
  األول الباب

  المقدمة

 المسألة خلفية  . أ

 حممود قال. للتعبري أداة وهي, وجمتمع شعب كل استخدمها قد العربية اللغة أن املعروف من
 الكالم تتطلب والىت, للتفاهم احليوية املواقف ملواجهة اإلجتماعية الوسيلة هي اللغة: السمان على

 ونشرات خطب صورة ىف للداعية وسيلة اللغة من اجلماعة وتتخذ. القرأة أو الكتابة أو اإلستماع أو
   1.أعضائها بني الروحى لالرتباط وسيلة تتخذها كما, وإذاغه وكتب

 ذهنية  فكرة أو صورة أي حتليل بواسطتها ميكن الىت الوسيلة هي اللغة أن النفس علماء وقال  
 غرينا اذهان أو أذهاا ىف أخرى مرة الصورة هذه تركيب ميكن ا والىت, خصائصها أو أجزائها إىل

 بناء ىف مهمة  العربية اللغة بأن الباحث ويرى  2.خاص ترتيب ىف ووضعها كلمات تأليف بواسطة
  .الواحدة أداة ألا, اإلجتماعية العالقة

 العلوم وأيضا واحلضارة اإلسالمية والعلوم الدينية العلوم تعليم ىف أساس هي العربية واللغة  
. العربية اللغة إتقان بغري الدينية العلوم ىف يتعمق أن على الطالب يقدر ال الذ. لفهمها األخرى
 والدراسة البحث العربية اللغة يتعلمون من كل على حيب, العربية والسيما األجنبية اللغة وتعليم
   3.معقول وجبهد قصيد وقت ىف اللغة لتعليم طريق عدق إىل الوصول متكن

 إحدى من العربية اللغة ألن وهذا. إندونيسيا ىف ملعهد الدراسة ىإحد من العربية اللغة وكانت  
 الثانية كاللغة املتحدة األمم هيئة ىف مستعملة أا كما, العامل ىف احملتاجة املهمة األجنبية اللغات

 علم ومها العلم من األساسيتني النوعني الباحث وجد قد العربية اللغة هذه وىف. اإلجنليزية اللغة بعد
 إما األساسيتني هذين نتعلم أن علينا فيجب العربية اللغة نفهم أن نريد وإذا. الصرف وعلم حوالن
 ىف املشكالت جيدون التالميذ أن عرف وقد. كاملعهد الرمسى غري أو كاملدرسة الرمسى التعليم ىف
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 أن واحلق, ببالس هي العربية اللغة صعوبة أن ويتومهوا العربية اللغة يتعلموا أن يستطعوا ومل الفهم
  4.املؤللة النتيجة هلذه أداة الىت هي الصاحلة الكتب وقلة طريقة

  5.التعليمية واملادة واملتعلم املعلم وهي عناصر ثالثة هناك التعليمية العملية ىف أن عرفنا كما
, رابعا ركنا هناك فإن أيضا التدريس أركان من ركن وهي, الطريقة إىل حتتاج فيها النجاح ولتحقيق

   6.الدرس هذا عالج ىف املدرس يسلكها الىت الطريقة ألن, أمهيته وله

 املعارف يوصل حىت, ويفهمها الطرق عن يعرف أن العربية اللغة ملعلم بد ال ذلك ألجل
 ما منها ينتقي أن وعليه, األجنبية كاللغة العربية اللغة ألن, املتعلمني أذهان إىل املختلفة والعلوم
 كيف يعرف وألن. الطرق أحسن خيتار أن فيمكن أهدافهم ويناسب طالبه حاجات يناسب
  7.وكتابة وحتدث وقرأة استماع من اللغوية املهارات وخيترب يدرس

 يعرف أن له ينبغي املوافقة التعليم طريقة اختيار وىف. املوافقة الطريقة خيتار أن ملعلم فينبغي  
 التعليمية املادة عن منفصل شيء أا أساس ىعل اليها ينظر أن ينبغي طريقة أن وهو التعليم أساس

 الىت واألهداف وحاجاته وقدراته املتعلم يشمل تعليمي موفقى من جزء أا بل, املتعلم عن أو
 من فرد كان حينما 8.للمتعلم اال تنظيم ىف تتبع الىت واألساليب العلمية املادة من املعلم ينشدها
 أن املعلم يستطيع واذا. األسباب من لسبب هو امنا يلزم هو كما التعلم يستطيع ال التالميذ
 يرتبط الذى املسائل فهم إىل حيتاج فاملعلم, التالميذ من فرد كل إىل ضابطا اشرافا يشرف

  .التعلم مبشكالت

 أن وبعد. الالزم والفعل املتعدي الفعل العربية للغة األساسية القواعد من أن أيضا املعلوم ومن
 يتعلمون  مسارانج, كوالن مانكانج, السلفي اإلسالمي اإلصالح معهد الميذت أن الباحث يرى
, العربية باللغة يتعلق وما الالزم والفعل املتعدي الفعل فيه التعليمية املواد ومن, العربية اللغة

 تعليم ىف تنفيذها عن الباحث فيبحث والالزم املتعدي الفعل لقاءإ ىف القياسية الطريقة ويستخدم
 النحوية القواعد ملادة املناسبة الطريقة من  أن عرف كما. الالزم الفعل و املتعدي الفعل الفعلني

                                                           
 18 .ص). 1980, املصرية النهضة مكتبة: مصر(, العرب لغير العربية اللغة تعليم, شبلى أمحد 4

5
 7. ص), 1980, املكتبات شؤون عمادة الناشر: الرياضية جامعة(, بها الناطقين لغير العربية لتعليم األولى العالمية النمو, القامسى حممود على حممد 

 31. ص), سنة بدون, املعارف دار, (العاشرة الطبعة, العربية اللغة لمدرس الفنى الموجه, يمإبراه العليم عبد 6

   .21. ص), سنة بدون, العزيز عبد امللك جامعة, ( وأدابها األوروبية اللغات قسم, املشارك اللغويات استاذ 7

 .20. ص), سنة بدون, املعارف ردا(, والبيانية ولبتطبيق النظرية بين العربية اللغة تعليم, سبحانه حسن 8



 إىل الكليات ومن األمثلة إىل القواعد من أو اخلاص إىل العام من تبدأ الىت القياسية الطريقة هي
 على تقوم الىت لنحويةا القواعد هي التعليمية املادة على نظرا الطريقة هذه إختيار وسباب. اجلزئيات

 االفعل أما( التفصيلية القواعد من النحوية القواعد يعلم أن للملعم ينبغي. التعليمية املادة سائر
 يتعدى ال ما فهو الالزم الفعل وأما. به املفعول إىل ويتجاوزه, فاعله أثره يتعدى ما فهو املتعدي

 الفعل مثل(اجلزئيات الألمثال إىل املعلم ستمري مث) 9مثال به املفعول إىل يتجاوزه وال, فاعله أثره
  ). َخاِلدٌ  َسافـَرَ  :الالزم الفعل مثل. األَْنَدُلسَ  طَارِقُ  فـََتحَ  :املتعدي

 مبعهد  اخلامس الفصل ىف النحو تعليم ىف القياسية الطريقة تنفيذ املوضوع الباحث خيتار لذلك
 .)منوذج والالزم املتعدي الفعل عليمت( مسارانج, كوالن مانكانج السلفي اإلسالمي الإلصالح

 المشكلة تحديد  . ب

 فينبغى, األهداف من الباحث يريده عما وينحرف خيرج ال ألن, البحث هذا من انطالقا
 اخلامس الفصل ىف النحو تعليم ىف القياسية الطريقة تنفيذ كيف:"يلى مما املسائل حيدد أن له

 والالزم املتعدي الفعل تعليم ىف( مسارنج ,كولون مانكانج السلفي اإلسالمي اإلصالح مبعهد
 ؟)منوذج

  وفوائده البحث أهداف. ج

  :هي البحث هذا من فاألهداف, السابقة ةئلاملس على مبناسبة

 اخلطوات ألختاذ, فيها والرتجيح التارخيى التوثيق كمواد, اإلصالح معهد إلدارة .1
 .فيها العربية اللغة تعليم ىف اجلودة لرتقية وهى التعليمية

 كتزويد األسالمية الرتبوية العلوم ىف يعتقد ملن اخلصوص وجه وعلى, املعلمني هليئة .2
 .نحوال تعليم عن الفكرة

  الفعل تعليم ىف خصوصا,النحو تعليم عن الفكرة كتزويد, املتعلمني هليئة .3
 .الالزم والفعل املتعدي
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 االسالمي صالحاإل مبعهد والالزم املتعدي الفعل تعليم ىف النحو قواعد تدريس وفوائد
  :يأتى ما ,مسارانج, كولون مانكانج, السلفي

 على ذلك حيملهم إذ, للتالميذ الالزم والفعل املتعدي الفعل الفعل عن الدراسة ميقتع .1
 .واأللفاظ, واجلمل والرتاكيب, الفقرات بني الدقيقة الفروق وإدراك التفكري

 املتعدي الفعل على أيضا رمقد ادةوزي, معلومام تنظيم على التالميذ قدرة زيادة .2
 .يقرؤوا أو إليها يستمعون الىت الالزم والفعل

 حتليل على تقوم الالزم والفعل املتعدي الفعل فدراسة, املالحظة دقة يذالتالم تعويد .3
  .والرتاكيب املعاىن بني العالقات وإدراك, والرتاكيب واجلمل األوزن

 
  

  

  

 


