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ب

اإلهداء
والديإىل

منالمليئةالحياةلمواجهةوالتفاؤلآماللنيلالتقدمعلىوحثنيربنيالذي
خوفبدونحقكلمةأقولأنوعلمنيالتحديات

والديتوإىل

عنيمهمتهاأفاضتالتي

أساتذيتالسادةوإىل

الفكرفيللتقدموشجعونيوالمعرفةمالعلطلبعلى حثونيالذين

وبقائهااألمةوجودعلىحرصهمالعربيةاللغةعلىحيرصونالذينوإىل



ج

تقديرالشكر و ال

خـريعلـىوأسـلموأصـلي،املتـوالفضـلهعلـىوأشـكرهحـال،كـلعلىهللاحلمد
يـومإىلبإحسـانتـبعهمومـنوالتابعني،أمجعنيوأصحابهآلهوعلىالشاكرين،الصابرين

:بعدأماالدين،
وقد مّن اهللا علي باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه أهلج باحلمد 

–والثناء، فلك احلمد يا ريب حىت ترضى، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين 
أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل يف –بعد محد اهللا تعاىل 

يبخل أحدهم بشئ طلبت، ومل يكن حيدوهم إال خروج هذا البحث إىل حيز الوجود ومل
: ومنهم . العمل اجلاد املخلص

جامعة زاوية جوت  ، مدير املاجستريذو القرننيالدكتور احلاج األستاذمساحة
.كاال  اإلسالمية احلكومية لنجسا

جامعة زاوية جوت  النائب األول ملدير، األستاذ بصري إبراهيم املاجستريمساحة
.اإلسالمية احلكومية لنجساكاال  

الرتبيةكليةاللغة العربية  قسم تعليم، رئيس املاجسترياألستاذ حممد فضلىمساحة
.جامعة زاوية جوت كاال  اإلسالمية احلكومية لنجسا

، املشرف األول الذي أفاد الباحث علمياً املاجسترياألستاذ حممد ناصرمساحة 
إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت وعمليًا ووجه خطواته ىف كل مراحل 

.اإلنتهاء منه، فله من اهللا خري اجلزاء ومن الباحث عظيم الشكر والتقدير
، املشرف الثاين، فحقًا يعجز لساىن عن املاجسترياألستاذ حىت صربيمساحة

شكره وتقديره فقد قدم للباحث كل العون والتشجيع طوال فرتة إعداد هذا البحث فلم 
يبخل بعلمه ومل يضق صدره يومًا عن مساعدة الباحث وتوجيهه، وكان لتفضله مبناقشة 

اهللا عظيم هذا البحث أكرب األثر ىف نفس الباحث فله مين خالص الشكر والتقدير ومن 
. الثواب واجلزاء



د

تعليم شعبة تقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إىل األساتذ املعلمني يف يكما 
فلهم من . امعة زاوية جوت كاال  اإلسالمية احلكومية لنجسابقسم الرتبية جباللغة العربية 

اهللا الباحث كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع  وجزاهم
. عىن خري اجلزاء

كان له بعد اهللا تعاىل فضل إمتام هذا يأما أسرتى وعلى رأسها والدي الكرمي الذ
من حب للعلم واملعرفة واالخالص ىف العمل، ووالديتيالبحث مبا غرسه ىف نفس

.يطوق فضلها عنقي وكان دعائها املستمر خري معني يل ىف حياتىاحلبيبة اليت
وأصدقائي وكل من ساهم ىف إخراج هذا العمل املتواضع إىل وألشقائي وزمالئي

.خري الوجود ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعاً خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان
التوفيقواهللا ويل

م٢٠١٥أبريل ١، لنجسا
الباحث

صدق فرامنا عثمان
١٢٠٧٠٠٢٤١: رقم القيد 



ه

تقرير المشرفين

بسم اهللا الرمحن الرحيم
اله وصحبه ىاحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعل

. أمجعني
: طالع على البحث العلمي الذي حضره الطالببعد اإل
صدق فرامنا عثمان: اإلسم

١٢٠٧٠٠٤١:رقم التسجيل
سيطرة الطلبة على تطبيق العوامل الناسخة في اإلنشاء   :موضوع البحث

.بمعهد سبيل العلوم توالنج جوت
.املناقشةوافق املشرفان على تقدميه إىل جملس 

املشرف األول

املاجستريحممد ناصر.د
٨١٩٧٧١٢١٨٢٠٠٦٠٤١٠٠:رقم التوظيف

املشرف الثاين

املاجستريحىت صربي
:التوظيفرقم 

االعتماد
تعليم اللغة العربيةرئيس فسم

الماجستيرفضلىحمد م
١٩٨٠٠٢٢٦٢٠٠٧١٠١٠٠٢:رقم التوظيف



و

اإلعتماد من طرف لجنة المناقشة
:عنوان البحث 

سيطرة الطلبة على تطبيق العوامل الناسخة في اإلنشاء
العلوم توالنج جوتبمعهد سبيل 

يف تعليم اللغة العربيةS.Pd.Iحبث تكميلي لنيل درجة 

صدق فرامنا عثمان: ةسم طالبا
١٢٠٧٠٠٤١:رقم التسجيل 

S.Pd.Iقد دافع الطالب عن هذا البحث أمام جلنة املناقشة وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة 

.  م٢٠١٤نوفنبري ٢١:بتاريخمعةجلالعربية، وذلك يف يوم ايف تعليم اللغة 

:وتتكون جلنة املناقشة من السادات األساتذة
رئيساالماجستيرمحمد ناصر.الدكـتور. األستاذ.١

٨١٩٧٧١٢١٨٢٠٠٦٠٤١٠٠: رقم التوظيف

:(.................................. ) التوقيع
سكريتري الماجستيرحتى صيرياألستاذ.٢

:رقم التوظيف

:(..................................)التوقيع



ز

مناقشاالماجستيرمخلصاألستاذ .٣
١٩٨٠٠٩٢٣٢٠١١٠١١٠٠٤:رقم التوظيف

:( ................................)التوقيع

مناقشا الماجستيرمواردى األستاذ.٤
:رقم التوظيف

:( ...............................)التوقيع

اعتماد على 
جامعة زاوية جوت كاال اإلسالمية احلكومية لنجسامدير 

الماجستير, ذوالقرنين. الحاج, تورـالدك
١٩٦٧٠٥١١١٩٩٠٠٢١٠٠١: رقم التوظيف 



ح

إقرار الطالب
: أنا املوقع أدناه، وبيانايت كاآليت

صدق فرامنا عثمان: إلسما
١٢٠٧٠٠٢٤١:رقم التسجيل

Desa Gelanggang Merak, Kec. Manyak Payed:العنوان

ا لتوفري شرط  شعبة يف S.Pd.Iلنيل درجة أقرر بأن هذه الرسالة اليت حضر
: عنوانحتت اإلسالمية احلكومية لنجسا جامعة زاوية جوت كاالتعليم اللغة العربية

سيطرة الطلبة على تطبيق العوامل الناسخة في اإلنشاء " 
".بمعهد سبيل العلوم توالنج جوت

ــا ىف املســقبلةوإذا ادعــى أحــد . هــا بنفســيتُ ا وكتبُ حضــر  ــا مــن تأليفــه وتبــني أ أ
فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية  على ذلك، ولن تكون املسؤولية على املشرف 

.اإلسالمية احلكومية لنجساجامعة زاوية جوت كاالتعليم اللغة العربيةشعبة أو على 
. هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلكهذا، وحرر

م٢٠١٤أكتوبري ١، لنجسا
الباحث

صدق فرامنا عثمان
١٢٠٧٠٠٢٤١: رقم القيد 



ط

ملخص البحث
سيطرة الطلبة على تطبيق العوامل الناسخة في م،٢٠١٤صدق فرامنا عثمان،

, املاجستريحممد ناصر :املشرف األول،اإلنشاء بمعهد سبيل العلوم توالنج جوت
.املاجستريحىت صربي: واملشرف الثاىن

في تعليم اإلنشاءتطبيق العوامل الناسخة:الكلمات األساسية
معيار جناح تعليم اللغـة بعـد املهـارات ووه،تعليم اإلنشاء هو تعليم مهارة الكتابة

هـي قـدرة أما أهـداف تعلـيم اإلنشـاء. والقراءة،و الكالم،االستماعياللغوية األخرى وه
الطلبـــة علـــى تركيـــب الكتابـــة اجليـــدة حســـب حاجـــات وكفـــاءة الطلبـــة حـــىت يكـــون التعلـــيم 

عهــد ســـبيل العلـــوم فاملالعربيـــةاإلنشـــاء والقواعــدأمهيــة تعلـــيم أهـــداف و انطالقـــا مــن . فعــاال
اللغـــة تعلـــم فيهــا و تـــوالنج جــوتالـــيت توقــع مبدينــة عاهــدكانـــت مــن احـــد املتــوالنج جــوت

والعاليــــة وجعــــل اإلنشــــاء مــــادة مــــن املــــادات الــــىت واجــــب أن انويوى الثــــىف املســــتالعربيــــة
ــــة فيهــــا ــــة بــــبعهــــداملايف هــــذالباحــــث ومــــن مالحظــــة املباشــــرة . يتعلمــــوا الطلب عض ومقابل

ولوأننـا قـد تعلمنـا :"حممـد كامـلقـال وجد الباحث البيانـات، كمـا املدرسني والطلبة فيها، 
، بعضـنا الصـحيحةالعربيـةالقواعـد بالكتابـةالعربية مـدة سـنة بـل أكثرنـا النسـتطيع القواعد

وأكثرنـــا ،كتابـــة بالقواعـــد الصـــحيحةنســـتطيع  ، وبعضـــنا ةصـــحيحكتابـــة العربيـــة خنطـــئ ىف  
أن يبحــث حبــث الباحــثأرادوباإلضــافة إىل ذلــك، .كتابــة بالقواعــد الصــحيحةنســتطيع  
تطبيـــق العوامـــل الناســـخة يف االنشـــاء مبعهـــد ســـبيل علـــىســـيطرة الطلبـــة "باملوضـــوععلمــي 

".العلوم توالنج جوت
كانـــت عمليـــة التعلــــيم كيـــف  )١: وأمـــا أســـئلة البحـــث يف هـــذا البحــــث هـــي 

كيف كانت سـيطرة الطلبـة )٢؟ العوامل الناسخة مبعهد سبيل العلوم توالنج جوتوالتعلم 
كيـف كانـت سـيطرة الطلبـة )٣؟ العوامل الناسـخة مبعهـد سـبيل العلـوم تـوالنج جـوتعلى 

؟مبعهد سبيل العلوم توالنج جوتالعوامل الناسخةعلى اإلنشاء بتطبيق 



ي

وجلمع . ى التحليلىعلى منهج الوصفوقام الباحث بالبحث عن هذه الرسالة
ذه الرسالةعلى الكتالبيانات إطلع الباحث جبانب اإلطالع . بةىف املكتب املتعلقة 

العربية باملالحظة املباشرة واملقابلة الشخصية مع املدرس اللغةعلى الكتب قام الباحث
.مبعهد سبيل العلوم توالنج جوتواإلختبار عن سيطرة الطلبة على فهم العوامل الناسخة 

تقرير عملية التعليم باستعداد ) ١: وأما نتائج البحث الذي خلص الباحث هي 
قبل إىل الطلبةتشجيعتعطي املدرس. ةالعوامل الناسخخطة التعليم القواعد اللغة وهي 

هي العوامل الناسخةىف تعليم وطرق اليت يستخدم املدرس. عملية التعليم وتعلمبداية 
يف خدم املدرسستياليتالوسائلوأما . الطريقة القياسية واإلرتباطية واملناقشة والقراءة

ووجد )٢.هي الكراسة، والسبورة، والقاموس وكتب املعلقة باملادةالعوامل الناسخةتعليم 
العوامل الناسخة مبعهد سبيل العلوم توالنج جوتالباحث املقياس من سيطرة الطلبة على 

العوامل الناسخة مبعهد سبيل العلوم توالنج ولذلك سيطرة الطلبة على . ٧٩.١٦هي 
العوامل الناسخةة على اإلنشاء بتطبيق وأما املقياس من سيطرة الطلب) ٣".جيد"جوت

ومدى الدرجات . حسنأو يسمى بـ٦٦.٢٥مبعهد سبيل العلوم توالنج جوت هي 
.نفرا١٦وعددهم ٧٠-٦٠



ك

باللغة اإلندونيسيةلخص البحثم
Sidiq Pramana Usmani. 2014. Kemampuan Siswa dalam Menerapkan Amil
Nasikah dalam Insya’ di Dayah Sabilul Ulum Tualang Cut.. Pembimbing
1):Mohd, Nasir, MA Pembimbing 2): Hatta Sabri. M.Pd

Kata Kunci : Penerapan Amil Nasikah Dalam Belajar Insya’

Belajar Isnya’ adalah belajar kemahiran menulis, yang ukuran
keberhasilanya dalam belajar bahasa setealah belajar kemahiran kemahiran bahasa
yang lainnya yaitu mendengar, berbicara dan menulis. Tujuan belajar isnya adalah
menjadikan siswa memiliki kemampuan dalam merangkai tulisan yang bagus dan
memiiki kemampuan sehingga pembelajaran itu berjalan efektif. Berdasarkan
tujuan dan pentingnya pengajaran isnya’ dan tata bahasa, maka dayah sabilul
ulum tualang cut yang merupakan salah satu dayah yang ada di kota tualang cut
dan mengajarkan bahasa arab didalamnya setingkat tsanawiyah dan aliyah dan
menjadikan insya’ sebagai salah satu materi yang wajib di pelajarai oleh siswa
disana. Dari observasi peneliti di dayah dan wawancara dengan beberapa orang
siswa dan guru peneliti mendapatkan keterangan awal, yaitu sebagaimana
dikatakan oleh muhammad kamil, walaupun kami telah belajar tata bahasa arab
selam setahun akan tetapi kebanyakan dari kami tidak dapat menulis dengan tata
bahasa yang baik, sebahagian dari kami ada yang salah dalam menulis namun
sebahagian dari kami juga ada yang mampu, kebanyakan dari kami mampu
menulis dengan tata bahasa yang benar. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian ilmiah dengan judul, ”Kemampuan siswa dalam
menerapkan amil nasikhah dalam isnya’ di Dayah Sabilul Ulum Tualang Cut.

Adapun rumusan msalah dalam penelitian ini adalah : 1) bagaimana proses
belajar mengajar amil nasikhah di Dayah Sabilul Ulum Tualang Cut? 2)
bagaimana kemampuan siswa memahami amil nasikhah di Dayah Sabilul Ulum
Tualang Cut? 3) bagaimana kemampuan siswa dalam insya’ dengan menerapkan
amil nasikah di Dayah Sabilul Ulum Tualang Cut?

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yang bersifat
deskriftif analisis, dan untuk mengumpulkan data peneliti menelaah kitab kitab
yang berhubungan dengan skripsi ini di perpustakaan. Peneliti juga menggunakan
obsetvasi dan wawncara dengan guru bahasa arab serta melakukan tes kepada
siswa tentang pemahaman amil nasikhah di Dayah Sabilul Ulum Tualang Cut.

Adapun hasil penelitian ini, peneliti ringkas sebagai berikut : 1) proses
belajar mengajar dengan menyiapkan langkah langkah pembelajaran (RPP) tata
bahasa yaitu amil nasikhah. Kemudian guru memberikan motivasi kepada siswa



ل

sebelum proses belajar mengajar dimulai. Metode yang digunakan oleh guru
dalam mengajar amil nasikhah adalah metode deduktif, induktif, diskusi dan
membaca. Adapaun media yang digunakan oleh guru dalam mengajar amil
nasikhah yaitu buku tulis, papan tulis, kamus, dan kitab kitab yang berhubungan
dengan materi. 2) peneliti mendapatkan bahwa rata rata dari kemampuan siswa
dalam memahami amil nasikhah di Dayah Sabilul Ulum Tualang Cut yaitu 79,16.
Oleh karena itu kemampuan siswa dalam hal memahami amil nasikhah tergolong
dalam katagori bagus. 3) adapun rata rata kemampuan siswa dalam insya’ dengan
menerapkan amil nasikhah di Dayah Sabilul Ulum Tualang Cut yaitu 66,25 masuk
dalam katagori cukup dengan rata rata 60-70, dan jumlah mereka ada 16 siswa.
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األولالفصل
اإلطار العام

مقدمة- أ
الكتابــة يف تعلــيم اللغــة العربيــة احــدى املهــارات اللغويــة، علــى وجــه العــام أهــداف 
تعليمها هي قدرة الطلبة على االتصـال بطريقـة الكتابـة باللغـة العربيـة، وأحـد أنـواع الكتابـة 

مــــن األفكــــار هواإلنشــــاء أي أهــــداف تعليمهــــا قــــدرة الطلبــــة علــــى التعبــــري عمــــا يف ذهنــــه 
١.واملشاعر عن طريقة الكتابة

معيــــار جنــــاح تعلــــيم اللغــــة بعــــد ووهــــ،تعلــــيم اإلنشــــاء هــــو تعلــــيم مهــــارة الكتابــــةو 
لـيس كتابـة خطيـة مـن ووهـ. والقـراءة،و الكـالم،االستماعياملهارات اللغوية األخرى وه

.تفكريية منظمةداعية نشيطة بعملية إيبل هفقط،الكلمات وأساليب اجلمل املركبة
أمــا أهــداف تعلــيم اإلنشــاء هــي قــدرة الطلبــة علــى تركيــب الكتابــة اجليــدة حســب 
حاجات وكفاءة الطلبة حىت يكون التعليم فعاال وحيصل على الكفاية األساسـية، وهـذا ال 
خيلو مـن فعاليـة الـتعلم و التعلـيم ومشـكالته واألسـباب الـىت تـدور حـول مشـكالت الـتعلم 

يف هـذه مـادة اإلنشـاء. تاذ، والطلبة، واملادة التعليمية، والطريقة، والتقيـيموالتعليم من األس
قـدرة الطلبـة علـى التعبــري يأمـا أهــداف تعليمهـا هـة،السادسـاملرحلـةلطلبـة الشـعبة تـدرس
الكفاية األساسية من هذه .طريقة الكتابةعنذهنهم من األفكار واملشاعر عما جيول يف

.ة على التعبري الكتايباستيعاب الطلبياملادة ه
ومن املشكالت اللغوية األساسية مثل كتابة أشكال احلروف، واختيار الكلمات، 

و ليســـت هـــذه األخطـــاء كلهـــا تقـــع مـــن الطلبـــة، . وتركيـــب اجلمـــل، واســـتعمال األحـــرف
فيمكن وقوع األخطاء على األستاذ الذى ال يهتم بتعليم اإلنشاء وال يهتم مبراحل تعليمه 

١٣٢: ص ،)٢٠٠٣،Misykat: ماالنج (، Metodologi Pengajaran Bahasa Arab، أمحد فؤاد أقندي١
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مــع أن دور األســتاذ يف تعلــم وتعلــيم  دور مهــم وكيفيــة تعاملــه معــه . الطلبــةحســب كفــاءة 
و لـذلك كـان تقـومي تعلـيم اإلنشـاء . ضرورية تؤثر تشجيع الطلبة يف التعلم والتعبري الكتـايب
.ضروريا ملعرفة أسباب املشكالت وتقدمي مقرتح حللها

عهد سبيل العلوم فاملالعربيةاإلنشاء والقواعدأمهية تعليم أهداف و انطالقا من 
اللغة تعلم فيها و توالنج جوتاليت توقع مبدينة عاهدكانت من احد املتوالنج جوت

والعالية وجعل اإلنشاء مادة من املادات الىت واجب أن انويىف املستوى الثالعربية
عض ومقابلة ببعهداملايف هذالباحث ومن مالحظة املباشرة . يتعلموا الطلبة فيها

ولوأننا قد تعلمنا :"حممد كاملقال وجد الباحث البيانات، كما املدرسني والطلبة فيها، 
، بعضنا الصحيحةالعربيةالقواعد بالكتابةالعربية مدة سنة بل أكثرنا النستطيع القواعد

وأكثرنا ،كتابة بالقواعد الصحيحةنستطيع  ، وبعضنا ةصحيحكتابة العربية خنطئ ىف  
.٤بالقواعد الصحيحةكتابة نستطيع  

العربية القواعديعلم العلوم الدينية مثل عهداملاإن هذ:"برهان الدينوقال أستاذ 
وكانت . والسرورم هذه العلوم باجلهدونريد أن نعل. ل من املستوى الثانويكل الفصىف  

الصحيحة وبعضهم يستطيعون كتابة العربيةالقواعدبكتابةضعفاء يف الةبالطلبعض
ذه املادة اهتماما كبريامهذه بأسباب أ، بالقواعد الصحيحة .٢اليهتمون 

والـــذين دخلـــوا هـــذ املهعـــد خمتلفـــون، هلـــم كفـــاءة خمتلفـــة يف اللغـــة العربيـــة وخلفيـــة 
وهـذه احلقيقـة حتتـاج إىل. منهم من املعاهد االسالمية ومنهم من املـدارس العامـة. الدراسة

.ختطيط التعليم، والتحليل، والتقييم من حيث عملية التعليم
،تعليمهــاهنــاك مشــكالت يف. يــرامإن تعلــيم اإلنشــاء مل يكــن فعــاال كمــالــذلكو 
ملـهاتقـدمي املعلـم املـادة وتع، املادة التعليمية مل تكـن فعالـة:ياملشكالت ههذهمن بعض

، وخلفيــــــة الدراســــــة،الكفــــــاءةيفالطلبــــــة املختلفــــــني، و وتعــــــاليق تصــــــحيح األخطــــــاءــــــا،

٢٠١٤ينايري١، المقابلة)يف الفصل الثاينطالب من الطلبة (حممد كامل٤
٢٠١٤ينايري١، المقابلة، أستاذة برهان الدين٢
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علــى القواعــد اللغويــةيرتكــزعمليــة التعلــيم يم يفيــالتق، اســرتاتيجية التعلــيم مل تكــن فعالــةو 
.ضمون التفكري والتعبري املنظممبومل يهتم فقط

حتليــل تعلــيم هــي أهدافــهأمــا .يىل البحــث العلمــإاملشــكالت املوجــودة حتتــاج هــذه
تعلـيم مــادة تعلـم وو إصــدار االقرتاحـات الرتبويـة يف،شـكالتحـل امله، و اإلنشـاء وتقييمـ

. اإلنشاء
الكتابة تعليم أن يبحث حبث علمي عن الباحثأرادوباإلضافة إىل ذلك، 

يف هذا البحث الباحثسيعترب.الصحيحةالعربيةالقواعدبالعربية من حيث اإلنشاء
االنشاء بمعهد سبيل فيتطبيق العوامل الناسخة علىالطلبةسيطرة "باملوضوع

".العلوم توالنج جوت

أسئلة البحث-ب
تطبيق علىالطلبةسيطرة ببحث عن أسئلة البحث املتعلق يأراد الباحث أن 

:كما يأتى، االنشاء مبعهد سبيل العلوم توالنج جوتيفالعوامل الناسخة 
العلوم العوامل الناسخة مبعهد سبيل عملية التعليم والتعلم كانت كيف  - ١

؟ توالنج جوت
العوامل الناسخة مبعهد سبيل العلوم توالنج كيف كانت سيطرة الطلبة على - ٢

؟ جوت
مبعهد سبيل العوامل الناسخةبتطبيق اإلنشاءكيف كانت سيطرة الطلبة على- ٣

؟العلوم توالنج جوت

البحث أهداف-ج
:يف كتابة هذه الرسالة فيما يلىومن أهداف البحث اليت أراد الباحث



٤

العوامل الناسخة مبعهد سبيل العلوم عملية التعليم والتعلم ملعرفة عن- ١
توالنج جوت

العوامل الناسخة مبعهد سبيل العلوم توالنج سيطرة الطلبة على ملعرفة عن- ٢
جوت

مبعهد سبيل العوامل الناسخةسيطرة الطلبة على اإلنشاء بتطبيق ملعرفة عن- ٣
م توالنج جوتالعلو 

همية البحثأ. د
: تتلخص أمهية هذا البحث ىف اآليت

طـار حتسـني عمليـة إلالعوامـل الناسـخةتطـوير تعلـيم : من الناحية النظرية- ١
.اللغة العربية عامة و اإلنشاء خاصةالتعليم والتعلم

هذا البحث ينـتج إرشـادا عمليـا ملدرسـي ىف تعلـيم : من الناحية التطبيقية-٢
ـــــتعلم والفهـــــم العوامـــــل الناســـــخة يف العوامـــــل  ـــــى ال ـــــة عل الناســـــخة والطلب

.االنشاء العربية

تحديد المصطلحات -هـ 
سـيطرة "املوضـوععن األشياء املتعلقة هـذه الرسـالة حتـت قبل أن يبحث الباحث

أحسن " االنشاء مبعهد سبيل العلوم توالنج جوتعلى تطبيق العوامل الناسخة يفالطلبة
باملوضــوع، وأمــا املصــطلحات الــيت بــني للقــارئني معــاىن املصــطلحات املتعلقــةللباحــث أن ي

ا فهي كما يأتى ي :ريد بيا



٥

تطبيق-١
تطبيقــا، وهنــد احملــدثني هــو الســعي إىل –يطبــق –التطبيــق لغــة مصــدر مــن طبــق 

واصــطالحا هــو الثمــرة . ٣اســتعمال الشــخص أو األشــخاص الــذي يرغــب فــس اســتعماهلم
.٤للدرسالعلمية اللغوية

العوامل الناسخة-٢
العوامــل لغــة مجــع مــن . العوامــل الناســخة تتكــون مــن كلمتــني، العوامــل والناســخة

واصــطالحا ٥.عمــال، والعامــل مجعهــا عوامــل–يعمــل -عامــل هــي إســم الفاعــل مــن عمــل
٦.هو مسبب ما يؤثر يف الشيئ

:وهي " Faktor"بلغة اإندونيسيا هي ) عامل(وميكن أن يرتجم ما يراد بكلمة 
Faktor adalah sesuatu hal (keadaan, peristiwa, dan sebagainya) yang ikut

menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.7

بـــه إىل حـــدوث ) يـــؤثر(يـــؤدى ) شـــأن وحـــادث وغريمهـــا(العامـــل هـــو احلـــال :أى 
.شيئ

الــــىت تنصــــب واملــــراد بالعوامــــل يف اصــــطالح النحــــو هــــو الفعــــل وشــــبهه واألدوات 
املضــارع أو جتزمــه، واألحــرف الــىت تنصــب املبتــداء وترفــع اخلــرب واألحــرف الــىت ترفــع املبتــداء 

٨.وحر اجلر واملضارع واملبتداء. وتنصب اخلرب

٤٦٠، ص )٢٠٠٣دار املشرق، : بريت (املنجد يف اللغة واألعالم الطبعة اآلربعونلويس معلوف، ٣
، )دار املشرق، دون السنة: القاهرة (، ١٠.، طاملرجة الفىن ملدرس اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم، ٤

٢٢١. ص
٥٣١.، صمرجع سابقلويس معلوف، ٥
٦٥١.، ص)١٩٨٢دار املعارف، : مصر (٣.، ط٢، جـ املعجم الوسيطجممع اللغة العربية، ٦

7 Tim Penyusun Kamus Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, cet III, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990),h.239.

٥٢٩.،ص)٢٠٠٦لبنان، : بريت(١.،ط٣، جـجامع الدروس العربيةمصطفى الغالميىن، ٨
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نســـخا، ناســـخ ومؤنثهـــا –ينســـخ –والناســـخة لغـــة هـــي إســـم الفاعـــل مـــن نســـخ 
خل علــى املبتــداء واخلــرب مث واملــراد بالناســخة هنــا ألفــاظ معينــة الــىت تــد٩.ناســخة أى تغيــري

ما، ومكان املبتداء من املصدارة يف اجلملة .تغري امسهها، وعلمة اعرا
اإلنشاء-٣

يفعـل –إنشـاء علـى وزن أفعـل –ينشـئ –كلمة اإلنشاء لغة مصـدر مـن أنشـاء 
فــإذا قلنــا أنــشء الغــالم يــتكلم فمعنــاه ١٠.الشــرع واإلجيــاد والوضــع: إفعــاال ومعنــاه لغــة –

. شرع يف تكلم، وأنشاء الرمحن العامل فمعناه أوجده، وأنشاء فـالن احلـديث فمعنـاه وضـعه
وأما علم اإلنشاء هى علم تعرف به كيفية استنباط املعاىن وتأليفها مـع التعبـري بلفـظ الئـق 

١١.باملقام

حدود البحث-و
تطبيـق علـىالطلبـةسـيطرة الدراسـة عـن هـذهقـام الباحـث: احلـدود املوضـوعية.١

االنشاء مبعهد سبيل العلوم توالنج جوتيفالعوامل الناسخة 
مبعهد سبيل العلوم توالنج جوتهذه الدراسة احلدود املكانية قام الباحث.٢
٢٠١٤للسنة الدراسية قام الباحث البحث : احلدود الزمانية.٣

اجلاريـة العلميـةتأليف الرسالةدليلتأليف هذه الرسالة علىالباحث ىفاعتمدمث
املكتـوب ىف الكتـاب  جامعة اإلسالمية احلكوميـة زاويـة جـوت كـاال لنجسـاكلية الرتبية ىف

جامعـة زاويـة جـوت كـاال لكتابة البحث العلمي ،العـدد اجلديـد،دليل إجرائي:املسمى بــــ 
.م٢٠١١\هـ ١٤٣٢(شعبة تعليم اللغة العربية -اإلسالمية احلكومية، قسم الرتبية

٥٣٢.، ص)دار املاعرف، دون السنة: مصر (٥.، ط١.، جـالنحو الواىفعباس حسن، ٩
دار املاعرف، : مصر (١٧.، ط١، جـ جواهر يف أديات وإنشاء ولغة العربأمحد اهلامشى، ١٠

١٥. ، ص)١٩٦٠
٤٦٨.، صمرجع سابقلويس معلوف ، ١١




