
 
 تطبيق القواعد اللغوية على ترقية مهارة القراءة

 (دراسة وصفية حتليلية مبعهد ابب النجاح)
 رسالة
 إعداد:
 مرزوقي

221121156رقم القيد:   
 اللغة العربية تعليمطالب قسم 

 بكلية الرتبية وأتهيل املعلمني

 
 وزارة الشؤون الدينية للجمهورية اإلندونيسية

 تشيهأبندا  احلكومية جامعة الرانريي اإلسالمية
ه۳۸٤۱ م/71۲۰  



 



 



 



 كلمة الشكر

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

احلمد هلل العزيز احلكيم الذي فضل اللغة العربية على سائر اللغات، فأنزل 

القرآن ابللسان العريب املبني، وجعله هدى للمتقني. والصالة والسالم على سيدان 

ورسوله الكرمي سيد األنبياء واملرسلني، وعلى آله حممد صّلى هللا عليه وسّلم نبيه 

 وأصحابه أمجعني.

وقد انتهى الباحث بقدرة هللا تعاىل من أتليف هذه الرسالة حتت املوضوع 

دراسة وصفية حتليلية مبعهد ابب ) تطبيق القواعد اللغوية على ترقية مهارة القراءة"

الرانريى اإلسالمية احلكومية كمادة من " الذي قدمها لكلية الرتبية جلامعة (النجاح

 (S.P.d).املواد الدراسة املقررة على الطلبة للحصول على شهادة



 األستاذويف هذه الفرصة السعيدة يتقدم الباحث الشكر للمشرفني الكرميني مها 

الذان قد بذال  املاجستري فجريةواألستاذة  املاجستريأشراف مضفر  وسالدكتوراند

راف على هذه الرسالة إشرافا جيدا كامال من أوهلا إىل آخريها، لعل جهود مها يف إش

 هللا أن يباركهما وجيزيهما خري اجلزاء.

ويتقدم الباحث خالص الشكر ملدير جامعة الرانريى وعميد كلية الرتبية وأتهيل 

املعلمني ورئس قسم تعليم اللغة العربية الذين أرشدوه يف إمتام هذه الرسالة، وال ينسى 

ن يتقدم جزيل الشكر جلميع األساتذة الذين أشرفوا الباحث يف نيل العلوم واملعارف أ

 .املتنوعة

ويتقدم الباحث الشكر لوالديه احملبوبني اللذين قد ربيه تربية حسنة وهذبه هتذيبا 

انفعا، لعل هللا أن جيزيهما أحسن اجلزاء يف الدنيا واآلخرة، وابلتايل جلميع أصدقائه 

 عدوه أبفكارهم يف إمتام كتابة هذه الرسالة.الذين قد سا



مث يرجو الباحث من القارئني نقدا بنائيا واصالحا انفعا إلكمال هذه الرسالة، 

وأخريا عسى هللا أن جيعله انفع للباحث خاصة وللقارئني عامة حسبنا هللا ونعم الوكيل 

 حلمدهلل رب العاملني.نعم املوىل ونعم النصري والحول والقوة إالابهلل العلي العظيم وا

 

2017يوىل 25دارالسالم   
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 مستخلص البحث
ودرس النحو احد  يف تعلم اللغة العربية. ةعناصر اللغة املهمة تعلمها الطلب من القواعدوكانت 

أكثر الطلبة ال  الباحث أن وجدبعد املالحظة الدروس الذي يتعلمونه طلبة معهد ابب النجاح. 
 .يستطعون أن يقرؤوا النصوص العربية صحيحة وسليمة ألهنم ضعفاء يف القوائد اللغوية األساسية

)دراسة  ابلبحث عن املوضوع "تطبيق القوائد اللغوية على طرقية مهارة القراءة فقام الباحث 
فقام الباحث ببحث ". (Kareng Ulee Aceh Banda مبعهد ابب النجاح  الوصفية التحليلية

عملية تعليم القوائد والتعرف ما املشكالت اليت يوجهها الطلبة يف فهم لتعرف على أبهداف 
صول إىل األهداف املقصودة املقررة صمم الباحث هلذا وللحها يف القراءة. القوئد اللغوية وتطبيق

ابب  الثانويةىف املدرسة  ةمجيع الطلب بحثال اذالبحث حبواث الوصف التحليل، وكان اجملتمع هل
فأخذ الباحث كعينة البحث فصال من طلبة الصف الثالث  .طالبا ٤28هم وعدد النجاح

املقابلة الشخصية  طريقةقام الباحث بقة املستخدمة جلمع البياانت أما الطريو طالبا.  25بعددهم 
ويستعمل املعدرس يف التعليم القوائد هي طريقة   واالستبيان. فحصل هبما نتائج البحث،

ومن حماوالت املعلم  كالفيديو، الصورة، البطاقة،   القياسية، ويستخدم املدرس وسائل التعلمية
هي تقدمي األسئلة والتدريب الشفوي كالفظ  واإلعراب  وإجابة السؤال  أو ترمجة النصوص اللغة 
العربية إىل اللغة اإلندونيسية ويراجع املدرس املادة السابقة قبل يبدأ املادة اجلديدة، ويقدم 

بة يف تطبيق القوائد اللغوية يف املشكلة لدى الطلو التدريبات عند هناية تدريس القوائد اللغية. 
قراءة النصوص العربية هي ال يفهم الطلبة على مجيع مادة القوائد اللغوية، واليعرفون املفردات 

 عند تطبيق القوائد يف القراءة.



 الفصل األول
 مقدمة

 مشكالت البحث -أ
لذا، الكالم، والكتابة. و القراءة، و اللغة العربية أربع مهارات:االستماع،  يف تعليم 

البد لدارسي اللغة العربية أن يسيطروا عليها. فالسيطرة على تلك املهارات ليست أمرا 
، ألن القراءة ليست عملية سهلة أو ةقراءسهال وال سيما السيطرة على مهارة ال

بسيطة فمن خالهلا ميكن أن ميارس الفرد ألواان جمتلفةمن النشاط العقل، وابلتاىل ميكن 
 ا: عملية عقلية عضلية انفعالية تشتمل على تعريف الرموزاملكتوبة،تعريف القراءة أبهن

 والنطق هبا، وفهمها، وتذوقها،ونقدها، وحل املشكالت من 

 1واالستمتاع ابملادة املقروءة. خالهلا،
سيا إىل يتنقسم مواد اللغة العربية يف املعاهد واملدارس اإلسالمية يف إندون

احملادثة، واإلنشاء. فنعلم هذه الفروع و القواعد، و  اإلمالء،و فروع، منها: املطالعة، 
  وسيلة للتعرف على اللغة العربية
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إن القواعد مادة من مواد تدريس اللغة العربية وهي مهمة يف تعليم خمتلف 
اللغوية مثل القراءة واإلنشاء واحملادثة. وبذلك البد على من يتعلم اللغة  تاحملارا

 العربية أن يسيطر القواعد جيدة وسليمة.
والقراءة وسيلة للحصول على العلوم الشرعية واملعارف العامة. ولذلك جيب 

لم أن يفهم القراءة ومضموهنا عند ما يتعلم درس اللغة. وهذه القواعد عنصر ععلى مت
يتعلم القواعد جبيد فيستطيع أن يقرأ  من العناصر املهمة ىف تعليم القراءة. إذ من

فهم القواعد يؤدي إىل اخلطاء ىف  يف ضعفالنصوص العربية جبيد أيضا. وكان ال
 القراءة.

ىف الباحث وجد جاح فابب الن دهيف معوبعد مالحظة عملية التعليم والتعلم 
صحيحة وسليمة  نصوصستطيعون أن يقرأوا الأن أكثر الطلبة الي الواقع كما حدث

اليت يريد الباحث ان  املشكلةوهذه  .اللغوية األساسية  ألهنم ضعفاء ىف القواعد
 يبحثها هلذه الرسلة. 
القراءة  ةلتحسني مهارا تطبيق القواعدأن يبحث عن الباحث  ولذلك، يريد

  تعلم اللغة العربية. يف  للطالب
 :أسئلة البحث -ب

 تعليم القواعد اللغوية يف معهد ابب النجاح؟كيف عملية  .1



 على اللغوية وتطبيقهاالقواعد ما املشكالت اليت يواجهها الطلبة يف فهم  .2
 ة يف معهد ابب النجاح ؟القراء

 أهداف البحث -ج
 يهدف هذا البحث إىل ما يلي:

 معهد ابب النجاح. عملية تعليم القواعد اللغوية يف التعرف على .1
يف فهم القواعد اللغوية  اليت توجهها الطلبة املشكالت على التعرف .2

 وتطبيقها على القراءة يف معهد ابب النجاح.

 أمهية البحث -ه

 ما أمهية البحث هي:أو  

أن يكون هذا البحث العلمي تزويدا للباحث يف خربات وعلم عن  .1
 .ىف تعليم اللغة العربيةعلى تعليم القراءة القواعد 

على  بتطبيق القواعدقدرة الطلبة رتقية لأن يكون هذا البحث العلمي   .2
 .ىف تعليم اللغة العربية القراءة تعليم

 حدود البحث: -و

 احلد املوضوعي: -1



"تطبيق القؤاعد اللغوية على ترقية مهارة   فإن الباحث يبحث من املوضوع
 القراءة )دراسة وصفية حتليلية مبعهد ابب النجاح(

 احلد املكاين: -2
 ابب النجاح بندا آتشيهيكون هذا البحث يف معهد 

 احلد الزماين: -3
 م2016/2017يقوم الباحث ابلبحث عن هذا املوضوغ يف العام 

 :معاىن املصطلحات -ز

لزم على الباحث قبل كل شيئ وعلى كل شيئ يف هذه الدراسة اإلتفاق على ي 
عدد من املفاهيم األساسية هبا وحتديد املقصود منها حتديدا واضحا، من أهم هذه 

 لحات:املصط

 :تطبيق -1

يفّعل  -تطبيقا" على وزن "فّعل -يطّبق  -كلمة تطبيق مصدر من "طّبق 
 .تفعيال"



 الذين يرغبون يف صأو األشخا صوالتطبيق عند احملادثني السعى إىل إستعمال الشخ 
 2.إستعماهلم

 :القواعد -2

قاعد" ومأخوذة من اسم  –قعودا  –يقعد  –كلمة "القواعد" أصله من "قعد 
 املؤنث قاعدة ومجعها قواعد.الفاعل 

 واصطالحا : هي تطلق على األصل والقانون وتعريف أبهنا أمر كلي على مجيع
 .3جزئيتها

 :الرتقية -3

ترقية" أى رفعه وصعده. واملراد ابلرتقية هنا  –يرقى  -كلمة ترقية مصدر من "رقى 
لى األغراض حماالت يقدمها املدرس لرفع قدرة الدارسني على اللغة العربية للحصول ع

 املرجوة.

 :قدرة -٤
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 وقدرة يستطيع. -قدرا -يقدر-قدر مصدر منقدرة 

وقدرة هي القوة على شيء والتمكن من فعله أو تركه, ومراد منها هي القوة  
 اليت ميلكها الفرد لفعل الشيء أو تركه.

صطالح هي مهارة حاضرة تقابّلها القابلة اليت تشري إىل ما الاأما قدرة يف و 
 ٤فعله املفرد إذا انل التدريب املناسب.ميكن أن ي

 :القراءة -5

صطالح هي عملية أما القراءة يف االقراءة". و  –يقرأ  –كلمة قراءة مصدر من "قرأ 
 5عقلية تتم ترمجة كتابية إىل معاىن ذهنية أو إىل ألفاظ مسموعة وفهمها.

 

 

 

                                                             
 .10,)بريت: دار امللبني,بدون سنة(, ص.عريب -قاموس الرتبية أجنليزمد على اجلول,حم 4

(، ص، 1979، )مكتبة النهضة املصرية، ، طرق تعليم اللغة العربية، الطبعة األولحممد عبد القادر أمحد 5
107. 



 

 ينالباب الثا
 اإلطار النظرى والدراسات السابقة

 مفهوم القواعد -أ

. 6يلة لضبط الكالم وهلجة النطق والكتابةالقواعد لغة القانون، واصطالحا وس 
تكون القواعد النحوية  7والقواعد هي وسيلة لضبط الكالم، وصحة النطق والكالم،

اللغوية من علمى النحو والصرف، حيث يعىن علمالنحو بضبط أواخر الكلمات، 
 8ودراسة العالقة داخل اجلمل، أي حتديد موقعيتها وصلتها ببعضها البعض.

هذا وتشمل قواعد اللغة العربية نوعني من القواعد: قواعد النحو، وقواعد 
 الصرف.
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وظيفة كل كلمة داخل اجلملة وضبط أواخر  وختتص قواعد النحو بتحديد
الكلمات وكيفية إعرهبا، أي أن قواعد النحوتنظر إىل الكلمة العربية من حيث أهنا 
معربة. )أي يتغري شكل آخرها بتغري موقعها يف اجلملة( أو مبنية )أي ال يتغري شكل 

 .آخرها بتغري موقعها يف الكالم(

العربية وما يطرأ عليها من تغيري ابزايدة أو  أما قواعد الصرف فتختص ببنية الكلمة
 9ابلنقص.

 طرق تعليم القواعد -ب
 الطريقة االستقرائية  -1

الطريقة االستقرائية من طرق التفكري الطبيعية اليت يسلكها العقل يف 
الوصول من احلكم على حقائق مشاهدة أو معلومة إىل حقائق غري مشاهدشة 

ئى إىل القانون العام، ومن حاالت حاصة حيث ينتقل الفكر من اجلز  أو جمهولة،
إىل أحكام عامة، وهي تساعد املتعلمني على اكتشاف املعلومات واحلقائق 
أبنفسهم، واستخدامها يف التدريس يستدعى من املعلم مجع الكثري من األمثلة 
اليت تنطبق عليها القاعدة العامة،مث االنتقال من مثال إىل آخر ومناقشته هبدف 

 لقاعدة العامة، ومن مث تعبري املعلمني عنها أبسلوهبم اخلاص.استنتاج ا
                                                             

 3دار الثقافةاالسالمية،( ص.: بريوت ،)قواعد اللغة العربية ، ملخصفؤاد نعمة 9



وتقوم هذه الطريقة على البدء ابألمثلة اليت يتم نشرها ومناقشتها، مث يتم     
استنتاج القاعدة منها، وكثريا ما يتم اتباع هذه الطريقة يف تدريس النحو يف 

لطبيعة املتعلم اليت متيل إىل خمتلف املراحل التعلمية نظرا لسهولتها، ومالءمتها 
إدراك السهل أوال، واالنتقال منه إىل املركب، واالنتقال من األجزاء إىل القونني 

 العامة.
ويرى مؤيدو هذه الطريقة أن استخدامها حيقيق أهداف القواعد  

النهوية ألهنا تكسب املتعلمني القدرة على التفكري، والوصول إىل النتائج من 
ضافة غلى أهنا حتفزهم على املالحظة البناءة واخلروج املقدمات، ابإل

ابستنتاجات سليمة، أما معارضو هذه الطريقة فقد أشاروا إىل بعض سلبياهتا 
مثل البطء يف إيصال املعلومات إىل أذهان املتعلمني، واالكتفاء أحياان أبمثلة 

ال يتناسب قليلة، وقد تكون متكلفة، وال يربط بينهاصلة فكرية أو لفظية، مما 
 مع طبيعية املتعلم.

 الطريقة القياسية -2
الطريقة القياسية هي طريقة تفكري يستخدمها العقل يف الوصول من 
املعلوم إىل اجملهول، فالقياس أييت بعد معرفة، وافكر يف القياس ينتقل من 
القاعدة العامة إىل احلاالت اخلزئية، وتقوم هذه الطريقة على البدء حبفظ 

إتباعها ابألمثلة والشواهد املؤكدة هلا، واملوضحة معنها، وهتدف  القاعدة، مث



هذه الطريقة إىل انتقال أثر التدريب، كما أهنا تستهدف حفظ القواعد 
 واستظهرها ابعتبارها غاية.

ويف درس النحو يتم البدء بدراسة القاعدة، مث توضيحها بذكر بعض  
لتدريب والتطبيق على هذه األمثلة اليت توضح مضموهنا، مث بعد ذلك يتم ا

 القاعدة.
وقد أدى استخدام هذه الطريقة إىل انصراف املعلم واملتعلم عن تنمية  

القدرة على تطبيق القواعد، وتكوين السلوك اللغوى السامل، وابلرغم من 
السهولة وسرعة حفظ القواعد من خالل هذه الطريقة إال أهنا تعوداملتعلمني 

الستقاللية يف البحث، كما أهنا تضعف قدرهتم على احلفظ واحملاكاة، وعدم ا
األبداع، وهي تبدأ ابألحكام العامة الكلية اليت تكون عادة صعبة الفهم 
واإلدراك، ومنها االنتقال إىل اجلزيئات، أى أهنا عكس القوانني اإلدراك، 
حيث تبدأ ابملركب تنتهى ابلبصيط، وقد تسببت هذه الطريقة يف نفور 

   10دراسة النحو، وشعورهم بصعوبته. املتعلمني من

 أمهية القواعد -ج
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كان القواعد هلا فوئد كثرية كما يقول الدكتور إبراهيم حممد عطاء، وهذه الفواعد  
 كما يلى:

يقدر التالميذ على حماكاة األساليب الصحيحة وجعل هذه احملاكاة أساسا  .1
 مفهوما ابدا من أن يكون إليه حمضة.

سالمة العبارة وصحة األداء وتكوين اللسان وعصمته من يقدر التالميذ على  .2
 اخلطء يف الكالم أو حتسني الكالم والكتابة.

قدرة الطالب على ترتيب املعلومات وتنظيمها يف أذهاهنم وتدريبهم على دقة  .3
 التفكري والتعليل واالسنباط.

وقوف الطالب على أوضاع اللغة وصيغها ألن قواعد النحو وصف علمي  .٤
األوضاع الصيخ وبيان تغيريات اليت حتدث يف ألفاظها وفهم األساليب لتلك 

املتنوعة اليت يسري عليها أهلها وهذا كله ضروري ملن يريد أن يدرس اللغة 
 11العربية ودراسة الفنية.

 وقال الدكتور حممد عبد القادر أمحد عن فوائدها :
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ت لغوية صون اللسان على اخلطء وحفظ القلم من الزلل، وتكوين عادا .1
سليمة، ولعل هذا أهم الوظيفة أو األهداف اليت دعت العرب إىل وضع 

 القواعد النحوية.
تعويد الطالب قوة املالحظة، وتفكري املنطقي املرتب وتربية ملكة االستنباط  .2

واحلكم والتعليل إىل غري ذلك من الفوائد العقلية يتعود عليها الطالب 
على فهم الكالم على وجه صحيح مبا اإلتباعهم يف دراسة القواعد يعني 
 يساعد على استيعاب املعاىن بسرعة.

 يشهد العقل، ويصقل الذوق وينمى ثروة الطالب اللغوية. .3
اكتساب على استعماال القاعدة من املواقف اللغوية املختلفة. فالثمرة اليت  .٤

ننتظرها ممن تعلم النحو متكن الطالب من تطبيق القواعد على أساليب 
 اليت يستعملها يف حياته واإلفاة منها يف فهم األثر األداب.الكالم 

تضع القواعد أساسا دقيقا للمحاكاة وال ميكن انتقال أثر التدريب إال إذا  .5
متت احملاكة وفق أساليب تعتمد على أحكام وأحصول تقيد الكالم 

 12وتضبطه.

 مفهوم القراءة -د
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. 13ظر على املكتوب وطالعهالقراءة مبعىن تتبع كلمة ونظر ونطق هبا ألقى الن
والقراءة اصطالحا هي كلمة مكونة تتم فيها ترمجة وحتليلها والتفاعل معها وإفادة منه. 
وقال العلماء الغرب أن القراءة تطلب قدرة على تعرف األمناط الصوتية من خالل 

لعقل الرموز مكتوبة. إذن فالقراءة تعىن انتقال املعىن مباشرة من الصفحة املطبوعة إىل ا
القارئ. أي أن القراءة اليت تعلمها هي فهم املعاىن مباشرة وبطالقة من الصفحة 

 .1٤املكتوبة واملطبوعة

 .أنواع القراءة -ه

 15نقسم القراءة من حيث شكلها العام وطريقة آداهتا إىل نوعني.

 قراءة جهرية  .1
أما القراءة اجلهرية تعتمد على الرفع الصوت وحتريك اللسان والشفتني 
اليت ترمز يف الكتاابت بعد رؤيتها واإلنتقال إىل مولوالهتا. القراءة اجلهرية 
وسيلة للمعلم يف اختبار املادة من املواد الدراسية من مجيع مراحل التعليم. 
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وهذه القراءة تستعمل خصوصا يف املرحلة االبتدائية واملتوسطة تطلب للطلبة 
 قاء يف الفصل.أن يقرؤوا بصوت عال لكى يسمعوا مجيع األصد

 قراءة صامتة .2
أما القراءة الصامتة هي اليت تتم فقط عن طريق العني والعقل، حيث 
تلتقط العني الرموز املكتوبة ليفسرها العقل مباشرة وحيلها إىل معان. القراءة 
الصامتة السرية تعتمد على العني دون اخراج أصوات، فالعني ترى األشكال 

 . 16ة من غري حتريك الشفتني واللسان واحلبوةوتنتقل إىل مدلوالهتا الذهني
والقارئ يقرأ بغري رفع الصوت وهو يقرأ لنفسه. والقارئ يستطيع أن 

 يقرأ بسرعة وال يهتم األسلوب وقواعدها لكى يفهم ما تضمن يف القراءة.
 العالقة بني القواعد والقراءة -و

أهنم كانوا ما  -القدماء واحملدثني-إن من اعرتاف املشرتقني أبن علماء العربية  
زالوا يستعملون طريقة إبداء الرأي الشخصي، أي على منحج ذهين يقوم على 

 بذهنه. وليس على وصف اللغة وصفا موضوعيا.وصف ما يراه النحوي 
أي فإن كل عامل لذا، فإن األراء قد تكاثرت واألفكار قد تضاربت. هبذا الر  

من علماء اللغة العربيةيستنبطون على رسائلهم وكتبهم استنباطا على ترتيب النحو 
 ترتيبا مطلقا، وتطور أفكارهم وآرائهم يرتبط ارتباطا وثيقا مع النحو.
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كما عرفنا أن العلوم العربية هي العلوم اليت يتوصل هبا على عصمة اللسان  
واإلعراب )وجيمعها اسم النحو( والرسام واملعاين والقلم عن اخلطإ، ومنها الصرف 

وغريها. وأهم هذه العلوم الصرف واإلعراب، ألن هذه العلوم حتفظ على اللسان 
إذن  17واقراءة من اخلطء. وهذه القواعد وظيفتها لتغيري شكل أخرها معربة ومبينة.

ثقافاهتا وأكثر دور القواعد أهم يف تعليم القراءة كما عرفنا أن أإلسالم من علوم وث
تراثها حيكى ابللغة العربية، فالكتب العربية مل هتمل النحو على وجه كامل مطلق تعلم 
النصوص العربية الثقافية والرتاثية ال حتصل إال بسيطرة كافية شاملة قواعد واإلعراابت 
والتصريفات، بل فهم املعىن مل يكن كماله إال بفهم دقة عناصر النحوية والصرفية يف 

لنصوص املطلوعة. فال بد للوصول إليها إال مبعرفة اللغة العربية. وأما النحو وسيلة ا
لفهم وبتعلم القواعد يساعد الطالب يف تصحيح احلركات وجودة القراءة  وفهم معين 
النصوص. فاملدرس الذي يقوم بتعليم القواعد ال ميكنه أن ميهلها خالل تعليم 

توبة يف الكتاب ترتكب من اجلمل والعبارات النصوص العربية، ألن النصوص املك
واألمنط املختلة اليت اليت ال خيلو وجود دور القواعد فيها، وابلقواعد تسري إدراكهم 
للمعاين املسموعة واملقروءة، والتعبري عنها بوضوع ال يداخله غموض أوإهبام أو 
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على اكتشاف . والقواعد تدريب التالميذ على ضبط لغتهم وقراءهتم وقدراة 18أخطاء
 اخلطأ اللغوي عند مشبهاته مكتواب أو مقروءا.

القواعد وسيلة لتعليم القراءة، ليقدر الطلبة قراءة صحيحة خالية من اخلطاء  
واللحن. ويف ترقية القراءة البد الطلبة أن يستعملوا القواعد استعماال جيدا. إذا يتعلم 

 وعكسها. القواعد جبيد فيستطيع أن يقرأ القراءة جبيد أيضا
 ومن أدوار القواعد يف تدريس القراءة هي: 

 القواعد وسيلة يف ضبط الكالم عند القارءة .1
القواعد تطالب القارئني على معرفة بناء اللغة العربية ألن بناء الكلمات العربية  .2

متغرية وقواعدها كثرية يتوجهها القرؤون بقواعد النحو والصرف من خالل 
 القراءة

القارئ يف فهم النصوص العربية ويف متييزها حيت يصل القرئ  إن القواعد تسرع .3
 إىل القراءة الكاملة.

 سات السابقةاالدر  -ز
بعدد الدراسات السابقة   ليتحرر الباحث عن الرسالة املتسوية فقام الباحث

 كما يلي:
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 دار السالم بند أتشيهاحلكومية  ةسالميىريي اإلالرسالة اجلامعية يف جامعة الران .1
تطبيق الطريقة ، حتت املوضوع "ميسرة قدمتها م2010سنة، غري منشورة

 MAN COTـبـالقياسية يف تدريس القواعد لرتقية قدرة الطالب يف القراءة 

GUE    
كانت الطريقة التدرسية هي من العوامل املهمة يف حتقيق األهداف   

يهتمها إهتماما  التعلمية ألهنا من ضمائن املنهج. هلذا وجب على املدرس أن 
كبريا عند تعليم مواد الدرسة. والقواعد شيئ ضرورى يف تعلم قراءة الكتب 
العربية، ويكون تعليمها يف املدارس الإلسالمية ليطلع هبا الكتب الدنية. 
وابلقواعد يستطيع الطلبة على ترقية قدرهتم على قراءة الكتب العربية. ومن 

تريد الباحثة ابلبحث عنها    سية لذلكطرق تدريس القواعد هي الطريقة القيا
ابختيار موضوع هلذه الرسالة " تطبيق الطريقة القياسية يف تدريس القواعد 

" واألغراض اليت دفعت  MAN COT GUEلرتقية قدرة الطالب يف القراءة بـ
الباحثة لكتابه هذه الرسالة هي معرفة فعالية تطبيق هذه الطريقة يف تعليم 

ب وأثر قدرة الطالب على القواعد يف قراءهتم. أما منهج القواعد عند الطال
البحث الذى تتبعه الباحثة يف كتابة هذه الرسالة فهو البحث اإلجرائى. ويف 
مجع البياانت قامت الباحثة ابإلختبار واملالحظة املباشرة. وأما النتائج اليت 

يف تعليم حصلت عليها الباحثة تدل على أن تطبيق الطريقة القياسية فعايل 



القواعد عند الطالب وهذا يتضح يف أن قدرهتم عليها ترتفع وكذلك قدرهتم 
 على القراءة.

 دار السالم بند أتشيهاحلكومية  ةميسالريي اإلالرسالة اجلامعية يف جامعة الران .2
"تطبيق  ، حتت املوضوع توكو حممد حسن قدمها م.2006 سنة غري منشورة

 القواعد يف احملادثة مبعهد دار العلوم العصري بند أتشية"
من املعروف أن القواعد وسيلة لفهم اللغة العربية وال سيما يف الكالم 
أو احملادثة وهي تفيد يف ترقيتها وحتسينها لكى تكون اللغة مجيلة وبديعة 

 ويقدر الطالب على استعماهلا مع أصدقائهم حيث ما كانو.
اف الذى دفعها الباحث لكتابة هذه الرسالة هي معرفة واألهد

مشكالت الطالب يف استعمال القواعد عند احملادثة وحماوالت املدرسني 
 لعالجها وطريقة يستخدمها الباحث لتطبيق القواعد يف احملادثة.

وأما منهج البحث الذى اعتمد عليه الباحث فهو املنهج الوصفي 
قام الباحث بتوزيح االستفتاء إىل الطالب املقابلة التحليلي ويف مجيع البياانت 

الشخصية مع معلمى احملادثة والقواعد ومع سكريرتى املعهد, مث حتليل بياانت 
 ابلطريقة املذكورة.

ونتائج البحث اليت حصل عليها البحث تدل على أن املشكالت  
اعد الطالب يف تطبيق القواعد على احملادثة هي قلة قدرهتم على فهم القو 



وأتثريهم بألساليب اإلندونيسية ودون اهتمامم هبا عند احملادثة. وأما احملاوالت 
 املدرسني لتطبيق القواعد.

 دار السالم بند أتشيهاحلكومية  ةميسالريي اإلالرسالة اجلامعية يف جامعة الران .3
"تطبيق طريقة  ، حتت املوضوععبد احلادى قدمها م.2011 سنة غري منشورة

قية كفاءة الطالب يف القواعد النحوية )دراسة جتريبية مبعهد دار املشكالت لرت 
 السعادة تيفني رااي بيدى(.

تطبيق طريقة املشكالت لرتقية كفاءة كانت املوضوع هلذه الرسالة "
ووجد  .عهد دار السعادة تيفني رااي بيدىمب "الطالب يف القواعد النحوية

الباحث أن أكثر الطالب ال يقرءون القراءة صحيحة وسليمة ألن هلم 
مشكالت يف قواعد النحو وحلل هذه املشكالت حيتاج إىل الطريقة الفعالية. 
وأما األغراض اليت يستفدفها الباحث يف هذا البحث ملعرفة طريقة املشكالت 

ية تطبيق طريقة الفعالة لرتقية كفاءة الطالب على القواعد النحوية وكيف
مشكالت لرتقية كفاءهتم عليها. وأما منهخ البحث يف هذه الرسالة هي 
منهج جترييب, أن طريقة املشكالت تكون فعالة يف ترقية كفاءة الطالب يف 

 القواعد النحوية.

 : ةيعالقة الدراسات السابقة ابلدراسة احلال



استخداموا الطريقة كما عرف الباحث من الدراسات السابقة أن الباحثني  
واحملادثة  وكذلك جرى البحث  واألسلوب املختلفة يف تدريس بعض املواد منها النحو

يف املدارس املختلفة. ومن األسلوب الذي استخدموا هو املشكالت و الطريقة 
القياسية وكذلك جيري يف منهج البحث املستخدم بعضهم من يستخدم البحث 

البحث التجرييب. فجميع البحوث املذكورة اإلجرائي وبعض آخر من يستخدم 
حاصلت النتائج أن أألسلوب املستخدم فعالة يف تدريس مواد البحث ارادها 

 الباحثون.
وأما يف هذه الرسالة يريد الباحث أن يبحث عن تطبيق القواعد اللغوية على  

مادة القراءة ون السابقون يف تعليم حثاومل يطبق هذا األسلوب الب. ترقية مهارة القراءة
يف معهد ابب النجاح. وأهدف هذا البحث هو التعرف على قدرة طلبة معهد ابب 
النجاح ومشكلة يوجهها على تطبيق القواعد اللغوية لرتقية قدرة يف القراءة. فيعتمد 
الباحث يف هذه الرسالة مبنهج وصفي حتليلي وللحصول إىل البياانت املنشودة 

 ملقابلة واإلستبيان.يستخدم الباحث أداة البحث ا
 

 

 



 الفصل الثالث
 مناهج البحث

 طريقة البحث  -أ

 –بعد أن وضعها سلفا  –إن منهج البحث هو خطة يتخذها الباحث 
للحصول على البياانت وحتليلها، بفرض الوقوف على طبيعة مشكلة من 

 19املشكالت.
(، وهو منهج البحث الذي Qualitative Researchوهذا البحث حبث كيفي) 

حيتاج إىل تصميم فروض البحث وال يستعمل الباحث الرقم يف تفسري عن  ال
 Moleong، كما نقل مولوانج  Taylor dan Bogdan وعند بوغان وتيلو 20.النتائج

يتعرفان املنهج الكيفي هو إجراءات البحث اليت تنتج البياانت الوصفية يف شكل  
أي يقصد هذا  21حوظة.كلمات مكتوبة أو منطوقة من اإلنسان أو السلوك املل
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20 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1998), hal. 12.   

 
21 Moleong, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif ,  (Bandung: Remaja Rosyda 

Karya, 2002), hal.4. 



البحث  هو فهم السلوك واإلدراك، والدافع، والعمل، وما إىل ذلك بشكل طبيعي 
وعن طريق الوصف يف شكل الكلمات واللغة ويف سياق حمدد بشكل طبيعي وذلك 

  من خالل االستفادة من خمتلف األساليب الطبيعية.
منهج أما منهج البحث الذي استخدمه الباحث يف هذا البحث فهو 

حماولة ليصف هو  (Method)  Descriptive Analitive Research الوصفي التحليلي
والبياانت تتكون من الكلمات   22ويقيد وحيلل ويفسر احلالة احلاضرة املوجودة.

والتعبريات واملعلومات اليت هلا الرتابط والتالزم وثيق الصلة بواقع الظاهرة حني وقوع 
وكان الباحث حياول أن  23البحث مث حيللها الباحث للوصول إىل نتيجة البحث.

 يصف تطبيق القواعد اللغوية على ترقية مهارة القراءة مث يقوم ابلتحليل.
 قة مجع البياانت واملعلومات اليت حيتاج إليها الباحث فهي طريقتان:وأما طري

( وهي إبطالع الكتب اليت تتعلق Library Research)طريقة البحث املكتيب .1
 مبوضوع هذه الرسالة. سواء كانت الكتب العربية أو غريها. 

وهي ما يقوم الباحث إبطالع ما    (Field Research)طريقة البحث امليداين  .2
كان خارج املكتبة مستهدفا ملناولة البياانت ومنها املقابلة وغرييها. دراسة 

                                                             
 

22 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2006(, hal. 26. 

 
23 Suharsimi Arikunto, Prosedur..., hal.309.   



خارجية اليت تنجه إىل معرفة نطق املشكالت وجتري ىف مكان مبحوث، من 
 خالل استخدام ادوات مثل املقبلة الشخصية واإلستبانة وغريمها. 

 اجملتمع والعينة  -ب
"كل من ميكن أن تعمم نتائج البحث سواء أكان جمموعة أفراد أو   اجملتمع هو

وأما اجملتمع يف هذه الرسالة فهو مجيع الطالب مبعهد ابب  2٤كتب أو مباين مدرسية"
 طالبا. ٤28النجاح وعددهم 

البحث فهي وأما العينة هذا  25والعينة هي "جمموعة جزئية من اجملتمع".
 الطريقة، و طالبا 25الذي يبلغ عددهم  املرحلة الثانويةلث يف الطالب ىف الفصل الثا

 يأ (.Purposive Sampling) العمدية اليت قام الباحث الختيار العينة هي الطريقة
26متثل جمتمع البحث. أو تلك اختيار خربة الباحث ومعرفته أبن هذه املفردةأساس 

 
 أدوات البحث  -ج

                                                             
   .٤06.ص...,املدخل إىل البحث بن محد العساف،صاحل  24

 162(,ص.2011)القاهرة: دار النشر للجماعت, مناهج البحث ىف العلوم النفسية والرتبويةرجاء حممود أبو عالم,  25

  
 .99. ص...,املدخل إىل البحث بن محد العساف،صاحل 26



املعلومات الالزمة و  البيانت الوسيلة اليت جتمع هبا هي أدوات البحثإن 
 وجيمع املعلومات الباحث بألدوات التالية  27.البحث أو اختيار فروضإلجابة أسئلة 

 املقابلة الشخصية -1

املقابلة هي احلوار بني الباحث والشخص )املستجيب( ملعرفة موقفه وميوله 
علومات حصل عليها الباحث ابملوضوع املبحوث، وتستخدم لتأكيد من بياانت وم

 28من مصادر أخر مستقلة.
وطريقة املقابلة هي أداة  من أدوات البحث، يتم مبوجبها مجع املعلومات اليت 
متكن الباحث من إجابة تساؤالت البحث أو اختبار فروضه، وتعتمد على مقابلة 

واإلجابة البحث للمبحوث وجها لوجه لغرض طرح عدد من األسئلة من قبل الباحث 
      29عليها من قبل مبحوث.

فاملقابلة املستخدمة للحصول على البياانت يف هذا البحث فهي املقابلة 
وهو مقابلة حرية توجه فيها الباحث األسئلة  واعتمادا على  (deep interview)الدقيقة
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دليل املقابلة ابملوضوع الذي يدور حوله مث تسمح احلرية للمسئول أن يتحدث كما 
 يد ويتدخل الباحث يف الكالم ليدافع املسئول ويشجعه على الكالم. وبعدد األسئلةير 
 سؤاال.          9

درس اللغة العربية  لنيل املعلومات والبياانت  مويوجه الباحث هذه الطريقة إىل 
 كيف عملية التعليم والتعلم  مادة القواد اللغوية يف معهد ابب النجاح .

 اإلستبانة -2

إىل عدة املصطلحات  Questionnaire العربية الكلمة االجنليزية ترتجم الكتب
استفتاء ترتمجها  –مثال  –ختتلف يف ألفاظها وتتفق يف معناها، فبعض الكتب 

وبعضها استقصاء وبعضها استبيان. ولكن أصبح مصطلح ميكن أن ترتجم إليه هو  
يشري إىل تلك  حيث إنه هو املدلول العريب الصحيح للمراد منها الذي إستبانة

ارات املكتوبة مزودة إبجابتها والعب حتتوي على جمموعة من األسئلة أو اإلستمارة اليت
اإلشارة إىل  –مثال  –واآلراء احملتملة، أو بفراغ لالجابة. ويطلب من اجمليب عليها  أو

  30ما يراه مهما، أو ما ينطبق عليه منها، أو ما يعتقد أهنا هي اإلجابة الصحيحة.
 (Open - Closed Questionnaire)خدم الباحث اإلستبانة املفتوحة املغلقة واست

 Multiple Choice) وصورة األسئلة االستخبارية  ذات البدائل االختيارية
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Questionnaire )  الباحث الفرصة منح بثمانية أسئلة، وسؤاالن بصورة مقال، يعين
 يف فهم القواعد. للطلبة  ليعربوا آرائهم عن املشكالت اليت يواجههم

ويوجه الباحث هذه اإلستبانة إىل الطلبة لنيل املعلومات والبياانت عن آرائهم 
 عن املشكالت اليت يواجههم يف فهم القواعد.

تتضمن اإلستبانة من جمموعة املتغريات اليت تتنبأ ابجتاهاهتم إجيابيا أو سليبا. 
عبارة )نعم( و)ال( لالستجابة. وقد متثل هذه املتغريات يف عبارتني  وضعتا أمام كل 

 Guttman.31وذلك اعتمادا على املقياس الذي طوره جثمان 
وأما طريقة كتابة وأتليف هذه الرسالة فهي طريقة أتليف الرسالة املألوفة 

 اجلارية يف جامعة الرانريي بكلية الرتبية املكتوبة يف كتاب:
“Panduan Menulis Skripsi Bagi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Ar- Raniry Darussalam Banda Aceh 2016” 

 

 

 

 

 

                                                             
 

31 Sugiyono,  Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung : 

Alfabeta, 2008), hal. 96.  



 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها

 عرض البياانت -أ
قدم الباحث يف الفصل السابق مما يتعلق مبنهج البحث واألدوات املستخدمة 
فيه جلمع البياانت. أما يف هذا الفصل يريد الباحث أن تعرض نتائج اليت حصلت من 

اعتمادا تطبيق القوائد اللغوية على ترقية مهارة القراءة البحث الوصفي التحليلي يف 
املعلمني ببندا أتشيه برقم  على رسالة عميد كلية الرتبية وأتهيل

Un.08/FTK1/TL.00/ 8971 /2016 فقام الباحث ابلبحث الوصفي .
 معهد ابب النجاح.يف التحليلي 

 حملة عن ميدان البحث .1
  شارع يف املعهد هذا ويقع ،رتبية اإلسالميةال معهد من النجاح ابب معهد إن

 سنة يف املعهد هذا أسس وقد ،Kareng Ulee Aceh Banda بقرية راجا كوبون
لدكتوراندوس تنكو احلاج حممد إمسي اوخيضع حتت رئيس مؤسسة املعهد  م.199٤

 32جستري.املاجيستري وأما رئيس املعهد سري رمحادين املا
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 مركزا يكون أن أراد ألنه " النجاح ابب " الرتبوى املركز هذا املؤسس مسي وقد
 قادرين املسلمني أبناء إلستعداد منه الغرض وليس والدنيوي. الديين التعليم يف

 من ويرجى الدنيوية العلوم فيه تتضمن بل فحسب األخروية العلوم على ومسيطرين
 على ومسيطرين هياهتم، يف واإلجنلزية العربية اللغة استعمال عن يقدموا أن الطالب

 33العصرية. التكنولوجية اآللة
رى تركز على تنمية قدرة الطالب فأنشطة املعهد كاملعاهد اإلسالمية األخ 

على العلوم اإلسالمية مسايرة ابلعلوم احلديثة كما تركز على األنشطة اليومية من اللغة 
هي ممارسة اللغة اإلجنليزية واللغة العربية واحملاضرة والكشاف وغريها من أنشطة 

 الطالب عامة.
 401اجلدول 

 عدد الفصول والطلبة مبعهد ابب النجاح
 عدد الطلبة الطالبات الطالب الفصل

 األول 
 الثاىن

 الثالث

7٤ 
60 
58 

85 
77 
7٤ 

159 
137 
132 

 ٤28 236 192 اجملموع
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طالبا, والصف  159يدل أن عدد الطلبة يف الصف األول  ٤.1من اجلدول   

طالبا. وجمموع عدد الطلبة مبعهد ابب  132طالبا, والصف الثالث  137الثاين 
 طالبا.  ٤28النجاح 

 4.2اجلدول 
 مبعهد ابب النجاح درسعدد امل

 اجملموع درسامل القم
1 
2 

 ساملدر 
 املدرسة

30 
15 

 ٤5  اجملموع
 

وعدد املدرس، 20 يتضح أن عدد املدرس مبعهد ابب النجاح ٤.2من اجلدول 
 املدرسون. ٤5وجمموع بني املدرس واملدرسة  املدرسة، 15 املدرسة
 

 مبعهد ابب االنجاحعملية تعليم القوائد اللغوية    .2



 Banda Aceh Ulee مبعهد ابب النجاح عملية تعليم القوائد اللغوية ملعرفة 

Kareng   الباحث ابملقابلة الشخصية مع معلم اللغة العربية وتوزيع االستبانة قام
 , وظهرت النتائج احملصولة كما يلي:للطلبة

 4.3اجلدول 
 القوائداستخدم املدرس وسائل التعلمية يف تعليم 

 النسبة املئوية جمموع األجوبة احتمال األجوبة رقم
 %52 13 نعم -أ

 %32 8 أحياان -ب
 %16 ٤ ال ج

 %100 25  اجملموع
 

 حدمونستجييبون أن املدرس ييدل أن كثريا من الطلبة  ٤.3من اجلدول  
 .%52ل يف تدريس القوائد وعددهم  الوسائ

ظهرت إجابتهم يف  يف بداية التدريس,مث يريد الباحث يعرف أنشطة املدرس 
  :اجلدول التايل

 4.4اجلدول 
 تكرار املدرس املادة السابقة يف اول لقاء التدريس.



 النسبة املئوية جمموع األجوبة احتمال األجوبة رقم
 %80 20 نعم -أ

 %20 5 أحياان -ب
 _ _ ال ج

 %100 25  اجملموع
 

يتضح أن املدرس يراجع املواد السابقة قبل يبدأ املواد اجلديدة  ٤.٤من اجلدول 
دائما عند يدخل إىل الفصل لرتقية فهم على املادة اليت قد تعلمون, بدليل على إجابة 

وهذه  .ه( نعم, مبعىن أن املدرس يكرر املادة السابقة يف أول التدريس%80الطلبة )
, أنه يعطي الطلبة السؤال قبل الشخصيةابلة قجابة موافقة إبجابة املدرس يف ماإل

 إبتداء الدراسة اجلديدة.
ظهرت إجابتهم يف اجلدول  ,درس يف هناية التدريساملأنشطة  ملعرفة

 :التايل
 4.5ول اجلد

 يف هناية التدريس. أواملنزيلية الواجبات يقدم املدرس التدريبات
 النسبة املئوية جمموع األجوبة احتمال األجوبة رقم

 %60 15 نعم -أ



 %2٤ 6 أحياان -ب
 %16 ٤ ال ج

 %100 25  اجملموع
 

يتضح أن املدرس يف معهد ابب النجاح يقدم التدريبات  ٤.5من اجلدول 
( نعم,مبعىن أن املدرس يقدم %60للطلبة يف هناية التدريس, وإجابة الطلبة )

 التدريبات على الطلبة لتقييس مستوى فهم مادة املدروسة.
مبا شرح املدرس يف مقابلة الشخصية, أنه يقدم التدريبات عند البيان موافق 

. كمثل: أيمر الطلبة بتكرار املادة اليت قد يعلمه, ويعطى الواجبات ههناية تدريس
 املنزلية.

مث يريد الباحث أن يعريف أنشطة املدرس يف تصحيح التدريبات والوجبات 
 املنزلية, ظهرت إجابتهم يف اجلدول التال:

 4.6اجلدوال 
 حح املدرس التدريبات والوجبات املنزلية.صي

 النسبة املئوية جمموع األجوبة احتمال األجوبة رقم
 %92 23 نعم -أ

 %8 2 أحياان -ب



 _ _ ال ج
 %100 25  اجملموع

يدل على أن املدرس يصحح التدريبات والواجبات املنزلية.  ٤.6من اجلدوال 
ابلة الشخصية, أنه يفتش ويصحح قوهذه اإلجابة موافقة إبجابة املدرس يف م

 املعطية إىل الطلبة. هذه األنشطة تدافع الطلبة ليقوموا ابلواجبات املعطية.الواجبات 
الواجبات,  مث يريد الباحث أن يعرف أنشطة الطلبة لقيام ابلتدريبات 

 ظهرت إجابتهم يف اجلدول التايل:
 4.7اجلدول 

 قيامه الطلبة ابلتدريبات الواجبات
 النسبة املئوية جمموع األجوبة احتمال األجوبة رقم

 %60 15 نعم -أ
 %٤0 10 أحياان -ب
   ال ج

 %100 25  اجملموع
 



الواجبات لتدريبات ابيتضح أن كثريا من الطلبة يقومون  ٤.7من اجلدول 
ابلة الشخصية, أن الطلبة ق(. وهذه اإلجابة موافقة إبجابة املدرس يف م60%)

    يقومون التدريبات أو الواجبات املنزلية.
 بة يف تطبيق القوائدمشكالت الطل    .3

ملعرفة املشكالت اليت يواجهها الطلبة يف تطبيق القوائد اللغوية يف مهارة  
قام الباحث ابملقابلة Banda Aceh Ulee Kareng القراءة مبعهد ابب النجاح 

الشخصية مع معلم اللغة العربية وتوزيع االستبانة للطلبة.وظهرت النتائج احملصولة كما 
 يلي:

 4.8اجلدوال
 حب الطلبة يف تدريس القوائد

 النسبة املئوية جمموع األجوبة احتمال األجوبة رقم
 %28 7 نعم -أ

 %72 18 أحياان -ب
 _ _ ال ج

 %100 25  اجملموع
 



ان يف تدريس القوائد يدل أن كثريا من الطلبة حيبون أحيا ٤.8من اجلدوال
 .  %72وعددهم 
وملعرفة فهم الطلبة مادة القوائد مبعهد ابب النجاح, ظهرت إجابتهم يف  

 اجلدوال التايل:
 4.9اجلدوال 

 فهم الطلبة عن مادة القوائد
 النسبة املئوية جمموع األجوبة احتمال األجوبة رقم

 %16 ٤ نعم -أ
 %8٤ 21 أحياان -ب
 _ _ ال ج

 %100 25  اجملموع
 

القوائد, هذا  ون% من الطلبة أحياان يفهم 8٤يتضح أن  ٤.9ومن اجلدوال 
يدل أن الطلبة ال يسيطرون على مجيع مادة القوائد املدروسة يف الفصل. وهذا األمر 
يؤثر على قدرة الطلبة يف قراءة النصوص العربية, ألهنم ال يستطعون أن يتطبقوا القوائد 

 النحوية يف قراءةهم.



لفصل, راجعة مادة القوائد خارج املمث يريد الباحث أن يعرف أنشطة الطلبة 
 ظهرت إجابتهم يف اجلدول التايل:

 4.10اجلدوال 
 راجعة مادة القوائد خارج الفصلملأنشطة الطلبة 

 النسبة املئوية جمموع األجوبة احتمال األجوبة رقم
 %2٤ 6 نعم -أ

 %60 15 أحياان -ب
 %16 ٤ ال ج

 %100 25  اجملموع
 

أو يذاكرون  ونمن الطلبة أحياان يراجع %60يدل أن  ٤.10من اجلدوال  
على مادة القوائد خارج الفصل وهذا األمر يؤثر على سيطرة الطلبة يف مادة القوائد 

 املدروسة يف الفصل.
مادة القوائد, ظهرت إجابتهم يف عن  مث يريد الباحث أن يعرف رأي الطلبة  

 اجلدول التايل:
 4.11اجلدوا 

 وبة مادة القوائدرأي الطلبة عن صع



 النسبة املئوية جمموع األجوبة احتمال األجوبة رقم
 %2٤ 6 نعم -أ

 %60 15 أحياان -ب
 %16 ٤ ال ج

 %100 25  اجملموع
 

من الطلبة أحياان يشعرون أن مادة  %60يتضح أن  ٤.6عرفنا من اجلدوال 
 القوائد.الطلبة لتعليم  مهةالقوائد صعبة لتعلمها. وهذه اإلجابة تؤثر على 

وملعرفة رأي الطلبة على الطريقة مستعملة يف تدريس القوائد مبعهد ابب 
 الناجاح, ظهرت إجابتهم يف اجلدول التايل:

 4.9اجلدوال 
 رغبة الطلبة يف الطريقة مستعملة يف تدريس القوائد

 النسبة املئوية جمموع األجوبة احتمال األجوبة رقم
 %60 15 نعم -أ

 %32 8 أحياان -ب
 %8 2 ال ج

 %100 25  اجملموع



ستعملة يف امليرغبون يف الطريقة من الطلبة  يتضح أن كثريا ٤.9من اجلدوال 
 (.%60تدريس القوائد  )

ون النصوص العربية, ظهرت ؤ وملعرفة مشكلة الطلبة يف تطبيق القوائد عند يقر 
 إجابتهم يف اجلدول التايل:

 
 4.13اجلدوال  

 ون النصوص العربيةؤ القوائد عند يقر مشكلة الطلبة يف تطبيق 
 النسبة املئوية جمموع األجوبة احتمال األجوبة رقم

 %36 9 نعم -أ
 %60 15 أحياان -ب
 %٤ 1 ال ج

 %100 25  اجملموع
 

ون املشكلة يف تطبيق القوائد يف هيواجالطلبة يظهر أن  ٤.11من اجلدول 
على أن الطلبة ال يفهمون القوائد %,(. وهذا يدل  36قراءة النصوص اللغة العربية )

 فهما جيدا.
 الطلبة عند تطبيق القوائد لقلة السيطرة على املفردات.مشكلة وملعريفة 



 4.14اجلدول 
 الطلبة عند تطبيق القوائد لقلة السيطرة على املفردات ةمشكل

 النسبة املئوية جمموع األجوبة احتمال األجوبة رقم
 %68 17 نعم -أ

 %32 8 أحياان -ب
 _ _ ال ج

 %100 25  اجملموع
 

عند تطبيق القوائد  تهممشكلقولون أن يدل أن الطلبة ي ٤.1٤من اجلدول 
 , %68يف قراءة اللغة العربية لقلة  السيطرة على املفردات وعددهم 

كما قال املعلم عند املقابلة الشخصية أن الطلبة مبعهد ابب النجاح يشعرون  
 القوائد ألن قلة املفردات.ابلصعوابت عند تطبيق 

 حتليل البياانت ومناقشتها  -ب
وقد لقد قام الباحث يف هذه احلالة عرض حملة ميدان البحث، اعتمادا على  

إجابة الطلبة لإلستبانة املقدم هلم, مث من املقابلة الشخصية مع معلم اللغة العربية, 
ئد اللغوية يف القراءة فيحلل الباحث املشكالت اليت يوجهها الطلبة يف تطبيق القوا

 وكانت التحليالت كما يلي:, Banda Aceh Ulee Karengمبعهد ابب النجاح 



 التدريبات أنه يفتش ويصححكان املدرس اللغة العربية يف معهد ابب النجاح 
املعطية إىل الطلبة. هذه األنشطة تدافع الطلبة ليقوموا ابلواجبات  املنزلية الواجباتو 

 املعطية.
يقة اليت يستعملها املدرس يف الفصل هي طريقة القياسية, ألهنا تتعرب أما الطر 

 طريقة سهلة عند املدرس يف إتباع خطواهتا.
ومن حماوالت معلم اللغة العربية هي يقدم األسئلة للطلبة عن النصوص العربية 
املدروسة, ومراجعة املعلم املواد السابقة قبل يدرس املواد اجلديدة, ويعطي التدريب 
الشفوي كاحلفظ القائدة ويعراب النصوص العربية وترمجة النصوص العربية إىل اللغة 

 اإلندونيسية.
يعجز الطلبة يف تطبيق القوائد يف  وأما املشكالت اليت يوجهها الطلبة هي

مجيع مادة القوائد اللغوية  علىالقراءة الصحيحة والسليمة ألن الطلبة ال يسيطرون 
  املدروسة, وال يفهم الطلبة القوائد فهما جيدا.

إن الطلبة هبذا املعهد مهما كانو قد تعلموا اللغة العربية من قوائدها مثل  
النحو والصرف والبالغة والعلوم اإلسالمية لكنهم ضعفوا عن حتديد اإلعراب املناسبة 

 من الكلمة لقلة املفردات.



أو يذاكرون على مادة  ونأحياان يراجع يف معهد ابب النجاح الطلبة أن
تطبيق القوائد خارج الفصل وهذا األمر يؤثر على سيطرة الطلبة يف  املدروسة القوائد

 اللغوية يف قراءة النصوص العربية.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 نتائج البحث -أ
بكتابة الفصل األول الذي يضم فيه  لقد بدأ الباحث يف هذه الرسالة العلمية

العناصر املهمة لكتابة نتائج البحث مثل أسئلة البحث اليت جيب على الباحث 
 إجابتها.

ومث ما يليه الفصول املتعلقة ابلفصل اخلامس اليت كانت بدوهنا مل يكن هذا الفصل 
 متام كتابته. 

 ومن النتائج احملصولة عليه يف ميدان البحث هي: 
لدى الطلبة يف تطبيق القوائد اللغوية يف قراءة النصوص العربية املشكلة  -1

ات املفرد ونفال يفهم الطلبة على مجيع مادة القوائد اللغوية, واليعر هي 
إن الطلبة مبعهد ابب النجاح يواجهون  عند تطبيق القوائد يف القراءة.
سيطرة  اللغوية يف القراءة ألن يضعفوناملشكالت يف تطبيق القوائد 

 ائد اللغوية.لقو ا
الطريقة اليت يستعملها املعلم يف عملية التعليم يف معهد ابب النجاح  -2

التعليم القوائد هي طريقة القياسية, ومن حماوالت املعلم هي تقدمي األسئلة 



والتدريب الشفوي كالفظ  واإلعراب  وإجابة السؤال  أو ترمجة النصوص 
جع املادة السابقة قبل يبدأ املادة اللغة العربية إىل اللغة اإلندونيسية ويرا

اجلديدة ويستعمل وسيلة السبورة والرسم البيان عند شرح املعلم املادة 
 الصعوبة.

 االقرتاحات -ب
 ينبغي للطلبة أن يذاكر الدراسة قد يتعلمهم يف الفصل. .1
ينبغي للطلبة أن جيتهدوا يف التعليم وأن يطبقوا القوائد املعروفة يف  .2

 القرائة.
 بة أن يعمل التدريب أو املنزيل الواجبةينبغي للطل .3
ينبغي على املدرسني أن يالحظوا الوسائل اليت تساعد الطلبة يف فهم  .٤

 معلومة التدريس.
 وينبغي على املدرسني أن أيتوا بطريقة املتعددة يف التدريس. .5
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