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 الباب األول 

 مقدمة

تصنيف ( 2( خلفية البحث، )1يقدم هذا الباب األمور اليت تتكون من )

( فرض  6( أهدف البحث، ) 5، )( مسائل البحث4( حتديد البحث، )3البجث، )

 ( ترتيب البحث. 9و) ( توضيح املصطلحات،8( فوائد البحث، )7، )البحث

 خلفية البحث .أ

دمية. وأول من يستكشفه هو الشيخ أبو القكان علم النحو علما من العلوم 

صيغ الكلمات العربية وأحواهلا حال  قواعد يعرف هبا ال هو  النحو 1األسود الدؤيل.

ا كثريا من القواعد النحوية منها  ومع هذا ظهر علم النحو ظهور  2تركيبها.  إفرادها وحال

 اإلعراب.

اإلعراب عامة هو تغيري أحوال أواخر الكلم إلختالف العوامل الداخلة عليها 

اإلعراب إحدى الدراسات يف علم النحو وله دور مهم. ولذلك كان   3لفظا أو تقديرا. 

ب النحو باب اإلعراب الباب الثاين بعد باب الكالم وهو الباب األول يف كثري من كت

اليت جعلت مراجع يف دراسة النحو. بل توجد الكتاب الىت ختصص عنها يف اإلعراب 

 منها كتاب املنهج يف القواعد واإلعراب.

 
 3( ص. ، دس)مساراع : كريا طه فوتراشرح خمتسر جدا على منت اآلجرومية أمحد زيين دخالن،   1

2 A. Halim Suyuti, Kaidah Bahasa Arab, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1968), h. 13 
 27( ص : ، دس، )جاكرتا : دينا ميكا بركه أومتاللغة العربية  القواعد األساسيةأمحد اهلامشى،   3
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اطا وثيقا باملعىن. اإلعراب مفيد جدا يف تركيب اجلملة العربية، ألنه يرتبط ارتب 

تأثري إىل حد كبري حسب موضع الكلمة يف اجلملة أو و الكلمة  تغيري يف آخروهو 

  تغيري النواسخ والنواصب واجلوازم(. عامل تسبقها إحدى األحرف أو كلمة مهمة )

 4.العربية يف اللغة د اإلعراب و وجو  اجلملة معىن على عميق تأثري له اإلعراب 

 وسيلة ملعرفة حمل الكلمة يف اجلملة. هل صارت تلك الكلمةاإلعراب كان 

أن نعرف حملها من تغيري أواخر   أو ري ذلك. دأ أو خربا أو فاعال أو ظرفا أو غمبت

الذي   رفع والكلمةالكون مبتدأ يف حمل ليت تا مثل الكلمةكباإلعراب.   ملة يسمىاجل

 يكون مفعوال يف حمل نصب وغري ذلك.

اما. وكثري منهم ه اصنع النحاة اإلعراب موقع ةالسابق العبارات بناء على 

اإلعراب حصل االرتباك يف فهم النصوص العربية. ولذلك كان   يقول إذا عدم

 اإلعراب ضرورية لفهم اللغة العربية. 

هارات املتعلقة  امل أ منبدو ، لى الطالب ان يتعلموا اللغة العربيةع ينبغى

هي مهارة اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة  هارات اللغة العرابية وامل  رة بأنفسهم.اشاملب

 حتصل ، أنع مهارت يف تعليم اللغة العرابيةارب امهية اتقان. القراءة ومهارة الكتابة

 
4 Radliyah Zainudin, Metodologi dan Strategi alternative Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005), h. 15 
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يتسّلطوا على أربع لك وجب على الطالب أن يفهموا و ، لذاتعليم املوافقال

 5هارات. امل

حممد صلى   وامر اهلل سبحانه وتعاىل على نبيهنت القراءة أول أمر من أكا  و

ق، ل  ي خ  ذ  ال   ك  ب  ر   م  اس  ب   أ  ر  ق   اهلل عليه وسلم ما أوحى إليه يف غار حراء بقوله تعاىل: إ  

 ال   م   ان  س  ن  اإل    م  ل  ، ع  م  ل  ق  ال  ب   م  ل  ي ع  ذ  ، ال  م  ر  ك  األ    ك  ب  ر  و   أ  ر  ق   إ  ، ق  ل  ع   ن  م   ان  س  ن  اإل    ق  ل  خ  

 6.(5-1، )سورة : العلق: م  ل  ع  ي   

، و هلا جانبان اجلانب  ةبعر األاملهمة ة املهارات اللغوي هي احد منالقراءة 

تشكيل كلمات و  قدرة على آليل وهو التعريف إىل أشكال احلروف و أصواهتا و الا

، وال ميكن الفصل ةهين يؤدي إىل فهم املادة املقروء، و جانب إدراكي ذمجل منها

، إذ تفقد القراءة داللتها وأمهيتها إذا ال بني اجلانبني اآليل واالدراكيحبال من األحو 

  رئ االقإذا ل يكن  يةو تصبح ببغااعرتى أي جانب منها الوهن والضعف فالقراءة 

، وال ميكن أن تكون هناك قراءة إذا ل يكن قادرا  قادرا على فهم واستيعاب ما يقرأ

 ،ت مسموعة للحرف و الكلمات واجلملعلى ترمجة ما تقع عليه عيناه إىل أصوا

، ينطبق ذلك لتكون هناك قراءة باملعىن الدقيقوهنا يلتقي اجلانبان االدراكي واآليل 

، فإن كانت اجلهرية حنتاج إىل اجلانب الصويت نوعني القراءة اجلهرية والصامتة على

 
5 Henry Guntur Taringan, Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung: 

Angkasa, TT) h. 01 
6 Aida Fitria, تعليم خمارج احلروف العربية وأثاره يف مهارة القراءة , dalam Al-Mahara Jurnal Pendidikan Bahasa 

Arab, Vol.4, No.1, Juni 2018, h. 105 
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ملادة املقروءة إىل قدرة على ترمجة اان القراءة الصامتة حتتاج إىل ال، فواالدراكي معا

 7.دالالت ومعنا

النصوص  و جانب إدراكي ذهين يؤدي إىل فهم املادة  على القراءة عرفت

النصوص العربية ألن يبني اإلعراب لفهم ج مفهوم من اإلعراب ا حيت هنا، .العربية

باملوضوع   العلمي البحث نتائجالالدين يف  تغريا من أواخر الكلمة. كما قال زين

  لدى العربية باللغة النص فهم و القراءة على تأثريه و الصرفو أو النح تعليم"

 مجيع  ليس هأنجريبون"  منطقة كمفيك  قرية املبتدئني تربية سجمل  املعهد طالب 

 يف حيحصال الشكل يعطيوا أن يستطيعون ثناوية - ألفية الفصل من الطالب 

 منهم مجيع  ال بالتايل،ف(. الصر  تطبيق ( السياق يف الكلمة بنوع املناسبة الكلمة

 القول ميكن  بل،(.  النحو تطبيق) الكلمة حملل وفقا صحيحا األخري  الشكل يعطيون

 لتقليل يقرتح حىت .الشكل إعطاء يف اخلطأ خيلق ال الذي أحد ال املخربين من أنّ 

 8. الوظيفية ألول فهما وأسهل البسيط الشكل يف العربية اللغة قواعد

قراءة  ويف هذا البحث، العديد من الطالب الذين لديهم صعوبة يف 

. لديهم العربية وصالعربية، أهنا ال تزال مشوشة يف إعطاء شكل من النص وصنصال

طالب املوجودة لصعوبة عندما القراءة الكلمات يف اجلملة. هذه هي املشكلة 
 

  17( ص. 2004)عمان ، دار صفاء للنشر والتوزيع، ، أنشطة ومهارات القراءة واالسبذكار يف املدرستني االبتدائية واإلعدادية هبة حممد عبد احلميد، 7
8 Radliyah Zaenuddin, Pembelajaran Nahwu/ Sharaf dan Implikasinya terhadap Membaca 

Literatur Bahasa Arab Kontemporer pada Santri Pesantren Majlis Tarbiyatul Mubtadiien (MTM) 

Desa Kempek Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon, dalam jurnal Holistik vol. 13 no. 01, Juni 

2012, hlm. 96. 
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 استيعاب تأثري بني  تعريف  أن ملشاكل، والباحثة تريد املدرسة املتوسطة. ونظرا هلذه ا

 اإلعراب ملهارة القراءة. 

كمكان    اإلسالمية احلكومية األوىل باليتار تار الباحثة املدرسة املتوسطة خت

. وتصادف هذه مادة اللغة العربية فيها  أن حث. وأسباب اختيار هذه املدرسة، الب

ا تعطي االهتمام ربية. وأهناجنازات التعليم والسيما يف تعليم اللغة الع املدرسة 

 يف التعليم اللغة العربية وغري ذلك.   اخلاص

احلكومية األوىل الباحثة أن الطالب يف املدرسة املتواسطة اإلسالمية وجدت 

سناد إىل املشاكل املذكورة  تعليم اإلعراب. إست لديهم قيمة كبرية يف مادة باليتار 

ب اإلعراب على مهارة القراءة لطال ستيعاب تار الباحثة املوضوع "تأثري ا، إخوبذلك 

للعام الدراسي  احلكومية األوىل باليتار سطة اإلسالمية الصف الثامن يف املدرسة املتو 

 ".م2019/2020
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 تصنيف البحث   .ب

 و تصنيف البحث هي:

 يرخص الطالب على استيعاب اإلعراب .1

 الطالب لديهم املشكلة يف اعطاء شكل من النصوص العربية .2

 الطالب لديهم املشكلة لقراءة النصوص العربية باإلعراب الصحيحبعض من  .3

 تحديدالبحث  .ج

 يرتكز هذا البحث العلمي يف :

 املوضوعية  احلدرد .1

.  راءةاإلعراب على مهارة الق ستيعاب ملوضوعية املقصودة هي تأثري اأما حتديد ا

مهارة القراءة لدى الطالب. و  ستيعاب اإلعراب يف هذا البحث هو كفاءةأما ا

 هي إحدى مهارات يف تعليم اللغة العربية . 

 املكانية  احلدود .2

   . احلكومية األوىل باليتاراإلسالمية سطة مكان البحث هو املدرسة املتو 

 الزمانية احلدود .3

 م .  2020-2019خيتص زمان البحث للعام الدراسي 
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  مسائل البحث . د

 مسائل البحث اآلتية :  ةقدم الباحثالسابق، فتعتماد على حتديد البحث ا

يف على مهارة القراءة لطالب الصف الثامن اإلعراب  هل يوجد تأثري استيعاب  .1

للعام الدراسي  احلكومية األوىل باليتاراملدرسة املتوسطة اإلسالمية 

 ؟ 2019/2020

ب الصف الثامن يف  تأثري كفاءة اإلعراب على مهارة القراءة لطال ايل أي مدى .2

للعام الدراسي  احلكومية األوىل باليتاراإلسالمية سطة املدرسة املتو 

 ؟ 2019/2020

 أهداف البحث .ه

 لكل البحث العلمى أهدفا، و أهدف هذا البحث العلمى هي : إنّ 

يف  على مهارة القراءة لطالب الصف الثامن اإلعراب  تأثري استيعاب ملعرفة  .1

للعام الدراسي  احلكومية األوىل باليتاراملدرسة املتوسطة اإلسالمية 

2019/2020. 

اإلعراب على مهارة القراءة لطالب الصف الثامن يف   استيعاب تأثري مدى عرفة مل .2

للعام الدراسي  احلكومية األوىل باليتار اإلسالمية سطةاملدرسة املتو 

2019/2020. 
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 البحث فرض  . و

مراد بفرض البحث هو إقرار ل تعرف صحيحها عندما قيلها بل متكن أن  

 وأما فرض البحث يف هذا البحث فهي: 9. ختترب يف احلقيقة التجريبية

 (Ha) فرض اخليار .1

ب الصف الثامن مهارة القراءة لطالعلى اإلعراب  استيعاب  بني تأثري أن هناك 

للعام الدراسي احلكومية األوىل باليتار  اإلسالمية يف املدرسة املتوسطة

 . م2019/2020

 ( Ho) فرض الصفر .2

هارة القراءة لطالب الصف الثامن يف م اإلعراب على استيعاب بني عدم تأثري 

للعام الدراسي  احلكومية األوىل باليتاراملدرسة املتوسطة اإلسالمية 

 م .2019/2020

 فوائد البحث  .ز

 هذا البحث يأمل أن حيصل الفوائد اآلتية : 

 الفائدة الناظرية  .1

العلمية زانة نتائج هذا البحث العلمى زيادة للخترجو الباحثة ان تكون 

 عراب و مهارة القراءة . اللغة وخاصة ما يتعلق بتدريس اإل يف تربية
 

9 W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Grasindo, 2005), h. 57 
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 الفائدة التطبيقية  .2

 للرئيس املدرسة  (أ

وسائل  التحفيز لتطوير لتوفري السياسيات، توجيهات للمدرسني، نداء و 

 . التعليمية دائما بشكل صحيح

 للمدرسة  (ب 

 . العلميةصارت نتائج هذا البحث العلمى زيادة خلزانة 

 للتالميذ (ج

صارت نتائج هذا  البحت مفيدة للتالميذ لكى يسهل وينجح التالميذ 

 . و استعمل مهارة القراءة يف اللغة العرابية اإلعراب يف فهم 

 للمدّرس (د

تحسني التعليم املتعلق ، لاللغة العرابية مفيدة للمدرس بحثال  اهذ نتائج 

 . بالقراءة

 للبحثة (ه

  يف للباحثني يساعد و يزيد الدراسة هذه نتائج تكون  أن  ة الباحث رجوت

 يف الباحثني توفري يكون أن وميكن ، البحث هبذا يتعلق فيما املستقبل

 .املستقبل
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 للباحثني اآلخرين ( و

 دراستهم.  يف للباحثني مرجعاأن تكون البحث 

 توضيح المصطلحات .ح

هذا البحث   عن سوء الفهم يف فهم املوضوع ألجل االجتنابات واالبتعاد

 : فينبغى على الباحثة توضيح املصطلحات التالية العلمى، 

 التوضيح النظري .1

تأثري : القوة املوجودة أو الظاهر من الشيء يشكل الطباع واالعتقادا وعمال  (أ

 10الشخص.

( الفهم والقدرة على  2( العملية، الطريق، فعل اتقان )1)استيعاب :   (ب 

 11استخدام )املعرفة والذكاء(. 

طريقة قدمية لدى علماء العربية إلبراز مواقع الكلم اعتمادا على اإلعراب :  (ج

، فهو وسيلة إضاح للمتعلم ليدرك هبا تركيب  بنيت عليها القواعد اليت

 12.اجلمل

هي القدرة على إدراك وفهم ما هو مكتوب من قبل تالوة مهارة القراءة :  (د

أو هضمه يف القلب. ومفهوم القراءة يشتمل على الفمهومني، األول: تغيري 
 

10 Bambang Marhijanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini, (Surabaya: Terbit 

Terang , 1999), h. 235 
11 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2001), h. 604 
 87( ص. 4/2009)جملة القتدسية للعلوم اإلنسانية: اجمللد الثايت عشر، العداد  اإلعراب على احلكاية،رفاه عبد احلسني،   12
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الرمز الكتايب صوتا، الثايت : قبض املعىن من مجيع األحوال املرموزة بالرموز  

عملية  املكتوبية والصوتية. والقراءة عملية ضرورية يف احلياة اليومية ألهنا 

 13للحصول على املعلومات وتوسيع معارف الفرد. 

 التوضيح التطبيقي .2

اإلعراب  تأثري استيعاب أن املراد بااملوضوع  ضيح املصطالحات بنسبة تو 

احلكومية األوىل درسة املتواسطة على مهارة القراءة لطالب الصف الثامن يف امل

راه  يف هذا البحث هو التأثري الذي أجم، 2019/2020للعام الدراسي باليتار 

 الطالب الواقع يف تعليم اللغة العرابية يف هذه املدرسة .

 ترتيب البحث  .ط

  من باب  كل ويتكون أبواب، مخسة على العملى البحث هذا حيتوى

 :يلى كما مباحثة

 مقدمة حيث تشتميل من :  األول الباب

حتديد البحث،  مسائل البحث،  تصنيف البحث، خلفية البحث،

فوائد البحث، توضيح  ، أهدف البحث، فرض البحث

 ترتيب البحث. واملصطلحات، 

 
 

   .524-520( ص. 1986)مكة : جامعة أم القرى،  املرجع تعليم اللغة العربية للتاطقني بلغات أخرى،رشد أمحد طعيمة،   13
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 النظاريات حيث تشتميل من:  الباب الثاني 

 اإلعراب، مهارة  القراءة و حبوث السابقة.

 منهج البحث حيث تشتميل من : الباب الثالث 

مكان البحث، السكان واملعاينة   ،هتصميمو  البحث مدخل

  ، البيانات  مجع طريقة البيانات،ات البحث، مصادر متغري  ،والعينة

 أدوات البحث، طريقة حتليل البيانات. 

 وحيث تشتميل من : نتائج البحث الباب الرابع 

 نتائج البحث و حتليل على نتائح البحث و حبثه. 

 ل على اخلالصة و اإلقرتاحات .  ي: خامت حيث تشتم الباب الخامس


