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الباب األول 

 مقدمة

 التمهيد للمشكلة . أ

اللغة العربية ذلا دور ىام ألهنا إحدى اللغات اليت استعملهااالنسان يف 
 .وجيب علينا أن نتعلم هبا ونعمقها لتحصيل أبناء اجملتمع العرىب.عملية االتصال

إن اللغة العربية  ذلا   (5: 2002)كما قال اخلويل يف سوحريمان 
وأهنا لغة ,  ومنها لغة القرآن و احلديث, صفات خصوصية من لغات أخري

وىي لغة ثانية يف ,  أويل أبناء العرب يف اثنني وعشرين بالداىم يتكلمون هبا
.  بناء على ذلك أهنا اللغة األويل يف ُسُبع بلد العامل. بعض البالد اإلسالمي

وينبغى يف بالدنا االنتشار هبا ىف مجيع , ويظهر أن اللغة العربية ذلا دور ىام
. أحوال احلياة

إن  ادلنهج  (7: 2009)وشلا يؤسف لو أشد األسد كما قال ىداية 
أن منهج , ومثال ذلك, صلو غري كاملحاالًتبوي الذي أقام بتعليم اللغة العربية 

تعليم اللغة العربية ىف مدارسنا اآلن يرى أن عملية تعليمها سلالف لعدم الغرض 
.   الذي ميكن أن يرغب يف علمية تعليم اللغة العربية

عالقة إىل تعليم القواعد العربية يف يومنا اآلن ينبغي على التالميذ أن 
وأما نظام التعليم التقليدي فهو غري مناسب أن يطبق يف . ينشطوا يف التعلم

ألنو ميكن أن يؤثر على التالميذ إمايف جانب وسيلة .  التعليم العصري اآلن
وأما ادلراجع اليت كثر استعماذلا . (36: 1982ناسوتيون  )أو ادلراجع , التعليم
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وناحية . لتنمية فهم التالميذ يف تعليم القواعد العربية فهي كتاب إرشادي 
أخري أن الكتاب اإلرشادي يناسب على للتالميذ  لفهم ادلواد الدراسية معينا 

و التالميذ حيتاجون الدوافع يف تعلم القواعد العربية وىو لتسهيل فهم .  ومشوليا
. ادلواد الدراسية سرورأ

بناء على ذلك أن ىذا البحث يوجو إىل تعليم قواعد اللغة العربية  
 وىو تعليم اللغة (Metode Gramatika)للتالميذ وىو باستخدام طريقة القواعد 

.  األجنبية اليت هتدف إىل تعليم القواعد اللغوية باستعمال ادلفردات و التمرينات
, األوىل. وىي فيما يلي, عدد من العوائقذا مل تبحث ىذه ادلشكلة فستوجد وإ

مع . ىي عنصر ىام يف تنمية مصداقية علمية, األمهية استيعاب اللغة العربية
زيادة إىل ذلك قال اللغويون , القرآن أساس الشريعة اإلسالمية وىو باللغة العربية

ينبغى على أن , ىذا التعريف. و النحو أبوىا, إن علم الصرف وىو أم اللغة
 ىي غري كمال يف والعوئق الثانية.  ينمي علم القواعد وزلتاج إليو يف أشد حاجة

, و التفسري, فهم الشريعة اإلسالمية على سبيل ادلثال القواعد، الفقو و أصولو
أن االكتشاف الفكرة اجلديدة , وىم يهتمون يف األسلوب اللغوي. وغري ذلك

و ادلنافع من إقامة .لكي يعربوا فكرهتم لسانا أو كتابا يف مجيع الوسائل اإلعالمية
ميكننا أن صلد الطريقة ادلناسب لتسهيل التالميذ يف تعلم قواعد , ىذا البحث
. اللغة العربية

و , فالباحثة حيتاج إىل إقامة البحث, بناء على التمهيد للمشكلة السابقة
ألن التنمية يف اجملال الًتبوي و العلم . يرجو من إقامتو أن جتد حل ادلشكالت

 .و عل اخلصوص لتعليم اللغة العربية يف ادلستقبل, شيئ ىام
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 تعريف المشكلة وصياغتها  . ب
تعريف البحث  .1

, أن الباحثة حتدد تعريف البحث, بناء على التمهيد للمشكلة السابقة
و تطبيق طريقة التعليم , وىو عدم القدرة يف استيعاب القواعد العربية و فهمها

.  حىت يسأم التالميذ يف تعلم اللغة العربية(Monoton)ادلضحر

, وأما الباحثة فستحدد  ىذا البحث لكي توجو إىل أغراض البحث
وحتدد ىذا البحث يف استخدام طريقة القواعد لتنمية . وتناسب بقدرة الباحثة

. قدرة التالميذ يف استيعاب قواعد اللغة العربية

 صياغة المشكلة .2

: أن صياغة ادلشكلة فهي فيما يلي, بناء على التعريف للمشكلة السابقة

كيف قدرة التالميذ على قواعد اللغة العربية قبل استخدام طريقة  ( أ
 القواعد؟

كيف قدرة التالميذ على قواعد اللغة العربية بعد استخدام طريقة  ( ب
 القواعد؟

ىل ىناك فعالية من استخدام طريقة القواعد يف تعليم القواعد  (ج
 للتالميذ؟
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 أهداف البحث. ج

 :وأما األىداف من ىذا البحث فهي على النحو التايل

دلعرفة قدرة التالميذ على قواعد اللغة العربية بعد استخدام طريقة  .1
 .القواعد

دلعرفة قدرة التالميذ على قواعد اللغة العربية قبل استخدام طريقة  .2
 .القواعد

دلعرفة وجود فعالية وعدمها من استخدام طريقة القواعد يف تعليم  .3
 .القواعد للتالميذ

 

منهج البحث  . د

وىي حتدد . إن احلصول من عملية تتعلق باألغراض اليت قد مت تنفيذىا
. حىت تناسب النتيجة بالوقب ادلعني. و لكي تضح كيفياهتا وخطواهتا, باألساس

.  مبعٌت الوسائل 'hodes' و  'met'ىو من كلمة ,  لغةmethod  إن كلمة
و الطريقة اليت جتريبها للحصول ,  مبعٌت منهجmethod  و اصطالحا إن كلمة

و أىداف , ومها كيفية يف تنفيذه, ينبغى على ادلنهج لو طريقتان. على أغراض
 )يف تنفيذه 

إن البحث عملية علمية يف مجع ادلعلومات  اجلديدة  من , وناحية أخري
واختاذ إمجال من , وىي بأغراض من اكتشاف قائدة عامة. مصادر أصولية

. خارج عينة البحث
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و التصميم . إن منهج البحث الذي ستستخدمو الباحثة فهو جترييب
والسبب من استعمالو عدم . ادلستعمل يف ىذا البحث ىو التجرييب الشبهي
. قدرة الباحثة أن تضبط مجيع ادلتغريات ادلناسبة

إن األىداف من منهج التجريب الشبهي  (54: 2003)وذكر خالد 
ىي جلمع ادلعلومات  اليت ميكن اختاذىا بالتجرييب يف احلال الذي ال ميكنها أن 

. تضبط مجيع ادلتغريات ادلناسبة

وىو بطريقة . واألىداف من ىذا البحث دلعرفة السبابية من تنفيذ التعليم
أنو يرجى , بناء على ذلك. القواعد يف تنمية قدرة التالميذ على القواعد العربية

. وجود فعالية من استخدامها  يف تنمية قدرة التالميذ على قواعد اللغة العربية

 

فوائد البحث وأهميته . ه

 فوائد البحث. 1

وميكن , و التقومي,  إعطاء البادل من طريقة التعليم الذي ميكن استعماذلا (أ
. أن  ينميها   ادلدرس لنمؤ عملية تعليم اللغة العربية

. القواعد   إعطاء ادلراجع لكي جيعل ىذا البحث إمنائا يف رلال الطريقة  (ب

, إعطاء حل ادلشكالت دلساعدة عملية التعليم  يف تنمية قدرة التالميذ (ج
وىو ليجعل التالميذ نشيطا يف تعليم اللغة العربية اليت تأسس مبا حيتاج  

. إليو التالميذ
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و زلبا , إعطاء ادلنافع أن جيعل عملية تعليم اللغة العربية  موجها (د
. وىو بطريقة العواعد, للتالميذ

إعطاء شكل عقالين عن الطريقة ادلناسب يف تعليم اللغة العربية  (ه
. لتنمية نوعية تعليمها, االبتداعية

إن استخدام طريقة القواعد أن جيعل التالميذ يستطيعون تعلم اللغة  (و
 .العربية بسرور

  البحثةأهمي .2

ويرجى من إقامة البحث ميكن أن , إن ادلشكالت يف رلال الًتبية معقدة
 .وعلى سبيل اخلصوص لتعلم القواعد. ينزع إىل حل ادلشكالت يف الًتبية

 

 

 


