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 الباب الثاين 

   االإطار النظري

 عمل النحو :  الفصل ال ول 

ن النحو اذلي قصدت الباحثة منه أ ن يكون ضوابط تقّوم هبا ال لس نة  وينبغي أ ن يكون .  ا 

 : نعرفه، وتشمل فيه ال مور ما تتعلق بعل النحو فامي يّل اذليعىل النحو الواسع 

 مفهوم النحو .  1

دح قصده.  القصد والطريق :  النحو    ه  أ ي قحصح وح ْ حا َنح ليه أ ي رصف، وابهبام .  يقال َنح وَنا برصه ا 

ا ى. وأ َنى برصه عنه عدهل. عحدح َّاه  عن موضعه فتحنححَّ عراب الالكم العريب. وَنح  والنِْحي  . والنحو ا 

قٌّ للسمن وامجلع أ حناء   .  النون واحلاء والواو لكمة تدل عىل قصد .(1999)الرازي،  ابلكرس زي

ه   وح ْ حْوت  وَنح حِم، ل نه يقصد أ صول الالكم فيتلكم عىل حسب ما اكن . وَنح و  الالكح ْ وذلكل مسي َنح

  .(1979)احلسّي،  العرب تتلكم به

واالإعراب   .النحو عل بأ صول يعرف هبا أ حوال اللكامت العربية من هجة االإعراب والبناء 

هو رفع اللكمة ونصهبا وخفضها وجزهما، فاإذا مل تكن اللكمة معربة مسيت مبنية فتلزم حال واحدة 

العل اذلي يفيد يف تفهم املعىن، والربط بّي أ جزاء امجلةل الواحدة    .(1983)الرساج،    ك مس والآن

 .(2015)داخل،  وتوضيح الغامض من الرتكيب

منا واتسع وتاكمل وتفلسف، وأ ن  واذلي جتمع عليه املصادر أ ن النحو نشأ  ابلبرصة، وهبا  

أ ول من أ رسل يف النحو الكما أ بو ال سود . رؤوسه بزنعتيه السامعية والقياس ية لكهم برصيون
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ن عيل بن أ يب طالب أ لقى : وقيل. ه67ادلؤيل املتوىف س نة  عىل أ يب ال سود شيئا من أ صول ا 

ن. فسمي الفن َنوا" احن هذا النحو: "هذا النحو، مث قال هل نرص بن  : أ ول من تلكم فيه  وقيل ا 

 1417)ال فغاين،  ه117عبد الرمحن بن هرمز املتوىف س نة : وقيل. ه 89عامص املتوىف س نة 

 . ه(

وتعد القواعد النحوية من أ برز مراحل تعّل اللغة العربية، فابن خدلون يضعها يف مقّدمة   

علوم اللسان : "وأ راكنه أ ربعة: ويه اللغة والنحو والبيان وال دب، واذلي يتحّصل أ ّن ال مّه املقّدم 

ذ به يتبّّي أ صول املقاصد ابدلالل فيعرف الفاعل من املفعول، وامل  بتدأ  من اخلرب،  مهنا هو النحو، اإ

 (2012)ش نّي، ولواله جلهل أ صل االإفادة". 

 .(2011)العاملية،  أ هداف دروس القواعد النحوية.  2

ليست القواعد غاية تقصد ذلاهتا ولكهنا وس يةل اإىل ضبط الالكم، وتصحيح ال ساليب   

ومن  . اللسان، وذلكل ينبغي أ ال ندرس مهنا اإال القدر اذلي يعّي عىل حتقيق هذه الغايةوتقومي 

لهيا دروس القواعد ما يأ يت  :  ال غراض اليت تريم ا 

 ليبتساعد القواعد يف تصحيح ال سا( أ   

 اخلطاإ النحوي اذلي يذهب جباملها منخلوها ( ب 

 فامي يكتب فيتجنبهيس تطيع التلميذ بتعلمها أ ن يفهم وجه اخلطا  ( ج 

 الاقتصاد يف الوقت اجملهود ( د 

دراك الفروق ادلقيقة بني الرتاكيب والعبارات وامجلل ( ه   حتمل التالميذ عىل التفكري وا 
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 .  تمنية املادة اللغوية للتالميذ بفضل ما يدرسونه ويبحثونه من عبارات( و 

 . طرق تدريس القواعد النحوية 3

جتدر االإشارة اإىل أ ن هناك بعض املالحظات اليت تأ خذ يف الاعتبار يف أ ثناء دروس  

 (1942)أ مّي ع.، :  يّلالقواعد النحوية. وأ مه هذه املالحظات ما 

 أ ( يكتب ال مثةل اليت أ عدها املدرس جلية عىل الس بورة

 ب( يطلب التلميذ بقراءة ال مثةل 

 املدرس يف املناقشة والاس تنباط عىل النحو اذلي رشحه يف الكتاب ج( يسي 

 د( تدون القواعد بعد اس تنباطها واحضة عىل الس بورة

ه( تبّي وجوه املشاهبة أ و املقابةل بّي موضوع ادلرس اجلديد وموضوع أ ي درس سابق لكام اكن 

 ذكل مفيدا

يف والقواعد اليت اس تنبطوها. وحيسن و( يطلب اإىل التالميذ تأ ليف مجل كثية تنطبق عىل التعار 

أ ن يواهجهم املدرس اإىل نوع هذه امجلل حبيث تكون يف شؤون احلياة العامة واملوضوعات اليت  

لهيا بفطرهتم   مييلون اإ

ز( تربط دروس القواعد بدرس االإنشاء ك ن يكون موضع المتثيل يف درس القواعد أ حياان موضوعا  

نشائية.   اإ
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ن النظر يف طرائق تدريس القواعد املعمتدة يف الكتب املؤلفة لهذه الغاية، أ نا الخترج   واإ

 (2007)معروف،  هام:عن طريقتّي، 

 أ ( الطريقة الاس تقرائية الاس تنباطية 

تبدأ  هذه الطريقة مبالحظة ال مثةل والشواهد اخملتلفة، مث اس تخالص القاعدة النحوية  

لهيا علامء اللغة   اليت جتمع بيهنا. وميكن القول اإن هذه الطريقة يف الاس تدالل والتفكي يه اليت جلأ  اإ

 القدايم، حيامن قعدوا النحو وضبطوا أ حاكمه. 

 ب( الطريقة القياس ية الاس تنتاجية 

ويه اليت تبدأ  بعرض القاعدة النحوية، مث بتقدمي الشواهد وال مثةل لتوضيحها. وبعد ذكل  

تعزز وترخس يف أ ذهان التالميذ بتطبيقها عىل حاالت مماثةل. ويالحظ أ ن هذه الطريقة تعمتد عىل 

  القيايس الاس تداليل، اذلي يقوم عىل الانتقال من املقدمات أ و التعماميت ال ولية اإىل التفكي 

 الوقائع. 

وطريقة    التاكملية  النصوص  طريقةو :  يه  يةالنحوالقواعد  تدريس  املس تخدمة يف    والطرق 

 (2006)مدكور،  :وفامي ييل عرض موجز للك مهنا.  النشاط وطريقة حل املشالكت

 التاكملية  النصوص طريقة( أ  

 ويناقشون معناه، مث يس تخلصون منه القاعدة ( نص اكمل يس توعبه الطالب 1 

 يمت من خاللها مزج القواعد ابلرتاكيب والتعبي الصحيح( 2 
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 ( اس تعامل حصيح اللغة يف جماالهتا احليوية 3 

 ( لكهنا تضيع الوقت، وتركز عىل همارات القراءة والتعبي 4 

 ( طريقة النشاط ب

 مفهوم حنوي ( جيمع التالميذ مجال وتراكيب تتناول أ ي 1 

 ( املعل يس تنبط املفهوم النحوي، ويسجل القاعدة، ويطبق2 

 ( هذه الطريقة تضع بدور التعل اذلاِت واملس متر 3 

 ( املعل مرشد وموجه 4 

 ( ولكن: كيف يفهم التالميذ املفهوم النحوي أ و قاعدته أ وال؟ 5 

 ( تتطلب مس توى النضج6 

 ( طريقة حل املشالكت  ج

 ام الطالب مشلكة حنوية ( يضع املعل أ م1 

 ( يمت حل املشلكة ابس تعراض ال خطار النامجة عن عدم فهم القاعدة 2 

 ( يتدرج املعل يف اس تعراض الفروض للوصول اإىل احلل3 

 ( بعد الوصول للحل تعرض بعض التطبيقات والاس تخدامات4 

 (2005)أ مّي ع.،   موضوعات عمل النحو املقررة للصف اخلامس.  4



13 
 

 

 املنادى، ( أ   

 املمنوع من الرصف، ( ب 

 النعت احلقيقي والنعت السبيب،( ج 

 التوكيد، (د 

 العطف ( ه 

 واو املعية وواو العطف،(ف 

 البدل، (غ 

 أ دوات الاس تفهام واجلواب،  (ه 

 الاس تفهام والنفي معا،( ك 

 أ سامء ال فعال،  (ل 

 توكيد الفعل، (م 

 طريقة توكيد الفعل،  (ن 

 نعم وبئس،  (ق 

 فعال التعجب، ( ر 

 .انئب الفاعل( س 
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 (2003)االإسالمية،   النحو . الصفات الالزمة ملدرس  5

 أ ( التبحر وامللكة يف اللغة  

 ب( الطالقة يف الالكم والفصاحة يف النطق 

 يس تنبطون القواعد من ال مثةل ج( القدرة عىل جعل التالميذ  

 د( القدرة عىل جعل التالميذ متشوقّي يف حل املسأ ل 

 ه( املهارة يف االإتيان ابل مثةل احلديثة الرتبوية  

 و( رسعة البدهية 

 ز( القدرة عىل معل املقارنة بّي القواعد النحوية والرصفية  

براهمي،  النحو. خطوة تدريس مادة  6  (2001)اإ

اثرة مشلكة أ و بقصة مشوقة أ و ابس تجواب يوصل للموضوع    اخلطوة ال وىل: ميهد لدلرس ابإ

اخلطوة الثانية: يرفع الس تار عن الس بورة اليت يثبت علهيا النص مس بقا وبصورة مشكول،  

 ملون حسب احلاجة، ل نه ال درس يف القواعد اإىل ابالإس ناد اإىل النص

لثة: خالصة ادلرس وتقوم ابس تقراء القاعدة اس تجوابيا من أ فهام التالميذ اخلطوة الثا 

 وتسجيلها عىل الس بورة وقراءهتا

التطبيق العمّل ويكون بتدريب التالميذ عىل اس تعامل القاعدة بتلكيفهم اخلطوة الرابعة:  

 حبل متارين وتدريبات متعددة. 
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 همارة الالكم العريب :  الفصل الثاين 

.  الباحثة يف هذا البحث مبهارة الالكم العريب ل نا املهارة الثانية بعد همارة الاس امتعركزت   

ىل تعمل اللغة  وتكون هذه املهارة من أ مه همارات اللغة، ل ن الالكم أ ول وس يةل هيدف الناس ا 

 :وتشمل هذه الفقرة ال مور الآتية .بية ال جنبية خاصة يف اللغة العر

 تعريف همارة الالكم العريب .  1

همر يف  ))يقال . همارة مبعىن حذق، فهو ماهر-ميهر-مصدر من همرتعريف املهارة يه  

 ،(2005)اليسوعي،    الالكم معناه القول   .(2005)اليسوعي،    أ ي اكن حاذقا أ و عاملا به((  العمل

أ طع هللا، وليس من الرضوري أ ن  :  والالكم هو قول يرتكب من لكمتّي أ و أ كرث، ويفيد معىن حنو

أ قِْبل ع ْد، وهذا الكم :يكون لك ما يتأ لف الالكم منه ظاهرا ملفوظا فقد يكون بعضه مس ترتا حنو

 .(1997)مغالسة،  مس ترت تقديره أ نتل نه أ فاد، والفاعل يف لك من الفعلني املذكورين مضري 

كام  . الابداعيالتعبري الوظيفي والتعبري : ينقسم التعبي من حيث املوضوع اإىل نوعّي 

ىل نوعني أ يضا وهام التعبري التحريري والتعبري الشفوي  . (2006)مدكور،    ينقسم من حيث ال داء ا 

والالكم وس يةل رئيس ية يف تعلمي اللغة يف خمتلف مراحلها، حيث ميارس املدرس فهيا الالكم من 

واخلطابة  فهيا ال نشطة املعهدية الكثية اكحملادثة الصباحية  ويف هذه املهارة  .  خالل احلوار واملناقشة

فهذه تكون عنارص هامة يف حتقيق كونتور  .والمتثيلية املرساحية اللغوية اليت حتتاج عىل الالكم

فتكون هجود مجيع املدرسّي واملدرسات . للبنات المنوذيج املالمئ بس نّة معهد دارالسالم كونتور

 . ومجيع املسؤوالت والطالبات مبذول يف التعلمي والتعل خاصة يف همارة الالكم العريب للطالبات 
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 أ مهية الالكم أ و التحدث .  2

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

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

نسان الرئييس ومن هنا ميكن اعتبار الالكم هو الشلك  وعىل ذكل  . لالتصال اللغوي ابلنس بة لالإ

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

ن التواصل ابحملادثة حيقق التفاعل   ىل الكتابة، وا  ىل احملادثة أ كرث مهنا ا  يبدو أ ّن حاجة الفرد ا 

الكتايب، اكالإشارات   للتعبياملبارش بني املرسل واملس تقبل ملا يصاحبه من معينات لتتوافر 

 . )الطراونة( والانفعاالت، والنربات والتنغمي الصوِت، وغيها

نساين  ونظرا ملا يشهده العرص من تطور معريف، ومنّو  .  وللمحادثة ماكنة هممة يف أ ي جممتع ا 

ىل س يادة ال ساليب ادلميقراطية يف احلمك ىل أ ن يتقن ال نسان   ادلعوات ا  فقد مست احلاجة ا 

وانتقاء ال فاكر وال لفاظ اليت حتمل تكل ال فاكر، وأ ن يتقن اختيار ال ساليب   همارات احملادثة،

قناعهم هبا يصال أ فاكره اإىل الآخرين، واإ  . )الطراونة(  املنطقية واحلجج وال دل العقلية اليت متكنه من اإ

 (2006)مدكور،  طبيعة معلية الالكم.  3

منا يه معلية   ن معلية الالكم أ و التحدث ليست حركة بس يطة حتدث جفأ ة، وا   معقدةا 

ال أ نا تمت يف عدة خطوات  : وهذه اخلطوات كام ييل. وابلرمغ من مظهرها الفجايئ اإ

 استثارة. 1 
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ما أ ن يكون خارجيا، ك ن يرد املتحدث عىل .  قبل أ ن يتحدث املتحدث، البد أ ن يستثار واملثري ا 

طرحه خماطبه، أ و يشرتك مع الآخرين يف نقاش، أ و حوار، أ و من أ مامه، أ و جيب عىل سؤال 

وقد يكون املثري .  يجراملتحدث عىل مثي خا ندوة وما اإىل ذكل من اجملاالت اخملتلفة اليت يرد فهيا  

عىل الفرد فكرة، ويريد أ ن يعرب عهنا لل خرين أ و ك ن ينفعل  أ و ادلافع للالكم داخليا، ك ن تلح 

 . ال ديب أ و الشاعر بفكرة فيعرب عهنا لل خرين يف صورة ينشدها، أ و خطبة يلقهيا

 تفكي . 2 

 وبعد أ ن يستثار االإنسان يك يتلكم، أ و يوجد دليه ادلافع للالكم، يبدأ  يف التفكي فامي س يقول،

رد اذلي يتلكم دون أ ن يعطي نفسه الوقت الاكيف للتفكي فامي س يقول،  فيجمع ال فاكر ويرتهبا، والف 

 . غالبا ما يكون الكمه أ جوف خاليا من املعىن، غي منظم

 صياغة. 3 

ال نسان  .  املناس بة للمعىن اليت يفكر فهيا(  أ ي ال لفاظ والعبارات، والرتاكيب)يبدأ  يف انتقاء الرموز  

وأ غلب الظن أ ن ال نسان يفكر عن طريق الرموز مث يقوم بعد . الرمزييفكر ابللغة أ و ابلنظام 

 . ذكل بعملية التعديل والتحسني

 نطق. 4 

أ ن يكون دلى املتلكم دافع للالكم، وأ ن يفكر، . مث تأ ِت املرحةل ال خية، ويه مرحةل النطق

ويرتب أ فاكره، وينتقي من ال لفاظ والعبارات يتناسب مع هذه ال فاكر ويتناسب أ يضا مع نوعية 
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ل هذا  . املس متعّي والنطق هو املظهر اخلاريج لعملية الالكم، فاملس متع ل يرى من معلية الالكم ا 

 . النطق سلامي وواحضا خاليا من ال خطاء كونيومن هنا جيب أ ن . املظهر اخلاريج لها

 (2006)مدكور،  العريب  أ هداف همارة الالكم .  4

 : ومن أ هداف همارة الالكم العريب فامي يأ يت 

 تطوير وعي الطفل ابللكامت الشفوية كوحدات لغوية . 1 

ثراء ثروته اللفظية الشفهية. 2   ا 

 روابط املعىن عندهتقومي . 3 

 وتركيهبا متكينه من تشكيل امجلل . 4 

 عىل تنظمي ال فاكر يف وحدات لغوية تمنية قدرته. 5 

 حتسني هجائه ونطقه. 6 

 اس تخدامه للتعبري القصيص املسيّل . 7 

 املتصةل مبهارة الالكم العريب   ال نشطة .  5

خالل جامعة االإذاعة كنشاط لغوي ال صفى من املتعلمّي الالكم ميارس بعض  أ ( 

 املدرس ية.

ب( عندما يقوم املتعل حباكية قصص، أ و وصف ما يراه من مناظر، أ و رسد أ حداثه  

نه ميارس نشاطا الكميا.   فاإ
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 اشرتاك املتعل يف حوار أ و جلسة مناقشة مع مسؤول أ و مع مجموعة من زمالئه.  ج( 

متثيليات قصية تعرض يف حفالت الفصول عندما يؤدي املتعل أ و املتعلمون أ دوارا يف    د( 

  أ و حفل املدرسة.

ه( املتعل اذلي يقدم نفسه لزمالئه، أ و يعرف الآخرين بأ صدقائه أ و يقوم بدور املرشد   

 . لضيوف املدرسة ميارس نشاطا الكميا  

جامعة النشاط اللغوي ابملدرسة، واليت تتيح للمتعلمّي فرص ومواقيف ممارسة ال نشطة الشفهية 

 ثية ومتنوعة، مهنا: ك 

 أ ( جامعة االإذاعة املدرس ية 

 ب( جامعة المتثيل 

 ج( جامعة اخلطابة  

 د( جامعة احملارضات والندوات  

لقاء الشعري    (2003)هللا، ه( جامعة االإ

 . مؤرش همارة الالكم 6

املؤرشات التالية اكملبادئ التوجهيية  بناء عىل تعريف همارة الالكم، اس تخدمت الباحثة  

 يف البحث:

 أ ( البالغة
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 ب( ادلقة يف اختيار اللكمة 

 ج( بنية امجلةل 

 د( املنطق

 ه( االتصال

 . عنارص الالكم اجليد 7

 أ ( التحضي اجليد 

نسان أآخر وهو مجع ال فاكر والآراء  خبار احلضور مبا تفكر به خشصيا وليس ما قاهل اإ التحضي هو اإ

 اجات واختيار ما يعجبك مهنا. والاس تنت

 ب( التحدث ابللغة العربية اليت يفهمها السامع  

 ج( التأ ين يف الالكم 

 د( التجديد يف ال ساليب 

 عىل حنو الاستشهاد ابل دل وال مثال والقصص وال شعار واحلذر من تكرر بعض العبارات. 

 ه( املوازنة يف الصوت  

واليقرص من اإسامع احلارضين ما مل يكن هناك حاجة اإىل رف صوته جملسه وصورته أ ال يتجاوز 

 (2020)صيد الفوائد،  .الصوت 

 (1998)معر أ .،  . ممزيات همارة الالكم 8
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ن لغة احلديث يه أ مه وسائل االتصال االإنساين وأ وسعها انتشارا   أ ( اإ

ن    الالكم يعترب جزء أ ساس يا يف مهنج تعلمي اللغة ال جنبيةب( اإ

 ج( اإن الالكم أ و اللغة املتلكمة لمتتد اإىل جمال احلياة البرشية بدون االإس تثناء أ و متيزي  

ن اللغة ال تعترب لغة ل ن لك اللغات تتكون من أ صوات تصدرها أ عضاء النطق   د( اإ

 االإنسانية

 اإىل المتكن من الالكم والتحدث هبذه اللغة  ه( تعلمي اللغة العربية هتدف أ وال 

 . العالقة بّي القواعد النحوية والالكم العريب 9

ن الغرض من تدريس النحو هو تكوين امللكة اللسانية الصحيحة ال حبفظ القواعد   اإ

 اجملردة، ذكل ل ن النحو والرصف والرمس واالإمالء والبالغة جمرد وسائل وليست غاية. 

منا يؤخذ يف االإعراب كام أ راد هل بعض ادلار يس وأ ن النحو ل  سّي يف القدمي واحلديث، واإ

احلس بان أ ش ياء أ خرى هممة، اكملوقعية والارتباط ادلاخّل بّي الوحدات املكونة للجمةل أ و العبارة،  

 . وما اإىل ذكل من مسائل لها عالقة بنظم الالكم وتأ ليفه

وهمارة الالكم، وهمارة القراءة وهمارة الكتابة،  واملهارة اللغوية ال ربعة يه: همارة الاس امتع،  

والالكم هو واحد من املهارة اللغوية اليت يس تعمل يف االتصاالت عن طريق مبارش، وبطريق 

التوجه ابلفرد. والزم للمتلكم أ ن يس تفيد الرتاكيب واملفردات وهيمتّهام يف الكمه. ومع ذكل قال 

مفتاح الالكم العريب به يمت تقومي السليقة اليت النحو  رؤوف أ بو محمد جامل ادلين: ملّا اكن عل

 (1397)ادلين، احنرفت عن الهنج ال صيل. 
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ن النحو هو الفن اذلي يعل   (Pierre Guiraud)وقد حدد بيار غيود   النحو بقوهل اإ

نه يرمس مجموعة قواعد تكون جحة يف لغة ما مبوجب أ حاكم الكتابة التلكم بلغة ما دون خطاإ،  ذ اإ اإ

 (1988)يعقوب، موضوعة من قبل منظرين أ و مقبول ابالس تعامل.  

أ ّما همارة الالكم   )حشاتة(. كوس يةل اإىل ضبط الالكماس تخدمت اللغة العربية عل النحو  

العريب حتتاج اإىل تركيب اللكامت اجليدة الصحيحة، حىت صارت واحضة مفهومة عند السامع.  

ذا صلح تعلمه يف  قدرة  وجودة تراكيب اللكامت يف الالكم العريب متعلقة ابمل النحوية دلى املتلكم. اإ

حو فصلح الكمه ابللغة العربية، ل ن هدف من تعل عل النحو هو تدريب التالميذ عىل عل الن

 )حشاتة( .اس تعامل ال لفاظ والرتكيب اس تعامال حصيحا

 البحوث السابقة :  الفصل الثالث 

منا قد س بقته البحوث   اليت لها عالقة لهذا  املتقدمة اإن هذا البحث ليس حبث جديد واإ

 :البحث، وذكل كام يّل

 Muhammad Ainul)محمد عّي احلق الرسال للحصول عىل درجة الليسانس اليت كتهبا . 1

Haq)  ال ول   الفصل تأ ثري الكفاءة النحوية عىل همارة كتابة اللغة العربية لطالب " حتت العنوان

:  م ادلرايس ا التكثيفي بلكية املعلمّي االإسالمية مبعهد دارالسالم كونتور املركزي فونوروكو الع 

  لكفاءة النحوية عىل همارة كتابة اللغة العربية اتأ ثي ونتيجة البحث توجد " ه  1435- 1434

-1434لطالب الفصل ال ول التكثيفي مبعهد دارالسالم كونتور املركزي فونوروكو العام ادلرايس  
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أ كرب من r (0،6173 )ه، وقد ظهر من احلساب ال حصايئ تأ ثريا متوسطا بنتيجة  1435

 . يف اللوحة ( 0،254% )5و df 1%(0،195 )نتيجة 

ركز الباحث السابق يف تأ ثي الكفاءة النحوية عىل همارة كتابة اللغة العربية لطالب الفصل ال ول 

ه، ومل يكن  1435-1434التكثيفي مبعهد دارالسالم كونتور املركزي فونوروكو العام ادلرايس 

م  هذا البحث يبني عن استيعاب القواعد النحوية وهمارة الالكم العريب خاصة يف همارة الالك 

والآن تريد الباحثة أ ن تقدم حبهثا عن استيعاب القواعد النحوية وهمارة الالكم العريب    .العريب

 . لطالبات الفصل اخلامس مبعهد دارالسالم كونتور للبنات احلرم الرابع

حتت   (M. Ali Mualim)  محمد عّل معل الرسال للحصول عىل درجة الليسانس اليت كتهبا  . 2

ميان االإساليم للبنّي سوكورجيو فونوروكو جاوى الرشقية" العنوان    "تعلمي همارة الالكم مبعهد االإ

ونتيجة هذا البحث أ ن الطريقة املس تخدمة يف تعلمي همارة الالكم يه الطريقة املبارشة مع اس تفاد 

لصوتية وطريقة القراءة  الطريقة احلديثة ال خرى الطريقة الطبيعية والطريقة الس يكولوجية والطريقة ا

 وطريقة الرتمجة والطريقة السمعية الشفوية والطريقة التوليفية أ و الانتقامية. 

تعلمي همارة الالكم مبعهد االإميان االإساليم للبنّي سوكورجيو فونوروكو ركز الباحث السابق يف 

الالكم العريب القواعد النحوية وهمارة ، ومل يكن هذا البحث يبني عن استيعاب  جاوى الرشقية

وال ن تريد الباحثة أ ن تقدم حبهثا عن استيعاب القواعد النحوية وهمارة  .  القواعد النحويةخاصة يف  

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

العالقة  " حتت العنوان  (Hendra)   هنيدرا  احصول عىل درجة الليسانس اليت كتهبالرساةل لل .  3

بني الكفاءة النحوية وقدرة فهم املقروء للنصوص العربية دلى الطالب الفصل اخلامس مبعهد  
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ونتيجة هذا البحث توجد العالقة املتوسطة    "ه   1435/ 1434:  دارالسالم كونتور العام ادلراس 

امس مبعهد بّي كفاءة النحوية وقدرة فهم املقروء للنصوص العربية دلى طالب الفصل اخل

ه، ذكل ل ن نتيجة حساب يظهر من احلساب   1434/1435دارالسالم كونتور العام ادلرايس  

 (.228،0) يف اللوحة  rأ كرب من قمية   xyr 634،0ال حصايئ السابق أ ن نتيجة 

  ركز الباحث السابق يف العالقة بّي استيعاب القواعد النحوية وقدرة فهم املقروء للنصوص العربية 

ه، ومل  1434/1435دلى الطالب الفصل اخلامس مبعهد دارالسالم كونتور العام ادلرايس 

يكن هذا البحث يبّي عن استيعاب القواعد النحوية وهمارة الالكم العريب خاصة يف همارة الالكم  

وال ن تريد الباحثة أ ن تقدم حبهثا عن استيعاب القواعد النحوية وهمارة الالكم العريب  . العريب

 . امس مبعهد دارالسالم كونتور للبنات احلرم الرابعخللطالبات الفصل ا

حتت العنوان    (Amal Hayati)  أ مل حياِتالليسانس اليت كتبهتا  الرسال للحصول عىل درجة  .  4

ونتيجة هذا البحث أ ّن   تعلمي همارة الالكم العريب للناطقّي بغيها يف مرحةل الطفول املبكرة " " 

الباحثة اس تخدمت الطريقة املبارشة لتعلمي اللغة العربية حبيث أ ّن هذه الطريقة تركّز يف الغالب  

يق الربط بّي تكل  عىل اتقان املهارات الشفوية وأ صبح تعّل ال ش ياء وال فعال اجلديدة يمّت عن طر 

 ال ش ياء وداللهتا وأ لفاظها يف اللغة العربية. 

، يف مرحةل الطفول املبكّرةتعلمي همارة الالكم العريب للناطقّي بغيها ركزت الباحثة السابقة عن 

القواعد  ريب خاصة يف ومل يكن هذا البحث يبّي عن استيعاب القواعد النحوية وهمارة الالكم الع

وال ن تريد الباحثة أ ن تقدم حبهثا عن استيعاب القواعد النحوية وهمارة الالكم العريب  . النحوية

 . رابعلطالبات الفصل اخلامس مبعهد دارالسالم كونتور للبنات احلرم ال
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 هيلك التفكري :  الفصل الرابع 

ذا استيعاب القواعد النحوية لها عالقة يف همارة الالكم العريب،  فالطالبات    تتلكم العربية  اإ

 .عىل وهجها ال صّل ابلقواعد النحوية والرتاكيب الصحيحة

 البحث   فروض :  الفصل اخلامس 

منا الفروض من هذا البحث هو النظر اإىل االإجابة الظنية قبل احلصول عىل النتيجة اإال    اإ

عطاء أ ساس للنتيجة   للصحة والاس تنباط الراحج من هذا البحث، ومن أ مه وجود الفرض هو اإ

جابة مجيع املشالكت املوجودة يف هذا البحث، والآن أ تت الباحثة بتقدمي الفرض فامي  ال و ىل اإ

 :يّل

توجد العالقة بّي استيعاب القواعد النحوية وهمارة الالكم العريب لطالبات الفصل اخلامس   

 . مبعهد دارالسالم كونتور للبنات احلرم الرابع

 


