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املقاصدعنللتعبريوسيلةاللغةألنّباللغاتالناسمنكثرييهتماحلديثعصرنايف
قدوبدواعنصر من عناصر هامة يف احلياة االنسانيةوهي،داجيللمستمعاملخطبواألفكار

١.للتفاهماملوافقملواجهةاإلجتماعيةالوسيلةهياللغة: السمانعلىدوحممقال.حياتناماتت

أنأردناوإذا. ةاللغة العربيومنهالغة،البالدمنلكلّألنّكثريةالعاملاهذيفاللغةإنّ
أنّ التالميذت الباحثة عرفقدبل،بتعليمهااللغةهذهحنبأنينبغي عليناةاللغة العربينفهم
اللغةيتعلمواأنومل يستطيعوابالدهمالرمسية يفاللغةغرياألجنبيةاللغةفهميفاملشكالتجيدوا
.السببهياللغة العربيةصعوبةعنالعربية

حدى من علم املوصولة لفهم التركيب إاللغة العربية تتعلّق بالقاعدة الصرفية ألنها كانت 
ا تعرفالصرف هو علم بأصول وقال الشيخ مصطفى الغالييين أما .اللغة العربية الصحيحة

فهو علم يبحث عن الكلم من حيث بناءإعراب وال حواهلا اليت ليست بأة ويصيغ الكلمات العرب
ما يعرض له من تصريف وإعالل وإدغام وإبدال وبه نعرف ما جيب أن تكون عليه بِنيةُ الكليمة 

ة هي وسيلة إىل ضبط الكالم وتصحيح لغة العربيوأما أمهّية القواعد ال٢.قبل انتظامها يف اجلملة
ولذلك ينبغي أال ندرس منها إال القدر الذي يعني على حتقيق هذه ،األساليب وتقومي اللسان

٣.الغاية

الكاتب من ها عصمة املتكلم أومها منها قواعدها ألنوتعلّاللغةلغرض من تعليم او
أو النصوص ة لقراءة كتب ة يتعلمون القواعد الصرفيملدرسة اإلسالميالتالميذ باوأما٤.اخلطأ

ة ا لنموة قدرة القاعدة الصرفيفيتعرى لعالنصوص يقدر التالميذوفيها فضال عن فهمها، 
.مها يف اجلملةنتظيالتالميذ فيها حتى يتجنب عن اخلطأ يف

كان تعليم النص التنفصل على القراءة، وال شك أنّ القراءة مهارة أساسية يف تعليم اللغة 
الىت يتعلم لغتها ويقرأ ما ينشر ا من كتب األجنبية، وبالذات ملن أراد أن يطلع على تراث اآلمة 
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للتفاهم ثالثة عناصرتكان:وقال أمحد فوأد أيفندي ٥.وصحف وجمالت والرجوع إىل املراجع
٦.يف القراءة يعين اللفظ و الكالم والفقرةاملعىن

٧.اللفظ هو الصوت املشتمل على بعض احلروف اهلجائية)١

و اإلرادة بنظام من األصوات والرموز الكالم هو التعبري عن الفكرة أو الشعور أ)٢
٨.الداللة على معىن

الفقرة هي من التصنيف اليت تتكون من الكليمات اليت تستنبط باملراقبة مع التكوين )٣
٩الفكرة

كي يستطيع الطالب احلصول ،حتصيل العلوم وحفظ املذاكراتة هيالغرض من التربيو
قدرة يعرفأن واملدرسم ينبغي للمعلّو١٠.يف االمتحانأوال على اكرب الدراجات فيكون

أما املؤشرة يف تعليم اللغة و.فيهاللوصول املؤشرةةتعليم املواد الدراسييف باالمتحان التالميذ 
ة يف النص قاعدة الصرفيالفيتعرعلى درة التالميذقهي فيها حدى املؤشرة إومن ،ة خمتلفةعربيال

الكما،العريبالعريب فعل املضارع يف النص.
منذإندونسيايفاإلسالميواملعهدباملدرسةالصرفيةالقاعدةوتعلّمتعليميكونقدو

يفناقصااإلسالميةالثانويةاملدرسةيفكثريكانقعالواولكن. احلادثالعصرحتىاملاضيعصر
اللغةتعليميفكثريوكان.قليالالتركيبيفالتالميذيدرسمعلّاملمنابعضألنّالتركيبتعليم

التركيبتعليمأنّمعفحسب،األسئلةعنواألجواباملكتوبةالقراءةعلىتأكيدهناكالعربية
قدرةعنفيعرتأنالباحثةتريدفلذلك.اإلسالميةالثّانويةدرسةممبرحلةللتالميذماهأمر

غراضاألعلىحيصلأنحتىةاإلسالميالثّانويةدرسةمباملضارعالفعلالتركيبيفالتالميذ
.الدراسة
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(على هذا املوضوعالباحثة فاختارت،بناء على هذه اخللفية املذكورة
انوية فيتعرعلى

(.

شكلة.
الرئيسيةلةواملسئ. لةئاملسدحتدأنةلباحثاعلىفينبغياملوضوع،نمالبحثخيرجلئالّ

:هيالباحثةاجتهتاليت
الثّامنالصفيفالعريبالنصيفعاملضارالفعلتركيبعنتعليمالتنفيذكيف)١

؟جفارااإلسالميةالثّانويةحاضرينسلطانمبدرسة
امنالثّالصفيفالعريبصالناملضارعفعلالفيتعرىلعالتالميذقدرةكيف)٢

.؟جفاراةاإلسالميانويةالثّحاضرينسلطانةسمبدر

.
:هيالبحثفأهداف،السابقةشكلةاملبتحديدومناسبة

الصفيفالعريبالنصيفاملضارعالفعلالتركيبتعليمعنالعربيةاللغةتعليمتنفيذملعرفة.١
.جفارااإلسالميةالثّانويةحاضرينسلطانمبدرسةالثّامن

ة سن مبدراميف الصف الثّفعل املضارع يف النص العريبالفيتعرعلى ملعرفة قدرة التالميذ .٢
.ة جفاراانوية اإلسالميسلطان حاضرين الثّ

:يذا البحث فهئد وافوأما 
يف مرحلة مدرسة لتالميذدى اأمهية تعليم القواعد أو التركيب للكي يهتم املعلّم اللغة العربية ب.١

.اللغوية ترقية تامةالقدرةيف ترقية الثّانوية اإلسالمية حتى يشجعهم
.يذ على زيادة فهم الطالب يف فهم النصيقدر التالم.٢
.يكتسب التالميذ خربة جديدة يف تعليم اللغة العربية.٣
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