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خلفية المشكلة.1

مات األمة اإلسالمية عظم مقو أمناللغة العربية هي لغة العروبة واإلسالم، وهى

1اهللا رسوله لعريب إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها.منذ أن يبعث

ا كل قوم عن أغراضهم. قد عرف علماء اللغة و  فبناء أن اللغة هي صوت يعرب 

ا كل العربيني عن أغراضهمعلى ذلك التعريف فاللغة العربية هي صوت  ذه يعرب  ، و

اللغة نزل القرأن الكرمي. 

تعلم فولذلكن آالقر بهلا دورن اللغة العربية إوشيف األنوار ل تيار يوسوفاق

2.و فهمهنآالقر ستيعاباللغة العربية شرط واجب ال

ن، تكون واملدرسة العالية العامة اآلرسة املتوسطة ىف املدرسة العامة السيما ىف املد

3اللغة العربية مادة خمتارة رئيسية تعليم اللغة األجنبية حيانب اللغة اإلجنلزية.

ا لغة العقيدة ولغة املسلم من املعروف أن اللغة العربية هلا دور جبانب  مهم، أل

ا باللغة كتبت كتب التاريخ اإلسالمى  كالكتب اإلسالميةن واحلديث وآلغة القر كو
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العربية. ىف هذا اليوم ليست اللغة العربية لغة املسلم فحسب، بل اللغة العربية لغة 

االتصال لألمم ىف العامل.

صارت اللغة العربية لغة رمسية ىف األمم املتحدة أول مرة. ويرتجم 1973ىف سنة 

ة العربية حيانب اللغات األجنبية خطاب وتكلم وجدال ىف ندوات األمم املتحدة باللغ

بية وسيلة األخرى. استعمال اللغة العربية كلغة رمسية ىف األمم املتحدة فوضعت اللغة العر 

لنا.ةالعربية مهملذلك اللغة4.ةعامليةماسياالتصال ىف عالقة دبلو 

إن ؟على هذا املفهوم ماالغرض الذى حصل عليه الناس من تعلم اللغة األجنبية

األخري هو أن يستطيع الناس أن يستعمل هذه اللغة شفوية وحتريرية وفصيحة غرض 

ذه اللغة. وحرية التصال 

نظريتان مها نظرية الوحدة ونظريةالفروع. أما نظرية الوحدة  لهتعليم اللغة العربية

ا ىف تعليم اللغة أن اللغة وحدة مرتابطة متماسكة وليست فروعا مفرقة خمتلفة.  املراد 

ا هو تقسيم اللغة فروعا لكل فرع منهجه وكتبه وحصصه مثل و  أمانظرية الفروع املراد 

5املطالعة واحملفوظات والقواعد واألدب والبالغة.

تستعمل نظرية الفروع. هناك دروس العالية دينية فرتى باكن بارو ىف املدرسة 

واحملفوظات وغريها.كالنحو والصرف واحملادثة واملطالعة فروع لغوية منفردة  
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ما ىف هذا البحث ستبحث الكاتبة عن دراسة النحو ألنه تؤثر مهارة القراءة،  أ

تالميذ ىف فهم الاعد (خاص لنحو العربية) تساعدان تعليم القو "كماقال حسن مثتاه 

هلجة اللغة العربية اجلديدة. الفرق الواضع بني تراكب اجلملة، العبارت، جنس اجلملة 

م حلال الكليمات وتركيب زيادة معرفة اللغوية لطالب. تدربات تالميذ ىف استخدام فكر

النحوعنصور من العناصر .6اللغة الصحيح و املخطاء على تركيب مجلة اللغة العربية

املهمة ىف تعليم اللغة العربية، ال يستطيع متعلم اللغة العربية ان يفهم الكالم العراىب بدون 

.اتقان النحو

ا أحوال الكلمة العربية من حيث اإلعراب علم النحو هو علم بأصول تعرف 

خر أوالبناء، وختتص قواعد النحو بتحديد وظيفة كل كلمة داخل اجلملة وضبط او 

ا معربة  ا،اى ان قواعد النحو تنظر اىل الكلمة العربية من حيث ا الكلمات وكيفية اعرا

خرها بتغري أخرها بتغري موقعها ىف اجلمله) او مبنية (اى اليتغري شكل أ(اى يتغري شكل 

7موقعها ىف الكالم)

تكون اللغة العربية مادة رئيسية البد العالية دينية فرتى باكن باروىف املدرسة 

علمها. تعلى كل تلميذ أن ي
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إكسابيهدف إىلالعالية دينية فرتى باكن باروتعليم اللغة العربية ىف املدرسة 

مهارة االستماع ومهارة التكلم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة فهي أربع مهارات اللغوية، 

تطبيق هذه اللغة ىف هوو غري ذلك غرض األخري من تعليم اللغة العربية ىف هذه املدرسة 

.8درسةىف املو قراءة الكتب العربيةاالتصال واحملادثة اليومية

إتقان قواعد النحو ومهارة القراءة عند تالميذ بني دورعنهذاالبحث يبحث 

.العالية دينية فرتى باكن باروىف املدرسة الصف الثاىن

عند تالميذ الصف القراءةترتبط مبهارة إتقان قواعد النحو هذا البحث يوجه إىل 

.العالية دينية فرتى باكن باروالثاىن ىف املدرسة 

انب ذالك  ناحية مهمة ىف مهارة اللغة. جيالقراءةهذا البحث مهم إلن مهارة 

عند عند تالميذ الصف الثاىن ىف املدرسة القراءةكثرة املشكالت الىت تدور ىف مهارة 

.العالية دينية فرتى باكن بارو

قام العالية دينية فرتى باكن بارو عند تالميذ ىف املدرسة القراءةلرتقية مهارة 

بأعمال كشرة منها :العالية دينية فرتى باكن بارو أساتذة املدرسة 

قراءة كتب اللغة العرابة ىف املادة اللغة العرابية مبمارسةدرسة املقامت-

قراءة كتب اللغة العرابة ىف املادة النحومبمارسةدرسة املقامت-
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.ىف املكتبةاللغة العربية كتب قام تالميذ مبمارسة القراءة  -

.درسةىف بيئة املمتوفرة اللغة العربية كتب صارت  -

النحو و الصرف و العربية من درس قراءة الكتببغري ذلك يستوعب تالميذ 

جيد وميكن أن عند تالميذ إتقان قواعد النحواملطالعة وغري ذلك. هذا يدل على أن

بية و و ذلك ألن إتقان قواعد النحو مهمة جدا ىف قراءة الكتب العر . تؤثر مهارة القراءة

من خالل البحث ةالكاتبت، لكن وجدجيدةقراءةعلىقادرايكونأنضمان

الظواهر مايلى :التمهيدي

التالميذ يفهمون مادة النحو الىت يعلمهم املدرس ىف الصف مثل اجلملة اإلمسية .1

و الفعلية أو أنواع الكالم ىف اللغة العربية ولكنهم ال يستطيعوا على تطبيقها ىف 

. القراءة

ون حروف اجلر ولكن أكثرهم خيطؤن ىف قراءة احلركة األخرية الىت تالميذ يعرفال.2

.دخلت عليها أحرف اجلر

ىف إتقان قواعد النحو ومهارة القراءة عند تالميذ الصف الثاىندورملعرفة الولذلك 

حبث هذه املسألة إىلةالكاتبتاندفعةعميقمعرفة العالية دينية فرتى باكن بارواملدرسة 

مهارة اْلقراءة عند تالميذ الصف الثاىن ىف املدرسة على إتقان قواعد النحو دور"مبوضوع 

".العالية دينية فرتى باكن بارو



ختيار الموضوعالدوافع فى ا.2

.ةتعلمه الكاتبتاملشكلة الىت تبحث ىف هذا املوضوع ترتبط بالعلم الذى .1

قبل.أن هذه املشكلة مل تبحث من.2

كلةشقوم بالبحث عن هذه املتأن ةستطع الكاتبت.3

المشكلة.3

تقديم المشكلة.أ

مبكن عرضها كما يلي:علقة باملوضوع و هناك مثكالت عديدة مت

بني إتقان قواعد النحو ومهارة القراءة عند تالميذ دوركيف ال.1

؟الصف الثاىن ىف املدرسة العالية دينية فرتى باكن بارو

عند تالميذ ؟إتقان قواعد النحو كيف .2

عند تالميذ ؟القراءةكيف مهارة .3

عند تالميذ ؟القراءةماالعوامل الىت تؤثر مبهارة .4

تحديد المشكلة.ب

دوربناء على كثرة املشكلة فتحددها الكاتبة ىف مشكلة واحدة وهي 

العالية إتقان قواعد النحو ومهارة القراءة عند تالميذ الصف الثاىن ىف املدرسة بني

.دينية فرتى باكن بارو



تكوين المشكلة.ج

إتقان قواعد النحو ومهارة القراءة عند تالميذ بنيهام دورهل يوجد 

؟الصف الثاىن ىف املدرسة العالية دينية فرتى باكن بارو

أغراض البحث وفوائده.4

أغراض البحث :.أ

تالميذ الصف إتقان قواعد النحو ومهارة القراءة عند بني دوراللكسف عنل.1

.الثاىن ىف املدرسة العالية دينية فرتى باكن بارو

فوائد البحث.ب

إتقان قواعد النحو ومهارة القراءة عند تالميذ الصف بني دوراإلعالم عن .1

.الثاىن ىف املدرسة العالية دينية فرتى باكن بارو

يف عالم قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شر ا.2

ومهارة القراءةإتقان قواعد النحو بني دورقاسم اإلسالمية احلكومية عن ال

عن اللغة العربيةةزيادة العلوم للكاتب.3

توضيح االصطالحات.5

حلفظ عن خطإ الفهم حيتاج هذا املوضوع إىل توضيح االصطالحات كما يلى :



اإلحصائيةأسلوبهودورال: مصدر من ارتبط مبعىن اتصل، دور.1

.9الكميةاملتغرياتمنأكثرأواثننيبنيالعالقةعلىللعثورتخدمةاملس

.10اإلستيعاب اجليد أو فهمه أو إدراكه: تقانا.2

ا أحوال الكلمة العربية من حيث علم النحو : .3 علم بأصول تعرف 

. وختتص قواعد النحو بتحديد وظيفة كل كلمة داخل اإلعراب والبناء

ا،اى ان قواعد النحو تنظر اجلملة وضبط او اخر الكلمات  وكيفية اعرا

ا معربة (اى يتغري شكل اخرها بتغري  اىل الكلمة العربية من حيث ا

موقعها ىف اجلمله) او مبنية (اى اليتغري شكل اخرها بتغري موقعها ىف 

11الكالم)

: عبارة عن القيام بعمل من األعمال بشكل يتم بالدقة مهارة.4

12اد فما يبذله الفرد من جهد.واالقتصوالسهولة والسيطرة

13.يقرأمبعىنقرأ: مصدر من القراءة .5

14وقال حممد على  اخلوىل ىف قاموسه : مهارة هي حذاقة تنمو بالتعلم.
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:ةعلى هذا التعرف، يعرف الكاتببناء 

عمل لتوسيع العقل واملعرفة من خالل قراءة الكتب :مهارة القراءة

.15وفهم ما هو موجود يف النص

قع ىف مدينة ية تالعصر املدرسة:دينية فرتى باكن بارودرسة العاليةم.6

.عامةرياو تعلم فيه علوم دينية وعلومباكنبارو
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