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  الباب األول
  مقدمة

  خلفية البحث  .أ 
هذه اللغة  مهيةأن أالعامل كما  ىفاللغة العربية هلا مكانة خاصة ن إ
كانت مشهورة منذ الزمـان  و احلاضر بعد يوم يف عصرنا يوما تزيد

سالمية وكل لغـة  إليف املدارس واملعاهد ا الطالبيتعلمها و القد مي
من جمموع النظام املتعلق بعضها  نظامالسيما اللغة العربية هلا شروط و

صــوات اللغــة والقواعــد واملعــاين أكتعلقــي نظــام  عضببــ
مهارة :ربعألهارة اللغوية اامليل إتعليم اللغة  كذلك يتعلقو.واملفردات
  )1: 1982تارجيان،(الكتابة و القراةوالكالم واالستماع،

ارس جدا ألن بعض التعاليم الدينية ال ميكن أن مت هاماللغة هلا دور
اتمع اإلندونيسي يشـعر  . الكمال من دون استخدام اللغة العربية

اللغة العربية على اإلطالق ، كثري مـن النـاس ال   بالنقصان يف تعليم 
ال يفهمـون  قـد  الطـالب  . ةجيـد  كتابة الكتابة العربية ونيتقن

  .فردات اجلديدةاملاجلملة باستيعاب   يركبونعندما
حـدى  إهي  سطة اإلسالمية ماالهيواهداية األمة املتوواملدرسة 

و كثري . ةية الدينيوف الترباهداأل يف بريبس الىت تريد أن حتقق رسادامل
ك سجلت اللغـة  ذل. من الناس يتيقنون أن اللغة العربية هي لغة الدين

  .حدى املواد الدراسية يف هده املدرسةإالعربية 
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 تعلمهم عرون بالصعوبة عندشي الطالبو من األسف كثري من  
كثري من طـالب مل يفهمـوا   .ال سيما يف تركيب اجلملةاللغة العربية 

مفردات العربية مع ان املفردات دور هام ىف تعلم تركيب اجلملة، حىت 
  .ال يستطيعوا ان يركبوا ىف اللغة العربية جيدا

مر مهم يف عملية اتصالية أ هلا ات كاحدي العناصر اللغويةداملفر
فكما كانت معرفة املفردات كثرية فيسهل علي تقدمي الفكرة واللغـة  

الصـور   ىحدإواجلملة هي  ،غلبها هي علي صورة اجلملةأاملستعملة 
 .  لف وتظهر فكرة يتصل ا الفرد بغريهأاللغوية اليت تت

سـالمية طريقـة   اإلهداية االمة املتوسطة درسة مواستخدمت  
قـدرين  ا طالرادت املدرسة أن يكون أوذه الطريقة  ،حتليليةوصفة 

واحلقيقة املوجودة تدل علي أن .أن يركبوا اجلملة يف اللغة العربية على
ن يركبوا اجلملة يف اللغـة  أ قدرة هلم علىيف تلك املدرسة ال  الطالب
 تار عنوانختأن  ةسبب الباحثيهذا هو الذي  ،والدليل على ذلكالعربية

تـأثري استيعاب املفردات اجلديدة علي قدرة الطالب علي تركيب "
  )".دراسة احلالة ىف مدرسة هداية األمة املتوسطة اإلسالمية( اجلملة

  



3 
 

  البحث فروض  .ب 
 ةالباحث عرضتالبحث ىف هذه الرسالة فهى كما س فروضوأما   

  :فيما يلي
  تقرير البحث  .1

  :ىف هذه الرسالة فعلى ثالثة أمور تالية هى تقرير البحثوأما 
وأما ميدان البحث هلذه الرسالة فهو       : ميدان البحث) أ

  .الكتابة
وأما منهج البحث ىف كتابة هذه الرسالة : منهج البحث  ) ب

 .حبث كميفهو 
وأما نوع البحث ىف كتا بة هذه الرسالة : نوع البحث  ) ج

 .إمبريكفهو 
 حتديد املسألة .2

  :األتية املسألة ةالباحث تحددفلتركيز هذه الرسالة 
استيعاب الطالب املفردات اجلديدة بإشارة معىن تلك )   أ

 املفردات

 الىت تتكونملة امسية جب ىف تركيب اجلملةقدرة الطالب  )ب
  فعل وفاعل الىت تتكونخرب ومجلة فعلية مببتدأ و
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عن  لمن الدرس األواستيعاب املفردات اجلديدة  )ج
علي قدرة  املناسبات الدينية اي احتفال بعيد الفطر

   .علي تركيب اجلملة الفصل التاسع طالب
  أسئلة البحث. 3
لدى طالب ىف مدرسة  املفردات إىل أى حد استيعاب). أ

  املتوسطة اإلسالمية هداية األمة مالهيوا؟
  إىل أى حدقدرة طالب على تركيب اجلملة؟). ب
استيعاب املفردات اجلديدة على قدرة إىل أى حد تأثري ). ج

  الطالب على تركيب اجلملة
  

  البحث أغراض) ج
لنيل احلقائق  اآلتية غراضيسعى هذا البحث إىل حتقيق األ

  :عن
 .املناسبة لتنمية استيعاب املفردات .1
 .تركيب اجلملة ىعل الطالبقدرة  .2
 الطالبقدرة  ىعل من الدرس األول تأثري استيعاب املفردات .3

  .تركيب اجلملةعلي  ىف الفصل التاسع
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  األسس التفكريية  . د
ملـا   و .هارة اللغويةاملامة يف اهلعناصر المن  ن املفردات عنصرإ

 تهلغو ةزدادت مهارفامهارة الشخص يف مفرات اللغة العربية ازدادت 
ن يتعلموا املفردات أ الطالبولذلك جيب علي ).2: 1986تارجيان،(

ن تعليم املفردات االبتدائية او منذ مرحلة االويل ألوالتركيب يف الطبقة 
  .ساسي يف اللغةأتعليم 

 فيسهلالعربية   مفرداتأنواع  تقدم يأن   شخصذا استطاع إ
ذا أراد وبالتايل ، ميكـن القـول إ  . يف التواصل والكتابة يف تلك اللغة

على  اكون معتمديأن  عليه الكالم والكتابة جيب شخص أن يستطيع
  .ت الغنية واملنتجة والفعليةاملفردا

دور . املفردات هي جمموعة من الكلمات اليت تشـكل اللغـة  
أن القدرة واللغة األربع،  مهارة املفردات يف إتقان املطلوب من إتقان

اللغة األربع تعتمد اعتمادا كبريا على التمكن من هذه  ةهارامعلى فهم 
. ومع ذلك تعلم اللغة ليس مرادفا ببساطة تعلم املفـردات . املفردات

فـؤاد  ( فقـط  تسجيل املفرداتال تكفي ب مبعىن أن يكون إتقان اللغة
  ) 2005: أفندي 
ن تعليم املفردات مهم يف حفظ الكلمات اليت تضع للمحادثـة  إ

ن أخري كالعلوم األ.يف نفس الوقت ن احلوار غاية ووسيلةو احلوار ألأ
و تركيب وليس املهم يف اللغـة  أو نظام أاللغة العربية عبارة عن نظم 
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صوات ومفردات وقواعد ولكن املهم عن العالقة أعناصرها املتفرقة من 
  اليت تربط هذه املتفرقة

م الطالب املفردات على االهتمـا  أن يعلموالمعلمني ل وينبغي 
البادئات ، يدرج ، الحقـة ،  : عناصر الكلمة املكونة مبا الالحقات ب

ذا كان إوذلك ألن الحقات الكلمة هلا معىن ، وغالبا وجدوا يف لغتنا ،
بسـهولة معـىن    ونفهمفهم يمعىن كل اجلسيمات  ونفهميالطالب 

. سسهامن أ فهم معىن كلمة  أن الذلك جيب علي .خريالكلمات األ
حممـد  (إيالء االهتمام ملستوى التعليم ومهارات طالا بالتأكيد جيب 

 ) 2010:علي اخللي
،الغري ىف التعليم ة ىف التعليم املفرداتهماملدور معىن الكلمات 

عناصر ىف إحدى تعليم معىن .املفردات بل ىف التعليم اللغة بأكمله
ولكن ىف .التعليم املفردات ،سوى اللفظ،اهلجاء واستخدام ىف اجلملة

عندي تأثري ودور  ألنّاحلقيقة هي الشجرة األهم ىف التعليم الكلمات ،
  .احدى ىف التعليم اللغة

،لكن هو الدور الصوت ال تضلّ باملعىنشيئ  هي الكلمات
ذلك .ليس جوهر ىف معنه" باب"الكلمات مثال.األساس على التوافق

احيانا وقع ،الكلمة عندى .الكلمات هو الدور الصوت لشئ املقصود
مثال نفتح القاموس،نوجد القسم إن اوىف األغلب ذلك .ضعة معىنب

وال شكك إن ذلك املعىن بعض لبعض .الكلمات عندى معىن كثري
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ها لكن ىف استخدام.واصل بني األخرى ،وسهل ليعبر ذلك الالابطة
  .معىن يصري نفسه املعىن األخرى

دة بالطبيعة من ذلك معىن ،ال مقبول مثال تعليم املفردات اجلدي
ذلك واجب وجد يف سياق الكالم املقصود بكلمات .السياق الكالمها

التدريس ألن التبديل سياق فترتب على كذا علـى التبـديل معـىن    
          .التصلح للمعلم أن يعطـي السـؤل خمـالف سـياق    مثال،.احملتوى

 .                      يعطى الشرح املعىن اجلملة يف سياق لكن اجليدة
يستوعبون املفردات ويسـتوعبون التركيـب    لطالباذا كان إ

ذا إو ،والكتابة باستخدام مجل ضابطة وجيـدة  كالمفاستطاعوا علي ال
و التركيب فينبغي ان تكون مناسبة أكانت املفردات مطابقة يف اجلمل 

  .)قاعدة النحو والصرف(بنظام وقواعد اللغة 
  

 البحث ضيةفر.هـ

  Ha -  : من  استيعاب املفردات اجلديدةوجود التأثري الدالىل بني
علي تركيب  الفصل التاسع قدرة الطالب و الدرس األول

  .اجلملة
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Ho - : مـن   استيعاب املفردات اجلديدةالتأثري الدالىل بني  عدم
علي تركيب  الفصل التاسع قدرة الطالب و الدرس األول

  .اجلملة
  تنظيم الكتابة 

  :الكتابة ىف كتابة هذه الرسالة فيتكون ممايلى وأما تنظيم 
سـس   ألغرض البحث،اأخليفة البحث،فروض البحث،: ولألالباب ا

  .وتنظيم الكتابةفرضية البحث التفكرية،
البحث النظر تتكون مـن تعريـف املفـردات،تعليم    :  الباب الثاين

املفردات،نوع املفردات،تعريف تركيب اجلملة،كيف تركيب اجلملة 
  جيدا،تأثري استيعاب املفردات علي تركيب اجلملة

مناهج البحث تتكون من طريقة البحـث وتصـميم   :  الباب الثالث
دوات أالبحث ومعرفة الزمر وتقرير املثال ومدة البحـث ومكانـه و  

  .البحث وطريقة حليل احلقائق وخطوات البحث
حتليل البحث تتكون من وصف احلقا ئق و حقـائق  :  الباب الرابع

  .وحتليل احلقائق وحتليل املناقشة xمتغري 
  اتقتراحخامتة تتكوت من النتائج واإل:  الباب اخلامس
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