
الثانىبالبا
نظريةدراسة 

النظريالمفهوم.1

إتقان قواعد النحو.أ

تقان النحو هو إ.1ستيعاب اجليد أو فهمه أو إدراكهاالاتقان هو 

ر من العناصر املهمة ىف اللغة عنصطالب. النحوالذهان أاستيعاب النحو ىف 

تقان إن يفهم الكالم العرىب بدون أال يستطيع متعلم اللغة العربية حيثالعربية،

النحو.

تالميذ الساعد يلنحو العريب) ةقال حسن مثتاه ان تعليم القواعد (خاص

فهم هلجة اللغة العربية اجلديدة. الفرق الوضع بني تراكب اجلملة، العبارت، ل

م حلال الكلمات إتالميذ ىف الجنس اجلملة زيادة. تدربات  ستخدام فكر

.2صحيح و اخلطاء على تركيب مجلة اللغة العربيةوتركيب اللغة ال

قال أمحد اهلامشى يف كتاب القواعد األساسية للغة العربية  النحو لغة 

ا أحوال أواخر  معان كثرية أمهها القصد و اجلهة. واصطالحا قواعد يعرف 

1 Ibit. Hornby AS hal: 13
202-201تعليم اللغة العربية بني نظاريات و التطبيق. لبنان: دار العصرية. ص ،)1996مثتاه. (حسن 2



الكلمة العربية الىت حصلت برتكيب بعضها مع بعض من إعراب و بناء وما يتبع 

3مها.

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

اإلعراب والبناء، وختتص قواعد النحو بتحديد وظيفة كل كلمة داخل اجلملة 

ا،إو اخر الكلمات وكيفية أوضبط  ىل الكلمة إن قواعد النحو تنظر إأيعرا

و أىف اجلمله) خرها بتغري موقعهاأيتغري شكل أيا معربة (أالعربية من حيث 

4خرها بتغري موقعها ىف الكالم)أاليتغري شكل أيمبنية (

ا صيغ لكلمات هوصحابه علم النحو أو قال حفىن و  العلم يعرف 

تالميذ على التقان النحو هنا يعىن قدرة إ5تركيبها.و فرادها إاهلا حني و حأالعربيه و 

ا.إخر الكلمات العربية وموقعها ىف اجلمل وعالمة أو أحوال أفهم  عر

واما االهداف العامة ىف تدريس النحو ما يلى:

دراك  اخلطاء فيما يقراء إساليب العربية وتعويده على أف التلميذ بيتعر )1

.و يسمعأ

.يهدف النحو اىل ضبط الكالم وصحة النطق والكتابه)2

6أحمد الھاشمى. القواعد األساسیة للغة العربیة. دار الكتب العلمیة. بیروت. لبنان. ص. 3

فؤاد النعمة. قواعد اللغة العرابية. دار الثقافة االسالمية: بريوت. املقدمة4
5 Hifni Bek Dayyab، Dkk، (1993)، Kaidah Tata Bahasa Arab. Jakrta: Darul Ulum Press. Hal 33



.فهما دقيقاو يسمع أأالتلميذ على فهم مايقر مساعدة)3

مثلة التلميذ وذلك عن طريق زيادة معلوماته عن طريق األففيتث)4

.وتطبيقات املفيدة

.زيادة ثروة التلميذ الفظية واللغوية)5

ستخراج وضع القواعد النحوية والصرفية ىف استخدام املعاجم إل)6

وضع القواعد النحوية والصرفية موضع التطبيق . و الكلمات املطلوبة

.6حمادثة وكتابةلعلم قراءة و 

مهارة القراءة .ب

ىف املدرسة العامة السيما ىف املدرسة املتوسطة واملدرسة العالية العامة 

تعليم اللغة األجنبية ضمناألن، تكون اللغة العربية مادة خمتارة رئيسية

بتدائية مث الثانوية مث العالية حىت تبدأ من مدرسة اال7حيانب اللغة اإلجنلزية.

مستطيعنيتالميذ الاجلامعة. غرض األخري من تعليم اللغة العربية يعىن لتكون 

األربعة يعىن : مهارة اإلستماع و مهارة التكلم و مهارة يةهارات اللغو املعلى 

ما ىف هذا البحث ستبحث الباحثة أحد من تلك أالقراءة و مهارة الكتابة. 

يعىن مهارة القراءة.املهارات

200طريقة التدريس اللغة العربية. دار املعرفة. ص ،)1991(،زكريا إمساع6
7 Ibid .، Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar



أمهيتهاوتربزللغةالكليةاملنظومةهذهمنمهمجزءالقراءةإنو 

اوظيفيتهاإىلاستناداً أكثر اللمتّعلمضروريالسليمفاكتسا إىلسبيلهكو

اولذلكاملختلفةاخلرباتواكتسابالفكريالتطوريفوأداتهاملعرفة فإ

أساسيةدعامةاعتبارهاعلىاألخرىاللغةفنونبنيكبريباهتمامحتظى

أنكماوتطورها،منوهايفعليهاوتعتمداللغةفروعباقيعندهاتلتقي

منالتمكنجوانبمنهاوتستمداألخرىالفنونعلىتعتمدبدورهاالقراءة

8اللغويةاملهاراتمنالقراءةموقعتوضيحوميكنالصحيحةالقراءة

والكتابةالقراءةيفتتّمثلوالفنوناملهاراتمنمجلةاللغةأنوهذا ب

التكاملضوءعلىإليهاالنظرينبغيتعليمهاوعندواالستماعوالتحدث

تعليمهاوعلىعليهاللقائمنيينبغيكمااألساسيةالفنونهذهبنيالكلي

كثريةفروعإىلتقسيمهاوأناألجزاءمتصلواحدكياناللغةأنإدراك

إىلىأدّ ذلكإىلوماواإلمالءوالعروضوالبالغةوالنحوواألدبكالقراءة

اتّعلمهايفكثريةمشكالتظهور 9واكتسا

اسرتاتيجيات متعددة للتدريس و التقومي. منشورات اهليئة العامة السورية للكتاب. وزارة الثقافة. حامت حسني البصيص. تنمية مهارات القراءة و الكتابة. 8
50. ص. 2011دمشيق. 

9 Ibid. 49



د إيفندى إن القراءة تضمن معىن التغيري من وجه اقال أمحد فؤ 

. و 10قراءة الىت تغري اىل الصوتالىل الصوت و فهم املعىن من كل إالكتابة 

قال حممود على القراءة هي نشاط الدماغ الذي يرتجم األفكار إىل شيء 

قابل للقراءة وهذا ما يسمى القراءة الصامتة مث إذا أعرب يف الكلمات اليت 

ميكن االستماع مث فيسمى بقراءة اجلهر.

ما مهارة القراءة هي عمل لتوسيع العقل واملعرفة من خالل قراءة أ

.11جود يف النصالكتب وفهم ما هو مو 

اإليها علىينظروالباحثنيالعلماءمنفريقفهناك علىالقدرةأ

وفريق.حركيةأوانفعاليةأوعقليةتكونقدخمتلفةأعمالبأداءالفردقيام

ايرىآخر واإلتقانوالدقةبالسرعةاألداءهذاويّتسممالعملالفردأداءأ

اعلىإليهاينظرثالثوفريق. والفاعلية يستهدفالفردبهيقومنشاطأ

12.معنيهدفحتقيق

خصائصيتطّلبنشاطأوأداءأوقدرةهيعموماً فاملهارةوهكذا

ناميةوهياملالحظة،األخرىالسلوكياتمنغريهعنمتيزهمعينةوشروط

10 Ahmad Fuad effendi، Metodologi Pengajaran Bahasa Arab، 2004 hal. 124
11 11 Fahmi Akromi. Ilmu Nahwu dan Sharaf. Rineka Cipta: Jakarta. Hal 9

١صم،٢٠٠٢القاهرة١٨والتوزيعللنشرالشرقزهراءمكتبة،املهاراتسيكولوجية:هاشمأبوحممدالسيد12



وإتقانوّدقةبسرعةمعينةمهمةتنفيذأوماهدفحتقيقإىلتسعىورةمتط

واملرانالتدريبخاللمنكبةاملر إىلالبسيطةمنتدرجييةبصورةوتنمو

مهارئيسنيأمرينحيتاجسليمبشكلاملهارةاكتسابفإنوهلذاواملمارسة

كما يلى:

يعرفهاأنجيباليتالنظريةاألسسعلىوتشتمل:نظريةمعرفة.1

.األداءيفالنجاحعليهايقاسواليتاملتعلم

املتعلميتدربملإذااملهارةاكتسابميكنالحيث:عمليتدريب.2

باملستوىاملهارةتكتسبحىتالتدريبميتدأنوجيبعليها

مدةقصرأوطوليتّوقفهذاوعلىالتعليميةللمرحلةاملطلوب

13.اللغويةاملهاراتالكتسابالتعليميالربنامجتنفيذ

قواعد ، إن الالعربيةطريقة التدريس اللغة اعيل ىف كتابه زكريا إمسقال و 

روف:  عقال إمام ممث .14النحوية موضع التطبيق لعلم قراءة وحمادثة وكتابة

مها ال ستعاب القواعد النحو و الصرف بدوناربعة مهارة اللغوية البد من أ

قواعد النحو تؤثر ميكن إستعمال اللغة العرابية جيدا، وهذا تدل على أن 

٤صم،٢٠٠٢األردنعمان،والطباعة،والتوزيعللنشراملسريةدار،العربيةاللغةمهارات:مصطفىعلياهللاعبد13
لزكريا إمساعاملراجع السابقة 14



بناء على هذا املفهوم عرفنا ان .15على قراءة جيدةمهارة القراءة أو قدرة

القراءة.مهارةعلم النحو مهمة جدا لتعليم 

و قال سىت رابعة ىف حبثها إن مهارة القراءة تضمن املعىن كما يلى :

مهارات لفهم املفردات املستخدمة يف لغة العام ومهارات الستنتاج .1

املعىن من النص.

صفية الىت توجد ىف القراءة.و داللة الفهم ترتيب اجلملة أو .2

.16القدرة على تصميم اإلجابة الصحيحة من قراءة النص.3

مهاراة القراءة هي املهارات الىت متكن الشخص :

من قراءة نص كتايب كلغة ذات معىن. .1

ستقاللية ىف القراءة االستقاللية و فهم و طالقة،ابمن قراءة أي شيئ .2

ف مهارات النفس بدون طلب أو كتابة هي القدرة على توظي

ستقاللية يستطيع قراءة أو مساعدة الغري. و اإلنسان مع مهارات اال

كتابة أي شيء.

.17من التفاعل ذهنيا مع الرسالة املوجهة أليه ىف هذا النص الكتايب.3

15 Imam Makruf. Strategi pembelajaran bahasa arab aktif. Nedds Press : Semarang. 2009. Hal.20
16 Siti robi’ah، Study Eksperimen Perbandingan Antara Kemampuan Siswa Dalam Membaca
Dengan menggunakan Metode SQ3R dan Metode qiroah dalam pengajaran bahasa arab pada
materi Qiroah di MTs hidayatul muta’llim Mengkirau. 2009.



القراءةمهاراتأنواع .ت

يفوتشرتكانوصامتةجهريةإىلاألداءحيثمنالقراءةتقسم

وتفسريهاوفهمهاالرموزتعرفيفوخاصةللقراءةالسابقةالعامةاملهارات

يفماونقلاملكتوبةالِفكرعنوالتعبريالنطقجبانبتنفرداجلهريةولكن

عمليةاجلهريةالقراءةأنيعينوهذااآلخرينإىلوأحاسيسمشاعرمنالنص

ماتوضيحوميكنالصامتةالقراءةمنتعقيداً أكثر النحوعلىالنوعيةمهارا

:اآليت

الجهريةالقراءةمهارات.1

خفاءبالالنطقوهواجلهرالقراءةمنالنوعهذامييزماأبرزإن

باملفرداتخالهلامنينطقفالقارئالقوليفاإلفصاحيعينكما

ايفمضبوطةخمارجهيفصحيحةاملكتوبةواجلمل مسموعةحركا

.تضمنتهااليتاملعاينعنمعربةأدائهايف

املطبوعةالرموزالتقاطتعيناجلهريةالقراءةفإنّدقةأكثروبصورة

النطقأعضاءباستخدامااجلهرمثهلااملخّ وترمجةبالعني

القراءةتتطّلبهماعلىاجلهريةالقراءةوتشتملصحيحاً استخداماً 

2013- 2-2یوم األحد http://www.feedo.net/LifeStyle/Books/Reading.htm#12یأخذ من 17



اعقليوإدراكالكتابيةللرموزبصريتعرفمنالصامتة ملدلوال

بنطقواملعايناملدلوالتهذهعنالشفويالتعبريعليهاوتزيد

اكمااواجلهرالكلمات وإجادةالنطقإلتقانوسيلةأفضلأ

18املعىنومتثيلاألداء،

الصامتةالقراءةمهارات.2

معانيهاوإدراكالرموزرؤيةعلىالصامتةالقراءةيفالقارئيعتمد

سائروإىلومستوياتهأنواعهبكلّ الفهمإىلمنهاواالنتقال

أعضاءإشراكدونوتقوميونقدوحتليلتذوقمنالقرائيةاألنشطة

القراءةيفاألبرزالعنصرالفهمويعدالعملية،هذهيفالنطق

.الصامتة

السماتمنبعدداجلهريةالقراءةعنالصامتةالقراءةومتتاز

اأ احيثامليدانهذايفوالنفسيةالرتبويةالبحوثكد ّحتققإ

القراءةيفللمتّعلمتُتاحالاليتواألغراضاألهدافمنمجلة

.اجلهرية

وزارة الثقافة. حامت حسني البصيص. تنمية مهارات القراءة و الكتابة. اسرتاتيجيات متعددة للتدريس و التقومي. منشورات اهليئة العامة السورية للكتاب.18
57. ص. 2011دمشيق. 



إدراكهمعالقراءةيفاملتعلمسرعةزيادةاألغراضهذهوأبرز

النطقعنصرواعتبارباملعىنالبالغةوالعنايةاملقروءةللمعاين

الصامتةالقراءةأنكمااملعىنعلىالرتكيزسرعةيعوقمّشتتاً 

احلياةمواقفيفاإلنسانميارسهااليتالطبيعيةالقراءةأسلوب

علىالتلميذقدرةزيادةأهدافهاأبرزمنيكونورمبااملختلفة

.الدراسيةاملوادمنوغريهاالقراءةدروسيفوالفهمالقراءة

الرغبةفيهوتُنميفيهوالتمعنيقرأماحتليلعلىتساعدهحيث

اكمااملشكالتحللّ  ميولهوتنميةحاجاتهإشباعلهتُيسرأ

عودهوتحياتهيفالضروريةواخلرباتواملعارفباحلقائقوتُزوده

بنيماوتُراعياالطالعوحبالفهميفنفسهعلىاالعتماد

وفقيقرأ؛أنفردكلّ يستطيعإذقدراتفروقمنالتالميذ

19.يناسبهالذياملعدل

أعونالصامتةالقراءةأنيظهروالصامتةاجلهريةالقراءةبنيوباملقارنة

حنييفوالفهماملكتوبةالنماذجبنيربطعمليةفهياجلهريةمنالفهمعلى

عنفضالً آليةبطريقةوُتؤدىافهممثوقلانظرطريقةهياجلهريةالقراءةأن

19 Ibid. hal. 59



وتقصد الباحثة يف 20.اجلهريةيفعديدةأموربنييتّشتتاإلنسانذهنأن

.اجلهريةهذا البحث بقرائة

إتقان قواعد النحو و مهارة القراءةعالقة بين.ث

قواعد ان طريقة التدريس اللغة العربيةيل ىف كتابه زكريا إمساعيقول 

. على هذا املفهم عرفنا 21النحوية موضع التطبيق لعلم قراءة وحمادثة وكتابة

القراءة.مهارةن علم النحو مهمة جدا لتعليم أ

ستعاب القواعد اربعة مهارة اللغوية البد من أروف:  عقال إمام م

ستعمال اللغة العربية جيدا، وهذا تدل امها ال ميكن النحو و الصرف  بدون

22على قراءة جيدة.قواعد النحو تؤثر مهارة القراءة أو قدرةعلى أن 

السابقةدراسةال.2

. موضوع حبثها تآثري 2..5ىف السنة 1.112.18438رقم التسجيل شهاداء

م ىف ترمجة  استعاب قواعد النحو لدى طالب قسم اللغة العربية على مها ر

نصوص اللغة العربية اىل اللغة االندوسية ىف قسم تدريس اللغة العربية بكلية 

مية رياو.الرتبية والتعلم جلامعة سلطن شريف قاسم االسالمية احلكو 
وزارة الثقافة. حامت حسني البصيص. تنمية مهارات القراءة و الكتابة. اسرتاتيجيات متعددة للتدريس و التقومي. منشورات اهليئة العامة السورية للكتاب.20

60. ص. 2011دمشيق. 

لزكريا إمساعاملراجع السابقة 21
22 Imam Makruf. Strategi pembelajaran bahasa arab aktif. Nedds Press : Semarang. 2009. Hal.20



ما ميدان البحث قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعلم جلامعة سلطن أو 

شريف قاسم االسالمية احلكومية رياو.مبحوث حبثها هو طالب قسم تدريس 

.ومجاعة 2..6\2..5اللغة العربية بكلية الرتبية والتعلم لقسط اخلاميس سنة 

وعددهم عشرون نفرا.واالدوات جلمع حبثها هو طالب قسم تدريس اللغة العربية

هام بني استعاب دورهناك أن ثها من حبةاخلالصبيانات االختبار واالستتفتاع.

قواعد النحو على مهارة تالميذ ىف ترمجة نصوص اللغة العربية  اىل اللغة 

االندوسية.اذ كان تالميذ يسيطر قواعد النحو فهم ماهرون ىف الرتمجة وكذلك 

.العكس

العملىم و المفه.3

ا عن متغريتان ىف هذةحلفظ عن سوء الفهم ىف هذا البحث فذكر الكاتب

املفهوم النظري صحابه أنأ.كما ذكر  الشافعى و )Y(و )X(البحث مها متغري 

23.العملىميكن أن يستخدمها ىف املفهيم 

)Xمتغير إتقان النحو (المؤشرات فى.أ

املدرسة العالية دينية الثاىن ىفالدراسية الفصل املناهجنظرت الكاتبة إىل

إتقان النحو مايلى:املؤشرات ىففتصنع الباحثةفرتى باكن بارو

23 M. Syafi’i. From Paragraph to a Research Report: A Writing of English for Academic
Purposes. (Pekanbaru: LBSI، 2007)، 122 .ص



تالميذ أقسام الكلمة العربية.اليعرف -

تالميذ أن يفرقوا بني اجلملة االمسية واجلملة الفعلية.اليستطيع -

.ةيف اجلملمبتدأ و خربتالميذ اليعرف -

.ةيف اجلملفعل و فاعل و مفعول به تالميذاليعرف -

24.ةتالميذ حروف اجلار يف اجلملاليعرف -

)Yمتغير (مهارة القراءة المؤشرات فى.ب

ان يقرأوا القراءة النص العربية جيدا موافقا بقواعد تالميذاليستطيع -

النحو.

.حبركة صحيحةقرأ املبتدأ و اخلربان يتالميذاليستطيع -

يقرأ فعل و فاعل و مفعول به حبركة صحيحة. ان تالميذاليستطيع -

روران تالميذاليستطيع - .حبركة صحيحة يقرأ حرف اجلر و ا

فتراضات اإل.ت

إتقان قواعد النحو و مهارة االفرتاض الذى يؤسس ىف هذا البحث هو 

خمتلفة.تالميذ الصف الثاىن ىف املدرسة العالية دينية فرتى باكن باروعند القراءة

الفرضية.ث
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Ha بني إتقان قواعد النحو ومهارة القراءة عند تالميذهام دور: هناك.

Ho بني إتقان قواعد النحو ومهارة القراءة عند تالميذهام دور: ليس هناك.


