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 التجريد
النحو . "العالقة بني تعلم ١٥٦٠١٠٠٧نندا كورنيا ننجسيه. رقم التسجيل: 

ض الصاحلني ميجانج سكيت" الرسالة  مع قدرة القراءة لدى طالب يف معهد ر
العلمّية. قسم الّلغة العربّية، كلية الرتبّية، اجلامعة اإلسالمّية احلكومّية جبوروب 

٢٠١٩.  
اليت تركز مباحثها عن الرتاكب. من إحدى الرتاكب اللغة العربية  من إحدى املباحثالنحو 

ت شيء مكتتوب (رموز مهارات القراءة هي . مهارات القراءةتستعمل يف  القدرة االعرتاف وفهم حمتو
العالقة تعلم النحو مع قدرة القراءة و مستوى إتقان مكتوبة) أن يقرأ يف الكبد. وكذلك الباحثة ستنظر 

مع قدرة القراءة  تعلم النحومستوى إتقان كيف  فالتعبري مسألتها عن تعلم النحو مع قدرة القراءة.بني 
ضا الصاحلني ميجانج سكيت وكيف طالب يف لدى  قدرة تعلم النحو مع العالقة بني اتقان معهد ر

ض المعهد يف  القراءة لدى طالب ملعرفة مستوى إتقان  كيت. مث غرض مسألتهاس جانجمي صاحلنير
ض الصاحلني ميجانج سكيت عهديف متعلم النحو مع قدرة القراءة لدى طالب  تعلم العالقة بني  و ر

ض الصاحلني ميجانج سكيت.   النحو مع قدرة القراءة لدى طالب يف معهد ر
لطريقة  ال تاستعمل. (Field Reseach)هذا البحث هو حبث ميداين   كميةباحثة 

)kuantitatif(. ملالحظة واستبيان واالختبار ومقابلة  وطريقة مجع الوقائع اليت استعملت الباحثة
ئق.   .Korelasi Product Momenوأما التحليل الوقائع املستعملة من هذه الرسالة هيوالو
 )sedang( %٧٠النحو لدى طالب هو  تعلم قانإلتا مستوىأن هناك  البحث هذا نتائجف

ض الصاحلني ميجانج سكيت هو  . )sedang( %١٠٠واإلتقان قدرة القراءة لدى طالب يف معهد ر
ض الصاحلني ميجانج  وهناك صلة العالقة بني تعلم النحو مع قدرة القراءة لدى طالب يف معهد ر

ت من قبل الباحثة من خالل است بيان سكيت. وقد مت احلصول على النتائج بناء على التحليل واحلسا
وقدرة x) النحو واالختبار قدرة القراءة اللغة العربية. مث ملعرفة مستوى العالقة بني تعلم النحو (متغري

 ٠،٣٠ومعامل االرتباط .  sedang( = 0,71() ميكن أن تكون قيمة معرفة yالقراءة (متغري 
ثر تعلم النحو و  %70يشري إىل    بعوامل أخرى.%  30قدرة القراءة 

 ح
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 الباب أألول
 مقدمة

 الدوافع الختيار املوضوع  .١
اللغة هي نظام الرموز (الرموز) يف شكل أصوات يستخدمها  
كلمة "رمز"   ١.األشخاص أو جمتمعات معينة للتواصل والتفاعلجمموعة من 

ا حتتوي على  )ats-tsaniyah fikrah(حتتوي على ازدواجية املعىن  أو رمز أل
العنصر الثاين هو املعىن ، )صيغة، األول هو عنصر الشكل (الشكل أو عنصرين

 و األشياء (الواقع إىل يتم توجيه املعىن أما. يظهر النموذج يف الكالم (صويت). 
الشكل أو الكالم  أو احلاالت). لذلك من الظواهر و األحداث و الراحة

  ٢من املعىن يتحول إىل األشياء.و ، يتحول إىل معىن
، ميكن أن نستنتج أن اللغة هي عبارة السابقةاللغة  تعرفمن 

الناس أو جموعة من مباالتفاق عليها  قدعن نظام من الرموز الصوتية اليت 
تمعات اليت تستخدم  لتعريفهذا ا يسببللتواصل والتفاعل مع جمموعة.  ا

، ميكن للغة  أن تتغري منطقة أو جمموعة من الناس خمتلفةجيعل اللغة يف كل 
  وتتطور وفًقا للحضارة اإلنسانية.

تقدم احلضارة ب قد يكون مسوي، كانت اللغة بعديف التطورات 
، الشفوية اللغات ملختلف اهتمامات اإلنسان اإلنسانية. ميكن استخدام

 واملكتوبة اليت هلا وظائف. وظائف اللغة هي كما يلي:
اس عرب. (بندغ : هومانريا. ٢٠١١). ص ٢                                                              1 أمحد إزن. ميتيضولوجي فحبيالجران 

٣ نفس املرخع. ص  2  

١ 
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ا األساسية وحتقيق أغراضها ومصاحلها املختلفة يف إطار أ . ملعرفة احتياجا
 حتقيق الذات.

، والرغبات ري عن أو التعبري مشاعر الفرد، والعواطف، واآلمال. للتعبب
لعكس، تصبح أيضليا و واملثل الع ا أداة لفهم األفكار وكذلك اللغة 

 وتعيش مشاعر وآمال ورغبات وأفكار اآلخرين.
ا ال لتفكري عندما تنشأ فكرة يف العقل. كأداة لج ، فهي ليست لغة أل

حتتوي على شكل معني. لكن عندما يتم سكب الفكرة وترتيبها 
لة برموز ل منطوقة أو مسجبرتتيب العناصر يف شكل كلمات أو مج

لفعل على شكل غري (كتابة) ا حتتوي  ، تتحول الفكرة إىل لغة أل
 ملموس.

لى جمموعة من الناس أو . كأداة عمل إلقناع اآلخرين أو التأثري عد
تمعات، إما من خالل منتدى مناقشة رمسي وتبادل األفكار ، ا

 واألعمال العلمية والبث اإلذاعي والتليفزيوين.
للتواصل مع اآلخرين وتصبح صلة إعالمية بني شعوب األمة . كأداة ه

 واألمم األخرى.
لإلسالم ولغة  الدعوة، صنع اللغة العربية كأداة ثل. كأحد رموز الدين. مو

 السنسكريتية اليت أصبحت أداة للهندوسية.
 دعم الرئيسي واملطلق جلميع املعرفة اإلنسانية.ك جعل الغة . ز
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أشكال التعاون بني البشر ألنه بدون لغة  ساسي جلميعاأل. كأساس ح
 فمن املستحيل تطويره.

، سواء يف العرق ا من قبل جمموعة خمتلفة من الناس. كأداة توحيد مت بناؤهط
، ال ميكن أن تكون أو الدين أو االقتصاد االجتماعي أو اإلثنية

 متحدة ومدجمة إال إذا مت ربطها وتداخلها مع وحدة اللغة.
، مبا يف ذلك الح للحركة اهلدامة لنشر مصاحلهااستخدامها كس. ميكن ي

 ٣دوائر املخابرات إلضعاف أو تدمري قوة املعارضني.
نظور يتم تعريف وتعريف وظيفة اللغة اعتمادا على م يف جوهرها 

 ضل لتصنيف اللغات يف هذا العامل، هناك نظرية أفاملعىن. وفًقا للغة اللغوية
، ميكن مالحظة أن عدد القرابة. على هذا األساساًء على وهي مجعها بن

م جتميع اللغة يف فئتني لغة. يت ٣٠٠٠اللغات احملكية يف العامل يبلغ حوايل 
، بية اليت تعد لغة املاليو أحدمهاأوهلما جمموعة اللغة اهلندية األورو  عريضتني

ًقا ملاكس ، طبلة اللغة السامية السامية. بينمامثل اإلندونيسية والثانية هي عائ
وهي عائلة تورانيا.  ية، متت إضافة اللغة بلغة أخرىمولر وشائعة بونسن الثان

هذا هو املكان الذي من املعروف أن اللغة العربية تنتمي إىل عائلة اللغة مسيت 
  ٤محيت.

لعربية كلغ ، ة علمية من قبل املؤسسات الدوليةمت االعرتاف 
لى أن اللغة العربية هي إحدى اللغات حىت األمم املتحدة اختذت قرارًا ينص ع

                                                           
  3 ٥نفس املرخع. ص  

اس عرب. (يكياكر : ديفا فريس. ٢٠١٢) ص ٣٣   4 أولني نوحا. ميتوضو لوخي سوفري أفيكتيف 
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الرمسية املستخدمة يف املؤسسات واملؤسسات الدولية حتت رعايتها. وهكذا 
أصبحت اللغة العربية مهمة جًدا للشعب اإلندونيسي كعضو يف األمم 
املتحدة وبلد أقام عالقات وثيقة مع الدول العربية. إن وجود هذه 

مجيع اجلوانب عملية ومثرية لالهتمام  االهتمامات جيعل اللغة العربية يف
  ٥للدراسة.

اال ت مبا وهكذا فإن احلقبة املتطورة على حنو متزايد يف مجيع ا
 ة الاملصمل تدرس اللغة العربية إال يف أماكن معينة مثل  يف ذلك يف جمال التعلم

وخاصة علم اإلسالم. اآلن مت تعلم  ساجد من أجل تعميق معرفة الدينأو امل
ة العربية يف املدارس الدينية كما هو احلال يف املدارس الداخلية اإلسالمية اللغ

  كما تعلم اللغة العربية.  ل املدارس الثانوية وما إىل ذلكواملدارس العامة مث
، من تياجات األساسية يف حياة اإلنسانتعلم هو واحد من االح

كمخلوقات هلا مزا عن أجل العيش يف هذا العامل واحلفاظ على احلياة. البشر  
األخرى. ملعاجلة العقل  طريق إعطاء العقل الذي مييز البشر عن الكائنات

  حيتاج البشر إىل منط تعليمي. اململوك
التعلم هو نشاط توجد فيه عملية تعليمية وتعليمية وتوجيه 
وتدريب وإعطاء أمثلة أو ترتيب وتسهيل أشياء خمتلفة للطالب ليكونوا 

 مع وجود تعلم بشكل منهجي ميّكن من حتقيق أهداف التعلم.قادرين على ال
تمع احمليط.  التعلم ميكن أن خيلق الطالب أذكياء ونشطاء ودراية ومهارة يف ا

                                                           
اس عرب.( يكياكر : أسواتن حاسانة. ١٩٩٣). ص ١   5 مشسول أشايف.  كوتركسي أفوسيتيف داالم 
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كما تؤكد كلمة هللا سبحانه وتعاىل. ل العلم يف مكانة عالية ونبيلة  هللا يضع أه
ادلة:   .١١ا
                               

    
لتعلم ميكن االستنتاج من اآلية أعاله   أن هللا يُلزم البشرية 

واإلسالم يضع التعليم كواجب لإلنسانية من أجل حتقيق طبيعتها كخليفة يف 
وجه األرض. خاصة إذا كان يرتبط بقوة العقل والعقل اليت ميتلكها البشر. 
وفًقا لطبيعة العلم (الرتبية) هو الشيء الذي أعطاه هللا. لذلك من هذا الرجل 

قبة يف جيب أن يفهم معىن التعلم من أجل احلصول على معرف ة واسعة ونظرة 
ب ، جيلفهم التعّلم املوجود يف القرآن احلياة اليت ورد ذكرها يف القرآن الكرمي.

للغة العربية، ألن الأن يفهم اإلنسان اللغة العربية لذلك  قرآن قد مت كشفه 
 دراسة مت اندونيسيا يف لذلك  جيب على الطالب املسلمني تعلم اللغة العربية.

  املعهد. وأيضا احلكومية املدرسة يف العربية اللغة تعلم
يف حني أن  العربية مما يعين مكا لإلقامةفنضك  يت منمعهد 

الذي حيصل على مساعدة  الطالباإلعصار هو شكل من أشكال الكلمة "
. يف االستخدام اليومي، غالبا، يصبح الكلمة" ما يشار إىل مصطلح  بيزانرتً
متني يف مدرسة داخلية. بشكل أو يتم دمج الكل الفنضكسم الكلمة  املعهد

ستثناء اختالف بسيط. مهجع كل هذه املصطلحات هلا نفس املعىن عام  ،
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عبارة عن سكن يومي للسانرتي ميكن رؤيته على أنه فرق بني الكوخ 
  ٦والبيزنرتين.

املدارس الداخلية اإلسالمية التقليدية وإجراء تعديالت على 
م املستخدمة يف مؤسسات التعليم الرمسي أصبحت بشكل أساليب التعلي

متزايد االجتاه يف اآلونة األخرية. على الرغم من أنه ال تزال هناك مناذج 
للمدارس الداخلية اإلسالمية اليت تطبق األساليب التقليدية ، إال أن بيزانرتين 

مت  جيمعون أو جيمعون بني أساليب خمتلفة ونظام الكالسيات يف شكل مدارس
  تطويرها مؤخرًا.

ى مواد تعليمية ما حيتوي تعلم اللغة العربية يف إندونيسيا عل عادة
تقان املعرفة العربية مثل العلم ا ليكون قادرًا على إميكن أن تدعم شخص

  أو علم النهو. والبالغة والسوروف والقاويد
هو فرع من العلوم يتعلم القواعد ملعرفة قوانني حنو من حيث العلم 

إلضافة إىل ذلكا هو واحد من اثين عشر فرعا النحو فإن علم  ية الكلمة. 
النحو تعترب  قع مهمة يف اللغة العربية. لذلكالعربيه اليت حتتل موااللغة من 

أكثر قابلية للتطبيق ودراسة على نطاق واسع يف املدارس اليت لديها دروس يف 
ملقارنة مع معرفة املفردات وعل وم لغة اللوغوت األخرى. ألن اللغة العربية 

  أداة غري أخالقية يف فهم اللغة العربية.النحو 

                                                           
  6 موخامل قوما. فيسانرتن ترنفورماسي ميتوضولوجي مينوجو دميوكراسي إنستيتوسي. (جاكر : أرلغا. ٢٠١٠). ص ١
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عتباره ختصصا مهما   يقتصر على حتلية الالنحو ، فإن لذلك 
بل هو مقياس ومقياس لشخص يقال أنه يتقن اللغة  الكلمات فحسب

وهي مهارات االستماع والتحدث  ك أربعة إجادة يف اللغة العربيةالعربية. هنا
  والكتابة والقراءة.

الرمز ، حتويل ة حتتوي على جانبني فهم. أوالمهارات القراء
نياً  ز الكتابة والصوت. التقاط معىن املوقف برمته برمو  املكتوب إىل صوت، 

وهذا ال يعين أن  اءة يف اجلانب الثاينيكمن جوهر إتقان القر  وفًقا إلفندي 
ألن الكفاءة يف اجلانب األول تكمن  اجلانب األول ليست مهمةفاءة يف الك
مدرسو اللغة  كالمها أهداف حياول  اء الكفاءة الثانية. بعد كل شيءور 

الغرض من التدريس هو القراءة حىت يتمكن الطالب  حتقيقها. بشكل عام
  ٧من قراءة النصوص العربية دون تردد وفهم النصوص العربية.

يف  ٢٠١٩يناير  ١٥ولية اليت أجريت يف وفًقا للمالحظات األ
ض شولني اإلسالمية الداخليةمدرسة  ، هناك نظامان أكادمييان ميكن الر

للطالب اختيارمها. األول هو الطالب الذين يرغبون فقط يف الدراسة يف 
املدرسة الداخلية اإلسالمية لكنهم ال يشاركون يف املهجع ، الذي يشار إليه 

سم  . بينما الثاين هو الطالب الذين يدرسون يف غري مقامالطالب عادة 
هم الطالب الذين مقام املدرسة ويعيشون يف عنرب النوم أو ما يسمى عادة 

  يريدون احلصول على وتعميق معرفتهم الدينية.
                                                           

اس. (جاكر الغربية: شركة ميستيكا. ١٩٨٦). ط.١، ص.١  هاس دان إملو     7 رضوان. 
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ض الصاحلني ميجانج لرئيس مدرسة علية يف ا وفق  معهد ر
  يقال:أي السيد منري فتوين  سكيت

الطالب أو اهلجاء الذين يقيمون يف القرون واملستشفيات ال "
حيصلون فقط على دروس عامة ولكن حيصلون أيضا على 
دروس دينية إضافية يف عنرب النوم مثل الصلوات يف املسجد 

النحو مخس مرات، وتالوة القرآن، تعلم قراءة الكتاب، ودراسة 
لنسبة إىل وقت التنفيذ، مت ترتيبه و الصرفو  حتديد موعده . 

بدقة ولكن ليس فقط أن كل نشاط سيشرف عليه رجل الدين 
  ".الذي كان يف عنرب النوم ألستاذ 

، يف رأي بعض املعلمني أو املعلمني الدينيني ذلكإلضافة إىل 
لذين يعيشون يف املدرسة الذين يعيشون ويصبحون مشرفني على الطالب ا

الدينية هي احملور الرئيسي الذي يتم ، فإنه ينص على أن الدراسات الداخلية
تدريسه. كما يتطلب بيزانرتين من الطالب أن يشاركوا يف تعلم كتب املعرفة 

. وهو ما حيدث عادة يف الليل بعد االنتهاء من صالة املغرب النحو وقراءة
  حىت االنتهاء.
وقراءة الكتاب واحدة من النحو علوم الأصبحت عملية التعلم  

بحت حمور الرتكيز الرئيسي يف املدرسة الداخلية. وقد مت ذلك الدروس اليت أص
ا للغاية االهتمام للساتري اجلديد. لذلك يكون التعلم ضيق لتصبح املوثق من
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إذا كان هناك طالب مل يكتشفوا املشاركة يف الدراسة دون معلومات واضحة 
ت على الطالب السابقني.   حبيث يتم تطبيق العقو

 يف التعلم هو احملور الرئيسي لألكادميينيعلى الرغم من أن  
، إال أنه ال يعين عدم وجود عقبات أمام املعلمني املدارس الداخلية اإلسالمية

أو معلمي الدين يف توفري املواد التعليمية. مثل الطالب الذين ال حيفظون 
  وما إىل ذلك.النحو الدروس يف تعلم 

جراء البحوث  النتقال من هذه املشكلة يهتم الباحثون هنا 
معهد يف القراءة لدى طالب العالقة بني تعلم النحو مع قدرة  بعنوان:

ض الصاحل   .انج سكيتميج نير
  تعيني املسألة .٢

بعض التعريفات  ٨حتديد املشكلة هو كل املشاكل اليت أثريت يف الدراسة. 
 اليت يصنفها املؤلفون من املوضوع الذي سيصفه املؤلفون يف هذه الدراسة هي:

ض الصاحلني ميجانج ١ . املستوى املنخفض للطالب تعلم النحو يف معهد ر
  سكيت.

ض الصاحلني ميجانج ٢ . منخفض القيمة قدرة القراءة للطالب يف معهد ر
 سكيت. 

 تعبري املسألة .٣
 :هيوخلفيتها، يصوغ املؤلفون املشكلة كما  السابقةشكلة من حتديد امل

                                                           
  8 أمزير. ميتةضولوجي فينيليتني فينديديكن كوعنتب & كؤيل. (جاكر : راجا غرافينض فرشسشدا. ٢٠١٧). ص ٢٧١
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تعلم النحو مع قدرة القراءة لدى طالب يف معهد مستوى إتقان  كيف. أ
ض الصاحلني ميجانج سكيت ؟   ر

معهد  يفقدرة القراة لدى طالب  تعلم النحو معالعالقة بني كيف  . ب
ض الصاحل  ؟ انج سكيتميج نير

  حتديد املسألة .٤
ون الدراسة واسعة جدا يف النقاش، يقدم املؤلف هنا تكلكي ال 

حبث العالقة بني تعلم النحو مع قدرة القراءة لدى  ا للمشكلة فقطحصر 
ض الصاحلني ميجانج سكيت يفطالب الفصل الثاين    .معهد ر

 غرض البحث .٥
، تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي: ملعرفة بناء على صياغة املشكلة

ض  عهدارات القراءة لدى الطالب يف متطوير مه يفالنحو دور معرفة  ر
  .ميجانج سكيت الصاحلني

ض  إتقان تعلم النحو مع قدرة القراءة  . ملعرفة مستوىأ لدى طالب يف معهد ر
 الصاحلني ميجانج سكيت.

ض  . ملعرفة العالقة بنيب تعلم النحو مع قدرة القراءة لدى طالب يف معهد ر
  الصاحلني ميجانج سكيت.
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  فائدة البحث. ٦
 فوائد النظرية  .أ 

، من املتوقع أن تكون قادرة على إضافة  من خالل هذا البحث 
كنوز املعرفة لكل من الباحثني وأولئك الذين سيتم دراستهم على وجه 

القراءة للطالب أو تعلم النحو مع قدرة التحديد يف معرفة العالقة بني 
  سانرتي.

 فوائد التطبقيةب. 
ملهمة النهائية  للباحثنيلنسبة ) ١ ميكن أن يفي وجود هذا البحث 

للباحثني الذين من املتوقع أن يكونوا قادرين على احلصول على درجة 
 .)S. Pd(البكالوريوس يف تعليم اللغة العربية 

لنسبة للمدرسني٢ ميكن أن تكون نتائج هذه الدراسة مدخالت يف  ) 
رة لالهتالنحو تدريس علوم  القراءة لدى  قدرةير مام لتطو األكثر إ

 طالب.ال
لنسبة للطالب، يعد هذا البحث مفيد٣ من النحو ا يف حتسني تعلم ) 

لتعلم. دة الرغبة يف اهتمام الطالب   حيث الدافع لز
، كمدخالت للمدارس لتحسني ممارسات تعلم املعلمني من ) للمدارس٤

خمرجات التعلم أجل أن تكون أكثر فعالية وكفاءة حبيث تزداد جودة 
وتعلم الطالب خاصة فيما يتعلق بتحسني قدرة الطالب على قراءة اللغة 

 العربية.
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  الباب الثاين
 األساس النظرية

 األساس النظرية .١
 اإلطار أن إىل) ١٩٩٢" (الشغل حبوث" كتابه يف سيكاران أوما ويشري

 مت اليت العوامل مبختلف النظرية ارتباط لكيفية مفاهيمي منوذج هو النظري
ت يف يتواطأوا أن للمؤلفني ميكن وهنا ٩.هامة كمشكلة حتديدها  الواردة النظر

  :التايل النحو على املسألة هذه يف
 اللغة العربيةتعلم النحو أ. 

 هو التعلم حول نناقش سوف أوال ، النحو  تعلم حول مناقشة قبل
 يتم حني يف كمريب، هورو قبل من التدريس ويتم االجتاه، ثنائية اتصال عملية
 املدرسون بناها تعلم كعملية التعلم . الطالب أو املتعلمني قبل من التعلم

 وميكن الطاليب، التفكري مهارات حتسني ميكنهم الذين الطالب إبداع لتطوير
   ي.التعليم املواد إتقان حتسني كجهد جديد توجيه بناء على القدرة حتسني

  ). تعريف قدرة النحوية١
القدرة هي من كلمة: قدر يقدر أو يستفيد على الشيء. أما 
تنبة اي يف وحدة  نية يف  لعمل اليت  يف اللغة ترقه قدرة الة ما: تقاس 

  ١٠الزمن.
  9 سغييونو. ميتوضولوجي فمبيالجران فينديديكا فينجيكا كواتيتاتيف، كواليتاتيف & رند. (بندون : الفابيت. ٢٠١٥). ص. ٩١                                                           

.٦١٢. ص. ١٩٨٧طبعة املؤبة الواىمشحيد. املككتبة الشرقبة. بريود : املشق.   10  

١٢ 



13  

املقدار  –املثل  –الطرقة  –اجلهة  –النحو (ج) أحناء: اجلانب 
القصد. علم النحو أحناء وحنو وتصغريه حنية هو علم إعراب كالم  –
لعرب. ويسمي هكذا الن املكلم ينحوبه منهاج كالمهم إفرادا ا

  ١١وفركيبا.
العلم النحو هو جزء من علم اللغة بشكل عام، نسبة األداء. 
كم اجلملة  هو العلم الذي يبحث عن الالئحة النهائية ما إذا كان 
وجزم أو النصب، أو القواعد اليت تستخدم لتحديد القانون اجلملة 

  ١٢الدولة إعرب وبيناء. العربية، وهيكل
وحتتص قواعد النحو بتحديد وظيفة كل كلمة داخل اجلملة 
ا، (أى يتغري شكل اخرها يتغري  وضبط أو اخر الكلمات وككيفية إعرا
موقعها يف اجلملة) أو مينية (أى اليتغري شكل اخرها يتغري موقعها يف 

  ١٣الكلم).
اله النحو يف األصل مصدر (حناينحو) إذا قصد ويقال حن

نه (حنوا) ألن  وأحنى له وإمنا مسي العلم بكيفية كالم العرب يف أعرابه و
الغرض به أن يتحرى اإلنسان يف كالم إعرا وبناء طريقة العرب يف 
لقياس واالستقراء من كالم العرب  ذلك وحد عندهم أنه علم مستنبط 

                                                           
٧٩٦نفس املرجع. ص.   11  
٩مححد شيف هللا أالزيز سنللى. املرجع السابق. ص.   12  

  13 فواد نعمة. قواعد اللغة العربية. دار الثقافة االسالمية. بريوت. ص. ٣
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ومسي به والقياس أال يشىن وال جيمع ألنه مصدر ولكنه ثين ومجع مل تقل 
  وجيمع على أنحء وحنو.

علم النحو الكلمة أصلية هي اجلملة. وعلى وجه التحديد 
حتدث حتدى كل املواقف اجلملة عنصر والتحدث بشكل عام عن 
العالقات بني هذه العناصر. وهكذا تح استخدام العلم النحو لتحليل 

ن  التقاليد سنتكسيس أجزاء من اجلملة والعالقة بني جلزء من كيس أ
هو أن ويشار إىل أن الرسو العالقة الكالسيكية. حىت العلم النحو ال 
ائية وأعرب، لكنه وضع أيضا  نتحدث فقط عن الكلمات حرف علة 

  ١٤حول كيفية جيدة يف التلحني وترتيب اجلملة.
ومعين هذا أن مفهوم النحو امتد واقع فشمل جةانب أخرى 
غري اعراب أو اخر الكلمات يف الداللة على املعىن، واالقة بني اواخر 
الكلمات وبني ماتدل عليه من معىن، وطريقة بناء اجلملة وترتيب  

ا.    كلما
مهية اإلعراب  لتطور اخلديد يف املفهوم يسلم  ومن املسلم به أ

ساس يف بناء اللغة العرابية التكتمل إالبه، وال تكتسب ألنه جزء أ
عرويتها إىل بصحته ولسالمة. وما نسمعه من حني إىل اخر من 
دعوات شريرة أىل التحليل من االعرب، والوقوف على أواخر الكلمات 
لتسكني إن دلت فإمنا تدل على جهل بلنتنا العربية اجلميلة، وعجز 
                                                           

٢٦برتوموان هاراهب. املراجع السابق. ص.   14  
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للمتعلم أن يدرك اسرار اللغة ويتمكن  عن فهم قواعدها، ولن ينسين
ا  منها إىل إذا تعلم قواعدها ودرب عليها تدريبا ميكنه من اإلمام 
ا يطلق مقتضى احلال،  والقدرة على تطبيق قوانيتها، واختيار ألفاظها 

ا يؤدى إىل رقى األسلوب ومجال العبارة.   ١٥وحسن التأليف بينها 
اخر الكلم عر وبناء. وال النحو علم يبحث فيه عن أحوال أو 

شك أن أفضل تعريف ملفهوم النحو هو تعريف "ابن جين" وهو انتحاء 
مست كالم العرب يف تصرفة من إعراب وغريه كالتثية واجلمع والتكسري 
واإلضافة والنسب والثر كيب وغري ذلك، ليلحق من ليس من أهل 

هلها يف الفصاحة يطاهلم جبمل فعلية  يد الدراسة أحد اللغة العرابية 
  الكمالت كاملفعول به أو الظرف.

  ). نشأة علم النحو٢
ت عن بداية علم النحو وأول من خطاه، ولكن  تعددت روا

ه) ملا دخل ٦٩أشهرها وأوثقها الرواية عن قصة أيب أسود الدؤيل (ت 
أيت ما أشد احلر متعجبة ورفعت  لبصرة فقالت له:  على ابنته 

جر (صفر)، فقالت: "أشد" فظنها مستفهم ة، فقال هلا: شهر 
  أبت، إمنا أخريتك ومل أسألك.

فأيت أبو األسود على بن أيب طالب قائال:  أمري املؤمنني، 
ذهبت لغة العرب، يوشك إذا تطاول عليها زمان أن تضمحل، فقال 
ء النهصة املضية. ١٩٨٤. ص. ١٦٧                                                            اس عرب. سرا   15 دمحم. ميتوضو فمبيالجران 
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له: وما ذلك ؟ فأخريه خري ابنته، فقال األمري: هلم صحيفته، مث أملى 
م الينرج عن اسم وفعل وحرف جاء ملىن "مث رسم رسوما، عليه: "الكال

مث قال له: أسلك هذا النحو. وقيل إن عليا أليب أسود: "أنح هذا 
  ١٦النحو" فسمي هذا الفن حنوا.

  ). هدف تعلم النحوية٣
 االتصال ودراسات, احلديثة اللغوية الدراسات توصى

 أجل من االمكان قدر البسيطة اللفظية الرتكيب أسلوب لستخدام
دة-والثاىن. الفهم-األول: هدفني حتقيق . احملتوى استدعاء احتمال ز
 على له أن كما, اللفظى التعقيد على بدل عام بشكل اجلملة فطول
لشعر يقرء الذين الشباب أن وجد فقد. الفهم  أى جتاه حساسون و

 مدى على تؤثر فيها طيقة فيها نشاذ أى وجتاه النعمة ىف اضطراب
 األمهية تسب بتغري النحويني بعض ينادى هنا ومن. للرسالة تقيلهم
 أجله من وضع الذى األول اهلدف ولعل. الكالم جزاء اخلاصة
 اللحن من القواعد حفظ هو-معربة لغة العربية اللغة عتبار -النحو

 الزمان مرور ومع. الشريف واحلديث, الكرمي القرآن وخباصة والفساد
  : يلى ما حتقيق اىل دف القواعد دراسة أصبحت

 هذه وجعل ،الصحيحة األساليب حماكاة على التالميذ اقدارأ.    
  .حمضة اليه تكون أن من بدال مفهوم أساس عاى مبنيا احملاكاة

                                                           
  16 ديوي محيدة حنفي وأحمرتام. قواعد النحو امليّسرة. (ماليكي فريس : ماالنغ. ٢٠١٣). ص. ١
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 املختلفة العالقات وفهم الربط ،املالحظة دقة على القدرة تنميةب. 
ة الرتاكيب بني   .املتشا

 ،اللسان وتقومي ،األداء وصحة ،العبارة سالمة على التالميذ اقدارج. 
  .والكتابة اكالم حتسني أى ،الكالم ىف اخلطأ من وعصمته

م ىف وتنظيمها املعلومات ترتيب على التالميذ اقدارد.   وتدريبهم اذها
  .واالستنباط, والتعليل التفكري دقة عاد

 امنا النحو قواعد ألن ،وصيغها اللغة أوضاع على التالميذ وقوفه. 
 الىت التغيريات وبيان والصيغ اع األوض لتلك علمة وصف هي

 عليها يسري الىت املتنوعة األساليب وفهم, الفاظها ىف حتدث
  .فنية دراسة اللغة يدرس أن يريد ملن ضرورى كله وهذا. أهلها

  ). مؤشر قدرة النحوية٤
وبعد ان نعريف العلم النحو و هدف تعلم النحويبة ميكننا 
ن العلم النحو كان له دور أساسي جدا يف اللغة املعربية، ألن  االستنتاد 
العلم النحو يهدف للحفاظ على فقط خطأ ولكن أيض ملىن هذا 
االخالف قد يؤدي أيض إىل فهم شحص أو حجحوعة نصووص يف 

نحو هو دراسة موقف الكلمات يف اجلملة، االستحابة العربية. والعلم ال
وأخريا الكرامة، ودرب كل من إعرب. والعلم النحو أيضا فحص ثالثة 
أشياء: احلروف والكلمات واجلمل يف النصب شكل رفع، أوجزم وغري 

  ذلك. 
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ا تتقن حول  لتايل حنن قادرون على إتقان النظر فيها إ و
فال النصب إلكرتوين، جزم احلروف، والكلمات واجلمل والعلم النحو. 

كم وهكذا مضارعة دواليك. وجيب أيضا أن السيطرة على املوقف أو 
س به من  موقف إما كلمة (املرفوع و جمزم ومنصوب)، وأيضا عدد ال 
بناء اجلملة اإلمسية واجلملة الفعلية ومضاف مضف إليه، جر جمرور، مبتدأ 

ما اإلسم أو فعل واخلري، نعت منعت، واألخرى، وأيضا أن نفهم 
  وكذالك.

  ). طريقة تعلم النحوية ٥
 ج منهجي بشكل حتدد شاملة خطة العرض لغة هي طريقة

 الثالثة العناصر جلميع كمظلة) طريقة( املدى طريقة وضع يتم. قائم
 يف). منهجية( منهجية لذلك تدعى أكثر) الداخلي و والتصميم النهج(

 ١٧.طريقة يقرتن طريقة حق هو استعماال األكثر املصطلح و العربية، اللغة
 بتقدمي تتعلق الشاملة خطة وهى, اإلجرائية هي" الريقة" أن أنتوين وأوضح

, اآلخر عن خيتلف واحد جزء اليوجد, منتظم أساس على اللغة مواد
  .اختيار   مت الذي املدخل على اجلميع ويستند

 تبحث اليت العربية العلوم من فرع هي العربية اللغة تراكيب إن
 بصياغة املتعلقة القواعد وكذلك اجلملة وتكوين الكلمة صياغة حول

 اللغة بقواعد األحيان من كثري يف العربية اللغة تراكب تسمى. كليهما
اس عرب. (مالنغ : ميشكات). ص. ٦- ٨                                                              17. هحد فواد افيندي. ميتو ضولوجي فينغنجاجاران 
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 هو كما النحو القواعد تعليمالصرف أو القواعد. و  النحو ،العربية
 تتطلب الىت, املعتدد العقلية العامليات من الكثري على ينتطوى معروف

 فهو النحو املفهوم أما. والتطبيق والتحليل والرتكيب الفهم املتعلم من
رد التفكري صيغة موعة اجلواهرية السماة تعكس الىت ا  الكلمات من ا

 تكوين ويتم, اللغوية الظهرة فهم إىل لتؤدى بينها القائمة والعالقات
الباب  على للداللة السمات هذه تظاهر احلالل من النحو املفهوم

لقواعد عن طريق استدااللية أو  النحو. وميكن أن يتم التعريف 
  استقرائى.

  أ. الطريقة استدااللية
 مفهومة تكون أن جيب الىت القواعد توفري من تبدأ

 للطالب متنع ،ذلك بعد. منها أمثلة ذلك بعد وقدمت ،ومنحفوظة
 وتكون. أعطيت الىت الرموز أو الفاعدة لتطبيق لتمارين للقيام الفرصة

 ،)البالغني( الناشئني اللغة متعلمي معظم لذي حيا اكثرها الطريقة هذه
 عقلهم قرة ومع ،اللغة قواعد عن معرفة لديهم قصري وقت يف ألن

  القواعد يف كل وقت ماحيتاجونة. تلك تطبيق من يتمكنوا
ا وكانت  فقط القواعد حفظ إىل مييلون املتعلمني أن ،عيو

 أفل املتعلمني أن, ذلك ونتيجة. التفهيم عمليه يف االشرتاك ويقولون
 .احلقيق اللغة استخدام ممارسة يف القواعد تطبيق على قدرة
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  ب. الطريقة االستقرائية
. األمثلة أوال املعلم يعرض ،بكيفية مستخدمة الطريقة هذه

 خذون املعلمني توجيه مع الطالب كان ،املقدمة األمثلة دراسة وبعد
ذه. األمثلة هذه على بناء نفسهم اللغة قواعد عن االستنتج  ،الطريقة و

 أي ،التعليم أنشة يف أنشاط نشاط مع لشاركة يقومون الطالب كان
 كافية ممارسة بعد القيامة يتم التلخيص هذا ألن. القواعد تلخيص يف

 واقعة استخدامت قد القواعد تلك عن املعرفة فكانت ،الطالب لدي
 الطريقة هلذه الضعف نفطة يعترب الذي وأما. اللغوية املهارات من كدعم

 متعلمو كان حبيث ،جديدة بقواعد للتعرف املستغرقة األوقات كثرية هى
  لديهم الصري عادة إالقليال. يكون مل الكبار اللغة

 األحكام معرفة إىل دف القواعد حفظ دروس كانت إذا
 ،فهمها على يساعد الذى العلمى التدريب هو التطبيق فدرس ،اللغوية
 وبه ،املالحظة ملكة فيهم ويريب التالميذ أذهان يف تثبيتها على ويعمل
 عادات وتتكون ،األخطاء ومن العبارات وتسلم ،األسلوب يستقيم
  عند التالميذ. والسليمة الصحيحة اللغوية

 سلسلة( أدبية أمثلة التطبيق لتمارين املدرس اختار وإذا أ
 لعوية ثروة اكناز يف تالميذه لعاون) اخليال بديعةو  األفكار مرتبةو  العبارة

 يكون أن إما والتطبيق. التكلم أو التحرير عند ا ينتفعون ،جديدة
 وسائل خري من معا ومها لآلخر مكمل منهما وكل كتابيا أو شفو
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 أن املدارسني نوصى املزدوجة أمهيتهما مع القواعد لتثبيت العلمى الرتيب
  فائدة للتعالميذ.  أكثر ألن الشفوية من يكثروا

 امتحان رية التحري التطبيقات بتمارين يقصد أال جيب
 إصالح على تدريبهم من نقصده ما بقدر ذكائهم وقياس التالميذ
 شفوية بتطبيقات التحريرية التطبيقات نسبق أن جيب وهلذا ،الكتابة
 يدور الىت القاعدة وفهم الطريقة استقامة على تعاونه و التلميذ تساعد

  :مراعاة ينبغى لذا ،التطبيق واهلا
  من حكمو  الشعر من أبيات( أدبية نصوص ىف األمثلة تكون أن .١

 أن ال) وبيئتهم التالميذ حبياة صلة هلا عباراتو  قصرية قصة النثر
  تكون يف أمثلة جافة تنفر التالميذ وتبغضهم يف القواعد. 

 عن بعيدة تكون وأن التطبيق أسئلة ىف الوضوح يتوفر أنت جيب. ٢
 وأن والغموض االلغاز من خالية, واحمللية التقديرية اإلعراب مشكالت

 وتدعو طورا اإلعراب فتشمل, واجدة وترية على التسري مشوقة تكون
  إىل التفكري طورا اخر.

 هو ما على تقتصر وأال, القاعدة جبوهر التطبيق أسئلة تتصل أن جيب. ٣
  .اللغة قواعد من شاذ

ر) القصص -والشعر النثر نصوص -القراءة( العربية اللغة فروغ ىف. ٤  آ
 لذا: التطبيق لدروس صاحلة مادة لكانت اختيارها أحسن لو ،أدبية
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 غربية ليست القواعد أن التالميذ ليشعر املدرس ا يستعني أن جيب
  التعبري. وسالمة اللفظ ضبط وظيفتها هلا متمم جزء هي بل اللغة عن

 مطبوعة بطاقات ىف التمرينات تعد أن ينبغى التطبيق حصة بدء قبل.٥
 إضافية سبورة علة تكتب ذلك يتيسر مل وإذا ،التالميذ على وزع ت

  .واضح خبط
 املدرس هلم ليوضح يناقسون مث التمرينات بقراءة التالميذ بطالب. ٦

م مايرى  الىت القواعد أو لقاعدة كتذكرهم إيضاحة إىل حاجة ىف أ
  .لتطبيق صلة هلا

 ليساعد بينهم مير أن على كراستاهم ىف اإلجابة للتالميذ املدرس يتبع. ٧
 على وخطاة فيفهمه ،وإرشاده نصحة حالتة تستلزم الذى الضعيف

  .خطأنفسه صالح ليقوم يرتكه أن
 فواجب، شهرى نصف أو شهر اختبارا التحريرى لتطبيق قصد إذا. ٨

 يقوم أن وبعد, التالميذ جيب أن بعد إال يناقش أو يشرح اال املدرس
 منهم كل ليعرف تالميذه يناقش حينئذ ،الكراسات صالح هو

 من لتأكيد بينهم مير أن املدرس وعلى بنفسه صالحه فيقوم خطأه
  .التويب صحة

ا ىف غاية ليست النحوية القواعد أن إمجاع هناك  هي إمنا, ذا
 بلغة والكتابة احلديث على املتعلمني تعني الىت الوسائل من وسيلة

 اخلطأ و اللحن من عصمتها و ألسنتهم لتقومي وسيلتهم فهي. صحيحة



23  

م وهي  إستخدام من يتمكنوا حىت األداء وسالمة التعبري دقة على عو
 تساعد أخرى وسائل وهناك, ومهارة يسر ىف صحيحا إستخدمها اللغة

 حباجته التالميذ وسعور الصاحلة اللغوية البيئة مثل القواعد تعليم جبانب
 قدحقق اللغة منهج يكون هلم وتعبري ألسنتهم فإذا. حياته ىف النحو إىل

  .أهدافه من الكثري
   ). خطوات عرض النحو٦

إن الطريقة يف تدريس حفظ القواعد النحو: أوال، ينبغي 
التدريس غري مملة للمعلم تقدم أمثلة كثرية من املواد احملوثة، كي يربي 

نيا، ويف أثلة املقدمة، ينبغي أن  وميكن أن يسهل فهم الطالب عنها. 
لثا، عندما  يكتبها املعلم على السبورة، ويشرح الغرض والتعريف عنها. 
يشرح املعلم الغرض والتعريف عن ماداة حفظ النحو والصرف، وفهم 

   ١٨الطالب الكامل يرتكز يف أمر املواد.
 من يبتدعه وما ،املدرس طريقة اىل يرجع القواعد درس نتائج

 مادمنا مرسومة طريقة نفرض أن لنا وليس, التدريس أثناء فنية مهارة
 املدرس إىل يعود فيها التوفيق عدم أو ،مادة تدريس جناح ن مقتنعني

 أو ببعضها ا خذ أن له للمدرس اسرتشاد التالية واملالحظات
    :يرتكها

اس عرب. ص. ٢-٥                                                              18 اولني نوها. ميتيو ضو لو جي سوفري اكتيف فمبيالجران 
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 دراستة للتالميذ سبق فيما عامة مبناقسة القواعد لدرس التمهيد يكون) أ
  .حاليا املعد لدرس تتصل الىت النحو أبواب من

) األسلوب ومجال ،الفكرية طرافة( ،اإلختيار جودة األمثلة ىف يراعى) ب
 يدور الىت األلفاظ حتت خط وضع مع واضح خبط تكتب أن على

   .اجلديد الدرس محلها
  . معناها فهم التالميذ على تسهل صامتة قراءة األمثلة تقرأ) ج
 وذلك األمثلة ملعاىن التالميذ فهم من املدرس يتأكيد أن ينبغى) د

 الكلمات خصائص إىل أنظارهم لفت على يعني فهذا مبناقشتهم
 أحتتا وكلما لقاعدة للتعريف الشرح حوهلا سيدور الىت واأللفاظ
 بني املشرتكة الصافات ملعرفة أنفسهم على االعتماد فرصة للتالميذ
 حتبيب البحث ىف لذة وجدوا، القاعدة واستنباط استطاع ،األمثلة
  .  القواعد دروس إليهم

 أحكامها وتفصل, القاعدة إىل تشرت الىت العبارة تكون أن يستحسن) و
 بعبارات تتقيد ال سهلة لغة ىف) ماأمكن( التالميذ صيلفة من

  .االصتالحية التعاريف
 بصياغة املدرس يطالبهم هلا التالميذ وفهم القاعدة استنباط بعد) ه

ة أمثلة فيها  عبارات  لفهم سبيلهم كانت الىت األمثلة لتلك مشا
  .وضوحاز األمر ليزداد القاعدة
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 على تطبقية تديبات إجراء دون القواعد حصة وقت ينتهى أال جيبز) 
 ،حية من القاعدة لتثبيت ،دروسنا ىف بصددها حنن الىت القاعدة

رة   .أخرى حية من التالميذ ىف النشاط روح وإ
  ). املزا٧

  :منها خصائص هلا تكون حيث عديدة مزا هلا الطريقة هذه
اأ).    .والرتمجة والكتابة القراءة قدرة يف أكثر الرتكيز تعطىي إ

ا تستخدم طريقة الرتمجة كشكل أساسي جدا من التعلم.   ب). ا
  ج). تعطي املزيد من الرتكيز يف حتليل النحوية منالتعبريات اللغوية املنظوقة. 

  ). العيوب٨
اأ).   اللغوية املهارات هي اليت) الكالم( النطق مهارات مل إ

  .األساسية
  ب). االستخدام العديد من اللغة األم.

 اللغة من بدال ،العربية حول العلوم تدريس يف الرتكيز من املزيد تعطيج). 
  نفسها. 

  ). املشكالت حفظ النحوية اللغة العربية٩
ا املدرس ىف العريب النحو صعوبة أسباب من لعله  كدست أ

 املعلمني عناية وأن التالميذ ا وأرهق مناهجها ىف النحو أبواب
 الذى قدرة إال لناحية يعنو فلم, منها النظر اجلانب إىل متجهة
 عادة يوضع امتحان ىف للمرور وحفظها القاعدة فهم على يساعد
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 يف املستخدمة سرتاتيجيات ذلك. اال من أكثر تتطلب ال بصورة
  :التايل القواعد تدريس

  أ). حتليل األخطاء
ا  وحتليل حتديد يف الدقة تتطلب اليت اسرتاتيجية إ

 مربر تقدمي إىل إلضافة العربية، النحوية األخطاء على الطالب
  التالية: اخلطوات.  خطأ لل
 تكليف يعطي احملاضر بعد يستخدم االسرتاتيجية هذه. ١

 جيري اليت موضوع لل وفقا قصري مقال لكتابة الطالب
  .تدريسها

 حتديد حماضر على جيب املهمة، تصحيح يتم أن بعد. ٢
 األخطاء( العالية الرتددات أن شائع خطأ وهو وتصنيف
 اليت( الفردية األخطاء هو الذي واحد). وكذلك الشائعة

  ).فقط واحد شخص رمبا أو القليلة، األخطاء هذه مثل تفعل
 وترية من بدءا األخطاء هذه لتحليل معا الطالب من طلب. ٣

  عالية. 
 لزم إذا. تصحيحه ميكن و األخطاء حيث احملاضر شرح مث. ٤

 اليت ملشاكل يتعلق فيما القواعد احملاضر وأوضح األمر،
  .حتليلها جيري

  املقارنة الناصحب. 
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دف  بني للمقارنة للطالب للسماح التعلم التقنية هذه و
 .النقاش موضوع نفس يف ولكن الكتابة، شكل من خمتلفة مناذج

  وتركز هذه الدراسة على عناصر من قواعد اللغة، خطوات:
 يف خمتلفة ولكنها املوضوع نفس كتابة من اثنني املعلم يقدم. ١

الت والصحف وهكذا.   شكل ا
  . قسم الطالب إىل جمحوعات اليت تعمل معا.٢
 من املتاحة، الوظيفتني بني املقارنة لكتابة جمموعة كل من اطلب. ٣

  خالل حتديد العناصر النحوية.
  تسلسل يف جنب إىل جنبا املقارنة الطالب نتائج مناقشة. ٤

 منطقي.و 
  

  مهارة القراءة اللغة العربيةب. 
  تعريف القراءة). ١

ت وفهم  إدراك على القدرة هي القراءة  مكتوب شيء حمتو
 والقراءة  جوهرها، يف. اهلضم طنا أو قراءة خالل من) مكتوبة رموز(

التواصل بني القارئ من خالل النص يف الكتابة، كما   عملية هي
 عن اللغة كتابة بني املعرفية العالقة يف حيدثكتب. مث مباشرة، والذي 

  .الفم طريق
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 أو احملتوى فهم على تعتمد هي العربية اللغة قراءة على القدرة
ا يعين وهذا. القراءة يف املعىن  العربية اللغة قواعد إتقان على تعتمد أ

 وليس التفاهم بعد العربية للغة القراءة مهارة ولذلك، .اإلجنليزية أو
 إال ميكن ال العربية للغة األوىل اللغة قواعد فهمهو  وهذا. لفهم قراءة

  . صحيح بشكل تقرأ أن
والقراءة عامل أساسي يف بناء الشخصية وصقلها فهي تزود 
ملعارف واخلربات اليت قد اليستطيع أن يكتسبها مباشرة إال  القارئ 
ا هي أداة الطالب وحتصل علومه الدراسية،  من خالل القراءة، كما أ

والقراءة هي النافذة للدارس فمن ال يقرأ جيدا ال حيصل جيدا. 
األجنيب الذي يطلع إىل فكر العرب وتراثهم. وارتكاز هذه املهارة يعين 
سس الكتابة  ا.واملراد  معرفة الطالب علي أسس الكتابة وفهم مضمو
ا غري مناسبة  هي متكني الطالب من معرفة احلروف اهلجائية ّأل

ون الكتابة هي متكني للحروف ألفابئية الالتنية، بينما معرفة مضم
الطالب من معرفة املفردات اجلديدة يف تلك النصوص بطراز صحيح 
سليم (وهذا خاّص للناشئني) وإىل جانب تزويدهم علي املفردات 
الشائعة اجلّمة. وعلى وجه خاّص املفردات املسعربة يف اللغة 

  ١٩اإلندونيسية، ككلمة مسطرة، وكرسي وماإىل ذلك.
   اءةأغراض دروس القر ). ٢

                                                           
اس عرب تييوري دان فراكبيك. (فكتا فريس : فندار ملفوغ. ٢٠٠٨). ص. ٩   19 سلطان شهريل. ميتوضولوجي فينجاجارن 
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  حييب أن تتجه دروس القراءة إىل حتقيق األغرض االتية:
أ). تنمية قدرة التلميذ على القراءة وسرعة فيها، وجودة نطقه وأدائه 

  ومتشيله للمعىن.
ب). فهمه للمقروء فهما صحيحا، ومتيز بني األفكار األساسية والعرضية 

  فيه، وتكون ينه األحكام النقدية عليه.
لتلميذ على تتبع مايسمع وفهسه فهما صحيحا ونقده ج). تنمية قدرة ا 

  واالنتفاع به يف احلياة العلمية.
ا يالئمة وينفعه  د). تنمية ميل التلميذ إىل القراءة ودفعه إىل االتصال 

  من الكتاب واملطبوعات.
  ه). حتصيل املعلومات وتنميتها وتنسيقها.

دت والرتكيب و). الكسب اللغوي وتنمية حصيلة التلميذ من املفرا
  اجلديدة والعبارات اجلميلة.

   طريقة تعلم القراءة). ٣
إن القراءة من املهارات الرئسية الالزمة يف تعليم اللغة. وأما 
املهارات األخري فهي فهم املسموع والكالم والكتابة. وسنعرض فيما 
يلي أهداف مهارة القراءة وخطوات تدريسها. وأما األهدف العامة يف 

  فتشمل علي النحو التايل:القراءة 
دة املعلومات واخلربات والثقافة العامة.١   . ز
  . رقي مستوي التعبري.٢
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  . تذوق اجلمل.٣
  . عرض سري املصلحني واألبطال.٤
  . تنمية ملكة النقد ملا يقرأ.٥
ت وإمناء اخليال.٦   . املتعة الشخصية وتطمني اهلوا
   ٢٠. تدريب الطالب علي مجع املعلومات.٧

 وحماولة املهارة هذه طبعية حتليل على القراءة تعلم طرق بنيت
 الوسائل أفضل إىل القارى وتوجيه ممارستها يف التخليف أسباب عالج

 إليه الذي للمعىن كامل فهم مع وسهولة ويسر سرعة يف ملزاولتها
 حسب القراءة تعليم على الطريقة هذه أتباع حث وقد. الكاتب

  ل االتية.املراح
  .يقابلة الذي اللغوي والصوت حرف كل املتعلم حيفظأ). 

 له سبق اليت احلروف حتوي كلمات من مقاطع املتعلم يرددب). 
  .متحركا ساكنا حرفا مقطع كل يشمل حبيث ،تعلمها

 يسهل وف حر على حتتوي كلمات قراءة ممارسة يف املتعلم يبدأج). 
  .الكلمة نفس يف مرة من أكثر بعضها ويتكرر نطقها

 على مث أوال واحد مقطع على حتتوي معىن هلا كلمات املتعلم يقرأد). 
  .الكلمات قراءة يتقن حىت تدرجييا ذلك من

                                                           
١٠٤نفس المرجع. ص   20  
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 كلمات من تتكون قصرية عبارات قراءة على املتعلم مترين جيريه). 
 وعالمات األرقام شكل معرفة مع طويلة مجل قراءة مث ،مألوفة
  .اجلهرية القراءة يف ا واالستعانة الوقف

   خصائص مادة القراءة). ٤
 االستماع مادة عن كثريا القراءة مادة خصائص ختتلف ال

 تتناسبىمع وصفات مقومات هلا منها فكل ،مناقشتها سبقت الىت
 اهلدف كان فإن. واملعلم املتعلم إليه يرمي الذي السلوكي اهلدف
 واف شرح على حتتوي حبيث القراءة مادة اخرتت التفاصيل كل وتذكر
 أن ويالحظ. تذكرها على يساعد منطقي وترابط جديدة فكرة لكل

 نوعيات بعض من متاما خلت قد الكتب هذه من العظمى الغالبية
 .أجنبية لغة يدرس الذي املتعلم  كبرية أمهية هلا اليت القراءة مادة

  ت.النوعيا هلذه أمثلة هنا وسنورد
  تفيدة. أ. املصادر اليت حيتاج إليها القرئ للباحث عن معلومات

 ب. املصادر اليت حيتاج إليها القرئ للباحث عن معلومات تفيدة.
  أنواع  القراءة). ٥ 

  :وهى انواع مخسة اىل القراءة ينقسم
  املكثفة القراءةأ). 
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 كوسيلية تستخدم الىت القراءة تلك املكثفة لقراءة يقصد
: التالية اخلصائص له. اجلديدة والرتكيب اجلديدة الكلمات لتعليم

  املعلم مع الصف يف تكون أن .)١
 وإثراء القراءة يف األنشطة املهارات حتسني إىل دف .)ب 

  القراءة يف حتتاج يف أنه قواعد وسيد املفردات
  وتوجية واملتعلمني. اإلشراف ومعلمة معلما .)٣ 
  الصامتة القراءةب). 

 أومهس صوت دون ،فقط لنظر تتم قراءة الصامتة القراءة
 حنجرة ىف الصوتية احلبال اهتزاز دون حىت بل ،الشفاه حتريك أو

 جمال إلفتحام غاتينيو من مغامرة الصامتة الطريقة تعترب. القرائ
 ينبغى نه القائل املبدأ على فيها اعتمد األجنبية اللغات تعليم
 ،الدراسة غرفة ىف اإلمكان بقدرة صامتا يكون أن اللغة معلم علي
 اللغة من ممكن قدر كرب والتكلم النطق على الدراس يشجع وأن

 اليت األخر واألسس املبادئ جائت. تعليمها حياول اليت األجنبية
 األلوان لوحات استخدام خصوصا ،الصامتة الطريقة عليها تقوم

 تصميم يف لغاتينيو سابقة تربوية خربة من ،امللونة كويزنري  وأعواد
ضيات القراءة لتعليم برامج  األعواد هذه ابتكر من أول لكن( ،والر

حيث  Georges Cusenaire)(ري كويزن جورج األوريب املريب هو
ضياتيف  استخدمها أصال  غاتينيو الحظ وعندما. تدريسالر
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 يف ستخدامها ذلك له أوحى  كويزنري ألعواد التعليمية الفائدة
  .)اللغة تدريس

  اجلهرية القراءةج). 
 جهرية قراءة النص يقرأ أن الطالب من املعلم يطاب ما عند

 أو واحد هدف حتقيق ذلك وراء من يهدف فإنه الصف غرفة يف
  :األتية أهداف من أكثر

 إذا وتصحيح العربية لألصوات الطالب نطق تقييم املعلم يريد). ١
  أخطا.

 واجلمل الكلمات لنربات الطالب نطق تقييم املعلم يريد). ٢
  إذا أخطا. وتصحيحه

 وعالمات والنقط الفواصل عند الطالب نطق تقييم املعلم يريد). ٣
  .أخطا إذا تصحيحه و االستفهام
  د). القراءة البسرعة

هدف القراءة البسرعة للطالب شجاع القراءة اسرع. مث 
  ٢١طالب كن مد إلصالح عمل الوقائق. 

  امهية القراءة). ٦
 التدريس وطرق الرتبوية الفلسفة ختالف القراءة أمهية ختليف

 ،السائدة هى والرتمجة النحو طريقة كانت فعندما. املربون يتبعها اليت
                                                           

. ٢٠١١). ص. ١٧٢ اس عرب. (ترياس : يكياكر . ميتوصولوجي فممبيالجران    21 وا مو
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 طريقة انتشرت وملا. اللغوية املهارات من غريها تفوق أمهية للقراءة كان
 األنشة كل حوله تدور الذي املهارة هذه صارت مؤيدها وكثر القراءة
 املباشرة الطريقة اتباع عند كثريا تقل القراءة أمهية وبدأت. الرتبوية

اتني نذكر ولعلنا. السفهية السمعية والطريقة  إلصالح ظهر الطريقني أ
 ةاليت سبقتهم اليت التقليدية الطرق على املربيون حظها ال الىت العيوب
  .اللغوية مهارات من غريمها على أولوية والكتابة القراءة أعطيت

 أهداف أهم هي األجنبية اللغة قراءة على القدرة أن شك وال
 إال واإلستماع احلديث فرصة تتاح فلن. العريب العامل يف اللغات تعلم

 من العظمى الغالبة أما. األجنبية اللغة يتعلمون ممن اليسري للنذر
 العلمية والكتب املراجع لقراءة هلم ضرورية القراءة مهارة فإن النتعلمني
 والقيام احلارجي للعام واحلضاري الفكري الرتاث على واالطالع
 هذه وكل. املختلفة التخصص جماالت يف والعلمية الرتبوية ألحباث

 حىت جديدة مهارات على يتدرب أن القارئ من تتطلب االختالفات
 القراءة يف الكفاءة معيار إن. بنجاح األجنبية قراءة يزاول أن يستطيع

 فهم دقة مع ويسر وسهولة بسعة ممرستها على الشخض  قدرة هو
  : املاهر القارى خصائص ومن. الكاتب إليه يهدف الذي احملتوى
 للغة الكتابية الرموز معىن على التعرف سرعة على القررة:  أوال 

  .األجنبية
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 مع تتناسب حبيث القراءة يف السرعة تعديل على القدرة:  نيا
ا من والغرض املقروءة املادة طيعية   .قراء

 حبيث للقراءة األساسية املهارات يف التحكم على القدرة:  لثا
:  رابعا. به يقوم الذي النشاط بالئم ما منها يستخدم

 واستنتاج يليه مبا وربطه قراءته سبق ما تذكر على القدرة
 الذي األسلسي اهلدف ومعرفة ارئيسية الكاتب أفكار
  .الكاتب إليه يرمي

 ملية قراءة إىل حتتاج اليت اللغوية املادة بني التميييز على القدرة
  ر.عاب اهتمام من أكثر تستدعى ال الىت وتلك وحتليلية

  معايري اختبار القدرة على القراءة). ٧
دف اختبارات القدرة على القراءة ملعرفة مستوى القدرة  و

قياس منو وتطوير مهارات القراءة ومعرفة نتائج تعليم اللغة  على القراءة،
يكون لتطوير القدرة على هناك بعض كيمبوان اليت جيب أن  .العربية

  :قراءة اللغة العربية من بني أمور أخرى على النحو التايل
القدرة على التمييز بني احلروف والقدرة على معرفة العالقة بني أ. 

  .الشعار والصوت
  ب. القدرة على معرفة الكلمات، سواء ام ال.
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  ج. فهم معىن الكلمات حسب السياق.
  ة.د. فهم املعىن احلقيقي الكلم

  ه. معرفة العالقة املنطقية واستخدام كلمة االتسال يف مجلة.
  و. اختتام حمتوي اخلطاب بشكل مناسب.

  ز. القراءة النقدية.
 سواء العربية القراءة على القدرة إتقان مستوى لتحديد

 ستخدام إليها ينظر أن ميكن مث ال، أم املنشود اهلدف إىل وصلت
  : النحو على تعترب أن جيب اليت رئيسية أشياء ثالثة
 .الطالب قراءات من تعرف أن ميكن اليت العربية الكتابة رموز تقدميأ. 

 معرفة على الطالب قدرة مدى معرفة على قادرا سيكون وهذا
 بشكل للصوت السلسة القراءة عن فضال العربية، اللغة رموز وإتقان
  .صحيح

 خالل من لفعل إعطاءه مت الذي احملتوى الطالب إعداد يفهمب. 
  .األسئلة طرح



37  

 ،)خطاء-صحيح( B-S متعددة، خيارات شكل يف األسئلة طرحج. 
 قادرة تكون سوف جرا وهلم الفراغات واتقان واألجوبة، واألسئلة

  .القراءة فهم يف املتعلمني قدرة معرفة على
  .الصف خارج القراءة الكتب لقراءة احلرفية الطالبد. 

 أعاله، العربية اللغة قراءة يف املرء مهارات معايري من لذلك
  :هو النحو على القراءة مهارات تقييم مؤشر سم يعرف أن ميكن

  ٢.١اجلدول 
  )فردي( القراءة تقييم

  قيمه القراءة أنشطة
    مقدمه

    العربية األجبدية . رموز١
    . السابقني القراءة٢

   اعداد
    اللغة  إتقان .١

   فهم
   املفردات . إتقان١
    اجلملة إتقان .٢
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   هاروكات بدون القراءة . مهارات٣
    لالهتمام مثرية مهارات . اختتام٤
    التبّول إعادة . مهارات٥

    موقف
    حرجة قوة .١
   احلرفيه .٢

  
  الكتبة مراجعة .٢

. املشكلة مع ارتبطت اليت السابقة البحوث يف حث مرجعة الكتبة هو
 عمل تقليد( االنتحال جتنب إىل يهدف ألنه مهم هاهو اعتبار هو منه والغرض
  ).اآلخرين
 العالقة " ملوضع (UIN Sunan Kali Jaga, 2014)الرسالة العلمية جوليل أ. 

 يف العريب النص ترمجة على القدرة مع شرف هو العلوم إتقان بني
 تبحثيف هذه الرسالة  ٢٢".دمياك املعتصمني روضة الداخلية املدرسة

 على القدرة مع شرف هو العلوم إتقان بني العالقة الدراسة هذه
 سيكون الذي البحث عن ختتلف للطالب، العريب النص ترمجة

  .أحباثه وموقع واألشياء العلوم جمال يف يكمن الذي احلذر الكاتب
                                                           

 الداخلية املدرسة يف العريب النص ترمجة على القدرة مع شرف هو العلوم إتقان بني العالقةالرسالة العلمية. جوليل.   ٢٢
 .): يكياكرتا UIN Sunan Kali Jaga, 2014. (دمياك املعتصمني روضة
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 ملوضع (STAIN Curup, 2014)ج. الرسالة العلمية موي وندي راهيو 
 اخلامس الصفني لتالميذ"عالقة بني قدرة النحوى مع مهرة القراة 

 يشرح رسالةال هذه يف ٢٣يف معهد التيهاد الوم لوبك لنغو". والسادس
 يتحدث الذي األصفر الكتاب قراءة مبهارة طالبه عالقة املوضوع هذا

 البحث، موضوع على يقع البحث هذا مع خمتلف يف أصلع، العربية
  .البحث وموقع البحث وقت

 ع "ملوض (UIN Sunan Kali Jaga, 2016)د. الرسالة العلمية حمد فّتحوجنة 
 لطالب األصفر الكتاب قراءة على لقدرة شوفور ىو النح عالقة

 ونوكرومو مينالوه فضلون بيسانرتين بوندوكمعهد  يف الثاين الصف
 معصرف والنحو  إتقان بني العالقة يشرح رسالةال هذه يف ٢٤".بلرييد
 اليت البحوث عن خمتلفة العربية، الصفراء الكتب قراءة على القدرة
  .البحث وموقع قياس على القدرة يف تكمن

 استنتاج استخالص ميكن املؤلفون كتبها اليت الثالث األطروحات من
 دراسة هو تقريبا نفسه هو منه يطلب الذي العنوان أن من الرغم على أنه مفاده

 وموقع خمتلفة البحث يف تكون سوف اليت املهارات ولكنالنحو  العلوم عن
  .خمتلفة أيضا البحوث

  
                                                           

والسادس يف معهد  اخلامس الصفني عالقة بني قدرة النحوى مع مهرة القراة لتالميذ .موي وندي راهيوالرسالة العلمية.   ٢٣
  : جوروب). STAIN Curup, 2014. (التيهاد الوم لوبك لنغو

يف معهد  الثاين الصف لطالب األصفر الكتاب قراءة على لقدرة شوفور هو عالقة. حمد فّتحوجنةالرسالة العلمية.   ٢٤
  .(UIN Sunan Kali Jaga, 2016). بلرييد ونوكرومو مينالوه فضلون بيسانرتين بوندوك
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  فرضيه. ٣
 احلقيقة اختبار جيب واليت البحث ملشكلة مؤقتة إجابة هي الفرضيات

 ميكن عليها، العثور مت اليت واملشاكل املشكلة خلفية إىل واستنادا.  جتريبيا
 الدراسة، من أوىل كخطوة املؤقتة اإلجابة بشأن استنتاجات خذوا أن للمؤلفني

 مرة العمق يف اختبار. الواقع يف البحث يتطلب يزال ال احلقيقة الختبار ولكن
  :هي الدراسة هذه يف الفرضيات صياغة. أخرى

ض  موجد=  Haأ.  عالقة بني تعلم النحو مع قدرة قراءة يف معهد الر
  الصاحلني ميجانج سكيت. 

عالقة بني تعلم النحو مع قدرة قراءة يف معهد  غري موجد=  Hoب. 
ض الصاحلني ميجانج سكيت.   الر

  
 
 
 
 
 
 
 
 



41  

الثالث الباب  
 طريقة البحث

  . نوع البحث١
ج    ستخدام  نوع البحث الذي أجري هو البحث امليداين 

كمي. ميكن تفسري البحث الكمي كأسلوب حبث قائم على فلسفة الوضعية. 
ت هو  لدراسة السكان أو عينة معينةكمي يستخدم النهج ال ، وحتليل البيا

  ٢٥.كمي أو إحصائي من أجل اختبار حقيقة الفرضية احملددة سلفا
من بني البحوث اليت ميكن تصنيفها كبحث ميداين كمي التجارب 

، استخدم يف هذه الدراسة ٢٦لبحوث الرتابطية.امليدانية والدراسات الطولية وا
الباحث البحث امليداين بنهج كمي لالرتباط. يتم استخدام ذلك حىت يتمكن 
ت كاملة ونظرة عامة للعثور على عالقة بني  الباحثون من احلصول على بيا

ض الشاولني النحو تعلم  ميغن للعلوم والقدرة على قراءة السانرتي يف مدرسة ر
  اإلسالمية الداخلية.السكيت 

، مها ، تضمنت هذه الدراسة متغريينالسابقةت املذكورة ا للمشكالوفق
بع الطلبالقدرة على قراءة كتاب  النحو  ، مث دروس )Y(، كمعيار أو متغري 

  .)X(كمتنبئني أو متغريات مستقلة 
  

  
  25 سوغيان. ميتتو ضولوجي فينيليتيا فينديكا كؤنتيتاتف، كؤليتاتيف دان ر&د. (بندوغ : الفابيت. ٢٠١٣). ص ٤١                                                           

  26 سوهر سيمي أريكوط. فروسيدور فينيليتيا. (يكياكر : رينيكا جبتا. ١٩٩٣). ص ١٠٢

٤١ 
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 والعينة جمموعة السكانية. ٢
 السكانأ. 

كمله أو الفرد الذي سيتم التحقيق فيه   السكان هو الكائن 
ت الالزمة. على الرغم من أن القاموس اإلندونيسي الكبري  لبيا فيما يتعلق 
هو "جمموعة من األشخاص أو األشياء أو األشياء اليت هي مصدر أخذ 

  ٢٧العينات يف البحث".
لتايل فإن عدد السكان هو العدد اإلمجايل لألشياء اليت سيتم  و

اليت سيتم استخدامها   ، يف حني أن تلك األشياءفحصها يف هذه الدراسة
كسكان يف هذه الدراسة هي مجيع الطالب الذين يشاركون يف دروس 

 ، ومجيع املعلمني الذين يقومون بتدريس الدرس.، ويقرنون اللغة العربيةالنحو
 ب. العينة

العينات هي جزء من عدد وخصائص السكان. إذا كانت البحوث 
تمعتعلالسكانية كبرية وكان من غري احملتمل أن ي ، م الباحثون كل شيء يف ا

، ميكن للباحثني حمدودية األموال والطاقة والوقت على سبيل املثال بسبب
، تقسم تقنية حتديد موضوع العينة بشكل عام ٢٨استخدام جزء من السكان.
، مها احتمال ا تقنية أخذ العينات على نوعنيأو يشار إليها عموًما على أ
 غري االحتمالية.أخذ العينات وأخذ العينات 

اس اندونيسيا. (بندوغ : الفابيت. ٢٠٠٢). ص ٢٤                                                              27 دبدكبت.كاموس بيسار 
  28 سوغيان. ميتو ضولوجي فينيليتيا فينديكا كؤنتيتاتف، كؤليتاتيف دان ر&د. (بندوغ : الفابيت.٢٠١١). ص ٨١



43  

ستخدام ، يتم أخذ وحدة العييف تصميم احتمال أخذ العينات نة 
، حيث يتمتع كل فرد من السكان بنفس الفرصة والفرصة قانون االحتماالت

ا. لك جيب أن يكون االستخراج عشوائيا أو عشوائيليتم اختيارهم كعينة. لذ
العينات العشوائية : أخذ ، وهيبعة أنواع من التقنيات العشوائيةهناك أر 

، أخذ العينات العشوائي البسيطة، أخذ العينات العشوائية املرسلة
 ٢٩العنقودي.

ه سيتم شرح على النحو التايل:    أد
ائية من مجيع أخذ العينات العشوائي البسيط هو أخذ عينات عشو .  ١

تمع ، عن طريق تسجيل مجيع أفالسكان بشكل عشوائي راد ا
، مث يتم استخدام األرقام املرسومة كأعضاء مسلسلةوإعطاء أرقام 

  عينة وفًقا لعدد العينات املطلوبة.
ت . ٢ أخذ العينات العشوائية العشوائية هو أخذ العينات عن طريق البيا

اء على االختالفات يف الشخصية اليت مت جتميعها يف طبقات بن
رقام ، من خالل حساب مجيع أمن الدراسةالشخصية وفًقا للغرض /

البدء اليت مت جتميعها بعد ذلك مث جيب متثيل كل جنمة يف عينة 
  البحث.

ت من ا . ٣ موعات أخذ العينات العشوائي العنقودي هو مجع البيا
اليت يتم تنفيذها عشوائيا، وعادة ما تسمى أيضا أخذ العينات 
  29 شوكرمن شرنويب. ميتوضولوجي فينيليتيا كؤنتيتاتف دان كؤليتاتيف. (جوروب : الف. ٢٠١١). ص ٩٥                                                           
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ا منطقة أخذ العينات ألن أخذ العينات يرتبط بتجميع العنقودية أيض
 ٣٠قع معينة.موا

ستخدام   استخدم الباحثون يف هذه الدراسة أخذ العينات 
خذ عينات لوب أخذ العينات العشوائي البسيطأس ، أي أن أخذ العينات 

تمع لديهم فرصة ألخذ عينات من األحكام  عشوائية يعين أن مجيع أفراد ا
على  اليت مت وضعها من قبل. وذلك عن طريق إعطاء قطعة من الورق حتتوي

أرقام ميكن اختيارها ألخذ عينات منها. ألن السكان يف هذه الدراسة اليت 
شخصا.  ٣٠املدرسة اليت بلغت حتتوي على مجيع الصف الثاين الصعود 

 أشخاص. ١٠، يف هذه الدراسة أخذ الباحثون عينة من لذلك
  توضيع املوضوع. ٣

، وهي رفعها املرادتُعد التعريفات التشغيلية مفيدة يف حتديد العناوين  
ض ع قدرة القراءة لدى طالب مالعالقة بني تعلم النحو م " عهد ر

ت هذه األطروحة بشكل أوضح ميكن  ميغانج سكيت" الصاليحن  لفهم حمتو
 تفسري ذلك على النحو التايل:

استمرار التفاعل بني شخصني أو أكثر يسهل عملية التعرف على :  . العالقةأ
 ٣١حالة مرتبطة أو متصلة.اآلخر. عن طريق 

ميكن تفسري التعلم بطريقة بسيطة على أنه حماولة للتأثري على :  . التعلمب
علم الشخص العاطفي والفكري والروحي الذي يريد أن يت

. ٢٠٠٧). ص ٤١-٤٧                                                              30 اروان اغوس فوروانطا. ميتوضولو جي فينيليتيان كؤنتيتاتيف. (ليكياكر : غافا ميد
، ٢٠١١). ص ٨    31  أجيب هرماوان. طريقة تعليم اللغة العربية. (بندونج: شركة رمياجا روسدا كر
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، ستكون هناك عملية لتطوير مبحض إرادته. من خالل التعلم
األخالق الدينية واألنشطة واإلبداع لدى الطالب من خالل 

ت املختلفة وخربات التعلم. خيتلف التعلم عن التفاعال
، بينما صف أنشطة املعلمني من حيث املبدأالتدريس الذي ي

  ٣٢يصف التعلم أنشطة الطالب.
العلم النحو هو جزء من علم اللغة بشكل عام، نسبة األداء. ج. النحو : 

كم  هو العلم الذي يبحث عن الالئحة النهائية ما إذا كان 
النصب، أو القواعد اليت تستخدم لتحديد  اجلملة وجزم أو

 ٣٣القانون اجلملة العربية، وهيكل الدولة إعرب وبيناء.
ت القراءة عن طريق ما هو مكتوب أو :  . القراءةد القراءة هي فهم حمتو

 ٣٤شفهي أو هجاء أو قراءة.
  الة مجع الوقائع. ٤

ت املستخدمة يف هذه الدراسة هي كما يلي:    أدوات مجع البيا
ت األوليةأ  . البيا

ت األولية أو أخذها مباشرة من قبل الباحث.       ٣٥يتم مجع البيا
ت اليت مت احلصول  ت األولية اليت مت احلصول عليها هنا هي مجيع البيا البيا
. ٢٠٠٩). ص ٨٥                                                            . فرفيكتيف اسلم تينتانج سرتيغي فممبيالجران. (جاكر : كينجا   32 ابودين 

  33   ٩السابق. ص. حمد شيف هللا أالزيز سنللى. املرجع 
اس عرب. (بندوغ : هومانيارا. ٢٠١١). ص ١٤٩   34 أمحد ازن. ميتوضولوجي فمبيالجران 

   35 ردوان. سكاال فينيليتيا فاريبيل – فاريبيل فينيليتيان. (بندونغ : الفابيت. ٢٠٠٢). ص ٢٤
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ت املصدر الرئيسيع ، أي مجيع الطالب املشاركني يف أنشطة ليها من البيا
ض حنو التعلم  املعهد  الشاولني اإلسالمية الداخلية يفوالقراءة يف مدرسة ر

ض الصاليحن   .ميغانج سكيتر
ت الثانويةب  . البيا
ت اليت مت احلصول عليها من       ت الثانوية تعين مجيع البيا البيا

نية. ت اليت ٣٦جهة  نوية هي البيا ت  ت اليت هي بيا حصل  البيا
الت واألطروحات والقواميس  عليها الباحث من خالل الكتب العربية وا

  السابقة.
 خطوة مجع الوقائع. ٥

ستخدام      ت الالزمة  يف هذه الكتابة للحصول على البيا
 التقنيات التالية:

 . املالحظةأ
كانت املالحظة دراسة متعمدة   ١٩٨٠وفقا لكارتونو يف عام    

 ومنهجية للظواهر االجتماعية واألعراض النفسية عن طريق املالحظة
نوع املالحظة اليت سيتم إجراؤها بواسطة املؤلف هو مالحظة  ٣٧والتسجيل.

غري مشفوعة بنوع غري منظم. املالحظة غري املشاركة هي عندما ميكن 
ت دون االضطرار إىل إشراك نفسه مباش رة يف املوقف للمراقب مجع البيا

ستخدام وسائط معينة (مثل الذي وقع فيه احلدث ، ولكن 
جيمني دان كيفيميمفينان فينديديكان. (جاكر : بومي اكثارا. ١٩٩٣). ص ٦٤                                                            ليسيس ادمينيسرتاسي ما   36 بورهانودين. ا

ري دان فركتيك. (جاكر : بومي اكثارا. ٢٠١٦). ص ١٤٧ وان. ميتوضو فنيليتيا كؤليتاتف :    37 امام غو
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املالحظة غري املنظمة هي املالحظة اليت مل يتم إعدادها  ٣٨ات).االلكرتوني
  ٣٩بشكل منهجي حول ما سيتم مالحظته.

، أجرى املؤلفون يف هذه الدراسة السابقاستنادا إىل الشرح     
اشرة يف شكل مالحظات على الرحابة، ال سيما يف جمال مالحظات مب

ض الشليحني اإلسالمية ا البحث وحتديدا لداخلية كموقع يف مدرسة ر
ستخدام أنواع غري مشارك من غري منظم.  للبحث 

 . استبيانب
 اليت األسئلة من قائمة ستخدام للبحث طريقة هو تبياناالس

 .عليه املدعى يسمى أو املعروف الشخص قبل من عليها اإلجابة جيب
 من واألشكال املواد على ثري وأهدافها البحوث من للغرض وسيكون
ت اللتقاط أداة هو . استبياناالستبيان يف املوجودة األسئلة  تريد اليت البيا
  ٤٠.دف عليها احلصول

 إجابة مع غومتان استطالع هو املستخدم االستطالع شكل
 )X( الصليب شكل إعطاء خالل من عليها اإلجابة كيفية وال نعم بديلة
م على  الباحثني وجود يتطلب ال استبيان أو زائد استطالع اخلاصة، إجا

 وميكن عليه، املدعى ك إىل واحد وقت يف مشاركتها وميكن مباشرة،
يبني توحيد وميكن قبل من عليها اإلجابة  القراءة مبعرفة هلم ُيسمح الذين ا

  38 رسلم اححدي. ميتوضولوجي فينيليتيان كؤليتاتف. (يكياكر : الّرز. ٢٠١٤). ص ١٦٩                                                           
١٤٩نفس املرجع. ص             39  

  40 بيما ولغيطا. فيقالوغي سواتو فينجانرت. (يكياكر : اندي. ٢٠٠٣). ص ٢٣٤
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 إعطاء ميكن حبيث اإلجابة، من اخلجل وعدم الصدق وحرية والكتابة،
يبني   .متاما نفسها هي أسئلة ا

  . االختبارج
لتحديد مدى إتقان طريقة االختبار هي الطريقة املستخدمة 

وذلك قبل واخترب الباحثون هذا الكاتب تتشاور أوال مع  مهارات القراءة
مدرسي املواد النحو للحفاظ على صحة وموثوقية. ويستخدم هذا االختبار 
لقياس إتقان وقدرة التالميذ بعد حصوهلم على العملية التعليمية املعلمني 

يرصد هذا الصك من قبل املؤلف من املواد اليت مت تدريسها.  ٤١رتة معينة. لف
لنسبة الختبار يتكون من نوعني هو النحو االختبارات والتجارب من  أما 

 مهارة القراءة.
 . مقابلةد

املقابالت هي عملية احلصول على املعلومات ألغراض البحث   
لوجه بني السائل أو املقابل مع  ريق اإلجابة واإلجابة أثناء وجهاعن ط

ستخدام أداة تسمى دليل املقابلة. يب  يب أو ا تنقسم املقابالت يف  ٤٢ا
الدراسة بشكل عام إىل ثالثة أشكال: املقابالت املنظمة واملقابالت شبه 

  اهليكلية واملقابالت غري املنظمة.
، على حث الكميكلة يف االستقصاء أو البا ما تستخدم املقابالت املهيغالب

ا يف البحوث قف جترى املقابالت املهيكلة أيضالرغم من أنه يف بعض املوا
. ٢٠٠٣).ص : ١٣٩                                                            . جاكر   41 سوكردي. ميتودولوجي فنيلتيان. (كومبتنسس دان بركتكيا، بومي أكسارا

زير. ميتوضو فينيليتيان. (جاكار : غاليا هندونيسيا. ١٩٨٨). ص ٢٣٤   42 دمحم 
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، فإن وظيفة الباحث هي فقط طرح عية. يف إجراء املقابالت املنظمةالنو 
عن اإلجابة على األسئلة فقط  ألسئلة ويكون موضوع البحث مسؤوالا

لألنه يف هذا النوع من املقابالت ،املطروحة فعل دليل للمقابلة أو ، يوجد 
  مقابلة إرشادية أعدت كل من السؤال واجلواب.

املقابالت شبه املنظمة هي املقابالت اليت متنح الباحثني احلرية   
ال توجد ، وألنه  تنظيم التدفق وإعداد املقابالتلطرح األسئلة وهلم احلرية يف

قابالت  ، يعتمد الباحثون فقط على إرشادات املأسئلة مت ترتيبها من قبل
ت. واملقابالت غري منظم هلا تنازالت يف نواح كثرية  كدليل الستخراج البيا
مبا يف ذلك من حيث املبادئ التوجيهية للمقابلة. إن إحدى نقاط الضعف 
يف املقابالت غري املنظمة هي أن املناقشة ستكون سهلة "الدوران" مع احلد 

كيد دم املؤلف ، يستخا. لكن يف هذه الدراسةمن املشكلة األقل 
ة ، ال توجد حاجة إىل إرشادات املقابالت غري املنظمة، ويف املقابالت املشا

، ولكن هناك نوًعا من اخلطة ة للمقابلةموعة من اإلرشادات التفصيلي
م على موضوع ما وفًقا ألهداف  يبني أو تعليقا العامة لطرح آراء ا

  ٤٣املقابلة.
ت ميكن استخدام توظيف مؤلف ا   ت من املقابلة كبيا لبيا

حبيث ميكن ، ها لإلجابة على مجيع أسئلة البحثداعمة ميكن استخدام
 ا للحقائق يف جمال البحث.قا وفاحلصول على األصالة حق

ربةكا. ٢٠٠٩). ص ٦٢٢                                                              43 فرسيتيا اروان. ميتوض فنيتيليان. (جاكر : اونيفريسيتاس 
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ئقه  . الو
ت حول األش   ئق هي عبارة عن جمموعة من البيا ياء أو الو

حماضر املتغريات يف شكل مالحظات، نصوص، صحف، جمالت، نقوش، 
ُتستخدم هذه الطريقة  ٤٤وما إىل ذلك. االجتماعات، جداول األعمال

ملعلمني والطالب واهلياكل التنظيمية  ئق املتعلقة  لو ت املتعلقة  جلمع البيا
  للمدارس وما إىل ذلك.

ألمر الصعب، مبعىن أنه    ملقارنة مع الطرق األخرى، فإنه ليس 
بتاإذا كان هناك خطأ، فسيظل مصدر ا ت  ، بدون تغيري. إىل جانب لبيا

  ٤٥هذا األسلوب يشمل أيضا طريقة ليست صعبة للغاية.
ئق يف هذه ، هناك الكثري الذي ميلدراسةيف هذه ا   كن تقدميه كو

ت وتدعمها الدراسة ت واالستبيا ، ألن هذه الدراسة تستخدم االستبيا
ت وميكن استخدامها كو   ئق.املقابالت كأداة جلمع البيا

  خطوة حتليل الوقائع. ٦ 
ألن هذا البحث كمي والذي سيخترب العالقة أو العالقة بني   
، يستخدم املؤلف يف هذه الدراسة تقنيات ين هلما مقياس امسي (قاطع)متغري 

ذه الطريقة هي إحدى الطرق ، وهي صيغة ارتباط حلظية املنتجاملوثوقية ، و
 متغري.األكثر استخداًما يف حساب عالقة 

                                                           
٢٣١نفس املرجع. ص   44  

ن فركفيك. (جاكار رينيكا جيفتا. ١٩٩٧). ص ٥٦   45 سوحرسيمي اريقنط. فرسيدور فينيليتييان سواتو فنديكا
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∑ (∑ )(∑ )
∑  (∑ ) ∑  (∑ )  

 
  البيان : 

   : حتليل عالقة اإلرتباطية  
اجلملة التالميذ       :  N 

درجات عدد من الضرب بني  Y  Xودوجات  : ∑  
∑ :  التعلم النحو  

∑ : قدرة على قراء اللغة العربية  
لدى الطالب مع القدرة على قراءة حنو ملعرفة حجم عالقة التعلم   

ض اإلسالمية الداخلية ، استخدم حجم القيم يف ميغانج سكيت يف مدرسة الر
 اجلدول التايل:

 ١.٣اجلدول 
  حجم معايري االرتباط

 العالقة التفسري 
، لكن العالقة توجد عالقة yو  xبني املتغريات 
 منخفضة جًدا

توجد عالقة ضعيفة أو  yو  xبني املتغريات 
 منخفضة

 توجد عالقة معتدلة أو كافية yو  xبني املتغريات 

 ٠،٢٠ –٠٠،٠  
  

٠،٤٠ – ٢٠،٠  
  

٠،٧٠ – ٤٠،٠ 
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 توجد عالقة عالية أو جيدة yو  xبني املتغريات 
  ٤٦توجد عالقة عالية أو جيدة yو  xبني املتغريات 

٠،٩٠ – ٧٠،٠ 
٠،١٠٠ – ٩٠،٠ 

 منهج الكتابة. ٧ 
 يف كتابة هذا البحث كالتايل:التسلسل 

  مقدمة: األول  الباب  
  حيتوى  على :

ال  الدوافع الختيار املوضوع. أ ، واليت حتتوي على املشكالت اليت تنشأ يف ا
  واليت تقرتح كعنوان للبحث.

 ، حيتوي على األسئلة الواردة يف املشكلة.تعيني املسألة. ب

  صياغتها ملناقشتها يف الدراسة.، حيتوي على أسئلة متت تعبري املسألة .ج
  ، حيتوي على قيود على مشاكل يف البحث.حتديد املسألة. د
  ، هو اجلواب على بيان املشكلة.غرض البحث. ه
  ، حتتوي على ما مت احلصول عليه بعد إجراء هذا البحث.ائدة البحث. فص

  الثاين : األساس النظريةالباب 
  حيتوى على :

 .األدب، وفرضيةاألساس النظرية، ومراجعة 
  طريقة البحث:  الثالث  الباب  

  حيتوى على :
  46 هناس سودبيا. فينجاجاران ستستك فينديديكان. (جاكار : راجا غرافنض فرسادا. ٢٠٠٣). ص ١٩١                                                           



53  

، هناك طريقة مقاربة سنستخدمها نوع البحث، يف هذا النوع من البحث .١
  يف حل املشكالت يف هذه الدراسة.

، هو عدد أو جمموعة األشخاص الذين جمموعة السكانية والعينة .٢
  سيكونون موضوع البحث.

، هو حتليل مطلوب يف شرح العناوين اليت مت النظرىالتعريف على كلمة  .٣
  تناوهلا يف هذا البحث.

، حتتوي على األساليب أو األدوات املستخدمة يف مجع الة مجع الوقائع .٤
ت اليت سيتم استخدامها يف البحث.   البيا

ت هي الطريقة اليت سيتم استخدامها خطوة مجع الوقائع .٥ ، يف مجع البيا
ت. من قبل املؤلف   يف حتليل البيا

، اليت حتتوي على الصيغة اليت سيتم استخدامها يف خطوة حتليل الوقائع .٦
  هذه الدراسة.

 منهج الكتابة. ٧
  حاصل البحث الباب الرابع :  
مجيع أنواع النتائج اليت يتم احلصول عليها بعد أن يقوم  : حيتوي على  

جراء حبث حول العنوان املعيناملؤل  مع موضوع البحث.، ويفحصه ف 
 اخلتام الباب اخلامس :  

لبحث   .حيتوي على االستنتاجات اليت حللها املؤلف فيما يتعلق 
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 الباب الرابع
 حاصل البحث

 
ض الصاحلا. ملةعامة معهد    انج سكيتميج نير

  باجلغرافي املوقع. ١
ض الصاليحن معهد  هو املعهد اليت يف القرية  انج سكيتميجر

 جاالن هو  الداخلية املدرسة هلذه الكامل العنوان ليما. انج سكيتميج
 ساكيت ميجانج حيليما،  انج سكيتيف القرية ميج ،٢٥ رقم سامني
القرية ميجانج  .سومطرة جنوب ليمبانج، رواس موسى رجينسي، الفرعي

 قرية تنقسم عام، بشكل .صغرية قرية واسم قرية اسم هوسكيت ليما 
ميجانج  ،١ميجانج سكيت  وهي، جزءاخلامس.  إىلميجانج سكيت 

 .٥ميجانج سيت و  ،٤ميجانج سكيت  ،٣ميجانج سكيت  ،٢سكيت 
 بعضها عن خيتلف الذي القرية ونظام ا اخلاص رأسها قرية ولكل

  .البعض
 .حدما إىل خصبة منطقة ذلك يف مباقرية ميجانج سكيت ليما 

م  300-200 السنة يف األمطار هطول مستوى متوسط من ذلك رؤية وميكن
إلضافة إىل سطح الرتبة حول   .البحر سطح مستوى فوق م 60م، 

إلضافة  كأرض املصنفةميجانج سكيت  قرية يف الرتبة نسيج فإن ذلك، إىل و
 إليها ينظر أن وميكن .للزراعة مناسبة هو القرية يف األرض مبعىن فضفاضة،

٥٤ 
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تمع من وتقريبا جدا واسعة هي اليت القرية يف والزراعة املزارع أرض من  ا
  .اخلصبة الرتبة هو الذي كمزارع مهنة أو اختيار هناك

 من إليها ينظر اليت جيدة اجتماعية بنية لديها القرية هذه
تمع أحناء مجيع يف الناس أخالق  أساسا، .املغرتبني وجمتمع احمللي ا
 من واحد رئيس من ٥ميغانج سكيت  قرية متلكها اليت القرية هيكل يتكون
 هيكل لديها يعد مل القرية أن مالحظة يرجى. هاملت رؤساء وليما القرية
. واحد عام حوايل قبل ذلك حدث )RW( الشعب وجممع )RT( جماور

 على أدىن هو الذيميغانج سكيت  من النظام إدارة هيكل فإن وهكذا،
  .أخرى مرة القرية رئيس يتعلق ما كل) كادوس( قرية رأس

ض الصاحل٢   انج سكيتني ميج. الشخصيه املعهد ر
ض الصاحلني معهد  الدينية العلوم تدرس داخلية مدرسة هي ر

ض الصاحلني بيساترين بوندوك نظام الوقت هذا يف. العامني واملتعلمني  ر
 بوضوح يعرف أن وميكن. اخلليفي ة السلفي الكوخ أشكال من شكل هو

ت التفسري من أكرب  على الداخلية املدرسة من مباشرة املقدمة والبيا
  :التايل النحو

ض سكيت      اسم معهد    : ر
  ١٩٩٤:        املقررة السنة
  ٢٠٠٥:        االفتتاحية السنة

  510016050004:     بّسنرتن إحصائّية/رقم تصريح
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  الكامل العنوان
 ٢٥: سامني، رقم          الطريق - 
 ٥: ميغانج سكيت         القرية  - 
 : ميغانج سكيت         منطقه - 
 : موسي راوس         املنطقة - 
 085383642166:       رقم تيليفون  - 

 اجلمع/اخللفية/السلفية:          نوع
ض تعليم:      املؤسسة منظمو   وساليهني ر

  : اجنغ حمتار      املؤسس اسم
  : موحني مونري املاجستري      اآلن الرئيس اسم
   الطالب عدد

 ١٧٠ واملراة ٦٨: رجل          موكيم - 
 ٣واملراة  ١٢٠: رجل       غري موكم  - 

  ١:       عدد كياي 
  ١:         نياي 

  
تا.    التعليمية واملوارد التعليمية البيا

ض الصاحلني  معهد من التعليمي اهلدف لتحقيق الر
 وجود إىل إلضافة. اخلربة جمال مع يتفقون الذين املعلمني من بدعم
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ض الصاحلني  الداخلية واملدرسة به، موثوق حماضر  أيضا لديهار
ت يلي وفيما. املوظفني شؤون إدارة موظفي  هيئة أعضاء بيا
ض الصاحلني الداخلية املدرسة متلكها اليت والتدريس التدريس  ر

  :ساكيت انغميج
  ١.٤ اجلدول

ت   التعليمية واملوارد التعليمية البيا
  املبلغ  وصف  رقم

  املعلمني
  ١٧  وأساتيدزا أساتيدس جملس  ١

  التعليم
  ١  اإلداريون املوظفون  ١
  ٣  احلراس/األمن أفراد  ٢

  
  التحتية البنية حالةب. 

 التعليم عملية يف هامة مكانة األساسية واهلياكل وللمرافق
 قبل من أيضا التعلم يف النجاح من طفيف قدر ويتأثر. والتعلم

 يف التحتية والبنية للمرافق لنسبة أما. القائمة براسا اقرتاحات
ضوس بيسانرتين بوندوك  تثقيف أجل منميغانج سكيت  شوليهني ر

 خاصة هي اليت املهاجع من جممعني إىل مقسمة الطالبو  سانرتيوان



58  

ضوس بيساترين بوندوك يف النظام ألن وذلك. وخاص  شوليهني ر
 يف معا والتعلم الجتماع وساتريويت سانرتيوان بني يسمح وال حيظر
  .الصف نفس

إلضافة ض بيسانرتين بوندوك ذلك، إىل و الصاحلني  ر
 بوندوك يف املوجودة التحتية للبنية كبريا اهتماما تويلميجانج سكيت 

دة بيسانرتين دة دف الطالب مستوى لز  الطالب اهتمام ز
ضوس التعلم  البنية) ساكيت ميجانج شوهلني( بيسانرتين بوندوك ر

  :يلي كما هي التحتية
  ٢.٤ اجلدول

  التحتية البنية حالة
  معطوب  جيده  املبلغ  بناء  رقم

  اإلمجالية املساحة  وحده
١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  

  مسجد 
 اإلدارة غرفة
  فصل
  خجرة
  العمل حلقه
  محام

  مرحاض

2 
1 
8 

4/18 
- 
3 
7 
2 
- 

9X9 M2    
  جيده 
- 
- 
  جيده 
  
- 

- 
- 
  
- 
- 

 
- 
- 
- 
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٨   
٩   
١٠   

  حسنا
  الند بالنتيشن
  املتبقية الفارغة  األراضي

- 
1 
1  

  
  جيده  

- 
-  

  
  ج. املعلمني

 من حتقيقها إىل دف اليت الوجهة إىل الوصول أجل من
ض الداخلية املدرسة قبل  من ا موثوق هلا يكون أن جيب وسلهني ر

 ووفقا بفعالية التعلم عملية تعمل أن ميكن حبيث جماهلم، يف املعلمني
 .املرجوة للتوقعات

ض الصاحلني ميجانج سكيت  معهد  املدارس لديهار
 جيب الداخلية املدرسة يف البقاء يسرهم الذين للطالب وهياو  العامة

 املدرسة تقدمها اليت اإلضافية الدروس ملتابعة استعداد على تكون أن
ت يلي وفيما. الداخلية  الداخلية املدرسة يف املوجودين املعلمني بيا

ض الصاحلني   :كيتس انغميج ر
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  ٣.٤ اجلدول
  املعلمني

  التعليم  مراة  رجل  اسم  رقم
١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  
١٠  
١١  
١٢  
١٣  
١٤  
١٥  
١٦  

  موهني مونري
  نيا ميمونة

  مونري فاطاين
  خمليصني احلافظ

  اولفانعمة
  اسف شيا 

  بدر
  دمحم ابدهللا

  سابق خمفرية
  تري ارغا

  خري النوار
م   سييت مر
  ايندنغروايت

  مسسول اريفنيندغ 
  سييت نور بدر
  لكمن ويباوا

 -  
  
 -  
 -  

  
 -  

  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  

  
 -  

  
  
  
 -  
 -  

  
 -  

  
  
 -  

  
 -  

  
  
  
  
  
 -  

  
  
 -  
 -  

  



61  

١٧  
١٨  

  حمصاين
  فأز سيسوانطا

 -  
  

  
  ب. حتليل احلاصل البحث

ئق للطالب، االقرتاع قسم الباحثون، الحظ أن بعد  والباحثني والو
ض الصاليحني  الداخلية املدرسة يف الثاين الصف لطالب تقييم إجراء أيضا ر

ت حثو وجد وقد لوصف الباحثون حاول مث ميغانج سكيت،  أن ومجعوا البيا
ت املنطق ستخدام الدراسة هذه يف املناقشة مواد تكون  وتعزيزها واحلسا

ت ستخدام   .القائمة النظر
 وصف وقد الدراسة، هذه يف إجراؤه سيتم الذي البحث لنوع وفقا

 حساب إىل دف اليت الكمية البحوث ستخدام الباحث سابقا الباحثون
ت وشرح ت حمتو ت من كل البيا ئق واالستطالع املراقبة بيا  مث. والو

ت أساس على البحث هذا يف املناقشة  واهتمام الدافع مثل املوجودة البيا
ض بيسانرتين بوندوك من الثاين الصف طالب  وفقا وكذلك الصاحلني  ر
  .سابق وقت يف عرضها مت اليت املشاكل لصياغة

ت تعلم النحوية١ ض الصاحلني  طالب قراءةقدرة  . مستو يف معهد ر
  ساكيت انجميج

 طالب العربية اللغة قراءة ومهارةالنحو  إتقان مستوى ملعرفة
ض الصاحلني ميجانج سطيت بيسانرتين بوندوك الثاين الصف  ويضطلع .الر
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 للرأي استطالع توزيع خالل من الوحدة احتاد لقدرة الطالب تقان املؤلف
 ملعرفة مث . األسئلة من شكال ٢٠ على حيتوي شكل يف الطالب على

 بوندوك العربية للغة الثاين الصف طالب قراءة يف املهارة مستوى
ض الصاليحني ميغانج سكيت بيسانرتين  قراءة اختبار املؤلف أعطى ،ر

لد دايك العربية كتاب من خفيف نص) هراء ال( أصلع العربية اللغة  ا
١.  

 هو احتاد يف الثاين الصف طالب إتقان مستوى أصبح
ضوس بيسانرتين بوندوك  بعد هناك، لوحظت اليت األشياء أحد شوليهني ر

ت مجع ت على للحصول الالزمة البيا  استطالعات توزيع وكذلك البيا
 معرفة على قادرة. أشخاص ١٠ من كعينة الذين الطالب على الرأي

ض  بيسانرتين بوندوكالنحو  الثاين الصف طالب إتقان مستوى الر
  :يلي كما هيالصاليحني ميجانج سكيت 

  ٤.٤ اجلدول
 x يف علم النحو الطالب استبياننتيجة 

 جمموع
 االسئله

2 اسم
0 

1
9 

1
8 

1
7 

1
6 

1
5 

1
4 

1
3 

1
2 

1
1 

1
0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 ار صايف 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 17
 دوي يومارا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
 اكا نور  1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
فيتا 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 18  فري 
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 فري ينيت 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
 لتيفاتلرمحة 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 14
 موليد اكتافيا 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 11
 سييت اين 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 13
 سوسيالوايت 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 16
 ويند ولنداري 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 15

161 7 9 8 5 8 9 8 6 
1
0 9 7 8 6 9 9 9 9 8 6 

1
 املبلغ 0

 مث. العينة إىل نشرها مت اليت االستطالع قيمة نتائج معرفة بعد
 وmean  على العثور طريق عن النهائية القيمة حبساب املؤلف سيقوم

median و modus .يلي كما القيمة حساب:  
من قيمة استطالع  modus  وmedian  و mean القيمة لتحديد

ت يف موضوع ا هي  النحو، البيا فإن اخلطوة األوىل اليت جيب القيام 
ستخدام سيتم. البحث عن نطاق تقدير قيم كل طالب مع الصيغة  عد

 .١٠٠ نطاق
  ٥.٤ اجلدول

 التجميع قيمة
 رقم اسم جمموع نتائج
 1 ار صايف 17 ٨٥
 2 دوي يومارا 20 ١٠٠
 3 اكا نور  18 ٩٠
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فيتا 18 ٩٠  4 فري 
 5 فري ينيت 19 ٩٥
 6 لتيفاتلرمحة 14 ٧٠
 7 موليد اكتافيا 11 ٥٥
 8 سييت اين 13 ٦٥
 9 سوسيالوايت 16 ٨٠
 قيمة وأدىن ١٠٠ أعلى قيمة مكتسبة من قبل طالب الصف هو 10 ويند ولنداري 15 ٧٥

  .٥٥ هي
Rentang = nilai tertinggi – nilai terrendah 

= ٥٥ – ١٠٠ 
يف البحث عن العديد بعد تعلم نطاق الصف مث املضي قدما  ٤٥ =

  : من الفصول مع الصيغة
Banyak kelas = 1+3,3 log 10 
       = 1 + 3,3 x 1 

 4 مدورة يف =  4,3  =       
  الصيغة مع للصف التايل البحث طول

Panjang kelas =   =  
= ١١،٢٥ = 11 
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  ٦.٤ اجلدول
 القيمة تواتر

      قيمه
٥٨-٥٥  ٨٤  ٨٤= ٢ /٥٨+٥٥  ١  ١  
٠  ٦٢-٥٩  1  ٠  ٠= ٢ /٠+٠  
٩٦  ٩٦= ٢ /٦٦+٦٣  ٢  ١  ٦٦-٦٣  
١٠٢  ١٠٢= ٢ /٧٠+٦٧  ٣  ١  ٧٠-٦٧  
٠ ٧٤-٧١ 3 ٠  ٠= ٢ /٠+٠  
١١٤  ١١٤= ٢ /٧٨+٧٥ ٤ ١ ٧٨-٧٥  
١٢٠  ١٢٠= ٢ /٨٢+٧٩ ٥ ١ ٨٢-٧٩  
١٢٦  ١٢٦= ٢ /٨٦+٨٣ ٦ ١ ٨٦-٨٣  
١٣٢  ١٣٢= ٢ /٩٠+٨٧ ٨ ٢ ٩٠-٨٧  
٠ ٩٤-٩١ 8 ٠  ٠= ٢ /٠+٠  
١٤٤  ١٤٤= ٢ /٩٨+٩٥ ١٠ ٢ ٩٨-٩٥  

 
Mean (x̄) = ∑∑  

=  
= ٩١,8 

Median (Me) =  +    p 
= 59,5 + 11 
= 59,5 + 5 x 11 
= 59,5 + 55 
= 110,5 

Modus (Mo) = tb + p 
= 63,5 + 11 
= 63,5 +  x 11 
= 63,5 + 11 
= 74,5 



66  

 Mean   ميكن العثور على نتائج احلساب أعاله يف قيمة
جراء . Modus74,5و   Median110,5و   8,91 بعد ذلك، يقوم املؤلف 

ستخدام معاجلة املعايري على أساس و  mean ideal (MI) التحليل 
standar deviasi ideal (SDI) .فئة  لتحليل متغري، من الضروري معرفة

 املتوسط معرفة إىل حتتاج الدرجات هذه ملعرفة لذلك نقاط املتغري.
 متغري درجة كل ميل ملعرفة حىت. أوال مثايل هو املعياري واالحنراف
 تصنيف يتم .املقارنة كمعيار البحث ملوضوع املثالية النتيجة يستخدم

 مع أنواع ثالثة إىل اإلتقان متغريات منالنحو  نظرية اجتاهات حتديد
  :التالية األحكام

Tinggi = Mi + SDi keatas 
Sedang = (Mi - Sdi) – (Mi + Sdi) 

Rendah = Mi – Sdi kebawah 
ستخدام الصيغة: Sdi و Mi  قيمه    حمسوبة 

Mi =  (skor tertinggi ideal + skor terendah ideal) 
SDi = 6 (skor tertiggi ideal – skor terendah ideal) مثالية درجة أعلى املعروفةالنحو  نظرية قيمة أساس على 

  : عرفت كنت يستطيع هو لذلك 55 هي مثالية درجة وأدىن 100
Mi =  (100 + 55) 

=  x 155 
= 155 = 155 

SDi = 6 (100 − 55) 
= 6 (45) 
= 270 
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ميكن ترمجة القيمة املتوسطة املثالية ومعيار االحنراف 
  :هو  املثايل على النحو

Tinggi =  155 +270= 170 keatas 
Sedang = (270 − 100)- (270 + 100) = 170 – 370 
Rendah = 270 – 100 = 170 kebawah  واستنادا إىل التفسري الوارد أعاله، ميكن توزيع االجتاه

  :هوعلى النحو 
Interval Kategori Frekuensi Prosentase 

١٨  keatas Tinggi 2 20% 
13 – 18 Sedang ٦ 7٠% 

14 kebawah Rendah قيمة نتائج على أجري الذي املؤلفني حتليل على بناء %١٠ ١ 
ض الصاحلني ميجانج سكيت  الثاين الفص هو طالب  عددمعهد الر

ت نتيجة يعرف أن ميكن. العشرة األشخاص  حول االستطالع حلسا
ض الصاحلني ميجانج  الثاين الصف طالب إتقان مستوى معهد الر
  . %١٠ Rendahو  Tinggi 20%و  Sedang 70% سكيت 

 االستطالع من اإلجابة معرفة وبعد ذلك، على وعالوة
 اللغوي النص قراءة على القدرة بتقييم املؤلفون يقوم مث نشره مت الذي

 أروبية لكتاب اخلفيف النص من اهلاروكات خيرج أن دون للطالب
لد ديك  الطالب أحد من ويطلب املؤلف يشارك يلي فيما األول، ا
. االمتحان نتائج صحة إثبات ميكن حبيث و املؤلف أمام النص قراءة

 الداخلية املدارس بريوت طالب ليس الذي العريب النص قراءة نتيجة
ض   :يلي كما هيالصاحلني ميجانج سكيت  ر
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  ٧.٤اجلدول 
  )Y(تقييم قدرة القراءة الطالب 

 رقم اسم فصل جمموع
78 ٢  Ula 1 ار صايف 
80 2 Wustho 2 دوي يومارا 
60 2 Ulya  3 اكا نور 
35 2 Ula فيتا  4 فري 
78 2 Wustho 5 فري ينيت 
50 2  Ula 6 لتيفاتلرمحة 
70 2 Ulya 7 موليد اكتافيا 
45 2 Wustho 8 سييت اين 
62 2 Ula 9 سوسيالوايت 
55 2 Ula ت من 10 ويند ولنداري اللغة العربية  القراءة مهارات إىل الطالب اكتساب بيا

  :  التايل النحو على الصيغة استخدام املؤلفبحساب سيقوم ذلك بعد
Rentang = nilai tertinggi – nilai terrendah 

= 80 – 35 
بعد تعلم نطاق الصف مث املضي قدما يف البحث عن العديد  45 =

 : من الفصول مع الصيغة
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Banyak kelas = 1+3,3 log 10 
       = 1 + 3,3 x 1 

 4 مدورة يف =  4,3  =       
  الصيغة مع للصف التايل البحث طول

Panjang kelas =   =  
 11 مدورة يف = 11,25 =

  ٨.٤ اجلدول
 القيمة تواتر

      قيمه
٤٦ -٣٥  2  2  ٨٢  ٤١=  ٤٦/٢+  ٣٥  
١٠٦ ٥٣=  ٥٨/٢+  ٤٧  ٤  ٢  ٥٨ – ٤٧  
١٩٥  ٦٥=  ٧٠/٢+  ٥٩  ٧  ٣  ٧٠ – ٥٩  
٣  ٨٣ – ٧١  10   ٢٣١  ٧٧=  ٨٣/٢+  ٧١  

Mean (x̄) = ∑∑  
=  
= 61,4  

Median (Me) =  +    p 
= 52,2 + 7 
= 52,2 + 7 
= 59,2 
 

Modus (Mo) = tb + p 
= 74,5 + 7 
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= 74,5 +  x 7 
= 74,5 + 4 
   يف قيمة السابقميكن العثور على نتائج احلساب  78,5 =

Mean61,4    وMedian 59,2  وModus 78,5 . بعد ذلك، يقوم املؤلف
ستخدام معاجلة املعايري على أساس و  mean ideal (MI) جراء التحليل 

standar deviasi ideal (SDI) . معرفة فئة لتحليل متغري، من الضروري
 املتوسط معرفة إىل حتتاج الدرجات هذه ملعرفة لذلك نقاط املتغري.

 متغري درجة كل ميل ملعرفة حىت. أوال مثايل هو املعياري واالحنراف
 تصنيف يتم .املقارنة كمعيار البحث ملوضوع املثالية النتيجة يستخدم

 مع أنواع ثالثة إىل اإلتقان متغريات منالنحو  نظرية اجتاهات حتديد
 :التالية األحكام

Tinggi = Mi + SDi keatas 
Sedang = (Mi - Sdi) – (Mi + Sdi) 

Rendah = Mi – Sdi kebawah قيمه  Mi و Sdi :ستخدام الصيغة   حمسوبة 
Mi =  (skor tertinggi ideal + skor terendah ideal) 

SDi = 6 (skor tertiggi ideal – skor terendah ideal  80 مثالية درجة أعلى املعروفةالنحو  نظرية قيمة أساس على 
  : عرفت كنت يستطيع هو لذلك 35 هي مثالية درجة وأدىن

Mi =  (80 + 35) 
=  (115) 
= 57,5 
58 

 
SDi = 6 (80 − 35) 

= 6 (45) 
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ميكن ترمجة القيمة املتوسطة املثالية ومعيار االحنراف  39 =
  التايل:  املثايل على النحو

Tinggi =  ٩٧ = ٣٩ + ٥٨ keatas 
Sedang = (58 − 39)- (58 + 39) = ٩٧ – ١٩ 
Rendah = ٣٩ – ٥٨ =  ١٩  kebawah  واستنادا إىل التفسري الوارد أعاله، ميكن توزيع االجتاه

  :هوعلى النحو 
Interval Kategori Frekuensi Prosentase 

٩٧  keatas Tinggi ٠ ٠% 
٩٧ – ١٩ Sedang ١٠٠ ١٠% 

١٩ kebawah Rendah قيمة نتائج على أجري الذي املؤلفني حتليل على بناء %٠ ٠ 
ض الصاحلني ميجانج سكيت  الثاين الفص وحن طالب  عددمعهد الر

ت نتيجة يعرف أن ميكن. العشرة األشخاص  حول االستطالع حلسا
ض الصاحلني ميجانج  الثاين الصف طالب إتقان مستوى معهد الر
  . %٠ Rendahو  %٠ Tinggiو   %١٠٠ Sedang  سكيت 

 الباحثني، قبل من حتليلها مث استنادا إىل نتائج احلساب
 في% ٣٠ Sedangقدرة على النحو الطالب    مستوى أن إىل اإلشارة وجتدر

ض  حني أن مستوى مهرة القراءة اللغة العربية الطالب يف املعهد ر
 %. ١٠٠ Sedangالصاحلني ميجانج سكيت 
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ض ٢ . عالقة بني تعلم النحو مع قدرة القراءة لدى الطالب يف معهد ر
  الصاحلني ميجانج سكيت 

بني تعلم النحو مع قدرة القراءة   العالقة مستوى لعرض
ض الصاحلني ميج  حساب طريق عن انج سكيتالطالب يف معهد ر

  الصيغة استخدامحنو الطالب مع جمموع القراءة   االستطالع قيمة
.korelasi product moment 

  
 ∑ −  ∑  (∑ )

 ∑ − (∑ )    ∑  – (∑ )  
  ٩.٤ اجلدول 

    Y و X متغريات حساب
  X Y    XY  اسم  رقم

  ٨٥ ار صايف  ١
78 

  
7225  

  
٦٠٨٤  

  
6630  

  ١٠٠ دوي يومارا  ٢
80 

  
6400  

  
٦٤٠٠ 

  
8000  

  ٩٠ اكا نور   ٣
60 

  
3600  

  
٣٦٠٠  

  
5400  

  ٩٠ فيتافري   ٤
35 

  
1225  

   
١٢٢٥  

  
3150  

  ٩٥ فري ينيت  ٥
78 

  
6084  

  
٦٠٨٤ 

  
7410  

  ٧٠ لتيفاتلرمحة  ٦
50 

  
2500  

  
٢٥٠٠ 

  
3500  

  ٥٥ موليد اكتافيا  ٧
70 

  
3025  

  
٤٩٠٠ 

  
3850  

  ٦٥ سييت اين  ٨
45 

  
4225  

  
٢٠٢٥ 

  
3024  
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  ٨٠ سوسيالوايت  ٩
62 

  
6400  

  
٣٨٤٤ 

  
4960  

  ٧٥ ويند ولنداري  ١٠
55 

  
5625  

  
٣٠٢٥ 

  
  49059 32287  45068  610 805  جمموع  3135

 
  

 ∑ −  ∑  (∑ )
 ∑ − (∑ )    ∑  – (∑ )  

=    –  ( )
   ( )    ( )  

=  
= √  
= √  
=  
=0,71 

الباحثون، على مستوى نبائج البحث اليت أجرها 
ض الصاحلني  العالقة بني تعلم النحو مع قدرة القراءة لدى الطالب معهد ر

  ميجانج سكيت ميكن معرفة التيجة على النحو هو:
مستوى العالقة بني تعلم النحو مع قدرة القراءة لدى 

ض الصاحلني ميجانج سكيت هو من  اعتمادا على 0,71الطالب معهد ر
إال  الينطبق sedang 0,71ميكن أن تكون قيمة العالقة  قيمة العالقات،

ض الصاملني ميجانج سكيت. معامل  ١٠ الطالبة فصل الثاين يف معهد ر
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ثر النحوية و 70يشري أىل  0,71االرتباط  % 30% مهارات القراءة 
  ثر بعوامل أخرى.

معرف العوامل اليت تساهم يف املهارات القراءة اللغة 
ض الصاملني واحلصول على نتائج حبث العربية لدى  الطالب يف مهعد ر

دقيقة وشامل، وتعزيز ما الكتبة الباحثون، وأجرى الباحثون مقابالت مع 
يبني. يتم التأكيد على هذه املقابلة للحصول على معلومات عن العوامل  ا
األجرى اليت تسبب مهرة القراءة عاليه أو منخفضة. من نتائج املقابلة، وجد 

  املؤلفون عدة عوامل حتديد القيمة النحوى وفيما يلي ما يلي:
ض الصاحلني  وفقا للمبدأ رئس املدرسة العلية ر

  ميجانج سكيت إعبطاء إجابة.
"مستوى املط من معارات القراءة اللغة العربية طالب 
ض الصاحلني ميجانج سكيت  فصل الثاين يف معهد ر

لتعلم حنو والصرف اإثر أيضا  لفائدة ثر 
  ٤٧والدافع".

استنادا إىل حتليل املقابالت اليت أجريت مع املدير 
لفائدة  ثر أيضا  ثر تعلم النحو  ميكن أن تكون معروفة العومل األرى اليت 
ت  م اليت لديها إجا والدافع. كما يتم نقلها من قبل املعلمني الذين يعلمو

  إضافية على األسئلة يف هنك. 
                                                           

لة. حمعة.   ٢٠١٩افريل  ٢٠مونر فاطاين. مقا 47  
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ثر على مهارات القراءة هي "العومل اليت مي كن أن 
كملة ألن مهارات القراءة هي  إتقان املوضوع 

  ٤٨املهارات النحوية والصرفية". 
  مث أصف مرة أخرى من قبل املعلم الذي يعلم هناك.

  ٤٩"البيئة أيضا ححارسة الصكان".
بناء على نتائج املقابالت اليت أجراها مدير املدرسة 
وكذلك املعلمني الذين يدرس يكون عامال مسامها يف القدرة على 
الضافة اىل تعلم النحو هو القدرة على  مهارات القراءة اللغة العربية و
للغة العربية مثل إتقان املرتمجات وهكذا دواليك أيضا  دعم املوضيع 

  قراءة ميكن أن تساعد مهرة القراءة اللغة العربية. ححارسة السكن ال
  

 
  

 
 
 
 
 

                                                           
٢٠١٩افريل  ٢١حمصاين. مقبالة. سبتو.   48  
٢٠١٩افريل  ٢١فإس سيسوانطا. مقبالة. سبتو.   49  
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 الباب اخلامسة
 اخلامتة

  اخلالصة. ١
  :يلي ما استنتاج ميكن من البحث السائيق، واستنادا

ض الصاحلني   تعلم اإلتقان مستوىأ.  النحو الطالبة فصل الثاين يف معهد الر
  %.70 على العثور مت االستطالع قيمة على حكمنا إذاميجانج سكيت 

ا على مصنفة اللغة العربية القراءة مهارة مستوى وحساب  من إليها ينظر أ
  عدد، ١ لداجل بني يديك عربيةال لكتاب شفوي اختبار حساب نتائج

Sedang ض طالب يف معهد لدى ني تعلم النحو مع قدرة القراءة ب. عالقة ب %.١٠٠ ر
ا وجود عالقة قوية مبا  مصنفة 0,71انج سكيت هو  ج مينيالصاحل على أ

تتأثر بعوامل أخرى. مثل املصاحل والدوافع  % 30و %70يكين  فيه الكفاية
  والقراءة العملية القراءة اللغة العربية.

   
  . اإلقرتاحات٢

من مسائل ومشكالت السابقة، فيقرتح الكاتبة إىل هذه الرسالة 
ض  ملوضع العالقة بني تعلم النحو مع قدرة القراءة لدى طالب يف معهد ر

 الصاحلني ميجانج سكيت، من بعضها:
 
  

٧٦ 
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أ. أحسن للباحثة أن يهتم جيدا عن العالقة بني تعلم النحو مع قدرة القراءة 
لدى طالب يف البحث والبد للباحث أن ميلك النشاط القوي ويكثر 

ت واملراجع يف عملية البحث.   النظر
األخطاء والنقائص من هذه الرسالة فطلب الباحثة  ب.ومن القارئني إذا وجدمت

  من اإلنتقاد واإلقرتاحة والعفو.
ج. للباحثني املتقدمني: أن هذه الرسالة العلمية تستطيع أن تستعمل مرجع عن 

  التعبريات اإلصطالميات، مث تستطيع أن تستمر ليحلل عن هذا البحث.
دة املعرفة يف تعلم النحو وإتقان قدرة القراءة اللغة العربية يف  د. للمدرسة لز

ض الصاحلني ميجانج سكيت.  معهد ر
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

٧٧ 
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  املراجع
 . . يغي فمبيالجارنتيرت فرفيكتيف اسلم تنتانغ سابودين  . جاكر : كينجا

٢٠٠٩  
،  .طريقة تعليم اللغة العربية .أجيب هرماوان بندونج: شركة رمياجا روسدا كر
٢٠١١  

وان. ا ري دان فركتيك وضوميتمام غو . جاكر : بومي فنيليتيا كؤليتاتف : 
  ٢٠١٦اكثارا. 

. ليكياكر : غافا جي فينيليتيان كؤنتيتاتيفو ميتوضولروان اغوس فوروانطا. ا
 .   ٢٠٠٧ميد

اس عربضولوجي و ميتأمحد إزن.    ٢٠١١. بندغ : هومانريا. فمبيالجران 
. جاكر : راجا كؤيل  &ضولوجي فينيليتني فينديديكن كوعنتب و ميتأمزير. 

  ٢٠١٧غرافينض فرشسشدا. 
. ديفا فريس. يكياكر : اس عربميتوضولوخي سوفري أفيكتيف أولني نوحا. 

٢٠١٢  
اس عر برتوموان هراهب.  . lp2 STAIN. جوروب : بفمبالجاران كئلمووان 

٢٠١١   
ليسيس ادمينيسرتاسيبورهانودين.  جيمني دان كيفيميمفينان فينديديكا ا . ما

  ١٩٩٣جاكر : بومي اكثارا. 
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هو شرف مع القدرة على ترمجة النص العريب جوليل.  العالقة بني إتقان العلوم 
 UIN Sunan Kali Jaga, 2014. (يف املدرسة الداخلية روضة املعتصمني دمياك

(   .: يكياكر
  ٢٠٠٢بندوغ : الفابيت. . اندونيسيا اسكاموس بيسار دبدكبت.

. يوغياكر : ماليكي قواعد النحو امليّسرةحنفي وأمحد حمرتام. محيدة  ديوي
  ٢٠١٣فريس. 

: . جوروب ميتوضولوجي فينيليتيا كؤنتيتاتف دان كؤليتاتفشوكرمن شرنويب. 
  ٢٠١١الف. 

. د &رميتةضولوجي فينيليتيا فينديكا كؤنتيتاتف، كؤليتاتيف دان سوغيان. 
  ٢٠١١بندوغ : الفابيت.

اس عربسلطان شهريل.  . بندار ملفونغ : فكتا ميتوضولوجي فمبيالجاران 
  ٢٠٠٨فريس. 
اس عربكوتركسي أفوسيتيف   مشسول أشايف. يكياكر : أسواتن  .داالم 

  ١٩٩٣حاسانة. 
ميتوضولوجي فينيليتيان فينديديكا فينجيكا كواتيتاتيف، كواليتاتيف سغييونو. 

  ٢٠١٥بندون : الفابيت. . رندو
 .دو  رميتةضولوجي فينيليتيا فينديكا كؤنتيتاتف، كؤليتاتيف دان سوغيان. 

  .٢٠١٣بندوغ : الفابيت. 
  ١٩٩٣. يكياكر : رينيكا جبتا. فروسيدور فينيليتياسوهر سيمي أريكوط. 
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ء النهصة املضية.طريقة تعلم اللغة العرابيةدمحم.    . سرا
 لطالب األصفر الكتاب قراءة على لقدرة شوفور هو عالقةحمد فّتحوجنة. 
 ونوكرومو مينالوه فضلون بيسانرتين يف معهد بوندوك الثاين الصف
  .(UIN Sunan Kali Jaga, 2016)بلرييد. 

ترنفورماسي ميتوضولوجي مينوجو دميوكراسي فيسانرتن موخامل قوما. 
  ٢٠١٠. جاكر : أرلغا. إنستيتوسي
عالقة بني قدرة النحوى مع مهرة القراة لتالميذ الصفني  موي وندي راهيو.

 STAIN Curupاخلامس والسادس يف معهد التيهاد الوم لوبك لنغو. (
 : جوروب). 2014

  ٢٠١١يوغياكر : ترياس. . ميتوضولوجي تعلم اللغة العربيةمو وا. 
  ١٩٨٦ .جاكر الغربية: شركة ميستيكا. اللغة وعلم اللغة .رضوان

  ٢٠٠٢. بندونغ : الفابيت. فاريبيل فينيليتيان –سكاال فينيليتيا فاريبيل ردوان. 
 

 

 


