
يف قراءة النصوص العربيةنحوقواعد التطبيق 

)باب املغفرةمبعهدحتليليةدراسة وصفية(

رسالة

:إعداد 

مهاجر

سم تعليم اللغة العربيةطالب ق

املعلمنيتأهيلبية و الرت بكلية

٢٢١٠٢٠٤٥٢:رقم القيد

وزارة الشؤون لدينية للجمهورية اإلندونيسية

احلكوميةجامعة الرانريي اإلسالمية 

شيهبندا أ- السالمدار 

ه١٤٣٧/ م ٢٠١٦

يف قراءة النصوص العربيةنحوقواعد التطبيق 

)باب املغفرةمبعهدحتليليةدراسة وصفية(

رسالة

:إعداد 

مهاجر

سم تعليم اللغة العربيةطالب ق

املعلمنيتأهيلبية و الرت بكلية

٢٢١٠٢٠٤٥٢:رقم القيد

وزارة الشؤون لدينية للجمهورية اإلندونيسية

احلكوميةجامعة الرانريي اإلسالمية 

شيهبندا أ- السالمدار 

ه١٤٣٧/ م ٢٠١٦

يف قراءة النصوص العربيةنحوقواعد التطبيق 

)باب املغفرةمبعهدحتليليةدراسة وصفية(

رسالة

:إعداد 

مهاجر

سم تعليم اللغة العربيةطالب ق

املعلمنيتأهيلبية و الرت بكلية

٢٢١٠٢٠٤٥٢:رقم القيد

وزارة الشؤون لدينية للجمهورية اإلندونيسية

احلكوميةجامعة الرانريي اإلسالمية 

شيهبندا أ- السالمدار 

ه١٤٣٧/ م ٢٠١٦



 



 



 



َذا لِلناسِ  َضَربـَْنا َوَلَقدْ " :قَاَل تـََعاَىل   استهالل   ج      .الكرمي هصدق اهللا العظيم وصدق رسول  "ِاْحِرُصْوا َعَلى تـََعلِم الَعَربِيِة فَِإنـَها ُجْزٌء ِمْن ِديِْنُكْم "  :اهللا عنهبن اخلطاب رضي  قال أمري املؤمنني عمر   )٢٨-٢٧: مرسورة الزّ " (﴾٢٨َلَعلُهْم يـَتـُقوَن ﴿ ِعَوجٍ   ِذي َغيـْرَ  َعَربِيا  قـُْرآنًا  ﴾٢٧َلَعلُهْم يـََتذَكُروَن﴿ َمَثلٍ  ِمْن ُكل  اْلُقْرآنِ  ِيف هَٰ



اللذين ربياين مجلية وأمي املكرمة سليمان إىل أيب املكرم  - ١ إهداء  ج  امها يف سالمة الدين والدنيا صغريا حفظهما اهللا وأبق رشدوه إرشادا الذين قد علموه أنواع العلوم املفيدة وأالرانريي اإلسالمية احلكومية،  جامعة وإىل أساتذيت يف - ٢ .مجيع أسريتوإىل  خرةآلوا   .خري اجلزاءاهللا مساعدتكم يل يف إجناز هذا البحث العلمى، جزاكم أقول شكرا جزيال على . اإلسالمية احلكومية جامعة الرانريي وإىل مجيع زمالئي وأصدقائي يف - ٣ .صحيحا



( تطبيق قواعد النحو يف قراءة النصوص العربية " هو الرسالة هذه موضوع كان  صلخمست  و  عهد باب مل الثانويةيف املدرسة الطلبة  كانو  ")دراسة وصفية حتليلية مبعهد باب املغفرة  ولكنهم مل  اللغة العربية بل بعضهم حيفظون قواعدها كتب قواعدقد تعلموا بعض  املغفرة  نتائج  تطبيق املدرسني  النحو و   النحو يف قراءة النصوص العربيةيق املدرسنيطبتكيفية  معرفةواألغراض اليت يريدها الباحث  .يقدروا على تطبيقها يف النصوص ليفهموا معناها النحو يف قراءة تطبيق املدرسني  إنف الباحث عليها حصل اليت البحث نتائج وأما   .النحو معلم مع الشخصية واملقابلة املباشرة املالحظةو  للطلبة االستبيان توزيعب البحث هلذا علوماتوامل البيانات وجيمع ،عليها احملصول املعلوماتو  البيانات وحيلل الباحث يصف حيث ةحتليليوصفية  منهج البحث هذا يف الباحث يستخدم الذي البحث منهج إن .يف قراءة النصوص العربية باب املغفرة هي ىف  الثانويةباملدرسة الطالب  املشكالت لديو  ىف املنهاج الدراسي يرجى كماب  لدى الطالتعلم قراءة النصوص العربية جيدا ولكن اليندفع النصوص العربية  الدروس  ستذكاروعدم االقواعد النحوية والصرفية وقلة حفظهم املفردات اهتمام بقلة   .يف التعلممنهم وضعف املسؤلية  خارج الفصل أو يف غرفهم



حنمده على تفضيله علينا  .ن واجلن ولو كان بعضهم لبعض ظهرياانذيرا، ومعجزا لإلنساحلمد هللا الذي أنزل القرآن على حممد صلى اهللا عليه وسلم ليكون للعاملني   بســـم اهللا الرحمن الرحيم   كلمة الشكر  ه   والصالة . كبريا، يؤتى احلكمة من يشاء ومن يؤتى احلكمة فقد أويت خريا كثريا  فضال ، ني وبعثه اهللا رمحة للعاملني وعلى آله وصحبه أمجعنيوالسالم على سيدنا حممد خامت النّبيّ  كمادة من املواد اليت قررا اجلامعة  اإلسالمية احلكوميةوتأهيل املعلمني جبامعة الرانريى قد أكمل الباحث الرسالة الوجيزة بإذن الرمحن وعنايته الىت قدمها لكلية الرتبية  .أما بعد ية الرتبية وتأهيل املعلمني حتت يف كل (S.Pd) على الطالب للحصول على شهادة تحليلية دراسة وصفية ( نحو في قراءة النصوص العربيةتطبيق قواعد ال"ملوضوع  زيل الشكر للمشرفني الكرميني اللذين جبقدم الباحث تي ويف مقدمة هذه الرسالة  .)"معهد باب المغفرة ب   .املاجستري عسى اهللا أن جيزيهما أحسن اجلزاء نورسىنيترمذي املاجستري و  حسني عثمان الدكتوراندس: هذه الرسالة، مها ىف قد بذال أوقاما وأفكارمها لإلشراف



صحيحا يف هذه  املكرمني الذين قد علموه أنواع العلوم املفيدة وأرشدوه إرشادااللغة العربية وجلميع األساتذة  تعليمولعميد كلية الرتبية وتأهيل املعلمني ولرئيس قسم كلمة الشكر جلامعة الرانريى اإلسالمية احلكومية ومديرها بقدم الباحث توي     . الرتبية وتأهيل املعلمني جامعة الرانريى الذين قد ساعدوه يف إعارة الكتب احملتاج إليهاالشكر جلميع موظفي مكتبة جامعة الرانريى ومكتبة كلية بقدم الباحث تكما ي.الكلية وال ينسى  .واألساتذة باب املغفرةر ملدير معهد عميق الشكبقدم توال يفوت الباحث أن ي مع جلالذين ساعدوه  باب املغفرة معهديف الطلبة  أيضا أن خيص جزيل الشكر جلميع وال ينسى  .ربياه صغريا وعلماه علوما نافعة لسعادة الدنيا واآلخرة فجزامها اهللا خري اجلزاءأجزل الشكر لوالديه احلبيبني الكرميني اللذين قد بقدم توالينسى الباحث أن ي  .البيانات هلذا البحث   .للباحث خاصة وللقارئني عامةمن القارئني أن يتفضلوا بنقد بنائي على هذه الرسالة عسى أن تكون كاملة ومفيدة ن، ألن اإلنسان ال خيلو من اخلطأ والنسيان ولذلك  يرجو الباحث فيها األخطاء والنقصاولقد بذل الباحث كل جهده يف كتابة هذه الرسالة وإمتامها، وعلم أن . يف الدنيا واآلخرةبة هذه الرسالة، ويرجو من اهللا أن جيزيهم خري اجلزاء وأن جيعلهم حتت ظالل رمحته ايف كتضا أن خيص جزيل الشكر جلميع األصدقاء الذين قد ساعدوه لتقدمي بعض أفكارهم أي



       مهاجر                        م ٢٠١٦ أغسطوس ١٠ دارالسالم،                                                        .ملوىل و نعم الوكيلالسائلني وإنه نعم اوأخريا نسأل اهللا أن يوفقنا وهدانا إىل الصراط املستقيم، إنه قريب جميب دعوة    
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    ٤١........................املراجع اإلندونيسية -٢  ٤٠.............................املراجع العربية -١  



 ٣١ ............................  بعالمة اإلعرابلطلبة ا قراءة صالحإ: ٤,٩اجلدول   ٣١ ............  القراءةتنبيه الطلبة لذكر اإلعراب إن كانوا خمطئني يف   :٤,٨اجلدول   ٣٠ ............................  عن اإلعراب علمتاألسئلة للم عرض: ٤,٧اجلدول   ٢٩ ...  قدرة الطلبة على قراءة النصوص العربية قراءة ملعرفةإتاحة املعلم ال: ٤,٦اجلدول    ٢٨ندونسية إن كان الطلبة اليفهمونإلاترمجة املعلم النصوص العريبة إىل :  ٤,٥ اجلدول  ٢٧ .............................................  النص علمتملا فهم: ٤,٤ اجلدول  ٢٦ .......................  عرابط املعلم فهم النصوص العربية باإلرب: ٤,٣ اجلدول ٢٥   .................  ربط املعلم النحو وتطبيقه بقراءة النصوص العربية: ٤,٢ اجلدول  ٢٣   .......................  للسنة الثانية الثانويةاملدرسة الطلبة يف عدد : ٤,١اجلدول ولاالجد قائمة ح   



الملحقات قائمة    ط             الذانية للباحثالسرية  - ٦ للطلبة االستبيان قائمة - ٥ النحو معلم مع الشخصية املقابلة قائمة - ٤ ينامليد العصري عن البحث باب املغفرة معهد مدير من فادةإلا - ٣   املعلمني تأهيلو  الرتبية كلية عميد من للقيام بالباحث فادةإلا - ٢   املعلمني تأهيلو  الرتبية كلية عميد من  إلشرافا خطاب - ١ 



عرف ا النحو قواعد ت ختتص قواعدو  .و عنصر من علوم اللغة العربيةإن النح .من النصوصاملكتوبة  قاصدامل ما عرفيُ  حيث ألما علم نظام اللغة العربية. يتطلب الطالب معرفة القواعد النحوية والصرفية بذلك اإذ. أمر أساسي يف فهم النصوص العربية إال أا ال تكون كافية تامة لفهمها ترغم أن املفرداو . معاين الكلمات إدراك أساسهاعملية فهم النصوص العربية يكون و  .نصوص العربيةال وافهمياللغة العربية أن  نيدرسو الذين  الطالب واملطلوب من .حة المشكلةلم  -أ     أساسية البحث  الفصل األول 1    يدور هذا العلم و  ١.وظيفة كل كلمة داخل اجلملة، وضبط أواخر الكلمت، وكيفية إعراا عرف من خالهلا معاين تمن هذه العالمات تأيت احملالت . أشكال أواخر الكلماتيف  هدف ي، وقد يحتاج إىل معرفة القواعد النحويةأما فهم النصوص العربية ف .الكلمات   ٣: ، ص)ا������ ا�������دار  :��روت(، ا�ول ،ا��ز �
�ص �وا�د ا�
	� ا��ر���، �ؤاد ����  ١  _______________  .يةمعرفة معاين النصوص العربإىل معرفة استنباط األحكام و  تدريسها



قواعد الصرف فتختص ببنية الكلمة العربية وما يطرأ عليها من تغيري بالزيادة  وأما    2 فالصرف يأيت بعكس النحو، أي . أيضا افهو علم كما كان النحو علم ٢.أو بالنقص هو زوج لعلم علم الصرف . إىل شيء خمتلف مع مراعاة أشكال احلروف قبل اآلخر منا تغيري الكلمات من أصل واحدوإدور الصرف ليس معرفة عالمات أواخر الكلمات ي . واحد تتأصل من فعل منه مفردات متوافرة  علم الصرف خيرج. النحو يف  التشكيل يتعلمون اللغة العربية احلاضر  ىف سالميةاملعاهد اإلانب يف جاأل إن الطالب  .إذان يالحظ علم الصرف تغيري الكلمات بدون اإلعراب والبناء ة يف الكتاب املدرسي أو تضمنومن النصوص اليت يتعلموا هي النصوص امل. ونصوصها الطالب على جيب تعلمه  مماعلم النحو و  .أو الصحف املتبعثرة uuةسالميالكتب اإل يتعلمون كتب قواعد اللغة العربية بل بعضهم  باب املغفرةالطالب مبعهد و    .القواعد النحويةفال يقدر الطالب أن يعرف املقصود والشرح والبيان من النصوص إال مبعرفة . منها ةرتمجوالليفهموا املقصود  ب الرتاث أو الكتب املكتوبة باللغة العربيةمقون كتيتع نيالذ موضوع ت ، أراد الباحث أن يبحث هذه املشكلة حتهذه البياناتعلى أساسا   .ليفهموا معناها على تطبيقها يف النصوص حيفظوا ولكنهم مل يقدروا باب  دراسة وصفية حتليلية مبعهد(قراءة النصوص العربية  يف تطبيق قواعد النحو"    ٣: ، ص)دار ا������ ا������� :��روت(، �
�ص �وا�د ا�
	� ا��ر��� ا��ز، ا�ول�ؤاد ����،   ٢  _______________    )".املغفرة



باب  عهدمب الطالبمن  يرجىو  الطالب، إىل متجهة فمنها البحث هذا أمهية وأما        أهمية البحث -د  نتائج  تطبيق املدرسني  النحو يف قراءة النصوص العربيةمعرفة  - ٢  النحو يف قراءة النصوص العربيةيق املدرسنيطبت يةكيف معرفة - ١ أهداف البحث  -ج   وما نتائج  تطبيق املدرسني  النحو يف قراءة النصوص العربية؟ - ٢    النصوص العربية؟كيف يطبق املدرسون النحو يف قراءة  - ١  :أسئلة البحث كما يلي املشكلة يلخص الباحثتعترب اليت هر او الظمن و  سئلة البحثأ  -ب     3 . على قراءة النصوص العربية قدرم نقو ري س حثاالب نتيجة علموا كانوا أن بعد املغفرة ا إن  جعال جيدوا أن منهم ىيرجو  املدرسني، إىل ومتجهة عراب واملعىنمبعرفة الربط بني اإل     .طبيق النحو ىف نصوص العربيةت ىف الطالب لدى الظاهرة املشكلة مواجهة ىف الكفاءةصل على وحي التطبيقي نحوالباهتمام  املتعلقة اجلديدة املعلومات دةزيأن جيد مب ،الباحث ومتجهة إىل. نقصان يف التدريسأو  مشكالت كان لديهم



موعة وكان ا. تعين هذه احلدود أن حيدد الباحث املكان يؤدي فيه البحث       احلدود املكانية  -  ب .رجاءا أن تكون البيانات وثيقةفهذه الرسالة تستفيد أسبواعا ملناولة البيانات واملعلومات . حثمبيدان البالبحث تعين هذه احلدود أن حيدد الباحث الفرتات يستفيد ا الباحث يف إجراء       احلدود الزمانية  - أ  :ومها حدد البحث البحث يف االني أساسني  حدود البحث - و .الطلبة  عندترتفع مل  نتائج  تطبيق املدرسني  النحو يف قراءة النصوص العربية  - ٢  . املنهاج الدراسي ىف الجيرى كمانصوص العرب النحو يف قراءة  بيق املدرسنيطت  - ١  :هذه الرسالة ىفضها الباحث وأما  الفروض اليت افرت  الفروضو  االفتراضات -ه    4 وكانت العينة خيتارها الباحث من  باب املغفرةطالب معهد ع البحث ملوضو  ن حمددا يف تأدية البحث ميدانا أو مكا باب املغفرةإذن يكون معهد . أقليتهم   .امليداين



مها يض كلمة اليتالمعاين  أن يعرضأراد الباحث  السابقة، اتباعا للسائل البحثية     معاني المصطلحات -ز    5 ىف  ونيرغب نشخاص الذ األمالة الشخص و ىل استإوهو من عند احملادثني سعى ". تفعيال –يفّعل  -فّعل "وزن  على" تطبيقا -يطّبق  - طّبق "التطبيق لغة مصدر من        القواعد النحوية تطبيق -١ :كما يلي اوبيا. لقارئنيا اتفهيمللباحث و  املوضوع معتمدا القواعد النحوية يف  الرسالة حماولة املدرس يف استعمال ومعناها ىف هذه ٣.مالتهماست فاألول  ،لغة واصطالحا كانتا لديهما معانو  نكلمتا  والقواعد النحوية. علمية القراءة القانون رياضي تعين هذه الكلمة يقُعد واملفرد قاعدة و  -قَعد، هي اسم فاعل قواعد النحو ىف اللغة و  .حممدة عليهاواملراد بالقواعد هنا هي أسس  ٤.ملخص بعبارة خربية ينحو مبعىن اجلانب أو اجلهة أو الطريق أو املثل أو املقدار أو  -مصدر من فعل حنا علم بأصول يعرف ا أحوال الكلمات العربية فهو ىف االصطالح  املعىن وأما  ٥القصد، ل فصّ ن بعد أو  ٦.أي من حيث ما يعرض هلا ىف جمال تركيبها. من حيث اإلعراب والبناء       )١٠: هـ  ص١٤٢٥/م٢٠٠٥بريت ، املكتبة العصرية (، جامع الدروس العربية الجزء األولالشيخ مصطفى الغالييين ، ٦      ٧٩٥  .ص، ... ،مؤسس دار املشرف٥      ٦٣٤  .ص ... المنجد فى اللعة و األعالم الطبعة الجديدة التاسعة و الثالثون ،مؤسس دار املشرف٤  ٤٢٢ .ص ،)م ٢٠٠٣ستة  درا املشرق،:بريوت(، الطبعة االربعون, منجد فى الغة و االعالم،مؤسس دار املشرف ٣  _______________



قواعد النحو هي دستور  ،ج منهاتاستن اصطالحا هلذه الكلمةلغة و  الباجث التعريفات    6 من ثالث الكلمات أوال قراءة، فالقراءة لغة مصدر ب ترتك نصوص العربيةقراءة ال النصوص العربيةقراءة  -٢ .البناءلكلمات العربية من حيث اإلعراب و تقوم فيه معرفة عن أحوال ا عة واصطالحا هي عملية عقلية تتم ترمجة كتابية إىل معاين ذهنية أو إىل ألفاظ مسمو  ٧.وتعين هذه الكلمة نطق باملكتوب فيه أو ألقى النظر عليه وطالعه يقرأ قراءة- من قرأ ىف هذه  العربية النصوصباحث ويقصد الب ٩.النصوصبكلمات العربية املضمومة يف   تأويلالأو الحيتمل  حيتمل معىن واحد ال ما هو: والنص من الكالم. الكالم املنصوص :ية اللغة وهي مجع من النصمن ناح تءجا فقدالنصوص العربية  كلمة  أما ٨.وفهمها بيان ويأخر الباحث يف هذا الفصل . خرواالصطالح وبعضها مل يكن كما يكون بعض آاليت يتكلم عنها الباحث كان بعضها يتضمن معاين اللغة  لمصطلحاتا لوفق  .م اللغة العربيةاملدروسة يف تعل العربية من اللغة قطع القراة: هيالرسالة العلمية  يف  باب املغفرةمعاين املوضوع عاميا، إنه عملية يسري ا مدرسو اللغة العربية مبعهد    ٧١١: ص... المنجد فى اللغة واإلعالم،مؤسس دار املشرف ٩  ١٠٧: ص)١٩٧٩مكتبة النهضة املصرية، (  طرق تعليم اللغة العربية، الطبعة األولىحممد عبد القادر أمحد، ٨  ٦١٦:ص...  المنجد فى اللغة واإلعالم،مؤسس دار املشرف ٧  _______________



التعليمية يف أن يطبقوا القواعد تدريس الطالب  قراءة النصوص العربية مع طريقتهم     7   .النحوية فيها ليفهم القراءة فهما صحيحا



خر الكلمات العربية اليت اقواعد يعرف ا أحوال أو  النحاة إن النحو بعض وقال أهمية النحو في فهم  النصوص المقروءة - أ اإلطار النظري   الفصل الثاني 8  سالم ىف مجيع فانتشار اإل. العلمية اإلسالميةله أمهية كربى ىف حياة  وهذا العلم      ١.حصلت برتكيب بعضها مع بعض من إعراب وبناء وما يتبعهما علم يرتبط ارتباطا وثيقا  هبعبارة أخرى أن. تطور علم النحو لو منخيأحناء العامل لن  فعلم النحو يظهر من خالل ظهور اإلسالم الذي يرجتل بعصور متعددة .  بتاريخ اإلسالم ديه ألن اللحن يو . ن النحو يسهم إسهاما كثريا ىف االتصال كتابيا أو كالماإ    ٢.حىت يومنا هذا ما يكون علما يتعلمه األفراد بأي النحو احلايل، و  .يأيت النحو إلصالحهفالعرب واخلطأ  النحو لغرض معرفة الدين حيث إنه يطلق علم  ونفمن بعضهم من يتعلم. األغراض   ٩٠. ، ص)٢٠٠٣دار املسرية، : عمان(، أساليب تدريس اللغة العربيةراتب قاسم عاشور؛ ٣   ٢٥: ، ص)٢٠٠٧دار املشرق، : بريوت(، القرآن وأثره في اللغة واألدبفجري اخلطان،  ٢     ٦: ص) م١٩٣٩دار الكتب العلمية، : بريوت( القواعد األساسية للغة العربية السيد أمحد اهلاشي، ١   ______________   ٣.العربية وما أشبه ذلك أللفاظالكتب أو ملعرفة معاين ااملدارس أو املعاهد لغرض معرفة علم الدين أو لقدرة على قراءة فيتعلمون ىف . اآللة



ا لكل ضروري اكان النحو أساس. ومقوما لألسنة وجينب اللحن واخلطأ ىف املبين واملعىنعلماء اللغة وجيعلونه حمافظة على لغة القرآن الكرمي هتم به علم النحو هو علم يو     9 ا النستطيع أن ىف الفقه والتفسري واألدب وغريها من العلوم، ألنن دراسة للحياة العربية، إن األلفاظ مغلقة . تسري عليه اللغة ىلإمن نص لغوي دون معرفة بالنظم  ندرك املقصود فيها حىت يكون  وأن األغراض كامنة ها،على معانيها حىت يكون اإلعراب هو الذي يفتح -١٨٩. ، ص)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣القاهرة، : عامل الكتب( االتجاهات التربوية المعاصرة في تدريس اللغة العربية،حممد رجب فضل اهللا،   ٥       ٦:ص) دار النهضة العربية، بدون السنة: بريوت( النحو التطبيقي عبد الرجحي، ٤   ______________    ٥.وإقدارا هلم على إجادة  التعبري والبيانبتفاصيلها واإلثقال ذا كله على التالميذ ظنّا منهم أن يف ذلك متّكنا للتالميذ من لغتهم ردها واإلملام قد أخطأ كثري من املعلمني حني غالوا بالقواعد واهتموا جبميع شوا  .يتعدى احلد الذي يعني على حتقيق غايته األساسية السابق ذكرهاودرس القواعد ينبغي أال . وسيلة لضبط الكالم وتصحيح األساليب وتقومي اللسانالقواعد النحوية ليست غاية تقصد لذاا، وإمنا هي وار أن يدرك أن وأهم األد    ٤.عليه  رجحانه حىت يعرضملعيار الذي اليتبني نقصان كالم و املستخرج هلا وأنه ا ١٩١  



أو هي إحدى    ٧اليت يقوم ا املعلم، اتإن الطريقة هي جمموعة اخلطوات واإلجراء  النحو تدريس قطر  - ب  .تباع طرق تدريس تقليدية تركز على حفظ القواعد دون تطبيقها عملياأ - ٤ .عدم االهتمام بالتدريبات والتطبيقات - ٣ .عداد املعلم احلايل وتعدد مصادر إعدادهضعف إ - ٢ صعوبة القواعد ذاا وجفافها وكثرة مستثنياا وشذوذها - ١   ٦: ويشكل املعلم واملتعلم يف تدريس القواعد بعض املشكالت  10 اليت تكون جمموعة األساليب اليت يستعني ا املدرس ىف حتقيق العناصر ىف جمال الرتبية  وكان تنفيذ تدريس النحو حيتاج إىل الطرق اخلاصة ليصل املعلمون  .ةنيأهداف تربوية مع لك، فال يدع جماال للشك أن كل املدرسني وإذا كان األمر كذ. داف املخصوصةإىل األه   ١ :ص). ٢٠٠٤الرانريي فرس، : بند أتشيه –دار السالم ( ، المدخل إلى تعليم اللغة العربية سالمي بنت حممود،  ٨    ٦٧. ص... ماهر امساعيل صربي حممد يوسف ٢٠  ٧٧  :ص  )هـ١٤١٣/م٢٠١٠املكتبة الشقري اململكة العربية السعودية ( طرق التدريسالمدخل للمناهج و  ماهر امساعيل صربي حممد يوسف،  ٧ ٤٦. ، ص)٢٠٠٢الدار املصرية اللبنانية، : القاهرة(، تدريس النحو العربي في ضوء االتجاهات الحديثةلسليطي، ظبية سعيد؛ ا٦  ______________  .وبعضها مستعلمة ىف املهارة املخصوصةبعضها استعملت ىف كثري املهارات اللغوية لتعليمها . الطرق لتدريس النحو كثريةو   ٨.كانت مستعملة ىف تدريس النحوينبغي عليهم أن يعرفوا الطرق اخلاصة اليت   



ه القواعد تعليم هذه الطريقة تعتمد على شرح قواعدها واالنطالق من هذ  طريقة القوعد والترجمة -١  11 النصوص العربية  يفمعاين الكلمات ترتكز ىف تنمية قدرة على معرفة هذه الطريقة   ٩.النحو هو وسيلة لتنمية ملكات العقل وطريقة التفكريالقراءة والرتمجة، مث صار تدريس النحو غاية ىف ذاته ألن  خرى والسيمامهارات اللغة األ صص مستقلة وإن هذا ت أو األدب تدريسا عمليا من غري حاملطالعة أو احملفوظاالطريقة االقتضائية وهي تدريس املدرس طالبه القواعد النحوية عرضا أثناء دروس  الطريقة االقتضائية -٢ .مهارات لغوية أخرى ألا طريقة لتعليم اللغة العربية يفالرتمجة يستطيع استعماهلا و قواعد الطريقة و . بوسيلة  معرفة علم القواعد النحوية راد ا ، ويل الدنيا من التعليم األساسيوتصلح هذه الطريقة للطالب يف املراح  ١٠.واسع لتكوين التعادات النحوية يف كل جمال لغويهذه الطريقة هي أيسر على املدرس بل البد منها ملمارسة التطبيقات النحوية على نطاق راجعة النحوية والتدريس ملوضوع واحد غري التدريس يقتصر على جمالني أساسني هي امل الل ، ومن خمناط اللغوية بطريقة غري مباشرة، أو مايسمى باأللغويةأن تعطى القواعد ال 
 هللا،   ١٠  ٤٦: ص ...سالمي بنت حممود،   ٩   ______________  .، أوالنصوص دروس القراءة ، أو احملفوظات�� ��� ا����ا���"���� ر������ � !"��
 &�ر % ا�$!ا#� ا'��" ،��(������  ٨٥)٢٠١٠( � ا



شك وتردد، تقتضي حبثا أو عمال يبذل يف حالة حرية و وطريقة املشكالت هي  طريقة حل المشكالت -٣ .القطعة املكتوبةمث يستخرج املعلم بالتعاون مع الطالب القاعدة بعناصرها تفصيًال من سهالً، التطبيقية للموضوع اجلديد، تكتب هذه القطعة، وتقرأ، وتشرح شرحًا سريعاً باختيار قطعة أدبية أو إنشائها، شاملة العناصر : التدريس ملوضوع جديد - ٢ .وأسلوا وخياهلا، وهي حتوي تطبيقات كثرية على قواعد سبق أن درسوهاعلم قطعة أدبية ممتعة بفكرا منه يف املدارس الثانوية واالبتدائية، بأن خيتار املأن درسوها، وهذا متبع يف الكليات أكثر ملوضوعات سبق : ملراجعات النحويةا - ١ :وأساسا التدريس ذه الطريقة يكونان  12 رض الطالب وال سيما عيتو  .ىل احلالإ تساعد على الوصول سبيل اكتشاف احلقائق اليت  اللغة مثال تعرتضه مشكلة دروس  ية إىل كثري من املشكالت، ففيبتدااليف املرحلة ا عبري أو جماة مشكلة من املشكالت تعرتض التالميذ يف حصة القراءة أو النصوص أو التوقال على أمحد مذكور إن هذه الطريقة يقوم ا املعلم واملتعلم على السواء يف   .، فيتساءل ملاذا رفعت أو نصبت تلك الكلمةالتشكيل



حال تعرض بعض إىل بعد الوصول و . املعلم يف استعراض الفروض لوصول إىل احلالاإلمالء مث يتم حل املشكلة باستعراض األخطاء النامجة عن عدم فهم القاعدة و يتدرج   13 الوقوف على التالميذ كيفية اكتشاف األخطأ، و فإن طريقة املشكالت تعلم  ١١.التطبيقات واالستخدامات ستخدام أسلوب علمي سلمي كما تعودهم على االلغوية احلقيقية ومعاجلتها ب املشكالت  12Rahmad Johar, dkk,Strategi belajar mengajar, ( Darussalam: Universitas Syiah Kuala : 2006 ) hal. 118    ٢٣٩- ٢٣٨. ص ) ١٩٩٨دار الشواف، : القاهرة ( على أمحد مذكور، تدريس فنون اللغة العبية  ١١ ______________ أن يأمر املدرس أن جييب هذا السؤال واستظهاره أمام الطالب  - ٤ منهاأن يقسم املدرس فرقا للطالب وهذه الفرق تتكون عدة من الطالب يف كل   - ٣ منها املثاال ات أن يقدم السؤال تتضمن مادة القواعد وعلى سبيل املثال ما املتبدأ و  - ٢ املثريأن يعد املدرس السؤال   - ١  :إن الطريقة حلل املشكالت تتجلى على بعض اخلطوات التالية  ١٢.هداف الرتبوية و العلمية اللغويةاأل ميكن أن يستخدمها املعلم لتحقيق تلك أهم الطريقة الىت .خطوات التفكري العلمى



تدريس النحو مل . يف تدريس النحووها هي عدة الطرق اليت يصلح استخدامها  .مث يأيت بالتلخيص  يف آخر اللقاء - ٦ شرح للطالبويأيت بعد ذلك البيان ويصلح األخطاء من ال  - ٥  14 فإن البنود السابق تبني عدد الطرق جيرى املعلم .  أت مثلما أراد املعلم ويعلم كيف شاءي حيصل الطالب على املعلومات الكثرية من . كانت النصوص مكان املعلومات  صوص العربيةتطبيق النحو لفهم الن طرق - ج  .عليها كي يصح تدريس القراءة مع النحو قدرة على القواعد الصول عليها إال باحلعلى  واالطالب مل يقدر . خالل قراءة النصوص خر ايفهم املعاين واملقاصد بواسطة حمال الكلمات يف اال بعالمة الشكل يف أو . النحوية ها بال النصوص ويفهموا املعاين مث يبينو يأمر املدرس  الطالب بأن يقرؤوا  - ٢ القراءة سرا بينهم دم النصوص ألن يعمقها الطالب يف الفصل الدراسي، من خالل املدرس يق - ١  ١٣.الكلمات   ٢١٠. ص . . .حممد كامل النايف،  ١٣ ______________ ترمجة إىل اللغة احمللية 



    يصلح املدرس اإلعرابات املذكورة عند الطالب يف النصوص العربية - ٥ بات اليت ذكرها أحد منهميأمر املدرس الطالب بأن يفكروا اإلعرا - ٤ مث يسأل املدرس الطالب موقع اإلعراب من اجلمل املقروءة - ٣  15



منها البحث املسحي والبحث  متوافرة العلمية ثو البح يفاملستخدمة ناهج امل    طريقة البحث - أ منهج البحث  ثلالثا لفصلا 16  لبحث ا فاختار، الباحث ه يفرضولكن التجرييب والبحث التارخيي والبحث املقارين امليداين فيه معرفة التجارب جتيد العالقات  ن املنهج الوصفي علمية البحثإذ ٢.تفصياليف دراسة الوصف حيث إنه تبني عالقات البيانات واألسباب واآلثار تفصل البيانات  فهي عملية مزيدة ةوأما حتليلي  ١.تفسريهاالبحث بقصد وصف البيانات و وهو  الوصفي األحداث اجلارية، ىف معاجلة التجارب الواقعة و  فريكز الباحث. واألسباب بني متغريات الباحث منها ويفهمه ويستطيع تصنيفه،  اضر، على ما يدرك املاضي أو احلسواء ىف  2Sulipan, “ Penelitian Diskriptif Analisis Orientasi dalam Pemecahan Masalah”, fakultas  ١٨٩: ص)م٢٠٠٠هـ ١٣٢١مكتبة العبيكان،: الرياض(، املدخل إىل البحث ىف العلوم السلوكيةصاحل ابن محد العساف،   ١ _______________      ٣. ألن البحث ال يتصف الكمية جيد العالقة اليت ميكن مالحظتها مالحظة عقليةو 
Pendidikan (2013),2  ١١٥: ص.....نفس املرجع  ٣  



باحثني من خالل القراءة عند ال طريقة املستخدمةاليب وهي تكطريقة البحث امل  - ١  :ومها حث طريقيت البحثأما الطرق اليت يستعملها الباحث جلمع البيانات، فاختار البا  17 ناولة كتبة مستهدفا ملوهي ما عمل الباحث خارج امل طريقة البحث احلقلى - ٢ ٤ .مطالعة الكتب املتعلقة مبشكلة البحثو   http://teori-ilmupemerintahan.blogspot.com/2011/06/pengertian-studi-kepustakaan.html diakses pada tanggal 13 Desember 2014 5http://teori-ilmupemerintahan.blogspot.com/2011/06/penjelasan-studi-lapangan-penelitian.html diakses pada tanggal 13 Desember 2014  4 _______________  ٦ول اإلجرائي للمصطلحات املهمة اليت تتكون منها مشكلة البحث حيدد املدل - ٧ يربز احلدود املكانبة والزمنية واملوضوعية ملشكلة البحث - ٦  يشرح اإلطار النظري يكون أساسا حل املشكلة  - ٥ يؤكد دور البحث يف اإلضافة العلمية - ٤ جييب على أسئلة البحث - ٣ .حيدد املشكلة وحيصر التساؤالت اليت حياول البحث اإلجابة عنها - ٢ )كلةشالتمهيد للم( املشكلة ر بوجوديهيئ ذهن القارئ للشعو  - ١ :اليت خيطو ا الباحث هي السري ىف حترير هذه الرسالة خطواتأما   ٥.اغريمهو  ةواملالحظ املقابلةبالبيانات منها 



أما و . الرسالةلبيانات ىف إمتام امن مصادر املعلومات و  انلعينة مصدر او ن اتمع إ العينةالمجتمع و  - ب  18 لسنة الدراسية ل باب املغفرةعهد الطالب مب مجيع اتمع ىف هذا البحث هم إذا كانت عينة البحث أقل من املائة فمن املستحسن أن " تعين تلك العبارة و    Apabila subjek penelitian kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi , apabila jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih.7  يعين  أريكنتو هارمسيسو قال  امب   فقاو مهذا و % ١٤بالنسبة املئوية   ٢٢وعددهم   محيع الطالب للسنة اخلامسة هلذا البحث عينةو . طالبا ١٥٦عددهم و  م٢٠١٥/٢٠١٦ حسب نوع البحث، فيحسن لبحث العلمي واألدوات ل  وسائلال تختلفا   أدوات البحث  - ج .أو أكثر% ٢٥-%٢٠أو % ١٥-%١٠أن يأخذ حوايل  كان اتمع أكثر من املائة وجيب  إن اعياجتما اويسمى هذا البحث حبث ذ مجيعهايأخ  Suharsimi, prosedur penelitian suatu pendekatan praktis (Jakarta, Rineka Cipta, 2002) hal: 112 7  ١٩٥ :ص)م٢٠٠٠هـ ١٣٢١مكتبة العبيكان،: الرياض(، م السلوكيةالمدخل إلى البحث فى العلو صاحل ابن محد العساف،  ٦                                                                                                                                                                املقابلة الشخصية واملالحظة جراءإل  حثإعداد أجهزة للقياس إىل أدوات الب للباحث



املناسبة على ضوء أهداف  وتتجدد الوسائل أو األدوات. إىل استمارات االستفتاء  19 يقال بيانات عن األفراد و هو  أكثر الوسائل استخداما للحصول على معلومات و    ستبياناال - ١  :وات جلمع البيانات تتمثل ىفأما األدو   ٨. نوعية فروضهالبحث و  االستبيان إىل ورقة  الباحث وزعي ٩.أحد الوسائل العديدة للحصول على البيانات     ١٥٩: ص ) م١٩٨٥مكتبة الفالح , الكويت  (,مدخل إىل مناهج البحث الرتبوي   رجاء حممود أبو عالم، ٩   ٦٧: ص)م ١٩٩٨دار جمدالوي سنة /األردن، عمان( املناهج ىف البحث العلمي و أساليبهسامي عريفج و أصحابه،   ٨ _______________ .يف إجراء املادةوتطبيقها يف القراءة وتالحظ األسئلة أيضا فعالة طريقة التدريس اليت يستعملها املدرس تتكلم يف كيفية يعلم املدرس املادة النحوية  هذه األسئلة اليت تضم فيها إن  .مادة القراءة يف الفصلالطالب كما يستخدمه الباحث ملعرفة استجابات الطالب يف معرفة كيفية املدرس يدرس ومعرفة سيكولوجي املستجيب حني جييب األسئلة وستتضح اإلجابة برؤية كيفية إجابات . سئلة املوجودةباشرة من قبل إجابة الطالب من األيستخدم ملعرفة احلقائق اليت جاءت م االستبيان إنف .وتأكيد املعلومات احملصولة بعدها همالطالب ملعرفة مشكالت لدي



تفاعل لفظي يتم بني شخصني يف موقف مواجهة حيث حياول أما املقابلة هي    املقابلة  - ٢  20 ، واليت علومات أو التغريات لدى املبحوثباملقابلة أن يستثري بعض امل و القائمأحدمها وه هو من التفاعل املباشر بني الباحث واملستجيب و تتضو  حول آرائه ومعتقداته تدور ويفوضها الباحث املعلم . استخدم الباحث املقابلة لتعميق البيانات ١٠.استبيان منطوق قابلة املدرس ويقوم الباحث مب .قراءة النصوص درس النحو وتطبيقه ىفاملسؤول ىف  فهي  ة العلميةاالعتبار املنتبه حلادثة أو ظاهرة أو شيء ما أما املالحظ هي   املالحظة - ٣  بالقواعد من حيث الطرق املستخدمة  والوسائل واستجابة الطالب يف التدريسألن الباحث يقابله يف أمر كيفية تدريس القراءة وربطها . املسئول يف درس القراءة تسجيل و  لوب جلمع البيانات على رؤية ومساعكأسد  تعتم ما املالحظة تعين اذن املعينة والوصول إىل القوانني املتنبه للظواهر واحلوادث بقصد تفسريها واكتشاف أسباا راالعتبا لتطبيق املالحظات ىف نشاط الطالب  ىف هذا البحث استخدم الباحث ١١.ملالحظاتا     ١٧٦: ص ... رجاء حممود أبو عالم ١١      ١٧٠: ص ...   رجاء حممود أبو عالم ١٠ _______________  . مع الطالب واملدرس يف الفصل الدراسي لينظر كيفية التدريسالباحث يف حال البحث يدخل الفصل يشرتك إجراء التدريس  .قراءة النصوصالنحو ىف 



باب املغفرة  البحث يف معهد بقيام   وجدها بعدعرض الباحث نتائج البحث اليتي الفصلويف هذا . الثالث فيما يتعلق مبنهج البحث شرح الباحث يف الفصل وصف البيانات   - أ  عرض البيانات وتحليلها  الفصل الرابع  21 تطبيق النحو يف قراءة النصوص  على الباحث بحثوي .ثانويةالللمستوى  الثاينللفصل  للسنة  يتحليلال الوصفيالبحث لحصول على البيانات يف لمبعهد باب املغفرة  العربية بندا لكلية الرتبية جامعة الرانريي  دعمي دةاإفعتمادا على ا ٢٠١٥/٢٠١٦الدراسية  ندوس تنكو احلاج حممد إمسي كتوراالد  مالدية ٢٠٠٤ سنة املعهد هذا أسسو  ،كربىال أتشية )Keueng Cot( جنكؤ   تشوت ) Lama Bintang Blang( الم جنبنت جنبال شارع يف عهدامل اهذ وقع ،للرتبية اإلسالمية العصرية عاهدامل من  املغفرة باب معهد نإ البحث ميدان عن لمحة -١  .مجع البيانات فيه عن.Un ٠٨/٢٠١٦/٦٣٨٧/٠٠TL./FTK1أتشيه برقم   ينومسيطر  قادرين املسلمني أبناء عدادإل منه الغرض وليس .والعامة اإلسالمية العلوم تعليم يف مركزا يكون أن ديري ألنه " املغفرة بابب " الرتبوى املركز هذا مسي و  .تنكو احلاج مسر األيدي هو رئيس املعهدسسة إىل اآلن و ؤ وهو رئيس امل ،ريستاملاج



هي ممارسة اللغة اإلجنليزية واللغة العربية و اللغة و لعلوم احلديثة اب ةر مساياإلسالمية  ركز يف تنمية قدرة الطالب على العلومي اهاملعهد كاملعاهد اإلسالمية أخر فأنشطة    .والعلم عرفةامل على ومسيطرين بيئتهم يف واإلجنلزية العربية اللغة استعمال يف قدمواتي أن الطالب من ويرجى .لعامةا العلوم فيه يتضمن بل فحسب األخروية العلوم على    22 أيضا املعهد  يعد .أصدقائهم مع األجنبية اللغة ممارسة على هملتيسر  وهذا ماشاؤوا، على بيوم إىل الرجوع هلم يسمح وال فيه السكن  عليهم ضر في املعهد يف العلوم يطلبون الذين فالطالب املسكن، إعداد من ليهاإ الطالب فعتد الىت الوسائل بعض هداملع فيعد األغراض هذه إىل وللوصول .كشاف وغريها من أنشطة الطالبواحملاضرة وال لتزويد  كتبةامليعد كما مجاعة   فيه اخلمس الطلبة الصلوات املفروضات ىليؤداملصلى  املستخدمة وكان معلموا النحو يتنوعون سلوكا ومنهجا يف التدريس وكانت الطرق  .ممعلمه بالتعلم معالىت ال جيدوا يف الفصول عند القيام  معلومات الطالب يستخدم  يةثانو خاصة ملعلم النحو للسنة الثانية الو . لدرس النحو متنوعةلدى املعلمني  لنحوية ا بيان القواعدطريقة لقراءة النصوص العربية عن املعلم يش�رح ويبني املادة   .طريقة القواعد والرتمجة مت التدريس من  .نفسه إما ذكرها املعلمو القواعد لبحث الطلبة  طلبإما من  ،والصرفية   . يف التدريس يكن مرغوباخالل الرتمجة مجاعة بدون مراعاة القواعد وهذه الظاهرة مل 



مه يف وهذا كتاب قدمي واستخد ,أما الكتاب املتعمد فهو كتاب الآلجرومية    23 غريه من الكتب بدون و وأما كتاب القراءة فهي كتاب الباجورى . النحوية القواعدتدريس   السادس  الخامس  الرابع  الثالث  الثانى  ب -األول  أ   -األول ٦  ١٠  ١٨  ١٦  ٢٠  ١٠  ٧ ٩  ١٢  ٨  ١١  ١٢  ٥  ٨ ١٥  ٢٢  ٢٦  ٢٧  ٣٢  ١٥  ١٥ الذكور اإلناث الصف  بعدد الطال المجموع  د باب املغفرةمعهعدد الطالب يف   ٤-١اجلدول   .شكالتال



علم  ألنه فهم النصوص العربيةلأمر أساسي  تعليم النحو املعروف أن ما كانك ربط النحو بالقراءة في التدريس  -٢  المجموع ٨٧ ٦٥ ١٥٢    24 فهم النصوص  إذ .من النصوصقاصد املكتوبة به امل عرفت حيث نظام اللغة العربية إىل معرفة استنباط  هدف تدريسهايحيتاج إىل معرفة القواعد النحوية، وقد العربية  ط النحو ابتر اولذلك . يةهدف تدريسها إىل معرفة معاين النصوص العربياألحكام وقد  قام الباحث باملقابلة الشخصية مع معلم ف، بينهما قوي ارتباطقراءة النصوص العربية ب ها و يأمر لضبط شككان املعلم يعلم النصوص العربية بقراءة النصوص و    -أ   :يظهر كما يايلاملعهد  ىف هذا املعلم بالتدريسربط النحو بالقراءة حني قيام  ملعرفةو . النحو وتوزيع االستبيان للطلبة ويصلح املعلم  قرأ الطلبة ما قرأ املعلم من قبلتابة األشكال مث يالطلبة بك



من  رادىل لغتهم ويشرح املإ النصمث يرتجم املعلم أخطاء قراءة الطلبة     25 ة عالمة اإلعراب مث لنصوص العربية أوال مث يشرح للطلبقراءة ا يقرأ املعلم   -ب  .النصوص املعلم  نو يسأل فهم خمطئني يف القراءة ان كانو وإأمر الطلبة لقراءة النصوص  من من استخدام االستبانة للطلبة، و  عليها احملصولة البيانات لباحثا عرضياآلن و  .فهما جيدا عالمته حىت يفهمواشرح هلم ي فالعلم ن عن عالمة اإلعرابعاجزي اإن كانو  .ةاطئقراءة اخلال منعالمة اإلعراب  ظهرت العصري،  املغفرة باب مبعهد عراباملعلم قرءة النصوص العربية باإل بطر   :إجابتهم كما يأيت    %٢٠  %٣٠  %٥٠  ٤  ٦  ١٠  انادر   حياناأ  ئمااد   ج  ب  أ النسبة املئوية جمموع اإلجابة احتمال األجوبة رقم  النصوص العربية ءةاقر النحو وتطبيقه بعلم بط املر   ٤-٢اجلدول   :إجابتهم يف اجلدول التايل



ئما، و يربط قراءة النصوص العربية باالعراب دا املعلم، أن ٣-٤ ودل اجلدول %١٠٠ ٢٠ اموع - - ال ـد    26 ملا  فقاو مهذا و  .عرابالنصوص العربية باإل يربطاملعلم أن ب ٤- ٤اجلدول  اتضم   %١٠٠ ٢٤ اموع -  %١٠  %٤٠  %٥٠ -  ٦  ٨  ١٠ ال  نادرا  أحيانا  ئمااد جـ  ب  أ النسبة املئوية جمموع اإلجابة احتمال األجوبة رقم  بط املعلم فهم النصوص العربية باالعرابر   ٤-٣ اجلدول  : ظهرت إجابتهم يف اجلدول التايل ط املعلم فهم النصوص العربية باالعرابرب  .هذا موافق باملالحظة املباشرة    .أجاب املعلم يف املقابلة الشخصية



ظهرت من معرفتهم ونوع اإلعراب فهم النصوص العربية وملعرفة قدرة الطلبة على     27 على  افقو موهذا . النص املقرؤ وفهميال  من اجلدول السابق ظهر أن املتعلم %١٠٠ ٢٠ اموع %١٠  %٥٠  %٤٠ ٢  ١٠  ٨ منها قليل  بعضها  معظمها جـ  ب  أ النسبة املئوية جمموع اإلجابة احتمال األجوبة رقم  النص علمتملا فهم  ٤-٤اجلدول  :  إجابتهم يف اجلدول التايل  ال يقدرون  علمتاملبعض ن أال املعلم يف املقابلة الشخصية، ا قمبوهذا مناسب   .املفردات حفظهمال يقدرون على فهم النص املقرؤ لقلة  علمتبعض امل مالحظة الباحث أن   ٢٠١٤يونيو  ١٤املقابلة الشخصية مع معلم النحو  يف التاريخ  ١                                                             ١.فهم النص املقرؤعلى 



، ظهرت ونفهمإن كان الطلبة الي ندونسيةاإلاملعلم النصوص العريبة إىل  ةترمج    28 مل ندونسية إن اإلأن املعلم يرتجم النصوص العريبة إىل  دل علي ٦-٤اجلدول  %١٠٠ ٢٠ اموع -  -  %٤٠  %٦٠ -  -  ٨  ١٢ ال  نادرا  أحيانا  نعم، دائما ـد  ج  ب  أ النسبة املئوية جمموع اإلجابة احتمال األجوبة رقم  ترمجة املعلم النصوص العريبة إىل إندونسية إن كان الطلبة اليفهمون  ٤-٥اجلدول   :  إجابتهم يف اجلدول التايل  ظهرت إجابتهم  ،العصريباب املغفرة مبعهد قراءة النصوص العربية لالطلبة  إتاحة  .الطلبة دائما يفمها     :  يف اجلدول التايل



ظهرت إجابتهم  اإلعرابإن كانوا عاجزين  للطلبة ملعلماوملعرفة طرح األسئلة من    ٢.م يف املقابلة الشخصية مع الباحثوهذا موافق بإجابة املعل .النصوص العربية أحيانا فهمقدرة الطلبة على  قراءة ملعرفةإتاحة املعلم الأن على  ٧- ٤ودل اجلدول  %١٠٠ ٢٠ اموع -  %٢٠  %٥٠  %٣٠ -  ٤  ١٠ ٦ ال  نادرا  أحيانا دائما د  جـ  ب  أ النسبة املئوية جمموع اإلجابة احتمال األجوبة رقم  قدرة الطلبة على قراءة النصوص العربية قراءة ملعرفةإتاحة املعلم ال  6-4اجلدول     29  ٢٠١٤يونيو  ١٤املقابلة الشخصية مع معلم النحو  يف التاريخ  ٢                                                            النسبة املئوية جمموع اإلجابة احتمال األجوبة رقم  عن اإلعراب علمتاألسئلة للم عرض  7-4اجلدول   :يف اجلدول التايل



وهذا  .دائما عن اإلعرابلطلبة لاألسئلة  يقدمملعلم ا أن ظهر ٨-٤اجلدول  من %١٠٠ ٢٠ اموع -  %٢٠  %٣٠  %٥٠ -  ٤  ٦  ١٠ ال  نادرا  أحيانا  دائما د  جـ  ب  أ    30  -  %١٠  %٧٥  %١٥ -  ٢  ١٥  ٣ ال  نادرا  أحيانا  دائما د  جـ  ب  أ النسبة املئوية اإلجابةجمموع  احتمال األجوبة رقم  ئني يف القراءةطخم الطلبة لذكر اإلعراب إن كانوا نبيهت  8-4اجلدول   : ظهرت يف اجلدول التايل طئنيخماإلعراب إن كانوا  ىفالطلبة  نبيهتوملعرفة   .إليهحسب ما يرى املعلم احلاجة  عملية التعليم والتلم خالل من قواعد النحو عن اإلعرابلطلبة لاألسئلة  يقدمالحظة الباحث أن املعلم بامل افقو م



الطلبة لذكر اإلعراب إن كانوا  ينبه املعلمني احيانا أن دل علي ٨-٤اجلدول  %١٠٠ ٢٠ اموع    31 تأنيب املعلم الطلبة لذكر وفقا على مالحظة الباحث أن  .من قواعد النحو طئنيخم ظهرت إجابتهم يف املعلم عالمة اإلعراب بعد تنبيه لطلبة ا قراءة اصالحوملعرفة   .يعمله املدرس قواعد النحو يف طئنيخماإلعراب إن كانوا   %١٠٠ ٧٢ اموع -  -  %٢٠  %٨٠ -  -  ٤  ١٦ ال  نادرا  أحيانا  نعم، دائما د  جـ  ب  أ املئويةالنسبة  جمموع اإلجابة احتمال األجوبة رقم  بعالمة اإلعرابلطلبة ا قراءة اصالح      9-4اجلدول   : اجلدول التايل



عالمة اإلعراب بلطلبة ا قراءة حيصلضح لنا أن املعلم و ي 9-4ومن اجلدول     32 عالمة اإلعراب بعد بلطلبة ا قراءة حيصلأن املعلم الحظة الباحث مبوهذ وفقا  .دائما ارتبط عالمة يشرح املعلم   ٢     �        اإلعراببعالمة  املعلم قراءة بربط املقروء يقرأ  ١  ١٠٠ - ٨٥  ٨٤ – ٧٠  ٦٩ – ٦٠  ٥٩ - ٥٠  ٤٩ – ٤٠  ممتاز  جيد جدا  جيد  مقبول  مردود  )املالحظة املباشرة(  رقم  : الباحث يف جدول املالحظة التالية وهذه األنشطة كما أعد  .تذكريهم القواعد النحوية قراءة يأمر املعلم الطلبة ب  ٣       �      باملقروء اإلعراب راب يف ععالمة اإل واليتسأليعطى املعلم الطلبة فرصة   ٤   �          النصوص العربية قراءة  يف متابعةالطلبة  ينشط  ٥   �          قروء امل        �      لضوابط الشكعن عمق الطلبة الدرس باألسئلة تي  ٦     �        املعلم وشرحه



، متقنيستاذ األ هوف اللغة العربيةمعلم درس لقد أدى الباحث مع وأما املقابلة       �        القراءةيصلح املعلم أخطاء الطلبة يف   ٨       �      باملعىن عالمة اإلعراببط بر يناقش الطلبة النصوص العربية   ٧    33 فهم  أن لكلذ. تعلق بعلم النحو والصرفت النصوص العربيةأن  املعلوم من     قراءة النصوص العربية للطلبةكيفية تعليم  - ١    :تتجلى كما يليفأما نتيجة املقابلة   . لمعلومات احملصولة بأداة أخرىاألساسي من هذه املقابلة تأكيد ل إن اهلدفقابل الباحث هذا املعلم ملناولة املعلومات اليت تتعلق مبشكالت الطالب وعالجها، وقد  هدف تدريسها إىل معرفة يحيتاج إىل معرفة القواعد النحوية، وقد النصوص العربية  وكان املعلم  .هدف تدريسها إىل معرفة معاين النصوص العربيةياستنباط األحكام وقد  كتابة األشكال مث يقرأ يأمر الطلبة بالنصوص العربية بقراءة النصوص واألشكال و يعلم  وكان . الطلبة لقراءة النصوص مرة ثانية يأمر املعلم. البيان من النصوصىل لغتهم ويشرح إ مقروءمث يرتجم املعلم من قراءة الطلبة  م أخطاءويصلح املعل, الطلبة ما قرأ املعلم من قبل



إن كانو يواجهون عن أشكال القراءة  يناقش الطلبةقد  هل أنو قال املعلم املسؤ  الطلبة عن أشكال القراءة  معشة املناق إنشاء - ٢  .مول واملللمن اخلالفصول الدراس�ية يسبب حال كما يرام ألن الطلبة ال يفهمون املادة وال يقدرون على تطبيق النحو يف النص حىت جيرى  اللك وسبب قد يسري كما يرام وقد سري بعكس ذجمرى تعلم قراءة النصوص العربية     34 عن أشكال  ىل الفرق للمناقشة بينهموغالبا يقسم الطلبة إ .القراءةاألخطاء من الصعوبة و  ل و عالمة ضوابط الشكاملعلم عالمة اإلعراب من القراءة و حيل   يسأهلم مث القراءة  تسهيال للطلبة أن يفهم معىن النص قروء لكن يشرح املعلم معىن امل ,مباشرة قروءمعىن امل واإن كان الطلبة مل يفهم ،ةسييندوناإلىل اللغة يرتجم املعلم إمل و  املراد من املعىن الطلبةاملقرؤ مث يشرح املعلم معىن مجلة فجملة مث يقيد املعلم اجلملة جبملة بعدها حىت يفهم يف بة ويسأل الطلبة معىن املفردات الصع المة اإلعراببع قروءمعىن املشرح و قرأ املعلم  كيفية شرح املعىن من القراءة - ٣  .لتيسرهم فهم ضوابط الشكالنص إىل لغتهم لمث يرتجم الطلبة . قروءامل يفاإلعراب   لفهم الطلبة النصوص العربية اولةاحمل - ٤ .التايل



بة الصعويرتجم املعلم الكلمة  يشرح املعلم النصوص ويشرح عالمة اإلعراب ىف القراءة    35 عني الطلبة تمعىن الكلمة يف القاموس حىت ي بحث عنلليأمر الطلبة أحيانا و لدى الطلبة  أمر الطلبة و  قراءة النصوص العربية أوال مث يشرح للطبلة عالمة اإلعراب يقرأ املعلم  ط عالمة اإلعراب بالقراءةكيفية رب - ٥ .فهم القراءةم هل فيسهلمجلة فجملة من القراءة  قراءة اليف عالمة اإلعراب  املعلم مسأهليخمطئني يف القراءة ن كانو لنصوص وإقراءة اب ون قراءة الطلبة ويتبع فالعلم يصححيف قراءة النصوص العربية الطلبة  خطأإن  يف القراءةخطئني املالطلبة  تصويب املعلم - ٦     .جيدا ن كانو عاجزين عن عالمة اإلعراب شرح هلم املعلم عالمته حىت يفهمواإ .ةاطئاخل علم عالمة اإلعراب وأشكال النص وصصح امل. يقرأ الطلبة قراءة فصيحة قراءة املعلم مث   .حىت ال توجد األخطاء ىف القراءة



ضعيفة واملشكالت الطالب  املقابلة الشخصية يعرف الباحث أن قدرةهذه من و       36 وال يقدر الطلبة على هي قلة املفردات  تطبيق قواعد النحوىف الطالب  لدى الظاهرة قابلة قيام الباحث باملالبحث عرض حملة ميدان البحث و  القد قام الباحث ىف هذ   تحليل البيانات  - ب  . يف غرفهم يطلب املعلم ملذاكرة القراءةعالمة اإلعراب ف عليها الباحث حتليل البيانات واملعلومات احملصولة  وبعد عرض هذه كلها، فشرع. الفصل مع مالحظة ىف وحدهالطالب  الشخصية وتقدمي االستبيانة للطالب حتريريا ويعمل تطبيق قواعد النحو يف قراءة ىف الطالب  من األدوات املستخدمة ىف معرفة كفاءة حصل  قدمها الباحث ىف الفصل الدراسي من األسئلة االستبيانية اليتنتيجة وال    .النصوص العربية ولكن ءة النصوص العربية اقر قه يف النحو وطب ربطاملعلم أن  منهاف. على البيانات العديدة الباحث أن بعض الطلبة ال يفهمون النص املقروء لقلة معرفتهم املفردات وقلة  داستفاو  الطلبة على قراءة النصوص العربية إرتقاء قراءة ملعرفةإتاحة املعلم الو  جيرى هذا أحيانا املعلم يقرأ  هي أنو على عدة النتائج ملقابلة اليت قام الباحث ا حصل وأما ا  .رجوأهداف التدريس املتحقق القواعد النحوية حىت ال ت حفظهم وا عالمة سأليعطى املعلم الطلبة فرصة ليمث  ويشرح القراءة بربط املقروء بعالمة اإلعراب



كان جمرى تعلم قراءة و  .الطلبة يف متابعة قراءة املعلم وشرحه اإلعراب يف املقروء وينشط    37 يقدرون على تطبيق النحو يف النص  باملادة قدر االهتمام فالمون م ال يهتكما يرام أل  فهم الطلبة  العربية قد يسري كما يرام وقد سري بعكس ذلك وسبب ال جيرىالنصوص  مذاكرة املواد الدراسية والصرفية وقلة حفظهم املفردات وقلة هم القواعد النحوية قلة حفظل حتقيق الفروض وفق البيانات  يانات حتليال طويال، فهاكلقد بني الباحث حتليل الب تحقيق الفروض  - ج  .فصول الدراس�ية من اخلموليسبب حال الحىت  يف غرفهم بيق املدرسني النحو يف قراءة نصوص العرب جيرى كما ىف طتأن : الفرض األول    .احملصولة من ميدان البحث نتيجة حيث المقبول كما كانت البيانات تبينت من غري هذا الفرض  .املنهاج الدراسي مل ترتفع عند  تطبيق املدرسني  النحو يف قراءة النصوص العربيةأن : الفرض الثاين   . املنهاج الدراسي قراءة النصوص العربية جيرى كما يفبيق املدرسني النحو يف طتأن حصل الباحث على  قراءة  قدرة الطلبة على أن الباحث حصل  حيث إنهذا الفرض مقبول  .الطلبة   .من أنفسهم دوافع الطلبة يف اجتهاد التعلمفع املنهاج الدراسي وال ترتالنصوص العربية الجيرى كما ىف 



. على الباحث إجابتهاالعناصر املهمة لكتابة نتائج البحث مثل أسئلة البحث اليت جيب لقد بدأ الباحث ىف هذه الرسالة العلمية بكتابة الفصل األول الذي يضم فيه    نتائج البحث  - أ  الخاتمة  الفصل الخامس  39       .الفصل أو يف غرفهم وضعف املسؤلية يف التعلم            وعدم استذكار الدروس خارج القواعد النحوية والصرفية وقلة حفظهم املفردات ب اهتمامهمقلة باب املغفرة هي  الثانويةباملدرسة الطالب  لدي كانت املشكالت - ٢ .كما يرجى ىف املنهاج الدراسي  لدى الطلبةقراءة النصوص العربية                     تعلم جيدا ولكن اليندفع النحو يف قراءة النصوص العربية تطبيق املدرسني إن   - ١  :النقاط التالية احملصولة من ميدان البحث تتضح ىف ومن النتائج. دون عرض النتائج واالقرتاحات تامة وهذه مل تكن  لو فصلاومث ما يليه من 



يأيت الباحث بعد أن كتب الباحث النتائج هلذه الرسالة فمن املستحسن أن  قتراحاتاال  - ب    40 قراءة النصوص يف  هاقواعد النحو وتطبيق بيتدر ينبغي لطلبة أن جيتهدوا ىف  - ١ للمتعلم  .أول اللقاء ملعرفة مذاكرة الطلبة خارج الفصل الدروس تقومي لمدرسنيلينبغي  - ٣ .خالل قواعد النحو خارج الفصلالطلبة ملمارسة الرتمجة  املعلم يفرض - ٢ .اجلملبالتدريبات عن عالمة اإلعراب يف أن ينشط الطلبة  للمعلم ينبغي - ١  النحو والقراءةلمعلم   .الفصل خارج أو الفصل داخل املدرسني مراقبة مع الطالبني من الدروس ررك عن نظاما ينظم أن املدرسة لناظر نبغيي - ١ معهد لل  :فيما بعد جلميع اجلهات باالقرتاحات مما يكون نافعا  .النحوية األمثلة منها ويستخرجوا  كثريا العربية النصوص يقرؤوا أن للطلبة ينبغي - ٢ .يوميا وميارسوا على الدوام العربية



دار الكتب العلمية، : بريوت( ،القواعد األساسية للغة العربيةالسيد أمحد اهلاشي،     املراجع العربية - ١  املراجع  ٤٣ مكتبة  :الكويت (، ، مدخل إىل مناهج البحث الرتبويرجاء حممود أبو عالم  )٢٠٠٣دار املسرية، : عمان(، أساليب تدريس اللغة العربية ،راتب قاسم عاشور  )م٢٠٠٥، العصرية املكتبة  :تو بري (، جامع الدروس العربية اجلزء األول، الشيخ مصطفى الغالييين )م١٩٣٩ : بند أتشيهدار السالم ( ، املدخل إىل تعليم اللغة العربيةسالمي بنت حممود،    )م١٩٨٥ ،الفالح دار /عمان :األردن( ،املناهج ىف البحث العلمي و أساليبه أصحابه،سامي عريفج و     )٢٠٠٤الرانريي فرس،  مكتبة : الرياض(، املدخل إىل البحث ىف العلوم السلوكيةصاحل ابن محد العساف،  )م ١٩٩٨ ،جمدالوي  )٢٠٠٧دار املشرق، : بريوت(، القرآن وأثره يف اللغة واألدبفجري اخلطان،  )االئسالميةدار الشقافة : بريوت(، ملخص القواعد الغة العربيةفؤاد نعمة،  )دار النهضة العربية، بدون السنة: بريوت( ،النحو التطبيقيعبد الرجحي،  )م٢٠٠٠العبيكان،



مكتبة النهضة (  ،طرق تعليم اللغة العربية، الطبعة األوىلحممد عبد القادر أمحد،   ٤٣ عامل ( ،االجتاهات الرتبوية املعاصرة يف تدريس اللغة العربيةحممد رجب فضل اهللا،  )م١٩٧٩املصرية،  درا  :بريوت(، الطبعة االربعون ،منجد ىف الغة و االعالم ،مؤسس دار املشرف  )م٢٠٠٣القاهرة، : الكتب اململكة ( املدخل للمناهج وطرق التدريسماهر امساعيل صربي حممد يوسف،  )م٢٠٠٣ستة  املشرق، اللغوية باملرحلة االبتدائية، كلية مدخل تدريس القواعد حممد رجب فضل اهللا،  )م٢٠١٠ ،العربية السعودية املكتبة الشقري     المراجع اإلندونيسية - ب    )م٢٠١٠( الرتبية
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 مهاجر طالب قسم تعليم اللغة العربية جامعة الرانيري  ) باب المغفرة دراسة وصفية تحليلية بمعهد( تطبيق قواعد النحو في قراءة النصوص العربية 
Nama  : 

Nis   : 

Kelas   : 

1. Guru membaca teks dengan mengaitkan kedudukan i’rab kata 
a. Selalu  
b. Sering  
c. Jarang 
d. Tidak Pernah 

 
2. Guru mengaitkan pemahaman teks dengan kedudukan i’rab kata 

a. Selalu  
b. Sering  
c. Jarang 
d. Tidak Pernah 

 
3. Guru membaca satu potongan teks lalu menayakan kepada santri apakah 

paham dengan teks yang dibaca 
a. Selalu  
b. Sering  
c. Jarang 
d. Tidak Pernah 

 
4. Apabila santri tidak paham, guru menerjemahkan teks bacaan kedalam 

bahasa Indonesia dengan gaya penerjemahan kedudukan i’rab 
a. Selalu  
b. Sering  
c. Jarang 
d. Tidak Pernah 

 

 



5. Untuk mengetahui penguasaan santri,  guru menyuruh santri membaca 
kembali yang telah dibacakan oleh guru 
a. Selalu  
b. Sering  
c. Jarang 
d. Tidak Pernah 

 
 

6. Guru menanyakan kepada santri kedudukan i’rab kata yang diperkiran 
santri tidak mengingatnya  
a. Selalu  
b. Sering  
c. Jarang 
d. Tidak Pernah 
 

 
7. Jika santri salah dalam membaca, maka guru menegur dengan cara 

menyuruh santri mengingat kepada kedudukan i’rab kata 
a. Selalu  
b. Sering  
c. Jarang 
d. Tidak Pernah 
 

 
8. Apabila setelah ditegur masih terdapat kesalahan dalam bacaan santri, 

guru memperbaiki bacaannya dengan kedudukan i’rab kata 
a. Selalu  
b. Sering  
c. Jarang 
d. Tidak Pernah 

 

 

 
 
 
 



 

Lembar Observasi  
 

 
ASPEK YANG DITELITI 

Tidak baik Cukup Baik Baik sekali Istimewa 

40-49 50-59 60-69 70-84 85-100 

Guru  membaca teks dengan 
mengaitkan kedudukan i’rab kata 

     

Guru menjelaskan dengan mengaitkan 
kedudukan i’rab kata 

     

Guru menyuruh santri untu membaca 
teks 

     

Guru memberikan kesempatan kepada 
santri untuk menanyakan kedudukan 
i’rab dalam teks 

     

Santri antusias dalam mengikuti bacaan 
dan penjelasan  

     

Santri mendalami palajaran dengan 
pertanyaan mengenai kedudukan baris 
kata 

     

Santri senang berdiskusi dalam belajar 
teks dengan mengaitkan kedudukan 
i’rab kata 

     

Guru memperbaiki kesalahan santri 
dalam bacaan 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Wawancara 
 
1. Bagaimana cara mengajarkan bacaan teks kepada santri ? 

2. Apakah ada diskusi materi pelajaran dengan santri tentang bacaan 

baris ? 

3. Bagaimana cara menerangkan makna teks yang dibaca ? 

4. Apa saja yang dilakukan oleh guru agar santri memahamai teks 

bacaan? 

5. Bagaimana mengaitkan i’rab dengan bacaan ?  

6. Apabila santri salah membaca, bagaimana tindakan guru ? 
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