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 الفصل الثانى

 اإلطار النظرى

 المفهوم النظرى . أ
 استيعاب قواعد اللغة العربية -1

يف اظتنجد استيعاب مصدر من استوعب استيعابا الشيء: أخذه 
معجم -بأرتعو واستأصلو. تعريف و معٌت يف معجم اظتعاىن اصتامع

طاقة و قدرة على الفهم واإلدراك لوجو نظر أو موضوع. -عريب
اإلستيعاب عند بوروادامينىت القدرة )على القيام بشيئ أو الفعل 

نمية و التطوير من خالل مراحل اإلستيعاب لغة الت 11اظتستعاب. 
واضحة للعيان لكل فرد. كل طالب لديو اظتستوى اظتختلف من التمكن 

 و رنب على اظتعلمُت أن يفهم مستوى استيعاب الطالب.

و ىف نظرية للقواعد يقول: ))والقواعد ليست  نصوصا منزلة و 
متفرغُت قد وضعها أناس غتتهدون مثلنا لتكون وسيلة ال غاية، وكانوا 

العمر كلو عتا، ال تشقلهم عنها دروس وواجبات أخرى، مث إهنم وضعوىا 
لعقوعتم الكبَتة اظتدركة، ولطالب كبار ىف العمر، يسهل عليهم فهمها 
واستيعاهبا والسيما أهنم كانوا ندرة ومل يكونوا عشرات ىف الصف الواحد، 

كثر((. وما كانوا يقضون على مقاعد الدراسة اثٍت عشر عاما أو أ
ويستطرد ))إن قواعد اللغة مليئة بتعقيدات مبالغ فيها كل اظتبالغة. و أقل 

 12القليل منها يكفي لضبط اللغة و تيسَتىا على اظتدرس والدارس((

                                                 
11

 W.J.S Purwadaminti, Kamus Umum Bahasa Indonesia,(Jakarta, PPPB 1796). h.528  
12

135 (، ص2115النظرية إىل التطبيق(، )بكنبارو، كريئاسي ايدوكاسى:  )من طرق تدريس اللغة العربية لغَت العربيثمر الدين بردانشاه،    
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تشمل قواعد اللغة العربية نوعُت من القواعد: قواعد النحو، و قواعد 
 13الصرف.

ده صاحبها وكانت قواعد اللغة ىي تنظيم اللغة على حنو ما يري
و ترتيبها يف نسق منظم للمعاين، فإن ىذه القواعد هبذه اإلعتبار ىي يف 
الوقت نفسو تنظيم للتفكَت الذي ىو صنو اللغة و قرينها و تنسبق 

و أن تعليم قواعد النحو و  14حتمى للوسائل اللغوية يف أذىاهنم.
 15م.الصرف ليس غاية يف ذاتو، و إدنا ىو وسيلة لتقوًن اللسان و القل

إن تعليم القواعد )النحو والصرف( واجب ألنو وسيلة لفهم 
القرآن. علم الصرف ىو أم العلوم ألنو لفهم تعبَت شكل الكلمة الوحدة 

فائدة تعلمو أو ذترتو ىي صوت اللسان  عن اطتطإ إىل الكلمة األخرى و 
ىف اظتفردات ومراعات قانون الكتابة. و علم النحو ىو أب العلوم ألنو 

يم الكلمات و تعيينها و بعبارة أخرى أنو يعطي اضتركة أواخر الكلمة  لتنظ
أن الغاية من تعلم القواعد النحوية ىي السالمة من األخطأ واللحن و 

ىف الكالم والكتابة وحسن فهم اظتقروء أو اظتسموع على الغرض الذى 
 16يعنيو الكاتب أو اظتتكلم.

عاب الطالب ليفهموا أما استيعاب قواعد اللغة العربية ىو استي
يستطيع أن يعطي قواعد اللغة و يعرفوا غاية و فائدة من تعلمو منها 

للسالمة من األخطأ واللحن ىف الكالم والكتابة اضتركة أواخر الكلمة  
وحسن فهم اظتقروء أو اظتسموع على الغرض الذى يعنيو الكاتب أو 

 و صوت اللسان  عن اطتطإ ىف اظتفردات ومراعات قانون الكتابة. اظتتكلم
                                                 

، )بَتوت،دار الثقافة اإلسالمية( اظتقدمةملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  13  
14

123الدين عامر، طرق التدريس اطتاصة باللغة العربية و الًتبية اإلسالمية )القاىرة (، ص.فخر    
( ص. 198ػتمود رشدي خاطر وأصحابو، طرق تدريس اللغة العربية والًتبية الدينية ىف ضوء االجتاىات الًتبوية اضتديثة، )القاىرة: دار اظتعرفة،  15
217.  

16
)غومبك:  إىل تدريس االغة العربية للناطقُت بغَتىا طرائق و مفاىماظتدخل رتال عبد الناصر زكريا،   IIUM PRESS  ( ص2116، 

106    
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 النحو (1
واصطالحا علم  17النحو لغة  القصد واظتثل واصتهة واظتقدار والقسم،

بأصول تعرف هبا أحوال أواخر الكلمات من حيث اإلعراب و البناء 
بعد تركيبها، مثل: العلم نافع )"العلم نافع" بًتكيب من كلمتُت، العلم و 

افع. العلم :اسم معرب وىو مرفوع بالضمة ألنو مبتداء وىف حُت يتغَت ن
اى من حيث ما يعرض عتا ىف حال تركيبها.  18بتغَت وظيفتها ىف اصتملة(

فيو نعرف مارنب عليو أن يكون آخر الكلمة من رفع، أو نصب، أو 
فالقواعد  19جر أو جزم أو لزوم حالة واحدة بعد انتظامها ىف اصتملة.

مبعناىا اإلصطالحى ىى طائفة من اظتعايَت و الضوابط اظتستنبطة  النحوية
 من القرآن الكرًن و اضتديث الشريف و من لغة العرب.

ختتص قواعد حنوية بتحديد وظيفة كل كلمة داخل اصتملة 
أى أن قواعد النحو تنظر إىل  21وضبط أواخر الكلمة و كيفية إعراهبا،

و مبنية. موضوع علم النحو الكلمة العربية من حيث أهنا معربة أ
الكلمات العربية من جهة البحث عن أحواعتا اظتذكورة.و ذترة تعلم علم 
النحو صيانة اللسان عن اطتطأ ىف الكالم العريب و فهم القرآن الكرًن و 
اضتديث النبوي فهما صحيحا الذين ذنا أصل الشريعة و عليهما 

 21مدارىا.

لذى يعرف بو ضبط أواخر إن اظتفهوم القدًن للنحو ىو العلم ا
الكلمة و معرفة حالتها إعرابا و بناء و تركيب اصتملة، أما اظتفهوم 

                                                 
19

2( ص. 2114قديري، مدرسة اظتبتدئُت:الفية ابن مالك، )الشسخ ػتمد بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،    
18

 Amrizal اعراة النحو, (pekanbaru, Adefa Grafika,2015) h.1 
17

8، ص. (2114:دار اضتديث )القاىرة، رتيع الدروس العربيةيٍت، مصطفى الغالي   
20

.7( ص.2016)بكنببرو،كريئبسي ايدوكبسي:درس اللغة العربية، أحمد شبه، كسميبتى،   
21

  1، )مدرسة دينية احملروسية لَتبايا قديري( ص التحفة السنية بشرح اظتقدمة اصتروميةػتمد ػتي الدين عبد اضتميد،  
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اضتديث لو فهو علم البحث ىف الًتاكيب وما يرتبط هبا من خواص. كما 
 22أنو يتناول العالقات بُت الكلمات ىف اصتملة و بُت اصتمل ىف العبارة.

النحوية الىت يستوعب لتحديد على مواد النحو الواسعة، األبواب 
 الطالب علم القواعد ىف ىذا البحث ىى:

 الكلمة و أقسامها (1
الكلمة: لفظ يدل على على معٌت مفرد، تنحصر الكلمات 
ىف ثالثة أنواع: فعل و اسم وحرف.فالفعل ما يدل على 
معٌت مستقل بالفهم، والزمن جزءا منو، مثل قرأ، ويقرأ، 

ل بالفهم، وليس الزمن واقرأ.و اإلسم مايدل على معٌت مستق
جزءا منو، مثل إنسان و خنل و ذىب. واضترف ما يدل على 

  23معٌت غَت مستقل بالفهم، مثل مل و على و ىل.
 إعراب الكلمة (2

اإلعراب أثر زندثو العامل ىف آخر الكلمة فيكون آخرىا 
مرفوعا أو منصوبا أو غترورا أو غتزوما حسب ما يقتضيو 

 24ذلك العامل.
 اظتركبات (3

 اظتركب اإلسنادي أو اصتملة .1
 رتلة إشتية . أ

اصتملة اإلشتية ىى أحد شكلُت للجملة اظتفيدة 
ىف اللغة العربية ، وذنا اصتملة اإلشتية و اصتملة 

                                                 
22

)غومبك:  اظتدخل إىل تدريس االغة العربية للناطقُت بغَتىا طرائق و مفاىمرتال عبد الناصر زكريا،   IIUM PRESS  ( ص2116، 

106.  
23

.9قواعد اللغة العربية، ص.    
24

14، ص. مصطفى الغالييٌت   
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الفعلية. وتتكون اصتملة اإلشتية من اشتُت: أوعتما 
اظتبتدأ، وىو اإلسم اظتتحدث عنو، وثانيهما 

)سعيد اطترب، وىو ما خنرب بو عن اظتبتدإ، مثل: 
 25عامل(

 رتلة فعلية . ب
الفعل ىو أحد ركٍت اصتملة الفعلية وىو كلمة 

 }نامدالة على حدث مقًتن بزمن مثل: 
 الطفل{

الفاعل اسم مرفوع أسند إلية فعل مبٍت للمعلوم 
 26خالد{مثل: }قام 

 اظتركب الوصفى .2
اظتركب الوصفى وىو ماتألف من الصفة و اظتوصوف مثل 

}أكرمت التلميذ اجملتهد{، }فاز التلميذ اجملتهد{، 
 }طابت أخالق التلميذ اجملتهد{.

 اإلضايف اظتركب .3
}مثل   إليو واظتضاف اظتضاف من تركَّب   ما اإلضايفي  اظترَّكب

 27كتاب التلميذ{
 الصرف (2

الصرف ىو علم بأصول تعرف هبا أحوال أبنية الكلم قبل 
تركيبها. ىف علم الصرف تصريف ينطبق على:أوال، ىف فعل مشتق 
تغيَت الكلمة  بالزمان اظتختلفة، ثانيا، ىف اسم متمكن يكون باظتثٌت 

                                                 
25 . 7، )بَتوت، مكتبة دار الشرق( ص ، اظتنهاج ىف القواعد واإلعرابػتمد األنطاكي   
26

29، ص.نفس المراجعػتمد األنطاكي،    
29

. 12مصطفى الغاليينى، ص    
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واصتمع و التصغَت و  النسبة. التصريف ال ينطبق على فعل جامد و 
 28كلها صيغة و لن تغيَت.  اسم غَت متمكن و حروف. ألن

التصريف ىف اللغة التعبَت و ىف الصناعة حتويل األصل الواحد إىل 
وىف معٌت آخر  29أمثلة ؼتتلفة ظتعان مقصودة ال حتصل إال هبا.

الصرف قواعد يعرف هبا صيغ الكلمات العربية و أحواعتا الىت ليست 
ف، فال بإعراب وال بناء و موضوعو اإلسم اظتتمكن و الفعل اظتتصر 

 31يبحث عن اظتبنيات وال عن األفعال اصتامدة.

أما قواعد الصرف فتختص ببنية الكلمة العربية ومايطرأ عليها من 
تغيَت بالزيادة أو بالنقص. والصرف من أىم العلوم العربية ألن عليو 
اظتعول ىف ضبط صيغ الكلم، و معرفة تصغيىرىا و النسبة إليها و 

السماعية والشاذة ومعرفة ما يعًتى العلم باصتموع القياسية و 
الكلمات من إعالل أو إدغام أو إبدال، وغَت ذلك من األصول الىت 
رنب على كل أديب وعامل أن يعرفها، خشية الوقوع ىف أخطاء يقع 
فيها كثَت من اظتتأدبُت الذين الحظ عتم من ىذا العلم اصتليل 

 31النافع.

و كل ما يطرأ عليها ختتص قواعد الصرف ببنية الكلمة العربية 
 من تغيَت سواء بالزيادة أو بالنقص.

ومعظم الكلمات العربية ثالثية اضتروف. اعترب علماء الصرف أن 
أصول الكلمات ثالثة أحرف، ووضعوا نظاما لضبط بنية الكلمة 

                                                 
28

 Amrizal, Sharaf 1, (al Mujtahadah Press, pekanbaru, 2014) h. 1 
27

 Moch Anwar, Imu Sharaf, (Bandung, Sinar Baru Algensindo: 2014) h.1 
، )دار قواعد اللغة العربيةحضرات حفٌت بك ناصف وػتمد بك دياب و الشيخ مصطفى طموم و ػتمود أفندي عمر وسلطان بك ػتمد،  31

7( ص.2114الكتب اإلسالمية للطياعة والنشر والتوزيع:   
31

8، ص. (2114:دار اضتديث )القاىرة، رتيع الدروس العربيةمصطفى الغالييٍت،    
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تعترب قواعد 32وقابلوىا عند وزهنا بالفاء و العُت و الالم)فعل(.
 وزن.الصرف ىف ىذا البحث الصيغة و ال

 قدرة الطالب في القراءة -2
 مفموم القراءة (1

 33تعترب القراءة مهارة أساسية من مهارات تعلم أى لغة أجنبية،
القراءة عملية عصيبة او عقدة اعتمد على مهارة القراءة للطالب و دور 

ىي عملية يراد هبا إرناد الصلة بُت الكالم و الرموز الكتابة، 34اظتنطق.
اظتكتوبة وإدراك معناىا للوقوف على مضموهنا وتقوم على رؤية الكلمات 

والقراءة تشتمل على اظتهارتُت معا: مهارة التعرف عن   35والعمل مبقتضها.
الرموز اظتكتوبة اظتوجودة ىف النص اظتقروء،  ومهارة الفهم عن مضمون 
النص واستخراج األفكار األساسية أو الرئيسية الواردة ىف النص 

 36اظتقروء.
اليت تنطوى على القدرة ليقّدم قدرة قراءة اللغة  بعض اظتهارات

 العربية منها:
قدرة على دتييز اضتروف و تعريف العالقة بُت الرموز و  .1

 الصوت
 قدرة على أن يعرف الكلمة يف الكالم أو ال  .2
 فهم معٌت الكلمة تناسب باظتقام .3
 فهم معٌت الظاىر ىف الكلمة  .4

                                                 
32 5فؤاد نعمة، اظترجع السابق ص     
91(، ص 2115)من النظرية إىل التطبيق(، )بكنبارو، كريئاسي ايدوكاسى: طرق تدريس اللغة العربية لغَت العربيثمر الدين بردانشاه،  33  
34 Muspika Hendri, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Pekanbaru, Suska 

Press:2013) h.108 
35 )غومبك:  اظتدخل إىل تدريس االغة العربية للناطقُت بغَتىا طرائق و مفاىمالناصر زكريا، رتال عبد   IIUM PRESS   78( ص 2116، 
36

 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung:Humaniora,2015), 

hal. 150 



15 
 

 العطف ىف الكالممعرفة العالقة اظتعقولة و استخدام الكلمة  .5
 استنتاج ػتتوى النص سريعا  .6
 قراءة حتليلية .7
 فهم طرق أسلوب اظتؤلف .8
 توجيد اظتعلومات اظتكتوب أو الضمٌت يرجى اظتؤلف .9

 القراءة السريعة .11
 دقة و فصيحة القراءة .11
 تعيُت اظتوضوع اظتقروء .12
 37توجيد فكر األساس و العماد .13

 تقسيم القراءة (2
ميكن أن ننظر إىل القراءة من حيث تعليمها و تعلمها و 
نقسمها عدة تقسيمات تعيينا على الرؤية الواضحة لطرق و وسائل 

 تدريسها. تقسيم القراءة ىي: 
 من حيث نشاط القارئ إىل: -1

 قراءة جهرية - أ
 قراءة صامتة - ب

 و من حيث الغرض لعام للقارئ إىل: -2
 قراءة استمتاعية - أ

 قراءة درس و حتليل - ب
 حيث الغرض اطتاص للقارئ إىل:ومن  -3

 قراءة لقضاء وقت الفرغ - أ
 

                                                 
39

 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang, UIN MALIKI PRESS: 

2010) h.63 



16 
 

 قراءة من أجل اضتصول على معلومة معينة - ب
 قراءة من أجل اضتصول على التفاصيل  - ت
 قراءة من أجل التأمل والتحليل واالستنتاج - ث

 ومن حيث مراحل تعلمها إىل: -4
القراءة كتعرف رمزى صوتى، أى مرحلة السيطرة  - أ

 على ميكانيكيات القراءة. 
 القراءة من أجل الفهم أى مرحلة القراءة  - ب
 واالرتباط باظتعٌت. - ت
القراءة اظتكثفة أى مرحلة القراءة للدرس  - ث

 والتحصيل
القراءة التحليلية الواسعة اى مرحلة االتصال  - ج

 38بكل ما تعرب عنو اللغة من فكر و ثقافة.
 أهداف القراءة (3

إن للقراءة أىدافا متعددة ومتبيانة، األمر الذي يؤثر يف   
 طبيعة عملية القراءة ذاهتا. ومن بُت ىذه األىداف يف ما يلى: 

القراءة للبحث. قد يقرأ اظترء دتهيدا لبحث يريد أن يكتبو.   (1
وىنا تكون قراءتو انتقائية ألنو يقرأ ما يتعلق مبوضوع حبثو 

 فقط.
اظترء نصا ما من أجل تلخيصو.  القراءة للتلخيص. قد يقرأ (2

وىنا تكون القراءة متأنية ودقيقة وشاملة ألن القارئ يريد أن 
 يكتشف األفكار الرئيسية ويستعبد التفاصيل غَت اظتهمة.

                                                 
93يثمر الدين بردانشاه، ص:  38  
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القراءة لإلعالم. قد يقرأ اظترء ليسمع اآلخرين مثلما يفعل  (3
 اظتذيع يف اراديو والتلفزيون.

ستعدادا الختبار ما، وىنا القراءة الختبار. قد يقرأ اظترء ا (4
تكون القراءة دقيقة متأنية. وقد يضطر القارئ إىل القراءة 

 اظتتكررة من أجل ضمان االستيعاب واضتفظ.
القراءة للمتعة. قد يقرأ اظترء من أجل اظتتعة ودتضية الوقت.  (5

ويف ىذه اضتالة، اليقرأ قراءة مركزة يف العادة. بل قد يقفز من 
 ة إىل أخرى. سطر إىل آخر ومن صفح

القراءة للعبادة. قد يقرأ اظترء تبدا هلل. مثلما زندث حُت يقرأ  (6
 اظترء مايتيسر لو من القرآن الكرًن.

 أهمية القراءة  (4
ة باختالف الفلسفة ءيقول صالح العرب: ختتلف أذنية القرا 

الًتبوية وطرق التعليم اليت يتبعها اظتربون. فعندما كانت طريقة النحو 
السائدة، كان للقراءة أذنية تفوق غَتىا من اظتهارات. وظتا  والًترتة ىي

انتشرت طريقة القراءة وكثر مؤيدىا صارت ىذه اظتهارة ىي احملور الذي 
تدور حولو كل األنشطة الًتبوية. وبدأت أذنية القراءة تقل كثَتا عند 
 أتباع الطريقة اظتباشرة والطريقة السمعية الشفهية. ولعلنا نذكر أن ىاتُت

الطريقُت ظهرتا ألصالح العيوب اليت الحظها اظتربون على الطرق 
التقليدية اليت سبقتهم واليت أعطت القراءة والكتابة أو لوية على غَتذنا 
من اظتهارات اللغوية. ولذا كان من الطبيعي أن ينتقل االىتمام إىل 

اظتدرسون اظتهارات الشفهية بشكل مبالغ فيو يف أول األمر حىت يتحرر 
 39من اعتمادىم التام على القراءة والكتابة.

                                                 
39   99 - 97( ص 2118) اصتيزة : الدار العاظتية للنشر والتوزيع، ، تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىاعبد اهلل، عمر صدق
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 أنواع القراءة  (5
 القراءة اظتكثفة :  . أ

يقصد بالقراءة اظتكثفة تلك القراءة اليت تستخدم كوسيلة لتعليم  
الكلمات اصتديدة والًتاكيب اصتديدة. ولذلك، فإن اظتادة القرائية تكون 

الفقري يف أعلى قليال من مستوى اظتتعلم. وتشكل ىذه اظتادة العمود 
برنامج تعليم اللغة. وكتاب مثل ىذه القراءة يعترب الكتاب الرئيسي يف 
الربنامج، فينال ىذا الكتاب معظم ساعات التدريس ومعظم اىتمام 

 اظتعلم واظتتعلم سواء يف التعليم أو التقييم.
 القراءة التكميلية : . ب

ل دور تدعى ىذه القراءة باسم القراءة التكميلية ألهنا تقوم بتكمي 
القراءة اظتكثفة. وتدعى ىذه القراءة باسم القراءة اظتوسعة أيضا. وتكون 
القراءة التكميلية غالبا على شكل قصص طويلة أو قصَتة. و غايتها 
الرئيسية إمتاع اظتتعلم و تعزيز ماتعلمو من كلمات و تراكيب يف القراءة 

 .اظتكثفة
 القراءة اصتهرية :  . ت

ها كخطوات أوىل و ضرورية للقراءة الصامتة و القراءة اصتهرية ينظر إلي 
للكتابة أيضا. إن القراءة اصتهرية مفيدة جدا ألهنا تتيح فرصة كبَتة للتدريب 
على النطق الصحيح حيث تؤدى إىل تأصيل اإلرتباطات بُت نطق الصوت 

 41و رمزه اظتكتوب.
 41فأّما فضائل القراءة اصتهرية فهي :

 يزيد على جرأة الطالب. . أ
                                                 

40
74 ص ،اظترجع السابقيثمر الدين بردانشاه،   

41
 Acep Hermawan., Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,(Bandung, PT Remaja 

Rosdakarya,2014) h.144. 
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 اظتعّلم يعلم أخطأ تلّفظ الطالب مثّ يصّححو. . ب

 يقّوي على إنضباط الطالب ألّن الطاّلب نشاط يف الفصل. . ت

 ميّرس الطالب أن يتلّفظوا لفظ العربّية  . ث

 القراءة الصامتو : . ث
القراءة الصامتو ىى الىت تتم فقط عن طريق العُت و العقل،  

مباشرة و زنوعتا إىل حيث تلتقط العُت الرموز اظتكتوبة ليفسرىا العقل 
   42معان.

ومن ىنا تبدو لنا أذنية القراءة الصامتو كمهارة أساسية رنب أن  
يتعلمها الطالب ألنو زنتاج إليها احتياجا واضحا. ومن اظتقومات 
األساسية للقراءة الصامتو االستيعابر والسرعة. وعتذا رنب تدريب 

رعة، أي الطالب على استيعاب ما يقرؤون مع حتقيق ىدف الس
 االستيعاب يف أقل وقت ؽتكن. 

 القراءة النموذجية  . ج
القراءة النموذجية يقوم هبا اظتعلم لتكون دنوذجا يستمع إليو الطالب 
ويقلدونو. وىي عادة تتبع القراءة الصامتو أسئلة االستيعاب، كما أهنا 

 تسبق القراءة اصتهرية اليت يقوم هبا الطالب.
 أخذ صورتُت:القراءة النموذجية يقوم هبا 

القراءة النموذجية بقراءة متصلة. و ىذه الصورة يقرأ اظتدرس النص  (1
الطويل معا. وأحيانا يصل على وحدة الفقرة. و يستمع الطالب بدون 

 التكرار بعد قرأ اظتدرس النص.

                                                 
42

  98، ص نفس المراجعيثمر الدين بردانشاه،  
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القراءة النموذجية بقراءة متقطعة. و ىذه الصورة يقرأ اظتدرس الكالم أو  (2
ويل جدا. مث يكرر الطالب معا. مث يستخدم بعض الكالم  إذا الكالم ط

 43اطتطوات تكرارا.
 القراءة اإلستمتائية . ح

ىدف القراءة اإلستمتاعية ليست لزيادة اظتفردات وال لتعليم األساليب 
اصتديدة وال لفهم النص تفصيليا ولكن إلعطاء التدريبات إىل الطالب بقراءة 

 44الرغبة وحب القراءة. السريعة واإلستمتاع هبا. و أفضل األىداف إلرشاد
 القراءة التحليلية  . خ

ىى الىت زنتاجها القارئ عندما يرغب ىف فحص موضوع بعمق وتأمل، 
وتتميز ىذه القراءة بالًتيث واألناة، لفهم اظتعاىن رتلة و تفصيال، و عقدة 

 45مقارنة بينهما و بُت اظتعاىن الىت دتاثلها ، أو ختتلف معها.
 القراءة البليغة  . د

بالقراءة البليغة أو اظتعربة، إتقان من األداء اللغوي نطقا و فصال تقصد 
ووصال ووفقا وعتجة، فيعطى القارئ للعبارات واصتمل معناىا اظتراد تعجبا أو 
إستفهاما أو تقريرا أو غَت ذلك، لتحقيق جزء أىداف القراءة أى التأثَت ىف 

 46اظتستمع و جذب انتباىو إىل اظتقروء.

 اب قواعد اللغة العربية بقدرة القراءةعالقة بين استيع -3
قال إمام معروف :أربع مهارات اللغوية ال بد من استيعاب 
قواعد النحو و الصرف بدون ذنا ال ميكن استعمال اللغة العربية 

                                                 
43 Pangadilan Rambe, Pembelajaran Bahasa Arab, (Pekanbaru,Adefa Grafika:2015), 

h.71 
44

Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang, Misykat,2007)  

h.158-161 
45

138، ص 1992، اظتهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسهاأزتد فؤاد ػتمود علهان ،    
   69، ص اللغة العربية وطرق تدريسها نظرية و تطبيقاالدكتور يوسف الصميلى،  46
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جيدا ، وىذا تدل على أن قواعد النحو تؤثر مهارة التكلم و القراءة 
  47أو قدرة على قراءة جيدة.

يب الطلبة على ضبط لغتهم حديثا من أىداف النحو تدر 
وقراءة و كتابة، بشكل يتالئم مع تدرج مستواىم العقلى واللغوى ىف 
سلم التعلم التصاعدى، و اثراء ثروة الطالب مبا يكتبون من مفردات 
و تراكيب و أدناط ومن خالل قراءة النصوص و القدرة على 

 اكتشاف اطتطإ عند مشاىدتو مكتوبا أو شتاعة.

 السابقةالدراسة  . ب
 

 2113ىف السنة  11712111179رقم التسجيل ليسا فورناما سارى  (1
بُت إتقان قواعد النحو ومهارة القراءة عند تالميذ  موضوع حبثها ارتباط

 فًتى بكنبارو. الصف الثاىن ىف اظتدرسة العالية دينية

غتتمع حبثها ىى طالبات ىف الصف الثاىن و عددىن ستس وثالثون 
صتمع بيانات اإلختبار. اطتالصة من حبثها ىناك ارتباط  طالبات. واألدوات

ىام بُت إتقان قواعد النحو و مهارة القراءة عند تالميذ الصف الثاىن ىف 
 فًتى بكنبارو. اظتدرسة العالية دينية

 2115ىف السنة  21391116937رقم التسجيل إيكا شهفوترا   (2
ة بقدرة التالميذ عن موضوع حبثو ارتباط بُت استيعاب قواعد اللغة العربي

 التكلم و القراءة ىف اظتدرسة العالية اإلسالمية مبعهد اظتنورة بكنبارو رياو.

غتتمع حبثو ىو تالميذ ىف الصف الثاىن مدرسة العالية اإلسالمية مبعهد 
 اظتنورة بكنبارو و عددىم ستسون تالميذ. واألدوات صتمع بيانات اإلختبار 

                                                 
49

 Imam makruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, (Semarang,Nedds Press:2007) h.20 
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اطتالصة من حبثها ىناك ارتباط ىام  بُت  التحريري و اإلختبار الشفوي.
استيعاب قواعد اللغة العربية بقدرة التالميذ عن التكلم و القراءة ىف اظتدرسة 

 العالية اإلسالمية مبعهد اظتنورة بكنبارو رياو.
 ج.  المفهوم اإلجرائي

ضتفظ عن سوء الفهم ىف ىذا البحث فذكرت الباحثة عن متغَتتات ذنا 
 (. Y( و قدرة القراءة )Xواعد اللغة العربية )متغَت استيعاب ق

 X)المؤشرات فى استيعاب قواعد اللغة العربية) . أ

نظرت الباحثة إىل اظتناىج الدراسية الفصل الثالث العاىل مبعهد نور 
اعتدى اإلسالمى بكنبارو فتصنع الباحثة اظتؤشرات ىف استيعاب قواعد 

 اللغة العربية  ما يلى: 
 قواعد النحو . أ

 الطالب أن يعينوا أقسام الكلمة ىف النص يستطيع .1

 يستطيع الطالب أن يعينوا إعراب الكلمة ىف النص .2

 يستطيع الطالب أن يعينوا رتلة إشتية ىف النص .3

 يستطيع الطالب على يعينوا رتلة فعلية ىف النص  .4

 يستطيع الطالب أن يعينوا الًتكيب اإلضاىف  .5

 ت( ىف النصيستطيع الطالب أن يعينوا الًتكيب الوصفى)النع .6

 قواعد الصرف . ب

 يستطيع الطالب أن يعينوا كلمة مشتقة ىف النص بذكر الصغة. .1

 يستطيع الطالب أن يعينوا  كلمة مشتقة ىف النص بذكر الوزن.  .2
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 (Yالمؤشرات فى قدرة القراءة) . ب

 يستطيع الطالب أن يقرأوا قراءة النص بقواعد اللغة العربية جيدا. .1

 يستطيع الطالب أن يقرأوا أواخر كل كلمة حبركة صحيحة.  .2

يستطيع الطالب أن يقرأوا الكلمة اظتشتقة بالصيغة والوزن حبركة  .3
 صحيحة.

يستخرجوا األفكار الرئيسية الواردة ىف النص يستطيع الطالب أن  .4
 اظتقروء.

 اإلفتراضات . ت

 ربية اإلفًتاض الذى يؤسس ىف ىذا البحث ىو استيعاب قواعد اللغة الع
مبعهد نور اعتدى اإلسالمى و قدرة الطالب على قراءة النصوص العربية  

 بكنبارو ؼتتلفة. 

 الفرضية . ث

Ha  : ارتباط ىام بُت استيعاب قواعد اللغة العربية و قدرة الطالب ىناك
 مبعهد نور اعتدى اإلسالمى بكنباروعلى قراءة النصوص العربية  

Ho  ارتباط ىام بُت استيعاب قواعد اللغة العربية و قدرة : ليس ىناك
 مبعهد نور اعتدى اإلسالمى بكنباروالطالب على قراءة النصوص العربية  


