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 ملخص البحث 

يرمي هذا البحث؛ للتعرف على اجتاهات طلبة اللغة العربية لالتصال العاملي يف ابقوه حنو مهارة  
البحث من   القراءة. وتتكون عينة  طالًبا وطالبًة، مأخوذة من   96اإلعراب؛ لتحسني مهارة 

جمتمع كلية اللغات واإلدارة قسم اللغة العربية لالتصال العاملي. قامت الباحثة بتصميم استبيان  
 Googleمّت التأكد من صدقه وثباته وأخريا مّت توزيع هذا االستبيان بواسطة جوجل فورم )

Formيف وإدخاهلا  البياانت  مجع  مّت  ذلك  بعد  العينة  أفراد  على كل    SPSSبرانمج    ( 
 حنراف املعياري.  الستخراج املتوسط احلسايب واال

 حنو مهارة اإلعرابقد توصل البحث إىل نتائج كثرية منها: وجود اجتاهات إجيابية  و  
حنراف  الا( و 4.13حيث بلغ املتوسط احلسايب )ودورها يف حتسني مهارة القراءة لدى أفراد العينة  

  أّن دروس النحو هي أفضل وسيلة لتحسني مهارة القراءة أفراد العينة (. ويرى 0.79املعياري ) 
اإلعراب  أّن كثرة التطبيق والتدريب على  أفراد العينة  ويعتقد  .  من نفسهواثًقا    وجتعل الطالب 

   القراءة اجليدة والبعد عن األخطاء. ميكن الطالب من القدرة على

كما قّدمت بعض املقرتحات   ئج البحثبناًء على نتا  توصيات حبثها بت الباحثة  وختم
   لبحوث مستقبلية ذات عالقة مبهارة اإلعراب. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

This research aims to identify the attitudes of Arabic for International Communication 

students in Pagoh towards parsing skill on improving reading skill. The research sample 

consisted of 96 students of Kulliyyah Languages and Management in Arabic for 

International Communication. The questionnaire was distributed among the research 

samples through Google Form. The researcher used Statistical Package for the Social 

Sciences software (SPSS) to calculate the mean and standard deviation of data collected. 

The research concluded with the many results proven that the Arabic for International 

Communication students have positive attitudes towards parsing skill on improving 

reading skill, where the mean accumulated with (4.13) and the standard deviation with 

(.79). Therefore, the results indicated the students believe that learning grammar is the 

best way to improve the reading skills because it helps in making students to feel 

confident when reading.  They also believe that many parsing practices allow the 

student to and avoid making the mistakes.  

According to the results proven, the researchers presented the suggestions as the 

references for the future parsing skill related researches. 

 

 

 

 

 

 

 



 د
 

APPROVAL PAGE 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 ه
 

 

DECLARATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و
 

 

 

 ابإلجنليزية الطبع وإثبات مشروعية استخدام األحباث غي املنشورةإقرار حبقوق 


 

 

 



 ز
 

 

 

 اإلهداء 
 

إىل أّمي فائزة بنت حاج عبدهللا، وأيب عبد املنري بن صاحل، اللذين أحسنا تربييت وتعليمي 

 والعافية.فلهما حسن اجلزاء من هللا سبحانه وتعاىل وسأظل أدعو هلما بثبات اإلميان والصحة 

وإىل أخيت احلبيبة، حانس مدحية اليت ظّلت تنصح وترشد دائًما إىل أن استوى هذا البحث 

 فلها مين جزيل الشكر والعرفان، سائلة هللا عّز وجّل أن يرزقها بزوج صاحل. 

وإىل مشريف العزيز، دكتور صاحل حمجوب حممد التنقاري، الذي أشرف على هذا البحث 

 رعايته. وأواله 

 وإىل أصدقائي، خاصة إىل شفيقة يب، وإىل كل زمالئي وزمياليت. 
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 ر الشكر والتقدي 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 

احلمد هلل رّب العاملني، والصالة والسالم على رسوله الكرمي، نبينا وموالان حممد صلى هللا عليه  
 انين إلجناز هذا العمل. آله وأصحابه أمجعني. وأشكره سبحانه وتعاىل الذي أع وسلم، وعلى

التوجيهات وما   التنقاري على كل  الدكتور صاحل حمجوب حممد  وأشعر ابالمتنان ألستاذي، 
أظهره من صرٍب إىل آخر كلمة كتبت يف هذا البحث. فأسأل هللا أن يبارك له يف رزقه وذريته  

 وأن ميتعه بثبات اإلميان والصحة والعافية. 

ذة وموظفني وعماال فبهم استطعت أن والشكر موصول إىل كلية اللغات واإلدارة يف ابقوه أسات 
أانل علما انفعا فلهم مين من الشكر أجزله من ابب من ال يشكر الناس ال يشكر هللا فشكري 

 جلميع من قدم يل يد العون واملساعدة. 
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 لقائمة اجلداو 

 23      عدد طلبة اللغة العربية لالتصال العاملي حسب اجلنس(   1) رقم  اجلدول
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 30        اجلنس (   6) رقم اجلدول 

 31       السنة الدراسية (   7م )قاجلدول ر 

         مستوى التحصيل يف اإلعراب(   8م )قاجلدول ر 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستبيان اجتاهات (    9م )قاجلدول ر 
اللغة مهارة  اث  طلبة  حنو  ابقوه  يف  العاملي  لالتصال  لعربية 

     مهارة القراءةاإلعراب لتحسني 

ر  )ق اجلدول  ال(   10م  املعيارية  واالحنرافات  احلسابية  ستبيان  املتوسطات 
اجتاهات طلبة اللغة العربية لالتصال العاملي يف ابقوه حنو  

    القراءة مهارة اإلعراب لتحسني مهارة 
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 الفصل األول: التمهيدي 

 املقدمة 

تعّد اللغة العربية من أميز اللغات ألهنا ليست وسيلة للتواصل فقط بل هي لغة مرتبطة  

ابلعقيدة وهي لسان القرآن الكرمي لذا جند أّن العلماء قد اهتموا بكل مستوايهتا صوتية وصرفية  

من غري أهلها جيدون صعوابت كثرية يف تعلمها ال   وحنوية وداللية. وال شّك أّن متعلمي العربية

سيما إذا كانت لغة الطالب األم تبتعد عن العربية كما هو احلال ابلنسبة للماليوية. فاملاليوية  

تنتمي إىل أسرة لغوية ختتلف عن األسرة اليت تنتمي إليها اللغة العربية ولعل هذا االختالف  

ا الطالب املاليزي ويوضح كذلك املقولة اليت نسمعها كثريا يفسر لنا كثرة األخطاء اليت يقع فيه

من الطالب املاليزيني أبّن اللغة العربية هي لغة صعبة ومعقدة. وحقيقة األمر ليس هنالك لغة 

سهلة أو صعبة فاألمر يتوقف على مدى التشابه واالختالف بني اللغتني. وحنن نعلم أّن املاليوية  

حيتم على الطالب املاليزي ضرورة االهتمام ابلرتاكيب العربية وما ينتج  ليست هبا نظام إعرايب مما  

عنها من اختالفات بني اجلمل. وهذا يقودان إىل دور اإلعراب يف فهم اجلمل العربية والنصوص  

بصفة عامة. فالعربية تتميز عن كثري من اللغات ابإلعراب، ويرى معظم الطالب أّن املشكلة  

يكون    ابإلعراب وترى الباحثة أّن اإلعراب ما هو مبشكلة بل هو أشبه ما   يف تعلم العربية ترتبط 

ابلتمارين الرايضية فإذا ما أكثر الطالب من ممارسة متارين اإلعراب يصبح اإلعراب سليقة ال 

ِإانا  حيتاج منه إىل تفكري وإعمال للذهن. ويف القرآن الكرمي جند قوله تعاىل  يف سورة الزخروف ))
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تَ ْعِقل ونَ َجَعْلَناه   لاَعلاك ْم  َعَربِيًّا  ق  ْرآاًن  املسلمون 3) ((  ليعقله  العربية،  ابللغة  نّزل  قد  فالقرآن   )

 ويفهمونه فهما جيدا ويتدبرون معانيه. 

اقْ رَْأ اِبْسِم َربَِّك مما ركز عليه الدين اإلسالمي مهارة القراءة ألهنا مفتاح العلم قال تعاىل  

من االهتمام ابإلعراب ملا    . وقد سبق القول إّن العربية لغة إعرابية لذا ال بدّ ( 1الاِذي َخَلَق )

هذا البحث   يؤدي من دور يف فهم النصوص العربية. وهذا ما تريد الباحثة فحصه من خالل

بـاجتاهات طلبة اللغة العربية لالتصال العاملي يف ابقوه حنو مهارة اإلعراب لتحسني املعنون  

ابقوه التابعة  -وقد مّت اختيار عينة هذا البحث من جمتمع كلية اللغات واإلدارةمهارة القراءة  

حليلي لإلجابة عن  للجامعة اإلسالمية العاملية يف ماليزاي، مستخدمة املنهج الوصفي الكمي الت

مهارة   حنو  ابقوه  يف  العاملي  لالتصال  العربية  اللغة  طلبة  اجتاهات  ما  الرئيس:  البحث  سؤال 

 اإلعراب لتحسني مهارة القراءة؟

 ونسأل هللا سبحانه وتعاىل أن يسهل لنا هذا األمر. 

 مشكلة البحث 

ّي يف اجلملة،  يتجّلى دور اإلعراب يف معرفة نوع الكلمة، ومن مث يتحدد دورها الوظيف

املعىن الذي ترمي إليه اجلملة. وال شك أنا ذلك يساعد كثريًا يف فهم الكالم منطوقًا    يظهروعليه  

ز اللغة العربية عن غريها من اللغات، فهي لغة إعرابية يؤدي  أو مكتواًب. وهذه امليزة هي اليت متيّ 

 اإلعراب فيها دورًا عظيًما. 
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لعربية للناطقني بغريها متيل كثريًا إىل النحو، فتجد الطالب ويالحظ أنا مجيع برامج اللغة ا

منهم ي تقن حفظ القواعد العربية املرتبطة ابلنحو من فعل، وفاعل، ومفعول به...إخل. إال أنّه  

يكون عاجزًا متاًما عن إنتاج مجلة عربية سليمة، أو خالية من األخطاء النحوية. ممّا قاد إىل  

لمي العربية للناطقني بغريها السيما معلمو مهارة احملادثة، ومهارة  ظهور شكاوى من ِقَبل مع

 القراءة.

ونشري هنا إىل مهارة القراءة اليت هدفها الفهم واإلفهام، فالطالب ضعيف يف اإلعراب؛ 

لذا يقرأ برتدد، وعدم ثقة يكمل اجلملة، مث يرجع مرًة أخرى مما ي شتت ذهنه، ويبعده عن فهم 

 اءته قراءة مكنيكّية ال فائدة منها. املطلوب، فتكون قر 

وقد أشارت دراسات سابقة إىل الدور الذي يؤديه اإلعراب يف فهم املقروء منها دراسة  

م(. وتعد مهارة القراءة مفتاًحا  2014م(، ودراسة )صوفية،  2019)ريسكي أماليا، وآخرون،  

ا متفوقًا إال إبتقان القراءة، لكل العلوم املراد اكتساهبا. فطالب العربية ال ميكن أن يصبح طالبً 

 أي أن يقرأ قراءة ملتزمة ابلنحو وقواعده.

مما سبق رأت الباحثة أن هتتم بظاهرة اإلعراب اليت هي خصيصة من خصائص العربية،  

 وهلا دور كبري يف فهم املعىن.

 أهداف البحث

 يهدف هذا البحث إىل: 
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معرفة اجتاهات طلبة اللغة العربية لالتصال العاملي يف اجلامعة اإلسالمية   -1 

 العاملية يف ماليزاي حنو مهارة اإلعراب؛ يف حتسني مهارة القراءة.

 أسئلة البحث 

 ينبثق من مشكلة البحث سؤال البحث الرئيس وهو:

اليزاي حنو  ما هي اجتاهات طلبة اللغة العربية لالتصال العاملي يف ابقوه يف م   -1

 لتحسني مهارة القراءة؟  ؛مهارة اإلعراب 

 أمهية البحث

 تكمن أمهية هذا البحث يف:

 املسامهة يف التعرف على العالقة بني مهارة القراءة واإلعراب.    -1 

 إظهار دور اإلعراب يف فهم املقروء.   -2 

 القراءة. مساعدة طلبة اللغة العربية الناطقني بغريها يف حتسني مهارة    -3 

 حدود البحث 

طالًبا وطالبة من املتخصصني يف اللغة العربية   60احلد البشري: اختارت الباحثة عينًة من 

 ابقوه.  -لالتصال العاملّي يف اجلامعة اإلسالمية العاملية يف ماليزاي 

 احلد املوضوعي: يدور حول دور مهارة اإلعراب يف فهم املقروء.  
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/    2019بحث يف الفصل الدراسي الثاين من العام اجلامعي هذا ال أجري احلد الزماين: 

 .   م2020

هذا البحث يف كلية اللغات واإلدارة يف اجلامعة اإلسالمية العاملية يف  ي احلد املكاين: أجر 

   .ابقوه  –ماليزاي 

  مصطلحات البحث


، ويكون بصيغة الرفض  معني صية موجهة حنو موضوع خستجابة شاالجتاه : "ا   -1

 . (مsillami  ،1999)." القبولأو 

معني. شيء  أو  موضوع  حول  الطلبة  وآراء  اعتقادات  أبنّه:  إجرائًيا  الباحثة  وهنالك  وتعرفه 

 إمكاانت الستجاابت الطلبة؛ حيث تنتج استجابة إجيابية أو سلبية.  

املهارة : "هي األداء السهل والدقيق على فهم ملا يتعّلمه اإلنسان حركًيا وعقلًيا   -2

 م(. 2009توفري اجلهد والتكاليف." )شقري وحلس،  مع

وتعرفها الباحثة إجرائًيا أبهنّا: قدرة أو خربة الطالب لشيء معني. يعين امتالك الطلبة ملعارف  

 عميقة حول شيء معنّي حىت يتمكنوا من القيام به بسهولة فضالً عن فهمه فهما جيدا.  

 ويتناول هذا البحث مهارتني مهمتني للطالب، ومها: مهارة اإلعراب ومهارة القراءة.  
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اإلعراب : " أن تتأثر الكلمة داخل اجلملة بفعل ما قبلها، وأتخذ حركة معينة    -3

 م(. 2001سواء ابلفتحة أو الضمة أو الكسرة أو غري ذلك." )البوجي، 

وتعرفه الباحثة إجرائًيا أبنّه: جزء  من علم النحو. ويتضمن اإلعراب ثالث عالمات رئيسة وهي:  

 المات فرعية تنوب عن هذه الثالث.   الفتحة، الكسرة ، الضمة، فضال عن ع

4-    : املقروءة،  فكّ   "عمليةالقراءة  إىل  الرموز  يفهمها    رموز  وحتويلها  مطبوعة. 

 .م(2006 )بدير،" القارئ أو املستمع. 

تلف مستوى وخي.  من النصوص املقروءةعملية فهم معىن الكلمات  وتعرفها الباحثة إجرائًيا أبهّنا:  

نوع اجملال، حيثما كل جمال لديه مصطلحات خاصة وخمتلفة  لقارئ و القراءة بناًء على عمر ا

النصوص العربية اليت تساعد الطلبة على التواصل   هذا البحث  يتناولو عن اجملاالت األخرى.  

 اللغوي شفاهة أو كتابة.  

مهارة اإلعراب : "هي القدرة على التحليل النحوي القائم على أربعِة أموٍر،     -5

يح للمعىن املطلوب يف اجلملة، ومعرفة نوع اجلملة، واالطالع الواسع على  وهي: الفهم الصح

 م(. 2003دقائق النظرية اللغوية، مث التدريب املستمر عليها." )املالح، 

وهي مهمة  بعيًدا عن الرتدد.    على القراءة بثقة  الب قدرة الط    وتعرفها الباحثة إجرائًيا أبهنّا:

يدرسون العربية بوصفها لغة اثنية أو أجنبية. وال شّك أّن    إلتقان اللغة.ال سيما للذينا  جدّ 

اإلعراب جيعل الطلبة قادرين على القراءة بصورٍة طيبة خاصة إذا كان النص القرائي مضبوطا 
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ابلشكل التام وعند مالحظتهم ألشكال الضبط املختلفة سيتعرفون على وظائف الكلمة عندما  

حدة تتأثر مبوقعها اإلعراب من حيث الرفع، والنصب،  تكون يف مجل خمتلفة ألّن الكلمة الوا

واجلر، واجلزم حسب ما تقبله مما سبق. ومن جهة أخرى نرى أّن الرتبوين قد عرّفوا  مهارة  

القدرة على االنتباه على الرموز املكتوبة، وإدراك األصوات   عملية عقلية عليا، أيّ   القراءة أبهّنا 

تفاعل  ال، و من قبلاء أفكار جديدة مرتبطة أبفكار معروفة  بتلك الرموز،  وفهم معانيها، وبن

 " )طعيمة، د.ت(.مع ما يقرأ.
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 الفصل الثاين: اإلطار النظري والدراسات السابقة

 مهارات اإلعراب – احملور األول 

 مفهوم مهارة اإلعراب 

واص            طالًحا: "اإلابنة عن م(.  2010اإلعراب لغة هو اإلفص            اح والبيان )عبد هللا،  

م( . وذه ب النح اة إىل تعريف آخر: "أن تت أثر الكلم ة 1996املع اين ابأللف ا " )أبو العب اس،  

داخل اجلملة بفعل ما قبلها، وأتخذ حركة معينة س    واء ابلفتحة أو الض    مة أو الكس    رة أو غري 

بيق للقواعد م(. ووض         ح الفارس         ى يف كتابه تعريف اإلعراب أبنّه تط2001ذلك" )البوجي،  

النحوية على الكالم، من أجل تبيني نوع الكلمة؛ اس           م، أم فعل، أم حرف، مث نوع اإلعراب 

م(. لذا، يركز اإلعراب على 1999وعالمته، وتوض   يح س   بب ظهور هذه العالمة )الفارس   ى،  

حال الكلمة، وهي داخل الرتكيب ما الذي حيدث يف آخره من رفع، أو نص          ب، أو جر، أو 

 (. م1993الغالييين، وم )جزم، أو لز 

وقال الزخمش    ري: االختالف يف آخر الكلمة بس    بب وجود العوامل الظاهرة أو املقدرة الداخلة 

، وتؤثر العوامل على اإلفص اح عن معىن الكلمة (م1981) الزخمش ري، عليه يف تركيب اجلملة 

   م(.1979ي، الزجاجنفسها، ابإلضافة إىل املعىن الذي جيلبه موقع اللفظ يف الرتكيب )

ووفًقا للتعريفات املذكورة أعاله، يس           تنتج أنا اإلعراب هو جزء من علم النحو يتعامل 

مع أحوال أواخر الكلمة وعالماهتا س   واء أكانت جرًا، أو رفًعا، أو نص   ًبا، أو جزًما والعالمات 
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ملة كلها اليت اإلعرابية هلا دور وأتثري يف تغيري معاين الكلمة وحدها، بل موضعها يف تركيب اجل

 يؤثر أيًضا يف معىن اجلملة. 

ا:"هي األداء الس              ه ل ال دقيق الق ائم على فهم مل ا يتعلم ه اإلنس              ان حركًيا   وعرّف ت امله ارة أبهن ا

"اكتس               اب مه  ارة اإلعراب"  وعقلي  ًا مع توفري اجله  د والتك  اليف" وق  د بنّي املالح يف كت  اب  ه:  

 نقاط مهمة:م( أن مهارة اإلعراب تركز على أربع 2003)

 اكتساب الفهم الصحيح للمعىن املطلوب يف اجلملة. -1

 التعرف على نوع اجلملة بصورة جيدة. -2

 اإلدراك الواسع ومعرفة النظرية اللغوية بشكل واضح. -3

 حاجة لإلعراب إىل التدريب املستمر ألنه يكتسب من خالل املمارسة. -4

 مفهوم العالمة اإلعرابية



عّرف جبل العالمة اإلعرابية أبهّنا: رمز أو إش       ارة جاءت بش       كلني منطوقة أو مكتوبة 

م(.  2000للتعبري عن العالقة بني معاين املفردات اليت يريد املتكلم إبالغها للس       امع. )جبل،  

ف العالم ة اإلعرابي ة هل ا وظ ائف أس              اس              ي ة يف الكالم، و  تظهر اعتب اطيً ا في ه، ويبني اإلعراب 

م(.  2009النحوي  ة املوجودة بني الكلم  ات يف اجلمل  ة الواح  دة )ال  دليمي، والوائلي،  العالق  ة  
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ووافق  بوش   نب أبن وظيفة العالمة اإلعرابية تس   اعد املس   تمعني على معرفة املعاين، والدالالت 

 م(.2006)بوشنب، اليت تصل إىل ذهن املتكلم 

لية، اليت تعرب ابحلركات  وعالمات اإلعراب تنقسم إىل : أواًل: عالمات اإلعراب األص

الفرعي    ة، وهي اليت تعرب ابحلروف. وه    ذه  ا، عالم    ات اإلعراب  الظ    اهرة أو املق    درة. واثني    ً

 م(.2014العالمات كما سبق القول تتأثر ابلعوامل اللفظية أو املعنوية. )صوفية، 

 أهداف مهارة اإلعراب  

 

 -م(:2009 إّن اإلعراب يهدف لتحقيق بعض األمور )الدليمي، والوائلي،

 اإلفصاح عن املعاين يف اجلملة هبدف تيسري الفهم عما يريده املتكلم. -1 

الس  عة يف التعبري والدقة يف املعىن. فاإلعراب يتيح الفرص  ة للمتكلم أن ينوع معاين   -2 

الكلم ة بن اًء على تغري العالم ة اإلعرابي ة. من هن ا، يؤدي اإلعراب إىل الس              ع ة يف التعبري كم ا 

 تكلم أو الكاتب جماالً للتحرك بصورة أكثر مرونًة.مينح امل

 طرق تعليم اإلعراب  

ذكر الفارس ضرورة اتّباع مجيع املراحل حىت ميكن السيطرة على اإلعراب، ومن تلك املراحل 
   -م(:2009)الدليمي، والوائلي، 

 : من اسم، وفعل، وحرف.أنواع الكلمة يف اللغة العربيةأواًل: ضرورة معرفة  
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اثنيً ا: حت دي د وظيف ة ومك ان الكلم ة يف اجلمل ة، أي س              واء أك ان ت مبت دأ، أو خرباً، أو 

 فاعاًل، أو صفًة، وما إىل ذلك.

 اثلثًا: حتديد كيفية نطق آخر الكلمة أي التعرف على ماهية عالمتها اإلعرابية.

ا: حت  دي  د العالم  ة اإلعرابي  ة وأنواعه  ا. فال ب  د أن ي  درك املتعلمون أنواع ا لعالم  ات رابع  ً

 اإلعرابية أصليًة، أو فرعيًة.

م( أبنا أفض           ل الطارق؛ لتعلم اإلعراب تظهر 2016ويؤمن معظم النحويني )خاقو واحلاوري،  

يف الربط بني اإلعراب واملعىن. فض          الً عن َأنا تدريب الطالب يف أثناء قراءة النص          وص على 

اكتش               اف م ا بني املفردات داخ ل اجلمل ة من عالق ات، وحت دث ه العالم ة اإلعرابي ة من أثر يف 

 املعىن. 

 دور اإلعراب يف مهارة القراءة  

عرفنا أّن االختالف يف أحكام الكلمات املعربة يقود إىل اختالف يف معىن اجلملة، مما يؤثر  
على فهم القارئ واملستمع للجملة أو الكالم، ممّا جعل لإلعراب دوراً مهماً يف القراءة ومن 

 ذلك: 

(، فال بد م2010ش         ر،  )باإلعراب هو آلة لتوص         يل وتوض         يح املعىن وإظهاره    -1

للكاتب أن يض     ع اإلعراب يف مكانه الص     حيح ليهتدي القارئ إىل املعان املرجوة من 

 م(. 1999النص العريب. )الفارسى، 
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يعمل اإلعراب على تس          هيل التفاهم بلس          ان أو من خالل نص عريب مكتوب.   -2

 م(.2009)الفارسى، 

عد القارئ للنص         وص العربية ماهرًا، ما ي  َعدا اإلعراب املظهر احلقيقي للنحو، وال ي    -3

 م(.2019  يستطع نطق أواخر الكلمات بصرة حنوية ال غموض فيها. )رمحوايت،

وال ش   ك أنا اإلعراب وس   يلة للتأكيد على س   المة النطق والقراءة الص   حيحة، أي    -4

 م(.2008البعد عن األخطاء النحوية يف أثناء القراءة. )زين العارفني، 

 مهارة القراءة  - اين احملور الث

 مفهوم مهارة القراءة 

 

يَ ْقرَأ تقول: )قرأ( األخبار. أما القراءة اصطالًحا فلها   –القراءة لغة مصدر للكلمة قَ رَأَ  

وفكرية   ذهنية،  عمليات  تتضمن  اليت  العملية  هي  القراءة  إن  العارفني  قال  تعريفات كثرية. 

للشخص ألّن هي عملية انتقال للمعىن من الرموز املكتوبة أي الكلمات، أو النصوص  إىل  

قارئ. يقصد من هذا التعريف أن القراءة هي إدراك، وفهم للمعاين من املصادر املطبوعة عقل ال 

هي  2010)العارفني،   القراءة  أبن  فريى  العلي  أما  املطبوعة،  االطالع  م(.  األشياء  على 

واستيعاهبا قبل نقلها إىل الذهن. ففي الذهن، حتدث عمليات ذهنية أو عقلية؛ لتفسري الرموز 

 م(. 1997االستجابة.)العلي، وعليها حتدث 
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أبن مهارة القراءة عملية معقدة   NSSEأمريكا  يف  ة القومية لدراسة الرتبية  طللرابوقد ثبت  

جًدا، إذ جيب على القارئ امتالك مهارات خمتلفة تبدأ من السيطرة على القواعد اللغوية، مث  

فال   والتعليل، وحل املشكالت   التفكري، والتقومي، واحلكم، والتحليل،تليها أنشطة متنوعة منها:  

 م(. 1986طعمية،  بدا للقارئ أن يتمكن من كل تلك األنشطة ليكون ماهرًا يف مهارة القراءة.) 

 م(، ومنها:  2010وقد حدد بعض الباحثني املهارات ذات الصلة مبهارة القراءة )يصفي،

 مهارات التعريف   -1

 مهارات الفهم  -2

 مهارات النقد  -3

 التفاعلمهارات   -4

 أهداف مهارة القراءة 



نية؛ فهي مهمة  اقد اشتملت أهداف القراءة على عدد من اجلوانب املعرفية، واملهارية، والوجد

إىل أهداف  الناقة وطعيمة م( وقد أشار 1998يف عملية تعليم وتطبيق القراءة. ) فضل هللا،  

 ي: م( ، وه2003مهارة القراءة الرئيسية واجلزئية )الناقة وطعيمة،  

 التمّكن من النطق الصحيح يف القراءة.   -1
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 القدرة على االستيعاب لفهم املعاين بصورة جيدة يف النص املقروءة.   -2

معاين املفردات من معاين السياق، مث التعّرف على  الطالب  إكساب   -3

 االتساق يف  معان النص.

إدراك الطالب العالقة بني األفكار الرئيسية وتفاصيلها يف النص فهًما    -4

 عميًقا.  

 التعرف على عالمات الرتقيم ووظائفها.   -5

امتالك القدرة على القراءة بطالقة دون االعتماد على املعاجم أو املفردات     -6

 املرتمجة. 

وحتديد النتائج  تنويع املصادر املقروءة ابتداء من الصحفية إىل األدب،    -7

 احملصولة وتفسريها.

إبدراك املهارات األساسية لتسهيل العملية التعليمية بني الطلبة،   االرتقاء  -8

 م(. 1998وهي: مهارة التحليل، والتفكري، وحل املشاكل. )فضل هللا، 

توفري املعلومات، واملعارف، واخلربات الالزمة، مث تشجيع الطلبة لبذل اجلهود    -9

 أجل الفهم. من 

 تساعد املعلم ملقارنة فروق أداء الطلبة للقراءة يف عملية التقييم.    - 10

 توسيع معارف الطلبة يف اجملاالت الكثرية من أجل القراءة.   -11
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 ترسيخ قدرة الطلبة لضبط الكلمات ضبطًا سليًما.   - 12

املادة  تدعيم املهارة العقلية للطلبة من خالل التعبري عن أفكارهم حول    -13

 م(. 2015املقروءة. )عبد الرمحن، 

 غرس حّب القراءة، وتشجيع على ممارستها.    - 14

 صعوبة القراءة لدى الطلبة

 

يعترب العلماء أن صعوبة القراءة هي مشكلة مستمرة ال هناية للشكوى منها، بدًءا من 

التعبري وربط األفكار بعضها بعًضا تالميذ االبتدائية حىت طلبة اجلامعة. يواجه الطلبة مشكلة يف  

عند القراءة. ولوحظ عجز الطلبة عن نطق الكلمات نطًقا صحيًحا، وكذلك عجزهم عن تطبيق  

 . م( 2008)خملصني، القواعد النحوية اليت قد درسوها من قبل.

وال شك أّن احلركات اإلعرابية هلا دور مهم يف عملية القراءة مما دفع إمساعيل إىل القول 

غياهبا يف الكتب التعليمية يقود إىل إمهال الطالب لإلعراب، ويغفلون التفكري حول أعمال   إنا 

م(. ومن أبرز الصعوابت أن الطالب قد ال يفهمون  2008ضبط الكلمة وإعراهبا )إمساعيل،  

م( فالطالب عاجزون عن  2014املادة املقروءة اليت ال يوجد فيها ضبط للكلمات.)صوفية،  

 . م(2009)الفوزان، نحو، مما يؤّكد صعوبة يف فهم املقروء. تطبيق قواعد ال
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 اسرتاتيجية لتحسني مهارة القراءة  



التغيري والتحسني إىل األحسن. استناًدا إىل   الفعالة هلا أمهية كبرية يف عملية  إّن االسرتاتيجية 

رات القراءة  الصعوبة املذكورة حول مهارة القراءة، أوردت صوفية إسرتاتيجية لتحسني وترقية مها 

لدى الطلبة. تركز إسرتاتيجيتها على مستوى القراءة: أواًل، مراحل القراءة، وذكرت فيها ثالث  

 - مراحل:

املرحلة األوىل: جيوز للطلبة أن يركزوا على مهارهتم يف القواعد اللغوية لرتقية املهارات    -1

 اللغوية.

املرحلة املتوسطة: االهتمام إبثراء عدد املفردات املكتسبة، والرتاكيب اللغوية، والتعرف   -2

 على مصادر قراءهتم، والعمل على تنويعها. 

ب على استخدام املعاجم هبدف اإلكثار من املفردات املرحلة املتقدمة : تدريب الطال  -3

 م(. 2014مع االعتماد على أنفسهم.)صوفية، 
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احملور الثالث: اجتاهات طلبة اللغة العربية لالتصال العاملي حنو مهارة اإلعراب لتحسني 

 مهارة القراءة. 

 مفهوم االجتاه  -1

، وميكن أن نطلق عليه  طلنشااه حنو ضرب معني من ضروب ااجتهو ميل للفعل، أو  "  االجتاه:

امليل  نه  أب   (. وعرفه بروشانسكي وسيدنربغ  م2006  " )جابر ولوكيا، احنيازًا ا أو   أو استعدادً مياًل 

للموضوعات االجتماعية    التفاوت   أو  ملوافقةمن حيث استجابة الثابتة  اال  املعقد الذي يطلب

فاالجتاه هو استعداد   (.م2005ستجابة ختتلف من ثقافة ألخرى" )عيد،  ، وهذه االيف بيئة ما

طبيعًيا   مكتسًبا  ليس  أي  الشخص،  وجتارب  خربات  من  مستمد  وأنّه  لالستجابة،  نفسي 

واعتباطًيا. مث، أورد السيد إّن االجتاه: " هو وجهة نظر الشخص على مواضيع خمتلفة، ويتم  

 التعبري عنه لفظًيا، سواء ابإلجياب أو السلب." 

 الدراسات السابقة



السابقة اليت تناولت موضوع البحث، اجتاهات طلبة يعرض هذا الفصل الّدراسات  

اللغة العربية لالتصال العاملي يف ابقوه حنو مهارة اإلعراب لتحسني مهارة القراءة. لذا، تندرج  

حتته الدراسات السابقة املتعلقة مبهارة اإلعراب، ومهارات القراءة. ومن الدراسات ذات الصلة 

 احلالية ما أييت:  ابلدراسة



18 
 

تطبيق تدريس علم النحو يف ترقية  م( دراسة بعنوان:  2019أجرت نور ليلى رمحوايت )

بوروورجو غيبانج  بولوس  "اإلميان"  السلفي  اإلسالمي  املعهد  ىف  للطالب  القراءة   مهارة 

 إىل التعرف على فعالية اإلعراب يف تعليم علم النحو؛ لرتقية مهارة القراءة للطلبة يف  هدفت

واتبعت الباحثة املنهج النوعي    املعهد اإلسالمي السلفى " اإلميان" بولوس غيبانج بوروورجو.

ثالثة  الوصفي؛ فطّبقت احملاورة، واملالحظة، والتوثقية جلمع البياانت. وقامت ابختيار العينة بعد  

هم  ، وحصلت على نتائج منها: أنا تطبيق أسلوب اإلعراب يف تعليم علم النحو هو مدروس

النتائج،   ضوء  وعلى  املعلم.  مع  وفعاليًة  جتاواًب  أكثر  الفصل  وإجرائه جيعل  النجاح.  لتحقيق 

الطالب على تعّلم قواعد النحو، وحماولة    اقرتحت الباحثة ضرورة تنويع طرق التدريس، وحثّ 

 تطبيقها كالًما وكتابًة.  

لرتقية قراءة الكتب لدى    "اإلعراب "  استخدامم( دراسة بعنوان:  2014)  صوفيةوأجرت  

ماالنج  مرغوسونو  الشافعي  السلفي  اهلدى  نور  مبعهد  على الطالبات  التعرف  إىل  هدفت   ،

الثاين يف  الفصل  للطالبات من  الكتب  قراءة  فاعلية مهارة  لرفع  وفعاليتها  اإلعراب  تطبيقات 

البحث    واعتمدت الباحثة على منهج  معهد نور اهلدى السلفي الشافعي مرغوسونو ماالنج.

عينة  انقسمت  وقد  والبعدي.  القبلي  واالختبارين؛  واملالحظة،  املقابلة،  أجرت  التجرييب كما 

التجريبية؛   الضابطة واجملموعة  اجملموعة  نتائج اجملموعتني    للمقارنةالبحث إىل جمموعتني،  بني 

يف حتصيل    اوً ن   هناك    وتوصلت الّدراسة إىل أنّ مهارة القراءة.    لتنمية  حول فعالية مطابقة اإلعراب 

القبلي مبعدل جيد أي  البعدي أكثر من االختبار  التجريبية يف االختبار  الطلبة من اجملموعة 
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. وتوصلت إىل أن تطبيقات اإلعراب ذات فعالية يف 87.7إىل    70.47ارتفعت النتائج من  

.  وسونو ماالنج معهد نور اهلدى السلفي الشافعي مرغجتويد مهارة القراءة والكتابة لدى الطلبة يف  

ضر التطبيقات جيًدا، قبل تقدميها للطالب.    واقرتحت الباحثة على املعلم أن حي 

فعالية استخدام عالمات اإلعراب يف تعليم مهارة القراءة  أّما دراسة خملصني بعنوان:  

سوروه  احلكومية  اإلسالمية  العالية  املدرسة  استعمال    فهدفتْ م(  2008)   يف  بيان  إىل 

عرابية" وفعاليتها يف تدريس القراءة. انقسمت العينة إىل جمموعتني؛ التجريبية  "العالمات اإل

.  كومية سوروه مسارانجاملدرسة العالية احلطالًبا من    90والضابطة وحتتوي كّل واحدة على  

التجرييب، فلذلك قدمت اختبارًا   الباحثة على منهج البحث  نتائج    للمقارنة واعتمدت  بني 

التجر   الدراسة إىل أنوتوصلت  اجملموعتني.   يف    37.9بية انلوا معداًل  يالطلبة من اجملموعة 

. بينما حصلت 20.067نتائج االختبار البعدي أكثر من اجملموعة الضابطة اليت كان معدهلا  

الباحثة   ترى  االختبارين،  نتائج  فمن  القبلي.  االختبار  يف  متساوية  نتائج  على  اجملموعتان 

 اإلعرابية له دور فعال يف تعليم مهارة القراءة.   العالمات خملصني أن استعمال 

العربية  Ikhsan  (2017دراسة   القراءة  على  القدرة  بني  العالقة  بعنوان:  م( 

للمعلمني   العلوم  حبر  مبدرسة  الثالثة  السنة  لطلبة  النحوية  القواعد  على  والقدرة  الصحيحة 

اعتمد على املستوى  وهو حبث كّمي    .واملعلمات نظام ست سنوات اتمبأ برأس جومبانج

الثالث مبدرسة حبر العلوم للمعلمني واملعلمات كما هو مدّون يف عنوان البحث. وكانت عينة  
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إىل أنا القدرة على القراءة    Ikhsan% من نسبة جمتمع البحث، وقد توصل  25البحث  

ا لدى أفراد عينته مبستوى متوسط، وكذلك املستوى نفسه يف القدرة النحوية )اإلعراب(، مما 

يشري إىل العالقة املتقاربة بني االنطالق يف القراءة أي الفصاحة، واإلعراب. وأوصت الدراسة  

بضرورة حّث الطالب على االهتمام مبهارة القراءة واإلعراب، وأن يرّكز املعلمون على سالمة  

 القراءة واإلعراب، وذلك اباللتزام ابإلعراب يف أثناء القراءة.  

اسة ذات صلة قوية بعنوان الدراسة احلالية من حيث الرتكيز على يالحظ أّن هذه الدر 

اإلعراب يف النهوض  مبهارة القراءة، وتتميز الدراسة احلالية عنها يف عينتها املأخوذة من جمتمع 

 كلية اللغات واإلدارة يف ابقوه. 

ة  بعنوان: أثر توظيف املنظمات املعرفية التخطيطي  حبث  م(  2016ولعبد احملسن ولؤي )

إىل   العينة  الباحثان  قّسم  وقد  اإلعدادية.  املرحلة  طلبة  لدى  اإلعراب  مهارات  تنمية  يف 

جمموعتني؛ جمموعة ضابطة د ّرَِست حسب الطريقة التقليدية، وجمموعة جتريبية د ّرِست بتوظيف  

 املنظمات املعرفية التخطيطية، وقد توصل الباحثان إىل تفوق اجملموعة التجريبّية على الضابطة

يف مهارة اإلعراب. والدراسة أعاله ذات صلة قوية ابلدراسة احلاليٍة لرتكيز كّل منهما على 

اإلعراب. وتتميز احلالية أبهّنا تركز على طالب انطقني بغري العربية يف املستوى اجلامعي، بينما  

دراسة عبد احملسن ولؤي تركز على طالب مدارس يف املستوى اإلعدادي، وهم من الناطقني 

 ابللغة العربية. 
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م( برانمج مقرتح لعالج بعض صعوابت تعّلم اإلعراب لدى  2001دراسة السيقلي )

طلبة قسم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية بغزة. أخذت عينة الدراسة من السنة الرابعة، وعدد  

ية،  ( طالًبا وطالبًة، مّت إجراء اختيار تشخيصي، بعد إجراء املعاجلات اإلحصائ64أفرادها )

اجلمل،  إعراب  يلي:  ما  ابلدروس  املرتبطة  اإلعراب  صعوابت  من  اآلتية:  النتائج  ظهرت 

تدريس   النظر يف  إبعادة  الدراسة  أوصت  ومما  احلال.  فيه،  املفعول  معه،  املفعول  اإلضافة، 

والسيقلي يظهر يف  احلالية  الدراسة  التشابه بني  أوجه  ابلصعوبة.  اتصفت  اليت  املوضوعات 

اإلعراب، واملستوى اجلامعي. وتظل الدراسات احلالية متميزة بعينتها املأخوذة  تركيزها على  

 من جمتمع كلية اللغات واإلدارة يف ابقوه. 

م(  2016)  طريقة مقرتحة لتدريس اإلعراب يف النحو  بعنوان:  دراسة  وخلاقو، واحلاوري

وقراءًة، وكتابًة.  وترمي دراستهما إىل التغلب على ضعف الطالب يف مهارات اإلعراب حتداًث،  

املنقول،  تتمثل خطواهتا يف اإلعراب  بتصور لطريقة تدريس اإلعراب  الدراسة  وقد خرجت 

، وأخريًا التصحيح. وأوصت الدراسة االستفادة من  االختباريواإلعراب املنظور، واإلعراب  

الدراسة احلالية مع دراسة خاقو تقاطع  الطريقة يف تدريس اإلعراب. واضح مما سبق    هذه 

 وزميله يف احلديث عن اإلعراب، وتظّل الدراسة احلالية متميزة عنها يف منهجها وعينتها.   
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 التعقيب على الدراسات السابقة 

يالحظ أن مجيع الدراسات السابقة ذات نفع عظيم للدراسة احلالية من حيث اجلانب 

اليت بينت الرابطة القوية بني مهارات القراءة واإلعراب،     Ikhsanالنظري، واملنهج، فدراسة  

تشجع الباحثة احلالية على إجراء دراستها؛ ملعرفة اجتاهات عينة دراستها حنو اإلعراب. أّما 

م( فهي مفيدة جًدا يف اجلانب النظري، ودراسة السيقلي 2016احملسن ولؤي ) دراسة عبد  

ر الباحثة أبماكن الصعوابت اليت تصادف الطالب يف دروس النحو، وهي  2001) م( ت بصِّ

غطّ ت  ألهّنا  مشوالً  أكثر  جاءت  واحلاوري  خاقو  ودراسة  االستبيان.  تصميم  عند  مفيدة 

ة. وال شك أهّنا مفيدة للدراسة احلالية يف اجملال النظري، مهارات: الكالم، والقراءة، والكتاب

 وتصميم االستبيان.  

به خيتلف عن  القيام  تريد  ما  إنا   بقوهلا  ما سبق  تلخيص  احلالية  الباحثة  تستطيع 

الدراسات السابقة منهًجا، وموضوًعا ممّا يفتح الباب أمامها إلجراء دراستها احلالية راجيًة أن  

 معتربة يف اجملال الذي تكتب فيه.  يكون فيها إضافة
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 الفصل الثالث: منهجية البحث
 

عينة البحث فضال عن تفاصيل  ل ا  البحث، ووصفً   ية ملنهج  عرًضان هذا الفصل  يتضمّ 

البحث، مث  جمتم الباحثة  البحث، و   ة أداع  يتعلق هبا من صدٍق وثبات، بعد ذلك وّزعت  ما 

؛ للحصول على املعاجلات اإلحصائية  SPSSاالستبيان على أفراد العينة مث مّت مجعه وإدخاله يف  

 من متوسط حسايب واحنراف معياري. 

 منهجية البحث
 

التحليلّي الكمّي؛ لتحقيق هدف حبثها املتمثل   الباحثة املنهج الوصفّي  يف معرفة استخدمت 

حنو    ابقوه  -  يف اجلامعة اإلسالمية العاملية يف ماليزاي  لالتصال العامليطلبة اللغة العربية    اجتاهات 

؛  SPSS. وأخريًا، أدخلت الباحثة البياانت يف برانمج  لتحسني مهارة القراءة  ؛مهارة اإلعراب 

 إلجراء التحليل اإلحصائي. 

 جمتمع البحث


البحث  يتكون   املتخصصني يف    طلبةالمجيع  من  جمتمع  العربية  من  العاملي يف  اللغة  لالتصال 

ابقوه    –يف اجلامعة اإلسالمية العاملية يف ماليزاي    2019/2020الفصل الدراسي الثاين للعام  
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الذكور منهم  217وبلغ عددهم ) طالباً، وأّما عدد اإلانث فهو    68( طالًبا وطالبًة. وعدد 

 طالبة.   148

( يوضح عدد طلبة اللغة العربية لالتصال العاملي يف اجلامعة اإلسالمية 1اجلدول رقم )

 ابقوه حسب اجلنس. -العاملية يف ماليزاي

 مؤية )%( ـالنسبة ال العدد اجلنس 

 31 68 الذكور 

 68.6 148 اإلانث

 عينة البحث


 من ا وطالبةً طالبً   97العينة ب   تها هلذا البحث من جمتمع البحث وتقّدر  عيناختارت الباحثة  

العاملي  لالتصال  العربية  اللغة  املتخصصني يف  القول ومجيعهم من   البحث كما سبق  جمتمع 

(47  ،%n:97  الرابعة. وعدد السنة  (، والعينة تغطي مجيع الطالب من السنة األوىل حىت 

اختيارهم    متّ (. وقد  n:66 %،68.8(، واإلانث )n: 30%،  31.3طالًبا )  30الذكور هو  

العينة بواسطة جوجل فورم  عشوائي،    سلوبٍ أب  Google)ومّت توزيع االستبيان على أفراد 

Form)   . 

 ( يوضح توزيع أفراد العينة حسب اجلنس والسنة الدراسية2اجلدول رقم )
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 املعلومات الدميوغرافية التكرارات ئوية )%( املنسبة ال

 اجلنس  ذكر  30 31.3

 أنثى 66 68.8

 فرقة دراسية األوىل  20 20.8

 الثانية  22 22.9

 الثالثة  35 36.5

 الرابعة 19 19.8

 اجملموع الكلي  96 100

 أداة البحث


 جلمع بياانت البحث وحتقيق أهدافه، قامت الباحثة بتصميم أداة مناسبة للهدف، وهي:  

يان، لقياس اجتاهات طلبة اللغة العربية لالتصال العاملي. وقد ذكرت دراسة )طويطي  ستبالا  -1

م( أبّن استبيان هو األداة األكثر استخداًما جلمع البياانت للبحوث اإلنسانية  2014ووعيل،  

،  توي على األسئلة املرتبطة مبوضوع الدراسة، وحيتاج من املبحوثني اإلجابة عنها. لذلك ألنّه حي

واإلجابة عنها وفقا ملقياس ليكرت. ويتكون   أسئلة مغلقةحيتوي على  استبياانً صّممت الباحثة 

 االستبيان من حمورين؛ ومها: 
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مثل اجلنس، والسنة الدراسية،  ( فقراٍت من املعلومات الدميغرافية.  3احملور األول: يتكون )   -أ

 ومستوى اإلعراب عند املفحوصني. 

احملور الثاين: يتناول معرفة اجتاهات طلبة اللغة العربية لالتصال العاملي يف ابقوه حنو مهارة    -ب 

لقياس هذه    اخلماسي  مقياس ليكرت اإلعراب؛ لتحسني مهارة القراءة. قامت الباحثة إبعداد  

م( أّن خيتار املستجيبون  Elhadky&Simsek ،2019)اسة وقد أشارت در  .جتاهات الا

إىل  1اجتاههم تبًعا لدرجة اجتاه حمدد على بنود املقياس، أي إبعطاء مخس درجات تتدرج من 

هو حمايد، مث    3غري موافق، و  2تندرج غري موافق بشّدة، وتندرج إىل   1. فأدن درجة هو  5

ت الباحثة البياانت يف برانمج احلزمة اإلحصائية  هو موافق بشّدة. ومن مث أدخل   5هو موافق،    4

   .SPSSاالجتماعية  للعلوم

( يوضح معيار املتوسطات احلسايب ودرجة املوافقة حسب املقياس  3اجلدول رقم )

 . ليكرت

 درجة املوافقة  املتوسط احلسايب

 قوية جّدا  5.0 –  4.2من 

 قوية 4.2أقل من  -3.4من 

 متوسطة 3.4أقل من  - 2.6من 

 ضعيفة 2.6أقل من  - 1.8من 
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 ضعيفة جّدا  1.8أقّل من 

ات البحث  متغير


 مهارة اإلعراب.  يتمثل املتغري املستقل هو :املتغي املستقل -1

اجتاهات طلبة و   مهارة القراءة، ومها  هلذا البحث  اتبعني  ينمتغريّ   تمثل يفي   :املتغي التابع  -2

 تحسني مهارة القراءة. ل ؛حنو مهارة اإلعراب اللغة العربية لالتصال العاملي يف ابقوه 

 صدق األداة


بعد تصميم االستبيان، عرضته الباحثة على املشرف إلبداء وجهة نظره. مث مّت عرضه بناًء على  

لالتصال العاملي. توصية من املشرف على ثالث من أساتذة اللغة العربية يف قسم اللغة العربية  

انقشتها مع املشرف وبعد أن اعتمد    feedback)وقد حصلت الباحثة على تغذية راجعة ) 

بعضها قامت الباحثة إبجراء تعديالت ومن مثّ اعتمد املشرف الصورة النهائية لالستبيان وهذه  

 املرحلة متثل الصدق الظاهري لالستبيان.  

 ثبات األداة  


الظا  التأكد  بعد الباحثة على  من الصدق  ون من  مكنة استطالعية  عيّ هري لالستبيان طبقته 

اللغة العربية لالتصال العاملي يف اجلامعة اإلسالمية العاملية  من طلبة التخصص يف    طالًبا ( 30)
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علما أبّن العينة االستطالعية ال تشتمل على فرد من أفراد عينة البحث.     ابقوه  –يف ماليزاي  

ات االستبيان ابستخراج معامل الثبات ابستخدام معادلة كرونباخ  ثب  الباحثة  من  دت  وأتكّ 

الستبيان  لالنتيجة على أّن معامل الثبات  وقد أظهرت  ألفا لتحقق من وضوح فقرات االستبيان.  

.  (Nunnally, 1978)  . وقد ذكرلثبات املقياس  مستوى مقبول، وهي معامال يف  .( 697)

 Griethuijsen)    . وكذلك ذكر 0.6أللفا كرونباخ هو    ةقبولللقيمة املدن  األد  احل  أبنّ 

et al., 2014)   وعليه ما مّت    ." 0.7-  0.6ترتاوح بني    أللفا كرونباخ  "القيمة املقبولة  أبنّه

   احلصول عليه يعّد مقبواًل ونتائجه ميكن االعتماد عليها علمًيا.

 .رونباخ ألفامعادلة ك( يوضح نتيجة ثبات االستبيان ابستخدام 4اجلدول رقم )

Reliability Statistics 

 عدد البنود ألفا كرونباخ 

697 . 11 

 إجراءات البحث


 :القيام مبا أييت لتحقيق األهداف املرجوة من البحث، متّ 

 احلصول على املوافقة الالزمة إلجراء الّدراسة من اجلامعة اإلسالمية العاملية  -1

 ابقوه.   –يف ماليزاي 



29 
 

طلبة  ديدحت  -2 بغريها،  مشكالت  للناطقني  العربية  مهارة  ل واحتياجاهتم    اللغة  تحسني 

 .القراءة

 .مهارة القراءةحتسني هارة اإلعراب و مبالنظري املتعلق  اإلطارمراجعة  -3

الّدراسة وحتديد    -4 العربية  املتخصصني يف  طلبة  المن    البحث  عينة حصر جمتمع  اللغة 

 . ابقوه  - مية العاملية يف ماليزاييف اجلامعة اإلسال لالتصال العاملي

 نهائية.  بصورهتا ال بحثال اةإعداد أد -5

ى االستبيان عن طريق أساتذة القسم مث التأكد من ثبات االستبيان  صدق حمتو   قيحتق  -6

 ابستخدام معامل ثبات كرونباخ ألفا.

( طالًبا مأخوذة من جمتمع  30مكونة من )على عينة استطالعية    مّت توزيع االستبيان  -7

 البحث للتأكد من ثبات االستبيان.  

 من أجل التحليل اإلحصائي. SPSSمجع البياانت مث إدخاهلا يف برانمج   -8

، مث عرضها وتفسريها يف الفصل الرابع؛ وسيختم البحث SPSSاستخراج النتائج من    -9

 بنتائج وتوصيات ومقرتحات. 

 ية املعاجلات اإلحصائ


  رزمة التحليالت اإلحصائية للعلوم االجتماعية ة  ستخدمت الباحثا،  بعد أن مّت مجع البياانت 

(SPSS )للحصول على بعض: 
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املتوسط احلسايب: هو " قيمة تتجمع حوهلا جمموعة من القيمة، ويستعمل عادة ملقارنة بني    -1

   م(2020) دليل مبادىء التحليل اإلحصائي.الظواهر املختلفة". مأخوذة من دورية 

دليل  واالحنراف املعياري: وهو "اجلذر الرتبيعي لتباين البياانت". مأخوذة من دورية  -2

   م(2020) حصائي.مبادىء التحليل اإل

األدوات املستخدمة يف وصف البياانت حسب سؤال البحث   ( يوضح 5اجلدول رقم )

 أدوات التحليل  األسئلة الرقم 

يف  1 العاملي  لالتصال  العربية  اللغة  طلبة  اجتاهات  ما 

اجلامعة اإلسالمية العاملية يف ماليزاي يف ابقوه حنو مهارة  

 القراءةاإلعراب؛ لتحسني مهارة 

)املتوسط   البياانت  وصف 

 احلسايب واالحنراف املعياري(

 
 الفصل الرابع: حتليل نتائج البحث ومناقشتها

 مقدمة 

مناقشتها  يف البحث احلايل و   ةيتضمن هذا الفصل عرضاً للنتائج اليت توصلت إليها الباحث

لتحقيق على اهلدف املرجو؛ وهو معرفة اجتاهات الطلبة اللغة العربية لالتصال العاملي يف ابقوه  

حنو مهارة اإلعراب؛ لتحسني مهارة القراءة. فتّمت حساب كل بياانت االستبيان يف برانمج  

السابقة،    ، وتفّسرها مبساندة من البحوث واملراجعSPSS  حلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعيةا
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ومالحظات الباحثة لدعم نتائج البحث احلايل. وقد قّسمت الباحثة نتائجها إىل قسمني: أواًل، 

النتائج من احملور األول اليت تناول حول أسئلة دميوغرافية ألفراد العينة. واثنًيا، النتائج املتعلقة  

للحصول على املتوسطات    أحدابحملور الثاين الذي يتناول   احلسابية واالحنرافات  عشر سؤاالً 

مهارة   لتحسني  اإلعراب؛  مهارة  العاملي حنو  لالتصال  العربية  اللغة  طلبة  لالجتاهات  املعيارية 

 القراءة.

 نتائج البحث ومناقشتها 

 حتليل احملور األول: األسئلة الدميوغرافية  

 ( يوضح اجلنس6اجلدول رقم )



 اجلنس  التوزيع التكراري  ية )%( ئو نسبة م

 ذكر  30 31.3

 أنثى 66 68.8

 اجملموع الكلي  96 100%

%، بينما  31.3ئوية  مبنسبة    30  عددهم  أّن التكرارات عند الذكور بلغ(  6)يبني اجلدول  

عدد املستجيبني عند اإلانث يتضاعف    %. ويالحظ أبنّ 68.8  مئوية بنسبة    66عند أنثى  

 % .  37.5عن عدد الذكور بفرق قدره 
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 ( يوضح السنة الدراسية7اجلدول رقم )

   دراسيةال السنة التوزيع التكراري  ية )%( ئو املنسبة ال

 األوىل  20 20.8

 الثانية  22 22.9

 الثالثة  35 36.5

 الرابعة 19 19.8

 اجملموع الكلي  96 100

( أّن السنة الدراسية الثالثة تقع يف املرتبة األوىل وقد بلغت تكراراهتا  7اجلدول )يوضح  

% من اجملموع الكلي. وتليها، السنة الدراسية الثانية اليت حظيت ب   36.5( بنسبة مئوية 35)

( مستجيبا ونسبة مئوية  20%، مث السنة األوىل بتكرارات ) 22.9( مستجيًبا بنسبة مئوية  22)

بلغت )%. وأ20.8 إذ  الرابعة  السنة  الدراسية هي  السنني  مئوية  19دن  بنسبة  ( مستجيًبا 

 %. 19.8قدرها 

  ( يوضح مستوى التحصيل يف اإلعراب8اجلدول رقم )

 تحصيلمستوى ال التوزيع التكراري  )%(  يةئو نسبة م

 ا ضعيف جدً  1 1.0
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 ضعيف  29 30.2

 جيد 58 60.4

 ممتاز  8 8.3

 الكلي اجملموع  96 100

( أبّن معظم املستجيبني خيتارون مستوى التحصيل اجليد يف اإلعراب  8يبني من اجلدول )

( مستوى  مئوية  58كأعلى  بنسبة  مستجيباً  الضعيف 60.4(  املستوى  حيظى  اثنًيا،   .%

%. واثلثًا، املستوى املمتاز حتصل 30.2( من عينة البحث بنسبة مئوية  29بتكرارات قدرها ) 

( قدرها  تكرارات  مئوية    (8على  وبنسبة  املستوى 8.3مستجيبني  هو  التكرارات  وأقل   .%

 % فقط.  1الضعيف جًدا وقد اختاره مستجيب واحد بنسبة مئوية 

اجتاهات طلبة اللغة العربية لالتصال العاملي يف ابقوه حنو مهارة  حتليل احملور الثاين: ما 
   اإلعراب؛ لتحسني مهارة القراءة.

السؤال، متّ  املعيارية لكل فقرة؛    ولإلجابة عن هذا  املتوسطات احلسابية واالحنرافات  حساب 

 : وفيما يلي عرض هذه النتائج للحصول على درجات املوافقة من قبل الطلبة. 

اجتاهات طلبة ستبيان  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ال  ( يوضح 9)  رقم  اجلدول

 لتحسني مهارة القراءة.  ؛مهارة اإلعراباللغة العربية لالتصال العاملي يف ابقوه حنو 
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  درجة

 املوافقة 

االحنراف  

 املعياري 

املتوسط   

 احلسايب
 الرتبة  احملور 

 قوية

لالتصال  4.13 0.79 العربية  اللغة  طلبة  اجتاهات 

اإلعراب  مهارة  حنو  ابقوه  يف  العاملي 

 1 لتحسني مهارة القراءة.

اللغة العربية لالتصال   طلبة  الستجاابت   احلسايب  املتوسط  أنّ (  9)  اجلدول  من  يتضح

 قد بلغت  لتحسني مهارة القراءة.  ؛حنو مهارة اإلعراب   الطلبة  اجتاهات الستبيان    العاملي يف ابقوه 

  اجتاهاهتم   درجة  أنّ   يعين  وهذا  بشكل جمموع،  (0.79)  بلغ  معياري  وابحنراف(  4.13)قيمتها  

 .  ية كانت قو   مهارة اإلعراب؛ لتحسني مهارة القراءة حنو

مهارة   حنو  جيدة  واعتقادات  آراء  لديهم  الطلبة  أّن  يتبنّي  النتيجة،  هذه  إىل  وابلنظر 

القراءة، والباحثة احلالية تدعم وتؤيد ما   الرقي مبهارة  اإلعراب ظّنا منهم أن ذلك سيقود إىل 

فة  ذهب إليه أفراد العينة. و  جتد الباحثة أي فقرة من ففرات هذا اجملال انلت درجة املوافقة ضعي

أو ضعيفة جًدا من قبل أفراد العينة، ولعل هذا يدل على أّن كل فقرات يف هذا اجملال مهمة  

جًدا لدى أفراد العينة. ولديهم وعي مبهارة اإلعراب؛ لتحسني مهارة القراءة كما سبق القول. 

م( مما يؤيد   2019م( ودراسة )رمحوايت، 2014والنتيجة نفسها أشارت إليها دراسة )صوفية، 
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عالية أسلوب مهارة اإلعراب يف ترقية مهارة القراءة لدى طلبة اللغة العربية للناطقني بغريها. ف

 ولذلك، تكون احلاجة ماّسًة إىل تطبيقات كثرية يف مهارة اإلعراب لرتقية مهارة القراءة.  

 حتليل النتائج املتعلقة ابحملور الثاين ومناقشتها



العربية لالتصال العاملي يف ابقوه يف ماليزاي حنو مهارة اإلعراب ما اجتاهات طلبة اللغة  السؤال:  

 لتحسني مهارة القراءة؟

اجتاهات طلبة   املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حملور( يوضح  10)  رقم  اجلدول  

 لتحسني مهارة القراءة.  ؛اللغة العربية لالتصال العاملي يف ابقوه حنو مهارة اإلعراب

 الدرجة

 املوافقة 

االحنراف  

 املعياري 

املتوسط  

 احلسايب
 الفقرة الرتبة 

رقم  

 الفقرة

 ا قوية جدّ 

أعتقد أن دروس اإلعراب مهمة؛ لتحسني  1 4.57 0.56

 1 . مهارة القراءة

 ا قوية جدّ 

على  2 4.51 0.63 والتدريب  التطبيق  أن كثرة  أعتقد 

 2 إتقان مهارة القراءة. اإلعراب تساهم يف 

 ا قوية جدّ 

يف   3 4.46 0.58 تساعد  اإلعراب  مهارة  أَبنا  أشعر 

 6 .كشف األخطاء يف أثناء القراءة
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 ا قوية جدّ 

مبهارة   4 4.43 0.61 قوية  صلة  لإلعراب  أبّن  أشعر 

 3 .القراءة

 ا قوية جدّ 

يف  5 4.32 0.67 تساهم  اإلعراب  معرفة  أّن  أعتقد 

بني   الربط  النصوص  حتسني  أفكار 

 8 .املقروءة

 ا قوية جدّ 

على   5 4.32 0.67 تساعدين  اإلعراب  معرفة  أن  أرى 

بصورة   املضبوطة  غري  النصوص  قراءة 

 9 سليم.

 ا قوية جدّ 

أرى أّن مهارة اإلعراب تساهم يف التقليل   6 4.28 0.68

 5 .من اللحن يف أثناء القراءة

 جّدا  قوية

القراءة تساعدين يف ختمني مهارة  أعتقد َأنا   7 4.24 0.68

 7 . اإلعراب 

 قوية

لتعّلم  8 3.69 1.60 فائدة  من  هنالك  ليس  أرى 

 4 . اإلعراب 

 قوية

أشعر أبنين عاجز عن قراءة النصوص غري   9 3.48 0.87

 11 . املضبوطة ابلشكل
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 متوسط

التزام   10 3.18 1.09 دون  العربية  النصوص  قراءة  أحّب 

 10 . اإلعرابيةابحلركات 

 

طلبة اللغة العربية لالتصال عرًضا واضًحا لنتائج جمال اجتاهات  (  10اجلدول )  يبنّي هذا

اإلعراب -العاملي مهارة  القراءة  ؛ابقوه حنو  مهارة  يتضّ   .لتحسني  معظم  إذ  أّن  قد  فقرات  الح 

قوية )  حصلت على درجة  الفقرة  فقرات، وهي  إال ثالث  والفقرة ) 4جًدا  والفقرة 10(،   ،)

  ( السالبة اليت تنصّ 10أضعفها الفقرة )و (،  4.57( و)3.18رتاوح ما بني )وهي ت  (.11)

" إذ حظيت ابملتوسط احلسايب أحّب قراءة النصوص العربية دون التزام ابحلركات اإلعرابية: "على

على    ليت تنصّ ا  ( 1فقرة )الهي  ففقرات  ال أقوى  وأما    ، ( 0.56( واالحنراف املعياري ) 4.57)

القراءة" مهارة  لتحسني  مهمة؛  اإلعراب  دروس  أن  احلسايب   حيث   "، أعتقد  املتوسط  بلغ 

إجيابية  اجتاهات  تشري هذه النتيجة إىل وجود  لذلك،    (. 1.09( واالحنراف املعياري ) 3.18)

 أبمهية مهارة اإلعراب يف حتسني مهارة القراءة. عند أفراد العينة؛ مما يعين أهّنم يؤمنون  

وسيلة لتحسني مهارة    أفضل  هيدروس النحو    يف املقام األول، يعتقد أفراد العينة أبنّ 

)رمحوايت،  مع دراسة  هذه النتيجة  وتتفق  .  يف أثناء القراءة  ون أبنفسهمثقألهنا جتعلهم ي  ؛القراءة

ب؛ من خالل التدريبات يف أثناء تدريس النحو  إىل أّن استخدام  اإلعرا  اليت أشارت   م(2019

داخل   اإلعراب  التدريب على  يعين ضرورة  مما  القراءة.  مهارة  إىل حتسني  ويقود  فعاال  يكون 
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اللغة    اإلعراب   استعمالضرورة    م(2008)خملصني،  الفصل. وتؤيّد دراسة   أثناء تدريس  يف 

 العربية ملناسبته جلميع املراحل التعليمية.  

ومما أشار إليه أفراد العينة أمهية إتقان القواعد العربية حنًوا وصرفًا مهمة، قبل اكتساب  

النحو    دريست إىل أّن "  ( مNasution  ،2016)أّي  مهارة من املهارات اللغوية. وقد أشار  

. وميكن ا"ا وتفصيليً يهتم ابستخالص القواعد وصفيً هو جمرد مدخل إلتقان مهارة القراءة؛ ألنه  

إذ يتمكن    .م( 2003)شحاتة،  دراسة  أن يفّسر ذلك أبثر تدريس اإلعراب كما أشارت إليه  

الطلبة من الرتكيز على الروابط اليت جتمع بني األلفا . وإاتحة الفرصة إلثراء مفرداهتم اللغوية، 

 وترقية قدراهتم يف مهارات القراءة.   

أّن إتقان تدريس القواعد العربية ومهارة    م( 2018)العمارنة والقحطاين،  ومن مثّ، يرى   

ف،  و احلركات، واحلر   معرفة  ق يف"التفوّ اإلعراب يقود إىل  اكتساب القراءة السليمة؛ ومنها:  

)الشافعي، وكل ذلك يسهل عملية القراءة. وقد أثبتت دراسة  واملقاطع، والكلمات، واجلمل،  

ومهارة القراءة. لذا ترى الباحثة بناًء على ما  النحوية    القدرةعالقة قوية بني  وجود    م(2015

 سبق ضرورة االهتمام ابلنحو العريب. 

لذا ترى الباحثة ضرورة    تكون مثرته ضعيفة؛وال شّك أّن تدريس اإلعراب دون تطبيقه  

 أن يفسح املقرر جماالً واسعاً للتدريبات حىت تستقّر القاعدة يف ذهن الطالب. 
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على الطلبة أن يسعوا  تؤكد  م(  2018)إمساعيل،  دراسة    جند،  ذكور سابقااملاستناًدا إىل  و 

مقروءة  ومواد  مصادر  ابستخدام  فصيحًة؛  قراءًة  العربية  النصوص  قراءة  يف  ماهرين  ليكونوا 

شارة اإل  تسبق  اليت  م( 2014)صوفية،  منسجمة مع مواد اإلعراب املقررة عليهم. وتتفق دراسة  

 ألهنا قد أثبتت كفاءهتا يف ترقية مهارة القراءة.   ؛اإلكثار من التطبيقات اإلعرابيةبضرورة   اإليه

يف حتسني الربط بني    يرى أفراد العينة أّن دروس اإلعراب تساهمعالوة على ذلك،  و 

وميكن   الكلمات واجلمل يف النصوص العربية.  اينفهم مع  ، وتساعد يفأفكار النصوص املقروءة

تفسري ذلك أبّن وجود العالمات اإلعرابية اليت تضبط الكلمات يقود إىل الرتكيز وابلتايل فهم  

تساعد استخدام العالمات اإلعرابية  م( أبّن  2008  ،)خملصني  يذكركما  النصوص فهما جيدا.  

أهنم   يدرسوها من قبل؛ فالعالمات   الطلبة على التمكن من قراءة النصوص، على الرغم من

مما يقود إىل فهم   صحيح  شكلالكلمات واجلمل بءة  قرااإلعرابية هلا دورها يف إرشاد القارئ ل

 النص فهما سليما.  

 أّن العالمات اإلعرابيةاليت ترى  م(  2016،خاقو )دراسة والنتيجة نفسها أشارت إليها  

ذهن املتكلم )بوشنب،  يف    تتكونعا  املعاين اليت  هي املفتاح للقارئ واملستمع قبل الدخول إىل  

 م(.  2006

األخطاء  و اللحن    يساعدهم يف تقليلاإلعراب    إتقان دروس ّن  أب  أفراد العينة   وأخريا، يرى 

القراءة. أثناء  دراسة  و   يف  "  م(2016)خاقو،  أبرزت  اإلعراب أّن  طريقة   دروس  أفضل   هي 
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على  ملساعدة للتعرف  املتعلقة  الطلبة  النحوية  وإتقان  األخطاء  ويعتربها  كيب.  ا رت ال  ابلدرس، 

   جًدا. مهمة    م( 2016)خاقو، 

 الفصل اخلامس: خامتة البحث 

 النتائج 

 توصل هذا البحث إىل نتائج منها: 

اإلعراب ودورها يف حتسني مهارة  هنالك اجتاهات إجيابية بني أفراد العينة حنو مهارة    -1

 القراءة.

إذ    -2 القراءة؛  لتحسني مهارة  أفضل وسيلة  النحو هي  أّن دروس  العينة  أفراد  يرى 

 يكون الطالب واثًقا مما يقرأه.  

يرى أفراد العينة أبّن كثرة التطبيق والتدريب على اإلعراب ميكن الطالب من القدرة    -3

 على كشف األخطاء وابلتايل البعد عنها يف أثناء القراءة مما يقلل اللحن قراءًة.  

%( يرون أال فائدة من دروس اإلعراب يف 16هنالك فئة من أفراد العينة تقدر ب )  -4

هي فئة قليلة ال أثر هلا إذا ما قورنت لبقية أفراد العينة مما حيمل حتسني مهارة القراءة. و 

 الباحثة على القول إّن اإلعراب له دور  رئيس يف النهوض مبهارات القراءة وتطويرها.  
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 التوصيات

 على نتائج البحث السابقة، توصي الباحثة ابلتوصيات اآلتية:  بناءً 

ا من خالل نصوص قرائية دون التعرض ضرورة االهتمام مبهارة اإلعراب وتقدميه  -1

 للمصطلحات النحوية أي أن يدرك الطالب موقع الكلمة من اإلعراب وظيفيا.   

نقدم للطالب نصوصا قرائية مضبوطة ابلشكل التام يف املراحل التعليمية األوىل   -2 

 مث ختفف تدرجييا إىل أن نصل إىل تقدمي نصوص عارية من ضبط يف الشكل. 

املدرسني االهتمام ابلضبط اإلعرايب يف أثناء تدريسهم وعند مناقشتهم للطالب على    -3

 خارج الفصل. 

 جيب تعليم اإلعراب وظيفًيا مع البعد عن املصطلحات اإلعرابية. -4

 املقرتحات 


 تقرتح الباحثة املقرتحات اآلتية لبحوث مستقبلية: 

إجراء حبوث عن ظاهرة اإلعراب من وجهة نظر مدرسي اللغة العربية   -1

 للناطقني بغريها وطالهبم على املستوى اجلامعي. 
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إجراء حبوث هتدف إىل تطوير تدريس اإلعراب بصورة حديثة وذلك   -2

 ابالستفادة من التقنية احلديثة.

ارة القراءة إجراء حبوث مقارنة عن فعالية مهارة اإلعراب يف حتسني مه -3

 املختلفة.  ة بني اجلامعات املاليزي

 هلل رب العاملني وآخر دعواان أن احلمد  
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 املصادر واملراجع 

 القرآن الكرمي  

 الكتب العربية


اإلعراب امليسر دراسة يف القواعد واملعاين واإلعراب  م(.  1996حممد على )   ، أبو العباس

، دار الطالئع للنشر واملعاصرة )وفق قرارات جممع اللغة العربية(جتمع بني األصالة  

 .القاهرة  - والتوزيع والتصدير

 غزة.  –. مشروع بيت الهيا (. اللغة العربية وفنوهنا وقضاايهام2001حممد بكر ) ،البوجي

  ة اجتاهات حديث  .م(2009)  .الدليمي، طه على حسني؛ والوائلي، سعاد عبد الكرمي عباس

 (، عا  الكتب احلديثة. 1، )ط.س اللغة العربيةيف تدري

،  ( 3، )ط.اإليضاح يف علل النحوم(.  1979)  .عبد الرمحن إسحاقأبو القاسم  الزجاجي،  

 بريوت.  – دار النفائس

ابدنج: مطبعة   (1)ط.   .. اللغة العربية طرائق وأساليب تدريسهام( 2010)  .العارفني، زين

 حيف بريس. 

العربيةم(.  1998العلي، فيصل حسني طحيمر. ) لتدريس اللغة  (،  1، )ط. املرشد الفين 

 عمان.  –مكتبة دار الثقافة، األردن  
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، دليل الباحث إىل إعداد البحث العلمي  .م(2012)  .العمراين، عبد الغين حمند إمساعيل

 صنعاء.  -، دار الكتاب اجلامعي ( 2)ط.

 املكتبة العصرية.  -، بريوت جامع الدروس العربيةم(. 1993) .الغالييين، مصطفى

) الفارسى،   أمحد.  لقواعد م(.  1999إبراهيم  مبسط  اإلعراب عرض  معامل  الطالب  معلم 

واألدوات  لألحراف  شامل  وتوصيف  اإلعراب،  وضوابط  أسس  مع  النحو، 

 القاهرة.-، مكتبة الزهراء واستعماالهتا يف اللغة العربية

إضاءات ملعلمي اللغة العربية    –متخصصا  كن    . م(2009)   .الفوزان، عبد الرمحن إبراهيم 

 ، الرايض: العربية للجميع. الناطقني هبا

 دار البيان للنشر والتوزيع.  ،(1ط.)، اكتساب مهارة اإلعراب. م(2003)  .املالح، ايسر 

طرائق تدريس اللغة العربية لغي    .(م2003) .  رشدي أمحد  ،وطعيمة  ؛مود كاملحمالناقة،  

 .، الرابط : إيسيسكوالناطقني هبا

ا  (.م2006)   .بدير، كرميان     تربوية معاصرةال التعلم  نفسية  التعلم رؤية  ، جيايب وصعوابت 

 .القاهرة، عا  الكاتب-مصر

.  االجتماعيمفاهيم أساسية يف علم النفس    .م(2006)  .ولوكيا، اهلامشي؛  جابر، نصر الدين

 : ديوان املطبوعات اجلامعية للمطبعة اجلهوية. -اجلزائر-قسنطينة (،2.ط)
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دفاع عن القرآن الكرمي أصالة اإلعراب وداللته م(.  2000)  . جبل، حممد حسن حسن

 . مصر  - ، الرببري للطباعة احلديثة(2)ط. .على املعاين يف القرآن الكرمي واللغة العربية

أبو شقري  ؛داود حلس التدريس  (.. )د.ت وحممد  ،   1ج.  (، 1ط.، )حماضرات يف مهارات 

 بتصّرف

 . 136القاهرة، ص.  –ة ، دار الثقافتعليم اللغة العربية .م(2005) .رسالن، مصطفى

الدار املصرية    (، 5.ط)، تعلم اللغة العربية بني النظرية التطبيقم(. 2003)   .شحاتة، حسن

 اللبنانية. 

  – ، مكتبة امللك  (. إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغي الناطقني هبام2015)  .عبد الرمحن

 الرايض.

(، دار احلامد للنشر  1ط. مهارات النحو واإلعراب، )م(.  2010عبد هللا، أمحد جاسر. )

 األردن.  – والتوزيع، عمان 

  - مصر    – القاهرة    . االجتماعيمدخل إىل علم النفس    . م(2005)  . عيد، حممد إبراهيم 

 . مكتبة األجنلو مصرية

يف تدريس اللغة العربية،  االجتاهات الرتبوية املعاصرة  م(.  1998فضل هللا، حممد رجب. ) 

 .عا  الكتب، القاهرة

 الرسائل اجلامعية غي املنشورة


http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1426275720.9431%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3.pdf
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 ( تعلم االعراب  م(.  2001السيقلي، رجاء حممود.  برانمج مقرتح لعالج بعض صعوابت 

(، املكتبة  رسائل جامعية)  لدى طلبة قسم اللغة العربية يف اجلامعة االسالمية يف غزة

 غزة.- اإلسالميةاملركزية، اجلامعة 

النحو العريب القدمي والنقدي اللساين الوصفي اخلارجي وصف   .م( 2006)   .حسن بو شند

مجهورية اجلزائر، املدرسة العليا لألساتذة    ،)رسالة ماجستري غري منشورة(وحتليل ونقد  

 يف اآلداب والعلوم اإلنسانية )بوزريعة( 

أثر توظيف املنظمات املعرفية التخطيطية يف تنمية مهارات م(.  2016)  .خضري، لؤي محد

، كلية 71ج. ، )رسالة ماجستري(. جملة داييلاإلعراب لدى طلبة املرحلة اإلعدادية  

 . الرتبية األساسية

تطبيق تدريس علم النحو يف ترقية مهارة القراءة للطالب  م(.  2019)   .رمحوايت، نور ليلى

)رسالة سرجاان(.  اإلميان" بولوس غيبانج بوروورجو  يف املعهد اإلسالمي السرلفي "

 كلية الرتبية والعلوم التعليمية، اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو. 

رزال إحسان  على م(.  2015)   .شافعي،  والقجرة  الصحيحة  العربية  القراءة  بني  العالقة 

واملعلمات نظام  القواعد النحوية لطلبة السنة الثالثة مبدرسة حبر العلون للمعلمني  

)رسالة عاملية(، كلية العلوم الرتبوية وأتهيل املعلمني، ست سنوات اتمبأ برأس جومبانج  

 يوكياكرات.   –جامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية 
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استخدام "اإلعراب" لرتقية قراءة الكتاب لدي الطالبات  م(.  2014)  .صوفية، إحدى فيّن 

)حبث جامعي(، كلية الرتبية  عي مرغوسونو ماالنج.مبعهد نور اهلدى السلفي الشاف

 والتعليم، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

اجتاهات الطلبة اجلامعيني حنو الكتاابت اجلدارية دراسة ميدانية  م(.  2013كنزة، جبار. )

، كلية العلوم  )رسالة ماجستري(لعينة من الطلبة اجلامعني، جبامعة احلاج خلضر، ابتنة  

 اإلنسانية واالجتماعية، جامعة حممد خيضر بسكرة. 

فعالية استخدام عالمات اإلعراب يف تعليم مهارة القراءة )يف املدرسة م(.  2008)  .خملصني

احلكومية سوروه( اإلسالمية  قسم   العالية  العليا  الدراسات  ماجستري(، كلية  )رسالة 

 اللغة العربية، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج، إندونيسيا. 

فعالية استخدام طريقة املناقشة السباقية يف ترقية مهارة القراءة    .م( 2010)  .يصفي، النداء

الث) املعارف"   " ابلتطبيق على مدرسة  بسنجاسارى دراسة جتريبية  اإلسالمية  انوية 

الشرقية جاوا  اللغة   (ماالنج  تعليم  قسم  العليا  الدراسات  ماجستري(، كلية  )رسائل 

 . إندونيسيا – العربية، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 

 اجملاالت احملكمة 
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( ايسر  الطلبة    .م(2018إمساعيل،  على  العربية  النصوص  تشكيل  من  اإلجيايب  التأثي 

اآليل.   التشكيل  استغالل  بغيها وضرورة  والناطقني  ابلعربية  جملة جامعة الناطقني 

 . 18-10، ص. 45القدس املفتوحة للبحوث اإلنسانية واإلجتماعية، ج. 

،  ( 1)ط.عريب،  . جلنة إحياء الرتاث الاألمنوذج يف النحو  م(1981)الزخمشري، حممود عمر.

 بريوت، دار اآلفاق. 

(. تطور مهارات القراءة يف كتب  م2018العمارة، عماد فاروق؛ القحطاين، عادل )يوليو  

لغيت لصفوف املرحلة االبتدائية األولية يف اململكة العربية السعودية دراسة وصفية  

 . 262-227(، كلية الرتبوية، ص53)  53. جملة الرتبوية، ج.حتليلية

. جملة فصلية تعىن جدلية الفكر العريب يف تناول النحو،جذورم(.  2010ل )يناير  بشر، كما

 (. 13)  30ابلرتاث وقضاايه، ج.  

(. طريقة مقرتحة لتدريس اإلعراب  م2016)  . خاقو، حممد حسني؛ احلاوري، حممد عبد هللا

النحو الناصريف  جامعة  جملة  ص.  9)   4،  .  صنعاء،  جامعة  أرحب  الرتبية  (، كلية 

357 -391 . 

رشد العربية    . (د.ت )  .ى طعيمة،  اللغة  تعليم  يف  أخرىللناطقني  املرجع  وحدة  ،  بلغات 

 جامعة أم القري.  -مكة املكرمة    ، 2ج.البحوث واملناهج، معهد اللغة العربية، أم القرى،  

)ميلود  ،وعيل و   ؛مصطفى  ،طويطي أساليب    م(.2014.   ” بـ  موسومة  جامعية   مطبوعة 

اجمللس العلمي بكلية    “،   –منظور إحصائي    – الدراسات امليدانية   تصميم و إعداد  
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التسيري   علوم  و  التجارية  اإلقتصادية،  البويرة،  –العلوم  :    جامعة  الرابط  على  متوفر 
/handle/123456789/3327bouira.dz:8080/jspui-http://dspace.univ 
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 املقاالت من اإلنرتنت
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 املالحق 


 بسم هللا الرمحن الرحيم، 

 حتية حمبة وبعد،  

اللغة العربية لالتصال   يف (، طالبة1716760أان هامن أديبة بنت عبد املنري برقم البطاقة )

اجتاهات طلبة  " : بعنوان ا حبثً  يجر ابقوه. أ   – العاملي يف اجلامعة اإلسالمية العاملية يف ماليزاي 

 اللغة العربية لالتصال العاملي يف ابقوه حنو مهارة اإلعراب لتحسني مهارة القراءة." 

مهارة القراءة.  لذا اجتاهاتك حنو مهارة اإلعراب لتحسني    فكتشاستبيان ال اليهدف هذا ا

اقرأ كل فقرة فقرات االستبيان وفق رأيك جتاه اإلجابة املختارة.    عن كل  أرجو التكرم لإلجابة

على أحد املقاييس املوضوعة اليت متّثل اجتاهاتك حنو   ()   أجب عنها بوضع دائرةمث    بدقّة،

 مهارة اإلعراب لتحسني مهارة القراءة. 

 أشكركم على حسن تعاونكم. 
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 األول   احملور

 أنثى          اجلنس: ذكر        

             السنة الثالثة          :  السنة األوىل            السنة الثانية     السنة الدراسية

 السنة الرابعة

جيد                            ضعيف          جًدا  مستوى التحصيل يف اإلعراب: ضعيف

 ممتاز  

 الثاين  احملور

موافق، و تعتمد اإلجابة على مقياس ليكرت، وهي: غري موافق بشدة، وغري موافق، وحمايد، 

 وموافق بشدة. 

 1غري موافق بشدة = 
 2غري موافق = 
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 3حمايد = 
 4موافق = 

 5موافق بشدة =  
 

 تتناسب مع اجتاهك حنوها:أمام العبارة اليت ( عالمة ) عض

 1 العبارات الرقم 
 غي

 موافق
 بشدة 

2 
غي  
 موافق 

3 
 حمايد 

4 
 موافق 

5 
موافق  
 بشدة 

تحسني مهارة  ل ؛ أن دروس اإلعراب مهمة أعتقد -1

 القراءة.

     

عراب  على اإلتدريب التطبيق و الأعتقد أن كثرة  -2

 القراءة.  ةتساهم يف إتقان مهار 

     

      لإلعراب صلة قوية مبهارة القراءة. أشعر أبّن  -3

      أرى ليس هنالك من فائدة لتعّلم اإلعراب. -4
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ن م تقليل المهارة اإلعراب تساهم يف  أرى أنّ  -5

 اللحن يف أثناء القراءة.

     

يف كشف  عد مهارة اإلعراب تسا أشعر أَبنا  -6

 خطاء يف أثناء القراءة. األ

     

ساعدين  ياإلعراب  ملهارةتقان اجليد اإل نا أعتقد أَ  -7

 القراءة. املفردات عند  يف فهم معاين

     

اإلعراب تساهم يف حتسني أعتقد أّن معرفة  -8

 الربط بني أفكار النصوص املقروءة.

     

أستطيع قراءة النصوص غري املضبوطة ابلشكل    -9

 بصورة سليمة. 

     

التزام  أحّب قراءة النصوص العربية دون  - 10

 ابحلركات اإلعرابية. 
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أشعر أبنين عاجز عن قراءة النصوص غري   - 11

 املضبوطة ابلشكل. 

     

 








 

 


