معروف هو اممّ  عليهم تعرض اليت الكثرية األمثلة من

إن الصرف  اهلل عنه : "تعلموا العربية فإهنا من دينكم, وتعلموا الفرائض فإهنا من دينكم."

معرفتها فرض واجب, فإن فهم الكتاب و أم العلوم اللغات العربية والنحو أبوها. و 

السنة فرض, وال يفهم إال باللغة العربية, وما ال يتم الواجب إال به, فهو واجب. قال 

 ابن تيمية.

 فضال هلا فجعلوا األقدامني، والسّيما للقواعد املتحّمسني بعض أسرف ولقد

 أن نستطيع ال إننا: "وقالوا األديب بتعبريهم والرقي الّتالميذ وجتويد اإلناشاء تعليم يف كبريا

 على مؤسسا ذلك كان إذا إالّ  صحيحة كتابة نكتب أن وال صحيحا كالما نتكّلم

                                                           
 مكتبة: القاهرة)،العملية وامناطها املسلكية وانطباعاهتا اللغوية للرتبية التدريس فنّ  مسك، صاحل حممد 9

    7۴7ص( 1898 املصرية، األجنلو

 7۴7. ص .العملية وامناطها املسلكية وانطباعاهتا اللغوية للرتبية التدريس فنّ   املرجع، نفس 8
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 ولكن 14".بالقواعد اجلهل عن ناشئة الرديئة الكتابة أنّ  يعتقدون وهم القواعد معرفة

حبيث يتعذر على  يعتقد الكثرون أن قواعد اللغة العربية على جانب من الصعوبة والتعقيد

و يرجع سبب هذا  أي شخص أن يلم هبا إملاما كافيا مامل يتخصص ىف دراستها.

ىل أن هذه القوعد يتم دراستها بصورة جمزأة دون الربط الكاىف بني تقسيماهتا االعتقاد إ

  املختلفمة, فتظل ماشتتة ىف األذهان.

 فتدرس. األم لغة كأهنا العربية اللغة بتعليم ساري تاونج احلكمة دار معهد قام

 مواصلة لغة العربية اللغة صارت حىت ميكن، ما وبأكثر فعالة الدينية والعلوم العربية اللغة

 وإن اإلسالمية علماتامل بكلية الثاين الفصل طالبات مستوى يف الدينية العلوم تعلم يف

 طلب هو كمةداراحل معهد يف والّتعليم الرّتبّية عملّية من األساسي الغرض إنّ  11.علوا

 يف أبنائه لتوظيف إعداد فيه والّتعليم الرّتبّية ناشاط ونيك ال ذلك على وبناء. العلم

 وكذالك الثاين، الفصل يف هيف الّصرف علم متعلي بداية أّما .واألهلّية احلكومّية املكاتب

 فهم على أساسا الثّانية الّسنة فتكون واإلجنليزية، بالعربّية ةالّدراسي املواد مجيع متعلي بداية

 كمةداراحل معهد يف الّصرف تعليم فطريقة .الكالم حتسني يفو  العربّية الّدروس مجيع

                                                           

 7۴7. ص .العملية اوامناطه املسلكية وانطباعاهتا اللغوية للرتبية التدريس فنّ  ،املرجع نفس ۰۲               

11 Direktur KMI, K.H. Imam Zarkasyi,  Diktat Pekan Perkenalan Pondok Modern 

Darussalam Gontor, ( Gontor:  Darussalam Press), h. 22 
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 بيان ذلك وبعد األمثلة املدّرسة أعطت هي احلديثة اإلسالمية للرّتبية للبنات سارى تاونج

 .دعالقوا عن املدّرسة بينت اآلخر ويف  الكلمة تلك

 فعل رةاملباش الطريقة على اللغة هبتعليم ساري تاونج احلكمة دار معهد متيز لقد 

. والتقليد السماع بنسنة اللغة يلتبسن. مسعن مما اجلديدة اجلملة يقلدن أن الطالبات

 الدار و .صحيحة لغتهن تكون كي العربية اللغة قواعد يتعلمن أن بد ال ذلك وجبانب

بتلك املزيا  ليس .املنهج ذلك بإستعمال أكونج تولونج يف املدرسة احد هي احلكمة

هم باللغة العربية كل يوم مع إستعمال القواعد حيث يتكلمون تالمذفحسب, 

وكذالك مجيع الدروس باإلستعمال اللغة العربية ىف دراستها. فالزم بالفهم  إستطاعتهم.

 القواعد كلها.

 الصرف تعليم ماشكالت معرفة يف الباحثة رغبت السابقة، البيانات خالل ومن 

 يدرس املوضوع هذا أن رغم طالباتال إناشاء كتابة يف األفعال يف مزيدات موضوع على

 ، للبنات ساري تاونج احلكمة دار مبعهد اإلسالمية املعلمات بكلية الثاين الفصل يف

 كتابة في هايمعان و األفعال في المزيدات تعليم ":  اآليت العنوان على حبثها فيحمل

 تاونج لحكمةا دار بمعهد اإلسالمية المعلمات بكلية الثاني الفصل طالبات إنشاء

 "مـ ۶۱۰۲-۶۱۰۲:  الدراسي العام للبنات ساري
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 البحث مسألة .ب

 وفقا للكالم السابق يف اخللفية، حددت الباحثة حبثها للمسألة فيما يلي:  

 احلكمة دار معهد يف معاهنا و األفعال يف املزيدات عملية التعليم كيف .۰

 ؟ للبنات ساري تاونج

 الفصل طالبات معاهنا و األفعال يف املزيدات تعليم ماشكالت هي ما .2

 للبنات ساري تاونج احلكمة دار مبعهد اإلسالمية املعلمات بكلية الثاين

 ؟ م 2۲۰7-2۲۰۲: الدراسي العام

 أهداف البحث .ج

 فإن ، أعاله املاشكلة وصياغة ، األساسية القضايا من الوصف إىل استنادا

 : ييل ما الدراسة هذه يف حتقيقها ينبغي اليت األهداف

 احلكمة دار معهد يف معاهنا و األفعال يف املزيدات عملية التعليم ملعرفة .۰

  للبنات ساري تاونج

 الفصل طالبات معاهنا و األفعال يف املزيدات تعليم ماشكالت عن ملعرفة .۶

 للبنات ساري تاونج احلكمة دار مبعهد اإلسالمية املعلمات بكلية الثاين

 ؟ م 2۲۰7-2۲۰۲: الدراسي العام
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 مية البحثأه.د

 من هذا البحث ترجو الباحثة الفوائد الكثرية إلعانة يف اجملتمع إما من نظرية 

 كانت أم عملية.

 األهمية النظرية .۰

يرتقى املدرسون واملدرسات  يف  ن تكون نتيجة البحث إسهاما على أنأ 

 اهتمامهم يف و الثاين الفصل طالبات حنو األفعال يف املزيدات معاين تعليمهم

  .إناشائهن كتابة يف طبيقهبت

 يةلماألهمية الع .۶

 بكلية عن استيعاب طالبات الفصل الثاينلتكون نتيجة هذا البحث معرفة  (أ

 العام للبنات ساري تاونج احلكمة دار مبعهد اإلسالمية املعلمات

 .معاين املزيدات يف األفعال م 2۲۰7-2۲۰۲: الدراسي

 يف املزيدات تعليم ماشكالت مدىلتكون نتيجة هذا البحث معرفة عن  (ج

 مبعهد اإلسالمية املعلمات بكلية الثاين الفصل طالبات معاهنا و األفعال

 ؟ م 2۲۰7-2۲۰۲: الدراسي العام للبنات ساري تاونج احلكمة دار

 .ليكون هذا البحث مرجعا للباحثني اآلخرين يف املستقبل (ح
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 تحديد البحث .ح

ماشكالت تعليم املزيدات يف  علمي عن تبحث يف هذا البحث ال ةالباحث

عهد دار احلكمة تاونج مب)ج( و )د( الفصل الثاين ىف األفعال و معاهنا 

 . م 2۲۰7-2۲۰۲: الدراسي العام للبنات تولونج أكونجساري 

 ةالسابق ثو البح. د

 و األفعال يف املزيدات تعليم ماشكالت"ذت الباحثة هذا البحث ختا العنوان أخت 

 ساري تاونج احلكمة دار مبعهد اإلسالمية املعلمات بكلية الثاين الفصل باتطال معاهنا

 "م 2۲۰7-2۲۰۲: الدراسي العام للبنات

 : السابقون الباحون كتبها اليت عامة اللغة تعليم عن البحوث وأما

 موالنا اجلامعةللحصول على درجة الليسانس يف  العابدة أسوةالرسالة اليت كتبتها  . 1

 العربية اللغة تدريس ماشكالت ، مبوضوع : " ماالنج الكومة اإلسالمية همإبرا مالك

 الطريقة أما. ومن نتيجة هذا البحث هو ماالنج باتو" األزهار" الثانوية باملدرسة

 والاشفهية السمعية وطريقة املباشرة وطريقة الرتمجة و القواعد طريقة: هي املستخدمة
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 الوقت وجود هي املعلم واجهها املاشكالت و اليصرية الوسائل: هي التدريسها وسائل

 ۰2.املختلفة الطالب قدرة و احملدد

 تربية كلية يف الليسانس درجة على للحصول خبتيار فوزية كتبتها اليت الرسالة . 2

 يف األخطاء حتليل: " مبوضوع اإلسالمية، السالم دار جامعة يف العربية اللغة تعليم قسم

 املعلمات بكلية املدرسات وحماوالت الرابع الصف لطالبات التحريري التعبري كتابة

 بسمبريجيو احلديثة اإلسالمية للرتبية األول للبنات كونتور السالم دار معهد األسالمية

(" حتليلية وصفية دراسة) 2۲۰۴-2۲۰3:  لدراسيا العام إندونيسيا جناوي منتنجان

 التعبري كتابة يف املتنوعة والنقائص األخطاء توجد أن هي البحث هذا نتيجة ومن

 الكلمة وكتابة والصرف النحو قواعد استخدام يف املراعاة نقصان بسبب التحريري

  ۰3.الصحيحة اإلمالء بقاعدة

جة الليسانس يف كلية للحصول على در  اخلامتة حسن مرتيين الرسالة اليت كتبتها . 3

 فّعالية ":  الرتبية قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة دار السالم اإلسالمية، مبوضوع

 كونتور السالم دار مبعهد اإلسالمية املعلمات بكلية الثانية للسنة الصرف علم تعليم

ومن  " 2۲۲۲-2۲۲۲العال الدراسي جناوي ويدودارين كارجنبانيو الثالث للبنات

                                                           

 2۲۰۲-2۲۲۲ ماالنج باتو" األزهار" الثانوية باملدرسة العربية اللغة تدريس ماشكالت, العابدة أسوة۰2 

 األسالمية املعلمات بكلية املدرسات وحماوالت الرابع الصف لطالبات التحريري بريالتع كتابة يف األخطاء حتليل, خبتيار فوزية13 

-2۲۰3كونتور للبنات األول للرتبية اإلسالمية احلديثة بسمبريجيو منتنجان جناوي إندونيسيا العام الدراسي :  السالم دار معهد

2۲۰۴ 
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 أنّ  هو الدرس هذا تعليم يف ماشكلة أهمّ  وأّما ، القياسّية الطريقة هذا البحث هي نتيجة

 أهّننّ  التلميذات  بعض عند ومن بتلميذاهتا املالئمة الطّريقة جيدن مل املدّرسات بعض

 ۰4.هلنّ  عسرا ويظنّ  عنه يرغنب

الرسالة اليت كتبها حممد خالق الصديق للحصول على درجة الليسانس يف كلية  .۴

لم الرتبية قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة دار السالم اإلسالمية، مبوضوع : "تأثري تع

درس النحو على كفاءة كتابة اإلناشاء األسبوعي لطالب الفصل األول التكثيفي بكلية 

املعلمني اإلسالمية مبعهد دار السالم كونتور الثاين للرتبية اإلسالمية احلديثة العال 

" ومن نتيجة هذا البحث هي أن يوجد التأثري املتوسط 2۲۰۴-2۲۰3الدراسي: 

ابة اإلناشاء األسبوعي لطالب الفصل األول التكثيفي. لتعلم درس النحو على كفاءة كت

فلم يبحث الباحث عن تعليم الصرف خاصة مادة معاين املزيدات يف األفعال لطالبات 

 ۰5الفصل الثاين.

 موالنا اجلامعة يف للحصول على درجة الليسانس الزماىن خري هاالرسالة اليت كتب . ۵

 اإلستماع مهارة تعليم ماشكالت مبوضوع : " ماالنج احلكومة اإلسالمية إبراهم مالك

                                                           
مات اإلسالمية مبعهد دار السالم كونتور للبنات الثالث كارجنبانيو مرتيين حسن اخلامتة, فّعالية تعليم علم الصرف للسنة الثانية بكلية املعل10 

 2۲۲۲-2۲۲۲ويدودارين جناوي العال الدراسي

 التكثيفي األول الفصل لطالب األسبوعي اإلناشاء كتابة كفاءة على النحو درس تعلم تأثري, حممد خالق الصديق۰5 

 2۲۰۴-2۲۰3: الدراسي العال احلديثة اإلسالمية للرتبية الثاين كونتور السالم دار مبعهد سالميةاإل املعلمني بكلية
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 ومن نتيجة هذا البحث هي. ماالنج األوىل احلكومة اإلسالمية عاليةال باملدرسة

 ۰6.النص يف والعبارة الصوت بتعيني الطالب استطاع هي العربية اللغة تعليم ماشكالت

 / الباحثةظ رقم

 الجامعة

 البحث نتائج العنوان

/ العابدة أسوة 1

 موالنا اجلامعة

 إبراهم مالك

 الكومة اإلسالمية

 ماالنج

 العربية اللغة تدريس ماشكالت

" األزهار" الثانوية باملدرسة

  ماالنج باتو

 الرتمجة و دالقواع طريقة: هي املستخدمة الطريقة أما

 وسائل والاشفهية السمعية وطريقة املباشرة وطريقة

 املاشكالت و اليصرية الوسائل: هي التدريسها

 قدرة و احملدد الوقت وجود هي املعلم واجهها

 .املختلفة الطالب

/ خبتيار فوزية 2

 مالسال دار جامعة
 اإلسالمية

 التعبري كتابة يف األخطاء حتليل

 الصف لطالبات التحريري

 املدرسات وحماوالت الرابع

 األسالمية املعلمات بكلية

 كونتور السالم دار معهد

 اإلسالمية للرتبية األول للبنات

 منتنجان بسمبريجيو احلديثة

 دراسة)  إندونيسيا جناوي

 حتليلية وصفية

 كتابة يف املتنوعة والنقائص طاءاألخ توجد أن

 استخدام يف املراعاة نقصان بسبب التحريري التعبري

 اإلمالء بقاعدة الكلمة وكتابة والصرف النحو قواعد

 .الصحيحة

 حسن مرتيين 3

 دار جامعة/ اخلامتة

 اإلسالمية السالم

 للسنة الصرف علم عليمت فّعالية

 املعلمات بكلية الثانية

 السالم دار مبعهد اإلسالمية

 الثالث للبنات كونتور

 جناوي ويدودارين كارجنبانيو

 تعليم يف ماشكلة أهمّ  وأّما ، القياسّية الطريقة هي

 جيدن مل املدّرسات بعض أنّ  هو الدرس هذا

  بعض عند ومن ذاهتابتلمي املالئمة الطّريقة

 .هلنّ  عسرا ويظنّ  عنه يرغنب أهّننّ  التلميذات

 خالق حممد 0

 جامعة/ الصديق

 السالم دار

 على النحو درس تعلم تأثري

 األسبوعي اإلناشاء كتابة كفاءة

 التكثيفي األول الفصل لطالب

 على النحو درس لتعلم املتوسط التأثري يوجد أن

 الفصل لطالب األسبوعي اإلناشاء كتابة كفاءة

 التكثيفي األول

                                                           
  2119/1211, ماالنج األولى الحكومة اإلسالمية العالية بالمدرسة اإلستماع مهارة تعليم مشكالت, الزمانى خير۰6 
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 مبعهد اإلسالمية املعلمني بكلية اإلسالمية

 للرتبية الثاين كونتور السالم دار

 احلديثة اإلسالمية

/  الزماىن خري 5

 موالنا اجلامعة

 إبراهم مالك

 احلكومة اإلسالمية

 ماالنج

 مهارة تعليم ماشكالت

 العالية باملدرسة اإلستماع

 األوىل احلكومة اإلسالمية

 ماالنج

 الطالب استطاع هي ةالعربي اللغة تعليم ماشكالت

 .النص يف والعبارة الصوت بتعيني

 

ماشكالت تعليم املزيدات يف األفعال و معاهنا ولكن تلك البحوث مل تبحث عن  

مبعهد دار احلكمة تاونج ساري للبنات  طالبات الفصل الثاين بكلية املعلمات اإلسالمية

، وهلذا أرادت الباحثة أن تبحث عن تلك املسألة  م 2۲۰7-2۲۰۲العام الدراسي: 

 .دا هلا يف إمتام كتابة هذا البحثويكون البحث العلمي املذكور مساع
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 تنظيم البحث .ط

 أبواب و هي: مخسةيتكون هذا البحث على 

خلفية البحث، املقدمة حيث يتكون من يتناول هذا الباب  : الباب األول

, أمهّية البحث مسألة البحث,  حتديد املسألة، أهداف البحث،

 تنظيم البحث. و

 اإلطار النظري. يتكون هذا الباب من : الباب الثاين

ل البحث. مكان البحث, منهجية البحث, حضور مدخ : الباب الثالث

أسلوب ىف حتليل الباحثة, مصادر البينات, طريقة مجع البيانات, 

 احلقائق, فحص صحة البيانات, خطوات البحث.

 تاونجنتائج البحث و حتليلها. حملة عن املعهد دار احلكمة  :  الباب الرابع

 يف املزيدات تعليم ماشكالت عن البيانات التحليل. ساري

 املعلمات بكلية الثاين الفصل طالبات معاهنا و األفعال

 .للبنات ساري تاونج احلكمة دار مبعهد اإلسالمية

 البحث ختتوي على نتيجة البحث و االقرتاحات. الصةخ امس : الباب اخل

 

 


