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 الباب الثانى

 الهيكل النظري

  

  السابقة الدراسة  .أ 

 وقد. هذا املوضوع يف واملتقاربة السابقة البحوث تعلم البحث إقامة قبل للباحث ينبغى
 : يلي كما وهي فوجدها، املكتبة يف الباحث طلبها

اإلرتباط بني حتفيظ الفية إبن مالك ونتيجة دراسة حبث عن ) 3103267حافظ األمام (. 1
البحث تدل  لذلكنتيجة اللغة العربية مبدرسة فتوحية العالية اإلسال مية مراجنن دماك. وأما ال

أن إجناز حتفيظ ألفية ابن مالك يربط إرتباط إجيابيا بنتيجة اللغة العربية والدليل على  على
  إىل معامل اإلرتباط املتغّريين. أّن درجة اإلحصائي وصلتذالك 

اإلرتباط بني استيعاب قواعد اللغة العربية ومهارة حبث عن ) 3103014. شفاعة الناعمة (2
يدل  حثب" الثانوية سوراكرتا. ان هذا الالقراءة لدى الطالبت للصف الثامن مبدرسة "السامل

عد اللغة العربية ومهارة القراءة لدى الطالبت على وجود عالقة موجبة بني استيعاب قوا
  رسة "السامل" الثانوية سوراكرتا.للصف الثامن مبد

اإلرتباط بني إجناز تعّلم النحو وإجناز تعّلم اللغة  حبث عن) 3102226. نور حيايت (3
ك. سالمية مراجنن دماالعربية للتالميذ ىف الفصل األول باملدرسة "فتوحية" العالية اخلاصة اإل

ود اإلرتباط بني إجناز تعّلم النحو وإجناز تعّلم اللغة العربية وجيدل على  حثبان هذا ال
للتالميذ ىف الفصل األول باملدرسة "فتوحية" العالية اخلاصة اإلسالمية مراجنن دماك ألن 

 .معامل اإلرتباط اكرب من جدوال اإلرتباط

يركز ىف كتاب اآلجرومية  البحثن هذا ا والبحوث السابقة البحث اهذالفرق بني و 
والبحوث  ة ان هذا البحثاملساو واما والبحوث السابقة اليبحث من هذا الكتاب. 

 نوع البحث وهي البحثي الكمى اإلرتباط.  السابقة ىف نفس
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 حفظ اآلجرومية و إنجاز تعلم اللغة العربية   .ب 

 حفظ اآلجرومية .1

   مفهوم الحفظ  .أ 

كما يف التصريف االصطالحى " حِفظ حيَفظ   ثالثىمصدر الفعل ال احلفظ
واصطالحا أّن   2.يعىن منعه من الضياع والتّـُلف 1.الً حفظًا" على وزن فِعل يفَعل فع

 3هلا ماض اليت مرة أخرىعرضها األمور وختزينها و  إلدخال الروح قدرةاحلفظ هو 
   يف الفكر.  يوانطالقا مما سبق فان احلفظ هو ذكر الشى املاض

 الحفظطرق   .ب 

   ا علماء النفس. طرق اليت جرالوهذه هي 
بدال من  ،لطريقة الكلية: ويقصد ا حفظ الشيء باعتباره كال ووحدةا )1

دينا قطعة من الشعر مثال لتقسيمه وحفظ اقسامه جزءا فجزءا. فإذا كان 
أو حفظ عدد  ،او حفظ بيت بعد بيت ،فإنه ميكن حفظها بتكرارها كوحدة
فإذا كانت القطعة طويلة حبيث ال  .خرآمن األبيات كل مرة وبعده عدد 

ميكن تكرارها كوحدة كّل مرة. فمن املمكن تقسيمها إىل أجزاء كل جزء 
يكون بذاته وحدة مرتبطة املعاىن. وجيب أال يفهم معىن "كل" على اإلطالق 

أا كل, ولذلك فالقطعة اليت تظم مخسني بيتا أطول من أن حتفظ على 
جيدر أن تقسم إىل قسمني أوثالثة حبسب الوحدات املعنوية اليت ميكن 
تكوينها. واملعىن الذي يربط أجزاءها بعضها ببعض هو العامل األساسي يف 
الكلية. وإذاكان تقسيمها إىل أجزاء سيفقدها ما ا من روابط معنوية فإن 

    .هذه األجزاء التكون وحدات مستقلة

                                                                   

 .4 .ص ،)ون تاريح دب ،فوستكا العلوية :مسارانج( ،األمثلة التصريفية ،حممد معصوم بن على  1
 .142 ص ،قاموس المنجدمألوف،   2

3 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), 
hlm. 44. 
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وحيفظ  ،وا تقسم القطعة إىل أجزاء كل جزء وحدة معنوية :ة اجلزئيةالطريق )2
مث يضاف إليه اجلزء الثاىن وهكذا.  ،اجلزء بعد فهم املعىن العام للقطعة

4.والطريقة اجلزئية البنائية خري من اجلزئية فقط
 

 :حتتو على طريقتني ا علماء النفس اليت جرسبة السبق اّن الطروق نبا
 الطريقة اجلزئيةبدون فهمها و  حفظ الشيءهذه الطريقة  الكليةلطريقة ا

  همها.بف حفظ الشيء
 اجلزئية ميكن إتباع إحدى طريقتني: والطريقة الكليةومع الطريقة 

طريقة التجمع. تقصد بطريقة التجمع أن يكرر طالب القطعة مرات متوالية  )1
  يف جلسة واحدة حىت حيفظها.

أن توزع مرات احلفظ على جلسات  ،التوزيعيع. تقصد بطريقة طريقة التوز  )2
 .بينها زمن ال ينشغل فيه الطالب حيفظ القطعة

الطريقة التوزيع خري من الطريقة التجمع يف نثبيت  احملفوظ. وكل الطالب 
ولكن ال  ،اإلمتحان قد يؤدي غرضه املباشرة يعرف أّن تعلم اإلمجاىل السريع اتمع قبل

   5يرتك أثرا باقيا.

  مزايا  طريقة التوزيع ما يأيت :ومن 

ظ أا تسمح بعدد متنوع من اإلستجابات السيما عند ما حياول احلاف )1
  فكيف جهده لتفادى النقص. ،معرفة درجة تقدمه ونواحى تأخره

حني أّن التوزيع يساعد  على ،التجمع قد تركز الغلطات وتثبتها أّن طريقة  )2
 على املراجعة ومعرفة مواطن اخلطاء.

وعامل حلصر اجلهد  ،لتوزيع. وهو مبعث للراحة والسرورالتوزيع  أدعى إىل ا )3
 واإلنتباه من جديد.

 وإزالة للملل والتعقب. ،يف التوزيع جتديد لإلهتمام )4
                                                                   

)  تاريحبدون  ،دار املعارف :( مصر ،اللغة العربية أصولها النفسية و طرق تدريسها ،عبد العزيز عبد ايد 4
  .345 -344 ص.

  .346 ص ،اللغة ،عبد العزيز عبد ايد  5
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     6.أّن فرتات ما بني احلفظ تساعد على تركيز احملفوظ )5

 اآلجرومية  كتاب  مفهوم  .ج 

مة اإلمام حممد للشيخ العالعربية الذى فيه النحو هو من كتب القواعد ال
وهو من جرومية يشتمل على املقدمة واربع وعشرين بابا.ويف كتاب اآل7.الصنهاجي

عن الكالم. واّما الباب حيتوى على باب تبحث  فاملقدمة هي أن ،املنت أو النسر انواع
مساء، باب اة األباب األفعال، باب مرفوع، باب معرفة عالمة االعراب، رابعاال

باب العوامل الداخلة  ذى مل يسّم فاعله، باب املبتدإ واخلرب،باب املفعول الّ  الفاعل،
وكيد، باب البدل، باب باب النعت، باب العطف، باب الت ،على املبتدإ واخلرب

ه، باب املصدر، باب ظرف الزمان وظرف املكان، مساء، باب املفعول بمنصوبات األ
دى، باب املفعول من اباب ال، باب املنباب احلال، باب التمييز، باب اإلستثناء، 

  األمساء.  تاباب املفعول معه، باب خمفوضاجله، 

  إنجاز تعّلم اللغة العربية  .2

   تعّلمال إنجاز مفهوم  .أ 

– يفعل  -أفعل وزن على إجنازا - ينجز – أجنز من مصدر لغة إجناز
 8.إفعاال

  : منها وأما اصطالحا 9.هو إمتام الشئ وإكماله 

”Prestasi“ ندونيسيةاإل قاموسال يف )1  من املكافأة أو ميذالتل عليه حصل ما وهو 
 بالدرجة املدرس هاإلي وأشار الدراسية املادة ا طورت الىت املهارة أو املعروفة

10.عادة
 

  
 

                                                                   

  .347 ص ،اللغة ،عبد العزيز عبد ايد  6
7 http://earlfhamfa.wordpress.com/2011/08/15/sejarah kitab-jurumiyah-dan-

makna-filosofis-ilmu-nahwu/jam 14.13 wib. 
 .16 ص ،أمثلة ،على بن معصوم حممد 8

  .576 ص ،الطالب عجمم ،شكرفرحات يوسف  9
10 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta : Balai Pustaka, 1994) hlm. 787. 
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   "Achievement" هو اإلجنليزية لقاموسا يف )2

"Something accomplished especially by superior ability, 
special, effort, great valor, etc".11 

 والتجرب األعلى اإلستطاعة بسبب خصوصا بنجاح هأداء مت قد شيء كل(
  ).وغريها الكبرية والشجاعة اخلاص

 كفاءة أو أثر اإلجناز هو أن السابقة تعريفاتلاب سبةمنا الباحثخيلص 
 املهارات أو باألهداف مناسبة املدرس قد علمها الىت الدراسة ادةم تعلم بعد الطالب

   .الدرجة أو بالقيمة عادة اإلجناز ولتعريف قبله، املقررة

والتعلم مصدر يقال  12بذّ و ،التعلم لغة درس ،كثرية  تعاريفله  والتعلم
ة نتيجة ما رب الشيء أو تبديل يف السلوك أو اخلأدرك حقيقة تعّلم يتعّلم تعّلما مبعىن 

التعلم هو عدد من النشاط  13.نالحظحيدث يف العامل حولنا أو نتيجة ما نفعل أو 
العقل واجلسم ليحصل على تغيري السلوك كا الناتيجة الشحصية ىف معملتة بالبيئة 

 التدريس وطرق الرتبيةيف  14.املتعلقة باال املعروىف والسلوكى والوجدان واملهارى
 االستجابة على الشحص تدريب مبعىن أي معني، سلوك كسبأن التعلم   مكتوبة
   " Learning " والتعلم يف اللغة اإلجنليزية 15.البيئة ملثريات معينة بكيفية

"The act or process of acquiring knowledge or skill” 16 . 

  ( التعلم هو الفعل أو العملية لنيل العلم أو املهارة).

 املعني السلوك تدريب احلقيقة يف التعلم أن عرف السابقة التعريفات من
   .الدراسية واملواد حوهلم بالبيئة مناسبة التالميذ على املدرس به قام الذى

                                                                   
11 David Yerkes, Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the 

English Language, (New York Portland House, 1989), hlm. 11. 
12 Ahmad Warson Munawwir, Al-munawwir: Kamus Arab-Indonesia 

Terlengkap, (Surabaya: pustaka progresif, 2002), hlm. 966.  
:  السعودية العربية اململكة( ،التدريس طرق و المناهج إلى مدخل سعيد، مالك حممد و اليشري مزمل حممد 13 

 .640ص) 1990 اللواء، دار
14 Djamarah, Psikologi, hlm 13.  

 .167 .ص ،) تاريح وندب املعارف، دار: مكة(  ،التدريس وطرق التربية ايد، عبد و العزيز عبد صاحل 15
16 David Yerkes, Webster’s, hlm 816. 
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    التعلم طرق   .ب 

يبدو أن لكل عمل طريقة ليسهل احلصول على املنفعة حىت وصل إىل 
  نتائج هامة. وكذلك للتعلم طرق قد حصروها علماء النفس ىف ثالثة أنواع: 

   )trial and error(احملاولة واخلطأ  -

مبدوءة عندما يصادف احليوان أو اإلنسان موقفا جديدا عليه يعرتض هذه الطريقة 
سبيله إىل غرض أو غاية معينة يبغى الوصول إليها ولكنه ال يعرف الوسيلة إليه 
فيقوم بأنواع خمتلفة من احلركات واألعمال الىت يظن أا قد توصله إىل غايته. فإذا 

وع أخر. فإن مل تفلح هذه أيضا وجد إحدامها اخلطأ ومل تفلح قام مبحاولة من ن
  حاول غريها وهكذا حىت يصل أخريا إىل بغيته.

   )Insight(التعلم بالبصرية  -

ولكنه ال يستمر فيها طويال إذ ال  ،اإلنسان واحليوان الراقى يبدأ فعال باحملاولة واخلطأ
ويقال حينئذ: إنه توصل للحل بفطنته أو  ،يلبث أن يعثر فجأة على احلل املناسب

ولكن الواقع أنه إىل حل  ،بصريته. وخييل للرائى أنه قد وصل إليه بطريق املصادفة
واستنتاج عالقات بني هذه  ،املشكلة الىت أمامه نتيجة مالحته لتفاصيلها ودقائقها

  التفاصيل.

  )Associative Learning(التعلم بطريقة الرتابط  -

والتعلم عن طريق اإلدراك احلسى ليس  ،والتعلم احلسى احلركى ،هارةإن كسب امل
سوى مستويات خمتلفة من حيث الراقى والتقدم ىف عملية التعلم وكسب اخلربة. 

وتتوقف إىل حد كبري على إجياد ترابط دائم أو  ،وهي متصلة كلها بعض ببعض
اخلربة السابقة  فهي مبنية على الوعى والتذكر: على وعى ،موقت بني شيء وآخر

  وتذكرها.

وىف التعلم احلسى احلركى يكون الرتابط بني شيء أو بني  ،ففى كسب املهارة
وبني التذكر فيها ال يكون ذالك عادة مشعورا به إال إىل حد  ،فكرة وحركة عضلية

قليل. وىف التعلم احلسى يكون الرتابط بني شيء وفكرة بني التذكر فيه شريعا واليا 
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املرء ال يكون شاعرا برتجاع عناصره السابقة وتذكرها. أما التعلم  إىل درجة أن
ويكون الرتابط فيه بني فكرة وفكرة  ،بالرتبط هنا فهو مستوى آخر أرقى مما تقدم

 أخرى.

إن عنصر تذكر اخلربة املاضية ىف التعلم بالرتابط يكون بارزا إىل حد كبري. و 
هو أساس التذكر. ولكنه هنا يطلق وللرتبط إذن أساسى ىف عملية التعلم كلها. و 

  17على إجياد ترابط بني فكرة وأخرى أو بني معىن وآخر.

وإضاقة إىل ذلك اّن طرق التعلم عند علماء النفس تنقسم إىل ثالث طرق. 
التعلم  احملاولة واخلطاء: هذه الطريقة تقع على تكرار ىف وقت طويل لنيل املعلومات.

التعلم : هذه الطريقة تقع على تكرار بال وقت طويل لنيل املعلومات. بالبصرية
 :  هذه الطريقة تقع على عوامل احلرباة املاضي.بطريقة الرتابط

 تعلم  إنجاز في المؤثرة العوامل  .ج 

  . نوعان التعلم للطالب إجناز على تؤثر اليت العوامل أما   

 ،ثابرةامل ،رغبةال ،التعلم دوافع الطالب ، قدرة : الطالب نفس من عامل )1
 .نفسي وعامل جسمي عامل ،قتصاديةاإل ،جتماعيةاإل

  18.غريه أو الطالب بيئة من عامل )2

 تقتسم التعلم إجناز على تؤثر اليت العوامل وجدت أن السكولوجية الرتبوية، يف
  : ومها قسمني، على

 الداخلية العوامل )1

 البدنية( املتعلم نفس من كانت الىت العوامل هي الداخلية العوامل
 : على العوامل تكونوت ،)والروحنية

 الصّحة  )أ 

                                                                   

 .199-177 ص ،التربية ،عبد ايد و صاحل عبد العزيز 17
18 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar, (Bandung: Algesindo, 1997), hlm. 

39. 
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 قدرة على عظيمة تأثرية والروحانية اجلسمانية يف والعافية الصحة أثرت قد
  . عليه التعلم فيصعب مريضا كان إذا فيه، والنجاح الطالب تعلم

 الذكاء   )ب 

 وأما. جيد إجناز له يكون حىت بالسهولة، العربية الذكي الطالب يتعلم
  .سيئ إجناز له كوني حىت تعلمها يف املشكالت فيوجه الفكرة يف البطيئ الطالب

 الذكاء درجة مثل املختلفة العقلية الوظائف يف العامة النمو درجة هو عقلي
 اإلجناز على تؤثر كلها .والرتكيب والتحليل والربط والتخيل التفكري على والقدرة

  .لطالبل

  التعليم طرق  )ج 

 املعيار دون اإجناز  سينال. لطالبل التعلم إجناز على التعليم طريقة تؤثر
 السيكولوجية ،البدنية العوامل باالساليب، ااهتمام غري هايتعلم حينمااملقرر 
19.الصحة ومعرفة

 

 والدافعة الرغبة  )د 

 وتؤثر .شيئ على العظيم اإلشتهاء أو العالية والغرة اإلغراف هي الرغبة
20.يةسالدرا املواد يف لطالبل اإلجناز درجة على الرغبة

 احملركة قدرة هي والدافعة 
 جناح على وضعفها التعلم يف دافعةال قوة على أيضا وتؤثر العمل، أداء على أو

  .التعلم

  اخلارجية العوامل )2

 : وهي املتعلم نفس من ليست الىت العوامل هي اخلارجية العوامل أما

 األسرة  )أ 

 البيئة واألسرة. واألخ األم ب،األ من تتكون الىت األسرة يف الطالب ولد
 من بكل تدفع اليت هي واألممة. األبوة غريزة ألن بالرتبية الطفل تتعهد اليت الطبعية

                                                                   
19 Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 57. 
20 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), 

hlm. 136. 
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 من األوىل السنوات يف والسيما وصيلنته الطفل برعاية القيام إىل واألم األب
  21.طفولته

 ظهرانيها بني ويعيش الطالب إليها ينتمي اليت األوىل اجلماعة هي واألسرة
 ينال فيها له، األوىل املدرسة أيضا فاألسرة 22.األوىل حياته سنني يف أفرادها مع
  .باحلب وينعم الرتبية من القسط أول

 باحملاكاة يتعلم املرحلة، هذه يف الطالب أن على البحوث دلت ولقد
 على تؤثر واألسرة. حياته طول يصاحبه وأفكر قيم من يتعلمه ما وأن والتقليد

 يهتم هلذا واإلجتماعية، واألخالقية والصحية والعقلية اجلسمانية الطفل تربية
  .النشىء تربية يف األسرة بدور كبريا اهتماما الرتبيون

 املدرسة  )ب 

 من وهي التعلم، درجة نيل يف ةمهم ودورها ،التعلم مكان املدرسة حالة
 جودة أيضا وتؤثر. ةيالدراس املواد يف التعلم إجناز يف املؤثرة العوامل إحدى

 وإحتياجة، الطالب بكفاءة املناسب الدراسي املنهجو  التعليم وطرق املدرسني،
. وحنوها املدرسة نظام تنفيذ ،الفصل كل يف الطالب عدد الفصول، أحوال
  23.لطالبل التعلم جناح على كلها نوتؤثر 

  اإلجتماعية البيئة  )ج 

 الكائن يف تؤثر اليت اخلارجية العوامل مجيع (environment) بالبيئة يقصد
 يف تأثريا الشخص تؤثر والبيئة التلقيح، فيها يتمم اليت اللحظة نم أي منوه احلي

  24.وسلوكهم خلقهم تكوين

 وماء أرض من طبعية عناصر ،كوا من وأمشل أعم اللفظ ناحية من البيئة
 املوارد جمموع تعين فالبيئة وحيوانات، ونباتات للطاقة ومصادر ومعادن وهواء

                                                                   

 .84 ص ،التربية ايد، عبد العزيز عبد و العزيز عبد صاحل  21
  .50ص ، مدخل سعيد، مالك حممد و اليشري مزمل حممد  22

23  Dalyono, Psikologi Pendidikan, hlm 59. 
  .128 ص ،التربية ،ايد عبد العزيز وعبد العزيز عبد صاحل  24
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 اإلنسان حاجات إلشباع ما مكان ويف ما وقت يف املتاحة واالجتماعية الطبيعية
  25.وتطلعاته

 يسكن تلميذال كان حينما التعلم، أجناز على مؤثرة اإلجتماعية األحوال وكانت
 يف يسكن إذا والعكس .كرمية أخالق وهلم الرتبوية األفراد من تتكون الىت اإلجتماعية يف

 ألن غرم نقص إىل أثرت قد الرتبوين من وليست املشاغلني من تتكون اليت اإلجتماعية
  .هتعلم دافعة ينقص حىت التعلم يف مساعد اليوجد

  مفهوم اللغة العربية  .د 

وبعد أن يلقى الباحث التعلم فعليه أن يعد تعريف اللغة العربية. فاللغة هي 
ت التعبري كما أا أدّ كلمة أفرادها  الوسيلة العظمى لضم صفوف األمة الواحدة ومجع  

عما يكفر به املرء واصلة لغرض ما بنتيجة العقل وهى وسيلة التفاهم بني أفراد 
    26.اجلماعة الواحدة

وقد وصلت  ،الىت يعرب ا العرب عن أغراضهم واللغة العربية هي الكلمات
ات من الثق ارواهة و إلينا من طريق النقل وحفظها لنا القرأن الكرمي واالحاديث الشريف

  27منصور العرب ومنظومهم.

وكذلك أن التعلم اللغة العربية هو إيصال املعلم املعلومات من مادة اللغة 
العربية إىل أذهان التالميذ بطريقة قومية لتحصيل أحداث التعبري فيهم وقد يكون 

  التعبري يف احلركة أو املشى أو الصوت أو العقيدة أو حنو ذالك.

  ومنها: -من املتعلم أعطى دقيقا اكثري   –واللغة العربية 

ولغة الوحدة  ،ي لغة القومية العربية ىف القدمياللغة العربية هي لغة العروبة فه )1
  العربية الىت تنشدها ىف احلديث.

                                                                   

  .47 ص ،مدخل سعيد، مالك حممد و اليشري مزمل حممد  25
اجلزء  ،)دون تاريح ب ،دار الفكر :بدون مكان ( ،المراجع في اللغة العربية نحوها وصرفها ،على رضا 26

 .7ص.  ،األول
 .7 .ص ،) 2007دار الفكر،  :( لبنان ،جامع الدروس اللغة العربية ،الشيخ مصطفى الغاليني 27
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اللغة العربية هي لغة اآلمال واآلالم املشرتكة بني الشعوب العربية. فهي لغة  )2
 28التاريخ والرتاث لألمة العربية.

لقومية الىت تربط وهى لغة ا ،لغة التعليم والثقافة يف جمتمعنااللغة العربية هي  )3
  29وتربطنا برتاث اآلباء واألجداد. ،حاضرنا مباضينا

حوض  معهدلبحث هو تعلم اللغة العربية يف واملراد بتعلم اللغة العربية يف هذا ا
يم على املتعلم لكي يستطيع تعلم اللغة العربية هو عبارة من عملية التعل العلوم كبومني.

  على اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة.

 مهارة اللغة العربية  .ه 

نشاط عضوي إرادي مرتبط باليد أواللسان، او العني أو املهارة هي 
واملهارات اللغة أربع: املهارتان سلبيتان أو استيعابيتان ومها السماع  .30األذن.

  إبتكاريتان ومها التعبري الشفوي والتعبري الكتايب. والقراءة. واملهارتان إجيابيتان أو

  وسنشرح كل واحد من املهارات اللغوية السابقة كما يلي: 

 االستماع )1

موع مثل االستماع إىل سيئ مأو االنتباه إىل ش ،االستماع هو فهم الكالم
هو عملية  و السماع ،ع الذي هو حاسة وآلة األذانمف السخبال ،متحدث

هن أو االنتباه ذوالحيتاج إىل أعمال ال ،مة األذنق حدوثها على سالفسيولوجية يتوف
وهو وسيلة إىل الفهم، وإىل االتصال اللغوى بني املتكلم ر الصوت.دإىل مص
  31والسامع.

اللغة. وهذا  يمعر إحدى املهارات األساسية يف تعلبومهارة االستماع تعت
يتطلب من املعلم جهدا كبريا يف تدريس الطالب على هذه املهارة. وينبغي للطالب 

                                                                   

 .21ص.  ،)1983دار املعارف، : بدون مكان( ،ربيةعالتوجيه في تدريس اللغة ال ،على السمان حممود  28
 .53 ص ،التوجيه ،السمان  29
)، ص. 2000(عمان: دار الفكر ، أصول تدريس العربية بين نظرية والممارسةعبد الفتاح حسن البجة،   30

285. 
    .70ص  ، الموجة ،ابراهيم العليم عيد  31
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األجناب أوال أن يصلو إىل مستوى غرضي يف هذه املهارة أن يكون قادرين على متييز 
  بني األصوات اللغوية املختلفة كما يفعل الناطقون أصال باللغة.

وصحة التلفظ  ،وجودة أدائه ،املنطوق فظ علىة رئيسية يف احلآلواالستماع 
ابة رسول اهللا عليه وسلم القرآن ألم مسعوه مث نقلوه إىل من حبه. ولقد حفظ ص
  بعدهم كما مسعوه.

فهي كما يلى: اإلستماع  ولإلستماع أنواع ومكونات. وأما أنواع االستماع
فهم املعىن . 32واإلستماع الناقد ،عة والتقديرتواإلستماع من اجل امل ،التحصيلي

ول ملضمون املقبوربط ا ،وتقومي وفقد الكالم ،وتفسري الكالم والتفاعل معه ،االمجاىل
  .33أي التكامل بني خربات املتكلم وخربات املستمع ،يةحصباخلربات الش

 الكالم  )2

ية تتطلب الكالم هو املهارة الثانية بعد مهارة االستماع. فالكالم مهارة إجياب
ة واألشكال النحوية وأن يرعى ترتيب الكلمات نيات املعو األصمن الدراس أن ينتج 

واجلمل حىت  تساعدة على التعبري احلديث املختلفة. ومعىن هذا أن الكالم هو عملية 
تبدأ بصوت وتنتهي بإمتام عملية اتصالية تعرب عن أفكالر املتكلم الذاتية. الكالم مبعناه 

. 34عن شيئ له داللة يف ذهن املتكلمبه  احلقيقي هو ما يصدر عن اإلنسان ليعرب
رب أهم جزء يف ممارسة توالكالم هوالشكل الرئيس االجتماعي عند اإلنسان. وهلذا يع

ووسيلة رئيسية يف  ،عىن هذا أن الكالم وسيلة االتصال. وم35اللغة واإلسنخدامها
والفهم بني املتكلم  ،ناعووسيلة اإلق ،واملناقشة ،لعملية التعليمية من خالل احلوارا

  واملتعلم واجلاهل. ،اط إنساين يقوم به الصغري الكبريونش ،واملخاطت

  وأما مهارة الكالم فكما يلى:

                                                                   

، اجلزء األول (القاهرة: مكتبة النهضة املصرية ،تدريس اللغة العربية والتربية الدينية طرق ،عطاابراهيم حممد   32
 .88ص.  ،)1996

 .236. ص ،بدون سنة) ،(الرياض: جامعة ملك السعود ،علم اللغة النفسى ،عبد ايد سيد امحد منصور   33
 .105 ص ،طرق ،عطا  34
 .240 ص ،علم ،منصور  35
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  نطق احلروف من خمارجها األصلية ووضوحها عند املستمع.  )أ 

 ترتيب الكالم ترتيبا معينا حيقق ما يهدف إليه متكلم واملستمع.  )ب 

 يما يتعلق بتمام املعىن.السيطرة التامة على ما يقول خاصة ف  )ج 

 جادة فن األلقاء مبا فيه من تنغيم الصوت وتنويعه.ا  )د 

 .36ةاطناب ومساو امعهم يف سرعة وبطء واجياز و ة حالة السامعني والتالؤم امراع  )ه 

مث  ،م للمادة الدراسية كاألصوات مثالوتبدأ مهارة الكالم عادة نطق املعل
أن يركز على االستماع  ةهذه املرحل. وجيب على الطالب يف يكرر الطالب من بعده

  .املعلم ان يعلمةلكي يستوعب النموذج املنطوق مث يبدا 

يث مل داحل والعالقة بني الكالم واالستماع عالقة وثيقة إن كان الكالم او
حا إذا مل يث سليما وفصيدأو عكس فليس الكالم أو احل ،يسمع جديدا فليس سليما

  يسمع جديدا.

  القراءة )3

فهي مهارة سلبية ألا  ،ة االستماع والكالمهارة الثالثة بعد مهار امل يالقراءة ه
القراءة هي ترمجة احلروف  رمز الكتابة وفهم املقروء فقط ومل ينتج صوتا لإلشراح.يذكر 

املكتوبة إىل معىن أو إعطاء معىن للكلمات املطبوعة وهي عملية ذات شقني. 
مفهوم القراءة ة واللغة. إذا تتضمن ة الثقفاألفكار يف ضوء جتربة وخلفيفالكاتب يثري 

وترمجته إىل سلوك حيل مشكلة  ،ونقده إياه ،ئ ملا يقرأار وفهم الق ،أداء اللفظ السليم
  أو يضيف إىل عامل املعرفة عنصرا جيدا.

  سم العتبارات خمتلفة منها: للقراءة تق

 انواع القرأة من حيث الشكل وطريقة األداء.  )أ 

 ،ا تفسري الرموز الكتابية وغريهايتمثل يف عملية اليت يتم القراءة الصامتة  )1(
وت او مههمة او حتريك صا ومعانيها يف ذهن القارئ دون وإدراك مدلوال

                                                                   

 . 111 ص ،طرق ،عطا  36
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لثاين موز املقروء. وار ن: األول جمرد النظر بالعني إىل شفاه وتقوم على عنصري
  ليه من تلك الرموز.إري املنظور ثهو النشاط الذهين الذي يست

غريها إىل ابية و تيعىن العملية اليت يتم فيها ترمجة الرموز الك ،لقراءة اجلهريةا  )2(
 ،بعة الداللة حسب ما حتمل من معىنمسموعة متتاألفاظ منطوقة وأصوات 

نشاط الذهن  والثاين ،ة عناصر: األول رؤية العني للرمزوهي تعتمد على ثالث
عرب عما يدل عليه ذلك وت املصوالثالث التلفظ بال ،يف إدراك معىن الرمز

 .37الرمز

 انواع القراءة من حيث اغراض القارئ:   )ب 

هي  ،ىل شيئ معنيإنها االهتداء بسرعة القراءة السريعة العاجلة: ويقصد م )1(
 ،والعناوين ،: كقراءة الفهارس وقوائم األمساءقراءة هامة للباحثني واملتعجلني

وكل متعلم حمتاج إىل هذه  ،ودفرت (التليفونات) وحنو ذلك ،ودليل القطر
  القراءة يف مواقف حيوية خمتلفة. 

 أو كتاب جديد. ،كقراءة تقرير  امة عن موضوع متسعقراءة لتكوين فكرة ع  )2(

قضى هذه القراءة وت ،ويقصد ا االستذكار واإلملام ،القراءة التحصيلية  )3(
ملعلومات  اوعقد املوازنة بني ،لفهم املسائل إمجاال وتفصيال ،بالرتيث واألناة

  وغري ذلك مما يساعد على تثبيت احلقائق يف األذهان. ،تلفةة واملخاملتشا

ما جيمع منها   ،ىل عقد املصادرإيها يرجع القارئ وف ،قراءة جلمع املعلومات  )4(
وذلك كقراءات الدرس الذي يعد رسالة أو  ،حيتاج اليه من املعلومات خاصة

  حبثا.

  وهي قراءة خالة من التعمق والتفكري.  ،والرياضة العقلية ،لمتعة األدبيةلقراءة   )5(

املوازنة بينه وبني  ،لية: كنقد كتاب أو أي إنتاج عقلىالقراءة النقدية التحلي  )6(
  غريه.

                                                                   

(بدون  ،دراسات تحليلية وموافق تطبيقية فى تعليم اللغة العربية والدين األسالمى ،حسني سليمان قورة  37
 .129-127ص.  ،)1981 ،دار املعارف :مكان
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  أنواع القراءة من حيث التهيؤ الذهين للقارئ:  )ج 

وغري جبات املدنية اوالو  ،ترتبط هذه القراءة مبطالب املهنةالقراءة للدرس:  )1(
ومات واالحتفاظ جبملة يتصل بكسب املعل ،ك من ألوان النشاط احليوىذل

 مالحمة بدو ىفكما ي  ،جد يف القارئ يقظة وتأمال وتفرعافن ،من احلقائق
 وتقف العني فوق السطورعالئم اجلد واالهتمام، وتستغرق قراءتة وقتا أطول، 

وقد تكون للعني حركات  ،ليتم التحصيل واإلملام ،وقفات متكرة طويلة أحيانا
  لك. لالستذكار والربط وغري ذ ،رجعية

قراءة االستماع: ترتبط هذه القراءة بالرغبة يف قضاء وقت الفراغ قضاء سارا  )2(
  والدافع إليها أمران: ،تعا: ومتحى منها األغراض العلميةمم

ويف هذه احلالة يكون املقروء من املوضوعات  ،ما حب االستطالعإ (أ)
  قعية.االو 

ماس املتعة توال ،الفرار من الواقع وأثقال وجفافه وإما الرغبة يف (ب)
ل او من ايكون املقروء من صنع احليهذه احلالة  ويف ،والسلوى

  38اخلرافات.

 الكتابة )4

لرتتيب التسلسلي لتعليم تأتى مهارة الكتابة يف املكانة الرابعة من حيث ا
وال ريب أن هذا ترتيب عقلي من منطقي يتفق مع طبيعة اكتسبها اللغة األم  ،املهارات

اليت تبدأ باالستماع وتنتهى بالكتابة. ومن جانب آخر فإن الكتابة مهارة إجيابية حتتاج 
  إىل تدريب مكثف وجهد أكرب. 

يتم عن طريقتها التعرف  ،وسيلة من وسائل االتصال اإلنساينوالكتابة هي 
لغري. والتعبري عما لدى الفرد من معان ومفاهيم ومشاعر وتسجيل على أفكار ا

يضع أمام اآلخرين الكتابة هي الرمز الذي استطاع بة االنسان أن  39.احلوادث والواقع
                                                                   

- 73ص.  ،) تاريح بدون ،دار املعارف :قاهرة ( ،الموجه الفنى المدرس اللغة العربية ،عبد العليم ابراهيم  38
75. 

 .262 ص ،علم ،منصور  39
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فكرة وتفكرية، وعقله وروحه، واجتاهاته وآراه، وإحساساته ووجدانه، وعواطفه 
   40وانفعاالته، ليفيدمنها غريه.

ذ على التعبري التحريري (الكتابة) فيرتكز يف إجادة املهارات وأما تدريب التالمي
  التالية:

  الكتابة الصحيحة.  )أ 

 جودة اخلط.  )ب 

 التعبري عن األفكار بوضوح ودقة.  )ج 

  لذالك البد للفرد أن تكون لديه القدرة على:

  الرموز واستحالت قراءا. بتوإال اضطر  ،رسم حروف رمسا صحيحا  )أ 

عليها اجتماعيا وإال تعذرت قراءا وترمجتها إىل كتابة الكلمات بالطريقة املتفق   )ب 
 مدلوالا ومعانيها.

 41واستحال فهم املعاين واألفكار. ،نظام خاص الكلمات ووضعها ىفتيار اخ  )ج 

والكتابة عملية ذات شقني أحدمها آىل واآلخر عقلي. والشق اآلىل حيتوى 
اللغة  ىف ئة والرتقيمجلتهرسم احلروف األجبدية ومعرفة اعلى املهارات احلركية اخلاصة ب

  األجنبية. أما اجلانب العقلي فيشمل املعرفة اجليدة بالنحو واملفردات واستخدام اللغة.

  فمنها:  ،(التعبري التحريري) أشكال خمتلفةللكتابة 

الناس  ةفيما يتصل حبيا ،به التعبري عن مواقف اجتماعية قصدالتعبري الوظيفي ي  )أ 
تعبري وذلك ويتعدد هذا ال ،واتصال بعضهم البعضوقضاء حاجتهم وتنظيمها 

 ،واالرشادات ،يماتلوالقاء التع ،واإلخبار ،واملناقشة ،االتصال مثل احملادثة
شرات أو مالحظات نالرسائل والتقارير واملذكرات والوكتابة  ،عالناتواال

يفي يستخدم األسلوب ظحيصات. ومعىن هذه أن التعبري الو واخلطابات والتل
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الجياز يف التعبري احلفاظ ادب الذي جيمع بني تاأو األسلوب العلمي امل العلمي
  على ما يفرضه العرف من قيام وتقاليد.

عر مشاعره وأفكاره التعبري اإلبداعي: هو التعبري الذي جيلو فيه الناثر أو الشا  )ب 
فعال  حىت تنتقل من ذهنه غلى أذهان اآلخرين انتقاال ذاثر أثر ،وخربته اخلاصة
 ،وتأليف القصص والتمثيليات ،وكتابة املقاالت ،نظام القصائد مثري. ويشمل

 والرتاجم والسري ... اخل. ،واملذكرات الشخصية اإلنسانية ،وكتابة اليوميات

والتجديد يف ابراز  ،ي يتميز باجلدة يف الفكرة والعمقالتعبري اإلبتكارى: فهو الذ  )ج 
االبتكارى الذي يتطلب أفكارا جديدة غري  الصور املخلية وهو صورة من التفكري

مألوفة احلل املشكالت الطارئة. وهذا النوع من التعبري يالئم املرحلة الثانوية حيث 
  42حماوالت املراهق األدبية. ذ يظهر ذلك ىفا ،ملراهق على هذا اللونتزداد قدرة ا

هو  االستماع فا.الكتابة، و القراءةو ، الكالمو  ،االستماع :املهارات اللغة أربع
لعادات. من اجمموعة  ويهدف تدريب االطفال على اإلصغاء إىل حتقيق فهم الكالم

ة واألشكال نيات املعو ية تتطلب من الدراس أن ينتج األصمهارة إجيابهو  الكالمو 
النحوية وأن يرعى ترتيب الكلمات واجلمل حىت  تساعدة على التعبري احلديث 

وسيلة من وسائل االتصال هي   الكتابةهي جمموعة من املهارات. و  القراءةو  .املختلفة
    يتم عن طريقتها التعرف على أفكار الغري. ،اإلنساين

تعلم عملية  النتيجة من على هو حصولواملقصود باجناز تعلم اللغة العربية 
، ناحية املعروىف هيثالث نواحى من األهداف التعلمية، و  علىاليت تستمل  اللغة العربية
  ى، وناحية الوجدان.ر ناحية املها

 اللغة العربية نجاز تعلم إ اإلرتباط بين حفظ اآلجرومية و  . ج

كما عرفنا أن بحث عن اإلرتباط بينهما.  ي، ساملواد السابقة بحث الباحثين أوبعد 
قواعد النحوية هو علم من علوم اآلجرومية هو من كتب القواعد العربية الذى فيه النحو و 

  اللغة العربية عصمة املتكلم أو الكاتب من اخلطأ 
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إىل ضبط الكالم، وتصحيح وسيلة ، ولكنها ذاال يةاإن القواعد النحوية ليست غ
الوسائل اليت تعني املتعلمني على احلديث والكتابة بلغة صحيحة و ب، وتقومي اللسان، ياألسال

ألسنتهم وعصمتها من اللحن واخلطأ وهي عوم علي دقة التعبري وهي وسيلتهم لتقومي 
   43استحداما صحيحا يف يسر و مهارة.تتمكنوا من استحدام اللغة وسالمة األداء حيت 

اعبارة وتقومي اللسان. والغرض  سالمة األسلوب وصحةفالقواعد النحوية إذا وسيلة ل
وتظهر من يف حمال الكتابة واحلديثة. من تدريسها ينبغي أن يكون التأثري والفهم صحيحا 

واللغة  القواعد النحويةفهما صحيحا. ولذلك بني  البيانات السابقة أمهية فهم القواعد النحوية
  العربية مرتبطان. 

 فرضية البحث  . د

ة النظري وإطار ضعيف أو نقصان معنامها thesis و hupo يوناىن من فرضية لغة
الفرضية الىت قدمها  وأما 44صدقها. ىف إختبارها إىل وحتتاج الضعيفة النظرية واصطالحا إطار

تعّلم اللغة العربية رتباط بني حفظ اآلجرومية وإجناز الا دالباحث يف هذا البحث هي توج
  . صف اآلجرومية مبعهد حوض العلوم بكبومنيللطالب يف 
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