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 ملخص البحث
في قراءة نثر البرزنجي وآثرها في قدرة الطلبة على قراءة الكتب  أنشطة التحلیل النحو: رینا سفتیانى 

  العربیة 
 )ةمعهد المرضیة اإلسالمی دراسة الحالة للطلبة المقیمین في(

معهد المرضیة اإلسالمیة اّال في األنشطة الروتینیة التي عملها هؤالء المجتمع كل لیلة الجمعة 
       بل بتغیر الوقت عمل هؤالء المجتمع". مرحبا" األنشطة على قراءة النثر البرزنجي في العرف بقدر 
في قراءة نثر البرزنجي لتدریب القراءة ولتدریب الذكر  التحلیل النحو أنشطةمعهد المرضیة اإلسالمیة بفي 

بحیث ال تكون الطالبات ماهرات في القراءة فحسب بل له قدرة على فهم . على كل قواعد علم النحوى
. والصرف قواعد علم النحو نحومحتویات النثر البرزنجي التي قرأتها ولتدریب معرفة علم اللغة العربیة 

في قراءة نثر البرزنجي في معهد المرضیة  التحلیل النحوأنشطة ) ١: ( یبحث هذا البحث عنولذلك 
ثر قراءة نثر أ )٣(و ؛ةالطلبة على قراءة الكتب العربیة في معهد المرضیة اإلسالمی قدرة )٢(و ؛ةاإلسالمی

 . البرزنجي في قدرة الطلبة على قراءة الكتب العربیة
في قراءة  التحلیل النحومعرفة أنشطة ل) ١(: غراض هذا البحث هي اعتمادا على ذلك التحدید فأ

الطلبة على قراءة الكتب العربیة في معهد  لمعرفة قدرة) ٢(و ؛ةنثر البرزنجي في معهد المرضیة اإلسالمی
 .ثر قراءة نثر البرزنجي في قدرة الطلبة على قراءة الكتب العربیةلمعرفة آ) ٣(و ؛ةالمرضیة اإلسالمی
، األنشطةنظریة ) أوالّ : (اإلطار الفكرى كما یلي لى إهذا البحث یحتاج البحث المشكلة في  إلجابة

  .هذا البحثبهذا، كمخصوص اإلطار في ثر األ نظریةالقراءة، و  ، نظریة مهارةتحلیل النحونظریة  )ثانیا(
ى طریقة وهذا المنهج الوصفى بسم وأما المنهج المستخدم في هذا البحث فهو المنهج الوصفي،

اأإلصالح المشكلة بتصور  البیانات التي وردت في هذا بل . حوال المفعول في الحاضر ظاهرا وحقیقیّ
والبیانات النوعیة تبحثها الكاتبة عن طریقة المقابلة والمالحظة ودراسة . البحث قسمان، هما نوعیة وكمیة
الكاتبة عن طریق اإلستفتاء المنتشر ثم  وأما البیانات الكمیة فتجمعها. الكتب وتحلیل بالعقل أو التفكیر

  .تحلیل باإلحصاء
 قراءة على الطلبة قدرة في ثرهاوأ البرزنجي نثر قراءةفي  أنشطة التحلیل النحو عنونتائج البحث 

  :ما یلي المرضیة اإلسالمیة في معهد  العربیة الكتب
 ٩٩على قدر  األعلىتهّن درجهي أن  تحلیل النحوفي  المرضیة اإلسالمیةمعهد  الطلبة أنشطة. ١
  .٥،٥٩ودرجة اإلنحراف المعیاري  ٨٥،٦٦بدرجة المتوسط  ٤٢على قدر األدنى تهّن درجو 
 ٩٦على قدر  األعلىتهّن درجهي أن  قراءة الكتب العربیة في المرضیة اإلسالمیةمعهد قدرة الطلبة . ٢
  .٨،٨٩لمعیاري ودرجة اإلنحراف ا ٨٢،٤٧بدرجة المتوسط  ٦٠على قدر األدنى تهّن درجو 
   هي على قراءة الكتب العربیة وقدرتهّن في قراءة نثر البرزنجي  هّن النحوتحلیلاإلرتباط بین أنشطة . ٣

على  وقدرتهّن في قراءة نثر البرزنجي  هّن النحويتحلیلاإلرتباط بین أنشطة  بمعنى أن. ٠،٦٦على قدر 
معاییر في  ٠،٧٠-٠،٤٠تقع بین  ٠،٦٦ة الطبقة المتوسطة، ألّن قیم على هي قراءة الكتب العربیة

 . التفسیریة


