
ٔ 

 الباب األول

 مقدمة

 ىدافأ البحث، مسائل ،البحث خلفية على األول الباب ىذا حيتوي

 .البحث نظيموت البحوث السابقة ادلصطلحات، توضيح البحث، فوائد البحث،

 خلفية البحث .أ 

اللغة أيضا أداة  تُعٌت احلياة اإلتصاالت ادلهمة يف التاللغة ىى إحدى أ

رمز الصوت يرمز ما يذكره وت وكل من أدوات ادلواصلة تتكون من رمز الص

صل . والناس دلخلوق اإلجتماع حيتاج أداة من أدوات ادلواصلة ليتواو الفهمأادلعٌت 

حيتاج الناس اللغة دلواصلة مع األخرين ىف  بعضهم بعضا ىف اجملتمع. ولذلك

وكما قد قالو أشعار ادلهاجر أبن اللغة  األنشطة اليومية كتابة كانت أو كالما.

ام رمز الصوت ادلعٌت ادلتعارف وادلستعمل ألداة من أدوات ادلواصلة ىف ىى نظ

تعبَت الفكر والشعور. واللغة أيضا تعٌت كلمات الىت تسنخدمها القوم ىف 

 ٔادلواصالت.

وىف ىذا العصر، نعرف كثَتا نوعا من أنواع اللغات األجنبية، منها اللغة 

 للغة اإلسبانية وغَتىا. وينبغى للناس أنْ العربية واللغة اإلصلليزية واللغة ادلانية وا
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علينا ىف نيل ادلعلومات ادلختلفة سواء كانت ىف  يفهم تلك اللغات حىت يتيسر

وسائل اإلعالم وادلطبوع واإللكنروين الىت تستعمل تلك اللغات كلغة اإلداعة 

وغَتىا. ادن تعلمها واجب جلميع اجملتمع الذي يريد ىف نيل ادلعلومات وجيب 

 .من يرغب ىف رحلتهم اىل دول العريبعلى 

لغة النيب صلى هللا عليو الكرمي ىي العربية فيها مصادر ادلعارف 

اإلسالمية. وقد عرفنا أن كتاب أمة اإلسالم الذي نزلو هللا سبحانو وتعاىل إىل 

قانون وفيو مصادر ادلعارف اإلسالمية الكثَتة و  .نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ىو ابللغة العربية

حياة الناس. ويكون تعلها حاجة لكل فرد خاصة للمسلم وىؤالء العريب إلهنا 

واسل لفهم القرأن واحلديث كما قالو تعاىل إات أنزلنا قرأان عربيا لعلكم تعقلون، 

يفهم معاين القرأن فهما  إدن، ينبغى علينا تعلم اللغة العربية كي نستطيع أنْ 

 ٕ صحيحا.

عربية ىى اللغة العادلية اليت يستعملها أكثر من كما الخيفي أن اللغة ال

ت اللغة العربية مساعدة كبَتا يالناس حتت لواء اإلسالم. وقد أعطمليون  ٓ٘ٔ

( لسهولة احلساب على منرة الروم النقص ىف ٜٖٕٛٚٙ٘ٗٔىف العامل بنمرية )

 Arabicالواقع. ولذلك، ىف معجم اللغة اإلصللزية أن النمرة فيو تسمي فيو "
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Numeral” .وىى إحدى اللغات  ٖفهذا يشَت أن اللغة العربية ىى اللغة العادلية

ىف العامل اليت منت وفقا بتنمية اإلجتماع وادلعرفة. وكانت قوهتا استكشفت ىف نوع 

من أنواع النواحى اليت جعلتها حسااب ىف العامل سوى أداة من أدواة اإلتصال. 

ديكن أن تنفرق وتنفصل نشاطات  فال ٗفإهنا أيضا جزء من حياة ادلسلمُت.

ادلسلمُت من ىذه اللغة أي اللغة العربية وإىتم كثَت من العرب وادلسلمُت بتعلم 

لو أسباب كثَتة،  - اللغة العربية  وتعليمها. وعناية ادلسلمُت ىف القدمي واحلديث

 : امهها

بية فرض علوم أن تعلم اللغة العربية وتعليم اللغة العر ادل أن اللغة العربية من .ٔ

على الكفاية وإن اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم 

الكتاب والسنة فرض، واليفهم إال ابللغة العربية. وما اليتم إالبو وفهو 

واجب. فالعبادة من صالة ودعاء وتالوة للقرأن الكرمي وكثَت من شعائر 

لعربية ومل جيز أحد من اإلسالم التؤدي واليتم فهمها وتدبرىا إال ابللغة ا

 األئمة مطلقا أن تؤدي الصالة بغَت العربية والصالة فرض عُت.
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تعليم العربية من أىم الوسائل لعرض الثقافة اإلسالمية، فاللغات حتمل ثقافة  .ٕ

أصحاهبا وهللا اذلادى إىل سواء السبيل، وصلى اللهم على دمحم وعلى الو 

 وصحبو وسلم.

على الفهم الدقيق ىف أربع ادلهارات ادلوجودة.  لتعلم اللغة العربية حيتاج

ويف اللغة العربية أربع ادلهارات ادلوجودة تسميها مبهارة اإلستماع ومهارة الكالم 

للغة ومهارة القرأة ومهارة الكتابة. أربع ادلهارة ادلذكورة أنفا ىى أساس مهم لفهم ا

كفائة ادلدرس  جبانبتعليم اللغة العربية ال يتعلق  حصولو  العربية ابلسهولة.

رس مهم جدا ستعمال كتاب الدرس أيضا. دور كتاب الدفقط، ولكن يهتم يف ا

ال  لى صلاح التعليم. كتاب الدرس الذيع ون كالوسيلية اليت تُعُْتُ ن يكحيث أ

تكون ادلشكالت يف غرض س ةيهتم عن مبادئ مادة اللغة العربية كالغة األجنبي

 ٘ارتباط.و  تدرّجذكورة فهي اختيار و ه ادلبادئ ادلىذ التعليم. وأما

كان تعليم كتاب اجلرومية ويسمى أيضا تعليم القواعد لديو أغراض 

متنوعة مثل ترقية مهارة القراءة والكتابة والكالم صحيحا جيدا. وىنا البحث يف 

يقرأ كتاب  تعليم كتاب اجلرومية لًتقية مهارة القراءة. وإذا كان الشخص يريد أنْ 
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 ،م عليو أن يتعلم القواعد. وأحياان عندما يقرأ الطالب الكتب العربيةالعربية فيلز 

 وذلك بسبب  توجد األخطاء الكثَتة يف قراءهتم.   

كتاب اجلرومية لًتقية   تعليم يبحث يف ك يريد الباحث أنْ لفضال من ذ

مهية ولكن قبلو أن القواعد تبحث يف الصرف والنحو، ومها من أ. ادلهارة القراءة

حث يف عالقة بُت الكلمة الواحدة يبفعلم النحو فأما واعد اللغة العربية. س قاأس

ىل  وخصصا يف تغيَت أواخر الكلم، اجلملة فيو خرى اليت تكونإىل الكلمة األ

علم وأما . فيها دخلت يف الرفع أو النصب أو اخلفض أو اجلزم )اإلعراب(

علم ة ىي فروع من قواعد اللغة العربي ٙداخلي الكلمة. يبحث يفهو فالصرف 

و تكوين اجلملة مع قواعدىا اليت ث عن تكوين الكلمة أاللغة العربية اليت تبح

و الصرف أ - اللغة العربية تسمى النحوبتكوينهما. مرارا ىذه قواعد  ترتبط

 قواعد.ال

ولكن على أن تعلم  بتدريس النحو يف ادلرحلة األوىل، ديكن البداية

بل تعتمد يف  ،صص خاصة يف جدول الدراسةفال جيعل ذلا ح ،قواعده عرضا

ولكن  ،دراستها على ما يعرض من خالل دروس القراءة والتعبَت من مسائل

ادلوافقة على البدء ابلنحو يف ىذه ادلرحلة. وإن مسائل النحو يف اللغة العربية 
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 ،أكثر من أن يتسع ذلا ىذا ادلدخل العرضى. وال بد ذلا من دراسة منظمة

وإال أفسدان  ،وىذا غَت شلكن إال يف حصص ختصص ذلا ،لنطاقوتطبيق واسع ا

 ٚحصص القراءة وخرجنا هبا عن الغاية ادلقصودة منها.

ولكن على أن  ،إن من الواجب تدريس قواعد النحو يف ظالل اللغة

يكون ذلك يف حصص خاصة هبا. على أنو من ادلستحسن أن نستمد من 

ميذ إىل دراسة القواعد أبن ننتهز فرصة دروس القراءة والتعبَت حافزا يدفع التال

خطأ ضلوي شائع بينهم يف القراءة أو التعبَت. فنجعل بشرح قاعدة ذلك والتطبيق 

 ٛوال نتقيد بًتتيب أبواب ادلهجي ادلدرسي. ،عليها يف احلصة اخلاصة ابلنحو

أما الغرض من دروس كتاب اجلرومية فهو ما أييت أن يساعد قواعد 

ألساليب من اخلطأ النحوي الذى يذىب جبماذلا و حتمل النحو يف تصحيح ا

 ٜالعبارات و اجلمل.ب و أدراك الفروق الدقيقة بُت الًتاكالتالميذ على التفكَت و 

أبو عبد )من بعض تصنيف اإلمام الصنهاجي   كتاب اجلرومية فهوما  أ

الذي اليزال أن  ه(ٖٕٚ، ومات سنة بن داود الصنهاجي بن األجروم هللا دمحم
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تكون فيو قواعد النحو  سلتصر جدا،ىذا الكتاب صغَت و  ٓٔ.حىت اآلن ورسيد

ب يبحث عن مادة العلم النحو مثال عن حبث ابب الكالم وابب اإلعراادليسرة و 

ابب ادلنصوابت وابب ادلخفوضات وغَت ذلك. وابب األفعال وابب ادلرفوعات و 

اللغة العربية  جعل الطالب ىذه كتاب اجلرومية من مصادر التعليم أي قواعد

 )علم النحو(.

يف احلقيقة، تعليم علم النحو ابستعمال كتاب اجلرومية مشهور أن 

ألن فيو الطالب كل يوم يقرأون  ،يستخدم يف ادلعهد اإلسالميا والعصري

ويكتبون وأحياان يتكلمون ابللغة العربية. وأما ادلعهد العصري فإنو استمرار يف 

 ن جهة الكالم. فلذلك كان الباحث يريد أنْ جهة القراءة والكتابة واندر م

 العصري الذي يهتم ابلقراءة الصحيحة. حث عنو يف ادلعهديب

أما االعتذار أو السبب يف حتليل النحو فهو ألن هبذا العلم استطاعة يف 

فهم نصوص العربية اليت مكتوب هبا القرآن واحلديث. وكما قال عمر بن 

ا العربية ألهنا نصف دينكم". وبعده قال اخلطاب يف خطبتو للمسلمُت "تعلمو 

اإلمام الغزايل يف كتابو إحياء علوم الدين " أن اللغة العربية والنحو وسيلة لعرف 

القرآن الكرمي وسنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص. ليس كلهما دخل يف علوم الشرع ولكن واجب يف 

                                                           
10

 Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat : Tradisi-tradisi Islam 

di Indonesia, (Bandung : Mizan, 1999), hlm.150 



ٛ 

اسب ابلقاعدة تعلمهما ألن ىذا الشرع قد جاء ابللغة العربية". فلذلك من

 الفقهية "ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب".     

وبعض منو فهو يف تدريس  ،كان تعليم النحو منتفعا لًتقية مهارة القراءة

القراءة بسرعة. وكثَت من ادلعلمُت الذين يشجعون القراءة بسرعة دييلون إىل 

الواضح ىو الطالب  التفكَت أبن "القارئ السريع ىو القارئ الفعايل والكفئ". إن

الذي يقرأ ببطء غَت قادر على إكمال مهمتما يف الوقت احملدد. ودلتابعة مهارة 

القراءة السريعة ديكن للمعلمُت تقدمي التدريبات. والثاين ىو يف تدريس فهم 

النص دون احلاجة إىل الوقت الكثَت يف خلفية القراءة. وتسمى ىذه التقنية مبنظم 

 التساءل يف نفس الطالب عن احلالة،ىذه التقنية إلزالة ادلتقدم. والغرض من 

 ة الذي مل يعرف بو الطالب،واخللفية وغَت ذلك من مضمون القراء والظروف،

وعلى سبيل  ىل استخدام اللغة يف تلك القراءة،وحىت يتمكنوا من تركيز االنتباه إ

       ٔٔادلثال "القراءة عن الصحراء".

عهد العصري دله ادلدرسة الدينية ابىذ لباحثا إختارأما أىّم القصد عن 

يقرءوا كتب  فهو كي يستطيع الطالب أنْ  البحث ادلوضوعهبذا  راالكمال ابليت

توجب  اليتلم ادلناجات الدينية عن الفقهية من جهة كتاب ادلبادى الفقهية وسُ 

                                                           
11

 Sri Utari Subyakto Nababan, Metodologi Pengajaran Bahasa, (Jakarta : Gramedia 

Pustaka Utama, 1993), hlm. 167-168 



ٜ 

وأهنا تسمى قراءة الكتب يف  ،عليهم يف قراءهتا كل اليل يعٍت عقب صالة العشاء

يف كل ىذا ادلعهد اليت تدخل يف بررلة االمتياز فيو. وديكن إذا حتسب ىذا الربرلة 

عهد اإلسالمي شلباأ الصاحلُت يف ادلعهَدْيِن ومها يف ادل ر ستوجداادلعاىد ابليت

نية ابدلعهد وكان الطالُب يف ادلدرسة الدي .وادلعهد اإلسالمي السلفي ابو الفيد

كلَّهم أن يتعّلُموا اللغَة العربية بكتاِب النحو   يوفقونَ  العصري الكمال ابليًتي

يقرأَ  اجلرومية. ولديهم ادلبادُئ "من كان يفهُم كتاَب النحو اجلرومية فيستطيُع أنْ 

 ".هبا جّيدا اللغَة العربيَة ويتكّلمَ 

تعليم   استخداميكتب البحث العلمي عن " نْ ذلذا السبب يريد الباحث أ

دينية ابدلعهد العصرى الكمال  القراءة يف ادلدرسة ال كتاب اجلرومية لًتقية مهارة

 م. ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓللعام الدراسي  ر اتيلاب

 مسائل البحث .ب 

 ومسائل ىذا البحث ىي :
ة يف ادلدرسة جرومية لًتقية مهارة القراءاستخدام تعليم كتاب األختطيط كيف  .ٔ

 ؟ م  ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓللعام الدراسي  راتيلاب دينية ابدلعهد العصرى الكمالال
ة يف ادلدرسة جرومية لًتقية مهارة القراءاستخدام تعليم كتاب األكيف تطبيق  .ٕ

 ؟ م  ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓللعام الدراسي  راتيلاب دينية ابدلعهد العصرى الكمالال



ٔٓ 

ة جرومية لًتقية مهارة القراءاستخدام تعليم كتاب األ وحّلها عن ما ادلشكالت .ٖ
-ٕٚٔٓللعام الدراسي  راتيلاب العصرى الكمال يف ادلدرسة الدينية ابدلعهد

 ؟م  ٕٛٔٓ

 أهداف البحث .ج 

 ىذا البحث ىي: ىدافأو 

جرومية لًتقية مهارة القراءة يف استخدام تعليم كتاب األختطيط  لوصف .ٔ

 -ٕٚٔٓللعام الدراسي  راتيابل ادلدرسة الدينية ابدلعهد العصرى الكمال

 .م ٕٛٔٓ

جرومية لًتقية مهارة القراءة يف استخدام تعليم كتاب األ طبيقت لوصف .ٕ

-ٕٚٔٓللعام الدراسي  راتيابل ادلدرسة الدينية ابدلعهد العصرى الكمال

 .م ٕٛٔٓ

جرومية لًتقية مهارة استخدام تعليم كتاب األ عنوحّلها  ادلشكالتلوصف  .ٖ

للعام الدراسي  راتيابل القراءة يف ادلدرسة الدينية ابدلعهد العصرى الكمال

 .م ٕٛٔٓ -ٕٚٔٓ



ٔٔ 

 وائد البحثف .د 

كما   فوائد لبحث العلميا اذذل تكون بعد أداء البحث يرجو الباحث أنْ 

 : يلى

 الفائدة النظرية .ٔ

مفهوم ( ٔ: ) يف احلقيقة، عملية تعليم قواعد اللغة تتكون من قسمُت

فلهذا  أن  ٕٔ( و اعطاء التدريبات.ٕالصرف(. )عن قواعد اللغة ) النحو و 

رقية اللغة العربية من تعليمها العلمية يف تتكون نتائج البحث مزيدة لدراسة 

إسهاما على تربية اللغة العربية خاصة لفهم قواعد اللغة أو علم النحو و 

 إبستعمال كتاب اجلرومية.

 الفائدة التطبقية .ٕ

 : والفائدة التطبيقية ذلذا البحث ىي

 للمدرس  (أ 

أن تكون نتائج ىذا البحث سهما للمدرسُت يف إصالح تطبيق 

اجلرومية لًتقية مهارة القراءة لطالب يف ادلدرسة الدينية  تعليم كتاب

 ر وكيفيتو وتعليمهم.اعصري الكمال ابليتابدلعهد ال
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ٕٔ 

 للتالميذ (ب 

لبناء فهم التالميذ عن مادة القواعد اللغة )علم النحو( ادليّسرة 

وكيفيتهم يف تعّلمها بتطبيق كتاب اجلرومية وفهم عن كيفية لقراءة اللفظ 

ب إعراهبا )يف ترقية مهارة القراءة( لطالب يف ادلدرسة العربية من جن

 ر.اعصري الكمال ابليتدلعهد الابالدينية  

 للباحث  (ج 

وينال الباحث التجربة ادلباشرة عن عملية تعليم اللغة العربية 

دينية ابدلعهد العصرى الخاصة عن تعليم قواعد النحو يف ادلدرسة 

حث من إحدى الشروط . وكذلك يفيد البحث للباراتيلاب الكمال

للحصول على مستوى العامل الديٍت يف قسم اللغة العربية ابجلامعة 

 اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج

 للباحث القادم  (د 

للباحث القادم يف  ةكون نتائج ىذا البحث مفيدتأن عسى 

فيما يتعلق مبشكالت تعليم القواعد اللغة  أداء البحث العلمي األعمق

 لًتقية مهارة القراءة. تطبيق تعليم اجلرومية العربية وخاصة يف



ٖٔ 

 توضيح املصطلحات .ه 

لفهم موضوع ىذا البحث ينبغي  األخطاء عن لسهولة البحث وإلجتناب

توضيحها ابإلستدراك الذىٍت ث و ادلصطلحات يف ىذا البح يبُت نْ أللباحث 

 : العملية كما يليو 

 التوضيح النظرى .ٔ

لميةذ،و األسةتاذ، ومصةادر التعلةيم يف : ىو عمليةة التفاعةل بةُت الت التعليم  (أ 

  ٖٔبيئة التعليم لنيل جتربة التعليم.

) أبةةو عبةةد ىةةو مةةن بعةةض تصةةنيف اإلمةةام الصةةنهاجي :  كتةةاب اجلروميةةة (ب 

الةةةةذي  ه(ٖٕٚدمحم بةةةةن داود الصةةةةنهاجي بةةةةن األجةةةةروم، وفةةةةاة سةةةةنو  هللا

سلتصةةةر، ىةةةذا الكتةةةاب اجلروميةةةة الصةةةغَت و  اليةةةزال أن يدرسةةةو حةةةىت اآلن.

جيعةةل ىةةذا كتةةاب اجلروميةةة مةةن مراجةةع قواعةةد النحةةو ادليسةةرة و  تكةةون فيةةوي

 ٗٔلطالب يف تعليم قواعد اللغة العربية )علم النحو(.
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ٔٗ 

: ىةةو رفةةع الشةةيئ يف عمليتةةو بكةةل اختيةةار الةةذي جيةةب علةةى كةةل  الًتقيةةة  (ج 

أعضةةةاءه يعةةةةٍت يف نظةةةةر ادلهةةةةارات الةةةةيت تقةةةةع يف اللغةةةةة العربيةةةةة وخاصةةةةة يف 

 ٘ٔمهارة القراءة.

ىي واحدة من مهارات اللغة اليت ليست سهلة وبسيطة، :  ةمهارة القراء  (د 

ولةةيس فقةةط أصةةوات احلةةروف أو الكلمةةات ولكةةن سةةيكون مةةن مهةةارة ال 

ينطةةوي علةةى رلموعةةة متنوعةةة مةةن معةةٌت العقةةل والعمةةل. القةةراءة تسةةّم هبةةا 

ادلطالعةةةةة وىةةةةةي الةةةةةدرس القرائيةةةةةة ادلهدفةةةةةة كةةةةةي يسةةةةةتطيع الطةةةةةالب بقةةةةةراءة 

 .يفهم ما قرأهتا نْ أصحيحة و 

 التوضيح التطبيقي .ٕ

 جلرومية لًتقية مهارة القراءة يفأّما الشرح العلمي يف تعليم كتاب ا

ىو دلعرفة زلاوالت ادلدرسة  راعصري الكمال ابليتادلدرسة الدينية ابدلعهد ال

 اجلرومية األساتيذ يف تعليم اللغة العربية خاصة عن مادة تعليم قواعد النحوو 

  وحتليل راعصري الكمال ابليتال درسة الدينية ابدلعهدلًتقية مهارة القراءة يف ادل

 ادلشكالت يف تعليمها. مشكالهتا، وحلّ و  وتطبيقها، تعليمها، ختطيط كيفية
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ٔ٘ 

 البحوث السابقة .و 

كانت البحوث السابقة تتعلق ابلعمليات اليت تشبو ابلبحوث يف القرن 

ث السابقة السابق. وأما واقع الباحث فينبغي أن يشرح يف عمليتو. وإن البحو 

وبعض ما يكتب فيها إسم  ،جتوز أن تتكون على ثالثة الباحث أو أربعة الباحث

     ٙٔموضوع البحث و نتائجو.، و الباحث

 : ىذه البحوث السابقة من الباحثُت بشكل اجلدول
 النتائج املوضوع اإلسم الرقم

مشكالت تدريس  لطيفة الزىرة . ٔ
النحو وحتليلها يف 
اجلامعة اإلسالمية 
 احلكومية تولونح أجونج

إن مشكالت تدريس النحو تتكون من 
أوامل الداخلية والعوامل اخلارجية. والعوامل 

. ٔالداخلية يف تدرس النحو كما يلى: 
. ٕتدرس النحو ىو عملية صعوبة، 

واصلْت ادلستدامة بُت مادة النحو األول 
. تدريس ٖوالنحو الثاين والنحو الثالث، 

 ىي أقل جاذبية النحو ىو الدروس الىت
ألن وجب للطالب فيها أن يفهموا 
وحيفظوا كثَت من القواعد. أما العوامل 

. االختالف يف خلفية ٔاخلارجية فهي: 
التعليمية اليت أتيت يف معظمها من ادلدارس 
الثانوية اليت ليس لديها معلومات عن 
العربية أساسية أو من ادلدارس الثانوية 

. ٕم يف ادلعهد، اإلسالمية ولكن بدون تتعل
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ٔٙ 

. ٖقلة وجود استيعاب ادلفردات العربية، 
شعور الًتدد وشللة حىت يكون لدي الطالب 
الدافع ادلنخفض ويقل إصلازىم من تدريس 

 النحو

العالقة بُت كفائة  يوليا ألفية .ٕ
الطالبة يف النحو و 
إصلاز التعليم لتدريس 
اللغة العربية يف معهد 
ادلودة اإلسالمي للبنات 

بليتار للعام الدراسي  ٕ
 م ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓ

إصلاز عالقة كفائة الطالبات يف النحو و إن ال
التعليم لدرس اللغة العربية  يف معهد ادلودة 

علوكوك بليتار من  ٕاإلسالمية للبنات 
احلقائق احملصولة من عملية البحث اليت 
تتعلق بتأثَت مهارة الطالبات يف علم النحو 

العربية لطالبات يف وإصلازىن يف تعليم اللغة 
معهد ادلود اإلسالمي بليتار للعام الدراسي 

 م ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓ

تطبيق طريقة قواعد  فطرية .ٖ
اللغة العربية لًتقية مهارة 
القراءة ابدلعهد العصري 
"الكمال" كونَت 
وانودادي ابليتار للعام 

-ٜٕٓٓالدراسي 
 م ٕٓٔٓ

تطبيق طريقة قواعد اللغة العربية لًتقية مهارة 
. بدأ ادلدرس بشرح ٔ:  راءة وتشتملالق

. مث أعطاء األمثلة من ادلادة اليت ٕادلادة ،
. محل ادلعلم ٖمّت شرحها من جديد، 

الطالب إىل حفظ القواعد أو طاب منهم 
 حبفظ القواعد السابقة

 البحوث السابقة من الباحثُت ،ٔ.ٔجدوال 

أما فرق البحث ابدلوضوع "مشكالت تدريس النحو وحتليلها يف اجلامعة 

أجونج" اليت كتبْتها لطيفة الزىرة فهي أن الباحثة اإلسالمية احلكومية تولونح 

تشدد و ختصص عن حبثها يف دراستو مشكالت تدريس النحو و حتليلها، وليس 



ٔٚ 

فيها أن تستعمل بتأثَت أو استعمال تدريس علم النحو بوسائل التعليم. وأخًتْت 

 الباحثة موقع البحث يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونح أجونج. 

يوليا ألفية عن "العالقة بُت كفائة الطالبة يف النحو و إصلاز التعليم  وتبحث

ابليتار للعام الدراسي  ٕلتدريس اللغة العربية يف معهد "ادلودة" اإلسالمي للبنات 

م". استخدمت الباحثة يف ىذا البحث ادلدخل الكمي.  ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓ

النحو و إصلاز التعليم  استعملت الباحثة عن دراسة العالقة بُت كفائة الطالبة يف

 لتدريس اللغة العربية و يقع مكان البحث يف معهد "ادلودة"  اإلسالمي ابليتار.

كانت فطرية تبحث عن "تطبيق طريقة قواعد اللغة العربية لًتقية مهارة 

القراءة ابدلعهد العصري "الكمال" كونَت وانودادي ابليتار". يف ىذا البحث تريد 

تيجة تطبيق طريقة قواعد اللغة العربية لًتقية مهارة القراءة الباحثة لتقدمي عن ن

ولكن ليس أن تبحث فيها عن وسائل التعليم ابستعمال كتاب اجلرومية كما أن 

 يبحث الباحث.

أما تلك حبوث السابقة ذلا مًتادفات بُت ىذا البحث، فهي سواء كانت 

اختيار الباحث موقع تبحث فيها عن تعليم قواعد اللغة العربية أو علم النحو و 

حبثة يف بيئة الًتبية. كما يف بياانت السابقة أن علم النحو ىو مهم لفهم عن 



ٔٛ 

أساس تعليم اللغة العربية فهي مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة 

 ومهارة الكتابة.

 تنظيم البحث .ز 

يتكون كل ابب من ا البحث العلمي على مخسة أبواب و حيتوي ىذ

 : يلي مباحث كما

)ج(  ،)ب( ،: مقدمة حيث تشتمل على: )أ( خلفية البحث الباب األول

)و( توضيح  ،)ه( فوائد البحث ،البحث ىداف)د( أ ،مسائل البحث

 البحث. نظيمت)ح(  البحوث السابقة )ز( ،ادلصطلحات

مفهوم  )ب( تعليم اللغة القراءة على: )أ( : النظرايت و تشتمل الباب الثاين

عالقة علم النحو مبهارة القراءة،  (د)جرومية األمفهوم الكتاب  (ج) تعليم النحو

 )ه( ختطيط تعليم القرءة بكتاب اجلرومية.

 ،وتصميمو البحث مدخل: )أ(  حيتوي علىنهج البحث و : م الباب الثالث

)ه( طريقة  ،)د( مصادر احلقائق، )ج( حضور الباحث ،)ب( مكان البحث

، )ح( ( تفتيش صحة احلقائقز) ،قائقطريقة حتليل احل (و)،مجع احلقائق

 .خطوات البحث



ٜٔ 

على اللمحة عن أحوال مكان  وحيتويالبحث ونتائج : تقدمي  الرابعالباب 

 وحتليل احلقائق. ، ونتائج البحث،وتقدمي احلقائق ،البحث

 اإلقًتاحات. و  الصةادتة حيث حتتوي على اخلاخل:  الباب اخلامس

 


