
 

 

 ملخص البحث

 )دراسة احلالة يفوأثره يف قدرة الطالب على قراءة النصوص العربية  خدام كتاب النصر لتعليم القواعداست م. فوزان عزيز:

 باندونج( اإلسالمي معهد دار النصر

حتى و تغري بنيتها تساعد على ضبط الكلمات  القواعدمن أهم العناصر يف تعلم اللغة العربية حيث أن  إن تعليم القواعد

اد املو ج إىل الكتب الدراسبة احملتوية علىحيتا . وتعليم القواعديستوعب الطالب على إحدى املهارات اللغوية وهي قراءة النصوص العربية

ليمية ملواد التعيف معهد دارالنصر باندونج كتاب النصر. وهذا الكتاب يقدم ا سية اليت تستخدم لتعليم القواعدالتعليمية. ومن الكتب الدرا

. فمن ثم أراد الكاتب أن يعرف مبراعاة القواعد املقررة حتى يقدرالطالب على قراءة النصوص العربية ت أو تطبيقيةكان نظرية عن القواعد

 قدرة الطالب على قراءة النصوص العربية. وأثره يف لتعليم القواعدواقعية استخدام كتاب النصر 

على ة قدرة الطالب النصر باندونج ومعرف يف معهد دار خدام كتاب النصر لتعليم القواعدة استمعرفواألغراض هلذا البحث هي 

 العربية.يف قدرهتم على قراءة النصوص  خدام كتاب النصر لتعليم القواعدقراءة النصوص العربية ومعرفة أثر است

ية بالغة يف التعليم لرتقله أمهية يعتمد هذا البحث على أساس التفكري أن استخدام الكتاب الدراسي احملتوي على املواد التعليمية 

ج يف معهد دار النصر باندون لغة العربية خباصة تعليم القواعدومن الكتب الدراسية املستخدمة يف تعليم الاملطلوبة فيه.  اتالنتائج والقدر

تعليم للنصر فهو يؤثر يف قدرة الطالب على قراءة النصوص العربية. فقرر الكاتب الفرضية أن هناك أثرا من استخدام كتاب النصر كتاب ا

 يف قدرة الطالب على قراءة النصوص العربية. القواعد

املوجودة ومعرفة الطبقة هي طريقة البحث عن احلالة ورتباطية الوصفية االوالطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي الطريقة 

 قاالستبيان واالختبار ودراسة التوثيكمي. ومجعت البيانات باملالحظة واملقابلة وريين أو أكثر. ومدخل هذا البحث مدخل والعالقة بني املتغ

 طالبا. 52ن العينة اليت تتكون من ثم حتليل البيانات بتحليل جزئي وارتباطي م

يف معهد دار النصر باندونج يدل على درجة  لتعليم القواعدأن استخدام كتاب النصر  (.1حث ومن النتائج احملصولة من هذا الب

 يف معيار التفسري؛ 7273 – 52،2وهي تقع بني مدى  7253كافية. وهذا كما دلّت عليه قيمة املتوسط احملصولة من االستبيان على قدر 

نطق املفردات وقراءة النصوص صحيحة وفقابالقواعد املضبوطة  مؤررات: النصوص العربية بالنظر إىلقدرة الطالب على قراءة  أن (.5

ألهنا تقع بني  ،3،2مة املتوسط احملصولة على قدرتدل على درجة جيدة. وهذا كما دلّت عليه قيوتلخيص املعنى العام من نصوص القراءة 

يؤثر يف قدرة الطالب على قراءة النصوص العربية يف معهد  لتعليم القواعدأن استخدام كتاب النصر  (.7 معيار التفسري؛ 33 – 32مدى 

 من العوامل األخرى اليت تؤثر يف قدرة الطالب على قراءة النصوص العربية. %32مبعنى أن هناك  %72على قيمة دار النصر باندونج 

 


