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الباب الثانى

دراسة نظريات

املفهوم النظري.أ

استيعاب القواعد.1

مفهوم القواعد)1

اللغة العربية كغريها من اللغات, سبقت تراقبيها قواعدها, وكانت احملادثة 

ا, تتم دون إدراك مراميها النحوية, ومل يعنت بالقواعد إال بعد أن  الصحيحة بني الناطقني 

الضياع, فالقواعد كمادة تعليمية, الحقة قياسا إىل اللغة  شاع اللحن وخيف على اللغة من 

كعملية اكتساب فطري, عنصرها األساسي احملاكادة, وهذا السبق للغة على قواعدها 

يفرض سؤاال حمددا ها نتعلم القواعد من اللغة, أو نتعلم اللغة من القواعد؟ إن اجلواب 

اللغة وليس العكسه, ألن اللغة هلا املوضوعي عن هذا السؤال هو أننا نتعلم القواعد من

17السبق ىف الوجود

إن القواعد تنقسم إىل العنصرين املرتبطني بني الواحد واألخر ومها علم النحو 

والصرف.وأما علم النحو هو كل كلمة داحل اجلملة وضبط أواخر الكلمات وكيفية 

ا, أي أّن قواعد النحو تنظر اىل الكلمة العربية من حيث أ ا معربة (أي يتغرياعرا شكل ّ

119، مكتبة العصریة، صیدا بیروت. ص: اللغة العربیة وطرق تدریسھا نظریة وتطبیقایوسف الصمیلي،  17
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أخرها بتغري موقعها ىف اجلملة) أو مبنية (أي ال يتغري شكل أخرها بتغري موقعها ىف 

18الكالم)

إن علم النحو هو قاعدة مستخدمة ملعرفة أحكام موقع إعراب الكلمة وحالة 

19تركيب اإلعراب وبنائها وشروط النواسخ.

لمة وأحوال الكلمة من احلرف وأما علم الصرف فهو علم يبحث عن صيغة الك

20األصلي و  الزوائد و الصحيح واحلرف املعتل.

وعلم الصرف يبحث عن مصدر الكلمة، ومن مصدر الكلمة نستيطع أن نعرف 

عن تغيري الفعل من الزمان املاضي إىل احلال أو االستقبال أو لألمر، تغيري الفعل إىل 

21.املصدر وتغيري الفعل على حسب وزن تلك الكلمة

والصرف عند علماء الصرف هو تغيري الفعل املاضى إىل الفعل املضارع مث 

املصدر، اسم الفاعل، اسم املفعول، فعل األمر، فعل النهي، اسم الزمان، اسم املكان حىت 

اسم األلة. والغرض من ذلك التغيري الجياد املعىن املختلف. وأما التغيري من نوع إىل نوع 

22أخر فيسمى صيغة.

3، دار الثقافة، بیروت، ص  الربیةملخص قواعد اللغة فؤاد نعمة، 18

19 Moh.Saifullah Al-Aziz Zenali, Metode Pembelajaran Ilmu Nahw, Surabaya, Terbit
Terang, 2005, hal 9

20http//:Jasapembuatanweb.co.id/shorof/kenapa-perlunya-belajar-ilmu-nahwu-
shorof.pdf

21http//:umat10slamet.blogspot.com/2011/11/nahwu-berbasis-semantic-semester-
iv.html

22 Maftuh Ahnan, Metode Belajar Ilmu Shorof, Surabaya, Terbit Terang 1999, hal 7
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أمهية القواعد ىف تدريس اللغة العربية)2

ينبغي تدريس قواعد اللغة العربية ىف مدارسنا باعتبارها وسيلة ال غاية فهي وسيلة 

ذا فهي  إىل النطق الصحيح, والتغيري الدقيق, وفهم الكالم ونفهم املقروء نفهما واضحا. و

ىت حنيلها غاية نصبو إليها, من خوادم التغري والقراءة. وال ينبغي أن جيرفنا التحمس هلا ح

م و  فنخلط بني ما يصلح لتالميذ املدارس مما يعينهم على تقومي ألسنتهم واستقامة تعبريا

فهم ما يسمعون أو يقرءونه على الوجه السليم, وما يعكف عليه املتخصصون من فلي 

يعوض وراء القواعد النحوية فليا يسرب أغوارها ويبني عن أوجه اخلالف وتباين االراء. و 

الدقائق اللفظية واملعنوية حىت تستحيل القواعد مباحث فلسفية, تقوم على التجريد 

واالستقراء والتحليل واإلستنباط. وهذا ما شغل به النحاة وقعد لتحصيله طالب التخصص 

23باجلامعات.

وإن ذلك يرجع إىل املنهج والكتاب املدرسي ىف املقام األول, مث إىل املدرس 

وقدرته على تبسيط القواعد, وربطها باللغة تعبريا وقراءة وتذوقا وفهما, فيألفها التالميذ ىف 

م اللغوية. إن اللغة والتفكري ال ينفصالن وملا كانت قواعد اللغة هي تنظيم اللغة  ممارسا

ذا على حنو ما ي ريده صاحبها, وترتيبها ىف نسق منظم للمعاىن, فإن هذه القواعد 

االعتبار هي ىف الوقت نفسه تنظيم للتفكري الذى هو صنو اللغة وقرينها وتنسيق حتمي 

م. 24للوسائل اللغوية ىف أذها

123ة. ص: الدكتور فخرالدین عامر, طرق التدریس الخاصة باللغة عربیة والتربیة اإلسالمیة, القاھر.23
124المراجع السابق  الدكتور فخرالدین عامر ص:  24
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ولسبب ذلك أن القواعد مهمة لفهم القرآن واحلديث والنص العريب دون احلركة. 

يف فهم النص العريب يتأثر يف املعىن املراد، فالنحو والصرف وسيلتان وعندما أخطئنا 

25ضروريتان.

كما روى البيهقي يف شعب اإلمام من شعبة أنه قال : من كان أهل احلديث ال 

يفهم النحو أنه كحمار فوق رأسه سلة احلشيش الىت داخلها ال يوجد الشعر. وقال أيضا 

العلماء على أن علم النحو علم حمتاج إليه يف كل اإلمام السيوطي يف ألفيته "قد اتفق

ناحية العلوم. والسيما يف علم التفسري واحلديث. والجيوز للمرء أن يبحث عما يتعلق 

بكتاب اهللا قبل أن يتعمق اللغة العربية، ألن القرآن عريب ولن تفهموا مضمون القرآن إال 

26مبعرفة القواعد العربية.

تعلم عن القواعد (النحو والصرف) واجب. ألن التعلم قال "مفتوح أحنان" إن ال

عن النحو والصرف وسيلة لفهم مضمون القرآن. ويسمى علم الصرف أم العلوم ألننا 

نستطيع ان نفهم تغيري أواخر الكلمة بني كلمة واحدة وكلمة أخرى. ويسمى علم النحو 

ركة يف أخر الكلمة، هذا من أبا العلم ألنه ينظم ويعني الكلمة وبعبارة أخرى أنه يعطى احل

علم الصرف، و أما أشكل الكلمة هي فتحة وضمة وسكون وكسرة يتعلق بالناحية 

27النحوية.

25 Imam Syaiful Mu’minin, Kamus Ilmu Nahw dan sharaf, Jakarta, AMZAH 2009, hal vii
26 Moh Saifullah, Op- Cit hal 13
27 Maftuh Ahnan, Op-Cit hal 3
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بناء على ذلك قال أمحد فؤاد أفندى يقول إن تعليم النحو والصرف يتوظف  

كاملؤيدة للوصول إىل املهارة اللغوية. وإن القواعد ليست هدفا بل وسيلة ليستطيع املرء أن 

28يستخدم اللغة صحيحة يف االتصال.

فلذا، أن لعلم النحو والصرف دورا مهما يف قراءة اللغة العربية، فالبد ان يتعلمهما  

كل طالب. والتوجيه من املدرس حمتاج إليه.

إن النحو أيضا كان جزءا من قواعد اللغة العربية الذي يبحث باألسس والعملية 

أما هدفه ال يبحث عن احلرف حني إفرادها وجزء لوضع الكلمات ىف اجلملة املفيدة. و 

ا. ا فقط بل كان يبحث عن معاىن املفهومة عند قراء الكلمة من حركا

قيل أن قواعد اللغة العربية علم يهتم به اإلنسان ىف تركيب اجلملة, مثال: الفعل 

ة والفاعل وامبفعول به و غريها. وكذلك بعلم النحو الذي يبحث عن اجلملة اإلمسي

والفعلية.

وعلم النحو يف اللغة العربية علم أساسي الئم. ويسمى كذلك إما نظريا أو 

ممارسيا، وعندما استوعبنامها فقد استطعنا أن نقرأ ونفهم الكتب العربية والسيما القرآن 

29واحلديث.

28 Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, malang: Misykat, 2004, hal
106

29 Ahmad Akrom Fahmi, Op-Cit hal 10
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فلذا، عندما يستوعب املرء على النحو والصرف فيسهل له قراءة نصوص اللغة 

ع القارئ أن يفرق بني تغيريات الكلمات وعن وظائف الكلمات ىف اجلملة العربية. ويستطي

املفيدة. أكانت مجلتها إمسية الىت تتكون من املبتدأ واخلرب أم فعلية الىت تتكون عن الفعل 

والفاعل وغريه. بعد أن نعرف وظائف الكلمات ىف اجلملة املفيدة التامة فال شك أن 

عند قراءة الكتب العربية فكانت هذه املعرفة تساعد يصبح القارئ بعيدا عن اخلطاء, 

القارئ ىف ترمجة معانيها. كيف ترتجم اجلملة اإلمسية واجلملة الفعلية وغريها.

وكذالك الصرف ال يتم النحو إّال بعلم الصرف. ويستطيع القارئ أن يصرف 

رد والفعل الرباع رد. فهناك التصريف اإلصطالحى أو اللغوي, مثال الفعل الثالثي ا ي ا

األوزان والضمائراحملتلفة. ولكل الضمائراملعىن احملتلف أيضا.

وأما الغرض اخلاص من تعلم النحو والصرف فهو فيما يلى:

ملعرفة وظيفة الكلمة داخل اجلملة والفهم عن معىن مجيع الكلمات املطابقة )1

وللتسريع على فهم اللغة العربية

لرتكيب اجلملة الصحيحة على حسب القواعد يف استخدام اللغة الكتابية أو )2

الشفوية يف عرض الفكرة.
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طريقة ىف تدريس القواعد)3

ا انتقلت ثالث  إذا حبثنا ىف الطرق الىت اتبعث ىف نصف القرن األخري أللفينا أ

انتقاالت مهمة, ففى بداية القرن كانت الطريقة القياسية هي الطريقة املتبعة ىف تدريس 

القواعد, مث عدل عنها إىل الطريقة اإلستقرائية (االستنباطية) مث ظهرت أخريا الطريقة املعدلة 

تدريس القواعد من خالل النصوص املتكاملة. وأما الطرق تدريس القواعد القائمة على

30منها: 

الطريقة القياسية.1

وهى أقدام الطرق الثالث وقد اختلت مكانة عظيمة ىف التدريس قدميا, وتسري ىف 

خطوات ثالث: يستهل املدرسون الدرس بذكر القاعدة أو التعريف أو املبدأ العام, مث 

دة بذكر بعض األمثلة الىت تطبق عليها, ليعقب ذلك التطبيق يوضحون هذه القاع

على القاعدة. أما األساس الذى تقوم عليه فهو عملية القياس حيث ينتقل الفكر فيها 

من احلقيقة العامة الىت احلقائق اجلزئية ومن القانون العام إىل احلاالت اخلاصة, ومن 

ى بذلك إحدى طرق التفكري الىت الكلى إىل اجلزئى ومن املبادئ إىل النتائج وه

هول, ولقد كانت سائدة ىف تدريس  يسلكها العقل ىف الوصول من املعلوم إىل ا

القواعد النحوية ىف مطلع هذا القرن, فيعمد املدرس إىل ذكر القاعدة مباشرة موضحا 

بویةطرق تدریس اللغة العربیة والتربیة الدینیة فى ضوء االتجاھات التر.  محمود رثدى خاطر وأصدقائھ, 30
215, دار المعارف القاھرة ص: الحدیثة
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إياها ببعض األمثلة مث يأتى بالتطبيقات والتمرينات عليها ولقد ألفت بعض الكتب 

حوية على هذا األساس ككتاب قواعد اللعة العربية حلفىن ناصف وآخرين معه.الن

31الطريقة اإلستقرائية (االستنباطية).2

نشأت هذه الطريقة مع مقدم أعضاء البعثات التعليمية من أوربا, فقد نشأ هؤالء 

ا م تأثروا لدى وجودهم ىف أوربا بالثورة الىت قام  املرىب ىف ظل الطريقة القياسية إال أ

اية القرن التاسع مشر ومستهل القرن العشرين,  األملاىن يوحنا فردريك هربارت ىف 

م يتقلون مبادىء هربارت إىل طرق تدريسهم للمواد ومنها القواعد النحوية  فإذا 

حيث يرتب الدرش إىل عدة نقاط يسميها هربارت (خطوات الدرس) وهى : املقدمة 

االستنباط التطبيق.والغرض والربط والقاعدة أو 

ففى املقدمة يهىء املدرس طالبة لتقبل املادة العملية اجلديدة وذلك عن طريقة 

القصة واحلوار أو بسط الفكرة حبيث تثري ىف نفوس الطالب الذكربات املشرتكة 

ا واسطة من وسائط النجاح وسبيل إىل  فتشدهم إىل التعلق بالدرس وهى أساسية أل

ينتقل املدرس بعد هذه احلطوة إىل العرض. فهم الدرس وتوضيحه مث

32الطريقة املعدلة.3

وهى أحدث الطرق الثالث من جهة التتيب التارخيى وقد نشأت نتيجة تعديل ىف 

طريقة التدريس السابقة, ولذا أمسيناها الطريقة املعدلة وهى تقوم على تدريس القواعد 

طعة ويراد باألساليب املتصلة قطعة النحوية ىف خالل األساليب املتصلة ال أساليب املنق

217المراجع السابق محمود رثدى خاطر وأصدقائھ . ص:   31

219السابق محمود رثدى خاطر وأصدقائھ . ص: المراجع  32
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من القراءة ىف موضوع واحد أو نص من النصوص, يقرؤه الطالب ويفهمون معناه مث 

يشار إىل اجلمل وما فيها من اخلصائص ويعقب ذلك استنباط القاعدة منها وأخريا 

تأتى مرحلة التطبيق.

مهارة القراءة.2

مفهوم القراءة )1

ا ال يستطيع الفرد مواكبة األحداث من حوله, القراءة هي مفتاح املعرفة وبدو 

ا, فشخصية الطالب املقبل على  وهي من العوامل األساسية ىف منو الشخصية وبلورا

33القراءة املستعد هلا ختتلف عن شخصية الطالب العازف عنها غري املستعد هلا.

تدور حوله كما قال يوسف الصميلي ىف كتابه أنه قال: القراءة هى احملور الذى 

34عملية التعلم, صح أن نبدأ فيها كوحدة أساسية ىف تعليم اللغة العربية وفقا للصفوف.

والقراءة عند حممود رثدي خاطر وأصدقائه: أن القراءة عملية ميكانيكية بسيطة 

ا نشاط عقلى يستلزم تدخل شخصية اإلنسان بكل  إىل مفهوم معقد يقوم على أ

ا. 35جوا

ندى يقول أن القراءة تتضمن على اجلانبني يعين تغيري صورة قال أمحد فؤاد أف

36الكتاية إىل أصوات وفهم املعاىن من مجيع األحوال الىت ترمز بالرموز الكتابية والصوت.

36ض: م 2000-ه1420, دار الفكر العربى, القاھرة. , أنشطة والمھارة الفراءة. فھیم مشطفى33

41مراجع السابق یوسف الصمیلي. ص: ال 34

97مراجع السابق محمود رثدي خاطر وأصدقائھ. ص:  35
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وقال حممود على السمان: القراءة هي عملية عقلية تتم فيها ترمجة الرموز الباحثة 

اىل الفاظ مسموعة, وهذه هي القراءة اىل معان ذهنية. وهذه هي القراءة الصامتة مث

37اجلهرية.

إن مهارة القراءة يف األساس تشتمل على الشيئني, أوال تغيري الرمز الكتايب صوتا، 

الثاىن إجياد املعىن من مجيع األحوال الىت ترمز بالرموز الكتابية والصوت. املهارة األساسية 

جانب األوىل. ألنه أساس ىف املهارات للقراءة تقع ىف كل اجلانبني. ولكن هذا ال ينفي 

ما من األهداف الىت ينبغي حتقيقها ىف تدريس اللغة. الثانية. ومع ذلك فإ

طريقة تدريس القراءة)2

مهارة تغيري رمز الكتابة إىل الصوت.أ

األجبدية العربية لديها نظام خمتلف بالنسبة إىل األجبدية الالتينية. األجبدية العربية هي 

"siillabary" واألجبدية الالتينية هى "alphabetic."

مهارة القراءة بالتايل تعتمد إىل حفظ من املفردات, والقواعد. ولذلك منذ البداية 

قراءة النص ال يزال حباجة إىل الشكل, مث قليال فقليال ينقص وفقا تطوير املفردات وقواعد 

ارس الطالب ويعتاد على اللغة العريبة مع الطالب. ولكن من حيث املبدأ من البداية مي

القراءة بدون الشكل أجل تدبري وتنمية القدرة على القراءة والفهم.

36 Ahmad Fuad Effendi, Op-Cit, Hal: 156
.   123, دار المعرف, ض: التوجیھ فى اللغة العربیةدكتور محمد على السمان, 37
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فهم املعىن إجادة القراءة.ب

هذا اجلانب هو التأكيد األساسي ىف القراءة. عليه ثالثة العناصري الىت البّد أن 

ا ويتطورها ىف تدريس القراءة. وأما هذه العناصري هي الكلمات  واجلملة والفقرة. يهتم 

وهذه العناصري الثالثة تعضد معىن مواد القراءة.ليكون تعليم مهارة القراءة تعليما جمذبا 

وحمبوبا البد أن ختتار املواد الدراسية موقفة بإرادة الطالب ومرحلتهم وعمرهم. وأما 

هذه األساسى الرئيسى إلختيار املواد هى مناهج التدريس الىت تثبت املوضوع والفقرة، 

38يسمى كفاءة األساسية.

وقال فتح علي يونس وأصدقائه إن مهارة القراءة حتتوى على ما يأتى :

اجلملة و الفقرة وفهم مضمون و القدرة على فهم األحرف الكثرية، عن العبارة)1

القراءة.

القدرة على قراءة األفكار الرئيسية)2

القدرة على اكتشاف معىن الكلمة)3

الفكرة الرئيسية وفهمهاالقدرة على تعيني )4

القدرة على استنباط مضمون القراءة)5

39القدرة على حتليل مواد القراءة)6

أنواع القراءة .ج

38. Ahmad Fuad Efendi. Op-Cit,  Hal: 157-158
39 Imam Ma’ruf, Op-Cit, Hal: 27
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40لتدريب اجلانبني من مهارة القراءة وهناك أنواع و عمل القراءة منها:

القراءة اجلهرية)1

يف هذه القراءة اجلهرية الىت هي أكدت مهارة القراءة يعىن كما يلى:

على دقة الصوت من اللغة العربية, ىف خمرج احلروف العربية احلفظ .أ

وصفتها.

فصاحة حلن الصوت ومطابقة التعبري مع شعور الكاتب..ب

طالقة اللسان من غري مسدود مرار..ت

إىل عالقة الرتقيماالنتباه إىل عالمات الرتقيم أو عالمة الرسومات.ث

41القراءة الصامتة)2

دف اىل احلصول  على التفاهم ىف تفصيل, أن القراءة الصامتة قراءة ىف القلب 

وسيلة ألنواع أخرى، وهي القراءة السريعة والقراءة األستمتاعية وغريها. القراءة الصامتة 

أمر ضروري جلعل الفصول الدراسية أحسن حىت يكون الطالب حيبون ىف القراءة.

القراءة السريعة)3

ة الطالب من قبل.  الغرض األول من القراءة السريعة هو لتشجيع قراء

كانت القراءة السريعة غرضا من هذه القراءة ولكن ال يرتك على فهم القراءة. 

املقراء بلفهم التفاصيل من حمتوياتعلى الطالب العملية اليطلبيف هذه و 

40 Ahmad Fuad Effendi, Op-Cit, Hal: 156
41 Ibid, Hal: 159
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القراءة الُسْرِعيَّة ليس أن وقال الفقهاء.األصولية فحسبهاملوضوعات علىيكفي 

ا من قبل ل، ولكن فقدإال لتحسني أداء الوقت  زيادة املعلومات اليت ميكن استيعا

كلمة، لكنه فالقارئ. وهذا ممكن ألن القارئ مل يعد يف العادة من قراءة كلمة 

م يستطيعون أن يفهموا ما لذلك، و ميكن ان تتحرك عيناه إىل أمناط معينة أ

ذه الظاهرة تسمى القراءة الُسْرِعيَّة باكفاءة. يقرائون بال .قراءة املوسعةلو

القراءة األستمتاعية)4

القراءة ليس من هذههدفالسابقة، واألذا النوع عالقة مع األنواع وهل

جديدة، وال لفهم قراءة شكاللزيادة عدد من الكلمات واملفردات، وليس لتعليم أ

ا مبسرعة والتمتع البكي يقرائون النص بالتفصيل، ولكن لتوفري التدريب للطالب  

لتعزيز االهتمام واحلب من القراءة.و ه، يقرأون

وهي ، قد تقوم خبارج الفصلاالستمتاعيةواألنشطة يف القراءة الُسْرِعيَّة و 

بتأمرهم أن يقوموا بقراءة بعض الكتب ويفهموا ويكتبوا ما يقرائونه يف الوقت 

املعينة.

القراءة التحليلية)5

ك املهارة ىف الغرض األول من هذه القراءة هو تدريب الطالب على إمتال

حبث املعلومات من املاّدة املكتوبة وتدريب على التفكري املنطقى. يدرب الطالب 
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ىف التفكري املنطقى, ويبحث عالقة  الكلمة من الكلمات األخرى مث بني احلدث 

42مع احلدوث االخرى, ويأخذ اخلالصة واإلستنباط من القرءاة.

هي اعطاء األمثلة ىف القراءة من املدرس وفقا خمرج السابقةالقراءة

احلروف ويأمر املدرس الطالب أن يقرأوا بصوت مرتفع ويفهم ما قرأوا. الطالب 

يسألون املفردات الىت مل يعرفواها. املدرس يأمر الطالب أن يقرأوا بعض العبارة 

بعد أن يقرأوا بالتبدل. إذا اخطأ الطالب ىف القراءة واملدرس يصلح قراءة الطالب

فقرة بني الفقرة. واألخري يعطى املدرس  األسئلة عن القراءة وعمل الببيت.

الدراسة السابقة.ب

حتت املوضوع "ترقية استيعاب 2010قد قام بالبحث عنه "ريين فطر" سنة 

القاعدة النحوية لدى الطالب للفصل الثاىن من خالل استخدام الطريقة القياسية. 

أن استيعاب الطالب عن القواعد من خالل استخدام الطريقة القياسية وحاصلة حبثها

ذا البحث الطالبة "شهداء" سنة 72جيدة يعىن  حتت املوضوع 2006%. وقد قامت 

%. 76"استيعاب القاعدة النحوية يف مهارة ترمجة النص العريب". ومئوية حاصلة حبثها 

42 Ahmad Fuad Efendi Loc-Cit. Hal:158-161
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ة للبحث عن " تأثري إستيعاب القواعد على بالنسبة إىل املوضوعني السابقني فرتيد الباحث

مهارة القراءة لدي طالب صف الثانىباملدرسة العالية ىف معهد دار احلكمة بباكنبارو.

املفهوم العملي.ج

هذا البحث يتعلق باملوضوع اآليت: تأثري إستيعاب القواعد على مهارة القراءة لدي 

حلكمة بباكنبارو.طالب الصف الثاىن باملدرسة العالية ىف معهد دار ا

(استيعاب القواعد)Xمؤشرات متغري .1

يستطيع الطالب أن يصنعوا األمثلة من اإلسم والفعل واحلرف.أ

اجلملةالفاعل ىف يفرقوا يستطيع الطالب أن .ب

اجلملةيضعوا املفعول به ىف يستطيع الطالب أن.ت

يفرقوا املبتدأ واخلرب ىف اجلملة اإلمسيةيستطيع الطالب أن.ث

يصنعوا املبتدأ واخلرب ىف اجلملة اإلمسيةالطالب أنيستطيع.ج

يستطيع الطالب أن يصنعوا األمثلة من النكرة .ح

املعرفة ب أن يصنعوا األمثلة من يستطيع الطال.خ

يستطيع الطالب أن يعرفوا موقع املضاف واملضاف إليه.د

(مهارة القراءة)Yمؤشرات متغري .2

بدون الشكليستطيع الطالب أن يقرءوا نصوص العربية.أ

يستطيع الطالب أن يثبتوا احلركة أخر الكلمات.ب

يستطيع الطالب أن يعرفوا املعاىن املناسبة ىف القراءة.ت
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يستطيع الطالب أن يأخذوا اإلستنباط من مضمون القراءة.ث

ملعرفة احنطاط استيعاب القواعد الطالب على مهارة القراءة  من التصنيف اآليت 

= جيد1: 100–1.76

= مقبول: ب75–2.56

= ناقص: ج55–3.40

43%            : د     = ضعيف     - 4.0

اإلفرتاضد. 

تأثري إستيعاب القواعد على مهارة بناء على النظرية الىت تبحث عن عالقة بني 

القراءة, فهذا البحث يهدف ليعرف تأثري إستيعاب القواعد على مهارة القراءة. أما فرضية 

فهي فيما يلى:هذا البحث

:Haيوجد التأثري اهلام عن إستيعاب القواعد على مهارة القراءة

43Suharsimi Arikunto, Dasar - Dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta : Bumi Aksara, 2005,
Hal. 83



29

:Hoال يوجد التأثري اهلام عن إستيعاب القواعد على مهارة القراءة


