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قرار الطالبة   اإ

النحوية وهمارة  استيعاب القواعد  " بعنوان   الرسال هر عىل أ ن هذرّ تق الآتية ةالباحثة املوقّع       

قد كتبهتا  " الالكم العريب لطالبات الفصل اخلامس مبعهد دار الّسالم كونتور للبنات احلرم الّرابع 

ذا  فالبحث   الكّه يأ   ابعضه من حبث  تليس ابّّي أ نّ ي تأ ليفه و  ادعى أ حد مس تقبال أ نّ ابنفسها واإ

 .وادلرجة املكتس بة ستبطل ابحلمك

 

    2020برأ كتو  24، كنداري

ة توقيع الباحث  
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 موافقة املرشف 

 : لرمق التسجي ،جنوى ابلقسط : من الطالبة  ةقدمتامل  الرسال بعد اإطالع  

استيعاب القواعد النحوية وهمارة الالكم العريب لطالبات الفصل  : بعنوان  ،16010102046

صالحات الالزمة أ قرر  بعد اإجراء الا ، اخلامس مبعهد دار الّسالم كونتور للبنات احلرم الّرابع

قد اس توفت الرشوط العلمية املطلوبة وأ نا صاحلة لتقدميها  ةاملذكور رسالال  اكملرشف عىل أ ن

 . املناقشةيف امتحان 

 
 مـــ  2020 أ كتوبر 24 ، كنداري

 ه 1442 ربيع ال ول 6 

 

 املشرف 
 

 

 املاجس تي ادلكتور عّباس،  
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mailto:iainkendari@yahoo.co.id


 

 ج
 

KEMENTERIAN AGAMA  

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga-Kota Kendari 

Telp/Faximili (0401) 3193710 E-Mail. iainkendari@yahoo.co.id 

Website. http//iainkendari.ac.id 

 املناقشة متحان  ا جلنة   تقرير 

الرتبية وعل التدريس يف  اجلامعة  متحان شعبة تدريس اللغة العربية بلكية اجلنة قررت 

يل : ج ، رمق التس جنوى ابلقسط  قدمة من البحث :تاالإسالمية احلكومية كنداري قبول الرسال امل 

الفصل   لبات ا لط  استيعاب القواعد النحوية وهمارة الالكم العريب: ، بعنوان 16010102046

  أ كتوبر  22 املناقشة متحانا، وبعد اإجراء  الرابع   احلرم   مبعهد دار السالم كونتور للبنات   الـخامس 

ل شهادة رسجاان الرتبية االإسالمية بلكّية الرتبية وعل  يطلوبة لن املرشوط ال ، كرشط من 2020

 التدريس، شعبة تدريس اللغة العربية بعد اإجراء االإصالحات الاّلزمة. 

 متحان: عضاء جلنة الاأ  

   م 2020 أ كتوبر 24 ،يكندار 

  ه 1442 ربيع ال ول 6          

 املمتحنون 

 )...............(          املاجس تي  عّباس  ادلكتور  :        الرئيس 

   (...............) املاجس تي    احلاجة س يت قريظة ادلكتورة   :        ال عضاء

 ...............( (                   املاجس تي  عبد العزيز  :        

 

 يامعة االإسالمية احلكومية كندار لكية الرتبية وعل التدريس يف اجلل  ةمعيد

 

 

   املاجس تيادلكتور مسدين،  

196712311999031002يف : ظ رمق التو 
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 ملخص البحث 

"استيعاب القواعد النحوية وهمارة الالكم العريب    بعنوان:  16010102046  جنوى ابلقسط: 

شعبة تدريس اللغة العربية، لكية لطالبات الفصل اخلامس مبعهد دارالسالم كونتور للبنات احلرم الرابع"، 

 الرتبية وعل التدريس، اجلامعة االإسالمية احلكومية كنداري، املرشف: ادلكتور عباس املاجس تي 

أ داة االتصال ووس يةل التعبي. فاإن الهدف ل ن اللغة . ا يف حياة الناساكنت اللغة تلعب دورا هام

ومعهد ال سايس لتعلمي اللغة العربية هو اكساب التلميذات القدرة عىل االتصال اللغوي الواحض السلمي. 

دارالسالم كونتور للبنات احلرم الرابع هو اإحدى املؤسسات الرتبية االإسالمية اليت تشّجع اإىل احلركة اللغوية. 

حداها همارة الالكم. ف وأ ن نشاط التعلمي ال حتاج اإىل ت لغوي البد أ ن يكون موهجا اإىل تمنية املهارات ال ربعة واإ

نحو ل قانون يعصم لسانه عن اخلطأ  ليكون الالكم عىل طبق اللغة اليت يتعلمها وذكل هو النحو والرصف. فا

لهيا  وال هداف ن يكون ضوابط تقّوم هبا ال لس نة.سبب وعةل ملعرفة املعىن الصحيح والبد أ   اليت تريم اإ

 همارة الالكم العريبو  ( الكشف عن استيعاب القواعد النحوية1الباحثة من خالل كتابة هذه الرسال يه )

العالقة أ و عدم وجودها بّي استيعاب القواعد النحوية وهمارة الالكم  رفة( مع2)لطالبات الفصل اخلامس 

( معرفة مس توى العالقة 3) ر للبنات احلرم الرابع.العريب لطالبات الفصل اخلامس مبعهد دارالسالم كونتو 

استيعاب القواعد النحوية وهمارة الالكم العريب لطالبات الفصل اخلامس مبعهد دارالسالم كونتور للبنات بّي  

اإن هذا البحث من نوع البحث امليداين، وهو ادلراسة التحليلية المكية الامتثلية. وجممتع ادلراسة . احلرم الرابع

البحث هو طالبات الفصل اخلامس مبعهد دارالسالم كونتور للبنات احلرم الرابع. ويف هذا البحث  لهذا 

طالبة(، ويسمى نوع هذا البحث حبث اجملمتع أ و حبث   35أ خذت الباحثة مجيع عدد اجملمتع لقةّل عددهّن )

( استيعاب القواعد النحوية لطالبات الفصل اخلامس  1حصلت الباحثة عىل الاس تنباط عىل أ ن: )  االإحصاء.

توجد العالقة    (  3(، )13،85جيدة )( همارة الالكم العريب لطالبات الفصل اخلامس  2(، )12،11جيدة )

سالم كونتور للبنات بّي استيعاب القواعد النحوية وهمارة الالكم العريب لطالبات الفصل اخلامس مبعهد دارال 

ومن هذا البحث، فرتجو الباحثة عىل هيئة اإرشاف اللغة أ ن  (.0،761عالقة عالية ابلنتيجة ) احلرم الرابع

تقان وتكثيف   تكرث يف التعبي مناس با ابلقواعد النحوية. وعىل مجيع مدرسات النحو أ ن يقمن بتدريس النحو ابإ

ن ال ساليب والرتاكيب العربية متنوعة. ولطالبات الفصل التدريبات يف قراءة العربية الفصيحة حىت تكو

اخلامس خاصة أ ن يس تخدمن القواعد النحوية يف التعبي أ و الالكم لتنقيص اس تخدام القواعد النحوية غي 

 حصيحة. 

 اللكمة ال ساس ية: القواعد النحوية، همارة الالكم العريب 



 

 ه
 

 لكمة متهيدية 

 

الصاحلات جميب ادلعوات رفيع ادلرجات، وهو اذلي يقبل امحلد هلل اذلي بنعمته تمت 

لهنا و  وليس لنا رب   رازقناالتوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السموات ومزنل الآايت، اإ

 . سواه

حنمدك اللهم ونس تعينك ونس هتديك، ونؤمن بك ونتولك عليك، ونثين عليك اخلي لكه،  

علينا محمد عبدك ورسوكل، وريض هللا عن حصابته اذلين  ونصّّل ونسّل عىل معلمنا ومنّتك 

 :وبعد. سعدوا برؤيته، واتبعوا النور اذلي أ نزل معه

فهبدى هللا وبنعمته متت كتابة هذه الرسال املتواضعة اس تفاء لبعض الرشوط للحصول  

وهذابين   وادلاين الذلان ربياين صغيا  اإىل درجة رسجاان، فأ قدم جزيل الشكر وفائق الاحرتام اإىل

 :، وأ بلغ لكمة شكري اإىلكبيا، والذلان قد قام برتبييت وبتعلميي  اإىل أ ن أ كون ما كنت عليه الآن

فضيةل مديرة اجلامعة االإسالمية احلكومية كنداري الس يدة ادلكتورة فائزة بنت . 1

 ، اليت أ عطت لك تشجيعات واالإرشادات يف تعلمي الطالب. املاجس تي أ واض

ية الرتبية وعل التدريس جبامعة االإسالمية احلكومية كنداري، ال س تاذ فضيةل معيد لك .  2

، ومساعديه وللك من قام ابل عامل االإدارية والتعلميية يف هذه اجلامعة مبا بذلوا املاجس تيمسدين  

 . هجدمه وأ وقاهتم وأ فاكرمه وأ عامهلم للرتبية والتعلمي فهيا

فضيةل رئيس شعبة تدريس اللغة العربية جبامعة االإسالمية احلكومية كنداري، ال س تاذ .  3

، اذلي دفعين ابالإرشادات الصاحلة وادلعاء كثيا ومحلين عىل امحلاسة يف املاجس تيعبد العزيز 

 . ادلراسة

، اذلي تفضل ابالإرشاف التام املاجس تيفضيةل الس يد ال س تاذ ادلكتور عبّاس . 4

رشاده وتعلميه اإىل أ ن يمت هذا البحثواملراجع  .ة ادلقيقة عىل هذا البحث ابإ

  عبد العزيز وال س تاذ  املاجس تيقريظة  ةل ال س تاذة ادلكتورة احلاّجة س يت. فضي5

 .متحان الا هذا فرصهتام يف قضيان االذل املاجس تي



 

 و
 

  .اجلامعةفضيةل احملارضين الكرام اذلين قاموا ابلرتبية والتعلمي يف هذه . 6

اكفة ال خوات العزيزات اللآيئ قدمن للباحثة عوان وتشجيعا ودعاء بلك االإخالص  .7

متام كتابة هذا البحث  . يف اإ

هذا وأ سأ ل هللا عّز وجّل أ ن يوفر هلم خي اجلزاء والسعادة يف ادلنيا والآخرة ابلهداية 

الكرمي وينفع للناس أ مجعّي، وصىل والتوفيق، وأ سأ هل س بحانه وتعاىل أ ن جيعلين خالصة لوهجه 

 . هللا عىل س يدان محمد وعىل أ هل وأ حصابه وسل، وامحلد هلل رب العاملّي

 

 

 حتريرا بكونتور للبنات احلرم الرابع 

 

 الباحثة 
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