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 الباب الثاني 

 النظريات 

( مهارة  2اإلعراب )(1) على اليت تشتمل النظريات عضويعرض هذا الباب ب

 .( حبوث السابقة3القراءة )

 اإلعراب  .أ

 مفهوم اإلعراب .1

  إىل يؤدي الفرق فإن واملختلفة، ولكن   متنوعة إلعرابل اةالنح فيعر ت

 أويل نقله الذي اجلرومية منت كتاب  يف دحالن زيين للشيخ وفًقا. حداأل الغرض

)بسبب تغيري آخر   لعواملألن ا  آخر الكلمة تغيري هو اإلعراب فإن النهى،

 1.تقديرا أو لفظا  سواء ،الداخلة الكلمة(

اإلعراب هو تغيري أواخر الكلم الختالف العوامل الداخلة عليها لفظا أو 

فتحة وكسرة  شكل يف تتجلى اليت القراءة عالمات هو اإلعراب  2تقديرًا .

 
1 Ulin Nuha, Buku Lengkap Kaidah-Kaidah Nahwu, (Yogyakarta: Diva Prees, 2015), h. 25 

2  M. Sholihuddin shofwan, Maqosid An-Nahwiyah Pengantar Memahami Alfiyah, 

(Jombang: Darul Hikmah, 2005), h. 29 
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 اجلملة  يف حنوية دالة  كل تصبح ، مةالعال هذه خالل وسكون. من ضمةو 

 3.الفاعل والفعل واملفعول املوضوعات بسهولة القارئ مييز سوف. واضحة

عالمة اليت آخر و تغيرير اإلعراب ه أن ب النحو الويفقال عباس يف كتا

، وما يقتضيه كل عامل. وفائدته: أنه  ري العوامل الداخلة عليهاي، بسبب تغالكلمة

رمز إىل معىن معني دون غريه، كالفاعلية، واملفعولية، وسواهها. ولواله الختلت 

املعاىن، والتبست، ومل يفرتق بعضها من بعض. وهو مع هذه املزية الكربى وموجز 

از، ال يعادله يف إجيازه واختصاره شيء آخر يدل داللته على املعىت غاية اإلجي

 4املعني الذي يرمز له، وهذه مزيية أخرى. 

أثر حيدثه العامل يف آخري الكلمة ، فيكون آخريها مرفوعا   هو اإلعراب

واإلعراب )و   5أو منصوبا أو جمرورا أو جمزوما، حسب ما يقتضيه ذلك العامل .

ف هبا أحوال الكلمات العربية من ر أصول تعبهو ما يعرف اليوم بالنحو( علم 

ه نعرف ما حيث اإلعراب والبناء، أي من حيث ما يعرض هلا يف حال تركيبها، في

، أو جزم، أو لزوم  جيب عليه أن يكون آخر الكلمة من رفع، أو نصب، أو جر 

 6حالة واحدة بعد انتظامها يف اجلملة.

 
3 Acep Hermawan,  Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2001), h. 64 
 75-74( ص. ، دس، )القاهرة: دار املعاريف النحو الويف عباس حسن،    4
 36( ص. 2013، )القاهرة: دار السالم ،  جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييين ،  5
 28نفس املرجع....ص.   6
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  لتغيري النهائي الشكل على يؤثر الذي العامل أن عليه التأكيد جيب اومم

 تأثريلعامل يكن ل مل إذا(. معينة  كلمة  تسبق) الكلمة قبل يقع أن جيب ما كلمة

ب هو واملعر  7.باملعرب تسميتها ميكن فال( ةاآلخر  الكلمة غريتت ال) الكلمة على

   8ما سلم من شبه احلروف.

 أنواع اإلعراب  .2

 9واجلزم.  اإلعراب أربعة: الرفع والنصب واجلر  أنواع 

فالفعل املعرب يتغري آخره بالرفع والنصب واجلزم، مثل : )يكتُب ولن يكتَب، ومل 

 يكتْب(. 

، مثل : )العلُم نافٌع، ورأيت   فاإلسم املعرب يتغري آخره بالرفع والنصب واجلر 

 العلَم نافعاً، واشتغلُت بالعلِم النافِع(.

نعلم من ذلك أن الرفع والنصب يكونان يف الفعل واإلسم املعربني، وأن اجلزم  

 خمتص بالفعل املعرب، واجلر خمتص باالسم املعرب.

 

 

 

 
7 Ulin Nuha, Buku Lengkap Kaidah-Kaidah………….h. 26 
8 M. Sholihuddin Shofwan, Maqosid An-Nahwiyah……………..h. 29 

 38ص. جامع الدروس العربية،............. مصطفي الغالييين،  9
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 10اإلعراب عالمات  .3

 عالمة إعراب : حركة أو حرف أو حذف.

 فاحلركاة ثالث : الضمة والفتحة والكسرة. 

 واحلرف أربعة : األلف والنون والواو والياء. 

واحلذف إما قطع احلركة )ويسمى السكون( ، وإما قطع اآلخري ، وإما قطع 

 النون. 

 عالمات الرفع  ( أ

 للرفع أربع عالمات: الضمة والواو واأللف والنون، والضمة هي األصل. 

حيبر الصادُق، أفلح املؤمنون، )لِيُ ْنِفْق ُذْو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه. مثل ذلك : 

 ، يكرم التلميذان اجملتهدان، تنطقون بالصدق.((7الطالق:)

 الضمة  (1

 11والضمة تكون عالمة للرفع يف أربعة مواضع

 املفرداالسم  . أ

 مجع التكسري  .ب

 مجع الؤنث السامل .ج

 
 39-38نفس املرجع............ص.   10
 6ص.  ،(، دس)مساراع: كريا طه فوترا شرح خمتصر جدا على منت اآلجروميةأمحد زيين دحالن،   11



17 
 

 
 

 الفعل املضارع الذي مل يتصل بأخره شيء . د

 الواو (2

 تكون عالمة للرفع يف موضعنيفالواو 

 مجع الؤنث السامل . أ

 أمساء اخلمسة .ب

 األلف (3

 كون عالمة للرفع يف تثنية األمساء وأما األلف فت

 ثبوت النون (4

 سةكون عالمة للرفع يف األفعال اخلمثبوت النون فتوأما 

 عالمات النصب  (ب

األلف والياء والكسرة وحذف النون،  للنصب مخس عالمات: الفتحة و 

 والفتحة هي األصل.

مثل ذلك : جانب الشرَّ فتسَلَم، أعط ذا احلق حقه، حيب اهلل املتقني،  

 كان أبو عبيدة عامر ابن اجلراح وخالد بن الوليد قائدين عظيمني. 
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 12الفتحة (1

 والفتحة تكون عالمة النصب يف ثالثة مواضع

 االسم املفرد . أ

 مجع التكسري  .ب

 الفعل املضارع الذي مل يتصل بأخره شيء .ج

 األلف (2

 كون عالمة للنصب يف األمساء اخلمسةواأللف فت

 الكسرة  (3

 وأما الكسرة فتكون عالمة للنصب يف مجع املؤنث السامل.

 الياء (4

 كون عالمة للنصب قي املوضعنيوأما الياء فت

 تثنية اإلسم  . أ

  مجع املذكر السامل .ب

 حذف النون (5

 كون عالمة للنصب يف األفعال اخلمسةوأما حذف النون فت

 
 6نفس املرجع..........ص.   12



19 
 

 
 

 عالمات اجلر (ج

 للجر ثالث عالمات: الكسرة والياء والفتحة ، والكسرة هي األصل.

مثل ذلك : متسك بالفضائل، أطع أمر ربك، املرء بأصغريه: قلبه 

 ولسانه، ليس فاعل اخلري بأفضل من الساعي فيه. 

 13الكسرة  .1

 يف ثالثة مواضع والكسرة تكون عالمة للجر

 اإلسم املفرد املنصرف . أ

 ع التكسري املنصرفمج .ب

  ؤنث الساملمجع ال .ج

 الياء  .2

 كون عالمة للجر يف ثالثة املواضعوالياء فت

 األمساء اجلمسة . أ

 تثنية األمساء .ب

 مجع املذكر السامل .ج

 

 
 8نفس املراجع........ص.   13
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 الفتحة .3

 ا الفتحة فتكون عالمة للجر قي االسم الذي الينصرف وأم

 عالمات اجلزم ( د

للجزم ثالث عالمات : السكون وحذف اآلخر وحذف النون، 

 والسكون هي األصل. 

ا جين شر ا، افعل خري من يفعْل خريًا جيْد خريًا، ومن يزرْع شر  مثل ذلك: 

 .تدع إال اهللَ تلق خري،ال 

 14السكون  .1

 والسكون يكون عالمة للجزم يف الفعل املضارع الصحيص اآلخر 

 حذف النون .2

 فعال اخلمسةيف األوحذف النون يكون عالمة للجزم 

 حذف حرف العلة .3

فيكون عالمة للجزم يف الفعل املضارع املعتل وأما حذف حرف العلة 

 . اآلخر

 

 
 8نفس املرجع ...... ص.   14
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 أقسام اإلعراب   .4

 15أقسام اإلعراب ثالثة: لفظي وتقديري وحملي.

 اإلعراب اللفظي .1

 اإلعراب اللفطي: أثر ظاهر يف آخر الكلمة جيلبه العامل.

  وهو يكون يف الكلمات املعربة غري املعتلة اآلخر، مثل: يكرم األستاذ اجملتهد.

 اإلعراب تقديري  .2

اإلعراب تقديري: أثر غري ظاهر على آخر الكلمة، وجيلبه العامل، فتكون 

 احلركة مقدرة، ألهنا غري ملحوظة.

وهو يكون يف الكلمات املعربة املعتلة اآلخر باأللف أو الواو أو الياء، ويف 

املضاف إىل ياء املتكلم، ويف احملكي، إن مل يكن مجلة، وفيما يسمى به من 

 كلمات املبنية أو اجلمل.ال

 اإلعراب حملي  .3

اإلعراب احمللي: تغري اعتباري بسبب العامل، فال يكون ظاهرا وال مقدرا، 

وهو يكون يف الكلمات املبنية، مثل : جاء هؤالء التالميذ، أكرمت من 

 علم، و أحسنت إىل الذين اجتهجدوا، مل ينجحن  الكسالن. ت

 
 45-41ص. جامع الدروس العربية،............. مصطفي الغالييين،   15
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 مهارة القراءة  .ب

 القراءة مفهوم مهارة  .1

 الذي حمتويات وفهم رؤية هي عجم اإلندنسيامليف  القراءة فيتعر 

 نشاط عن عبارة القراءة. فقط ذهنال عن أو التحدث خالل من مكتوب

 ميكن فرد كل  قراءة خالل من. وحلها املشكالت وتقييم التفكري أمناط يتضمن

 16.نفسه خارج العامل يف ويتفاعل يتعلم أن

  ويستخدمها تنفيذها عملية هي القراءة فإن ،انتارجي يف هودصان قال

 أو الكلمات وسائل اتر اعب نقلها الباحث ينوي اليت الرسائل على للحصول

 تشكل اليت الكلمات جمموعة مشاركة طلبت عمليةوهي  17.املكتوبة اللغة

 يتحقق مل إذا. ةاملفرد الكلمات معىن معرفة يتم وحىت ة،اخلاص حملةا يف وحدة

 تنفيذ يتم ولن ، فهمها أو والضمنية الصرحية الرسائل التقاط يتم فلن هذا،

 عملية الواقع يف هي القراءة فإن وبالتايل،. صحيح بشكل القراءة عملية

 .النص من املعلومات الستخراج

نشطة، البنائية العقلية العملية اللقراءة: ان مفهوم اقال حممد عبيد 

تشمل  تفسري الرموز اليت يتلقاها القارئ عن طريق عينيه، وفهم معناها، والربط 

 
16 Radliyah Zaenuddin, Metodologi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group, 2005) h. 71 
17 Taringan, Pengajaran Membaca, (Bandung: Ganesa, 1987), h. 7 
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القراءة  18ديدة.اجلربة اخلبني اخلربة الشخصية للقرئ ومعاىن هذه الرموز  إلنتاج 

عملية تفاعل بني الرموز ذات الدالالت، وبني القارئ فكريا وعقليا وبصريا، مما 

قراء مث حتديد موقف عقلي نفسي عاطفي حنو ما يؤدي إىل فهمه وتذوقه ملا ي

يقرأ، ومن مث توظيف تلك التفاعالت مع املادة املقروءة إىل أمناط سلوكية توجه 

 19بشكل مباشر خربات الفرد.

 وفهمها القراءة أنواع مجيع على لتعرف القدرة هي القراءة مهارة

 قراءة على الطالب تدريب ويتم .الصعبة القراءة يسمى ما إىل بعضها ويضاف

 هو ما لرتمجة متعمدة جهود بذل دون ،املباشر املعىن فهم مع األجنبية اللغات

 الذين  األشخاص قبل من املفهوم ومن األم. اللغة إىل القراءة نصوص يف موجود

 اهلياكل استخدام فإن النص، وفهم الصحيح بالنطق وثيًقا ارتباطًا يرتبطون

 قبل عالٍ  بصوت القراءة لقراءة للطالب جًدا مهم أمر لفظيًا اإلحصائية اللغوية

 20.للنص جيد فهم على. ملساعدته بصمت قراءته

والقراءة إحدى املهارات الضرورية ألهنا إشارة إىل قدرة على التعرف 

والقدرة على  21والفهم وانتقال من الرمز املكتوب إىل صوت صريح أو صامت.

 
   22(  ص. 2011، )القاهرة: عامل الكتب، واملتعلمفنيات تعليم القراءة يف ضوء األدوار اجلديدة للمعلم حممد عبيد الظنحاىن،   18
 18( ص. 2006، )عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، أنشطة ومهارات القراءة والالستذكار يف املدرستني لالبتدائية واإلعدادية هبة حممد عبد احلميد،  19

20 Kemas Abdul Hai dan Neldi Harianto, “Efektifitas Pembelajaran Qiro’ah Pada Pogram 

Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Buaya Universitas Jambi”, Jurnal Titian: Vol. 1, No. 

2, Desember 2017, h. 130 
21 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran…………………..h. 143. 
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رة دمتعلقة باستيعاب املفردات والقواعد. مهارة القراءة هي ققراءة النص العريب 

باشرة من الصفحة املطبوعة إىل عقل القارئ، أى أن القراءة الىت املإنتقال املعىن 

   22باشرة وبطالقة من الصفحة املكتوبة أو املطلوبة.املنعلمها هي فهم املعاين 

 القراءة  تعليم مهارة اهداف .2

 صادقا مؤشرا التعليمية العملية يف دافهاأل ديدحت يف النجاح يعترب

 درسامل يهدي مهارهتا هبصفت العربية اللغة تعليم دافهأ فتحديد فيها، للنجاح

 يف القراءة تعليم من والرئيسي العام دفواهل .قيقهاحت وأساليب طرقني تعي إىل

 اليسار إىل نياليم من العربية اللغة يقرأ أن على قادرا يكون أن من تعلمامل كنمت

 عىنامل امتلفظ ويسر وسرعة صمت يف يقراء ان ينيع ح. وهذامريو    سهل بشكل

 ودون يباكالرت  او الكلمات عند توقف دون طبوعةامل الصفحة من مباشرة

 23.عجمباامل عديدة مرات اإلستعانة

 : الدرس يتمكن اجلزئية، دافهاأل شكل يف يوضع أن كنمي العام دفاهل ذاهو 

 .العربية اللغة يف عنها تعرب اليت باألصوات كتوبةامل الرموز رطب من (1

 .صحيح بنطق جهرية قراءة  نص قراءة من (2

 
 186( ص. 1985)مكة املكرمة: جامعة أم القرى، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى حممد كامل الناقة،  22
 151(، ص. 2003)مصر: مطتعة املعارف احلديدة  طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا،حممد كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،   23
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 ىنعامل ريتغ كاوإدر  طبوعةامل الصفحة من مباشرة العام ىنعامل تاجناست من (3

 .كيبالرت  بتغري

 احلديث مفردات نيب والفرق السياق، معاىن من فرداتامل ىنمع تعريف (4

 .الكتابة ومفردات

 .بينها تربط اليت ىنعامل عالقات وإدراك فرداتامل يف اجلمل معاىن فهم (5

 .وصرفها اللغة قواعد ذلك تعوق أن دون طالقنوإ بفهم القراءة (6

 . الرئيسة للفكرة كونةامل عالقاتال وإدراك والتفاصيل اجلزئية األفكار فهم (7

 .منها كل وظيفة و قيمالرت  عالمات تعرف (8

 إىل ةمجمرت  مفردات قوائم او عاجمبامل اإلستعانة دون بالطالقة القراءة (9

 ني. اللغت

 والتاريخ االدب قراءة إىل الصحيفة قراءة من ابتداء واسعة بقراءة القراءة (10

 عاينامل ليلحتو  النتائج ديدحتو  األحداث إدراك مع اجلارية واالحداث والعلوم

 .واالسالمية العربية بالثقافة الواسعة القراءة بطور ها ونقد
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 أنواع القراءة  .3

 24تقسيم القراءة من حيث أدائها )من حيث الشكل( اىل : (1

 قراءة جهرية  ( أ

 مطالعة صامتة (ب

 تقسيم القراءة من حيث املضمون : (2

ة من القراءة وفقا ألغراض  ويضم هذا القسم أنواعا خمتلف

قراءة حتليلية، ، ووفقا لطبيعة مستوى النص املطلوب : فهناك القارئ

  ، واقتصادية وقراءة اسطالعية، وقراءة تعبدية، وقراءة سياسية، واجتماعية

وعلمية وأدبية وغري ذلك من نصوص قرائية خيتلف مضموهنا ، كما 

 تتنوع أغراض القارئ اليت يقرأ من أجلها .

 وفيما يلي عرض توضيحي للقسم األول:

 

 

 

 

 
 88( ص. 2011، )عمان: دار املسرية ، اسسه واجراءاته الرتبوية تعليم القراءة والكتابةماهر شعبان عبد الباري،   24
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 مطالعة صامتة( –نقسيم القراءة من حيث الشكل واألداء : )قراءة جهرية 

 القراءة اجلهرية (1

ضحة، عندما يقرأ اإلنسان  القراءة اجلهرية : تلك القراءة امللعنة الوا

لطالقة اللغوية والثقفة يف ، ويرى الرتبويون أن القراءة مفتاح ااآلخرين

 . النفس

موز الكتابة اجلهرية هي الطالب على ترمجة ر ءة قال هبة حممد القرا

، ويف حال رته على أن يستوعب ويفهم ما يقرأ، وقداإىل أصوات ينطيقه

املقروء يكون هدم  فقدان الطالب القدرة على الفهم وعدم التفاعل مع

، وبذا فان القراءة اجلهرية تقوم على أربعة مفهوم القراءة، وألغى اهلدف منها

 25عناصر :

 رؤية العني املادة املقروءة . ( أ

 االدراك الذهين للصورة املقروءة. (ب

 نطق املادة املقروءة . (ج

 ادراك وفهم معىن املقروء . ( د

 
 27ص.   أنشطة ومهارات القراءة واالسبذكار..................هبة حممد عبد احلميد،   25
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أما القراءة اجلهرية من أجل أغراض أخرى كقراءة الروايات قراءة 

درامية وإلقاء الشعر بطريقة موجية، واالستمتاع بإلقاء األهازيج، وترمجة 

..إخل هذه األغراض رمبا تأيت فيما بعد، حني يصل املشاعر واألحاسيس.

الدراس إىل املستوى املرغوب فيه كقارئ، حني يستطيع من خالل خرباته 

 26أن يستخدم القراءة اجلهرية املوجيه.

 طالعة الصامتة امل (2

ب مهم من جوانب القراءة وفيها يوجه طالعة الصامتة هي جانامل

رأسيا،  األفكار واملعاين وتأخذ القراءة فيها اجتاهاالقارئ اهتمامه لقراءة 

، ويتصف القارئ املتقدم فيها )باتساع املدى أكثر من اجتاهها األفقي

 27.امتة جماالت كثرية ومتعددة أمههاالبصري( وللمطالعة الص

ة هي قدرة القارئ على فهم وإدراك هبه حممد القراءة الصامت وفقا

يتأتى ذلك إذا امتلك ، و هزة النطقستخدام أجملقروءة دون ااملادة امعاين 

، والقراءة ملادة املقروءة إىل دالالت ومعانالقارئ القدرة على ترمجة ا

، وما وقة بالقدرة على القراءة اجلهريةالصامتة ال تتحقق إال إذا كانت مسب

 
 154ص.  طرائق تدريس اللغة العربية..............حممد كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،   26
 90ص. اسسه .................. القراءة والكتابةتعليم ماهر شعبان عبد الباري،   27
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يصاحبها من التعرف على أشكال احلروف وأصواهتا ، وهي يذلك تقوم 

 28على ثالثة عناصر :

 التظر بالعني إىل املادة املقروءة. ( أ

 قراءة الكلمات واجلمل. (ب

 النشاط الذهين املصاحب واملؤدي اىل الفهم. (ج

القراءة الصامتة هي القراءة الىت يستخدم فيها اجلهاز الصويت. بأن  

كان القارئ يدرك احلروف والكلمات املطبوعة أمامه ويفهمها دون 

ل الرمز املكتوبة و فهم افهي عملية ح 29الصوت و دون أن جيهر ينطقها.

 مدلوالهتا بطريقة فكرية هادئة. 

 

 

 

 

  
 

 31ص.   أنشطة ومهارات القراءة واالسبذكار..................هبة حممد عبد احلميد،  28
 90(، ص. 1997، )لبنان: دار النغاس، خصائص العربية زطرائق تدريسهانايف حممود معروف،   29
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 مراحل تعلم القراءة .4

مراحل رئيسية، ولكل مرحلة مساهتا  ةيتم تعلم القراءة يف ثالث

 30هي: ةراحل الثالثوخصائصها، وامل

 االستعداد القراءة.  (1

وملا كان من شأهنا  استكشاف، وهتيئة.تعد هذه املرحلة تعر ف، و 

لك، كان من الضروري أن نعرف حقيقتها، واملعامل الرئيسة أن تكون كذ

 املكونة هلا، قلنا: إن هذه املرحلة هي مرحلة تعرف، واستكشاف، وهتيئة. 

 البدء يف تعل م القراءة. (2

، وبعد أن يبعد أن يكون الطفل قد مر  مبرحلة االستعداد القرائ

إعدادا عاما، وإعدادا لغويا مناسبا، فإنه  ةحليكون قد أعد يف هذه املر 

ل الربامج والنشاطات القرائية الالحقة. ومع  يصبح بعد ذلك جاهزا لتقب  

البدء يف القراءة، فإهنا من الناحية العملية  ةكون هذه املرحلة هي مرحل

ينبغي أال تكون كذالك، إذ حيسن أن تكون مسبوقة باملرحلة الىت شرحناها، 

 االستعداد.وهي مرحلة 

 
 49ص.  (، دس، )األردان: دار األمل للنشر والتوزيعالتعليميعلم اللغة مسري شريف استيتية،    30
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هذه املرحلة أن تكون مبنية على مرحلة سابقة،   وإذا كان من شأن

 اكان من الضروري أن خنرج بنتيجة مؤداها أن أهم ما مييز هذه املرحلة أهن

يف التهيئة القرائية. وهنا،  "مرحلة استخدام املهارات" اليت اكتسبها الطفل 

الطفل باستخدام األمناط اللغوية اليت كان قد اكتسبها يف املرحلة  يبدأ

 السابقة، ليبين عليها تعلم أمناط أخرى.

وبغض النظر عن طبيعة الطريقة اليت ستتبع يف تدريس القراءة، هي 

طريقة الكلمة، أو احلرف، أو اجلملة، فإنه من الضروري تعليم األمناط  

ادثة. إن اختزان األمناط اجلملة عن ا وحماجلملة عن طريقة ممارستها: مساع

طريق ممارستها املستمرة يساعد الطالب يف املستقبل على القراءة املقبولة من 

 حيث السرعة. 

 التوسع يف القراءة (3

انطالق املتعلمني يف القراءة، فهي متثل مرحلة  ،تعد هذه املرحلة

كافة املهارات هؤالء املتعلمني من أن يستخدموا   نالذي ميك   ج اللغويالنض

 القرائية الىت اكتسبوها يف املرحلتني السابقتني.
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 بحوث السابقة . ج

 يقدم الباحث البحوث السابقة كما يلي:

البحث العلمي الذي كتبه ليسا فورمنا ساري، حتت املوضوع "ارتباط بني إتقان  .1

قواعد النحو ومهارة القراءة عند تالميذ الصف الثاين يف املدرسة العالية دينية 

فرتي باكن بارو" أما مسائل البحثه فهو: )أ( كيف الدور بني إتقان قواعد النحو 

 يف املدرسة العالية دينية فرتي باكن بارو؟ ومهارة القراءة عند تالميذ الصف الثاين

)ب( كيف إتقان قواعد النحو عند تالميذ؟ )ج( كيف مهارة القراءة عند 

تالميذ؟ )د( مالعوامل اليت تؤثر مبهارة القراءة عند تالميذ؟ فمنهج البحث هو 

 بإستعمال على املنهج الكمي. واألدوات الرائيسة يف هذا البحث هي اإلختبار. 

ج البحث هي : ارتباط هام بني إتقان قواعد النحو ومهارة القراءة، نتائ

. فاملعىن من ذالك تؤثر إتقان  %32.4ألنه تؤثر قواعد النحو على مهارة القراءة 

قواعد النحو على مهارة القراءة التالميذ الصف الثاين يف املدرسة العالية دينية 

 31ألخرى. تؤثرها عوامل ا %67.86مث  %32.4فرتي بكن بارو 

البحث العلمي الذي كتبه اعانة املنجية، حتت املوضوع " دراسة اإلرتباطية بني  .2

فهم الكتاب األجرومية ومهارة القراءة النصوص العربية عند طالب الفصل األول 

 
)باكن بارو:  ارتباط بني إتقان قواعد النحو ومهارة القراءة عند تالميذ الصف الثاين يف املدرسة العالية دينية فرتي باكن بارو،ليسا فورمنا سلري،   31

 ( ص. ن2014احلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو، 
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يف املرحلة األوىل "أ" يف املدرسة الدينية "نور األمة" فرتي كوتا غيدي جوكجاكرتا 

وأما مسائل البحث فهو: )أ( كيف فهم طالب " 2012/2013للعام الدراسي 

على كتاب األجرومية يف تعليم اللغة العربية يف الفصل األول املرحلة األوىل "أ" يف 

املدرسة الدينية "نور األمة" فرتي كوتا غيدي جوكجاكرتا للعام الدراسي 

؟ )ب( كيف يقدر طالب يف الفصل األول املرحلة األوىل "أ" يف 2012/2013

سة الدينية "نور األمة" فرتي كوتا غيدي جوكجاكرتا للعام الدراسي املدر 

على قراءة النصوص العربية؟ )ج( هل موجود عالقة كبرية بني  2012/2013

فهم الكتاب األجرومية وكفاءة طالب الفصل األول يف املرحلة األوىل "أ" يف 

الدراسي املدرسة الدينية "نور األمة" فرتي كوتا غيدي جوكجاكرتا للعام 

على قراءة النصوص العربية؟ فمنهج البحث هو بإستعمال على  2012/2013

املنهج الكمي. وطريقة مجيع البينات اليت تستخدمها هي : املالحظة واملقابلة 

 واإلستبيان والوثائق. 

نتائج البحث هي: فهم طالب الكتاب األجرومية جيدا جدا 

(. وجند  46،83العربية جيدا جدا )(. وأما فهم مهارة القراءة النصوص 82،13)

العالقة اإلجيابية املهمة بني فهم الكتاب األجروبية ومهارة القراءة النصوص العربية 

عند الطالب الفصل األول يف املرحلة األوىل "أ" يف املدرسة الدينية "نور األمة" 
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ونتجة درجة العالقة   0،000فرتي كوتا غيدي جوكجاكرتا بنتيجة مهمة 

وتعترب هذه العالقة الوثيقة. ونلخص درجة ارتفاع واخنفاض بني فهم . 976،0

الكتاب األجرومية ومهارة قراءة النصوص العربية عند الطالب الفصل األول يف 

املرحلة األوىل "أ" يف املدرسة الدينية "نور األمة" فرتي كوتا غيدي جوكجاكرتا.  

مهارهتم يف مهارة قراءة اذا فهم وأجاد الطالب على كتاب األجرومية فازداد 

 32النصوص العربية. 

حممد نور حريص أشريف حتت املوضوع "تأثري علم  الذي كتبهالبحث العلمي  .3

ة الطاهرية عانرتو نولونج النحو على كفاءة القراءة يف املدرسة الثانوية اإلسالمي

كيف تدرس علم النحو يف املدرسة فهو )أ( سائل البحث وأما امل. أجونج"

كيف تأثري تدريس علم   ة الطاهرية عانرتو نولونج أجونج؟ )ب(الثانوية اإلسالمي

ية الطاهرية عانرتو نولونج النحو على كفاءة القراءة يف املدرسة الثانوية اإلسالم

أجونج؟ فمنهج البحث هو بإستعمال على املنهج الكمي. وطريقة مجيع البينات 

حظة واملقابلة والوثائق املكتوبة. ولتحليل اليت تستخدمها هي : اإلستبيانات واملال

" ضرب الغزوم  rالبيانات فستعمل الباحثة حتليل اإلحصائ بعامل إرتباط "

(Product Moment   .) 

 
32 I’anatul Munjiyah, Studi Korelasi Pemahaman Kitab Al-Jurumiyyah dengan Kemampuan 

Membaca Teks Arab Siswa Kelas I Marhalah I A Madrasah Diniyah Nurul Ummah Puteri 

Kotagede Yogyakarta Tahun Ajaran 2012/2013, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013) h. xxi 
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دورا هاما يف تعليم القراءة بالقيمة أن علم النحو ب نتائج البحث:

0،477=r   ألن  .ةوثيق الصلة إىل القدرة القراءواملعىن من نتيجة أن علم النحو

 33إذا نريد أن نستطيع القراءة صحيحا ضرور علم النحو .

تأثري الكتاب البحث العلمي الذي كتبه أنا درة احلكمة، حتت املوضوع " .4

التعليمي "التسهيل" على مهارة القراءة لطالبات معهد اجلامعة تولونج أجونج 

" .وأما مسائل البحث فهو: )أ( كيف إستخدام الكتاب اإلسالمية احلكومية

للعام  معهد اجلامعة تولونج أجونج اإلسالمية احلكوميةالتعليمي "التسهيل" يف 

"التسهيل" ؟ )ب(  كم قيمه التأثري الكتاب التعليمي 2018-2017الدراسي 

 ةعلى مهارة القراءة لطالبات معهد اجلامعة تولونج أجونج اإلسالمية احلكومي

فمنهج البحث هو بإستعمال على املنهج ؟ 2018-2017للعام الدراسي 

الكمي بالدراسة امليدان. وطريقة مجيع البينات اليت تستخدمها هي: اإلستبيانات 

 واملالحظة واملقابلة والوثائق املكتوبة. 

نتائج البحث: حيتاج التجديدات لتكميل كتاب التسهيل. يف حتليل 

. هذا 0،800-0،600. وهي تقع بني Rxy=0،623 احلقائق، توجد النتيجة

 
كلية    )، تأثري علم النحو على كفاءة القراءة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية الطاهرية عانرتو نولونج أجونج ، البحث العلمىحممد نور حريص ،  33

 ( ص. ن 2015: ية تولونج أجونج مالتالبية و العلوم التعليمية اجلامعة اإلسالمية احلكو 
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املعىن كان التأثري الكتاب التعليمي "التسهيل" على مهارة القراءة لطالبات معهد 

 34.اجلامعة تولونج أجونج اإلسالمية احلكومية. وتأثري بقدر كفاية

البحث العلمي الذي كتبه حممد صفوان هادى، حتت املوضوع "اإلعراب يف نظر  .5

هيم أنيس يف كتابه "من أسرار اللغة". ومسائل البحث فهو )أ( ما نظر دكتور إبرا 

الدكتور إبراهيم أنيس عن اإلعراب؟ )ب( ما احلجة اليت جلها الدكتور إبراهيم 

أنيس دليال على فكرته؟ )ج( ما انتقادات الباحثني وردودهم على الفكرة 

ذج البحث الدكتور إبراهيم أنيس؟. فمنهج البحث هو بإستعمال على منو 

 الكيفي. 

( كان الدكتور إبراهيم أنيس شك يف حقيقه 1نتائج البحث هي: )

اإلعراب. ومل يكن الدكتور إبراهيم أنيس أول من شك يف حقيقه اإلعراب ففسره 

( فكرة الدكتور إبراهيم أنيس وحجته عن اإلعراب هي: )أ( أن  2هبذا التفسري. )

يف العرب   اإلعراب قصة خمتلقة  وصناع النحاة. ألن اإلعراب ليس موجودا

اجلاهلية، بل موجوده منذ ابتكار النحاة اإلعراب فب أواخر القرن األول اهلجري 

تقريبا. )ب( أن احلركات اإلعرابية ليس هلا داللة على املعىن. كانت احلركات 

اإلعرابية هي صفة من الوصل يف الكالم. )ج( أن ظاهر اإلعراب باحلروف  

 
كلية التالبية  )،  تأثري الكتاب التعليمي "التسهيل" على مهارة القراءة لطالبات معهد اجلامعة تولونج أجونج اإلسالمية احلكوميةأنا درة احلكمة ،  34

 ( ص. ن 2018:و العلوم التعليمية اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج
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ص قبائل أخرى. )د( أن الذي كانت إحدى صورة ختص والصور األخرى خت

حيدد املعىن أمران. أوهلما حييط بالكالم من ظروف ومالبسات، تقوم على معرفة 

الصلة بني متكلم والسامع ومعرفة السياق والظروف اليت مهدت للكالم. 

 35وثانيهما نظام اجلملة العربية واملوضع اخلص لكل املعىن من املعاىن اللغوية.

 السابقةالجدول بحوث   2.1

 اإلختالفات التساوي اسم الباحثين وموضوع البحث  نمرة
البحث العلمي الذي كتبه ليسا فورمنا   . 1

ساري، حتت املوضوع "ارتباط بني  
إتقان قواعد النحو ومهارة القراءة  
عند تالميذ الصف الثاين يف املدرسة  

 العالية دينية فرتي باكن بارو" 

هناك البحث 
عن مهارة القراءة  

جد تأثري بني ويو 
متغريين ومن  
البحث الكمي 

 أيضا. 

متغري احلرى: قواعد 
النحو، وخمتلف مكان 
البحث، وعام 
الدراسي، وحتليل 

 البينات.

البحث العلمي الذي كتبه اعانة   . 2
املنجية، حتت املوضوع " دراسة  
اإلرتباطية بني فهم الكتاب األجرومية  
ومهارة القراءة النصوص العربية عند  
طالب الفصل األول يف املرحلة األوىل  
"أ" يف املدرسة الدينية "نور األمة"  
فرتي كوتا غيدي جوكجاكرتا للعام  

 " 2013/ 2012الدراسي 

هناك البحث 
عن مهارة القراءة  
ويوجد تأثري بني 
متغريين ومن  
البحث الكمي 

 أيضا. 

متغري احلرى: كتاب 
األجرومية، وخمتلف 
مكان البحث، وعام 

وحتليل  الدراسي،
البيانات و طريقة مجع 

 البيانات. 

متغري احلرى: علم هناك البحث البحث العلمي الذي كتبه حممد نور  . 3

 
)جوكجاكرتا: كلية اآلداب جبامعة سونن كاليجاكا  اإلعراب يف نظر دكتور إيراهيم أنيس يف كتابه ال أسرار اللغة"حممد صفوان هادي،   35
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حريص أشريف حتت املوضوع "تأثري 
علم النحو على كفاءة القراءة يف  
املدرسة الثانوية اإلسالمية الطاهرية  

 عانرتو نولونج أجونج"

عن مهارة القراءة  
ويوجد تأثري بني 
متغريين ومن  
البحث الكمي 

 أيضا. 

النحو، وخمتلف مكان 
البحث، وعام 
الدراسي، وحتليل 

 البينات.

البحث العلمي الذي كتبه أنا درة  . 4
تأثري  احلكمة، حتت املوضوع "

الكتاب التعليمي "التسهيل" على  
مهارة القراءة لطالبات معهد اجلامعة  

 " تولونج أجونج اإلسالمية احلكومية

البحث هناك 
عن مهارة القراءة  
ويوجد تأثري بني 
متغريين ومن  
البحث الكمي 

 أيضا. 

متغري احلرى: كتاب 
التعليمي التسهيل، 
وخمتلف عن مكان 
البحث، وطريقة اجلمع 
البيانات، وعام 
الدراسي، وحتليل 

 البينات.
البحث العلمي الذي كتبه حممد   . 5

صفوان هادى، حتت املوضوع  
ور إبراهيم "اإلعراب يف نظر دكت

 أنيس يف كتابه "من أسرار اللغة" 

متغري احلرى:  
 اإلعراب 

خمتلف عن مكان 
البحث، وعام 
الدراسي، وطريقة 
اجلمع البينات، ومنهج 
البحث فهو منهج 

 الكيفي. 
 
 

 


