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ل  الباب األوّ

 مقدمة

ل   خلفیة البحث: الفصل األوّ

عصر العولمة،  إن تطور عصر الحدیث على نحو متزاید شدیدة السیما في
إن بتحسین جودة الموارد البشریة یكون . بشریة عالیة الجودة یتطلب اآلن موارد

واحدى من ركوب الخیل لتحسین نوعیة . شرطا أساسیا مطلقا لتحقیق أهداف التنمیة
 .الموارد البشریة هو التعلیم

التعلیم هو جهد واع لتنمیة إمكانات الموارد البشریة من خالل األنشطة 
، تدل على ٢٠٠٣عام  ٢٠م التعلیم الوطني رقم كما كتبت في قانون نظا. التعلیمیة

أن الهدف من التعلیم الوطني هو تثقیف حیاة األمة وتطویر إنسان في بالد 
إندونیسیا الكاملة یتقى على اهللا عز وجل لیكون شخصیة فاضلة، یمتلك المعرفة 
والمهارات، صحة الجسمیة والروحانیة، وشخصیة ثابتة ومستقلة ومسئولیة 

 ).٢٠٠٣: قانون التربیة الوطنیة ( یة والوطنیة باالجتماع
یهدف المعهد اإلسالمى إعداد الطالب من أجل الحصول على القدرة، 

هي ترقیة المذكور یتمثل من المساعى لتحقیق الهدف . خاصة على قدرة دینه القوي
 .إنجاز الطالب
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لقول یمكن ا. یعتبر تحصیل التعلم هو المعیار الرئیسي لمعرفة نجاح التعلم
واإلنجاز التعلیمي هو مستوى المعرفة بمدى فهم . أن األداء العالیة قد نجح في التعلم

 ).١٧: ١٩٩٣سلمتوا، (األطفال للمواد التي تلقوها 
. احدى أبرز أبعاد التدریس اإلسالمي هو األمر باالتعلم ولدراسة المعرفة

ا ممیًزا جًدا یأمر اإلسالم باإلضافة للتعلم، واستكشاف العلوم، كما أنه ی عطي تقدیرً
ا ویدرسون وینمون أنفسهم وكثیر من النصوص في . لألشخاص الذین یتعلمون دائمً

وكما . القرآن والسنة التي ألمحت إلى كرامة الحكماء، وموقف العلماء، وفضیلة التعلم
  :قال اهللا تعالى في القرآن الكریم

ُكمْ وَ ... وا ِمنْ نُ ِذیَن آمَ فَِع اللَّهُ الَّ رْ َجاٍت یَ ِذیَن ُأوتُوا اْلِعْلمَ َدرَ   )١١: المجادلة ... ( الَّ
  :وكما یذكر في بعض األحادیث النبویة

ى اْلَجنَّةِ . .. َل ا ِإ قً ِریْ ِه َط هُ ِب ُ َل ا، َسهََّل اهللا ِه ِعْلمً ْلتَِمُس ِفیْ ا یَ قً ِریْ َك َط ْن َسَل   ....مَ
ِل ال یْ وَ ِفي َسِب ُ ِب اْلِعْلِم فَه َل َج ِفي َط ْن َخرَ َ مَ ِجع رْ ِه َحتَّى یَ   .ّل

وهكذا لقد أعطى القرآن الكریم والحدیث النبي باالدافع والتشجیع للبشر 
مع المعرفة الغنیة، . بأن طلب العلم هو جزء من مهمة المسلم. لیتعلموا طول حیاته

ا إلى اهللا عز وجل   .سیبدو إحساًسا مقربً
في     احدها طلب العلم هو من فریضة المسلمین واألمر بشریعة اإلسالم،

غة تعلم ّن إف. التعلیم اللغة العربیة اي لغة القرآن الكریم  طویلة عملیة هو العربیة الّل
 هناك .مبارجتها أو مالحظتها یمكن يتال البسیطة الخطوات من ولیس ومركبة،
غة تعلم في بسیطة لیست مشكالت ها. العربیة الّل  الظواهر بعض على تنطوي ألنّ
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 مع أجري التعلم نوعیة وتحسین .منظمة أو كانت منفصلة ءأجزا إلى تنقسم التي
غة أن على تدل الظواهر هذه. یكفى ال كان الجواب ولكن الخطوات، مختلف  الّل
  .باستمرار لها التصدي یجب التي المشاكالت مختلف تواجه تزال ال العربیة

 دمساع المعلمون). ٠٢: ٢٠٠٢ اریكونتو( والتعلیم للتربیة دورا للمعلم إن
 نتائج على یحصل حتّى المساعدة مستویات على للحفاظ دائما یحاول .الطالب

دة ا .جیّ  التعلم طرق واستخدام كثیرا، الدافع إعطاء یكون قد متنوعة، محاولته أمّ
ّن  .المعینة الوسائل واكتثار المتنوعة،  التالمیذ مرشد هو ومسؤولیاته المعلم واجبات وإ
 شاه، محبین( والدستورة المؤسسة معیار على وفقا كاملة شخصیة إلى للوصول
١٨١: ٢٠٠٨.(  

ا مع كل الطالبات  ا ومحبّ  في معهد المرضیةالنثر البرزنجیي هو نثرا عربیّ
كل لیلة الجمعة بزیادة أنشطة التحلیل في برنامجهن الیومیة یعنى في  اإلسالمیة

كل قواعد علم  على الذكر ولتدریب القراءة لتدریب البرزنجي نثر قراءةفي  النحوي
صلى اهللا علیه عموما، مضمون كتاب البرزنجي یقّص سیرة النبي محمد . النحوي
م برزنجي أي البرزنجي هو عمل مكتوب من الفن األدبي الذي یتضمن حیاة . وسّل

م النبي محمد في عدة االحتفاالت   تتم قراءة العمل األدبي . صلى اهللا علیه وسّل
كذلك في إندونیسیا كدور المشهور في حیاة الدین الدینیة في العالم اإلسالم، 

م، هذا الكتاب یتضمن على سیرة النبي محمد . التقلیدي سلسلة صلى اهللا علیه وسّل
یقّص برزنجي . الطفولة والمراهقة والبلوغ حتى یكون رسوال ة النبي منذنسبه، حیا
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مأیضا عن صفات النبي محمد  دین و جهاده في نشر ال. صلى اهللا علیه وسّل
   . اإلسالمي و یصف شخصیته العظیم لیجعله قدوة للناس

كما سبق بیانه أّن هذا البحث یبحث بسبب المشكلة ألن المشكلة إحدى من 
وكما قالت حمامة سورتنوا . أهمیة البحث ألن بدون المشكلة لم یكن بحثا صحیحا

أحوال أّن المشكلة  یسبب من عاملین َاِو ْاألكثر حتى یحصل على ) ٦: ١٩٩٤(
إًذا البد ان یعمل البحث ألجل فهم هذا الفزع یساوي بغرض البحث یعنى . فزعٍ 

  .لبحث اإلجابة من المشكلة المقدمة
ومن المشكلة التى ستبحث الباحثة في هذا البحث تنشأ من فجوتین هما    

das sein  وdas solen .das sein  في  مجتمعالفي هذا البحث یعنى أّن هؤالء
یة اإلسالمیة یحبون كثیرا  عن نثر البرزنجي في العرف         معهد المرض

سوى ذلك أراء متنوعة من هؤالء . ونثر البرزنجي من اإلنتاج العربي  "مرحبا"
عن نثر البرزنجي بأن هذا النثر یؤثر كثیرا بااألثر اإلیجابى في كل نفس  مجتمعال

لتدریب ذاكرة الطلبة ) ٢( ;اءةلتدریب قدرة الطلبة على مهارة القر  )١(مثال . اإلنسان
بسبب محتوى هذا النثر هم و ) ٣( ;في تطبیق قواعد النحوي على نثر البرزنجي

ر في ابیات من نثر البرزنجي وفي كل  بي الكریم الذي یصوّ یعرفون كثیرا بأخالق النّ
أن كان هذا النثر یؤثر  das solen. برنامج ایضا یستعمل كثیرا ألجل المتفرقة

على ترقیة تعلیم اللغة  ألثر اإلیجابى في كل نفس اإلنسان، فسیساعده كثیرا باا
اللغة قواعد النحوي في  قدرة الطلبة على مهارة القراءة، و قدرة الطلبة علىالعربیة، و 



 

٥ 
 

 اللغةمن حیث اللغة الواردة فیه تركز بشكل اسالیب على قواعد  باالنظر الى .العربیة
  . العربي السلیم

في خلفیة البحث أّن بحث نثر البرزنجي یحتاج إلى استعمال  كما سبق بیانه  
النظریة السابقة باالمشكلة ألّن البحث سیكون جیدا بمساعدة النظریة لذلك قد قررت 

نظریة مهارة القراءة، أنشطة التحلیل النحوي، و الباحثة أّن هذالبحث سیبحث باالنظریة 
 .العربیةفي قدرة الطلبة على قراءة الكتب  األثرنظریة و 
 
 

 تحقیق البحث :  الفصل الثاني

في معهد المرضیة  مجتمعهذا البحث سیبحث عن المشكلة بأن رأي هؤالء ال
ونثر البرزنجي من  "مرحبا " اإلسالمیة یحبون كثیرا عن نثر البرزنجي في العرف 

. بأن هذا النثر یؤثر كثیرا بااألثر اإلیجابى في كل نفس اإلنسان. اإلنتاج العربي
لتدریب ذاكرة الطلبة في تطبیق ) ٢(لتدریب قدرة الطلبة على مهارة القراءة؛  )١(ثال م

بسبب محتوى هذا النثر هم یعرفون كثیرا و ) ٣(قواعد النحوي على نثر البرزنجي؛ 
ر في ابیات من نثر البرزنجي وفي كل برنامج ایضا  بي الكریم الذي یصوّ بأخالق النّ

 .یستعمل كثیرا ألجل المتفرقة

  :في هذا البحث كما یلى التحدید تحقیق و أماال
التحلیل النحوي في قراءة نثر البرزنجي في معهد المرضیة كیف أنشطة  .١

 اإلسالمیة؟ 
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الطلبة على قراءة الكتب العربیة في معهد المرضیة اإلسالمیة  كیف قدرة .٢
 ؟ 

 لعربیة ؟ ثر قراءة نثر البرزنجي في قدرة الطلبة على قراءة الكتب اكیف أ  .٣

  فوائدهو  أغراض البحث :الفصل الثالث 

 :أما الهدف في هذا البحث كما یلى 

التحلیل النحوي في قراءة نثر البرزنجي في معهد لمعرفة أنشطة  .١
 المرضیة اإلسالمیة 

الطلبة على قراءة الكتب العربیة في معهد المرضیة  لمعرفة قدرة .٢
 اإلسالمیة 

قدرة و لیل النحوي في قراءة نثر البرزنجي التحأنشطة ثر لمعرفة آ  .٣
 الطلبة على قراءة الكتب العربیة

البحث الذي بحثتها الباحثة یتكون من تراكم العلوم مناسٌب بسطحها، 
قدرة و  التحلیل النحوي في قراءة نثر البرزنجيأنشطة وهذالبحث یتكون من البحث 

  . الطلبة على قراءة الكتب العربیة
البحث تتكون من غرض نظرّي یعنى في اعطاء اعانة  هذا ومن ثمّ فائدة

بأنشطة التحلیل النحوي في قراءة نثر البرزنجي وآثرها في قدرة الطلبة على البحث 
، قراءة الكتب العربیة، دراسة الحالة للطلبة المقیمین في معهد المرضیة اإلسالمیة

حصوصا لهؤالء  مجتمعسوى ذالك هناك غرض العملى، یعنى اعطاء الفهم لهؤالء ال
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األدبیة عن نثر البرزنجي بسمى األعمال  في معهد المرضیة اإلسالمیة مجتمعال
قدرة الطلبة على قراءة ولترقیة . اإلسالميوهذا مشهور عند كل برنامج  الكالسیكي

       . الكتب العربیة في معهد المرضیة اإلسالمیة

  الدراسة السابقة: الفصل الرابع 

الماضي واإلستقبال  بحث بین البحوثلِِوْجدان اصل ال دراسة السابقة یعمل
سینقسم للباحثة في اجماع البیانیات وبعده  المجموعوكذالك ألجل 

 .اآلتیة المواد الى السابقة الدراسة

  

 نثر البرزنجي. ١
عن بجامعة غاجة مادى  ٢٠١١سنة  بحثت رتنا ودیسري في  قد أوال، كما  

الثقافي العربي في جمعیة المالیو ریاو، دراسة  التحولنثر البرزنجي تحت الموضوع 
تحول الثقافي العربي في بحثت الباحثة حول . االستقبال والتخلي عن نص البرزنجي

هؤالء استقبال و  جمعیة المالیوا ریاو، دراسة االستقبال والتخلي عن نص البرزنجي
شفهیا، وكذالك مجتمع المالیوا ریاو في عرف مختلفة، اما عرفا تحریریا اي عرفا ال

وتركیز هذ . مجتمع المالیوا ریاوهؤالء شكل العرقي للموسیقى نثر البرزانجي في 
  .استقباله في عرف مختلفةوحول البحث على تكامل نص البرزانجي 

جامعة سونان جونونج ب ٢٠١٤سنة   في اندانج منوربحث  قد  ثانیا، كما
قدرة تحت الموضوع اثرها النحو و عن نظریة باندونج  جاتى اإلسالمیة الحكومیة
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دراسة الحالة بقدرة الطالب . الطالب على النحو والصرف واثرها قي فهم البالغة
على النحو والصرف واثرها في فهم البالغة، بأن فهم قواعد النحو والصرف یكون 

  .مساعدة في فهم علم البالغة ألن هذه كلها عالقة بعضهم بعضا
نثر عن بجامعة غاجة مادى  ٢٠٠٤ سنة بحثت حكمي في قد ثالثا، كما

فوكال سونغ من البرزانجي في حفلة العقیقة في قریة البرزنجي تحت تحت الموضوع 
بحثت الباحثة حول . في استعراض إتنوموسیكولوجي: سیكالدي في مقاطعة ریاو 

أنماط اإلیقاع، الدافع، جملة (إتنوموسیكولوجي، فیه یتكون من اجناس األغنیة دراسة 
والترابط مع النموذج األولي للفن السلیم اإلسالمي ) یة الجملة، وفترة األغنیةأو أغن

في فن تقدیم البرزنجي في حفلة العقیقة، كما هو ) التجرید، والتكرار، والتعقید(
. مكتوب في العنوان، أصبح هذا نص البرزنجي كخصائص البحث في هذه الدراسة

شكل عرض الفن البرزنجي في حفلة على    ومع ذلك، فإن تركیز هذا البحث هو 
ومن ثمّ اّن أنشطة التحلیل >العقیقة في قریة سیكالدي في مقاطعة ریاو فقط، 

في قدرة الطلبة على قراءة الكتب العربیة،   النحوي في قراءة نثر البرزنجي وآثرها
دراسة الحالة للطلبة المقیمین في معهد المرضیة اإلسالمیة لم یكون مبحوثا في هذا 

 .لبحثا

  اإلطار الفكرى: الفصل الخامس 

: اإلطار الفكرى كما یلي هذا البحث یحتاج البحث الى إلجابة المشكلة في 
 نظریةالقراءة، و  ، نظریة مهارةيتحلیل النحو نظریة  )ثانیا(، األنشطةنظریة ) أوالّ (

إلجتناب سوء التفهم وكذلك للحفاظ . هذا البحثكمخصوص اإلطار في  ،بهذااآلثر 
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في  أنشطة التحلیل النحوي"حت الموضوع لى التفسیرات المختلفة فقررت الباحثة تع
، دراسة الحالة "قراءة نثر البرزنجي وآثرها في قدرة الطلبة على قراءة الكتب العربیة

كما سبق بیانه حول نظریات كما . للطلبة المقیمین في معهد المرضیة اإلسالمي
  : اآلتى 

. ها المتعلمون للحصول على أقصى نتائج التعلمأنشطة التعلم التي یحتاج
عندما یكون المتعلم سلبیا، أو ببساطة یقبلها المتعلمون من المعلم، هناك میل إلى 

لذلك، هناك حاجة إلى بعض . نسیان بسرعة ما أعطیت المعلم الى المتعلمون
ة لربط التعلم النشط هو طریق. األدوات لربط المعلومات التي تم تلقیها من المعلم

تي تسبب لماذا ؟ ألن أحد العوامل ال. المعلومات الجدیدة وتخزینها في الدهن
والتعلم باإلعتماد . عامل ضعف الدهن البشري نفسهالمعلومات ینسى بسرعة هو 

على الشعور السمع لدیه بعض نقاط الضعف، و یجب أن یتم تخزین نتائج التعلم 
ت اللؤلؤ التي قدمها الفیلسوف المشهور هذه الواقعیة تتفق مع كلما. لفترة طویلة

ما سمعت و نسیت، ما : كونفوشیوس من الصین، كما نقلت هشام زیني و هو یقول
 ).١٤: ٢٠٠٨زیني، (رأیت وذكرت، وما عملت ففهمت 

استناًدا إلى التوضیح السابق، یمكن إدراك بأن مع وجود أنشطة التعلیم 
ا من قب ل، وفي النهایة یمكن تحقیق نتائج التعلم الجیدة، سیتعلم الطالب أكثر نشاًط

ألن هذا النشاط ضروري جدًا في عملیة التعلم، كما قال عمر . إلى أقصى حد
یسعى ) ١: (همالك بأن استخدام مبدأ النشاط ذو قیمة كبیرة لتدریس الطالب، ألن

القیام بمفرده تطویر ) ٢(الطالب إلى تجربة خاصة بهم وتجربة أنفسهم بمباشرة؛ 
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تعزیز التعاون المتناغم بین ) ٣. (ع جوانب الشخصیة الطالب بشكل متكاملجمی
من الطبیعي ) ٥(یعمل الطالب وفقا لمصالحهم وقدراتهم الخاصة؛ ) ٤(الطالب؛ 

تعزیز العالقات ) ٦(أن یكون االنضباط الطبقي وبیئة التعلم سیكون دیمقراطیة؛ 
یعقد التدریس بشكل ) ٧(علمین؛    المدرسیة والمجتمعیة، والعالقات بین اآلباء والم

) ٨(واقعي وملمزي من أجل تطویر الفهم والتفكیر النقدي وتجنب الكالم اللفظي؛ 
همالك (والتعلیم في المدارس ینبض بالحیاة كما هو النشاط في الحیاة المجتمعیة 

،١٧٥: ٢٠٠٤.(  
العربیة منذ تأسیس هذ المعهد، كان أحد أهدافها إعطاء األولویة لتعلم اللغة 

المهارة (ولیس على مهاراتها اللغویة ) العناصر اللغویة(من حیث عناصرها اللغویة 
علم والعنصر العربي الذي یشكل مصدر قلق كبیر لمقدمي هذا المعهد هو ). اللغویة
نظر من خالل الكتب التي تم دراستها بدءًا من الكتاب العوامل . النحو ُ عندما ی

یمكن البحث من الكتب كلها ال تختلف كثیرًا . تممة والفیةواألجرومیة واإلمریطي والم
 .عن كتاب آلخر بعضه بعض

هو القواعد العربیة لمعرفة شكل الكلمات والظروف عندما   ال  النحوعلم 
في تطویرها یكون المناهج  النحوعلم . أو عندما یتم تألیفها) قائم بذاته(تزال كلمة 

متوسطة اإلسالمي، والمدرسة الثانوي وأیضا في المعهد أو الدروس في المدرسة ال
وفي معهد المرضیة اإلسالمیة هي واحدة من المناهج . في المدرسة اإلبتدائیة

وال یناقش قواعد علم النحوي في شكل . الدراسیة التي تقدم أیًضا عن علم النحوة
ي الكتاب فحسب ولكن أیضا تطبیق القواعد التي تم تدریسها على نثر البرزنجي الت
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بأن هذا العرف لیس من الثقافة فحسب، ولكن " مرحبا"یقرأونها بدوام في العرف 
 .التي تم الحصول علیها النحوأیضا تصبح شكال من أشكال التطبیق قواعد علم 

یشمل فهم مهارة القراءة التعرف على الرموز المكتوبة وفهم محتویاتها بعدة 
نشاط مهارة القراءة، وتوفیر . یةبعضها بتزوید الطالب مع المفردات الكاف. طرق

ومع ذلك، فإن مهارة القراءة لها میزة االستماع . مدخالت اللغة هو نفس االستماع
إلى جانب ذلك، فإن القراء الجیدین مستقلون . من حیث الحبوب اللغویة أكثر دقة

ویمكن ربطهم بالمجالت أو الكتب أو الصحف باللغة العربیة، بهذه الطریقة سوف 
التعلم مفردات وأشكال اللغة المختلفة ینتفع بها في التفاعل التواصلي،  یكتسب

ویظهر العامل بوضوح أن تدریس القراءة تحتاج إلى الحصول على اهتمام جید 
والقراءة الخطاب ال ینبغي أن ینظر إلیها على أنها بسمى نقطة انطالق لنشاط 

نعلم هو تطویر القدرة على الكالم والكتابة وحدها، والغرض من تدریس اللغة كما 
الطالب، وبالتالي المعلم مكلف لضمان أن عملیة التدریس والتعلم ستكون تجربة 

 .ممتعة للطالب
خلصت الباحثة إلى أن القراءة هي عملیة . من فهم مختلفة كما سبق بیانه

التي أجریت والتي یستخدمها القارئ للحصول على دور، الذي سیقدم من قبل 
وكان القصد قراءات من . ل وسیلة من الكلمات أو اللغة المكتوبةالمؤلف من خال

قبل المؤلف هنا یرتبط بأنشطة تحلیل النحوي في قراءة نثر البرزنجي وآثرها في قدرة 
الطلبة على قراءة الكتب العربیة، و النثر البرزنجي هي واحدة من النثر في نص 

كّل لیلة الجمعة  لمرضیة اإلسالمیةمجتمع في معهد اقدعمل هؤالء الاللغة العربیة، ل
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م و  "مرحبا"في العرف  بي محمد صلى اهللا علیه وسّل وسوى ذلك في تحذیر مولد النّ
لتدریب قدرة الطلبة على مهارة القراءة وكذالك لتدریب ذاكرة الطلبة في تطبیق قواعد 

عموما، مضمون كتاب البرزنجي یقّص سیرة النبي  .النحوي على نثر البرزنجي
ممد مح برزنجي أي البرزنجي هو عمل مكتوب من الفن األدبي . صلى اهللا علیه وسّل

م الذي یتضمن حیاة النبي محمد تتم قراءة العمل األدبي في .  صلى اهللا علیه وسّل
عدة االحتفاالت الدینیة في العالم اإلسالم، كذلك في إندونیسیا كدور المشهور في 

صلى اهللا علیه ضمن على سیرة النبي محمد هذا الكتاب یت. حیاة الدین التقلیدي
م،  . الطفولة والمراهقة والبلوغ حتى یكون رسوال ة النبي منذسلسلة نسبه، حیاوسّل

میقّص برزنجي أیضا عن صفات النبي محمد  وجهاده في نشر . صلى اهللا علیه وسّل
 .الدین اإلسالمي ویصف شخصیته العظیم لیجعله قدوة للناس

لعوامل التي تؤثر على التعلم أنواع كثیرة، ولكن یمكن أن ا ساالمیتویقول 
العوامل . تصنیفها إلى مجموعتین فحسب، وهما العوامل الداخلیة والعوامل الخارجیة

وشملت في . الداخلیة هي العوامل الموجودة في الفرد الذي یتعلم في بعض األحیان
في بعض األحیان العوامل . العوامل الداخلیة مثل العوامل الجسمیة والعوامل النفسیة

الخارجیة التي تؤثر على التعلم، ویمكن تجمیعها في ثالثة عوامل هي العوامل 
   .وعوامل المجتمع) المنظمة(األسریة والعوامل المدرسیة 

هو التأثیر الذي یحدث بعد عملیة تلقي الرسالة بحیث یكون هناك التأثیر 
ویقال إن النفوذ ینجح في حال . الموقفتغییر في العملیة سواء المعرفة أو الرأي أو 

على مستوى المعرفة . حدوث تغییر في متلقي الرسالة كما تم نقله بمعنى الرسالة
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أما بالنسبة . التأثیر یمكن أن یحدث في شكل تغییرات في التصور وتغییر الرأي
لمعنى التغییر في الموقف فهو تغییر داخلي في الشخص الذي ینظم في شكل 

یجة لتقییمه لكائن داخله وخارجه على حد سواء، تغییر السلوك هو التغییر مبادئ، نت
بین الموقف وتغییر السلوك هناك عالقة وثیقة، ألن . الذي یحدث في شكل عمل

ولكن في بعض الحاالت، یمكن . التغییر السلوكي عادة ما یسبقه تغییر الموقف
ستنادا إلى الرأي السابق یمكن وا. أیضا تغییر المواقف التي تسبقها تغییرات سلوكیة

االستنتاج أن التأثیر هو ما هي الفروق التي یفكربه، شعرت وفعلت قبل وبعد تلقي 
 .الرسالة بحیث یكون هناك تغییر في المعرفة الفردیة والسلوك اإلنسانیة
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  الفرضیة: الفصل السادس 

الفرضیة هي إجابة مؤقتة عن مشكالت البحث حتى یتحقق من خالل 
الفرضیة هي  وقال سي درمینتي أّن ). ٧١:٢٠٠٦أریكنتو، (البیانات المجموعة 

إجابة مؤقتة عن مشكلة البحث یجب إثبات صحته باستخدام البیانات والظواهر 
اسة الصحیحة، لذلك یلزم على الباحث اختباره واألخبار المحصولة من البحث والدر 

  ).١٤٩: ٢٠٠٩یایا سوریانا وتیدى فریتنا، (تجریبیا 

 السیني المتغیر الصادي المتغیر

 نشطة التحلیل النحويأ

  : المؤشر 

 الخضور كشف من البیانات .١
 اإلستماء .٢
 اإلھتمام .٣
 التحلیل .٤
 اإلجابة .٥
 الكتابة .٦
 التعلیم .٧
 النسخ .٨
  الفھم .٩

 العربیة الكتب قراءة على الطلبة قدرة

  : المؤشر 

 القراءة مھارة في القاعدة .١
 الترجمة .٢
 التحلیل .٣
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قول إن هذا البحث یهدف  اعتماد على المبدأ األساسى المذكور یمكن أن نّ
ثرها في قدرة قراءة نثر البرزنجي وأإلى السعي في نظر أنشطة التحلیل النحوي في 

عربیة، دراسة الحالة للطلبة المقیمین في معهد المرضیة الطلبة على قراءة الكتب ال
  . اإلسالمیة

وهي أنشطة ) س(ومن المعلوم، أن هذا البحث یشتمل على المتغیر السین 
وهو آثر أنشطة ) ص(التحلیل النحوي في قراءة نثر البرزنجي، والمتغیر الصاد 

راءة الكتب العربیة، التحلیل النحوي في قراءة نثر البرزنجي في قدرة الطلبة على ق
  .دراسة الحالة للطلبة المقیمین في معهد المرضیة اإلسالمیة

لذالك كما سبق بیانه أن هذه الفرضیة هي إجابة مؤقتة عن مشكالت 
والبحث النظري في المبدأ . البحث حتى یتحقق من خالل البیانات المجموعة

ل النحوي في قراءة نثر أنشطة التحلیتقییم األدائي باألساسي السابق یدل على أن 
لذلك حددت الباحثة عند هذا البحث فیما . لها عالقة قویة بدافعیتهم فیها البرزنجي

یظهر أّن أنشطة التحلیل النحوي في قراءة نثر البرزنجي لها آثر في قدرة الطلبة 
هل هناك آثر : فالفرضیة المعروضة في هذا البحث هي. على قراءة الكتب العربیة

التحلیل النحوي في قراءة نثر البرزنجي وقدرة الطلبة على قراءة الكتب بین أنشطة 
ولتحقیق هذا االختبار قدمت الباحثة الفرضیة الصفریة التي تدل على أنها . العربیة

بین أنشطة التحلیل النحوي في قراءة نثر البرزنجي وقدرة الطلبة على  اإلیجابى آثر
  .قراءة الكتب العربیة
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أنشطة التحلیل النحوي في قراءة نثر " س"و بمقارنة وأما أسلوبها فه
آثر أنشطة التحلیل النحوي في قراءة نثر البرزنجي في "  ص"البرزنجي و مقارنة 

قدرة الطلبة على قراءة الكتب العربیة على مستوى الداللة مع التعیین إذا كانت قیمة 
یرین عالقة وثیقة، فتكون مقبولة بمعنى أن بین المتغ" ص " أكبر من قیمة " س " 

فتكون مردودة بمعنى أن بین " ص " اصغر من قیمة " س " إذا كانت قیمة 
  .المتغیرین عدم العالقة

  :فالختبار هذه الفرضیة استخدمت الباحثة كما یلي 
هناك عدم العالقة بین أنشطة التحلیل النحوي في قراءة نثر البرزنجي و   :  )Ho(هاو

  اءة الكتب العربیة آثرها في قدرة الطلبة على قر 
هناك وجود العالقة بین أنشطة التحلیل النحوي في قراءة نثر ): Ha(هاأ 

  البرزنجي و آثرها في قدرة الطلبة على قراءة الكتب العربیة

  منهج البحث: الفصل السابع 

 منهج البحث. أ

أنشطة التحلیل بحثت الباحثة بمنهج البحث مرتبا ترتیبا الذي یتصل مع 
قراءة نثر البرزنجي و آثرها في قدرة الطلبة على قراءة الكتب العربیة النحوي في 

  .دراسة الحالة للطلبة المقیمین في معهد المرضیة اإلسالمیة

بحثت الباحثة بمنهج البحث الوصفى، وهذا المنهج الوصفى بسمى طریقة 
ا ومن الغرض . إلصالح المشكلة بتصور احوال المفعول في الحاضر ظاهرا وحقیقیّ
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ا دقیقا ره حتى یكون ترتیبا وكذالك خصائص البحث واقعیّ سوى . هذا المنهج لتصوّ
ر عن  أنشطة التحلیل النحوي في قراءة نثر ذلك ومن الغرض هذا المنهج لتصوّ

البرزنجي وآثرها في قدرة الطلبة على قراءة الكتب العربیة دراسة الحالة للطلبة 
  .المقیمین في معهد المرضیة اإلسالمیة

لیس ببحث البیانات لبیان إبانة  )التحلیل الداخلي  (تعمال ذلك البحث باس
وهذالبحث یدّل على شكل الذي . كما قد اختصر قبل البحث) hipotesis(الوقتي 

تتكون من اجزاء التي جمعتها الباحثة، إًذا متصل في تألیف النظري هذالبحث من 
اذا . ري بعد ان تجمع البیاناتوالبد الباحثة في تألیف النظ. جمع اقسام البیانات

. رتبت اي رسمت الباحثة عن البحث حتى یكون واضحا وتجمع البیانات وتدریبه
، مولوغ( ولیس من الباحثة رأي حسَب ما عرفت لفهم البحوث قبل عملیة البحث 

٧-٦: ١٩٨٩ .(  

 البیاناتأنواع . ب

البیانات و . البیانات التي وردت في هذا البحث قسمان، هما نوعیة وكمیة
النوعیة تبحثها الكاتبة عن طریقة المقابلة والمالحظة ودراسة الكتب وتحلیل بالعقل 

وأما البیانات الكمیة فتجمعها الكاتبة عن طریق اإلستفتاء المنتشر ثم . أو التفكیر
 .تحلیل باإلحصاء
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البیانات التي وردت في هذا البحث هو أنشطة التحلیل النحوي  أقسامومن 
نثر البرزنجي و آثرها في قدرة الطلبة على قراءة الكتب العربیة دراسة في قراءة 

 .الحالة للطلبة المقیمین في معهد المرضیة اإلسالمیة

  مصادر البیانات. ج
من المعروف أن البیانات هي الواقعیة أو المعلومات أو البراهین مع أنها 

حیة النوع تنقسم إلى مصادر البیانات من نا. مصدر أو آلة لالستنباط أو التقریر
–٢٢٤: ٢٠٠٩سوغییونو، (قسمین، هما المصادر األساسیة والمصادر اإلضافیة 

فالمصادر األساسیة هي مصادر البیانات األولى، والتي تدخل في المصادر ). ٢٢٥
التّي قامت بها األساسیة في هذا البحث هي الطلبة في معهد المرضیة اإلسالمیة 

قراءة نثر البرزنجي وآثرها في قدرة الطلبة على قراءة  أنشطة التحلیل النحوي فيب
أنشطة التحلیل بوزیادة من هؤالء العلماء القادرین على مجال المعرفة . الكتب العربیة

النحوي في قراءة نثر البرزنجي وآثرها في قدرة الطلبة على قراءة الكتب العربیة، 
  .إلسالمیةمنهم رؤساء المعهد، المدرسون وشیوخ معهد المرضیة ا

  :وأما المصادر اإلضافیة هي
  تعیین میدان البحث )١

قامت الكاتبة هذا البحث في معهد المرضیة اإلسالمیة باندونج واختارت 
الكاتبة هذا المكان ألن فیه المشكالت التي تتعلق بهذا البحث والبیانات التي تدعم 

  .بهذا البحث وال یقوم به الباحثون اآلخرون
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أنشطة التحلیل النحوي في قراءة نثر البرزنجي ث هو خصائص في هذالبح
وآثرها في قدرة الطلبة على قراءة الكتب العربیة، دراسة الحالة للطلبة المقیمین في 

أنشطة التحلیل النحوي في هذالبحث هو مصدر البیانات . معهد المرضیة اإلسالمیة
بحث مجتمع النظري فیه  خصائص، الذي سمي بفي قراءة نثر البرزنجي

)populasi( والعینة )sample.(  
 )populasi(مجتمع البحث  .١.١

مجتمع البحث هو مجموع موضوعات البحث للحصول على البیانات 
فمجتمع البحث في هذا البحث هي الطلبة ). ١٧٣: ٢٠١٠سوهرسمي أریكونتو، (

  . في معهد المرضیة اإلسالمیة
 )sample( العینة .١.٢

: ٢٠١٠سوهرسمي أریكونتو، (من مجتمع البحث العینة هي الجزء الماخوذ 
كما . معین ومسند بمعاییر السابق في هذالبحثومصدر البیانات  البیانات) ١٧٤

الباحثة مناسبا بتصمیم البحث، الذي اختارتها  ،)٨٩: ٢٠٠٧( قال نسوتیون 
 مجتمع البحثبسمى األمثال من عینات ، ویفهم المجتمع البحثومنائب من جمیع 

  .ویكون مجموعا في اختیاره الكثیرة
. یحتاج الى خشوع وتشمل على شروط معین عیناتفي تقریر المثال ال

عینات مؤسسا بالتعیین معین المثال اللتدخلها الى  في هذالبحثالبیانات المختار و 
انشطة التحلیل النحوي في قراءة نثر البرزنجي وآثرها في قدرة الطلبة یعنى بتصور 
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عربیة، دراسة الحالة للطلبة المقیمین في معهد المرضیة على قراءة الكتب ال
  .اإلسالمیة

  طریقة جمع البیانات. د

: ١٩٧٧هادى، (مادة مناسب الغرض بإجماع البیانات في هذالبحث لنیل 
اندریانى، . (البحث هذابغرض البحث وكذالك مبیّن یعنى  مناسبا بغرض ) ١٠٣

٤١: ٢٠٠١ .(  

ثرها أب علقةمفي سیاق علمي لها أهمیة و برزنجي نثر ال عنالبحث یعتبر 
ا، ویعتبر . في قدرة الطلبة على قراءة الكتب العربیة قائمة الى سیاق دولة اندونیسیّ

على وجه التحدید . هذا النثر مناسبا لزیادة التقدیر للحیاة الروحیة إنسانیة وحضاریة
آثرها ابي من حیث وقراءة نثر البرزنجي قادرة على األثر اإلیج" مرحبا " العرف مع 

وكذلك من حیث محتوي هذا النثر من  في قدرة الطلبة على قراءة الكتب العربیة
ناحیة الربوبیة العقیدة والتوحید، من ناحیة الربوبیة، من ناحیة اإلجتماعیة، من ناحیة 

ة، واألخیر یؤثر كثیرا على أخالق الطالب   .في حیاتهم الیومیة       النفسیّ
.  البیانات ترتبط ارتباطا وثیقا نوع األداة المستخدمة تقریر خطوات جمع

على          غرض ونطاق عینة الدراسة تستخدم كمصدر البیانات یمكن أن تؤثر
وتتأثر وسائل أو أسالیب . اختیار نوع األداة المناسبة، مع وجود خطوة المستخدمة

 .جمع البیانات نحوالمكان التي یتم من اجماعها في جمع البیانات
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الخطوة في معالجة البیانات تنبع من الكتابة لنتائج المالحظة والمقابلة أو 
في شكل      فإن البیانات. تسجیل، والتحریر، والتصنیف، والحد من الفقر، والعرض

في معالجة      الخطاب الوارد في نثر البرزنجي  والنصوص من مختلف العرف
، والتحریر، )بما في ذلك المقابالت( كتابة النتائج واألدب والمیدان المالحظات

مصادر : وخطوة من األمثال ینقسم الى قسمین، هما . وتصنیف، والحد، وعرضها
في استعمال األمثال       ولها حدّ . البیانات النتائج األدب ومصادر البیانات المیدان

  ).٤٢: ٢٠٠٤مهاجر، (الى حالة واحدة 
ربط بین مصادر البیانات النتائج الخطوة في معالجة البیانات تشمل على ال

خطوة األولى بمصادر الكتابة، هو نتائج األدب . األدب ومصادر البیانات المیدان
في المحادثة           مصادر الكتابة. المناسب بخصائص نظریة هذا البحث

نشطة التحلیل النحوي في قراءة نثر البرزنجي وآثرها في قدرة الطلبة على قراءة بأ
التحلیل كیف أنشطة  )١(هذا البحث كما یلى  عربیة، تشمل على التحدیدالكتب ال

الطلبة  كیف قدرة) ٢(النحوي في قراءة نثر البرزنجي في معهد المرضیة اإلسالمیة؛ 
ثر قراءة نثر كیف أ) ٣(؛ ةعلى قراءة الكتب العربیة في معهد المرضیة اإلسالمی

اختارتها الباحثة بنتائج األدب . ربیةالبرزنجي في قدرة الطلبة على قراءة الكتب الع
أنشطة التحلیل النحوي في قراءة نثر البرزنجي التي جمعتها السلطات عن معرفة 

وآثرها في قدرة الطلبة على قراءة الكتب العربیة، دراسة الحالة للطلبة المقیمین في 
أنشطة وبجانب ذلك مصادر الكتابة المستخدمة حول . معهد المرضیة اإلسالمیة

التحلیل النحوي في قراءة نثر البرزنجي وآثرها في قدرة الطلبة على قراءة الكتب 
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وكذالك مصادر الكتابة األخرى لدعم هذه الدراسة بااستعمال نتائج األدب . العربیة
  .   في مجاله العلمي    المكتوبة بسلطات

  المالحظة  )أ 
لى المالحظة أو المشاهدة هي أسلوب أو طریقة جمع البیانات ع

 ٢٠٠٥نانا شوده سكمدیناتا، (سبیل المشاهدة إلى ما وقعت من النشاطات 
هذه المالحظة مستخدمة لتكمیل البیانات المحتاجة إلیها عن ). ٢٢:

طریقة المشاهد مباشرة إلى میدان البحث وهي الطلبة في معهد المرضیة 
ة نثر ولنیل الصورة عن أنشطة التحلیل النحوي في قراء. اإلسالمیة باندونج

  .البرزنجي وآثرها في قدرة الطلبة على قراءة الكتب العربیة

  المقابلة   )ب 
أنشطة التحلیل خطوة الثاني هو خطوة مقابلة في نیل البیانات عن 

النحوي في قراءة نثر البرزنجي وآثرها في قدرة الطلبة على قراءة الكتب 
بهذه الخطوة . خطوة التى استعملتها الباحثة هو خطوة مقابلةو . العربیة

 مجتمعرجت الباحثة ان تنال البیانات المبینة من هؤألء العلماء وهؤالء ال
  . في معهد المرضیة اإلسالمیة

ا     نوع المقابلة المستخدمة في هذا البحث هو نوع المقابلة سؤال ( شفهیّ
Oral Stimulty ( ا نوع هذه المقابلة ). Oral Responses(واجابة شفهیّ
ة تشمل على مقا والسائلة لها قائمة األسئلة  .)Free Interview(بلة حریّ
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فردنبرغ، (التى تشمل على المشكلة ) Interview Guide(الواحدة 
  . وهذه المقابلة بمقابلة محادثة غیر رسمّي ). ٩٣-٩٢: ١٩٨٤

  االستفتاء.) ج

اإلستفتاء هو مجموعات األسئلة التي یجب على المستجیبین أن 
وهذا االستفتاء یقصد ). ٢٨: ٢٠٠٦أریكونتو، سوهرسمي (یجیبواها 

لمعرفة المتغیر السیني وهو أنشطة التحلیل النحوي في قراءة نثر البرزنجي 
وكذلك لمعرفة المتغیر الصادي وهو آثرها في قدرة الطلبة على قراءة 

  .الكتب العربیة

 االختبار   .) د

ى عل     االختبار هو أداة أو إجراء منهجي وموضوعي للحصول
البیانات أو األوصاف المطلوبة حول الشخص بطریقة دقیقة وسرعة، 

ا تُستخدم االختبارات لتقییم وقیاس نتائج تعلم الطالب نوع االختبار . عمومً
المستخدم هو اختبار الوصف وقراءة النص، وفي هذا البحث ستستخدم 

فهم قدرة الطلبة في الباحثة بهذا االختبار كألة طریقة جمع البیانات عن 
قدرة الطلبة في المحادثة، خصوص في قدرة أنشطة التحلیل النحوي، 

 .الطلبة على قراءة الكتب العربیة

  دراسة الكتب  .) ه
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دراسة الكتب هي أسلوب لكشف النظریات التي تتعلق بمشكالت 
كم من ) ٢٨: ١٩٩٦(وهذا یعتمد على ماقاله أناس سودیجونو . البحث

وتعقد دراسة الكتب لتكمیل . سة المكتبیةالباحث لیس له نجاح إال بالدرا
البیانات األولى ولحصول آراء العلماء بالنقل المباشر أو التلخیص من 
غة العربیة  الكتب المتعلقة باآلراء التالمیذ في التقییم األدائي والتعلیم الّل

 .والدافعیة

  البیانات تحلیلطریقة . ه

لى قسمین، هما تحلیل منطقي بعد أن جمعت البیانات كلها فقسمتها الكاتبة إ
ة ة، وتحلیل إحصائي للبیانات كمیّ فالخطوات التي تستخدمها الكاتبة . للبیانات نوعیّ

   :لتحلیل هذه البیانات ما تلي

  التحلیل الجزئي) ١(
        المتغیر السیني(وهي التحلیل المنفذي لتعمیق المتغیرین مفارقة 

 :لي، وخطوات التحلیل الجزئي كما ی)الصاديو 
 :حساب متوسط كل المتغیر بخطوات آتیة 

  حساب درجة كل اإلجابة  .أ 
  حساب درجة كل المؤشرات بالمعادلة   .ب 

  ن: مجـ ف س =س 
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  حساب جمیع درجة المؤشرات   .ج 
  :تعیین تفسیر المؤشرة للمتغیرین بالمعیار  .د 

  منخفض جدا     ١,٥ – ٠,٥
  منخفض     ٢,٥ – ١,٦
  كافیة     ٣,٥ – ٢,٦
  عالیة     ٤,٥ – ٣,٦
    عالیة جدا     ٥,٥ – ٤,٦

  تحلیل معامل اإلرتباط. ب

أنشطة التحلیل (استخدم معامل اإلرتباط لمعرفة عالقة بین المتغیر السیني 
 قراءة على الطلبة قدرة في وآثرها(والمتغیر الصادي ) البرزنجي نثر قراءةالنحوي في 

  :، بالخطوات اآلتیة )العربیة الكتب

  :اإلنحدار، بالمعادلة  تعیین إستوء )١
  ب س +أ  = ص  

      )مجــ س ص) (مجــ س( -)٢مجــ س) (مجــ ص(= أ   
  ٢)مجــ س( -   ٢ن مجــ س      

  )مجــ ص )  (مجــ س) (مجــ س( -ن مجــ س ص =  ب      
     ٢)مجــ س( - ٢ن  مجــ س                         

  )٢٧٣: ٢٠٠٥سوجانا،(
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  :بالمعادلة" أ"بیع لمعامل حساب مجموع التر  )٢
  ٢)مجـ ص(= مجـ تر أ  

  ن                           
  :بالمعادلة "ب"و  "أ"حساب مجموع التربیع لمعامل بین  )٣

   )مجـ ص) (مجـ س( -ص.س(ب     =أ /مجـ تر ب
  ن                                               

  )٣٢٥: ٢٠٠٥سوجانا، (
  :یع المتبقي بالمعادلة حساب مجموع الترب )٤

    ٢)مجـ ص( -أ/تر ب - ٢ص  =مجـ تربق 
  ن                                         

 )٣٣٥، ٢٠٠٥سوجانا، (       
  :حساب مجموع التربیع الخطأ بالمعادلة  )٥

  ٢)مجـ ص( – ٢ص= مجـ ترخط      
  ن                               

  :دم الموافقة بالمعادلة حساب مجموع التربیع لع )٦
  مج ترخط -مجـ تربق  =مجـ ترعم 

  :تعیین الدراجة الحریة للخطأ بالمعدلة )٧
  ك  - ن   =دح عم 

  :تعیین الدراجة الحریة لعدم الموافقة بالمعادلة  )٨
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   ٣ - ك   =دح عم 
  :تعیین المتواسط التربیع الجطأ بالمعادلة  )٩

  دح خط  :ترخط    =مت جط 
   :متواسط لتربیع عدم الموافقة بالمعادلة حساب ال  )١٠

  دح عم  :مجـ ترعم   =مت عم        
  :عدم الموافقة بالمعادلة " ف"حساب قیمة   )١١

  مت خط  :مت عم   =ف عم 
  :بالدرجة الحریة ٪٥في الجدول علي مستوى الداللة " ف"حساب قیمة  )١٢

  دح خط  :دح عم   =ف        
  :حدار بالتعیین امتحان استقامة االن )١٣

الجدولیة فیكون " ف"الحسابیة أصغر من قیمة " ف"اذا كانت قیمة 
  .االنحدار مستقیما

ذا كانت قیمة  الجدولیة فیكون " ف"الحسابیة أكبر من قیمة " ف"وإ
  .االنحدار غیر مستقیم

  :امتحان معمل االرتباط بالتعیین مایلي )١٤
انحذارها مستقیما فالمعادلة اذا كانت البیانات المحصولة استوائیة و   .أ 

  :المستعملة مایلي
  )مجـ ص) (مجـ س( -ص  ن مجـ س      =ر 
  ٢)مجـ ص( -٢مجـ ص.(ن -٢)مجـ ص( -٢ن مجـ س(                  
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  )٣٦٩: ٢٠٠٥سوجانا، (
ذا كانت البیانات المحصولة غیر استوائیه و غیر مستقیم والمعادلة   .ب  وإ

  :المستعملة هي مایلي
   ٢مجـ د ٦ -١= ر 

  )١ - ٢ن(ن       
  :امتحان الفرضیة بالخطوات اآلتیة  )١٥

  :حسابیة بالمعادلة " ت"حساب قیمة 
  ٢-ر ن   =ت 

  ٢ر – ١           

  :بالمعادلة  )دح(حساب الدرجة الحریة 
  ٢ -ن  =د ح 

  ٪٥في الجدول علي مستوى الداللة " ت"حساب قیمة 
 امتحان الفرضیة بالتعیین 

 الجدولیة فتكون الفرضیة " ت"الحسابیة أكبر من قیمة " ت"ة إذا كانت قیم
  .الصفریة مردودة، بمعنى أن بین المتغیرین عالقة دالة

  ذا كانت على عكسها فتكون الفرضیة الصفریة مقبولة، بمعنى أن بین وإ
  .المتغیرین عدم عالقة دالة

  :التفسیر للعالقة بین المتغیر السیني والصادي بالحداآلتي 
  ارتباط بین المتغیرین منخفض جدا = ٠,٢٠ –  ٠,٠٠
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  ارتباط بین المتغیرین منخفض = ٠,٤٠ – ٠,٢١
  ارتباط بین المتغیرین كاف=  ٠,٦٠ – ٠,٤١
  ارتباط بین المتغیرین عال=  ٠,٨٠ – ٠,٦١
  ارتباط بین المتغیرین عال جدا=  ١,٠٠ – ٠,٨١

  :م الكاتبة المعادلةولمعرفة األثر بین المتغییر السیني و الصادي تستخد
  )ك – ١% ( ١٠٠= فت 
  ٢ر – ١  =  ك   

  :المالحظة 
  قائمة فعالیة التخمین =  فت

 الدرجة لعدم االرتباط=        ك      
  نظیم الكتابةت :الفصل الثامن 

تائج المتوقعة من البحث، وتنقسم هذا البحث إلى في محاولة لحصول على ن
 : فصول مع ترجمة المحتوى التالیة  خمس 

خلفیة البحث، تحقیق البحث          :الفصل األول، مقدمة تشمل ما یلي
، منهج الفرضیة الدراسة السابقة، اإلطار الفكرى،فوائده، و  أغراض البحثوتحدیده، 
  . نظیم الكتابةتخطواته، و البحث و 

الفصل الثاني، یتضمن مناقشة اإلطار النظري الذي یتضمن مناقشة نظریة 
القراءة،  ، نظریة مهارةتحلیل النحوينظریة  )ثانیا(، األنشطةنظریة ) أوالّ : (كما یلي 

  .هذا البحثبهذا كمخصوص اإلطار في اآلثر  نظریةو 
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  . سیرة سید جعفر البرزنجي الفصل الثالث،
أنشطة التحلیل النحوي في عن  حث وتحلیل البیاناتالفصل الرابع، نتائج الب

قراءة نثر البرزنجي وآثرها في قدرة الطلبة على قراءة الكتب العربیة، دراسة الحالة 
  للطلبة المقیمین في معهد المرضیة اإلسالمیة

اإلستنتاجات واإلقتراحات في هذا   :الفصل الخامس، خاتمة تشمل ما یلي
  .البحث

 


