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Abstract
So far, the success of learning insya' can be seen from the results of student essays
when composing Arabic according to good and correct grammar. However, no single
study has examined the effect or contribution of understanding Arabic grammar on
learning outcomes insya'. Therefore, this study investigates the impact of
understanding grammar, especially nahwu, on learning outcomes insya' for students
majoring in Arabic language education at the Batusangkar State Islamic Institute.
This research uses an experimental approach with the type of Expo Facto. This study
indicates that understanding Arabic grammar (Nahwu) does not have a positive
impact on the Insya' learning of students in the Arabic language learning department
at the Batusangkar State Islamic Institute.
Keywords: The Effect of Nahwu Learning, Writing Ability, Arabic language learning
Students
Abstrak
Selama ini kesuksesan dari pembelajaran insya’ dapat dilihat dari hasil karangan
mahasiswa ketika mengarang bahasa arab sesuai gramatikal yang baik dan benar.
Namun, belum ada satu penelitian yang mengkaji bagaimana efek atau kontribusi
dari pemahaman gramatika bahasa arab terhadap hasil pembelajaran insya’. Maka
dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pemahaman gramatika
khususnya ilmu nahwu terhadap hasil pembelajaran insya’ pada mahasiswa
jurusan Pendidikan bahasa Arab di Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen berjenis Expo Facto. Dari
hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memahami gramatika bahasa Arab
(Nahwu) tidak memiliki dampak positif pada pembelajaran Insya' siswa di jurusan
pembelajaran bahasa Arab di Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
Kata kunci: Efek Pemahaman Nahwu, Kemampuan Insya, Mahasiswa Pendidikan
Bahasa Arab

املقدمة

ومن أهم مواد العلوم اليت جيب على الطالّب أبن يعرفها هي مادة اللغة العربية ،كما قال جودات
الركايب  :لقد زاد اإلهتمام بتعليم اللغة العربية يف مراحل التعليم ألن هذه اللغة الشريفة وهي لسان
اإلسالم (Andriani, 2015)(Wahab, 2014)،تؤّكد وجودان وتبىن حضارتنا من خالل اإلطالل على

أنواع املعرفة ) .(Djuaeni, 2013وإن اللغة العريبة هي لغة القرآن الكرمي ولفهمها شئ

ضروري (Aflisia,

) .2016) (Barea, 2011اللغة العربية وتعليمها واجب ألن اللغة العربية أساس ىف علوم الدين واللغة

العربية مفتاحة لفهم علوم الدين اإلسالمي الىت تصدر عن القرآن واالحاديث النبوي

(Abū Bakr

).Khwārazmī, 2019
والكتابة(Moussa-

تتكون من أربع مهارت وهى مهارة االستماع والكالم والقراءة
واللغة العربية ّ
) .Inaty et al., 2012) (Haque, 2017) (Meftah, 2018وقال أكرم فهم  :إن تقدير هذه املهارات
األربعة وهى مهارة اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة البد ملن يتعلمها أن يقدر علم القواعد حنواي كان أم
صرفيا ) .(Ahmad Akrom Fahmi, 2002احتوى علم اللغة العربية إىل عد من العلوم ومن بينها :علم
التامة يقدر
النحو والصرف والبالغة واملطالعة واملفردة والنصوص األدب وغري ذلك .إ ّن تعليم اللغة العربية ّ
على إيصال الطلبة على استيالء املهارات اللغوية جبانب إستيالء على العلوم اليت ذكر قبله (Shidqi,
).2020

والقواعد احدى فروع من علم اللغة العربية وهى أهم الدروس ىف اللغة العربية ألهنا وسيلة لصحة
األسلوب وسالمة الرتكيب وتقومي اللسان ) ،(Mohammed & Mohammed, 2020لذلك أن القواعد

أهم مكاهنا وأكرب وظيفها ىف فهم اللغة العربية ) ،(Loewen et al., 2009) (Liu, 2018وهتدف إىل أن
ّ
جتعل التالميذ يفهمون النصوص العربية على وجهها الصحيحة واستيعاب املعاين بسرعة وهى هتتم ايضا

مبهارة الرتمجة والقراءة والكتابة وغريها.
القواعد النحوية هى علم من علوم العربية تعرف هبا أواخر الكلمات العربية من حيث اإلعراب
والبناء وما يعرض هلا من األحوال ىف حال تركيبها يكون عليه وعالقتها بغريها من الكلمات فهى تبحث
عما جيري على آخر الكلمات من رفع أو نصب أو جر أو جزم
) .2017أما أغراض يف فهم علم النحو فهى تعويد التالميذ على قوة املالحظة ،والتفكري املنطقى املرتب،
وتربية ملكة االستنباط واحلكم والتعليل ،يعني على فهم الكالم على وجهه الصحيح ،مبا يساعد على
استعاب املعاىن بسرعة ،صون اللّسان عن اخلطأ ،وحفظ القلم من الّزلل ،وتكوين عادات لغوية سليمة،

(Rasyidi, 2020; Rizki & Pujiati,

إكتساب التالميذ القدرة على استعمال القاعدة ىف املواقف اللغوية املختلفة ).(Hasyem, 2015
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واللغة العربية كلغة أجنبية لدى التالميذ ىف هذه البلدة

(Berg, 2013) (Integración et al.,

) .2021و أ ّن وجدت املشكالت ىف فهم القواعد النحوية فهما جيدا ) .(van Rijt et al., 2019فال

يفهمون النحو إال قليال منهم بل بعضهم يشعرون ويظنون أن القواعد النحوية أصعب الدرس .فمهارة

الكتابة هي مهارة هامة يف ترقية قدرة الطلبة على تعبري ما يف أنفسهم من األفكار واملعاين واألغراض
ابلرتكيب العربية مع التعبري املنظم أو "أداء املنظم وحمكم يعرب به اإلنساف عن أفكار ومشاعره يف نفسه،
ً
وتكون دليال على وجهة نظرة وسبابه يف حكم النّاس عليه ).(Azizah, 2014
رأى الكاتب من البحث السابق أ ّن املشكالت يف تعليم اإلنشاء و هو أن املشاكل اليت يواجهها
الطالب يف تعلم اإلنشاء هي قلة املفردات

& (Ibrahim, 2015) (Ashwell, 2000) (Graham

) ،Harris, 1989وعدم فهم القواعد النحوية ،وعدم تكرار الدروس ،وقلة وقت الدراسة ،وعدم القدرة

على استخدام اإلضافة ،وعدم االستمرار يف قراءة كتب اللغة العربية ،والتعلم الصفي غري النشط ،وضعف
يف تكوين اجلمل الكاملة ،والتعب واحلذف ) .(Qusaiyen & Azmi, 2018وجهود املعلم حلل مشاكل
الطالب يف تعلم اإلنشاء هي إنشاء مركز لتطوير اللغة ،وإدخال الدروس إىل دروس إضافية خالل اليوم،
وحتسني اللغة يف الفصل وخارجه ،وحتفيز الطالب ،وإعطاء األسئلة مكتوبة وتدريب لفظي مثل اللغة
العربية ،وحفظ الكلمات وحتويلها ،واستخدام الوسائط املختلفة لتحسني مهارات الكتابة لدى الطالب
).(Qusaiyen & Ramadhan, 2018

إن أتثري فهم النحو هو نفس الوظيفة النحوية للغات األجنبية األخرى  ،أي كقاعدة لتحقيق
انتشار اللغة .يستخدم النحو للمتحدث لتوفري الفهم وللمستمع و يتم استخدام النحو للفهم .ولذلك
تعمل القواعد النحوية بشكل أساسي على تنظيم كالم املتحدث األول حبيث ميكن فهمه من قبل املستمع.
أما ابلنسبة لكتاب اللغة فإن القواعد تعمل على تنظيم كتاابهتم لتتوافق مع قواعد اللغة حبيث ميكن للقراء
فهمها .استخدام النحو وف ًقا لوظيفته هو االستخدام الصحيح .أما استعمال النهو الذي ال يتالءم مع

وظيفته ،فسيكون له أثر يؤدي إىل السلبية  ،وفيما يلي الوصف ).(Fiddaroini, 2012

أ ّن أهداف و فوائد هذا البحث يف تعليم إنشاء لطالب اجلامعة وهي تعويد الطالب التعبري عن
الصاحل من مشاعرهم وأفكارهم ومعلوماهتم وآرائهم و تدريبهم على التفكري العميق الشامل املنظم فيما
يريدون معاجلته من موضوعات ،تنمية خربات الطالب مبوضوعات التعبري وأشكاهلا وفنونه املتعددة وزايدة
استكماال
تنويعا ملهاراهتم اإلنشائية وكش ًفا عن املواهب اخلاصة ببعض الفنون و
ً
مترسهم ابلقول والكتابة فيها ً

لإلعداد الالزم للمواقف التعبريية املتعددة يف احلياة العملية .و توجيه الطالب إىل استخدام قدراهتم التعبريية
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و متكن الطالب من توظيف اللغة العربية الفصحى مبا يالئم مواقف احلياة املختلفة و ممارسة الطالب كتابة
بعض جماالت التعبري اإلبداعي كالقصة ،والرسالة ،واملسرحية ،والسرية الذاتية .
ملاّ رأى الكاتب عن أمهّية اللغة العربية خصوصا يف مادة النحو ,الحظ الكاتب يف جامعة
ابتوسنكر اإلسالمية احلكومية بعض الطالّب الذين يتعلّمون النحو و اإلنشاء مل يقدروا و مل يفهموا على
املهمة ,أقام الكاتب البحث ابستعمال
دراستهم يف ذلك الدرس ,و بعدما الحظ الكاتب هذه املشكلة ّ
املقابلة و التح ّدث إىل بعض الطالّب يف قسم اللغة العربيّة عن هذا الدرس و بعد إقامة هذه املقابلة و
التح ّدث ,وجد الكاتب بعض األسباب اليت تسبّب على صعبة قدرهتهم يف كتابة اإلنشاء ,منها :إهنم مل
يستولوا كثريا يف املفردات ،من بعض الطالب مل يفهموا جيّدا يف قواعد النحو لصعوبة هذا الدرس يف
الفهم ،ضعيف قدرهتم و فهمهم يف كتابة اإلنشاء الصحيح و اجليّد.
و من األسباب السابق رأى الكاتب أ ّن هذه املشكلة ملهمة بنظر إىل أغراض قسم تعليم اللغة

العربية يف تربية الطالب .و أما غرضها األساسي فيعين جعل الطالب قادرون و ماهرون يف أربعة املهارات.
خصوصا أماّ حبث الكاتب اآلن يف اإلنشاء ,فهو من مهارة الكتابة .فرييد الكاتب أن يبحث يف هذه
املشكلة حتت املوضوع "أتثري فهم النحو على قدرة اإلنشاء لدى الطالّب قسم اللغة العربيّة يف جامعة
ابتوسنكر اإلسالمية احلكومية".

و قد وجد الكاتب بعض البحوث املتعلقة هبذا البحث و هي :البحث عن مشكلة التعلم اإلنشاء
عند الطلبة مبعهد مصباح العلوم أتشيه الشمايل ،والغرض من هذه الدراسة هو معرفة على املشاكل اليت
تواجهها الطالب يف تعلم الدروس اإلنشاء وحتديد جهود املعلم حلل املشكالت .وكانت نتائج الدراسة أن
املشكالت اليت يواجهها الطالب فيإن لغة التعلم هي نقص يف املفردات ،وعدم فهم القواعد النحوية اللغة،
وعدم تكرار الدروس ،وقلة وقت الدراسة ،وأقل قدرة يف استخدام اإلضافة ،قلة القراءة املستمرة للكتب
العربية بشكل مستمر ،التعلم يف الفصل غري نشاط ،وضعف تكوين اجلمل اجليدة الكمال واإلرهاق
واإلمهال وجهود املعلم حلل مشاكل الطالب يف تعلم اإلنشاء هو إنشاء مركز لتنمية اللغة للطالب ،ودمج
الدروس يف الدروس اإلضافية خالل اليوم ،حتسني اللغة يف الفصل وخارجه ،وحتفيز الطالب ،وطرح األسئلة
التدريب الكتايب والشفهي مثل اللغة العربية ،حفظ الكلمات وحتويلها ،واستخدام وسائل اإلعالم املختلفة
لتحسني قدرة الطالب على مهارات الكتابة

)Ramadhan : 2018

 .(Qusaiyen,الفرق بني هذا

البحث و البحث الذي أعده الباحث هو فهم النحو على قدرة اإلنشاء لدى طالب اجلامعي.

البحث حول مشكلة الطالب يف حترير األمثلة على قواعد النحو .والغرض من هذا البحث
لتحديد مشاكل الطالب يف جعل املثال لقواعد النحو و معرفة على حل املعلمني يف حل املشكلة .طريقة
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البحث املستخدمة حتليلية البحث الذي حيلل ما مت احلصول عليه من امليدان مع املالحظة املباشرة
واملقابالت و االستبياانت .تظهر النتائج أن املشكالت اليت يواجهها الطالب يف تقدمي األمثلة النحوية
بسبب نقص املفردات العربية احملفوظة  ،غري قادر على تطبيق املفردات يف شكل اجلملة حسب حنوي وقلة
دروسا إضافية للطالب نظرا لضيق الوقت .بينما احلل
احلماس طالب يف سؤال املعلم  ،ومل يقدم املعلم ً
الذي يقدمه املعلم للطالب هو املعلم يعطي الكثري من املفردات  ،مث يطبق املفردات يف اجلملة  ،ويعطي
أمثلة من آايت من القرآن واحلديث  ،وتقدم التدريب مرة يف األسبوع واملعلمني يعلمون النحو بطرق خمتلفة
حىت ال يشعر الطالب ابمللل ) .(Ediyani, 2021الفرق بني هذا البحث و البحث الذي أعده الباحث
هو فهم النحو على قدرة اإلنشاء لدى طالب اجلامعي.
البحث يف موضوع كبري لتعلم النحو على وجه التحديد.يلقي نظرة على ممارسات تعلم اللغة يف
مدرسة هداية املبتدي لريبويو كديري .يقع هذا النوع من البحث يف فئة اجملال البحث وينتمي إىل البحث
النوعي .نوع البحث املستخدم فيه هذه الدراسة هي دراسات حالة مع هنج غري جترييب وهذا هو أيضا
يسمى البحث الوصفي .التقنيات املستخدمة من قبل الباحثني يف مجع البياانت هي مالحظات املشاركني
أخريا  ،متكنت هذه
 ،واملقابالت املتعمقة  ،و التوثيق يف مدرسة هداية املبتدي  -عني لريبويو كديريً .
الدراسة من احلصول على نتيجة تعلم النحو أصبحت أولوية تعليمية يف لريبويو كديري و ال تزال أساليب
احلفظ هتيمن على عملية التعلم  ،حىت لو كانت تقييم مهم لتحديد معدل جناح التعلم
) .2021الفرق بني هذا البحث و البحث الذي أعده الباحث هو فهم النحو على قدرة اإلنشاء لدى
طالب اجلامعي.
أ ّن التجديد من هذا البحث وهو كما رأى الباحث يف كثري من البحوث اليت وجده الباحث يف
(Makhromi,

اجلورانل العلمي أ ّن تعليم النحو و اإلنشاء يقع يف املعهد و حول املشاكل تعليم النحو و اإلنشاء يف
املعهد .وأماّ البحث الذي أعده الباحث يقع يف اجلامعة وعلى املستوى اجلامعي.

املنهجية

منهج البحث يف هذا البحث هو حبث جتريىب .أما أغراض البحث يف كتاب هذه الرسالة فهي:
ملعرفة أتثري فهم النحو على قدرة اإلنشاء لدى طالب قسم اللغة العربيّة يف جامعة ابتوسنكر اإلسالمية
احلكومية .للبحث ا ملشكالت يف هذا البحث يقوم الكاتب ابلبحث املشكالت يف جامعة ابتوسنكر
اإلسالمية احلكومية ويستغرق الكاتب الوقت للبحث عن هذه املشكلة.
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أما جمتمع البحث فهو جمموعة األفراد الذين يتناوهلم الباحث ابلدراسة .أما جمتمع البحث يف هذا
البحث فهو طالب قسم اللغة العربية من قسم الرتبية يف جامعة ابتوسنجكر اإلسالمية احلكومية .أما عدد
اجملتمع يف قسم اللغة العربية يتكون من 171نفرا فهو:

الرقم

العناصر

جمتمع البحث

1
2
3
5
6
7
8

الطالب يف الفصل الثاين
الطالب يف الفصل الثاين B
الطالب يف الفصل الرابع A
الطالب يف الفصل الرابع B
الطالب يف الفصل السادس
الطالب يف الفصل الثامن
الطالب يف الفصل العاشر

27
27
23
20
34
30
10

إعداد

171

A

و أماّ عينة البحث فتعين كل طالب قسم اللغة العربية من الفصل الرابع الذي ينقسم على
الفرقة  Aو  Bوأيخذهم الكاتب عينة جتريـبية ابستعمال (.) Random Sampling
أما األدوات جلمعات البياانت املستعملة يف حبث عن هذه الرسالة فهي( :أ) مالحظة :تالحظ
الكاتب يف جامعة ابتوسنكر اإلسالمية احلكومية ملعرفة املشكالت اليت سيبحثها الكاتب يف هذه الرسالة.
(ب) الواثئق :أخذ الكاتب واثئق النتيجة التالميذ ملعرفة نتيجتهم يف تعليم النحو و اإلنشاء.
ّأما تصميم البحث يف الدراية التجريبية تنظر على مجع وجوه التخطيط ابستعمال البحث ,إبتداء
غرية ,ألة البحث واملقابلة أو كيفية مجع البياانت ,واختيار العينة حىت
من تعيني معاملة ,كيفية املراقبة و امل ّ
التخطيط ابستعمال مدخل حتليل البياانت ).(Abdul Halim Hanafi, 2007
يف هذا البحث تستعمل الكاتب حتليل ” .Tes “tأما اخلطوات ىف البحث التجريىب فهو كما
يلى:
أ .تبني النوع أو الشكل
ب .تعيني الفرقة املبحوثة
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ج .آلـة البحث
د .التجريبة

ه .اإلمتحان

و .حتليل البياانت
حتليل البحث هو السعي من الكاتب ليبحث عن البياانت قد و وجد يف البحث ,ويسطيع
الباحث أن يستخدم حتليال مناسبا بنوع و أغراض البحث ).(Abdul Halim Hanafi, 2008

نتائج البحث و املناقشة
أتثري فهم النحو على قدرة اإلنشاء لدى الطلبة

يبحث الكاتب يف هذا البحث عن فهم النحو على قدرة اإلنشاء لدى طالّب قسم اللغة العربيّة
يف جامعة ابتوسنكر اإلسالمية احلكومية (حبث جتريبىب) .البحث يف هذا الباب يتكون من مخسة فصول:

صفة البياانت ،امتحان شرط للتحليل ،امتحان الفرضة ،حصول البحث ،حبث حصول البحث.
ينظر الكاتب نتيجة فهم النحو على قدرة اإلنشاء تفرق بني الطالّب .ومن هنا أوضح الكاتب

هل فهم النحو يستطيع أن يؤثر على قدرة اإلنشاء لدى طالّب يف جامعة ابتوسنكر اإلسالمية احلكومية
أم ال ؟ .بعد ما نظر الكاتب فهم النحو طالّب قسم اللغة العربية يف جامعة ابتوسنكر اإلسالمية
احلكومية .وجد النتيجة املرتفعة يف تعليم النحو  94و النتيجة املنخفضة هى .58

لقد تعلّم الطالب قسم اللغة العربية درس اإلنشاء و لتأكيد هذا التعلم و ملعرفة قدرهتم يف
اإلنشاء ,عقد اإلمتحان النهائي هلم فوجد الكاتب النتيجة املرتفعة هى  81و النتيجة املنخفضة .63
هكذا نتائج قدرة اإلنشاء لدى طالّب قسم اللغة العربيّة يف جامعة ابتوسنكر اإلسالمية احلكومية .وجد
الكاتب النتيجة املرتفعة هى  94و النتيجة املنخفضة هى .58
كانت الفرضة العملية اليت جاءت من املشكالت القدمية فهي فيما أييت:
أ .توجد أتثري اجيايب ()+فهم النحو على قدرة اإلنشاء لدى طالّب قسم اللغة العربيّة يف جامعة
ابتوسنكر اإلسالمية احلكومية (.)H1
سليب ()-فهم النحو على قدرة اإلنشاء لدى طالّب قسم اللغة العربيّة يف جامعة
ب .توجد أتثري ّ
ابتوسنكر اإلسالمية احلكومية (.)H2
وجد التعليم النحو و اإلنشاء لدى طالّب قسم اللغة العربيّة يف جامعة ابتوسنكر اإلسالمية

احلكومية  .و هنا اهتم الكاتب نتيجتهم يف فهم النحو هي نتيجة مرتفعة  94و نتيجة منخفضة . 58و
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الحظ كذلك الكاتب على قدرةهم يف اإلنشاء و بعد عقد اإلمتحان النهائي أخذ الكاتب أيضا وثيقة
نتيجتهم يف اإلمتحان ابلنتيجة املرتفعة  81و النتيجة املنخفضة  .63من حتليل البحث ظهر أن هناك ال
يوجد التأثري فهم النحو على قدرة اإلنشاء لدى طالّب قسم اللغة العربيّة يف جامعة ابتوسنكر اإلسالمية

احلكومية .كما نرى يف النتيجة اآلتية:

2.79 <2,18> 2.06
تعليم النحو

قدرة اإلنشاء

ال يؤثر تعليم النحو على قدرة اإلنشاء لدى طالّب قسم تعليم اللغة العربيّة
يف جامعة ابتوسنكار اإلسالمية احلكومية
بعد ما قام الكاتب اإلمتحان فوجد الكاتب نتيجة فهم النحو على قدرة اإلنشاء.
وألن نتيجة  toأصغر من نتيجة  ttفالعروض العدمية مردودة والعروض التبادلية مقبولة ،املراد هبا أن هناك
اختالف بني نتيجة فهم النحو و نتيجة اإلمتحان الثاىن (قدرة اإلنشاء) .واخلالصة من هذا البحث أن فهم
النحو ال يستطيع أن يؤثر على قدرة اإلنشاء لدى الطالّب قسم اللغة العربيّة يف جامعة ابتوسنكر

اإلسالمية احلكومية.
وجد التعليم النحو و اإلنشاء لدى طالّب قسم تعليم اللغة العربيّة يف جامعة ابتوسنكر اإلسالمية
احلكومية .و هنا اهتم الكاتب نتيجتهم يف فهم النحو هي نتيجة مرتفعة  94و نتيجة منخفضة . 58و
الحظ كذلك الكاتب على قدرهتم يف اإلنشاء و بعد عقد اإلمتحان النهائي أخذ الكاتب أيضا وثيقة
نتيجتهم يف اإلمتحان ابلنتيجة املرتفعة  81و النتيجة املنخفضة  .63من حتليل البحث ظهر أن هناك ال
يوجد التأثري فهم النحو على قدرة اإلنشاء لدى طالّب قسم تعليم اللغة العربيّة يف جامعة ابتوسنكر
اإلسالمية احلكومية .بعد ما قام الكاتب اإلمتحان فوجد الكاتب نتيجة فهم النحو على قدرة اإلنشاء،

إذن أن فهم النحو ال يستطيع أن يؤثر على قدرة اإلنشاء لدى الطالّب قسم اللغة .من نتيجة البحث
السابق ،فيستطيع الكاتب أن أيخذ اخلالصة أ ن فهم النحو ال يستطيع أن يؤثر على قدرة اإلنشاء لدى
الطالّب قسم تعليم اللغة العربيّة يف جامعة ابتوسنكر اإلسالمية احلكومية أتثريا إجيابيّا .إن تعليم النحو يفيد
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كثريا على قدرة الطالّب يف درس اإلنشاء لدى طالّب قسم اللغة العربيّة يف جامعة ابتوسنكر اإلسالمية
احلكومية .وهذا البد على مجيع احملاضر الرتكيز يف تفهيم الطلبة علي علم النحو قبل تعليم اإلنشاء عميقا.
و إذا رأينا إىل البحث السابق الذي يبحث عن صعوبة كتابة اإلنشاء األسبوعي وحله املعلم يف
معهد حمركون النجاح كالتن اليت كتبتها رفعة الفضيلة أ ّن الصعوابت اليت يواجهها الطالب يف اإلنشاء
تشمل على قلة املفردات اململوكة من جهة الطلبة ونقصان فهم الطلبة على النحو و الصرف و يتضمن
على أتليف اجلمل الصعوبة يف اختيار املفردات والدقة النحوية (.)Fadhilah : 2021
وأ ّن نتيجة هذا البحث متفرقة ببحث السابق ،نرى أ ّن فهم النحو و تعليم النحو يفيد كثريا لدى
طالب يف استيالئهم حنو قدرهتم يف علم النحو و لكن إذا تعلقنا مبهارة الكتابة خاصة يف قدرهتم على
كتابة اإلنشاء وجدان أ ّن ال يوجد هناك أتثريا إجيابيّا حنو قدرهتم على فهم النحو .فهذا البحث سوف يرد
البحث الذي يقول أ ّن فهم النحو يستطيع أن يؤثر على قدرة اإلنشاء لدى طالّب قسم تعليم اللغة العربيّة.

اخلامتة

يبحث الكاتب يف هذا الباب عن أتثري فهم النحو على قدرة اإلنشاء لدى طالّب ختصص اللغة

العربيّة يف جامعة ابتوسنكر اإلسالمية احلكومية و هي اخلالصة  .من نتيجة البحث السابق ،فيستطيع
الكاتب أن أيخذ اخلالصة كما يلي:إن فهم النحو ال يستطيع أن يؤثر على قدرة اإلنشاء لدى الطالّب
ختصص اللغة العربيّة يف جامعة ابتوسنكر اإلسالمية احلكومية أتثريا إجيابيّا .إن تعليم النحو يفيد كثريا على
قدرة الطالّب يف درس اإلنشاء لدى طالّب ختصص اللغة العربيّة يف جامعة ابتوسنكر اإلسالمية احلكومية.
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