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 الباب ال ول 

 مقدمة 

 خلفية البحث    : الفصل ال ول  

أ هلها أ ايم دول املامكل، ونسوا ما ا جهرها فهيعىل اللغة العربية حّي من ادلهر  لقد أ ىت

  ، (2000)معر ع.،  والانتشار العظمي ىف كثي من ال قطار اكنت عليه من الفصاحة والرقّ 

حيث أ ن العرب ينطقون ويتلكمون اللغة العربية غي جارية عىل القانون أ و القواعد أ و النظم  

ىل ا حياء اللغة، فنشأ ت بيهنم هنضة اللغة  . اللغوية ولقد شعر العرب بعد ذكل بشدة احلاجة ا 

 . العربية

املعىن متحدة من حيث املعىن، أ ي أ ن  واللغات كثية، ويه خمتلفة من حيث اللفظ

واللغة  .  الواحد اذلى خياجل ضامئر الناس واحد، ولكن لك قوم يعربون عنه بلفظ غي لفظ الآخرين

لينا من طريق النقل.  العربية يه اللكامت الىت يعرب هبا العرب عن أ غراضهم وحفظها .  وقد وصلت ا 

)الغالييين،  ومنظوهمموالاحاديث الرشيفة، وما رواه الثقات من منثور العرب  لنا القرأ ن الكرمي

1993). 

علوم اللغة العربية أ فضل العلوم ما اكن زينة، وجامال ل هلها، وعوان عىل حسن أ داهئا، 

املوجب للرباعة، املهنج لس بل . وهو عل العربية املوّصل اإىل صواب النطق، املقمي لزيغ اللسان

ىل محمود الافصاح البيان جبودة ال بالغ،  النفوس ويكنّه الضمي    جتنّهوصدق العبارة عام . املؤّدي ا 

 .ه( 1354)الهامشي،  وما ال نسان لول اللسان. من كرامئ املعاين ورشائفها
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ويه ثالثة .  فالعلوم العربية يه العلوم اليت يتوصل هبا اإىل عصمة اللسان والقل عن اخلطاإ  

والرمس واملعاين والبيان والبديع والعروض ( وجيمعهام امس النحو)الرصف وال عراب "عرش علام 

 . (1993)الغالييين،  والقوايف وقرض الشعر وال نشاء واخلطابة واترخي ال دب ومنت اللغة

واجممتع، ل ن التعلمي يرشد الناس من اجلهل اإىل والتعلمي هو يشء رضوري يف حياة الفرد   

املعرفة والعلوم الكثية يف هذه احلياة، وال يس تطيع الناس أ ن يعيش بدون التعلمي، لكام يفعل 

ما العلوم ادلنيوية أ و ال خروية. كام هو    الناس العمل البد ابلعل وكثي من العلوم جندها يف التعلمي اإ

رد حشو ال ذهان، وتعلمي املواد ادلراس ية ما مل يعل، بل الغرض املعروف أ ن الغرض منه ليس جم

عداد   منه هتذيب ال خالق وتربية ال رواح وبّث الفضيةل يف النفوس وتعويد الآداب السامية واإ

 (1429)ادلرايس، أ صول الرتبية والتعلمي اجلزء الثالث،  الناس حلياة طاهرة لكها اإخالص وطهارة.  

هذه املهارات ال ربعة تتواصل    س امتع والالكم والقراءة والكتابة،واللغة أ ربع همارات يه الا 

هارة الثانية بعد همارة الاس امتع، والناس حيتاجون اإىل الالكم أ ما همارة الالكم يه امل  .  بعضها ببعض 

 .اإىل الناسا س يلقيه املتلكم الالكم يكون وس يةل للتعبي معّ يف املعامةل بيهنم، ف 

اللغوي للكبار والصغار عىل   النشاطول شّك أ ن الالكم أ و التحدث من أ مّه أ لوان  

.  أ ى أ هنم يتلكمون أ كرث مما يكتبون.  السواء، فالناس يس تخدمون الالكم أ كرث من الكتابة يف حياهتم 

نسانومن هنا ميكن اعتبار الالكم هو الشلك الرئييس لالتصال اللغوي اب وعىل ذكل  . لنس بة لال 

 .(2006)مدكور،  واس تخداماهتايعترب الالكم أ مه جزء يف املامرسة اللغوية  

االإسالمية    التعلميية  اكن معهد دارالسالم كونتور للبنات احلرم الرابع هو اإحدى املؤسسات 

فأ صبحت  وقد اش هتر هذا املعهد بلغتني رمسيتني العربية وال جنلزيية،  .  يت تشجع اإىل احلركة اللغوية ال
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يف تكوين  بليغاوهذا املعهد هيمت اهامتما . س تخدمة يف احملادثة اليومية لغة رمسية م هااتن لغتان 

 . ن احلياةية لينجحن يف مياديطالباته املتخرجات انطقات ابلعربية واالإجنلزي 

ذ النحو  قال ال س تاذ  ن اللغة أ وىل أ ن تعل، اإ عّل رشقاوي )أ حد مشاييخ كونتور( "اإ

بأ ن تعلمي اللغة هو تعلمي الثقافة، فهيا عدة طرق بدونا ال يفهم". من هذه العبارة رأ ى ال س تاذ 

فاملدّرسة تعّل   لتعلمي اللغة عند ال س تاذ عّل رشقاوي اإحداها الطالبات اللآيئ يتلكمن كثيا.

 للغة الرمسية حسب ادلروس املقّررة. الطالبات اب

  طالبات الفصل اخلامس أ ّن  و ،  Bقامت الباحثة اكملدّرسة ملادة النحو يف الفصل اخلامس   

B    القدرة يف استيعاب ادلروس   ونظرا من هذا، لهنّ .  يف الامتحان  5،59حصلت نتيجهتن مبعدل

يف الامتحان للفصل B   واكنت النتاجئ لطالبات الفصل اخلامس.  اللغوية خاصة يف القواعد النحوية

 . 6،18دة مبعدل ادلرايس ال ول ملادة النحو جيّ 

ورأ ت الباحثة أ ّن طالبات الفصل اخلامس مبعهد دارالسالم كونتور للبنات احلرم الرابع   

املتوّسطة يف تعّل اللغة العربية. ولكن هذا الوصول مل يكن دليال قطعيّا عىل أ ّن   وصلن اإىل الطبقة

د التعبيات العربية غي مطابقة ابلقواعد النحوية  و وجب  كفاءهتّن اللغوية بلغت اإىل الامتياز. 

 : التعبيات والرتاكيب املس تخدمة عىل سبيل ال مثةل. والرتاكيب الصحيحة

ييأَانا اليتي "  اْشرتا  " ت

 لاهاا أ نمْتم "" 

اْن ""  اْن أ نتي َكا  أَنتي َكا
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) ْ ِتي ْجرا ة كم " ) حم ْجرا  " حم

هذه التعبيات تقال يف غي وهجها ال صّل، مع أ ّن طالبات الفصل اخلامس مبعهد دارالسالم كونتور 

فصل ال ول للبنات احلرم الرابع يه الطالبات اللآيئ درسن وتعلمن بعض ادلروس اللغوية منذ 

قادرات يف ومن ظّن الباحثة أ ن طالبات الفصل اخلامس  .اكللغة العربية والنحو والرصف وغيها

اجليدة عىل تطبيق الالكم العريب مع أ نّن تعلمن القواعد ال ساس ية ملادة استيعاب القواعد النحوية  

 النحو من الفصل الثاين. 

تبحث عن استيعاب القواعد النحوية وهمارة ومن هذا الرشح املوجز أ رادت الباحثة أ ن  

 . الالكم العريب لطالبات الفصل اخلامس مبعهد دارالسالم كونتور للبنات احلرم الرابع

 تركزي البحث :  الفصل الثاين 

النحوية وهمارة  استيعاب القواعد " بناء عىل خلفية البحث، ركزت الباحثة حبهثا يف   

 ." اخلامس مبعهد دارالسالم كونتور للبنات احلرم الرابعالالكم العريب لطالبات الفصل 

 مشلكة البحث :  الفصل الثالث 

 :  فامي يّل مشلكهتاالباحثة  مؤسسا عىل خلفية البحث، فأ تت 

لطالبات الفصل اخلامس مبعهد   وهمارة الالكم العريب استيعاب القواعد النحوية كيف اكن. 1

 الرابع ؟ السالم كونتور للبنات احلرم دار 

هل توجد العالقة بّي استيعاب القواعد النحوية وهمارة الالكم العريب لطالبات الفصل  . 2

 اخلامس مبعهد دارالسالم كونتور للبنات احلرم الرابع ؟
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كيف مس توى العالقة بّي استيعاب القواعد النحوية وهمارة الالكم العريب لطالبات الفصل  . 3

 للبنات احلرم الرابع ؟ اخلامس مبعهد دارالسالم كونتور

 أ هداف البحث   : الفصل الرابع 

 : مهنا تبحث هذا املوضوع عىل أ هداف،الباحثة  انطالقا مما س بق، قامت 

لطالبات الفصل اخلامس مبعهد همارة الالكم العريب و الكشف عن استيعاب القواعد النحوية . 1

 دارالسالم كونتور للبنات احلرم الرابع. 

وجود العالقة أ و عدم وجودها بّي استيعاب القواعد النحوية وهمارة الالكم  الكشف عن . 2

 . الم كونتور للبنات احلرم الرابعالعريب لطالبات الفصل اخلامس مبعهد دارالس

الكشف عن مس توى العالقة بّي استيعاب القواعد النحوية وهمارة الالكم العريب لطالبات  . 3

 دارالسالم كونتور للبنات احلرم الرابع. الفصل اخلامس مبعهد 

 أ مهية البحث   : الفصل اخلامس 

 : تأ ملت الباحثة أ ن تكون هذه ادلراسة منافع عديدة، أ مهّها ما ييل 

 ال مهية النظرية . 1

 . والباحثّيأ ن تكون هذه الرساةل مادة انفعة يف كتابة البحث العلمي للقّراء ( أ   

سهاما يف اجملال عىل استيعاب القواعد النحوية، خاّصة يف ( ب  أ ن تكون هذه الرساةل ا 

 . جمال همارة الالكم العريب
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 ال مهية التطبيقية. 2

عن استيعاب القواعد النحوية وهمارة أ ن تكون هذه الرسال زايدة املعلومات للباحثة  (أ   

 . الالكم العريب لطالبات الفصل اخلامس مبعهد دارالسالم كونتور للبنات احلرم الرابع

أ ن تكون هذه الرساةل مرجعا للباحثني ال خرين يف املس تقبل مّعا يتعلق ابستيعاب  ( ب 

 .رة الالكم العريب مبعهد دارالسالم كونتور للبنات احلرم الرابعالقواعد النحوية وهما 

همارة  دّرسات يف املس تقبل عىل ترقية ملأ ن تكون هذه الرساةل مرجعا للمدّرسني وا( ج 

 . لرتقية همارة الالكم العريب و الطالبات يف استيعاب ادلروس العربية وخاّصة يف القواعد النحوية 

 تعريف املوضوع :  الفصل السادس 

وتأ كيدا عىل املوضوع، تقدمت الباحثة رشحا موجزا لهذا  مشلكة البحثعىل  تركزيا 

 :البحث كام يّل

 استيعاب القواعد النحوية . 1 

استيعاب القواعد النحوية هو استيعاب خاّص للشخص اذلي يتعل القواعد النحوية   

 . ملعرفة أ حوال أ واخر اللكامت العربية عند تركيهبا يف امجلةل

 همارة الالكم العريب . 2 

حدى املهارات ال ربعة وتكون أ ّول وس يةل هتدف الناس اإىل همارة الالكم العريب يه اإ  

ال جنبية خاصة يف اللغة العربية، واليت تتوسل هبا التعبي مّعا س يلقيه املتلكم اإىل  تعل اللغة 

 . السامع
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 4البات الفصل اخلامس هّن الطالبات الاليئ يدرسن يف هذا املعهد قدر . ط3 

. وأ ن قدرة فهمهّن واستيعاهبن حنو الفصل العادي وس نتّي من الفصل التكثيفيس نوات من 

 ادلروس خمتلفة. 

. معهد دارالسالم كونتور للبنات احلرم الرابع هو أ حد فروع معهد دارالسالم كونتور 4 

املركزي فونوروكو. واكن هذا املعهد يقع يف أ رض سوالوييس وهو بعيدا عن معهد دارالسالم 

 ركزي. كونتور امل

 


