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 الباب األول

 مةاملقد  

 : خلفية البحث   الفصل األول

اللغة من أكرب النعم اليت امنت  اهلل هبا على اإلنسان. وقد كان من متام هذه 

جعل اهلل للغة قواعد حتكم أصواهتا وحروفها وكلماهتا ومجلها، وتيسر  النعمة أن 

ذلك  تعلم تلك األمور وتعليمها، فبدون القواعد يستحيل تعلم أية لغة بشرية، ألن 

دراسة مئات األصوات واألحرف واآلف الصيغ وماليني اجلمل. كما قال حممد 

اللغة هي  ( إن 148:  1982علي اخلويل يف كتاب أساليب تدريس اللغة العربية )

نظام اعتباطي لرموز صوتية تستخدم لتبادل األفكار واملشارع بني أعضاء مجاعة 

اللغة جمموعة من اللغات اليت  إن   (15:  2952لغوية متجانسة. وقال عبد اجمليد )

يستخدمها الناس للتعبري عن األفكار واملشاعر والرغبات. وقال أيضا حسن عبد 

خدمه تاللغة هي نظام للرموز املنطوقة املكتسبة تس ( إن 47:  2017العزيز )

 مجاعة معينة من الناس هبدف االتصال وحتقيق التعاون فيما بينهما.
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اللغة هي أصوات يعرب هبا الناس يف  الكاتبة أن   من البيان السابق، تستنتج

 أنشطة اليومية ويعرضون عن أغراضهم.

ة، املثال إلندويسيا عة، لكل دائرة لغة حملي اللغة يستخدمها اإلنسان متنو 

لغة سونداوية وجاوية وماليوية وغريها وكذلك كثري من اللغات األجنبية اليت 

تعد  اللغة العربية لغة عاملية  ة واللغة اإلجنيليزية.جندها يف العامل، منها اللغة العربي

 أن  يستخدمها الناس يف عشرين بالدا على األكثر كاللغة الرمسية. إضافة إىل ذلك 

اللغة العربية مهم ة  اللغة العربية هلا منزلة مهمة للمسلمني خاصة وال شك  يف أن  

للمسلمني ألهنا تكون مصدرين يف الشريعة اإلسالمية، مها القرآن الكريم واحلديث 

 سالمية مكتوبة باللغة العربية.النبوي وكذلك كثري من الكتب اإل

ونيسي ني مسلمني، هم يتعلمون يف املعاهد الرمسي ة أو غري كان معظم اإلند

ة مثّل يف املدرسة االبتدائية والعالية واجلامعي ة تتة. و املعاهد الرمسي الرمسي 

ة فهي تتمثّل يف املعاهد ة األخرى، وأما املعاهد غري الرمسي واملعاهد اإلسالمي 

 ة.ة و األماكن لتعليم اللغة األجنبي السلفي 
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تعليم اللغة العربية حيتاج إىل األدوات العلمية، و تكون نوعتان مهم تان  إن 

ة لتعليم اللغة العربية ومها علم النحو والصرف كما قال يف العبارة من األدوات العلمي

( ويسمى علم الصرف بأم 3:  1993ا" )هَوْبُ أَ وُ حْالنَّوَ مِوْلُعُالْ مُّأُ فُرْلصَّاملشهورة: "اَ

. إذا مل تك اجلملة ال العلوم ألنه يصدر منه أنواع األلفاظ املختلفة واملعاني املختلفة

ودون الكتابة صعوبة للحصول على املعرفة. ويسمى علم النحو بأبي توجد كتابة 

العلم ألنه يصلح كل مجلة يف الرتكيب واإلعراب والشكل وغري ذلك. إضافة إىل 

استخدام اللغة  م يفهتذلك أن  يف دراسة اللغة العربية الطالب يتطلبون لتطوير قدر

تعليم اللغة تسمى باملهارات القدرة على استخدام اللغة يف  يا وكتابيا. وإن  هشف

أشيف حريماوان، )اللغوية، منها : مهارة االستماع و الكالم والقراءة والكتابة. 

2013  :129.) 

مهارة القراءة هي القدرة على إدراك وفهم األشياء يف املكتوب من خالل 

القراءة ( 7:  3/  1994نطق أو تذوق يف القلب. وقال حينري غونتور تارجيان )

ل اإلعالم أو لغة ئهي عملية يستخدمها القراء إليصال الرسالة من املؤلفني بوسا

 الكتابة. وقال أيضا، القراءة ليست أنشطة القراءة وفهم معانيها فحسب بل أكثر
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القراءة تتعلق مبضمون القراءة. إذن القارئ احملسن هو القارئ الذي  من ذلك أن 

وأن يكون الشعور سعيدا وغاضبا وشوقا وحزنا  يقدر على التواصل مع ما قرأه

 وماأشبه ذلك.

املسرع كانت  اإلسالمي بناء على دراسة متهيدي ة يف معهد مفتاح اهلدى

اللغة العربي ة واإلجنيليزي ة والسندوي ة واإلندونيسي ة لغة رمسي ة يستخدمها الطالب 

، وخاصة يف اللغة يف أنشطة اليومي ة. وهذا احلال يساعد الطالب لتعميق اللغة

ق ذلك، الطالب يتعلمون تعلّما آخر، منها : يف الفصول الدراسي ة والعربي ة، وف

يتعلمون النحو والصرف والبالغة والفقه والتوحيد، ويف خارج الفصول الدراسية 

 يتعلمون احملادثة، واخلط، وتدريب اخلطابة واحلاسوب وما أشبه ذلك.

ليلة السبت وأغرضه للممارسة على  الطالب يؤدون قراءة الكتب يف كل

بعض الطلبة الذين مل يستطيعوا على  قراءة النصوص العربية. ومع ذلك، التزال

 قراءة النصوص العربية.
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وقال قسم التعليم واملعلمون يف الفصل الثاني االبتدائي من األسباب اليت 

الطالب مل يستطيعوا على  إىل عدم القدرة على قراءة النصوص العربية ألن  بتسب

حتليل الكلمة اجليدة مع أن  مدير املعهد قد حلّ املشكلة بإعطاء الوقت اخلاص 

ملمارسة القواعد العربية يف كتاهبم كّل ليلة األحد وهذه أنشطة املناظرة تسمى 

باسم "الرتكيب" حيث يعطي هلم املعلم األلفاظ املعينة قبل أداء املناظرة ويلزم 

ة ستة أسئلة وأن يكونوا قد تعلموا، ثالثة منها من الصرف وثالثة أسئلة عليهم كتاب

نحو، ولكن يف الواقع، هذه احللّ مل يقدر اإلجابة على حتليل األلفاظ جيدا لمن ا

 ألن الوقت اليكفي حتى تكون املناظرة يف حجرهتم.

هناك جانبني خمتلفني، جانب واحد من إتقان الطالب  من البيان السابق أن  

لتحليل األلفاظ حنويا وصرفيا يف درس الرتكيب، ولكن من ناحية أخرى قدرة 

الطالب على قراءة النصوص العربية ال تزال منخفضة. إذن السؤال هل هناك 

العالقة بني إتقان الطالب لتحليل األلفاظ حنويا وصرفيا يف درس الرتكيب وقدرهتم 

تريد الكاتبة أن تبحث عنها  على قراءة النصوص العربية؟ إلجابة تلك املشكالت

إتقان الطالب لتحليل األلفاظ حنويا و صرفيا يف درس الرتكيب حتت املوضوع : 
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وعالقته بقدرهتم على قراءة النصوص العربية )دراسة احلالة على الطالب مبعهد 

 .(شيأجنور –اجنانج ريش مفتاح اهلدى اإلسالمي املسرع

 ثالفصل الثاني : حتقيق البح

اعتمادا على خلفية البحث السابقة، حتدد الكاتبة هذا البحث وحتققه 

 يف صورة األسئلة اآلتية :

كيف يكون إتقان الطالب لتحليل األلفاظ حنويا وصرفيا يف درس الرتكيب  .1

اجنانج ريش مفتاح اهلدى اإلسالمي املسرعبتدائي مبعهد يف الفصل الثاني اال

 ؟ شيأجنور –

الطالب على قراءة النصوص العربية يف درس الرتكيب يف كيف تكون قدرة  .2

 –اجنانج ريش مفتاح اهلدى اإلسالمي املسرعبتدائي مبعهد الفصل الثاني اال

 ؟شيأجنور

كيف تكون العالقة بني إتقان الطالب لتحليل األلفاظ حنويا و صرفيا يف  .3

 قدرهتم على قراءة النصوص العربية يف درس الرتكيب يفودرس الرتكيب 



7 
 

 

 –اجنانج ريش مفتاح اهلدى اإلسالمي املسرعبتدائي مبعهد الفصل الثاني اال

 ؟شيأجنور

 الفصل الثالث : أغراض البحث

 وأما أغراض البحث اليت قررهتا الكاتبة يف هذا البحث فهي:

يف معرفة إتقان الطالب لتحليل األلفاظ حنويا و صرفيا يف درس الرتكيب  .1

 –اجنانج ريش مفتاح اهلدى اإلسالمي املسرعبتدائي مبعهد الفصل الثاني اال

 شيأجنور

بتدائي معرفة قدرت الطالب على قراءة النصوص العربية يف الفصل الثاني اال .2

 شيأجنور –اجنانج ريش مفتاح اهلدى اإلسالمي املسرعمبعهد 

معرفة العالقة بني إتقان الطالب لتحليل األلفاظ حنويا و صرفيا يف درس  .3

قدرهتم على قراءة النصوص العربية يف درس الرتكيب يف الفصل والرتكيب 

 –اجنانج ريش مفتاح اهلدى اإلسالمي املسرعبتدائي مبعهد الثاني اال

 شيأجنور
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 الفصل الرابع : فوائد البحث

 فوائد البحث النظري .1

 من فوائد البحث نظريا كما يلي :

العلم إلتقان دراسته خاصة يف حتليل األلفاظ صرفيا وحنويا وقدرة  ثراءإ (أ

 الطالب على قراءة النصوص العربية

هذا البحث منوذج أو أسلوب وابتكار جديد يف حتسني فعالية   (ب

 .الطالب عن حتليل األلفاظ صرفيا وحنويا يف درس الرتكيب

 فوائد البحث التطبيقي .2

 من فوائد البحث تطبيقا فهي كما يلي :

للمدرس، يكون تطبيق درس الرتكيب لتحليل األلفاظ من حيث قواعده  (أ

ييس ر املدرس والطالب يف تطبيق قراءة النصوص العربية حتى  أن

 يتمكنوا من فهم حمتويات القراءة.
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نتائج حبث حتليل األلفاظ من قواعد العربية يف درس  للمعهد، فإن   (ب

الرتكيب وتوفر مرجعا يف حتسني جودة التعليم والتعلم ويدعم املعهد إىل 

 املعلمني لصناع األساليب التعليمية بأكثر ما ميكن.

 الفصل اخلامس : أساس التفكري

لغة العربية من أغراض تعليم اللغة العربية زيادة املعرفة يف ال كما عرفنا أن  

حتى يستطيع الطلبة أن يفهموا اللغة العربية ويطبقوها يف عملية يومية، والبد مل أن 

اإلتقان مصدر من كلمة  ميلكوا اإلتقان يف مهارة اللغة كما كتب يف قاموس املنو ر أن 

 (137:  1997ومعناه لغة هو أتقن األمر واحكمه ) اناًقَتْإِ – نُقِتْيُ – نَقَتْأَ

يعدوم من القواعد العربية ألنه من  تعليم اللغة العربية ال جدير بالذكر أن  

كلمة الصرف مأخوذة من اللغة الغربية  العناصر اهلامة، منها العلم الصرف والنحو.

( 402أي الدفع والرد. ويف قاموس املنجد )" فاًرْصَ – فُرِصْيَ – فَرَهي "صَ

مفهوم علم الصرف هو علم يبحث عن صيغ الكلمات العربية وأحواهلا اليت ليست 
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بإعراب وال بناء. وعلم النحو هو يعرف هبا وظيفة كل كلمة داخل اجلملة وضبط 

 (.1:  2010أواخر الكلمات وكيفية إعراهبا )إلياس رفتعي، 

ليسوا أن يقدروا على حفظ  هلدى اإلسالمي املسرعمفتاح ايف معهد  الطلبة

القواعد فحسب ولكن أن يكون الطالب يفهمون على دراستهم وأن يعلموا غريهم 

 ( إن  20:  2014نصوص العربية كما قال زين العارفني )لويستطيعوا التحليل من ا

ذلك تعليم التحليل هو إتقان الطالب لتعبري الظروف املعينة إىل العناصر التكوينة، ل

فظ القواعد فحسب الرتكيب يف معهد مفتاح اهلدى املسرع الطلبة ليسوا املطلوبة حل

 على حتليل النصوص العربية. ولكن يتقنون

مؤشرات إتقان الطالب لتحليل  من البيان السابق، تستنتج الكاتبة أن  

 و صرفيا يف درس الرتكيب ما يلي :   األلفاظ حنويا

 والصرفشرح قواعد النحو   .1

 حتويل األمثلة بقواعد النحو والصرف .2

 تطبيق قواعد النحو والصرف يف اجلملة .3
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 حتليل اجلملة املناسبة بأمثلتها .4

 تصحيح استخدام القواعد .5

ة يقلي هو العملية املعرفعستيعاب شيء يتعلّق بقدرة العقلي، الالقدرة يف اال

حممد علي اخلويل (. وقال 252:  2011للوصول إىل قدرة تقويم وتعليل )جفلني، 

القراءة تتضمن إحدى املهارات األساسية يف التعلم وباإلضافة  ( إن 99:  2010)

ت أخرى يف االستماع والكالم والكتابة. ويف تعلم القراءة تتكون من راإىل مها

( قدرة 155: 2009النظريات واألساليب اليت تظهر وتتطور. وقال أمحد عزان )

العربية، ومعرفة القواعد  التعرف على رموز احلروفالطالب على تطوير القراءة و

يسهل الطالب على فهم املعاني اليت يقرءوها كالنحو والصرف. وبعد معرفتهما 

 ومعرفة املفردات العديدة ومعرفة االستنتاج يف القراءة.

مؤشرات قدرة الطلبة على قراءة  من البيان السابق، تستنتج الكاتبة أن 

 النصوص العربية هي:

 قراءة النص للقواعد بطالقة .1
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 تفسري اجلمل .2

 شرح اجلملة والرتكيب .3

 شرح حمتوى القراءة .4

 تلخيص حمتويات القراءة .5
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 يف الرسم البيانى اآلتي: التفكري تصورالكاتبة أساس وإليضاح البيان السابق،

 البحث تفكري أساس 1. 1 الصورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 املستجيبون
 

 إتقان الطالب لتحليل األلفاظ حنويا و صرفيا

 يف درس الرتكيب 

 املتغري السيين )س(

 شرح قواعد النحوى والصرف .1

 حتويل األمثلة بقواعد النحوى والصرف .2

 تطبيق قواعد النحوى والصرف يف اجلملة .3

 حتليل اجلملة املناسبة بأمثلتها .4

 تصحيح استخدام القواعد .5

 

 قدرة الطالب على قراءة النصوص العربية

 املتغري الصادي )ص(

 

 قراءة النص للقواعد بطالقة .1

 تفسري اجلمل .2

 شرح اجلملة والرتكيب .3

 اشرح حمتوى القراءة .4

 تلخيص حمتويات القراءة .5

 

 عالقة
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 الفصل السادس : فريضة البحث

الكاتبة أن تعترب أساس التفكري وفريضة  أن  لتنظيم البحث،من اخلطوات  

وما أشبه ذلك. الفريضة هي إجابة مؤقتة عن مشكالت البحث، وأهنا ذكرت 

هذا البحث يشتمل على  (. ومن العلوم أن 96:  2015باألسئلة )سوغيووا، 

 تغري السيين )س( وهو إتقان الطالب لتحليل األلفاظ حنويا وصرفيا يف درسامل

الرتكيب. واملتغري الصادي )ص( قدرة الطالب على قراءة النصوص العربية. 

لتحليل األلفاظ حنويا  والفرضية املقررة يف هذا البحث هي: إذا كان إتقان الطالب

وصرفيا يف درس الرتكيب جيدة فكانت قدرهتم على قراءة النصوص العربية 

األلفاظ حنويا وصرفيا يف وكذلك العكس، إذا كان إتقان الطالب لتحليل  عالية

 درس الرتكيب منخفضا فكانت قدرهتم على قراءة النصوص العربية منخفضة.

( اليت تدل على عدم Hحتققت هذه الفرضية بامتحان الفرضية الصرفية ) 

العالقة بني املتغريين، وأما أسلوهبا فهو مبقارنة قيمة "ت" احلسابية وقيمة "ت" 

مع التعيني إذا كانت قيمة "ت" احلسابية أكرب  %5اجلدولية على مستوى الداللة 
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تغريين بني امل من قيمة "ت" اجلدولية فتكون الفرضية الصرفية مقبولة مبعنى أن 

سابية أصغر من قيمة "ت" اجلدولية فتكون نت قيمة "ت" احلعالقة، وإذا كا

 بني املتغريين اليوجد العالقة. الفرضية الصرفية مردودة مبعنى أن 

 الفصل السابع : البحوث املناسبة

املوضوع املختار الذي يتعلق هبذا البحث، تدرك الباحثة  من املعروف أن  

هناك يكون العديدة من نتائج البحوث املتعلقة باملوضوع املختار الذي قامت به  أن 

 الباحثات السابقات. فيما يلي على النحو التايل :

سيت صاحلة : نشاطات التالميذ يف تعليم الرتاكيب العربية باستخدام  (1

يف كتاب دروس اللغة العربية وعالقتها بقدرهتم على احلوار األمناط البسيطة 

لى تالميذ الفصل الثامن مبدرسة األقصى املتوسطة عالعربي )دراسة احلالة 

م(. واألغراض من هذا البحث  2017سوميدانج سنة  –جاتي ناجنور 

ة باستخدام األمناط ربيعمعرفة نشاطات التالميذ يف تعليم الرتاكيب ال

عرفة قدرة التالميذ على احلوار العربي ومعرفة العالقة بني البسيطة وم
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نشاطات التالميذ يف تعليم الرتاكيب العربية باستخدام األمناط البسيطة 

 وقدرة التالميذ على احلوار العربي. يعتمد هذا البحث على التفكري أن  

ب نشاطات التالميذ يف الرتاكيب العربية باستخدام األمناط البسيطة يف كتا

دروس اللغة العربية تؤثر يف قدرة التالميذ على احلوار العربي. أما اخلطوات 

املستخدمة يف هذا البحث فهي تعيني طريقة البحث وأساليبها و تعيني 

حتليل البيانات. و أما الطريقة  املستخدمة فهي الطريقة  الوصيفة 

 االرتباطية.

النحو التطبيقي يف املعهد اللغوي أئي هيلدا حمبة : نشاطات الطلبة يف تعليم  (2

ازهم يف درس النحو يف جامعة سونان غونونج جاتي جنوعالقتها بإ

اإلسالمية احلكومية باندونج )دراسة احلالة بطلبة الدور األول  باملعهد 

راض من م (، األغ 2017اللغوي غومبونج اليانج شيفادونج  باندونج سنة 

هذا البحث فهي مايلي : معرفة نشاطات الطلبة يف تعليم النحو التطبيقي 

يف املعهد اللغوي معرفة إجناز الطلبة يف درس النحو يف جامعة سونان غونونج 

جاتي اإلسالمية احلكومية باندونج و معرفة عالقة بينهما. يعتمد هذا 
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حو التطبيقي يف املعهد نشاطات الطلبة يف تعليم الن البحث على التفكري أن  

اللغوي يف درس النحو يف اجلامعة. و أما الطريقة  املستخدمة فهي الطريقة  

 الوصيفة االرتباطية.

والعرض يف تعليم القراءة  نينينج علوية : استخدام أسلوب التفكري واجملاوزة (3

وأثره يف قدرة التالميذ على قراءة النصوص العربية )دراسة جتريبية يف 

الصف السابع يف املدرسة املسرورية الثانوية اإلسالمية غاروت سنة 

م(. األغراض هلذا البحث هي معرفة قدرة التالميذ على قراءة  2017

اجملاوزة والعرض يف تعليم ستخدام أسلوب التفكري واالنصوص العربية قبل 

ستخدامه، و معرفة األثر بينهما. يعتمد هذا البحث على االقراءة وبعد 

استخدام أسلوب التفكري واجملاوزة والعرض يف تعليم القراءة يؤثر  التفكري أن 

يف  قدرة التالميذ على قراءة النصوص العربية. أما الطريقة  املستخدمة 

 (Pre-experimental Design)م قبل التجريبية فهي الطريقة  الرتمجة بتصمي

ختبار ثم حتللها الكاتبة بتحليل فاملالحظة واالوأما أساليب مجيع البيانات 

 .جزئي وحتليل املقارنة )اختبار الفرضية(
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 تصور الكاتبة البحوث املناسبة يف الرسم البياني اآلتي

 1. 2اجلدول 

 االختالف التشابه عنوان البحث الرقم

نشاطات التالميذ يف  1

تعليم الرتاكيب 

العربية باستخدام 

األمناط البسيطة يف 

كتاب دروس اللغة 

العربية وعالقتها 

بقدرهتم على احلوار 

العربي )دراسة احلالة 

 لعلى تالميذ الفص

الثاني مبدرسة 

األقصى املتوسطة 

 دراسة احلالة -

تبحث قدرة  -

املتعلمني يف 

تعليم اللغة 

 العربية

تستعمل الطريقة  -

املستخدمة 

فهي الطريقة 

 ةالوصيف

 االرتباطية

نشاطات  -

التالميذ يف 

تعليم الرتاكيب 

العربية 

ستخدام اب

األمناط 

البسيطة يف 

كتاب دروس 

 اللغة العربية

مبدرسة  -

األقصى 
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 –ناجنور  جاتي

سوميدانج سنة 

  م( 2017

املتوسطة جاتي 

 –ناجنور 

 سوميدانج

نشاطات الطلبة يف  2

تعليم النحو التطبيقي 

يف املعهد اللغوي 

وعالقتها بإجنازهم 

يف درس النحو يف 

جامعة سونان 

غونونج جاتي 

اإلسالمية احلكومية 

باندونج )دراسة 

احلالة بطلبة الدور 

األول  باملعهد اللغوي 

غومبونج اليانج 

 دراسة احلالة -

تبحث عن  -

قواعد اللغة 

 العربية

عمل الطريقة تست -

املستخدمة 

فهي الطريقة 

يفة صالو

 االرتباطية

نشاطات الطلبة  -

يف تعليم النحو 

التطبيقي يف 

 املعهد اللغوي

املكان يف  -

املعهد اللغوي 

غومبونج اليانج 

تشيفادونج  

 باندونج
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تشيفادونج  باندونج 

 م ( 2017سنة 

استخدام أسلوب  3

التفكري واجملاوزة 

والعرض يف تعليم 

قدرة  القراءة وأثره يف

التالميذ على قراءة 

النصوص العربية 

)دراسة جتريبية يف 

الصف السابع يف 

املدرسة املسرورية 

الثانوية اإلسالمية 

 2017غاروت سنة 

 م(.

تبحث قدرة املتعلمني 

على قراءة النصوص 

 العربية

 دراسة جتريبية -

الطريقة   أما -

املستخدمة 

فهي الطريقة  

 التجريبية

استخدام  -

التفكري أسلوب 

واجملاوزة 

والعرض يف 

 تعليم القراءة

املكان يف  -

املدرسة 

املسرورية 
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الثانوية 

اإلسالمية 

 غاروت

 

 


