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الباب األول

مقدمة

خلفية المشكلة.أ

نزيل القرآن فألجل ذلك إن اللغة تإن اللغة العربية هي لغة استخدمها اهللا تعاىل ل

العربية والقرآن غري منفصل بعضه بالبعض بينهما. وللغة العربية دور ممتاز من لغات أخرى. 

قال اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي







إن اآلية السابقة تؤكد على أن الشرط الرئيسي يف فهم القرآن الكرمي معرفة اللغة 

العربية، وعندما عرف املرء القرآن فقد عرف اللغة العربية.

فلذلك أن اللغة العربية مهم لكل مسلم  لفهم القرآن الكرمي واحلديث النبوية و

العلوم الدينية. وعلى نظرة أخرى كانت اللغة العربية ذات صلة طبيعية بفروع اللغة األخرى,  

كالقواعد النحوية والصرفية وغريها.

بالنظر إىل أن اللغة العربية متلك دورا ضروريا فالبد أن تكون اللغة العربية مهتمة 

ا من املؤسسة الرمسية وغري رمسية.
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من عناصري واملهارات. وتلك عناصري حتتوى على الصوت إن اللغة العربية تتكون

و الكلمة و اجلملة و الرتكيب واملعىن. ومجيع العناصري متلك مبحثا خاصا. والصوت 

يبحث يف علم الصوت، والكلمة تبحث يف علم الصرف، واجلملة تبحث يف علم النحو، 

ة شيء أساسي للوصول إىل واملعىن يبحث يف علم الداللة. إن التعلم عن العناصري اللغوي

وأما املهارات اللغوية فمنها : مهارة االستماع و مهارة الكالم و مهارة 1املهارات اللغوية.

القراءة ومهارة الكتابة.

ومن يريد أن يصل إىل تلك املهارات اللغوية األربعة فعليه أن يتعلم ويبذل جهده 

ر حاصلة تعلمه حنو العوامل الداخلية مدة طويلة, والبد عليه أن يقابل العوامل الىت تؤث

ا من أغراض  واخلارجية. وبذالك كانت قدرة املدرس مهمة جدا التحقيق هذه األمهية مع أ

التعلم.

وأما الغرض العام عند وزارة الدين عن تعليم اللغة العربية كما يلى:

لفهم القرآن واحلديث ومصدر تعليم حكم اإلسالم.1

والثقافة اإلسالمية املكتوبة باللغة العربيةلفهم كتب الدينية .2

للتكلم واإلنشاء ىف اللغة العربية.3

أللة اإلتصال و ليساعد قدرة األخرى.4

1 Ahmad Syah Dkk, Sistem Morfologi Dalam Bahasa Arab, UIN SUSKA Press, hal 4
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2املهنيةليكون أهل اللغة العربية كأهل.5

عاب على فهم علوم اللغة العربية يوالقدرة األساسية لفهم اللغة العربية هي إست

اللغوية األربعة هي مهارة القراءة.واملهارات اللغوية. وإحدى املهارات 

3مهارة القراءة هي أفعال لتوسيع األفكار واملعارف بطريقة قراءة الكتب وفهم معانيها.

إن مهارة القراءة يف األساس تشتمل على شيئني ومها تغيري الرمز الكتايب صوتا، 

والصوت. وقال فتح علي يونس وإجياد املعىن من مجيع األحوال الىت ترمز بالرموز الكتابية 

4إن مهارة القراءة حتتوى على ما يأتى :ىف إمام معروفوأصدقائه

اجلملة والفقرة اىل مضمون و القدرة على فهم األحرف الكثرية، مثال عن العبارة.1

القراءة.

القدرة على قراءة األفكار الرئيسية.2

القدرة على اكتشاف معىن الكلمة.3

مضمون القراءةالقدرة على استنباط .4

2Najieb Taufiq, “Tujuan Pembelajaran Bahasa Arab, Artikeldari
filehttp://najiebtaufiq.blogspot.com/2012/06/tujuan-pembelajaran-bahasa-arab.html

3 K.H. Moch.Anwar, Ilmu Nahwu Terjemahan, Bandung: Sinar Baru Alqesindo Offset.
Hlm: 142

4 Imam Ma’ruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, Semarang, Need’s Press
2009, hal 27



4

أما مادة القراءة ىف تعليم اللغة العربية منها:

مرحلة املراهقة.1

5الصحة.2

أما األغراض من املوضوعات السابقة وهي:

يستطيع الطالب أن يقرءوا نصوص العربية بدون الشكل.1

يستطيع الطالب أن يعرفوا املعىن املناسب ىف القراءة.2

جيدةيستطيع الطالب أن يفهموا مضمون القراءة.3

يستطيع الطالب أن يأخذوا اإلستنباط من مضمون القراءة..4

وستبحث الباحثة يف هذا البحث عن استيعاب القواعد على مهارة القراءة لدي 

طالب الصف الثاىن باملدرسة العالية ىف معهد دار احلكمة باكنبارو.

كان يتكلم وأصبح كالم املرء جيدا إن  واستيعاب القواعد مهم لنيل مهارة القراءة.

وملن يطبق تلك القواعد يف تعلم 6تمدا على القواعد اللغوية (النحو والصرف).معويقرأ 

اللغة العربية فتبعد عن اخلطأ يف استخدام اللغة العربية، إما لغة كتابية أو شفهية. والقدرة 

سيساعد الطالب ىف فهمعلى إستيعاب القواعد البد أن يصاحبها املوقف اإلجيايب، ألنه

مصدري تعليم اإلسالم (القرآن واحلديث). و قد يظن بعض الناس أن قراءة الكتب العربية 

5 Hidayat, Ǒƹǎңƌƣỷ ǑƑƤƣỷ ƥƹƤƌǔMadrasah Aliyah Kelas XI , Pt Karya Toha Putra Semarang ,
2008, hal 01-56

ǑƹƧǂҳƿỷ ǑƹǎңǔƣỷƳ ǑƹǎңƋ ǑƑƤƣỸǎ Ǒөالدكتور فخرالدین عامر Ỹҗƣỷ ұ ƹңқǔƣỷ Ɨ ңƁ , :124, القاھرة. ص 6.
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صعبة بدون معرفة علم النحو والصرف, والشك على من يعرف علم النحو و الصرف 

فيستطيع إثبات حركات أواخر الكلمات حىت يكون بعيدا عن اخلطاء عند قراءة الكتب 

العربية.

ن القرآن واحلديث فالبد علينا أن نفهم ذلك املضمون. ولنستطيع أن نفهم مضمو 

فهمهما.ىف وألن لغة القرآن واحلديث كانت عربية, فبهذه حنتاج إىل اللغة العربية 

وجانب أن يكون القرآن واحلديث مصدري تعليم اإلسالم هناك كتب عربية ألفها 

ا حتتاج إىل العلماء منذ تنمية اإلسالم، وأكثر الكتب املؤلفة مكتوبة بالعر  بية. ولقراء

7االستيعاب على اللغة العربية يعىن علم النحو والصرف.

ا  والقاعدة تنقسم إىل قسمني (النحو والصرف). فالنحو هو علم بأصول تعرف 

والصرف هو علم بأصول تعرف 8أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء.

إن النحو والصرف شيئان 9ليست بإعراب وال بناء.اصيغ الكلمات العربية وأحواهلا الىت 

عليهما.نستوعبو يغري منفصل بعضه بالبعض والبدا أن يكون الطالب

7 Drs. Akrom Fahmi, Ilmu Nahw dan Sharaf (Tata Bahasa Arab Praktis dan Aplikatif),
Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal 10

8، بريوت، املكتبة العصرية، ص.جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغاليني، .8

8المراجع السابق، ص: 9
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ما علمان متالزمان  فإن املعرفة عن اللغة العربية تتعلق بعلم النحو والصرف أل

بنسبة ملهارة هلذه اللغة أي أن معرفة اللغة العربية ال ختلو عن النحو والصرف, و السيما 

م ماهرونال يقالمتينة بعلم النحو والصرف, و عالقةالقراءة فإن فيها واإذا مل يفهمأ

على قواعد اللغة العربية.واالنخو والصرف وال يسيطر 

كان املعهد كاملؤسسة الرتبوية واملركز لنشر الدين اإلسالمى نشأ و تطور منذ الفرتة األوىل 

أم و , هناك مدرسة العالية. عهد دار احلكمة اإلسالميةمبيسيا.وكذلك من دخول اإلسالم ىف إندون

درس القواعد ىف هذه املدرسة العالية يدرس بالطريقة الفروعية. وأما مادة النحو والصرف ىف املدرسة 

العالية فهي حتتوى على:

الدرس النحو, حتتوى على:.1

تقسيم الكلمة إىل إسم وفعل وحرف)1

الفاعل)2

املفعول به)3

املبتدأ واخلرب)4

اجلملة فعلية)5

املضاف واملضاف إليه)6

10النكرة واملعرفة)7

منھج الدراسیة، فصل الثانى بالمدرسة العالیة فى معھد دار الحكمة.. 10
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أما األغراض من استعاب قواعد النحو وهي:

يربط الطالب كي يستطيعوا أن يقرأ النصوص العربية و يثبتوا املعىن املناسبة من )1

قواعد اللعة العربية.

o.يستطيع الطالب أن يفرقوا الكلمة بني اإلسم والفعل واحلرف

o .يستطيع الطالب أن يعرفوا موقف الفاعل واملفعول ىف وسط اجلملة

oيستطيع الطالب أن يفرقوا و بصنعوا املبتدأ واخلرب ىف اجلملة فعلية

يربط الطالب كي يستطيعوا أن يثبتوا احلركة أخر الكلمات.)2

oيستطيع الطالب أن يعرفواالنكرة واملعرفة ىف وسط اجلملة

درس الصرف حيتوى على:.2

رد تتكون من األوزان املختلفة منها )1 التصريف األصطالحى من الثالثى ا

11فـََعَل يـَْفُعُل وفـََعَل يـَْفِعُل وفـََعَل يـَْفَعُل وَفِعَل يـَْفَعُل وفـَُعَل يـَْفُعُل وَفِعَل يـَْفِعُل.

األغراض من استيعاب قواعد الصرف وهي:أما 

o يستطيع الطالب أن يفرقوا بني فعل الصحيح وفعل املعتل

o.يستطيع الطالب أن يفرقو بني املثال واألجوف و الناقص

o يستطيع الطالب أن يعرفوا بني املضاعف واملهموز ولفيف املقرون

ولفيف املقروق.

ǑƹƖƹңө. الشیخ محمد معموم بن على, 11 ǔƣỷ ǑƤǘƧƽỷإندونیسیا                 -بعة سالم نبھان. سورابایا, مكتبة ومط
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oيستطيع الطالب أن يصرفوا التصريف اإلصطالحى أو اللغوي

أى الفوائد العملية والفوائد النظرية، منها:وأما القواعد متلك الفوائد 

الفوائد العملية.1

لتعويد الطالب يف التكلم باستخدام اللغة العربية الصحيحة واجليدة والبعد عن )1

األخطاء

لتعويد الطالب يف كتابة املفردة الصحيحة والرتكيب الصحيح.)2

الفوائد النظرية.2

ة اري باملنظم مث لتثبيت املساو لتغريس القدرة على االهتمام ومترين قدرة التفك)1

وتناقضها.

12لتمرين الطالب يف  إستنباط اخلالصة والدليل.)2

ا الباحثة أن الطالب يفبناء على املراقبة السابقة الىت ق املعهد دار احلكمة امت 

ىف املدرسة الثانوية. ومن ثاىنباكنبارو, قد تعلموا وتزودوا بعلم النحو والصرف منذ الفصل ال

الكتب الدينية املوجودةألن ىف املعهدذلك فالبد عليهم ان يستوعبوا على هذين العلمني.

مكتوية باللغة العريبة منها كتاب الفقه واملنطق والبالغة والقواعد والتاريح و غريها. ىف املعهد

العلوم للوصول إىل مهارة احا مفتامالنحو والصرف ألوبذلك حيتاج الطالب إىل فهم علم 

. بسبب على تطبيق ذلك يفهموا طرق القراءة جيدةالقراءة. بل يف الواقع أن الطالب مل 

12 Juwairiyah Dahlan, Metode Belajar mengajar Bahasa Arab, Al-Ikhlas- Surabaya-
Indonesia 1992, hal 84



9

العلم يف عملية التعلم وتعليم اللغة العربية مل يبلغ بالكامل حصوصا ىف القراءة أي ىف إثبات 

.العربية بدون الشكلأن يقرءوا نصوص مث الطالب ال يستطيعون املعىن واحلركة املناسبة.

لذالك مهارة القراءة .أن يأخذوا اإلستنباط من مضمون القراءةوالطالب أيضا ال يستطيعون 

عند الطالب منخفضة ىف دروس اللغة العربية.

الطالب يف تطبيق القراءة يف تعليم نصوص اللغة وأما الفرضيات عن قلة قدرة

العربية. بل، عندما يطبق الطالب قواعد النحو والصرف يف تعليم اللغة العربية فيفهمون 

ويستطيعون الطالب أن  يقرائوا الكتب العربية املكتوبة باللغة العربية.

واعد على بناء على الشرح السابق تتجذب الباحثة للبحث عن تأثري إستيعاب الق

مهارة القراءة لدي طالب الصف الثاىن باملدرسة العالية ىف معهد دار احلكمة بباكنبارو.

ب. الدوافع في اختيار الموضوع

اختارت الباحثة هذا املوضوع ألسباب آتية :

هذا البحث جذاب للبحث ألنه يتأثر كثريا يف جناح الطالب يف فهم اللغة العربية.1

لبحث العميق النه مل يقم  به أحد  من قبلهذا البحث حيتاج إىل ا.2

هذا البحث مناسب بقدرة الباحثة على حسب البيانات و املادية و امليدان والوقت..3
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ج. توضيح المصطلحات

ولتسهيل فهم املصطلحات املوجودة يف هذا البحث فتوضح الباحثة تلك املصطلحات 

فيما يلي :

واستعاب الشئ: أخذه بأمجعه أي االستيعاب أصله وعب يعب وعبا واستوعب .1

13استأصله.

واملراد بالقواعد هنا قاعدة علم النحو 14القواعد مجع من القاعدة مبعىن النظام أو القوانني..2

ا أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب  والصرف. فالنحو هو علم بأصول تعرف 

ا صيغ الكلمات العربي ة وأحواهلا الىت ليست والبناء. والصرف هو علم بأصول تعرف 

15بإعراب وال بناء.

ا.3 16مهارة القراءة هي أفعال لتوسيع األفكار واملعارف بطريقة قراءة الكتب وفهم املعا

د. المشكالت

تقدمي املشكلة.1

إن املشكالت املوجودة يف هذا البحث تتعلق باألشياء اآلتية:

جيدا.كثرة  الطالب مل يقدروا على قراءة نصوص اللغة العربية )1

مهارة القراءة عند الطالب منخفضة ىف دروس اللغة العربية.)2

907بیروت. ص: . دار المشریف , ƥǂƋƽỷƳ Ǒƹǎңƌƣỷ ǑƑƤƣỷ ƶƕ қǜƫƧƣỷلویس معلوف السیوعى13
14 Ahmad Warson Munawir, Kamus Almunawir Arab Indonesia, Jogjakarta: Pustaka

Progresif, 1984, hl 1138
15 Musthofa Al-gholayaini, Op-Cit hlm: 8
16 Moch. Anwar, Op-Cit hlm:142
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قلة قدرة الطالب على تطبيق قراءة نصوص اللغة العربية.)3

ضعف الطالب إلثبات أواخر احلركة ىف القراءة.)4

صعبة الطالب ىف القراءة واختيار املعىن املناسب.)5

) حتديد املشكلة2

البحث فتحدد الباحثة للبحث عن تأثري ولكثرة املشكالت املوجودة يف هذا 

استيعاب القواعد على مهارة القراءة لدي طالب الصف الثاىن باملدرسة العالية يف معهد 

دار احلكمة بباكنبارو.

) تكوين املشكلة3

وأما تكوين مشكلة هذا البحث فهو كم تأثريا استيعاب القواعد على مهارة 

ما و سة العالية يف معهد دار احلكمة بباكنبارو.القراءة لدي طالب الصف الثاىن باملدر 

عوامل الىت تؤثر استيعاب القواعد على مهارة القراءة لدي طالب الصف الثاىن باملدرسة 

العالية يف معهد دار احلكمة بباكنبارو.

ه. هدف البحث وفوائده

) هدف البحث1

مهارة القراءة لدي وأما هذا البحث يهدف إىل معرفة تأثري استيعاب القواعد على 

طالب الصف الثاىن باملدرسة العاليةيف معهد دار احلكمة بباكنبارو.
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. فوائد البحث2

إن حاصلة البحث تستطيع أن تغين املعرفة والسيما العلم الرتبوي..1

لعرض القيم التعليمية ملدرسي النحو والصرف وللطالب يف معهد دار  احلكمة.2

خرى لرتقية نوعية التعليم يف فهم علم النحووالصرف.بباكنبارو واملؤسسة الرتبوية األ

شرط من الشروط املقررة لنيل الشهادة اجلامعية األوىل يف قسم تدريس اللغة العربية بكلية .3

الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية بوالية رياو


