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 الفصل األول

 أساسيات البحث

 خلفية البحث . أ

القراءة وسيلة من الوسائل للتأمل والتفكًن وفهم مضمون النص ادلكتوب 
بتلفيظ ألفاظ أو كلمات واردة ىف النص ادلقروء جهريا أو سرا. والقراءة تشتمل 

على ادلهارتٌن معا: مهارة التعرف عن الرموز ادلكتوبة ادلوجودة ىف النص ادلقروء،  
ومهارة الفهم عن مضمون النص واستخراج األفكار األساسية أو الرئيسية 

فبواسطة القراءة يستطيع القارئ إىل ترقية الفهم و  1الواردة ىف النص ادلقروء.
زيادة ادلعلومات والعلوم و توسيع اخلربات. كما أن اإلستيعاب وازداد العلوم 

للقراءة الصحيحة تتوقف للمرء أن ال يتخلص عن عملية القراءة الصحيحة، و 
على مدى فهم القارئ عن القواعد اللغوية على األقل القواعد النحوية والصرفية 

 والبالغية ىف اللغة العربية.
مهارة القراءة اجليدة تدل عليها فهم احملتوى أو ادلعىن ادلقروء. وقراءة 

استيعابا النصوص العربية الصحيحة ربتاج إىل استيعاب قواعد اللغة العربية 
جيدا، ألن النصوص العربية مكونة من العبارات و العبارة مكونة من الرتاكيب 
والرتاكيب تتوقف على صحة القواعد كالنحو. لذلك يقال أن مهارة القراءة من  
كتب مؤلفة باللغة العربية تتحقق بعد الفهم ليست القراءة لفهمها. ىذا دبعىن 

قواعد اللغة  2تتناول مهارة القراءة اجليدة"."افهم قواعد اللغة العربية  قبل أن 
العربية تشتمل على علم النحو و الصرف. النحو علم بأصول تعرف هبا أحوال 
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الكلمات العربية من حيث اإلعراب و البناء. فالصرف علم بأصول تعرف هبا 
 3صيغ الكلمات العربية و أحواذلا الىت ليست بإعراب وال بناء.

للغة العربية خاصة، تكون مهارة القراءة شلا يهدف تعليم اللغة عامة وا 
إليها التعليم ولذلك تعليم القراءة ضروري ومهم جدا. ال شك فيو أن تعليم 
القراءة حيتاج إىل مراعة عدة نواحى منها األصوات والشكل والرتاكيب والسياق 

سلتلفة الكالمى وادلعاىن ادلراد فهمها ىف النص ادلقروء وغًنىا من نواحى لغوية 
كما عرفنا أن كتابة اللغة العربية بدون الشكل    4باللغة األم اختالفا شديدا.

ككتب منوذجية و رللة و نصوص عربية و غًنىا. كلها بدون الشكل. ىذه   
كلها تعترب مشكلة ىف تعلم اللغة العربية للناطقٌن بغًنىا لغرض ترقية قدرة على 

ة حيث مل حيصل الطالب على قراءة النصوص العربية قراءة صحيحة وفهمي
قراءة صحيحة إال حبل تلك ادلشكلة أى حيتاج إىل زلاوالت شديدة من قبل 

للناطقٌن بغًنىا لغرض فهم النصوص مدرس اللغة العربية. ىكذا ادلشكلة 
 العربية. 

تعليم اللغة العربية نظريتان مها نظرية الوحدة و نظرية فروعية. ادلراد بنظرية 
اللغة ىو أن اللغة وحدة مرتابطة متماسكة وليست فروعية  الوحدة ىف تعليم

متفرقة و سلتلفة. و النظرية الفروعية تكون اللغة مكونة من عناصر كثًنة من 
لفروع اللغوية و أنظمة مرتبطة بعضها البعض كنظام صوتى ونظام حنوى و تتكون من ا

احملفوظات و القواعد و الفروع ادلتنوعة. لكل فرع منهاج و كتب وحصص مثل ادلطالعة و 
5األدب و البالغة.

 

ىف معهد نور اذلدى اإلسالمى بكنبارو يكون تعليم اللغة العربية معتمدا على 
 النظرية الفروعية. ىناك دروس فروعية لغوية منفردة كالنحو والصرف. ولرتقية
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قدرة القراءة لدى الطالب دبعهد نور اذلدى اإلسالمى بكنبارو ال بد أن  
الطالب قواعد اللغة العربية من درس النحو و الصرف. ىذا الدرس يستوعب 

بدئ من السنة األوىل ىف ادلدرسة الثانوية حىت السنة اآلخرة ىف ادلدرسة العالية 
باستخدام كتب متنوعة لكل مرحلة. مث البد على الطالب أن حيفظوا الشعر 

وعب الطالب من كتب القواعد الىت تعلمها الطالب. وبعد تعليم قواعد يست
درسهم بنشاط ادلذاكرة. خبالف ذلك يستعمل ادلدرس طريقة سوروكان و 
يستخدم ترمجة "قدديا" يعىن الرتمجة باللغة اجلوية وىى من خصائص معهد نور 
اذلدى اإلسالمى ليتساىل الطالب على القراءة و الفهم ادلقروء عن العلوم 

 اإلسالمية.
فظ على نظام تعليم السلف. معهد نور اذلدى اإلسالمى ىو معهد حي

عّلم ادلدرس قواعد اللغة العربية بطريقة معينة. وىم متخرجون من ادلعهد الذى 
يساوي طريقة تعليمو. الطالب جيلسون ىف البالط ترتيبا و يستمعون إىل ما 
يشرحو ادلدرس. أما الوسائل ادلستخدمة فيو كافية لدفع الطالب إىل اتباع عملية 

لغوية النحوية كانت أو صرفية وكذلك احملاوالت الىت يسًن هبا تعليم القواعد ال
ادلدرس ىف آداء التعليم والكتب النحوية و الصرفية الئقة ومناسبة برتقية 
استيعاب القواعد لدى الطالب فادلرجو أن يكون استيعاب القواعد لدى 

عربية الطالب جيدا حيث يقدر هبا الطالب على قراءة النصوص ادلؤلفة باللغة ال
 ومكان التعليم فيو؛ مساوي دبكان يتعلم فيو الطالب الدين اإلسالمي.

الطالب يقرءون القواعد من كتب كثًنة منها منت اجلرومية و العمريطى و 
أمثلة التصريفية و قواعد الصرفية و للمرحلة األعلى ألفية ابن مالك. ادلدرس 
يستخدم الطرق ادلتنوعة كالطريقة القياسية والطريقة اإلستقرائية و طريقة القواعد 

الطالب حبفظ األشعار من الكتب والرتمجة ىف تعليم القواعد. و يأمر ادلدرس 
الىت تعلمها الطالب تطبيقا لقواعد حنوية وصرفية تعلموىا من قبل وعلى 
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الطالب أن يقسموا تلك األشعار واحد فواحد حىت هناية األبيات، و ىف هناية  
كل حصة من حصص القواعد يعطى ادلدرس إىل الطالب التمرينات كواجبة 

ىف منازذلم والبد على الطالب يقسطون  مجاعية كانت أو فردية ليعملوىا
 احملافظة ىف آخر السنة الدراسية .  

لذلك البد أن يكون الطالب قادرين على القراءة الصحيحة ولكن ىف 
الواقع كثًن من الطالب دبعهد نور اذلدى اإلسالمى مل يستوعبوا قواعد اللغة 

وية وصرفية  العربية جيدة ، وعلى العكس أن بعض الطالب حيفظون قواعد حن
كثًنا ولكنهم مل يقدروا على قراءة النصوص العربية قراءة صحيحة كما دلت 

 على الظواىر اآلتية:
بعض الطالب يقدرون على ذكر موقع الكلمات من اإلعراب داخل  .1

 اجلمل ولكنهم خيطئون عند القراءة.

بعض الطالب يقدرون على ذكر صيغ الكلمات صحيحا ولكنهم  .2
 داخل النصوص ادلقروءة. خيطئون ىف قرائتها

بعض الطالب خيطئون وضع الشكل على األحرف الواردة ىف   .3
 النصوص ادلقروءة مع أهنم يعرفون صيغها وموقعتها من اإلعراب.

بعض الطالب خيطئون ىف قراءة النصوص العربية ولكنهم يعرفوا موقعة  .4
 الكلمات من اإلعراب داخل النصوص ادلقروءة.

الشكل على األحرف الواردة ىف   بعض الطالب يقدرون وضع .5
النصوص ادلقروءة وخاصة ىف آخر الكلمة مع أهنم ال يعرفون صيغها 

 وموقعها من اإلعراب.

وىذه الظواىر إشارة إىل أن استيعاب قواعد عربية مل يؤثر على قدرة قراءة 
النص قراءة صحيحة مع أن ىناك نظرية لغوية تقول: ))فائدة تعلمو أو مثرتو ىي 

أن الغاية من ، ))))اللسان  عن اخلطإ ىف ادلفردات ومراعات قانون الكتابةصوت 
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تعلم القواعد النحوية ىي السالمة من األخطأ واللحن ىف الكالم والكتابة 
6وحسن فهم ادلقروء أو ادلسموع على الغرض الذى يعنيو الكاتب أو ادلتكلم((.

 

ور تلك الظواىر ىل إضافة إىل تلك الظواىر فتتسأل الباحثة عن أسباب ظه
ىذه تسببها ضعفة رغبة الطالب ىف عمل التدريبات الىت أمرىم هبا ادلدرس؟ أو 
لقلة التدريبات القرائية ىف النصوص العربية؟ أو لعدم التطبيق النحوى و الصرىف 
حينما يقرأ الطالب النص العريب ىف الفصل؟ أو لعدم تصحيح األخطاء من قبل 

لقواعد النحوية والصرفية الىت تعلمها الطالب دبادة ادلدرس؟ أو عدم مناسبة ا
 النصوص العربية ادلقروءة. 

وإلجابة عن ىذه األسئلة ربتاج إىل البحث العلمى العميق وىا ىي شلا تدافع 
الباحثة إىل القيام بالبحث العلمى ىف معهد نور اذلدى فاختارت الباحثة ادلوضوع 

ارتباط بٌن استيعاب قواعد اللغة العربية و قدرة الطالب على  "ذلذا البحث ىو 
  قراءة  النصوص العربية دبعهد نور اذلدى اإلسالمى بكنبارو" 

 مشكالت البحث  . ب

 رغبة الطالب ىف تعلم اللغة العربية  .1

 قدرة الطالب على  قراءة اللغة العربية  .2

 استيعاب الطالب عن قواعد اللغة العربية .3

 ىف تعليم النحو والصرف التعليمية استخدام الوسائل  .4

 اذباه تعليم النحو والصرف .5

 منوذجية تدريبات اعطاىا ادلدرس إىل الطالب  .6

ارتباط بٌن استيعاب قواعد اللغة العربية و قدرة الطالب على قراءة  .7
 النصوص العربية
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 العوامل الىت تؤثر على قدرة الطالب يف قراءة النصوص العربية  .8

 حدود البحث . ج
بناء على ادلشكالت فتحددىا الباحثة ىي ارتباط بٌن استيعاب 
قواعد اللغة العربية و قدرة الطالب على قراءة النصوص العربية والعوامل الىت 

دبعهد نور اذلدى اإلسالمى  على قدرة الطالب يف قراءة النصوص العربيةتؤثر 
 بكنبارو 

 أسئلة البحث . د
اللغة العربية و قدرة الطالب  إرتباط ىام بٌن استيعاب قواعدىل ىناك  .1

 على قراءة النصوص العربية  دبعهد نور اذلدى اإلسالمى بكنبارو ؟
ما العوامل الىت تؤثر على قدرة الطالب يف القراءة دبعهد نور اذلدى  .2

 اإلسالمى بكنبارو؟  
 أهداف البحث . ه

استيعاب قواعد اللغة العربية و قدرة الطالب للكشف عن اإلرتباط بٌن  .1
 اءة النصوص العربية  دبعهد نور اذلدى اإلسالمى بكنبارو.على قر 

دلعرفة العوامل الىت تؤثر على قدرة الطالب يف القراءة دبعهد نور اذلدى  .2
 اإلسالمى بكنبارو

 أهمية البحث . و
بٌن استيعاب قواعد اللغة العربية و قدرة الطالب اإلعالم عن ارتباط  .1

 اإلسالمى بكنبارو على قراءة النصوص العربية  دبعهد نور اذلدى
بٌن استيعاب ارتباط للمدرس، ىذا البحث يهدف إىل معرفة كيف  .2

 قواعد اللغة العربية و قدرة على قراءة النصوص العربية
للمعهد، ىذا البحث يهدف إىل مساعدة ادلعهد يف ترقية قدرة على  .3

 قراءة النصوص العربية 
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تعلق دبوضوع ىذا للباحثٌن، ىذا البحث مرجع ذلم يف القيام بالبحث ادل .4
 البحث.

 زيادة العلوم للباحثة عن اللغة العربية. .5
 البحث مصطلحات . ز

 حلفظ عن خطأ الفهم حيتاج ىذا ادلوضوع إىل مصطلحات البحث كما يلى: 
ارتباط : مصدر من ارتبط دبعىن اتصل، ىف علم اإلحصائية مصطلح  .1

تقصد  7اإلرتباط دبعىن كالعالقة بٌن اثنٌن او أكثر من ادلتغًنات.
باإلرتباط ىف ىذا البحث ىو استيعاب قواعد اللغة العربية و قدرة 

 الطالب على قراءة النصوص العربية 
وعبا و استوعب و استعابا الشيئ -يعب-استيعاب: مشتاق من وعب .2

  8: أخذه بأمجعو و استأصلو
قواعد اللغة العربية :حكم الزم يكون بدليل و يستعمل للتحصيل أو  .3

 ، تقصد هبا علم النحو و الصرف.التصنيف الشيء
قدرة: مصدر من قدر دبعىن القوة على الشيء والتمكن من فعلو أو  .4

 9تركو.
القراءة : مصدر من قرأ دبعىن يقرأ، فالقراءة تعىن انتقال ادلعىن مباشرة من  .5

 11الصفحة ادلطبوعة إىل عقل القارئ.
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