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 الباب األول

 دقمة امل

 خلفي  البحثالفصل األول: 

اإلنسان ألن باللغ  يتمكن ةن التواصل والتعاةل جزء يف حياة  اللغ  هي أهم  

 عتباطيصوتي االلغ  هي نظام ( 13: 3991)عنم كريملكسانا ةع اآلخرين. 

وباللغ  يدقمر اإلنسان . وتعريف أنفسهم والتفاعلتعاةل أعضاء اجملتمع للا يستخمةه

 على تعبري مجيع ةشاعرهم شفهيا كان أو حتريريا.

رئيسي   ة االتصال وهي وسيل اةع ذلك هناك وظيف  أخرى للغ  سوى أد

للحصول على مجيع املعارف والعلوم املختلف . ويف هذا اليوم كان اإلنسان يف حاج  

اللغوي  األجنبي  ليمكن أن يعرف مجيع ةصادرالعلوم إىل تنيم  املهارات والكفاءة 

 املتعمدة ةن خالل اللغ  العربي  واإلجنليزي .

يمرسها املتعلمون يف أحناء العامل اليت  اللغ  العربي  هي إحمى اللغات األجنبي 

هلا ةوقف فريم وةكان  خاص  بني اللغات األخرى. لذلك كانت اللغ . وتمرجييا
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العربي  يستمر تعلمها وتطويرها يف خمتلف املؤسسات الرتبوي  رمسي  كانت أو غريها. 

املؤسسات الرتبوي  الرمسي  كانت اللغ  العربي  ةن أهم املواد المراسي  اليت جيب يف 

اكها على التالةيذ بمءا ةن املمرس  االبتمائي  واملتوسط  والاانوي  حتى إىل اشرت

 املمرس  العليا.

الغرض الرئيسي ةن تعلم اللغ  العربي  تطوير قمرة الطالب على استخمام  إن

 باملهاراتيسمى   على استخمام اللغ وكانت قمرة الشخص  كتابي .اللغ  الشفوي  وال

واللغ  العربي  هلا أربع ةهارات يستوعبها  (.319: 1133 ،أشيف هريةاواناللغوي  )

 وهي تشتمل على ةهارة االستماع والكالم والدقراءة والكتاب . طالبال

يا نسب للغوي  األربعطالب ةن خالل إتدقان املهارات االلغ   يتم النظر إىل ةهاراتو

تعليم الدقواعم.   ةن خالل ميكن حتصيلها و الدقراءة والكتاب  اةةهارةنها  ،وظيفياو كان

تعترب ةن مناذج املهارات اللغوي  اليت حتتاج بالنحو والصرف  تسمى قواعم اللغ  العربي 

ن ولكن ميكفريم  نشاط هو إن تعليم الدقواعم إىل عناي  خاص  يف تعلم اللغ  العربي .
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ج نتائ يف ب ويصبح اجلو جاةمًا مما يؤثر، فهو ال حيفز ةشارك  الطالهأن يكون عكس

  التعلم.

الدقواعم  أوبالنحو  أو يسمىتركيب اجلمل ةن أهم العناصر يف تعلم اللغ  هو و

بناء على  .العالق  بني الكلمات يف الكالمالعلم الذي يبحث عن هو و. الرتاكيب أو

 فن  العلم الذي أنهيعر ف النحو على  يستخمم يف دراس  اللغ  العربي ، ذيال ملصطلحا

 (.1: 1131)كوسواردونو،  تركيب اجلمليف  الكلمات اليت دخلتبحث عن ي

تلف  خم ةشكالت العربي  وخباص  يف تعليم الدقواعماملعلوم أن يف تعليم اللغ   ةن

فحسب، دون التطبيق وحفظها ينحصر على إلدقاء النظريات  أن يكون تعليمهاةنها 

حتى مدة خمتلف  وةتعنظرياته صعوب  ألن  ويعترب الطالب أن تعليم الدقواعمبالتمريبات 

. ةع أن مبراعاة الدقواعم املعين  صحيح  مل يدقمر الطالب على قراءة النصوص العربي 

 ةساعمة الطالب على قراءة النصوص العربي .  دقواعمةن أغراض تعليم ال

عاليا ف يف حاج  إىل تطور املواد التعليمي  يكون تعليم الدقواعمبالنسب  إىل ذلك، 

سيواجه املمرسون غ  العربي . وةوجزا حتى يدقمر على ةساعمة عملي  تعليم الل
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تعليم و. الئدق و مهم إذا مل يكن لميهم ةواد تعليمي  كاةل يصعوبات يف زيادة فعالي  تعل

هي ةهارة الدقراءة  ةهارات اللغ  األخرى ليمةع تعقم علّمه املمرس  أساسيا الدقواعم

 .صحيح بشكل لطالب ةن قراءة النصوص العربي يتمكن احتى والكتاب  

حتويات شيء ةكتوب )رةوز مبالدقمرة على الدقراءة هي الدقمرة على التعرف 

للحصول على  عملي  الدقراءة هيو راءهتا أو فهمها.ةكتوب ( وفهمها ةن خالل ق

نطق املدقروء  ال تركز الدقراءة على. الرسال  ةن خالل وسيل  الكلمات / اللغ  املكتوب 

لذا الدقارئ اجليم هو الدقارئ الدقادر على التواصل احلميم ةع  بشكل جيم.ه وفهم

حزينًا وهكذا أو شوقًا أو ةنمهشًا  أو غاضبًاأو الدقراءة ، ميكن أن يكون سعيمًا 

 الدقراءة.حسب حمتويات 

ع ةديسمبري  يف ةعهم دار النصر اإلسالةي يف شهر الكاتب مبدقابل  ةناسبا

الب لطملساعمة اوبسيطا  ملادة التعليمي  فعالياةمير املعهم وهو يدقول إنه قم استخمم ا

 التمكن ةن قراءة النصوص العربي  صحيح  حتى يصبحواعلى استيعاب الدقواعم 
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أنه كتاب شاةل (. وةن خصائصه Nahwu Shorof Intensifوهي يسمى بكتاب النصر )

 املدقررة.  وتسهيل الطالب لفهم املادة

النصر املناهج المراسي . وةن ةناهجه يندقسم الفصل إىل  يدقمم ةعهم دار

أةا الفصل العادي حيتاج . (intensif( والفصل املكافي )regularنوعني الفصل العادي )

يف و املكافي يستغرق وقتا أسبوعني تدقريبا.مه وأةا الفصل إىل ست  أشهر يف تعل

تطبيدقها إن تعليم اللغ  العربي  خباص  تعليم الرتاكيب يف هذا املعهم جيري يف شكل 

م والتعلم. والكتاب يجيم وهذا يعرف ةن دوافع الطالب يف اشرتاكهم يف عملي  التعل

. ألةال الدقواعم وااملستخمم يف هذا املعهم هو كتاب النصر الذي حيتوي على 

استخمام هذا الكتاب يف عملي  التعليم بعرض الدقواعم أوال ثم بتدقميم األةال  ويدقمر 

على أن يستخمةه كل ةراحل العمر ةن ابتمائي  إىل ةتدقمة  بتوفري شرط أهنم يدقمرون 

 على قراءة الدقرآن الكريم كما قاله ةمير ةعهم دار النصر. 
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مبحور املوضوع: ب بالبحث العلمي يدقوم الكات ،وبالنظر إىل املظاهر السابدق 

ره يف قمرة الطالب على قراءة النصوص أثكتاب النصر لتعليم الدقواعم واستخمام 

 )دراس  احلال  يف ةعهم دار النصر اإلسالةي،بانمونج(.العربي  

 الفصل الااني : حتدقيق البحث

اعتمادا على ةا قم سبق بيانه، فتحدقيق املشكالت هلذا البحث يف صورة  

 األسئل  اآلتي :

يف ةعهم دار النصر  لتعليم الدقواعمكيف يكون استخمام كتاب النصر  .3

 اإلسالةي، بانمونج؟

كيف تكون قمرة الطالب على قراءة النصوص العربي  يف ةعهم دار النصر  .1

 اإلسالةي، بانمونج؟

يف قمرة الطالب على  لتعليم الدقواعم ر استخمام كتاب النصركون أثكيف ي .1

 ص العربي  مبعهم دار النصر اإلسالةي، بانمونج؟قراءة النصو

 الفصل الاالث: أغراض البحث 
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 ةناسبا على حتدقيق البحث السابق فأغراض البحث ةا يلي:

يف ةعهم دار النصر اإلسالةي،  لتعليم الدقواعمةعرف  استخمام كتاب النصر  .3

 .بانمونج

النصر اإلسالةي، ةعرف  قمرة الطالب على قراءة النصوص العربي  يف ةعهم دار  .1

 .بانمونج

يف قمرة الطالب على قراءة  لتعليم الدقواعم ر استخمام كتاب النصرةعرف  أث .1

 .النصوص العربي  مبعهم دار النصر اإلسالةي، بانمونج

 الفصل الرابع: فوائم البحث

بناء على حتدقيق البحث وأغراضه املذكورة، يرجو الكاتب أن تكون للبحث فوائم 

 آتي :

 النظري الفوائم  .3

ةرجعا لتنمي  الكتاب المراسي يف تعليم هذا البحث  يكون نظريا، يرجى أن

 .باستخمام كتاب النصر تعليم الدقواعم اللغ  العربي  وزيادة املعرف  عن
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 الفوائم العملي   .1

عرف  قمرهتم عسى أن يكون هذا البحث ةنطلدقا مل، طالبللبالنسب   .أ

 .باستخمام كتاب النصر الدقواعمءة النصوص العربي  بعم تعلم راعلى ق

رتقي  جودة عسى أن يكون هذا البحث ةرجعا ل، للمعهمبالنسب   .ب

 .لغ  العربي  خباص  تعليم الدقواعمتعليم الالتعليم يف 

ختيار الكتب ال ، عسى أن يكون هذا البحث ةنطلدقااللغ  العربي  ملعلم .ج

 لغ  العربي .المراسي  الالزم استخماةه يف تعليم ال

 : أساس التفكرياة اخلالفصل 

رس أن ميتلكها يف ةن املعلوم أن املهارات والكفاءات اليت يلزم على كل املم

إن تطوير فتطوير املواد التعليمي  وخباص  يف ةادة تعليم اللغ  العربي . عملي  التعليم 

 ينحرف عنوال  بسيط و  ث يكون التعلم أكار فعالي حبياملواد التعليمي  ضروري 

 (. 67: 1112)نانا سوجانا،  نشودةامل الكفاءات
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 بحنو الطالالتعليمي  هي املعرف  واملهارات واملواقف اليت جيب تمريسها  املواد

هي املعرف  التعليمي   ( إن املواد27: 1117)عنم ةولياسا  (.2: 1112)غافور، 

 دقيق ةعايري الكفاءةواملهارات واملواقف اليت جيب على الطالب تعلمها ةن أجل حت

 املبادئو املفاهيمو د التعليمي  ةن املعرف  )احلدقائقاملوا تتكون ،ةن هنا .رسوة امل

إن املواد ( 42: 1131قال سوغريانتو ) ، املواقف أو الدقيم.تاإلجراءات(، املهاراو

  وحمات دراسي  أو غريها.  وأاملدقررة تتشكّل ةن كتب 

االسرتاتيجيات والطرق املناسب  تاج إىل حتوكما ةن املعروف أن عملي  التعليم 

لدقم كار البحث يف ةادة تعليم اللغ   واملواد املدقررة وكذلك يف تعليم اللغ  العربي .

ت وةع ذلك قم ظهرت املشكال العربي  وتطبيدقها أو تطويرها يف عملي  التعليم والتعلم. 

أو  سياتاب المركالاحملتوي  يف  اليت حتث املعلّم على إنشاء وتطوير املواد التعليمي 

للتعليم والتعلم وهو أيضا  ه املعلمالكتاب املدقرر هو الكتاب الذي استخمة. املدقرر

 يدقال الكتاب املنصوص واملتضمن على املادة التعليمي . 
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لدقم حمد العلماء الكتاب املدقرر أو املادة التعليمي ، وةنهم هال قوي  فيما 

املدقرر هو تسجيل فكري أو عدقلي  أنه قال: "الكتاب (33: 3947) اقتبسه تارغان

حتدقيق األهماف التعليمي " ثم عرف باتشون بتعريف دقيق أنه قال: يرتب ةن أجل 

"الكتاب املدقرر هو الكتاب املستخمم يف الفصل بصيغ دقيدق  وأعمه العلماء 

 املتخصصون ةع الوسائل املساعمة املناسب  املتناةي ".

حملتوي  اوةن املعاهم اليت يسري فيها تعليم اللغ  العربي  وتطوير املادة التعليمي  

يتطور هذا املعهم ةادة . قم ، بانمونجاإلسالةي ةعهم دار النصريف الكتاب املدقرر 

اب يسمى بكت ةن خالل الكتاب المراسي عمخباص  يف تعليم الدقوا تعليم اللغ  العربي 

. بانمونج اإلسالةي لي زين العارفني، ةمير ةعهم دار النصرالنصر الذي ألفه أستاذ ع

العربي  نظريا كان  تسهيل الطالب لفهم ةادة الدقواعم ةن أهماف تأليف هذا الكتابو

 نصوص العربي  مبراعاة .أو تطبيدقا حتى يدقمر الطالب على قراءة ال
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يف اللغ  العربي  هي  دقواعمتأس  على إحمى طرق تعليم الوهذا الكتاب ي

تعليم الدقواعم بعرض الدقاعمة اد بالطريدق  الدقياسي  هي طريدق  . واملرطريدق  قياسي  

 (.123: 1111ال ثم بتدقميم الشواهم واألةال  )رشمى أمحم طعم ، أو

 استخمام كتاب النصر هي:وةن اإلجراءات يف 

: و يف اخلطوة اليت يتهيأ فيها الطالب المرس اجلميم، وهكذا تتكون  التمهيم .3

 لمى الطالب المافع للمرس اجلميم واالنتباه إليه.

: يالحظ الطالب الدقاعمة املعين  اليت وجمت يف الكتاب ويوجه عرض الدقاعمة  .1

انتباههم حبيث يشعرون بأن هناك ةشكل  تتحمى تفكريهم وأهنم جيب أن 

ويؤدى املعلم هنا دورا بارزا وةهما يف التوصل إىل احلل ةع يبحث عن احلل 

 الطالب .

: يطلب املعلم ةن الطالب اإلتيان بأةال  تنطبق عليها انطباقا  تفصيل الدقاعمة .1

تاةا، فإذا عجز الطالب عن إعطاء أةال  فعلى املعلم أن يساعمهم على ذلك 

ةال  أخرى قياسا بأن يعطي اجلمل  األوىل، هكذا يستطيع الطالب إعطاء أ
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على ةاال أو أةال  املعلم وهكذا يعمل هذا التفصيل على تابيت الدقاعمة 

 ورسوخها ذهن الطالب وعدقله.    

: بعم شعور الطالب بصح  الدقاعمة ميكن أن يطبدقوا على هذه  التطبيق .2

الدقاعمة، ويكون ذلك بإثارة املعلم لألسئل  أو إعطاء أةال  أعرابي  أو التمايل 

لزيادة املفردات يف مجل  ةفيمة، ثم يمرب الطالب على ترمج  اجلمل أو الكلمات 

 وةعرف  ةعانيها.

لندقل  النحوي  اكيبالرت دورا هاةا يف إنتاج عبتل وكانت الدقواعم

الدقواعم هو ةساعمة الطالب على استخمام  عليمالغرض األساسي ةن تو املعنى.

 أن يكون و (171: 1131)عزيز وإيرتا ، صحيحا ( تحريري اللغ  العربي  )الشفهي  وال

ولي  يدقتصر على حفظ فهم الدقواعم والنظريات ةتكاةال، على  ينقادرالطالب 

الطالب على  ملساعمةجيب أن يتدقن أنه وسيل   جمموع  ةن النظريات املوجودة.

 (.73: 1137 انج قاسم،)نان ت أو حتريري كان شفهي  جتنب األخطاء النحوي 
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قواعم اللغ  العربي  هو إتدقان  استيعابن إ( 73: 3947) وقال طعيم  

ني  )ب )تنظيم اجلمل( والصرفي   مراس  النحوياليف  كوناليت ت لرتاكيب العربي ا

 الكلمات( على حم  سواء. 

 وعنم واملهارة. الدقوةاالستطاع  و الدقمرة هياملعجم اإلنمونيسي الكبري إن يف 

الدقيام على االستطاع  لرباع  واملوهب  وهي املهارة واالدقمرة ( 3: 1133) شفلني

 ،ىوبعبارة أخر. املمارس  أو نتيج  فطري الدقمرة ميكن أن تكون باألعمال املعين . 

 الشيئ على حم سواء.  على إتدقان شخصالةلك  إن الدقمرة هي 

األساسي  إحمى املهارات هي  ( الدقراءة99 :1131م علي اخلويل )حممعنم و

( 26: 3991قال عبم العليم إبراهيم ) .سوى املهارات اللغوي  األخرى تعلم اللغ يف 

أمحم عزان  لتحدقيف العالق  بني كالةيا وكتابيا. وذهبإن الدقراءة هي عملي  

ويعرب هبا جهريا أو النظر والفهم ةا هو ةكتوب إىل أن الدقراءة هي ( 322: 1119)

ربمبا يكتب. وينتج عن ذلك أن الدقراءة تشتمل على ةهارتان فهي ةعرف  عوي صاةتا

 الرةوز املكتوب  ويفهم مبا فيها.
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البيان السابق، يستخلص الكاتب أن ةؤشرات الدقمرة على قراءة  نظرا إىل

 النصوص العربي  ةا يلي: 

 نطق املفردات  .3

 .الدقواعم املضبوط قراءة النصوص صحيح  وفدقا ب .1

 نصوص الدقراءة تلخيص املعنى العام ةن .1
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 ولتوضيح أساس التفكري السابق، يعرض الكاتب الرسم البياني اآلتي:

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باستخمام كتاب النصر تعليم الدقواعم  

(X) 

 
 قراءة األةال  النمودجي .3

 يف الكتاب الطالب الدقواعم املدقررهةالحظ  .1

أةال  اإلتيان بعلى الطالب طلب املعلم .1

 لتطبيق الدقواعم

تمريب الطالب على تطبيق الدقواعم بأةال  .2

 ةن الدقرآن

 

 قمرهتم على قراءة النصوص العربي 

(Y) 

 نطق املفردات .3

الدقواعم ب قراءة النصوص صحيح  وفدقا.1

 املضبوط 

 نصوص الدقراءة تلخيص املعنى العام ةن.1

النصرالطالب يف ةعهم دار   

 التأثري
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 البحث فرضي : الفصل السادس

مام باستخ هاحتدقيدق حول ةشكل  جيب ةؤقت  الفرضي  هي افرتاضات وتدقميرات

 )سمرةايتين ةن البحث الصحيح واملوثوق بهاجملموع  البيانات والوقائع أو املعلوةات 

: 1131) رمسي أركونتواسوهوعنم  (.1131:329يف يايا سوريان وتيمي فرينت، 

  .  عن ةشكالت البحث بواسط  البيانات اجملموع تالفرضي  هي إجاب  ةؤقإن  (331

 :أخذ الكاتب الفرضي  يف هذا البحث كما يلي

وجود أثر استخمام كتاب النصر يف قمرة الطالب على  : ( aHالفرضي  املدقرتح  )

 قراءة النصوص العربي  

الطالب على قراءة أثر استخمام كتاب النصر يف قمرة ( : عمم  0Hالفرضي  الصفري  )

 النصوص العربي .

صحتها باةتحان قيم  "ت" ملعرف  املدقابل  بني قيم  "ت" احلسابي  وحتدقيق 

إذا كانت قيم  "ت" احلسابي  أكرب وهو باحلم اآلتي:  ٪2واجلمولي  باملستوى المالل  



 

17 
 

إذا كانت قيم  "ت"  .صفري  ةردودةال الفرضي تكون ةن قيم  "ت اجلمولي " ف

 الصفري  ةدقبول . الفرضي تكون ةن قيم  "ت" اجلمولي  ف صغراحلسابي  أ

 السابدق  املناسب   : المراس الفصل السابع

 تعليم الدقواعم العربي  يف ةعهم املصطفوي  فوربابارو  .3

اإلسالةي  باسم الباحث عرفا ولمي  روض  األكمل هذا البحث رسال  جلاةع 

(. الغرض 1136يوني  –، يناير 3)جملّ  إحياء العربي : السن  الاالا  العمد 

و ةا دعائم عملي  التعلم والتعليم يف ةعهم املصطفوي  هلذا البحث ةعرف  

ه وكيف حللها حتى احلصول على األغراض املرجوة. ونتيجته التعليم وةشكالت

نهجا خاصا بنظري  أن تعليم الدقواعم العربي  يف ةعهم املصطفوي  يستخمم ة

اخنفاض ةيول الطالب كالته ةشةن م احلصص ةفرق  خمتلف . والفروع وتدقس  

 حنو الدقواعم العربي . 
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 امليول والدقمرة على قراءة النصوص العربي   .1

ي  الرتبي  جاةع  سونان هذا البحث رسال  لدقسم تعليم اللغ  العربي  بكل

باسم الباحا  ليلى صافينا. وأغراض  1114جوكجاكرتا سن  كاليجاكا 

الفصل السابع مبمرس  ةعهم إسالةي البحث ةنها دراس  عن ةيول التالةيذ يف 

املتوسط  اإلسالةي  وقمراهتم على قراءة النصوص العربي  وحتليل البيانات 

أن ةيول التالةيذ يف قراءة النصوص العربي   (3) ملعرف  العالق  بينهما. ونتيجته

( وقمرهتم عليها حصلت على درج  كافي  1حصلت على درج  ةتوسط  )

العالق  بني امليول وقمرة التالةيذ على قراءة النصوص ( و1) 73،2على قمر 

 بينهما. العربي  لي  عالق  إجيابي 

نشاطات التالةيذ يف استخمام كتاب "العربي  للناشئني " وعالقاهتا يف قمرهتم  .1

 على قراءة النصوص العربي 

هذا البحث رسال  لشعب  تعليم اللغ  العربي  بكلي  الرتبي  والتعليم جاةع  

ان غونونج جاتي اإلسالةي  احلكوةي  بانمونج باسم الباحث لطفي جنمي سون

أغراض هذا البحث ةعرف  أنشط  التالةيذ يف الفصل . 1134كاةل سن  
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" استخمام كتاب "العربي  للناشئنيالااةن مبعهم املعتوق تشيسأت سوكابوةي يف 

ن نشاطات ونتيجته أ وقمرهتم على قراءة النصوص العربي  والعالق  بينهما.

التالةيذ يف استخمام كتاب "العربي  للناشئني" حصلت على طبدق  عالي  على 

حصلت على طبدق  عالي   على قراءة النصوص العربي  وقمرهتم 43،9قمر 

درج  ةتوسط  وهو على  والعالق  بينهما حصلت على 42،97على قمر 

 . 22،1قمر 

حث الذي سيدقوم الكاتب فرق بني البحوث السابدق  والبوينطلق ةن ذلك، هناك 

األول لعرفا ولمي يركز على تعليم الدقواعم فحسبه. والبحث الااني ةنها البحث 

على قراءة النصوص العربي . والبحث الاالث  امليول والدقمرةلليلى صافيانا يركز على 

يف حباه  بالعربي  للناشئني. ويركز الكات لى نشاطات التالةيذ باستخمام كتابيركز ع

لطالب على قراءة يف ةادة الرتاكيب وآثره يف قمرة ا استخمام كتاب النصرعلى 

 النصوص العربي .


