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 استهالل
 

 بسم اهلل الرٛتن الرحيم
 

 ٔ))ِإنَّآ أَنْ َزْلَنُو قُ ْرَءنًا َعَربِيًّا لََّعلَُّكْم تَ ْعِقُلوَن((
“Sesungguhnya Kami menurunkannya sebagai Qur’an berbahasa Arab, agar 

kamu mengerti” 

 (ٕ)سورة يوسف:
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ٕالقران الكرًن، سورة يوسف: 
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 إهداء

 

 أىدي ىذا البحث اجلامعي إذل:

الدٌب اليت أحسنت تربييت وداومٍت بنصائحها اخلالصة حىت أكون ما أنا عليها االن، عسى أن يوافق و 
 اهلل يف أعماذلا ويعطيها الصحة والعافية، ووالدي، اللهم اغفر لو وارٛتو وعافو واعف عنو.

 وأخواٌب اليت قد دعوتٍت وشجعتٍت.

ن عارفة وعادلة ٔتا دل أعلم وأعرف من قبل.وٚتيع ادلدرسون وادلدرسات الذين قد علموين حىت أكو    

 ٛتدا وشكرا على نعم هلل أن ينحجنا يف ٚتيع حاجاتنا ويسعدنا يف الدنيا واألخرة.
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 شكر وتقدير

 بسم اهلل الرٛتن الرحيم

. والصالة والسالم على النيب ىدانا ذلذا وما كّنا لنهتدي لوآل أن ىدانا اهللاحلمد اهلل الذي 
 . وعلى آلو وصحبو أٚتعُت، أما بعد.سّيدنا وموالنا زلمد رؤوف رحيماألمُت.  العريب

التأثَت  وضوع ""ٖتت ادلبعونو ٘تت كتابة ىذا البحث اجلامعي ٛتدا وشكرا هلل القادر ادلنان، 
اللغة العربية بكلية علوم  مركزمهارة الكتابة يف هتم يف فاءوكعلم النحو  بُت استيعاب الطالب يف

تقدم الباحث أٚتل الشكر ي".  و  ة والتعليم ّتامعة موالنا مالك اإلسالمية احلكومية ماالنجالًتبي
  قد ساعدوين يف اهناء كتابة ىذا البحث وا٘تتمو، منهم: والتقدير والعرفان إذل الذين 

، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية ورجاىر األستاذ الدكتور موجيا  فضيلة .1
 نجاالماحلكومية 

الدكتور احلاج نور علي ادلاجستَت، عميد كلية علوم الًتبية والتعليم جامعة موالنا فضيلة  .4
 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

احلسنة ادلاجستَت، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا  ةالدكتورة شللوء فضيلة .3
 مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

مشرفة ىذا البحث اجلامعي اليت أرشدٌب ادلاجستَت، احلاجة  ديوي ٛتيدة ةدكتور الفضيلة  .2
 وواجهيت يف كل مراحل إعداد ىذا البحث حىت انتهائو.



 ه
 

يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم  ٚتيع األساتذةكما أقدم بكل الشكر والتقدير إذل  .0
احلكومية ماالنج. فلهم مٍت كل  الًتبية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية

 الشكر والتقدير على ما قدموا من العلوم وادلعارف والتشجيع وجزاىم اهلل عٍت خَت اجلزاء

 والذي احملًتمُت وأخان احملبوبُت، الذين يشجعوين دائما .0

امعة موالنا ّتاللغة العربية  مركزادلاجستَت، رئيس احلاج  سيف ادلصطفىالدكتور  فضيلة .0
 ىيم اإلسالمية احلكومية ماالنجمالك إبرا

، بوصفو ورل الفصل يف الفصل "أ" الثاين يف مركز اللغة  ادلاجستَتفضيلة األستاذ ٘تيم اهلل  .1
كلية علوم الًتبية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية العربية يف  

 ماالنج

لزميالت يف قسم تعليم اللغة العربية   وختاما، فإنٍت أتقدم بالشكر والتقدير لكل الزمالء وا .2
كلية علوم الًتبية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ٔتاالنج على 
أرشاداهتم  وتوجيهاهتم وتعليقاهتم يف ادلناقشة، وعلى دعمهم وتشجيعهم لنا على إ٘تام 

 ىذا البحث وأ٘تٌت ذلم دوام النجاح والتوفيق

. أسعدكم اهلل يف الدارين ٕٙٔٓعون اهلل وتوفيقو يف شهر يوين سنة ٍب ىذا البحث ب
 وأشكركم جزيل الشكر على اىتمامكم وكرمكم واهلل ورل التوفيق واذلداية. 

ال أستطيع اجلزاء على مساعدهتم إال الدعاء عسى اهلل أن غلزيهم أحسن اجلزاء 
 ويزيدىم ادلن والفضل، آمُت يا رّب العادلُت.

 

 

 م ٕٙٔٓيونيو  ٔٔالنج، ما       

 الباحث،       
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 زلمد رفيق أمَت اهلل       

 ٕٛٗٓٓ٘ٔٔرقم القيد:        
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ABSTRACT 

Amirulloh, Moch Rofiq. 4110. Effect Between Mastery Students in Science 

Nahwu the Ability Students in Writing Skills in Arabic Language Development 

Program Faculty and Teaching Tarbiyah State Islamic University of Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Research Thesis. Department of Arabic Language 

Education and Teaching Faculty Tarbiyah State Islamic University of Maulana 

Malik Ibrahim Malang. 

Supervisor: Hj. Dewi Chamidah, M.Pd 

Keywords: Influence, Science Nahwu, Writing Skills 

Program Development of Arabic Language Faculty of Science tarbiyah 

and teacher training, in particular the class A4, there are several problems that 

cause low ability students in Writing Skills, while these problems are: lack of 

application of science nahwu, lack of spirit in students, as well as the lack of 

time to apply it. 

The formulation of the problem in this research are: (1) The extent to 

which students' mastery in science nahwu in class A4 in Development Program 

Arabic Language Faculty of MT and Teaching State Islamic University of 

Maulana Malik Ibrahim Malang (4) The extent to which the student's ability in 

Writing Skills in class A4 in Development Program Arabic Language Faculty of 

MT and Teaching State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang 

(3) What effect between student mastery in science nahwu on the ability of 

students in Writing Skills in class A4 in Development Program Arabic 

Language Faculty of MT and Teaching Islamic University Maulana Malik 

Ibrahim Malang. The type of research is a field using a quantitative approach. 

And as for the data collection instruments make use of interviews, tests and 

documentation. This research uses product moment formula. 

The results showed that the correlation value generated koefesiensi is 

1.034 greater than the 13 = 1.010 and the value of 03 = 1.020. It shows that 

H1ditolak and Ha accepted, meaning the research hypothesis is accepted. 

Namely found the influence of students' mastery in science nahwu on the ability 

of students in the class A4 Writing Skills in Arabic Language Development 

Program Faculty and Teaching Tarbiyah State Islamic University of Maulana 

Malik Ibrahim Malang. The level of influence was found influence because it 

found the value 1.034 = r = 1.0344 = 1.03014. 

 
 
 



 ن
 

 مستخلص البحث

مهارة الكتابة يف الفصل هتم يف فاءوك علم النحو  التأثَت بُت استيعاب الطالب يف. ٕٙٔٓأمَت اهلل، زلمد رفيق. 
. البحث ّتامعة موالنا مالك اإلسالمية احلكومية ماالنج اللغة العربية بكلية علوم الًتبية والتعليم مركز)أ( الثاين يف 

اجلامعي. قسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم الًتبية والتعليم ّتامعة موالنا ملك إبراىيم اإلسالمية احلكومية 
 ٔتاالنج.

 ادلشرفة: الدكتورة دوي ٛتيدة ادلاجستَت.

 ابة: التأثَت، علم النحو، مهارة الكتالكلمات المفتاحية

يف مركز اللغة العربية بكلية علوم الًتبية والتعليم خاصة يف الفصل )أ( الثاين كانت ادلشكالت اليت تسبب 
قّلة كفاءة الطالب يف مهارة الكتابة، تلك ادلشكالت ىي:  نقص تطبيق قواعد النحو يف مهارة الكتابة، نقص 

 .احلماسة يف نفس الطالب، ونقص الوقت لتطبيقها
 مركزعلم النحو يف الفصل )أ( الثاين يف على  استيعاب الطالبمدى  ما( ٔذا البحث ىي: أما أسئلة ى

كفاءة مامدى  ( ٕ اللغة العربية بكلية علوم الًتبية والتعليم ّتامعة موالنا مالك اإلسالمية احلكومية ماالنج؟
علوم الًتبية والتعليم ّتامعة موالنا اللغة العربية بكلية  مركزمهارة الكتابة يف الفصل )أ( الثاين يف  الطالب على

مهارة هتم على فاءوكعلم النحو  التأثَت بُت استيعاب الطالب على كيف( ٖ مالك اإلسالمية احلكومية ماالنج؟
اللغة العربية بكلية علوم الًتبية والتعليم ّتامعة موالنا مالك اإلسالمية  مركزالكتابة يف الفصل )أ( الثاين يف 

باستخدام ادلدخل الكمي. وأما طريقة ٚتع البيانات نوع ىذا البحث ىو نوع البحث ادليداين  .ج؟احلكومية ماالن
ادلستخدمة ىي: ادلقابلة، االختبار والتوثيق. واستخدم الباحث االختبار يف ىذا البحث بطريقة ٖتليل البيانات 

(Product Moment.) 
أكرب من نتيجة ادلستوى  3ٖٕٚٓاحملصولة ىي  إن نتائج ىذا البحث تدل على أن قيمة معامل العالقة 

 Haمردود  Ho. وذلك ٔتعٌت أن 3ٖٜٙٓ% = ٘وكذلك أكرب من نتيجة ادلستوى  3٘ٓ٘ٓ% = ٔادلعٌت 
دور التأثَت يعٍت توجد التأثَت معتدل بُت و . مقبول، أي فروض ىذا البحث مقبولة. يعٍت توجد التأثَت بينهما

اللغة العربية بكلية  مركزيف كفائتهم يف مهارة الكتابة يف الفصل )أ( الثاين استيعاب الطالب يف قواعد النحو و 
ديتَتميناسينيا  r= 3ٖٕٚٓ. ألنو وجد أن علوم الًتبية والتعليم ّتامعة موالنا مالك اإلسالمية احلكومية ماالنج

 .3ٖٕ٘٘ٛٓ=  3ٖٕٕٚٓمعامل  = 
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ABSTRAK 

Amirulloh, Moch Rofiq. 4110. Pengaruh Antara Penguasaan Siswa dalam Ilmu Nahwu 

terhadap Kemampuan Siswa dalam Maharah Kitabah di Program Pengembangan Bahasa 

Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Penelitian Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing: Hj. Dewi Chamidah, M.Pd 

Kata Kunci: Pengaruh, Ilmu Nahwu, Maharah Kitabah 

Dalam Program Pengembangan Bahasa Arab Fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan, 

khususnya kelas A4 terdapat beberapa masalah yang menyebabkan rendahnya kemampuan 

siswa dalam maharah kitabah, adapun masalah-masalah tersebut yaitu: kurangnya 

pengaplikasian ilmu nahwu, kurangnya semangat dalam diri siswa, serta kurangnya waktu 

untuk mengaplikasikannya. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Sejauh mana penguasaan 

siswa dalam ilmu nahwu di kelas A4 di Program Pengembangan Bahasa Arab Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (4) Sejauh 

mana kemampuan siswa dalam maharah kitabah di kelas A4 di Program Pengembangan 

Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang (3) Bagaiman pengaruh antara penguasaan siswa dalam ilmu nahwu 

terhadap kemampuan siswa dalam maharah kitabah di kelas A4 di Program Pengembangan 

Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Dan adapun instrumen pengumpulan datanya 

menggunaka wawancara, tes dan dokumentasi. Penelitan ini menggunakan rumus product 

moment. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefesiensi korelasi yang dihasilkan yaitu 

13034 lebih besar dari nilai 13 = 13010 dan nilai 03 = 13020. Ini menunjukkan bahwa 

H1ditolak dan Ha diterima, maksudnya hipotesis penelitian ini diterima. Yaitu ditemukan 

adanya pengaruh antara penguasaan siswa dalam ilmu nahwu terhadap kemampuan siswa 

dalam maharah kitabah di kelas A4 di Program Pengembangan Bahasa Arab Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun 

tingkat pengaruh ditemukan pengaruh sedang karena ditemukan nilai 13034 = r = 13034
4 

= 

1303014. 
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 الفصل األول

 المقدمة
 خلفية البحث . أ

دة من اللغة السامية حىت تتطور من وقت إذل اخر، ولكن اللغة العربية ىي إحدى اللغات ادلول
بالًتاكيب الثابتة كانت ىذه اللغة ٖتتل مكانو مهمة جدا على األرض. قال زلمد عبد العزيز زلمد 
"إّن اللغة العربية ليست لغة حديثة أو إظلا ىي لغة قدؽلة قدم الّدىر وىي لغة القران، وحيث إن القران 

 ٕتو غلب أن تعرف للناس كافة، حيث إن العربية ىي أصل اجلميع اللغات.أنزل للناس كافة فلغ
علم النحو ىو من عناصر اللغة العربية، يعٍت ىو العلم الذي يهتم يف تعلم اللغة العربية ويبحث عن 

 أنواع الكلمة ادلختلفة واإلعراب والعامل )الفاعل( والتوابع من كل كلمة يف اجلملة العربية.
ة ىي إحدى األىداف األوذل يف تعليم اللغة العربية العربية. ٖتتاج مهارة الكتابة إذل مهارة الكتاب

ىذه ادلهارة من قدرة على كتابة حروف اللغة  لتطبيقعملية ذىنية وتناسق حسي حركي. والبد 
األجنبية وعالمات الًتقيم فيها وىجاء كلمتها، وغَت ذلك يلزم للكاتب ؽللك كفاءة يف استخدام 

اللغة ومعرفة ٔتعاين مفرداهتا حىت يوفر للقارئ وسيلة اتصال تعينو على فهم ما يعينو. وقيل  قواعد
 الكتابة جيدة قد تكون اخلصائص مثل ذلا ادلعٌت والواضح وكاملة وادلقتصد، وتشمل العلم النحوية.

ر يف كّل ادلراحل يف مركز اللغة العربية ادلنهج الدراسي ادلستملة على معيار مهارة الكتابة. ذلك معيا
( ادلرحلة ادلبتدئة: قدرة تطبيق القواعد اللغوية ٔسلتلفة. أما تلك ادلراحل ومعيار مهارة الكتابة ىي: )

( ادلرحلة ادلتوسطة: قدرة ٕالبسيطة يف كتابة الكلية وتركيبها يف شكل احلوار أو اإلنشاء البسيط )
ادلرحلة ادلتقدمة: قدرة تطبيق القواعد اللغوية يف  ( ٖتطبيق القواعد اللغوية يف كتابة اإلنشاء احلّر )

 كتابة اإلنشاء احلّر.
، نال الباحث ادلشكالت يف ادليدان اليت تتعّلق بتعليم اللغة العربية خاصة على ادلعلوماتمن تلك 

مهارة الكتابة. ىذه ادلشكالت قد كثرت ووجدت على الطالب يف ادلعهد أو ادلدرسة أخر، ىي 
ضعف كفاءهتم على تطبيق علم النحو يف مهارة الكتابة، على أّن كثَتا منهم  خاصة الطالب ىي

ماىرون يف علم النحو لكّنهم ال يزال أن يشعروا الصعوبة يف تطبيقو. يف ىذا الّصداد مشش الدين 
                                                           

ٕ
ٗٔ( ص: ٜٜٛٔ)دراالردان: دار احلسُت  اللغة العربية أصل اللغات كلهاعبد الرٛتن أٛتد الربين.   
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( الدقّة يف تكوين احلرف ٔأسريف عرّب أّن على األقّل كان وجهان يف ىذه عملية الكتابة، علا: 
 ٖ( الدقّة يف تقدًن الفكرة والشعور يف شكل الكتابة باللغة العربية.ٕالكتابة. واستيعاب 

يف مركز اللغة العربية بكلية علوم الًتبية والتعليم ّتامعة موالنا ملك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مالنج 
ابة، تلك خاصة يف الفصل )أ( الثاين كانت ادلشكالت اليت تسبب قّلة كفاءة الطالب يف مهارة الكت

ادلشكالت ىي:  نقص تطبيق علم النحو يف مهارة الكتابة، نقص احلماسة يف نفس الطالب، 
 ونقص الوقت لتطبيقها.

من ادللخص أعاله، أن الباحث يريد أن يبحث ما مدى كفاءة الطالب يف الفصل )أ( الثاين على 
 نقص أكمل كفاءهتم.تطبيق علم النحو يف مهارة الكتابة، يسبب وجود ادلشكالت اليت ٕتعل 

من شىت ادلشكالت اليت وجدت يف الفصل )أ( الثاين، الباحث ؽللك االقًتاحات اليت هتدف لتنفيذ 
(  يقًتح على حزب مركز اللغة العربية أن يعطي زيادة الوقت يف مادة مهارة ٔتلك ادلشكالت ىي: 

(  يقًتح على ٕلكتابة. الكتابة. احد من نقص التطبيق ىي يسبب  قلة الوقت يف تعليم مهارة ا
( ٖادلدرسُت لتشجيع الطالب لكي الطالب رغبة وٛتاسة يف تطبيق علم النحو يف مهارة الكتابة. 

 يقًتح على ادلدرسُت ليعطي التوجيو العميق على الطالب عن مهارة الكتابة.
 

 أسئلة البحث . ب
 ومن ادلقدمة السابقة، وجد الباحث أسئلة البحث كما يلي:

اللغة العربية  مركزعلم النحو يف الفصل )أ( الثاين يف على  اب الطالباستيع درجة ما .ٔ
اإلسالمية احلكومية إبراىيم كلية علوم الًتبية والتعليم ّتامعة موالنا مالك رلموعة

 ماالنج؟
اللغة العربية  مركزمهارة الكتابة يف الفصل )أ( الثاين يف  كفاءة الطالب على درجة ما .ٕ

اإلسالمية احلكومية إبراىيم ة والتعليم ّتامعة موالنا مالك كلية علوم الًتبيرلموعة
 ماالنج ؟

                                                           
3
 http: //siputjawa.blogspot.ae/4112114/strategi-pembelajaran-kitabah.html?m=1.(Diakses pada 40 

April 4110, Pukul: 10.11 WIB). 
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مهارة الكتابة يف هتم على فاءوك علم النحو  أثر استيعاب الطالب على كيف .ٖ
كلية علوم الًتبية والتعليم ّتامعة موالنا رلموعةاللغة العربية  مركزالفصل )أ( الثاين يف 

 نج ؟اإلسالمية احلكومية ماالإبراىيم مالك 
 

 أهداف البحث . ج
الباحث فيما سبق، فاألىداف اليت أرادت كما  قدمهابالّنظر إذل مشكالت أو أسئلة البحث اليت 

 يلي:
اللغة العربية  مركزعلم النحو يف الفصل )أ( الثاين يف  استيعاب الطالب علىدلعرفة  .ٔ

احلكومية  اإلسالميةإبراىيم كلية علوم الًتبية والتعليم ّتامعة موالنا مالك رلموعة
 ماالنج.

اللغة العربية  مركزمهارة الكتابة يف الفصل )أ( الثاين يف  هتم علىدلعرفة كفاء .ٕ
اإلسالمية احلكومية إبراىيم كلية علوم الًتبية والتعليم ّتامعة موالنا مالك رلموعة

 ماالنج.
مهارة الكتابة يف الفصل هتم على فاءوكعلم النحو  استيعاب الطالب على أثردلعرفة  .ٖ

كلية علوم الًتبية والتعليم ّتامعة موالنا مالك رلموعةاللغة العربية  مركز)أ( الثاين يف 
 .اإلسالمية احلكومية ماالنجإبراىيم 

 
 فوائد البحث . د

إّن ىذا البحث لو الفوائد الكثَتة. فهذه الفوائد تتكون على النوعُت، وىي الفائدة النظرية و الفائدة 
 التطبيقية.

 :الفائدة النظريّة .ٔ
 النحو ومهارة الكتابة. علملزيادة ادلعرفة عن رلال تعلم اللغة العربية، وخاصة عن 

 الفاعدة التطبيقية، يرجي يف ىذا البحث أن يكون مفيدا: .ٕ
للباحث : إلعطاء الًتاث العملية يف تطوير على تعليم النحو، ونعرف ٔتدى األثر  (ٔ

 اإلغلايب من صلاح تعليم النحو ومهارة الكتابة.



4 
 

 س : مساعدة للمدرسُت يف ٖتسُت نوعية تعليم النحو ومهارة الكتابة.للمدر  (ٕ
للطالب : ومن ىذا البحث أن يتوقع لكي التالميذ أن يستطيع على كتابة  (ٖ

 اجلمل والكلمات ادلناسبة بعلم النحو.
: يقًتح عليو أن يعطي الوسائل ادلساعدة يف عملية  مؤسس الًتبوي أو التعليمي (ٗ

 اف التعليم باجليد.التعلم حىت ٖتصيل أىد
 

 فروض البحث . ه
هتم على فاءوكعلم النحو  وأّما الفرضّية يف ىذا البحث ىي أّن "وجود تأثَت استيعاب الطالب على

كلية علوم الًتبية والتعليم ّتامعة موالنا رلموعةاللغة العربية  مركزمهارة الكتابة يف الفصل )أ( الثاين يف 
 ". االنجاإلسالمية احلكومية مإبراىيم مالك 

 
 حدود البحث . و

علم النحو  استيعاب االطالب يف أثراعتمادا على أىداف البحث ادلقررة ومرجوة اليت تركز على 
كلية علوم الًتبية والتعليم رلموعةاللغة العربية مركز يف مهارة الكتابة يف الفصل )أ( الثاين يف  هتمكفاءو 

 النج ، حّدد الباحث ْتثها فيما يلي:اإلسالمية احلكومية ماإبراىيم ّتامعة موالنا مالك 
 

 احلدود ادلوضوعية: .ٔ
يف  هتمكفاءو علم النحو  استيعاب االطالب يف أثرعلى  ّدد الباحث ادلوضوع يف ىذا البحث "ػل

األفعال ادلنصوبة، اجملزومة، الفعل ادلتعدي، الصفة مهارة الكتابة ". وػلّدد ادلاّدة يف ىذا البحث يعٍت حول 
 .الوادلوصوف، واحل

 احلدود ادلكانية: .ٕ
كلية علوم الًتبية والتعليم رلموعة  اللغة العربية  مركزواخًت الباحث البحث يف الفصل )أ( الثاين يف 

 ّتامعة موالنا مالك اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 احلدود الزمانية:  .ٖ

 .ٕٙٔٓيونيو   –وػلّدد الباحث البحث يف السهر ابريل 
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 الدراسات السابقة . ز

اسات السابقة مهمة يف البحث ادلكتبية إّما قبل أو بعدىا. فهذه الدراسات السابقة ترشد إّن الدر 
 الباحث يف تشكيل النظرية، والوصف فكرة البحث وتساعد يف تطوير ادلنهجي.

 الدراسات السابقة اليت وجدهتا الباحث ىي شلا يلي:
يجة تعّلم اإلمالء لدى طالب الصف أثر اإلستيعاب على االستماع يف نتبأال ريبا ): الدراسة األول

. ٖٕٔٓ – ٕٕٔٓ( للعام الراسي احلادى عشر بادلدرسة العالية احلكومية كانديكان بانتول يوكياكرتا
 قسم تعليم اللغة العربية بكلية العلوم الًتبية وتأىيل ادلعلمُت ّتامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية

عرفة اإلستيعاب على االستماع ونتيجة تعلم اإلمالء م . ىدف كتابة ىذا البحثيوكياكرتااحلكومية 
لدى طالب، معرفة ادلقارنة بُت نتيجة اإلستيعاب على االستماع ونتيجة تعلم اإلمالء لدى طالب، 
ومعرفة أثر اإلستيعاب على االستماع ونتيجة تعلم اإلمالء لدى طالب الصف احلادي عشر 

أّن أثر  وأما نتائج ىذا البحث ىي ان بانتول يوكياكرتا.بادلدرسة بالدراسة العالية احلكومية كانديك
 ٗيف ادلائة. 3ٖٛ٘اإلستيعاب على االستماع يف تغيَت نتيجة تعّلم اإلمالء وىو 

أثر إضافية القراءة وكتابة القران يف نتيجة تعلم اللغة ديوي خَتية ادلصلحة ): الدراسة الثانية 
قسم تعليم اللغة ( نوية احلكومية سيمانو كونونج كيدولالعربية لطالب الصف السابع بادلدرسة الثا

يوكياكرتا. احلكومية  العربية بكلية العلوم الًتبية وتأىيل ادلعلمُت ّتامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية
معرفة أثر إضافية القراءة وكتابة القران يف نتيجة تعلم اللغة العربية  ىدف كتابة ىذا البحث. ٖٕٔٓ

وأما نتائج ىذا البحث . بع بادلدرسة الثانوية احلكومية سيمانو كونونج كيدوللطالب الصف السا

                                                           
ٗ
أثر اإلستيعاب على االستماع يف نتيجة تعّلم اإلمالء لدى طالب الصف احلادى عشر بالدراسة . ٖٕٔٓ – ٕٕٔٓ .بأال ريبا

قسم تعليم اللغة العربية بكلية العلوم الًتبية وتأىيل ادلعلمُت ّتامعة سونان كاليجاكا . العالية احلكومية كانديكان بانتول يوكياكرتا
.يوكياكرتاومية احلك اإلسالمية
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أن ىناك أثر معنوي بُت إضافية القراءة وكتابة القران يف نتيجة تعلم اللغة العربية لطالب الصف  ىي
 ٘السابع بادلدرسة الثانوية احلكومية سيمانو كونونج كيدول.

 راسة االند اإلختالف الّتساوي الدراسة السابقة

 – ٕٕٔٓبأال ريبا. 
أثر اإلستيعاب .  ٖٕٔٓ

على االستماع يف نتيجة 
تعّلم اإلمالء لدى طالب 
الصف احلادى عشر 

بادلدرسة العالية احلكومية  
كانديكان بانتول 

قسم تعليم اللغة . يوكياكرتا
العربية بكلية العلوم الًتبية 
وتأىيل ادلعلمُت ّتامعة 

 سونان كاليجاكا اإلسالمية
 .يوكياكرتااحلكومية 

( أىداف ىذا ٔ
عرفة البحث ىو دل

 ادلتغَتين. بُت التأثَت
( ىذا البحث ْتث  ٕ

كمّي. ونوعو ْتث 
 ميداين.

ٖتليل البيانات ( ٖ
ادلستخدم فهو 
التحليلية اإلرتباطية 

(product moment) 

( ادلتغَتان يف ىذا ٔ
 البحث علا
 اإلستيعاب االستماع
 ونتيجة تعّلم اإلمالء.

موقع البحث  (ٕ
ادلدرسة  يعٍت يف

العالية احلكومية  
كانديكان بانتول 

 يوكياكرتا.

موضوع  -

تأثَت  البحث هو 
كفاءة علم النحو 

مهارة ة فاءعلى ك
 .الكتابة

موقع البحث  -
يف الفصل )أ( 

 مركزالثاين يف 
اللغة العربية بكلية 
علوم الًتبية 
والتعليم ّتامعة 
موالنا مالك 

اإلسالمية 
 .ماالنج احلكومية

أهداف هذا  -

البحث هو 

ملعرفة تأثير 

كفاءة علم النحو 
مهارة ة فاءعلى ك

ديوي خَتية ادلصلحة.  
أثر إضافية .  ٖٕٔٓ

القراءة وكتابة القران يف 
نتيجة تعلم اللغة العربية 

لطالب الصف السابع 
بادلدرسة الثانوية احلكومية 

. سيمانو كونونج كيدول

( أىداف ىذا ٔ
البحث ىو دلعرفة 

 ادلتغَتين. ال تأثَت بُت
نوع ىذا البحث ( ٕ

 ىو ْتث ميداين

( ادلتغَتان يف ىذا ٔ
إضافية البحث علا 

)القراءة وكتابة 
ونتيجة تعلم  القران(

 اللغة العربية.
( موقع البحث ٕ

يف ادلدرسة يعٍت 
                                                           

٘
أثر إضافية القراءة وكتابة القران يف نتيجة تعلم اللغة العربية لطالب الصف السابع بادلدرسة  .ٖٕٔٓديوي خَتية ادلصلحة.  

قسم تعليم اللغة العربية بكلية العلوم الًتبية وتأىيل ادلعلمُت ّتامعة سونان كاليجاكا  .الثانوية احلكومية سيمانو كونونج كيدول
يوكياكرتا. احلكومية  إلسالميةا
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قسم تعليم اللغة العربية 
بكلية العلوم الًتبية وتأىيل 

ادلعلمُت ّتامعة سونان  
 كاليجاكا اإلسالمية

 يوكياكرتا.مية احلكو 

الثانوية احلكومية 
سيمانو كونونج  

 كيدول.
( ٖتليل البيانات ٖ

يف ىذا البحث ىو 
ٖتليل النكوص 

 ادلناسب البسيط.

 .الكتابة
منهج ىذا   -

البحث ىو منهج 
الوصفي الكمي 

، بتصميم العالقة
نوع ىذا البحث 
ىو نوع البحث 

 ادليداين.
ٖتليل البيانات   -

ادلستخدم يف ىذا 
البحث ىو 

التحليلية 
اإلرتباطية 

(Product 

Moment). 
 

 تحديد المصطلحات . ح
حاول الباحث أن ٖتدد مصطلحات ىذا البحث لتوضيح ادلوضوع وتسهيل الفهم وتركيز البحث  

 كما يلي:
 الكفاءة .ٔ

 الزيادة القوي للشخص على ما يعمل أو عبارة أخرى جودة إستعداد الذىن لإلستنباط.
 م النحوعل .ٕ

يقصد علم النحو يعٍت العلم الذي يتعامل مع أنواع سلتلفة من اجلمل )الكلمات(، االعراب، العامل 
علم يعرف بو كيفية  وأن مفهوم النحو ى )الفاعل(، والتوابع من كل كلمة يف اجلملة يف اللغة العربية.

م، وصحة النطق والكتابة اليت قراءة اجلملة يف اللغة العربية ودلعرفة معناىا وىي وسيلة حلفظ الكال
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تعُت ادلتعلمُت على التحدث والكتابة بلغة صحيحة، ٔتعٌت أن النحو وسيلة لتقوًن ألسنة الطلبة 
وعصمتها من اللحن واخلطأ، فهي تعينهم غلى دقة التعبَت وسالمة األداء ليستخدموا اللغة استخداما 

 صحيحا.
 مهارة الكتابة .ٖ

ملُت على الكتابة اإلدارية ادلوضوعية الدقيقة وٕتنب األخطاء اذلجائية مهارة الكتابة ىي تدريب العا
واإلمالئية، وىذا يطلب تطوير التفكَت وزيادة حصيلة معلومات العاملُت اللغوية وترقية أسلوهبم يف 

ومهارة الكتابة ىي إحدى من ادلهارات اللغوية اليت ٕتب أن تستعب يف تعلم اللغة العربية.  الكتابة.
مهارة الكتابة نستطيع أن ندّرب لتطبيق علم قواعد اللغة الصحيحة ولتدفيق الفكرة حىت تستطيع ويف 

 أن تنتج اإلنتاج الذي يسمى بالكتابة.
 
 

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري
 ول: الكفاءةالمبحث األ

 مفهوم الكفاءة .أ 
قصود بالكفاءة ىنا: قدرة الكفاءة يف اللغة ىي احلالة اليت يكون هبا الشيء مساويا لشيء اخر، وادل

 الطالب على فهم الكلمة وابداعها داخل اللغة مطابقا بالقواعد.
 وادلقصود بالكفاءة يف ىذا البحث ىي الكفاءة يف النحو والكفاءة يف الكتابة.

 
 أنواع الكفاءة .ب 

 أنواع الكفاءة يف ىذا البحث ىي الكفاءة يف النحو والكفاءة يف الكتابة، كما يلي:
 حوكفاءة الن (ٔ

 كفاءة النحو ىي كفاءة دلعرفة الكيفية والقواعد اللغوية وإستطاع استيعاهبا باجليد.
 كفاءة الكتابة (ٕ
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كفاءة الكتابة ىي كفاءة استخدام صيغ اللغة لألغراض اإلتصالية. وىذه الكفاءة يف احلقيقة ىي  
 ٙكفاءة اإلتصاالت باستخدام الكتابة.

صدور والتجاريب باستخدام الكتابة كأدواتو. ومستويات  ىي عملية عرض ما يف ال أن كفاءة الكتابة
 كفاءة الكتابة كما يلي:

 ادلستوى األدىن .ٔ
كفاءة الطالب على كتابة اجلمل أو ادلقال، وطريقة تنميتها على سبيل مهارة احلديث يف موافقها 

 الفصيلة وكتابة اخلطاب البسيطة.
 ادلستوى اجليد .ٕ

رة البسيطة بالوضوح والصحيح يف ادلفردات واضحة جلية ٍب كفاءة الطالب على كتابة الًتاكيب احل
 استعمال أظلاط واجلمل وقواعد اللغة.

 ادلستوى اجليد جّدا .ٖ
كفاءة الطالب على كتابة ادلوضوعات ادلختلفة باستخدام العبارات اجليدة والتشخيصات الصافية 

 اذلدف. والسهولة على فهمها ٍب احلسية الثقيبة مناسبة بأنواع تنغيمها للغة
وادلقصود بكفاءة الكتابة يف ىذا البحث ىي الكفاءة األساسية الالزمة يف مهارة الكتابة اليت البد من 

 أن ؽللكها الطالب حىت يقدر على كتابة اإلنشاء اجلّيد والصحيح.
 

 النحو علم: ثانيالمبحث ال

 النحو علم مفهوم .أ 
أصول اللغة العربية وقد وضعو الّنحوي  علم الّنحو أو علم النظم أو نظام تركيب اجُلَمل ىو من

ادلشهور أبو األسود الدؤرل، بأمر من اخلليفة علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو، حيث أمره بتقسيم 
. وأما تعريف النحو لغة وانُح ىذا الّنحو، فلهذا ُُسّي ضلواً  :الكلمة إذل اسم وفعل وحرف، وقال لو

 واصطالحا ىي:

                                                           
6
 http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/4110112/pengertian-tujuan-dan-manfaat-

menulis.html. (Diakses pada 40 April 4110, Pukul: 12.11 WIB). 

http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/09/pengertian-tujuan-dan-manfaat-menulis.html
http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/09/pengertian-tujuan-dan-manfaat-menulis.html
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 تعريف الّنحو لغةً  .ٔ
  :الّنحو معاٍن كثَتة كما يلخصها ىذا البيتلكلمة 

للنح   و سب ع معان قد أتت لغة ٚتعتها ضمن بي ت مف  رد كمال قصد ومث ل ومق  دار وناحي  ة نوع "
 "وبعض وحرف فاحفظ ادلثال
  :تتمثل معاين النحو فيما يلي

  .القصد ، أي ضلوت ضلوك أي قصدتك (ٔ
  .، أي سررت بضيف مثلكادلثل أو الشبو والنظَت، سررت بضيف ضلوك (ٕ
ادلقدار، أي يقول فالن لفالن لك عندي ضلو ألف ناقة، ضلو ىنا ٔتعٌت  (ٖ

الّنوع أو  .(الّناحية أو الّتوجو، قدمت ضلو منزلك )جهة منزلك .مقدار
  .القسم، ذلذا الكتاب سبعة أضلاء أي سبعة أقسام

  .البعض، أكلت ضلو األرز أي بعض األرز (ٗ
  .ا الكالم أي ػلرف الكالماحلرف أو التحريف، ينح (٘

مالحظة: يعترب ادلعٌت األول ىو ادلعٌت الشائع، فنحو الكالم نقصد بو ىو قصد أصول الكالم، 
  .حسب ما كانت العرب تتكلم بو

 :تعريف الّنحو اصطالحاً  .ٕ
ىو العلم الذي يضبط ويعرف بو حالة أواخر الكلمة من حيث اإلعراب والبناء، وذلذا غلب إدراك  

كلمة وعالقتها بالكلمة اليت قبلها، فأقسام الكلمة كما ىو متعارف عليو ىو اسم وفعل نوع ال
وحرف، فمثاًل ىناك أحرف تنصب وٕتزم، وأُساء منصوبة مثل التمييز واحلال وادلفعول بو وغَتىا، 

  .وأفعال مثل ادلاضي وادلضارع واألمر
ند تكوين ٚتلة أو النطق بكلمة غلب ؼلتص الّنحو كذلك باإلسناد والفهم الصحيح من اجلملة، فع

أن تكون مفهومة ومسندة يفهمها ادلستمع )العمُل عبادة، فعبادة ىي مسند للعمل(، واجلملة 
واضحة من حيث اإلسناد، فالّنحو اصطالحًا يف رلمل احلديث ىو إعراب الكلمات من حيث 

  .موقعها اإلعرايب يف اجلملة
 لي:مفهوم النحو عند العلماء كما ي وأما
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يرى كمال بشر أن النحو )علم القواعد( ليس ىو اللغة و إظلا ىو منظومة القواعد والقوانُت الظابطة 
 ٚألحكامها، واليت يسَت  وفقا ذلا أىل اللغة.

عند علي اجلرجاين: ىو علم بقوانُت يعرف هبا أحوال الًتاكيب العربية من اإلعراب  .ٔ
أحوال الكلم من حيث اإلعالل، وقيل: علم والبناء وغَتعلا، وقيل: النحو علم يعرف بو 

 بأصول ما يعرف هبا صحيح الكالم وفساده.
العريب، صحة وضعفا  وعند إبراىيم زلمد عطا: النحو علم يعرف بو كيفية الًتكيب .ٕ

 ٛوكيفية ما يتعلق باأللفاظ من حيث وقوعها.
ودلعرفة معناىا وىي وسيلة علم يعرف بو كيفية قراءة اجلملة يف اللغة العربية  وأن مفهوم النحو ى

حلفظ الكالم، وصحة النطق والكتابة اليت تعُت ادلتعلمُت على التحدث والكتابة بلغة صحيحة، ٔتعٌت 
أن النحو وسيلة لتقوًن ألسنة الطلبة وعصمتها من اللحن واخلطأ، فهي تعينهم غلى دقة التعبَت 

 وسالمة األداء ليستخدموا اللغة استخداما صحيحا.
ريف علم النحو عند الباحث ىو علم مهم لفهم اللغة العربية والنص العريب. كما يف العبارة وأما تع

 "الصرف ام العلوم والنحو ابوىا".
 

 أهمية علم النحو .ب 
أول من وضع علم النحو ىو العادل اجلليل أبو األسود الدؤرّل، وكان السبب الذي دفعو إذل ذلك ىو 

َت صحيحة، األمر الذي جعلو يشعر بأعلّّية وجود ىذا العلم ُساعو ألعجمي يقرأ القرآن بطريقة غ
وضرورة تعليمو للجميع، كما أّن ىنالك عدد من ادلؤّسسُت ذلذا العلم، أشهرىم: سيبويو، وعبداهلل 

: كتاب )أوضح  بن أيب اسحق، والفراىيدي، ومن أبرز ادلؤلّفات والكتب حول علم النحو، ىي
بن ىشام األنصاري، وكتاب )الكافّية( أليب عمرو بن احلاجب، ادلسالك إذل ألفية ابن مالك( ال

 وغَتىا العديد من الكتب.
وتعّلم علم النحو جزء ال يتجزأ من اإلدلام بالّلغة العربية، دلا لو من أعلّّية كبَتة يف الّلغة، كونو يهدف 

ا، باإلضافة إذل إذل ٖتديد األساليب اليت تكّونت هبا اجلمل، ومواضع الكلمات، ووظيفة كّل منه
                                                           

ٚ
 .ٕٔٛكمال بشر. اللغة العربية بُت الوىم وسواء الفهم )القاىرة: دار غريب، دون السنة( ص  
8
 .ٕٛٙ( ص ٕ٘ٓٓإبراىيم زلمد عطا. ادلرجع يف تدريس اللغة العربية )القاىرة: مصر اجلديدة. 
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:اإلبتداء، الفاعلّية، وادلفعولّية( أو األحكام  ذلك فإنّو يعمل على ٖتديد اخلصائص النحويّة )مثل
: التقدًن، التأخَت، اإلعراب، والبناء( اليت اكتسبتها الكلمة من موضعها أو حركتها أو  النحويّة )مثل

لكالم ْتسب إعرابو، ْتيث يتّم التمييز بُت لذا فإن النحو ىو الذي مّكن فهم ا ٜ.مكاهنا يف اجلملة
ادلسند وادلسند إليو، والفاعل وادلفعول، وغَتىا الكثَت من القواعد اليت بإعلاذلا ينقلب معٌت اجلملة 
بأكملو، كما أّن لو دور كبَت يف فهم ٚتيع اآليات القرآنّية والنصوص الشرعّية اليت وردت عن نبينا 

ّكن ادلتكّلم من التخّلص من الّلحن والتكّلم بلغة سليمة وصحيحة، عليو الصالة والسالم، كما م
 .األمر الذي يؤّدي إذل استقامة الّلسان أثناء احلديث والقراءة

 
 فوائد علم النحو .ج 

. علم علم النحو ىو أحد علوم الّلغة العربّية، ويُعٌت بدراسة أصول تكوين اجلمل وقواعد اإلعراب
 احلياة. أما فوائد علم النحو ىي: النحو ؽلتلك فوائدا كثَتة يف

الّنحو ؽلّكن ادلرء من الفهم الصحيح للقرآن الكرًن واحلديث النبوي الشريف، ومثال  (ٔ
َا ؼَلَْشى اللََّو ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء(، فالفهم الّصحيح للنحو ىنا يفسر  على ذلك )ِإظلَّ

على العلماء، فنحن ٚتيعاً  اآلية بأن العلماء ؼلشون اهلل تعاذل، حيث تعود اخلشية
  .نعلم أن اهلل ال ؼلشى أحداً، وإظلا ؼلشاه العباد

علم الّنحو ػلفظ اللغة العربية من االندثار والضياع يف زمن العودلة احلارل، وكذلك  (ٕ
  .ػلفظ اللسان عن اللحن يف الكالم أو اخلطأ

 
 مفهوم تعلم النحو . د

تعلم اللغة العربية ىو إيصال ادلعلم ادلعلومات من مادة أما تعلم النحو أحد من تعلم اللغة العربية و 
اللغة العربية إذل أذىان الطالب بصريقة قوؽلة لتحصيل التغَت أو السلوك فيهم. وقد يكون التغَت يف 

 احلركة أو ادلشي أو الصوت أو العقيدة أو العاطفة أو ادلعلومات أو ضلو ذلك.
عليم، كذلك يف تعليم اللغة العربية كاللغة األجنبية، كما عرفت أن اذلدف أمر مهم ضروري يف الت

ألنو ال توجد عملية التعليم، وأيضا يعٍت صلاحها أو عكسها. كان يف تعليم اللغة العربية ىدفان، علا 

                                                           
9
 Mawdooٖ.com/أعلية_علم_النحو. .(Diakses pada 44 Mei 4110, Pukul: 10.11 WIB). 
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اذلدف العام واذلدف اخلاص. واذلدف العام يشًتك يف ٚتيع ادلراحل . واذلدف اخلاص ْتسب درجة 
دف العام يف تعليم اللغة العربية عند زلمود يونس وقاسم بكر فيكون النمو يف كل مرحلة. أما اذل

 اذلدفُت، وعلا اذلدف العملي واذلدف التهذييب. فاذلدف العملي ىو كما يلي:
 تعليم الطالب التكلم بلغة صحيحة بعيدة عن اخلطاء. .ٔ
 ٓٔتعليم الطالب الكتابة الراقبة واألسلوب ادلتُت. .ٕ

 يلي:أما اذلدف التهذييب فهو كما 

 يقف الطالب على احلالة اإلجتماعية ألىل اللغة وطبيعة البالد اليت يعيشون فيها. .ٔ
 يعرف الطالب سلتارات أداب اللغة. .ٕ

 تنمي ملكة ادلالحظة وتريب قوة اإلدراك الكلي ذلا تستلزمو من ادلقارنة، ٍب احلكم بالتشابو أو التضاد.
 

 أهداف تعلم النحو .ه 
 فيما يلي:تتمثل أىم أىداف تعليم النحو 

 .إقدار ادلتعلم على القراءة بطريقة سليمة خالية من اللحن .ٔ
إكساب ادلتعلم القدرة على الكتابة الصحيحة السليمة من اخلطأ، وادلتفقة مع   .ٕ

 .القواعد ادلتعارف عليها
 .مساعدة ادلتعلم على جودة النطق وصحة األداء عند التحّدث .ٖ
ييز ادلتفق مع قواعد اللغة من ادلختلف إكساب ادلتعلم القدرة على فهم ادلسموع و٘ت .ٗ

 .معها
إقدار ادلتعلم على ادلالحظة الدقيقة، واالستنتاج، وادلقارنة، وإصدار األحكام، وإدراك  .٘

 .العالقات بُت أجزاء الكالم و٘تييزىا وترتيبها على النحو ادلناسب
ية من خالل اإلسهام يف اتساع دائرة القاموس اللغوي لدى ادلتعلم وإمداده بثروة لغو   .ٙ

 .النصوص الراقية اليت يتعلم القواعد من خالذلا

                                                           
10
.ٖٗزلود يونس وقاسم بكر، الًتبية والتعليم. )كونتور: معهد دار السالم( ص: 
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مساعدة ادلتعلم على تكوين حس لغوي جيد، وملكة لغوية سليمة يفهم من خالذلا  .ٚ
اللغة ادلنقولة ويتذوقها، ٔتا يعينو على نقد الكالم، و٘تييز صوابو من خطئو، وتوظيف 

 ٔٔالفقرات والًتاكيب وادلفردات بطريقة سليمة.
 

 تعلم النحو طرائق .و 
ليس ٙتة طريقة بعينها ىي األفضل لتعليم النحو أو غَته من فنون اللغة أو ادلواد الدراسية ادلختلفة، 
حيث إن طبيعية ادلتعلمُت، وعناصر ادلوافق التعليمي برمتو ىي اليت تتحكم يف نوع الطريقة، فقد 

آخر، أو يداول بينها حسب طبيعة تتضافر رلموعة من الطرائق اليت يستعُت هبا ادلعلم من موقف إذل 
 .ادلتعلمُت، أو يوظفها رلتمعة يف وقت واحد

"فقد كشفت نتائج األْتاث العلمية يف ميداين الًتبية وعلم النفس يف نصف القرن األخَت عن عقم 
البحث عن طريقة واحدة لتدريس ٚتيع ادلواد أو طريقة واحدة لتدريس مادة بعينها وحولت األنظار 

ة التعليمية ككل متكامل، وليست الطريقة إال جزء منو، فالعملية التعليمية ىي عملية إذل اخلرب 
إحداث تغَتات يف سلوك التالميذ وادلوقف الذي، يوجدون فيو، ويتكون ادلوقف من عناصر ال حصر 

قف ذلا، أعلها ادلعلم، وادلادة، والطريقة واألدوات التعليمية والعالقات االجتماعية يف الفصل. ويتو 
التفاعل بُت التالميذ وادلوقف على مدى مالءمة ادلوقف بكل عناصره ألغراض التالميذ وحاجتهم 

 واستعدادهتم، وقدرهتم".
 :وبوجو عام فإن أكثر طرائق التدريس شيوعا واستخداما يف تعليم القواعد للنحوية ىي

 الطريقة القياسية .ٔ
، ٍب يعقبها ذكر الشواىد واألمثلة واألدلة حيث ينطلق ادلعلم من تقرير القاعدة للتالميذ ابتداء

الشارحة، ومع كثرة التدريب عليها ؽلكن تعميمها. وقد،تفيد ىذه الطريقة عند تعذر استخالص 
القاعدة من قبل التالميذ، خاصة يف ادلوضوعات اليت تتسم بقدر كبَت من الصعوبة، لكن ادلواقف 

لتمكُت التالميذ من السيطرة على قاعدة زلددة  التدريسية يف تلك الطريقة تبدو متكلفة ومصطنعة
 .من ذلك التكلف-ىي األخرى-سلفا، كما أن األمثلة الشارحة لتلك القاعدة ال ٗتلو

                                                           
ٔٔ

( ص ٕٔٔٓنور ىادي. ادلوجو لتعليم ادلهارات اللغوية )ماالنق: مطبعة جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية،  
ٜٔٚ-ٔٛٓ. 
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 الطريقة االستقرائية )االستنباطية(  .ٕ
ويف ىذه الطريقة ينحرك ادلعلم يف،إتاه مهاكس للطريقة القياسية، حيث يبدأ ىنا باستعراض األمثلة 

 .وال، ٍب ٕتمع ىذه ادلالحظات لتكون قاعدة يتم تسجيلها وتطبيقها على أمثلة جديدةوالشواىد أ
ويعتمد ٖترك ادلعلم يف ىذه الطريقة على اإلفكار ادلريب األدلاين "فريدريك ىربارت" واخلطوات 

 .اليت،حددىا واليت تتمثل يف: ادلقدمة والعرض، والربط، والقاعدة، واالستنباط، والتطبيق
 ادلعدلة الطريقة  .ٖ

وتعليم النحو وقف ىذه الطريقة ال يبتعد كثَتا عن توظيف الطريقة االستنباطية، وقصارى األمر أن 
تعلم القاعدة سيتم من خالل استعراض نص من نصوص القراءة، أو األدب، يدور النقاش من 

نطوي عليها خالل النص حول معناه الذي ينبغي أن يفهمو ادلتعلمون، يلقي الضوء على اجلمل اليت ي
النص وبيان خصا ئصها، ٍب تستخلص القاعدة، ٍب يكون التطبيق بعد ذلك. فالنص ىنا متكامل، 

 .أما يف الطريقة االستنباطية، فاألمثلة غَت مًتابطة
يقول فتحي يونس وآخرون: وتعليم القواعد وفق ىذه الطريقة، إظلا غلاري تعليم اللغة نفسها، إذ إنو 

ال فيو أن تعليم اللغة إظلا غلئ عن طريقة معاجلة اللغة نفسها، ومزاولة من الثابت الذي ال جد
عبارهتا، فليكن تعليم القواعد إذن على ىذا ادلنهج الذي يرتكز فيو على اللغة الصحيحة ومعاجلتها 

 ٕٔوعرضها على األُساع واألنظار، و٘ترين األلسنة واألقالم على استخدامها.
 
 
 

 أسس في تدريس النحو .ز 
 عدة أسس ؽلكن االعتماد عليها يف تدريس النحو:وىناك 

 األساس األول .ٔ
التجاه يف تعليم القواعد ضلو الوظيفية، ونعٌت بذلك أن نتخَت من النحو مالو صلة وثيقة باألساليب 

 اليت تواجو التلميذ يف احلياة العامة، أو اليت يستخدمها.
 األساس الثاين .ٕ

                                                           
ٕٔ

.ٜٖٔادلرجع السابق: ص  
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ىذه الدافعية تساعده على تعليم القواعد، وتفهمها،  استغالل الدافعية لدى ادلتعلم، والشك أن
وؽلكن ادلعلم ىنا أن غلعل الدراسة يف القواعد قائمة على ))حل ادلشكالت(( فاألخطاء اليت ػلدثها 
التالميذ يف كتابتهم، أو اليت ؼلطئون فيها يف قراءاهتم ؽلكن أن تكون مشكالت للدراسة مع التالميذ. 

درس ٛتاسة التالميذ ضلو أسلوب معُت ليوجد لديهم الدافع الذي غلعل وىكذا ؽلكن أن يثَت ادل
 عملية التعلم مستساغة مقبولة لدى التالميذ.

 األساس الثالث .ٖ
تدريس القواعد يف إطاراألساليب اليت يف زليط ادلتعلم ويف دائرتو، واليت تربطو بواقع حياتو، ويف 

 قراءات التلميذ ألوان كثَتة ٗتدم ىذه الغاية.
 ألساس الرابعا .ٗ

البعد بادلنهج عن الًتتيب التقليدي يف معاجلة مشكالت النحو وٗتليصو من الشوائب اليت التفيد 
 التالميذ، ومن كثَت من ادلصطلحات الفنية.

 األساس اخلامس .٘
 االىتمام بادلوقف التعليمي، والوسائل ادلعينة، وطريقة التدريس، واجلو ادلدرسي، والنشاط السائد.

 سادساألساس ال .ٙ
االىتمام بادلمارسة، وكثرة التدريب على األساليب ادلتنوعة، يف ىذا تثبيت ادلعلومات، وٖتقيق 

 ٖٔلألىداف ادلرجوة.
 

 اتجاهات حديث في تعليم العلم النحوية .ح 
 :ٙتة رلموعة من االٕتاىات احلديثة يف تعليم القواعد اللغة النحوية

قدًن لكنو متجدد حيث يرمي إذل أن تعليم اللغة  أشار على مدكور إذل إتاه ابن خلدون وىو إتاه
إظلا يتم عن طريق تربية ادللكة اللسانية، مؤكدا أن تربية ادللكة ال ػلتاج إذل النحو، ويرى أن اكتساب 
ادللكة اليت تصون اللسان  القلم عن اخلطأ، إظلا يتم بالتعليم والدربة وادلران، من خالل دراسة وحفظ 

                                                           
ٖٔ

( ص ٜٚٚٔدكتور فتحِت على يونس، دكتور زلمود كامل الناقة. أساسيات تعليم اللغة العربية )القاىرة: دار الثقافة للطباعة،  
ٖٓٚ-ٖٓٛ. 
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قية، والشواىد احلية. وعلى قدر احملفوظ وكثرة االستعمال، تكون جودة ادلصنوع النصوص األصلية الرا
 نظما ونثرا، وىكذا ينبغي أن ترىب ادللكة.

واجلدير بالذكر أن مصممي مناىج تدريس اللغات يف أمريكا ومعظم بالد أوربا قد ىجروا طريقة 
ويف تدريسها "بفكرة ابن خلدون" ىربارت "منذ زمن بعيد" واستفادوا يف وضع مناىج اللغات عندىم 

اليت تركز يف تكوين ادللكة اللسانية على دراسة النصوص اللغوية اجلميلة، دراسة ٖتليلة تذوقية، لكننا 
ما زلنا مصرين على التشيع لطريقة "ىربارت" أكثر من أىلو وأبناء جلدتو! والنتيجة ىي الضعف 

 اللغوي لدى الناشئة يف كل مكان.
 .وبالفعل فإن إتاه ابن خلدون قد ترك أثره البالغ يف الكثَت من االٕتاىات العادلية يف تدريس النحو

 :وؽلكن تلخيص أىم ىذه االٕتاىات العادلية يف تدريس النحو فيما يلي
ٕتاوز ضلو اجلملة إذل ضلو النص إشارة إذل علم اللغة النصي الذي يعد تطويرا حديثا  (ٔ

 .يف دراسة اللغة
تماد ادلنهج االتصارل يف تدريس النحو، وىو ادلنهج الذي يعكس احلاجات اع  (ٕ

 .االتصالية اليومية
 .استخدام نصوص مشوقة ومواد وظيفية مثل اخلطابات ادلكتبية والشخصية  (ٖ
االعتماد على مرضوعات قرائية طبيعية، تدريس بناء اجلمل واستخدام الكلمات   (ٗ

 .األكثر شيوعا
 .خطاء ادلتعلمُت يف التعبَتبناء منهج النحو على أ (٘

 .دراسة السمات ادلشًتكة بُت لغتُت: اللغة األم، واللغة األجنبية واستغالذلا يف تدريس النحو

 

 : مهارة الكتابةلثالمبحث الثا
 الكتابةمهارة تعريف  .أ 

ب ( تعٍت اجلمع والشد والتنظيم، كما تعٍت : االتفاق على  –ت  –الكتابة يف اللغة مادة )ك 
، فالرجل يكاتب عبده على مال يؤديو منجما، أي يتفق معو على حريتو مقابل مبلغ من ادلال.  احلرية

 كما تعٍت : القضاء واإللزام واإلغلاب، كما تعٍت : الفرض واحلكم والقدر.
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وأما ادلعٌت االصطالحي، أن الكتابة ىي أداء منظم وزلكم يعرب بو اإلنسان عن أفكاره ومشاعره 
، وتكون دليال على وجهة نظره، وسببا يف حكم الناس عليو. من ىذا التعريف احملبوسة من نفسو

نفهم أن الكتابة ىي النتيجة وحصيل العقل اإلنساين، ٓتالف االستماع والقراءة، حيث إهنما نافذة 
من نوافذ ادلعرفة وأداة من أدوات تثقيف العقل. وتعترب الكتابة من أىم مهارات اللغة، كما تعترب 

على الكتابة ىدفا رئيسا من أىداف تعلم اللغة األجنبية. والكتابة كفّن لغوي التقل أعلية عن  القدرة
 احلديث أو القراءة.

مهارة الكتابة ىي تدريب العاملُت على الكتابة اإلدارية ادلوضوعية الدقيقة وٕتنب األخطاء وأّما 
معلومات العاملُت اللغوية وترقية اذلجائية واإلمالئية، وىذا يطلب تطوير التفكَت وزيادة حصيلة 

 أسلوهبم يف الكتابة.
والكتابة بالفعل نشاط إغلايب ففيها تفكَت وتأمل، وفيها غرض وتنظيم،  وفيها بعد ذلك حركات 

 ٗٔعضلية.
وأما تعريف مهارة الكتابة عند الباحث ىي إحدى من ادلهارات اللغوية اليت ٕتب أن تستعب يف 

هارة الكتابة نستطيع أن ندّرب لتطبيق علم قواعد اللغة الصحيحة ولتدفيق تعلم اللغة العربية. ويف م
 الفكرة حىت تستطيع أن تنتج اإلنتاج الذي يسمى بالكتابة.

مهارة الكتابة ىي تدريب العاملُت على الكتابة اإلدارية ادلوضوعية الدقيقة وٕتنب األخطاء اذلجائية 
دة حصيلة معلومات العاملُت اللغوية وترقية أسلوهبم يف واإلمالئية، وىذا يطلب تطوير التفكَت وزيا

 الكتابة.
والكتابة بالفعل نشاط إغلايب ففيها تفكَت وتأمل، وفيها غرض وتنظيم،  وفيها بعد ذلك حركات 

 ٘ٔعضلية.
 

 أنواع الكتابة .ب 
 تنقسم الكتابة ْتسب أسلوهبا ورلالتها إذل ثالثة أنواع وىي:

 يفية(ظكتابة إجرائية عملية )و  .ٔ
                                                           

ٔٗ
 .ٚٛٔم(ص ٜٜٛٔرشدي أٛتد طعمية. تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا )مصر: أيسيسكو.  

ٔ٘
 .ٚٛٔم(ص ٜٜٛٔر: أيسيسكو. رشدي أٛتد طعمية. تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا )مص 
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ىذا النوع من الكتابة يتعلق بادلعامالت اإلدارية، وىو ضروري يف احلياة للمنافع العامة واخلاصة، 
وادلكاتبات الرُسية يف ادلصارف والشركات ودواوين احلكومية وغَتىا. كالتقرير، والتلخيص 

الشخصية، ادلوضوعات، وكتابة الرسائل، وإعداد الكلمات االفتتاحية واخلتامية، وكتابة ادلذكورات 
 وملءاالستمارات وغَت ذلك.

 كتابة إبدائية فنية .ٕ
ىذا النوع من الكتابة يقوم على كشف االحاسيس وادلشاعر، والعواطف الغنسانية، واإلبتكار يف 
الفكرة، وٖتليل ادلعاين، والتلحيق هبا، وػلتاج ىذا النوع إذل ملكة فطرية مركوزة يف النفس، ومستقرة 

ن رؤية شخصية ذات أبعاد شعورية ونفسية وفكرية، وتكشف عن حساسية يف الوجدان، فهي تعرب ع
( رلال النشر )كالكتابة القصة، ٔخاصة ٕتاه التجارب اإلنسانية. وكتابة إبداعية فنيو ذلا رلاالن علا: 

 ( رلال الشعر.ٕوكتابة الًتاجم والسَت، واخلطابة( 
. كالكتابة ادلقالة، وإعداد احملاضرةن وفن ىذا النوع من الكتابة اليت غلمع بُت الوظيفة واإلبداء

 التعليق، وفن البحث، وفن إدارة الندوة.
كتابة عند الباحث، ادلقصود ٔتهارة الكتابة يف ىذا البحث ىي أنواع مهارة الكتابة الثالث يعٍت  

 ، ألن أنواع ىذه الكتابة اليت تعّلم يف تلك مركز اللغة العربية.وظيفية إبداعية أو اإلنشائية
 

 الكتابةمهارة همية أ .ج 
 عليتها فيما يلى :أالكتابة من أىم ادلهارات اللغوية و٘تكن  ليس من شك أن

وال : الكتابة ىي ذاكرة األفراد والشعوب3 حيث ٖتتفظ ٓتالصةفكر األمة وتراثها وتصونو من أ
س ذلا مكانة3  الضياع3 فهي اليت تستوعب التاريخ3 وتدون أحداثو3 وحقائقو3 وأمة بال تاريخ ضائعة لي

 كذالك فإن الكتابة ٖتفظ ما يريد األفراد حقظو من ذكريات وخواطر وما اذل ذالك.
ثانيا : الكتابة وسيلة من وسائل حفظ احلقوق3 وقد أكد القرآن الكرًن أعليتها يف ادلعامالت وادلواثق 

 .. تلك اآلية تربز ضرورة الكتابة وأعليتها يف ادلعامالت ٕٕٛيف سورة البقرة : 
ثالثا : الكتابة اداة اإلبداع و و سيلتو3 فهي اليت بوساطتها ينقل الينا األدباء والشعراء ما تفيض بو 

 قرائحتهم من عذب القول و ٚتيل القصد وىي اليت حفظت انا أروع النماذج األدبية وأرفعها.
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انتشرت  رابعا : الكتابة اداة من من ادوات األعالم والدعوة خصوصا يف عصرنا احلاضر حيث
ادلطبوعات واحلرائد واجملاالت والكتب واصبح امر اإلستغناء عنها غَت شلكن علي االطالق. فهي 

 تلعب دورا ىاما يف سلتلف اجملاالت.
خامسا : الكتابة قوام ادلعامالت اليت تنظم شؤون الدولة زلليا ودوليا فيها و من خالذلا تنظم شؤون 

لتشريع والتوثيق والتمليك والتجارة والصناعة وسئر شؤون احلياة احلكم واإلدارة والسياسة والقضاء وا
 اإلجتماعية والسياسة واإلقتصادية وبالكتابة تقضي احلقوق وادلصاحل و٘تنح الشهادات والصكوك.

سادسا : الكتابة أداة من أدوات ادلعرفة والتثقيف والتعليم فهل ؽلكن تصور أن تكون ىناك مدارس 
ن الكتابو3 و ىل ؽلكن تصور وجود مراكز البحث العلمي والًتبوي أو كليات أو معاىد دو 

 ٙٔوادلكتباتبدون الكتابة.
 

 تعليم مهارة الكتابة أهداف .د 
 من خالل ىذه ادلهارة يتمكن الدارسُت من:

كتابة احلروف والكلمات واجلمل والفقرات ٓتط واضح طبقا للقواعد اإلمالئية  .ٔ
 وعالمات الًتقيم الصحيحة.

 والفقرات باستخدام الكلمة والعبارات واحلكم وألمثال ادلناسبة كتابيا.تكملة اجلمل  .ٕ
 كتابة اجلمل بأسلوب صحيح ادلصوغة بنوعيها اخلربي واإلنشائي. .ٖ
 ملء االستمارات ادلعينة بادلعلومات ادلطلوبة الصحيحة كتابيا. .ٗ
 كتابة األفكار الرئيسية من ادلواد ادلسموعة وادلقروءة. .٘
 نا باألفكار الرئيسية ادلسجلة.كتابة اإلنشاء مستعي .ٙ
 كتابة التحليالت ادلوجزة ادلعتمدة على الرسومات. .ٚ
 كتابة التحليالت واالعالنات والنشرات واحلوارات والتقارير واخلطب. .ٛ

 
 تعلم مهارة الكتابة أساليب .ه 

 و٘تكن تنمية ملكة الكتابة بأساليب أخرى كمثل:

                                                           
16

.ادلرجع السابق 
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وفة قد تكون أداة جر أو عطف أن يطلب من التالميذ إمالء الفراغات بكلمة زلذ .ٔ
 أو استفهام أو غَت ذلك.

كذلك ؽلكن تدريب الطالب على ترتيب الكلمات، وبناء اجلملة بناء صحيح  .ٕ
 فيعطي رلموعة من الكلمات و يعطي منو ترتيبها ْتث تعطي معٌت مفيدا.

ويف مرحلة ال حقة ؽلكن تدريب التلميذ على ترتيب اجلمل بإعطائو رلموعة من  .ٖ
َت ادلنظنة، و يطلب منو تكوين فقرة كاملة، و ىذا يقوم على أدراك التلميذ اجلمل غ

 ٚٔللعالقات بُت اجلمل معنويا وزمانيا أو مكانيا، كذلك العلقة بُت الضمائر.
 

 كتابة التدريبات مراحل .د 
 ادلثال .ٔ

عارضة نسخ النشاط يبدو أنو ال جدوى ومضيعة للوقت. ولكن يف احلقيقة مثل ىذا النشاط ليس 
ال كما نتصور. ىذا ادلثل يف مرحلة مبكرة جدا، وأيضا إذل تغَتات يف مراحل الحقة. وعلى غرار سه

ادلرحلة األوذل، يتعلم الطالب وتدريب نفسك على الكتابة بشكل صحيح وفقا للمثال على ذلك. 
عربية الثانية، أن يتعلم الطالب اإلمالئي بشكل صحيح. الثالثة، شلارسة الطالب باستخدام اللغة ال

 بشكل صحيح.
 اإلستنساخ .ٕ

اإلستنساخ ىو مكتوب على أساس ما ًب تعلمو شفويا. طالب ىذه ادلرحلة قد بدأت التدريب مع 
 أي ظلوذج.

 اإلمالء  .ٖ
 اإلمالء ىو الكتابة اليت وردت تسًتشد ادلعلمُت والطالب الذين دونت ما الشكل الكتايب.

 التوحد والتحول  .ٗ

                                                           
ٔٚ

زلمد صاحل الشنطى، ادلهارات اللغوتة مدخل خصائص الغة العربية و فنوهنا )السعودية: داراألندلس للنشر و التوزيع،  
 .ٕٙٔ-ٕٚٔم( ص  ٖٕٓٓ –ه ٕٗٗٔ



22 
 

ألحكام اليت أنشئت أصال يف حد ذاتو يف ٚتلة واحدة طويلة. يف والتوحد ىو شلارسة اجلمع بُت ا
حُت ٖتول ىو ادلمارسة العملية لتغيَت شكل ٚتل، من اجلملة اجلملة السلبية، واجلملة على اجلملة 

 سأل صحفي وىلم جرا.
 يسًتشد الكتابة  .٘

 كتابة دليل كتابة يف ىذه ادلرحلة، يتم تعريف الطالب على كتابة الفقرات، أن الطالب ال يزالون يف
 ىيكل.

 الكتابة احلرة  .ٙ
ىذه ادلرحلة الطالب يتحدث قلبو من خالل اختيار الكلمات وأظلاط احلكم أخرا. لكن ادلدرسُت ال 

 ٛٔتزال تعطي التوجيهات بشأن ىذا ادلوضوع، والعناصر، وىو مقال طويل، وضلو ذلك.
األساليب، وفقا دلستوى التعليم  ىذه ادلرحلة ىى يف صورة عامة، ؽلكن للمدرسُت استخدام ىذه

 وقال انو يعلم.
 

 تحليل وتقييم تعلم مهارة الكتابة .و 
 : وفقا لدونالد ناب اقًتح كتابة التقييمات ادلستندة ادلتعلمُت النقاط التالية

 من حيث الشكل ومكتوب .ٔ
 ادلوضوع واضحا وفقا دلضمون. (ٔ
 وعلى ىامش بداية الفقرة يبدو واضحا. (ٕ
 قراءة.كتابة واضحة وسهلة ال (ٖ

 التنمية يف أحكام الفقرة .ٕ
 اجلملة األوذل ٖتتوي على الفكرة الرئيسية الفقرة. (1
 األحكام األخرى اليت تدعم. (2
 ىناك عالقة بُت ٚتلة واحدة مع آخر اجلملة.  (3

 مصطلحات اللغوية .ٖ
 اختيار واستخدامها باادلناسبة. (ٔ
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 تفاوتت اجلملة بيان حىت مقروء. (ٕ
 تصحيح اإلمالء. (ٖ
 ز األفكار األساسية.توضيح تفاصيل وتعزي (ٗ
 الفقرة اخلتامية يف صقل الفكرة الرئيسية. (٘

 من حيث األفكار وادلضمون .ٗ
 وضوح األفكار أو تسهيل فهم األفكار. (ٔ
 اذلادف اجلدول يكفي من زلتويات. (ٕ
 ٜٔجدول احملتويات عفوية، اخللق واالبتكار. (ٖ

م القدرة على الكتابة كيفية تقييم رلموعة متنوعة، وضلن فقط وصف واحد من ىذه األساليب. تقيي
وىذا يتوقف على ادلعلم، وما ىي الطرق سيتم استخدامها طادلا أن الغرض من التقييم الذي ًب 

 التوصل إليو ىو إجادة الكتابة.

 
 مشكالت الكتابة .ز 

 :وىذه ادلشكالت اليت سنحاول رصدىا تتعلق بالنواحي األسلوبية والفكرية واللغوية
يف والفكري، وتتجلى مظاىر ذلك كلو يف التعويل على الصياغات ادلألوفة أوذلا: الضحالة والفقر  الثقا

اليت تًتدد كثَتا حىت أصبحت مبتذلة من كثرة التكرار، واليت تسمى بادلسكوكات اللفظية أو 
 األكليشهات دون إضافة مهنوية تتمثل يف فكرة جديدة أو استدعاء دلعان تتسم بالعمق.

ب ضلو: القراءة النافعة ْتيث تكون مناسبة دلداركهم وتشجيعهم على والعالج يتمثل يف توجيو الطال
متابعة الدوريات اجلادة والعمل على تكوين مكتبة للفصل، وعقد ادلسابقات إلذكاء روح التنافس يف 

 القراءة.
ثانيها: يدخل يف باب الضحالة التناقض يف طرح األفكار، ٔتعٌت أن يثبت الطالب فكرة معينة ٍب 

 ٌب هبا يناقضها فيما بعد، فلو افًتضنا أن ادلوضوع ادلطلوب الكتابة فيو.تعود فيأ
ثالثها: اضطراب األفكار، وافتقارىا إذل الًتابط والًتتيب. فمن ادلعروف أنو من الضروري ربط األفكار 
بعضها ببعض ْتيث تفضي كل فكرة إذل اليت تليها دون خلط أو اضطراب أو تكلف، ويصحب 

                                                           
12 Ahmad Fuad Effendy, Op.cit. hlm. 120. 
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خلطأ الذي اليستسيغو العقل، وال يساير العلم كالتفسَت اخلاطيء لظواىر الطبيعة االضطراب عادة ا
وكذلك اخللط يف نسبة األماكن إذل غَت موطنها والشعر أو النثر أو االثار األدبية عموما إذل غَت 

 قائلها.
لضياع رابعها: اخلروج عن دائرة ادلوضوع واالستطراد غلى موضوعات أخرى شلا يؤدي إذل التشتت وا

يف متاىات عديدة، وبذلك يفقد ادلوضوع ٘تاسكو ووحدتو، ويتوه القارئ بُت شىت األفكار، ويفتقد 
 بذلك االفتقار إذل الًتكيز إذل األفكار االساسية يف ادلوضوع.

خامسها: االفتقار إذل الدقة يف اختيار الكلمات، حيث يعمد الطالب أحيانا كثَتة إذل استخدام  
ها بادلعٌت ادلراد واىية جدا للشباك أو النافذة، فبقول: فتحت رتاج النافذة، ومن كلمات تبدو عالقت

 ادلعروف أن الرتاج ىو الباب الضخم وادلناسبة بينو وبُت ادلعٌت ادلراد مفقودة.
سادسها: ويدخل يف دائرة االخطاء اللغوية عدم الدقة يف استعمال الضمائر، فقد يستخدم الطالب 

 رجعها أو يكون مرجعها متأخرا عنها.الضمائر ال يعرف م
سابعها: اخلطأ يف بناء اجلملة وعدم مراعاة مواطن والتأخَت والذكر واحلذف، ومراعاة الروابط بُت 
الكلمات واجلمل، واستخدام حروف ادلعاين يف غَت موضعها، وإقحام الكلمات العامية، واستخدام 

وية وصرفية، وعدم الدقة يف استخدام عالمات صيغ اللهجة الدراجة، وما يتصل بذلك من أخطاء ضل
 ٕٓالًتقيم ورادءة اخلط وما يتصل من أخطاء إمالئية.

 
 التأثير بين استيعاب علم النحو ومهارة الكتابة .ح 

يف اللغة العربية كانت ادلهارت، أحدىا مهارة الكتابة، ىي مهارة الشخص على تعبَت األفكار وادلريد 
يد. ويهدف بصفة عامة ادلهارات حىت يتمكن الطالب أكثر قدرة باستخدام الًتاكيب ادلكتوبة ج

على الكتابة لتحصيل اجلمل العربية باجليد ومعقولة باللغة اليت يتعلمون. مهارة الكتابة ىي قدرة يف 
مثل: كتابة الكلمات حىت اإلنشاء. ويف مهارة  ٕٔوصف أو تعبَت رئيسة الفكرة، من الناحية البسيطة

                                                           
ٕٓ
-ٕٕٔص: م(.ٜٜٓٔا، )حائل: دار األندلوس، صاخل الشنطي، ادلهارات اللغوية مدخل إذل خصائصو اللغة العربية وفنوهن

ٕٔٗ.
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النحو ألن يف مهارة الكتابة كانت النواحي الكثَتة، أحدىا علم النحو والصر، مثل  الكتابة تأثر بعلم
 ٕٕعند عليان أّن "نواحي الكتابة ىي: علم النحو، الصرف، اإلمالء، واخلط.
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث
 موقع البحث . أ

كلية علوم الًتبية والتعليم رلموعة   لعربيةمركز اللغة ااخًت الباحث موقع ْتثها يف الفصل )أ( الثاين يف 
 ّتامعة موالنا مالك اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 
 مدخل البحث ومنهجه . ب

أّن منهج البحث ادلستخدم يف ىذا البحث ىو منهج الوصفي الكمي بتصميم العالقة. ويسّمى 
وأما نوع ىذا  بة.مهارة الكتا ةكفاءعلى  كفاءة علم النحو   تأثَتبكذلك ألّن الباحث سوف يصف 

(، يعٍت البحث اليت تعمل إذل ادليدان أو مكان field researchالبحث ىو نوع البحث ادليداين )
 البحث مباشرة.

أما مدخل االبحث ادلستخدم يف ىذا البحث ىو ادلدخل الكّمي. أن ادلدخل الكمي ىو مدخل 
وتقدًن من احلاصالت. أىداف من  يستخدم األرقام الذي يبدأ من ٚتع البيانات. تفسَت إذل بيانات

مهارة  كفاءة الطالب يف) Yعلم النحو( و  استيعاب الطالب يف) Xمتغَت  تأثَتىذا البحث دلعرفة 
 .التأثَتالكتابة(، فلذلك ذكر ىذا البحث 

 
 متغيرات البحث  . ج

 أّن ىذا البحث يوجد متغَتين وعلا:
 (Variable Independentادلتغَت ادلستقل ) .ٔ

 ادلستقل دافع أو يف لغة إندونيسية معروف بادلتغَت  احلر. ىو يؤثر تغَّت عن ادلتغَت التابع يسمى ادلتغَت
علم النحو يسمى ب)متغَت  استيعاب الطالب علىادلتغَت ادلستقل يف ىذا البحث ىو  ٖٕيف البحث.

X.) 
 (Variable Dependentادلتغَت التابع ) .ٕ
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ندونيسية يسمى بادلتغَت ادلقيد. جعل ادلتغَت ادلقيد ادلسبب ادلتغَت التابع ىو ادلسبب، أما يف اللغة اإل
مهارة الكتابة يسمى  ة الطالب علىادلتغَت التابع يف ىذا البحث ىو كفاء ٕٗمن  ادلتغَت ادلستقل.

 (.Yب)متغَت
 

 وعينته مجتمع البحث . د
ادلراد ٔتجتمع و  ٕ٘قال ىاجر، اجملتمع قولب من الفرقة الكبَتة االفرادية لديها معيار العام مساويا.

البحث ىو رلموعة األفراد أو األشخاص أو األشياء الذين يكونون دلوضوع البحث فيسمى ْتث 
بكلية  يف مركز اللغة العربية الطالب يف الفصل )أ( الثاين ىو ٚتيعرلتمج ىذا البحث اجملتمع وكان 

يف ىم الطالب  ىذه العينةو  .العلوم الًتبية والتعليم ّتامعة موالنا مالك اإلسالمية احلكومية ماالنج
 ( طلبا.ٕٖىو اثنا وثالثون ) الفصل )أ( الثاين. وعدد الطالب يف الفصل )أ( الثاين

 
 البيانات و مصادرها . ه

 كما طرائق يناذلا، قد ٕتمعها البيانات قسمُت، علا:
 البيانات األولية .ٔ

صدر األول. مثل من أورق البيانات األولية ىي البيانات اليت تنال وٕتمع للباحث ٔتباشرة من ادل
 األسئلة واألجوية يف اإلختبار اليت يقوم هبا الباحث.

 البيانات الثانويّة .ٕ
البيانات الثانوية ىي البيانات اليت تنال وٕتمع للباحث من ادلصادر اليت وجدت. يف ىذا البيانات 

 .يل ادلعلوماتالثانوية مثل الكتب والوثائق ادلؤيدة اليت تتعلق هبذا ادلوضوع وتساعد على ن
 
 
 

 أدوات البحث . و
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وأما أدوات البحث ىو األدة اليت تستخدم لقياس ظاىرة العادل أو اإلجتماعي اليت تالحظ. كل ىذه 
ىذه األدوات تستخدم لقيمة كفاءة الطالب يف علم النحو وكفاءة   ٕٙالظاىرة تسّمى ٔتتغَت البحث.

 ي ٚتوعة األسئلة يف االختبار وتوجيو ادلقابلة.يف مهارة الكتابة. األدوات اليت تستخدم هبا الباحث ى
 

 طريقة جمع البيانات  . ز
 طريقة ٚتع البيانات ادلستخدمة يف ىذه البحث ىي كما يلي:

 اإلختبار .ٔ
قالت سوىارسيمي أريكونتو إن االختبار ىو رلموعة من األسئلة أو التمرينات ادلستعملة ليقيس قدرة 

ىذه الطريقة تستخدم لنيل  ٕٚ.ة أو الذكاء أو ادللكة والقدرةالشخص أو اجملموعة يف مهارة أو ادلعرف
 البيانات عن نتائج كفاءة علم النحو وكفاءة مهارة الكتابة.

 ٕٛ:كما يف اجلدول االٌب  معيار صلاح الطالب يف اإلختباروأما 
 (ٔاجلدول )

 معيار صلاح الطالب يف اإلختبار
 النسبة ادلئوية فئات الدرجات التقدير الرقم

 %ٓٓٔ-%ٜٓ ٓٓٔ-ٜٓ تازشل ٔ
 %ٜٛ -%ٓٛ ٜٛ-ٓٛ جيد جدا ٕ
 %ٜٚ-%ٓٚ ٜٚ -ٓٚ جيد ٖ
 %ٜٙ-%ٓٙ ٜٙ-ٓٙ مقبول ٗ
 %ٜ٘-%ٓ ٜ٘-ٓ ضعيف ٘

 

 التوثيق .ٕ
يف ىذا البحث ٖتتج الباحث  ٜٕادلعٌت الذي األشياء ادلكتوب .  ،عند اللغة التوثيق ىو  الورقة

. ىذه الطريقة تستخدم دلعرفة ادلوقع لبياناتاسلوب ٚتع البيانات بالتوثيق لًتقية حصول اجلمع ا
                                                           
26
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اجلغرايف، التاريخ عن تأسيس ادلركز اللغة العربية، الرؤية والرسالة، ىيكل ادلنظمة، منهج الدراسة، 
تقييم اإلختبار النحو و مهارة أحوال الطالب ووسائل اليت تستخدم يف ذلك مركز اللغة العربية، و 

 الكتابة.
 ادلقابلة .ٖ

 فوي أو زلادثة قام هبا ادلتكلم يعٍت الباحث للحصول على األخبار من ادلخاطبة.وىي استيعاب ش
أىداف ىذه ادلقالة لنيل البيانات اليت تتعلق ٔتركز اللغة العربية، دلعرفة منهج الدراسة، وغَت ذلك. 

ل ادلقابلة يف ىذا البحث تعمل مع مدير مركز اللغة العربية وورّل الفصل لنيل البيانات عن أحوا
 .يف الفصل )أ( الثاينالطالب يف الفصل الذي يبحث ىو 

 
 أسلوب تحليل البيانات  . ط

ىذا التحليل يسهل بإقامة باختبار البيانات ادلأخوذة من ادليدان. ٍب ػللل الباحث كل البيانات ىل 
 يوجد ارتباط بُت الطالب الذين يقدرون علم النحو وقدرة على مهارة الكتابة.

ل البيانات احملصولة عليها من االختبارات بطريق اإلحصاء الوصفي واإلحصاء أراد الباحث أن ػلل
 االستدالرل. والبيان كما يلي:

 توصيف البيانات (ٔ
 وأما اإلحصاء الوصفي الذي قصده الباحث يف ىذا البحث فهو ما يلي:

 المتواسط
 وأما ادلعادلة للمتواسط فهي كما يلي:

 البيان:
Me =  ادلتوسط 
 اجملموع = ∑
Xٔ = متغَت قواعد اللغة العربية 

N = عدد األفراد 
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 اختبار الفرضية (ٕ
معناه نقصان أو ضعيف واطار النظرية الضعيفة وٖتتاج  tesaو  hupoالفرضية من اللغة يوناين  

ٖتليل اختبار  ٖٓاختبارىا يف صدقها. الفرضية ىي الظن على انتاج البحث ادلقًتح ادلسألة ادلبحوثة.
 زيع التكرار لتقدم اختبار الفرضية ويستخدم معالدة االضلدار.الفرضية ىو حسب تو 

وأما األحصاء االستدالرل الذي قام هبا الباحث يف ىذا البحث فهو تقييم االرتباط. استخدم 
( يف تقييم االرتباط بُت ادلتغَتين. وىذا Pearsonلدى بربسون ) Product Momentالباحث معادلة 

 تبار الفرضية.اإلحصائي قام بو الباحث الخ
 ٖٔوأما ادلعادلة فهي كما يلي:

 
  

       

 



2222

 - 

YYNXXN

YXXYN
rxy

 
 

 البيان:
r =  معامل االرتباط بُت متغَتX  و متغَتY 

X = علم النحو يفالطالب  استيعاب 
Y =   مهارة الكتابة يفكفاءة الطالب 
 اجملموع = ∑
N = عدد األفراد 

 ى بتفسَت احلقائق ىي:، احلاصل من البحث البد يقو العالقةليتعرف دراجة 
 rxyتفسَت نتيجة 

 " التفسَت rٕقيمة نتيجة " 
 

 (ٕ)  اجلدول
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 ٕٖتوفَت مبادئ توجيهية لتفسَت معامل العالقة
 معامالت الفاصلة مستوى العالقة

 3ٜٜٔٓ – 3ٓٓٓ منخفض جدا

 3ٖٜٜٓ – 3ٕٓٓ منخفض

 3ٜٜ٘ٓ – 3ٗٓٓ معتدل

 3ٜٜٚٓ – 3ٜٜٚٓ قوي

 3ٓٓٓٔ – 3ٛٓٓ قوي جدا
 

 جراءات البحثا . ي
اجراءات تنفيذ البحث تبدأ من اإلعداد األول حىت تصل إذل إعداد التقرير األخر. الباحث يراجع 

 إذل اجراءات البحث، ىي:
 صياغة ٗتطيط البحث .ٔ

اختيار ادلشكلة، ٚتع البيانات، سبك ادلشكلة، سبك االعتقاد األساسي، اختيار ادلدخل، تركيز 
 ادلتغَت ومصدر البيانات.

 د البحثتنفي .ٕ
 اجراءات يف ىذا ادلرحلة ىي التحديد  وتركيب األدوات، ٚتع البيانات، التحليل واخذ احلصاالت.

 صياغة تقرير البحث .ٖ
 .يف ىذه ادلرحلة الباحث يؤلف التقرير ادلناسب بالبيانات اليت تكتسب
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها

مركز اللغة العربية بكلية علوم التربية والتعليم بجامعة موالنا مالك  المبحث األّول: لمحة عن
 إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

  مركز اللغة العربية موقع .أ 

احد من مركز االمتياز يف جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ىي  مركز اللغة العربية
 جاوى الّشرقية.ماالنج  ٓ٘ا ماالنج. ىذه اجلامعة تقع يف شارع كاجايان

 
 مركز اللغة العربية أهداف  .ب 

 ٖٖأما أىداف تأسيس مركز اللغة العربية ىي:
 إنتاج الطالب النشاط يف االتصال باستخدام اللغة العربية، إما شفويا أو كتابيا. (ٔ

إنتاج الطالب النشاط يف القراءة والفهم، شرح األيات من القران واحلديث والكتب  (ٕ
 ليت تستخدم باللغة العربية.اإلسالمية ا

 

 الرؤية ورسالة مركز اللغة العربية .ج 

 رؤية ىذا مركز ىي يصَت مركز االمتياز يف تطوير اللغة العربية كاللغة التواصلّية واللغة العملّية. 
وأما رسالة ىذا مركز ىي تطوير كفاءة الطالب يف اللغة العربية اليت تتضّمن أربعة ادلهارات اللغوية، 

 ٖٗهارة اإلستماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة ومهارة الكتابة.ىي: م
 
 



 المنهج الدراسي .د 
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.وثائق مركز اللغة العربية بكلية العلوم الًتبية والتعليم ّتامعة موالنا ملك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
34

.العربية بكلية العلوم الًتبية والتعليم ّتامعة موالنا ملك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنجوثائق مركز اللغة  



33 
 

(. وأما ىيكل منهجو KKNIتستخدم مركز اللغة العربية ادلنهج إطار استحقاق الوطٍت اإلندنيسي )
 ٖ٘ىو:

 تكليف عن ادلواد الدراسية (ٔ
 وزن ادلادة الدراسية (ٕ
 توزيع ادلادة الدراسية يف كل نصف السنة (ٖ

 

 وصف معيار كفاءة النجاح في مركز اللغة العربية  .ه 
تعليم اللغة العربية يقّسم إذل ثالث مراحل ىي: ادلرحلة ادلبتدئة، ادلرحلة ادلتوسطة، وادلرحلة ادلتقدمة. 

 ٖٙوأما معيار كفاءة النجاح يف كل ادلرحلة فهي:
 ادلرحلة ادلبتدئة .ٔ

تماعي معُت، إما شفويا على القراءة، واالستماع، والتواصل يف سياق اجالقدرة  (ٔ
 .أو كتابيا

 مفردات ٔتعاهنا. ٓٓٔ - ٓ٘ٚويتقن  بسيطةاللغوية اللديهم معرفة قواعد  (ٕ
 .على إدارة تطورات العلمية يف رلال اللغويات القدرة (ٖ

 ادلرحلة ادلتوسطة .ٕ
، تنوعةواالستماع، والتواصل يف سياق اجتماعي موالتفهيم 3 القدرة على القراءة،  (ٔ

 .ابياإما شفويا أو كت
مفردات ٓٓ٘ٔ -ٓٓٓٔويتقن  بالتعمق3 بسيطةاللغوية المعرفة قواعد اتقان  (ٕ

 ٔتعاهنا.
 واألداب. على إدارة تطورات العلمية يف رلال اللغويات القدرة (ٖ

 ادلرحلة ادلتقدمة .ٖ
والتواصل يف  على التفاىم واالستماع والتواصل يف سلتلف رلاالت الدراسة القدرة (ٔ

 .فويا أو كتابيا، إما شتنوعةسياق اجتماعي م
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 - ٓٓٓٔويتقن  3على نطاق واسع وعميق  اللغةاتقان حول قواعد (ٕ
 مفردات ٔتعاهنا.ٓٓ٘ٔ

  واألداب يف رلال اللغويات على إدارة وإجراء ْتوث التنمية العلمية القدرة (ٖ
 والثقافة.

 
 انجاز التعّلم ومجال الدراسة .و 

 ٖٚة كما يف اجلدول االٌب:أما اصلاز التعّلم ورلال الدراسة يف مركز اللغة العربي
 (3الجدول )

 انجاز التعّلم ومجال الدراسة

 المواد الدراسة التعّلم وصف انجاز المرحلة

 مبتدئة

  ٙ     ٔ الناطقُت هباقدرة على االستماع وفهم عبارة 
 ٚ     ٕ  االجتماع سياق يف هبا الناطقُت مع التواصل على قدرة

سيطة يف كتابة الكلية قدرة تطبيق القواعد اللغوية الب
   ٘  ٖ   وتركيبها يف شكل احلوار أو اإلنشاء البسيط

قدرة على القراءة وفهم نّص القراءة ادلناسب بالقواعد 
 ٚ   ٗ    اللغوية

 متوسطة

  ٙ     ٔ الناطقُت هباقدرة على االستماع وفهم عبارة 
 ٚ     ٕ  االجتماع سياق واألفكار يف اآلراء القاء على قدرة

   ٘  ٖ   قدرة تطبيق القواعد اللغوية يف كتابة اإلنشاء احلرّ 
 ٚ   ٗ    قدرة الفهم وتوضيح الفكرة الرئيسة يف نص القراءة

 متقدمة
  ٙ     ٔ الناطقُت هباقدرة على االستماع وفهم عبارة 

االجتماع  سياق واألفكار يف اآلراء القاء على قدرة
 ٚ     ٕ  العلمية الدراسة ورلال
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   ٘  ٖ   قدرة تطبيق القواعد اللغوية يف كتابة اإلنشاء احلّر.
قدرة الفهم وتوضيح الفكرة الرئيسة يف نص القراءة وفهم 

 ٚ   ٗ    األيات من القران واحلديث

 

  البيان:

 مهارة االستماع (ٔ
 مهارة الكالم (ٕ
 مهارة الكتابة (ٖ
 مهارة القراءة (ٗ
 الًتاكب النحوية (٘
 األصوات (ٙ
 ادلفردات (ٚ




 

 المبحث الثاني: عرض البيانات وتحليلها

 توصيف البيانات .أ 
دقائق  ٖٓدقائق:  ٜٓيف مركز اللغة العربية تعليم علم النحو والكتابة يف اللقاء بتقسيم الوقت 

للمراجعة. وأما طريقة ادلستخدمة يف تدريس النحو  ٓٔدقائق للتدريب، و  ٓ٘لقواعد اللغة العربية، 
الكتابة ادلدروسة ٘تلك معاير ىي اإلمالء، النحو، الصرف، اختيار ادلفردات، ىي الطريقة القياسي. 

( ٕ( نقص التطبيق، الدوافع، واحلماسة )ٔوالًتٚتة. وأما مشكالت يف تعليم النحو الكتابة ىي: )
 ٖٛنقص الوقت للتطبيق.
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ٕٙٔٓيونيو  ٕٔادلقابلة مع مدرسة النحو والكتابة يف التاريخ  
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الكتابة من يبحث الباحث يف ىذا الفصل ما يتعّلق بدرجة استيعاب الطالب يف علم النحو ومهارة 
 البيانات اليت ٚتعها الباحث يف ىذا البحث.

 
 درجة استيعاب الطالب في علم النحو .ٔ

اللغة العربية  مركزيف قام الباحث اختبار قواعد اللغة العربية دلعرفة قيمة ادلتوسط يف الفصل )أ( الثاين 
 ٓٔ. ورلموع األسئلة نجبكلية علوم الًتبية والتعليم ّتامعة موالنا مالك اإلسالمية احلكومية ماال

طالبا. بناء على ما ٚتعو الباحث من البيانات، فدرجة استيعاب الطالب يف  ٕ٘سؤاال وعدد أفرده 
اللغة العربية بكلية علوم الًتبية والتعليم ّتامعة موالنا مالك  مركزيف يف الفصل )أ( الثاين علم النحو 

 كما يف اجلدول االٌب:  اإلسالمية احلكومية ماالنج
 
 
 

 (4الجدول )
 درجة اختبار علم النحو

 البيان قيمة أسماء الطالب الرقم
 مقبول ٓٙ زلمد زىرين نادا ماىندرا ٔ
 جيد ٓٚ شهاب الدين االنصري ٕ
 جيد ٓٚ مفتوحيت ٖ
 ضعيف ٓ٘ زلمد حسر حار زين ٗ
 شلتاز ٜٓ زلمد جوىان فرحد ٘
 جيد جدا ٓٛ عبداهلل وصال األرحام ٙ
 جيد ٓٚ ازلفكار موالن ٚ
 جيد جدا ٓٛ نور ليلي العدوي ٛ
 مقبول ٓٙ جنة الفردوس نزال ٜ

 جيد جدا ٓٛ رفدة الرٛتة ٓٔ
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 جيد ٓٚ زلفي فطرية زلمودة ٔٔ
 جيد جدا ٓٛ ايدا فطري أغكريٍت ٕٔ
 ضعيف ٓٗ فهم نشر اهلل ٖٔ
 جيد جدا ٓٛ كشف الكرب ٗٔ
 جيد ٓٚ إمام الدين ٘ٔ
 شلتاز ٜٓ زلمد شهَتينساه ٙٔ
 مقبول ٓٙ هناية الفائزة ٚٔ
 جيد جدا ٓٛ وحدر الرئيس شايف ٛٔ
 مقبول ٓٙ اميل فعيدا ٜٔ
 جيد ٓٚ زلمدنورحسن عبيد اهلل ٕٓ
 شلتاز ٓٓٔ زليدين ػلِت ٕٔ
 ضعيف ٓٗ زلياي يف رٛتتك ٕٕ
 جيد جدا ٓٛ مّلة فطرية ٖٕ
 جيد ٓٚ أدي عرفان كهف رمضان ٕٗ
 اجيد جد ٓٛ نيلى خَت الألوذل ٕ٘

  0781  المجموع
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جة البيان
 نتي

 سؤال النحو
رقم اسم الطالب

ٔ ال
ٓ 

ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ 

 ٔ زلمد زىرين نادا ماىندرا ص خ ص ص خ ص ص ص خ خ ٓٙ مقبول خطيئة اإلجابة يف النعت واحلال والفعل ادلتعدي
يف الألفعال ادلنصوبة واجملزومة والفعل ادلتعدي اإلجابة خطيئة  ٕ شهاب الدين االنصري ص ص خ ص ص ص خ ص خ ص ٓٚ جيد 
ادلتعدي والفعل والنعت ادلنصوبة الألفعال يف اإلجابة خطيئة  ٖ مفتوحيت ص ص خ ص ص ص ص ص خ ص ٓٚ جيد 
ادلتعدي والفعل والنعت ادلنصوبة الألفعال يف اإلجابة خطيئة  ٗ زلمد حسر حار زين ص خ خ ص خ ص ص ص خ خ ٓ٘ ضعيف 

صحيحة اال يف الفعل ادلتعدي كل اإلجابة   ٘ زلمد جوىان فرحد ص ص ص ص ص ص ص خ ص ص ٜٓ شلتاز 
ادلتعدي  والفعل والنعت ادلنصوبة الألفعال يف اإلجابة خطيئة
 واحلال

 ٙ عبداهلل وصال األرحام خ خ ص خ ص ص خ خ ص خ ٓٗ جيد جدا

ادلتعدي والفعل والنعت ادلنصوبة الألفعال يف اإلجابة خطيئة  ٚ زلفكار موالنا ص ص خ ص ص ص ص ص خ خ ٓٚ جيد 
 ٛ نور ليلي العدوي ص ص خ ص ص ص ص ص خ ص ٓٛ جيد جدا  ادلنصوبة الألفعال يف اإلجابة خطيئة
ادلتعدي والفعل والنعت ادلنصوبة الألفعال يف اإلجابة خطيئة  ٜ جنة الفردوس نزال ص ص خ ص ص خ ص ص خ خ ٓٙ مقبول 
ادلتعدي والفعل ادلضارع لالألفعا يف اإلجابة خطيئة  ٓٔ رفدة الرٛتة ص ص ص ص ص ص خ ص ص خ ٓٛ جيد جدا 
ادلتعدي والفعل والنعت ادلنصوبة الألفعال يف اإلجابة خطيئة  ٔٔ زلفي فطرية زلمودة ص ص خ ص ص خ ص ص خ ص ٓٚ جيد 
والفعل ادلتعدي يف النعت اإلجابة خطيئة  ٕٔ أغكريٍت ايدا فطري ص ص ص ص ص ص ص ص خ خ ٓٛ جيد جدا 
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 واجملزومة واحلال والفعل ادلنصوبة الألفعال يف اإلجابة خطيئة
 ادلتعدي

 ٖٔ فهم نشر اهلل ص ص خ خ خ ص خ خ ص خ ٓٗ ضعيف

ادلتعدي والفعل ادلنصوبة الألفعال يف اإلجابة خطيئة  ٗٔ كشف الكرب ص ص خ ص ص ص ص ص ص خ ٓٛ جيد جدا 
ادلتعدي والفعل النعتو  ادلنصوبة الألفعال يف اإلجابة خطيئة  ٘ٔ إمام الدين ص ص خ ص ص ص ص ص خ خ ٓٚ جيد 

ادلضارع الفعل يف اال صحيحة اإلجابة كل  ٙٔ زلمد شهَتينساه ص ص ص ص ص ص خ ص ص ص ٜٓ شلتاز 
ادلتعدي والفعل والنعت ادلنصوبة الألفعال يف اإلجابة خطيئة  ٚٔ هناية الفائزة ص ص خ ص ص ص ص خ خ ص ٓٙ مقبول 

ادلتعدي ادلضارع والفعل الألفعال يف اإلجابة ئةخطي  ٛٔ وحدر الرئيس شايف ص ص ص خ ص ص ص ص ص خ ٓٛ جيد جدا 
 والفعل والنعت ادلنصوبة واجملزومة الألفعال يف اإلجابة خطيئة

 ادلتعدي
 ٜٔ اميل فعيدا ص ص خ خ ص ص ص ص خ خ ٓٙ مقبول

ادلتعدي لوالفع والنعت ادلنصوبةالألفعال يف اإلجابة خطيئة  ٕٓ زلمدنورحسن عبيد اهلل ص ص خ ص ص خ ص ص ص خ ٓٚ جيد 
صحيحة اإلجابة كل  ٕٔ زليدين ػلِت ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ٓٓٔ شلتاز 

ادلتعدي والفعل ادلنصوبة الألفعال يف اإلجابة خطيئة  ٕٕ زلياي يف رٛتتك ص ص خ ص ص ص ص ص ص خ ٓٛ جدا جيد 
ادلتعدي والفعل وبةادلنص الألفعال يف اإلجابة خطيئة  ٖٕ مّلة فطرية ص ص خ ص ص ص ص ص ص خ ٓٛ جيد جدا 
ادلتعدي احلال والنعت والفعل يف اإلجابة خطيئة أدي عرفان كهف  ص ص ص ص خ خ ص ص ص خ ٓٚ جيد 

 رمضان
ٕٗ 

ادلتعدي والفعل والنعت احلال يف اإلجابة خطيئة  ٕ٘ نيلى خَت الألوذل ص ص خ ص ص ص ص ص خ ص ٓٛ جيد جدا 
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 البيان:

 طالبا ٜادلنصوبة صحيحة كان  الطالب يقدروا اإلجابة يف الألفعال .ٔ
 طالبا ٕٗ كان صحيحة اجملزومة الألفعال يف اإلجابة يقدروا الطالب .ٕ
 طالبا ٜالطالب يقدروا اإلجابة يف الفعل ادلتعدي صحيحة كان  .ٖ
 طالبا ٕٕ كان صحيحة النعت يف اإلجابة يقدروا الطالب .ٗ
 طالبا ٕٕ كان صحيحة احلال يف إلجابةا يقدروا الطالب .٘

 
عرض البيانات أعاله3 تستطيع أن تلخص أن كثَت من الطالب يقدرون علي ادلادة النعت و احلال و الألفعال اجملزومة و أقل الطالب من 

ادلتعديقدرون يف ادلادة األفعال ادلنصوبة و الفعل 
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 (0رسم بياني )

 درجة اختبار علم النحو

 
 

-rataذا اختبار علم النحو، ظهر أن الطالب نالوا الدرجة الوسط )فمن نتائج ى

rata )ٔٚٛٓ ويف ٛ، ويف ادلستوى جيد جدا= ٖيف ادلستوى شلتاز=   وأما الطالب ،
. ومن ىنا فإن ٖ، ويف ادلستوى ضعيف= ٗ، ويف ادلستوى مقبول= ٚادلستوى جيد= 

 استيعاهبم يف علم النحو بصيفة اغلبية جيد جدا.
 ول السابق يستطيع الباحث أن يقدم ما يلي:من اجلد

وادلعٌت أنو يتقدير شلتاز.  ٓٓٔأعلى القيمة لدرجة استيعاب الطالب يف علم النحو ىي 
 وادلعٌت أنو ضعيف. ٓٗوأما أدناىا لتلك الدرجات فهي 

 
 لمتوسطا

قام الباحث ْتساب ادلتوسط لكل متغَت. ادلتغَت األول استيعاب الطالب يف علم 
( ىي من القيمة اختبار قواعد اللغة العربية، ورلموع األسئلة ٓٛٚٔٔتجموع )  (x)النحو 

طالبا. وبعد ذلك ْتسب ادلتوسط دلعرفة قيمة ادلتوسط من  ٕ٘سؤاال بعدد افراد  ٓٔ
 درجة استيعاب الطالب يف علم النحو، يستخدم الباحث ادلعادلة فهي كما يلي:
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Me = 

  

 
 

 البيان:
Me ادلتوسط = 
 = اجملموع  
 = متغَت قواعد النجو  
 = عدد االفراد  

 وتطبيق ىذه ادلعادلة حلساب البيانات السابقة كما يلي:

           Me = 
  

 
   

       Me = 
1011

40
  

          = ٚٔ ٕ       
وبعد استخدام الباحث قيمة ادلتوسط، أن الطالب متدربُت أهنم يستطيعون باختبار 

( وذلك تدل على قيمة جيد. ألن قيمة أقرب 3ٕٔٚنحو ألن قيمة ادلتوسط احملصولة )علم ال
 إذل أعلى القيمة.

 
 درجة كفاءة الطالب في مهارة الكتابة .2

 بناء على ما ٚتع الباحث من البيانات، درجة كفاءة الطالب يف مهارة الكتابة
 يف اجلدول كما يلي:

 (5الجدول )
 درجة اختبار مهارة الكتابة

 البيان قيمة أسماء الطالب رقمال
 جيد جدا ٓٛ زلمد زىرين نادا ماىندرا ٔ
 جيد ٓٚ شهاب الدين االنصري ٕ
 جيد جدا ٓٛ مفتوحيت ٖ
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 جيد ٓٚ زلمد حسر حار زين ٗ
 شلتاز ٜٓ زلمد جوىان فرحد ٘
 جيد جدا ٓٛ عبداهلل وصال األرحام ٙ
 جيد ٓٚ زلفكار موالنا ٚ
 تازشل ٓٓٔ نور ليلي العدوي ٛ
 مقبول ٓٙ جنة الفردوس نزال ٜ

 شلتاز ٜٓ رفدة الرٛتة ٓٔ
 جيد جدا ٓٛ زلفي فطرية زلمودة ٔٔ
 مقبول ٓٙ ايدا فطري أغكريٍت ٕٔ
 جيد جدا ٓٛ فهم نشر اهلل ٖٔ
 جيد جدا ٓٛ كشف الكرب ٗٔ
 جيد ٓٚ إمام الدين ٘ٔ
 شلتاز ٜٓ زلمد شهَتينساه ٙٔ
 جيد ٓٚ هناية الفائزة ٚٔ
 جيد جدا ٓٛ حدر الرئيس شايفو  ٛٔ
 جيد جدا ٓٛ اميل فعيدا ٜٔ
 جيد ٓٚ زلمدنورحسن عبيد اهلل ٕٓ
 شلتاز ٓٓٔ زليدين ػلِت ٕٔ
 ضعيف ٓٗ زلياي يف رٛتتك ٕٕ
 جيد جدا ٓٛ مّلة فطرية ٖٕ
 جيد جدا ٓٛ أدي عرفان كهف رمضان ٕٗ
 شلتاز ٜٓ نيلى خَت الألوذل ٕ٘

  0941  المجموع
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جة البيان
 نتي

كتابةسؤال ال  
رقم اسم الطالب

 0 2 3 4 5 6 ال
 ترتيب الكلمات اإلنشاء

 ٔ زلمد زىرين نادا ماىندرا ٓٔ - - ٓٔ ٓٔ ٓ٘ ٓٛ جيد جدا نقص القدرة علي بناء الكامات لكن يف اإلنشاء شلتاز
 ٕ شهاب الدين االنصري ٓٔ ٓٔ ٓٔ - - ٓ٘ ٓٚ جيد نقص القدرة علي بناء الكامات لكن يف اإلنشاء شلتاز
 ٖ مفتوحيت ٓٔ ٓٔ - ٓٔ ٓٔ ٓٗ ٓٛ جيد جدا نقص القدرة علي بناء الكامات لكن يف اإلنشاء شلتاز

 ٗ زلمد حسر حار زين ٓٔ ٓٔ - ٓٔ ٓٔ ٖٓ ٓٚ جيد  جيد نقص القدرة علي بناء الكامات و اإلنشاء
 ٘ زلمد جوىان فرحد ٓٔ ٓٔ - ٓٔ ٓٔ ٓ٘ ٜٓ شلتاز أقل اخلطيئة علي بناء الكامات لكن يف اإلنشاء شلتاز

 ٙ عبداهلل وصال األرحام ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ - ٓٗ ٓٛ جيد جدا نقص القدرة علي بناء الكامات و اإلنشاء جيد 
 ٚ زلفكار موالنا ٓٔ ٓٔ - ٓٔ - ٓٗ ٓٚ جيد نقص القدرة علي بناء الكامات و اإلنشاء جيد 

و اإلنشاء شلتاز صحيحة اإلجابة كل  ٛ نور ليلي العدوي ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓ٘ ٓٓٔ شلتاز 
 ٜ جنة الفردوس نزال ٓٔ ٓٔ ٓٔ - - ٖٓ ٓٙ مقبول نقص القدرة علي بناء الكامات و اإلنشاء جيد 

 ٓٔ رفدة الرٛتة ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ - ٓ٘ ٜٓ شلتاز أقل اخلطيئة علي بناء الكامات لكن يف اإلنشاء شلتاز
لكن يف اإلنشاء جيدأقل اخلطيئة علي بناء الكامات   ٔٔ ي فطرية زلمودةزلف ٓٔ ٓٔ - ٓٔ ٓٔ ٓٗ ٓٛ جيد جدا 

 ٕٔ ايدا فطري أغكريٍت ٓٔ ٓٔ ٓٔ - - ٖٓ ٓٙ مقبول نقص القدرة علي بناء الكامات و اإلنشاء معتدل 
 ٖٔ فهم نشر اهلل ٓٔ ٓٔ - ٓٔ - ٓ٘ ٓٛ جيد جدا نقص القدرة علي بناء الكامات و اإلنشاء شلتاز 
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عن اإلنشاء و لكنهم نقص القدرة علي ترتيب الكلمات. من عرض البيانات أعاله3 تستطيع أن تلخص أن كثَت من الطالب يقدرون

 ٗٔ كشف الكرب ٓٔ ٓٔ - ٓٔ - ٓ٘ ٓٛ جيد جدا نقص القدرة علي بناء الكامات و اإلنشاء شلتاز 
 ٘ٔ إمام الدين ٓٔ ٓٔ - ٓٔ - ٓٗ ٓٚ جيد نقص القدرة علي بناء الكامات و اإلنشاء جيد 

 ٙٔ شهَتينساهزلمد  ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ - ٓ٘ ٜٓ شلتاز أقل اخلطيئة علي بناء الكامات لكن يف اإلنشاء شلتاز
 ٚٔ هناية الفائزة ٓٔ ٓٔ - ٓٔ ٓٔ ٖٓ ٓٚ جيد نقص القدرة علي بناء الكامات و اإلنشاء معتدل 

 ٛٔ وحدر الرئيس شايف ٓٔ ٓٔ - ٓٔ - ٓ٘ ٓٛ جيد جدا نقص القدرة علي بناء الكامات و اإلنشاء شلتاز 
 ٜٔ اميل فعيدا ٓٔ - ٓٔ ٓٔ - ٓٗ ٓٛ جيد جدا نقص القدرة علي بناء الكامات و اإلنشاء جيد 
 ٕٓ زلمدنورحسن عبيد اهلل ٓٔ ٓٔ - ٓٔ ٓٔ ٓٗ ٓٚ جيد نقص القدرة علي بناء الكامات و اإلنشاء جيد 

و اإلنشاء شلتاز صحيحة اإلجابة كل  ٕٔ زليدين ػلِت ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓ٘ ٓٓٔ شلتاز 
 ٕٕ زلياي يف رٛتتك - - - ٓٔ - ٖٓ ٓٗ ضعيف نقص القدرة علي بناء الكامات و اإلنشاء معتدل 

 ٖٕ مّلة فطرية - ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٔ ٓٗ ٓٛ جيد جدا أقل اخلطيئة علي بناء الكامات لكن يف اإلنشاء جيد
أدي عرفان كهف  ٓٔ - - ٓٔ ٓٔ ٓ٘ ٓٛ جيد جدا  شلتازنقص القدرة علي بناء الكامات و اإلنشاء 

 رمضان
ٕٗ 

شلتازأقل اخلطيئة علي بناء الكامات لكن يف اإلنشاء   ٕ٘ نيلى خَت الألوذل ٓٔ ٓٔ - ٓٔ ٓٔ ٓ٘ ٜٓ شلتاز 
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 (2رسم بياني )
 درجة اختبار مهارة الكتابة

 
 

-rataفمن نتائج ىذا اختبار مهارة الكتابة، ظهر أن الطالب نالوا الدرجة الوسط )

rata )ٜٔٗٓ  =ويف ٓٔ، ويف ادلستوى جيد جدا= ٙوأما الطالب يف ادلستوى شلتاز ،
ىنا فإن  . ومن ٔ، ويف ادلستوى ضعيف= ٕ، ويف ادلستوى مقبول= ٙادلستوى جيد= 

 كفائتهم يف مهارة الكتابة بصيفة اغلبية جيد جدا.
 من اجلدول السابق يستطيع الباحث أن يقدم ما يلي:

وادلعٌت أنو بتقدير شلتاز. وأما أدناىا لتلك  ٓٓٔأعلى القيمة لدرجة مهارة الكتابة ىي 
 وادلعٌت أنو ضعيف. ٓٗالدرجات فهي 

 
 المتوسط

كما كان ادلتوسط من درجة النحو، قام الباحث بادلعادلة السابقة دلعرفة قيمة ادلتوسط من 
درجة كفاءة الطالب يف مهارة الكتابة. قام الباحث ادلتوسط دلتغَت الثاين وىو كفاءة يف مهارة 

سؤاال  ٚ( ىي من القيمة اختبار مهارة الكتابة، ورلموع األسئلة ٜٓٗٔالكتابة، ٔتجموع )
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طالبا. وبعد ذلك ْتسب ادلتوسط دلعرفة قيمة ادلتوسط من درجة الكفاءة  ٕ٘افراد  بعدد
 على مهارة الكتابة، يستخدم الباحث ادلعادلة فهي كما يلي:

 
Me = 

  

 
  

 البيان:
Me ادلتوسط = 
 = اجملموع  
 = متغَت مهارة الكتابة  
 = عدد االفراد  

 السابقة كما يلي:وتطبيق ىذه ادلعادلة حلساب البيانات 

           Me = 
غ 

 
   

       Me = 
1221

40
  

          = ٚٚ ٙ       

وبعد استخدم الباحث قيمة ادلتوسط، أن الطالب متدربُت أهنم يستطيعون باختبار 
( وذلك تدل على قيمة جيد. ألن قيمة ٙ ٚٚمهارة الكتابة ألن قيمة ادلتوسط احملصولة )

 أقرب إذل أعلى القيمة.
اإلختبار تستطيع أن تبّوب أّن الطالب اجليد يف علم النحو والكتابة   نتيجة  من تلك

 ىو : 

 زلمد جوىان فرحد (ٔ
 نور ليلي العدوي (ٕ
 رفدة الرٛتة (ٖ
 ايدا فطري أغكريٍت (ٗ
 زلمد شهَتينساه (٘
 وحدر الرئيس شايف (ٙ
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 زليدين ػلِت (ٚ
 نيلى خَت الألوذل (ٛ
 كشف الكرب (ٜ

 يف الكتابة ىو :والطالب اجليد يف النحو ولكنهم النقص 
 زلياي يف رٛتتك (ٔ
 ايدا فطري أغكريٍت (ٕ

 : النحو ىو يف النقص ولكنهم يف الكتابة اجليد والطالب
 زلمد زىرين نادا ماىندرا (ٔ
 زلمد حسر حار زين (ٕ
 عبداهلل وصال األرحام (ٖ
 فهم نشر اهلل (ٗ
 اميل فعيدا (٘

 : ىو النحو والكتابة النقص يف والطالب
 جنة الفردوس نزال (ٔ
 هناية الفائزة (ٕ
 زلمدنور حسن عبيد اهلل (ٖ

 واألخر للقدرة ادلوازاة يف النحو والكتابة.
 
 
 

 ار الفرضيةباخت .2
الفرضية اليت قدم الباحث ىي أن استيعاب الطالب يف علم النحو العالقة إغلابيا 

اللغة العربية بكلية  مركزيف يف الفصل )أ( الثاين بكفاءة الطالب يف مهارة الكتابة للطالب 
. وادلراد بالعالقة اإلغلايب علوم الًتبية والتعليم ّتامعة موالنا مالك اإلسالمية احلكومية ماالنج

ىو إذا تغَت احد ادلتغَتين يف إتاه معُت، يتغَت األخرى يف نفس االٕتاه. مثال كلما ارتفعت 
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لما إطلفضت درجة قواعد اللغة درجة قواعد اللغة العربية ارتفعت درجة مهارة الكتابة، وك
 العربية إطلفضت درجة مهارة الكتابة.

 يبحث الباحث عما من تغييم العالقة بُت ادلتغَتين.
 تغييم العالقة (ٔ

دلعرفة العالقة بُت ادلتغَتين، قام الباحث باإلحصاء اإلستدالرل وىو ٖتليل العالقة. 
 وأما أىداف العالقة بُت ادلتغَتين كما يلي:

 البيانات، ىل يوجد عالقة بُت ادلتغَتين. لطلب صحيح( أ
 لإلجابة عن السؤال ىل يوجد عالقة بُت ادلتغَتين عالقة قوي أوضعيف. ( ب

 وبناء على اجلدول السابق يستطيع الباحث أن يقدم اجلدول كما يلي:

 (6الجدول )

  وكفاءتهم في مهارة الكتابة علم النحوالطالب في استيعاب الدرجات في العالقة بين 

 X Y Xٕ Yٕ XY الرقم

ٔ ٙٓ ٛٓ ٖٙٓٓ ٙٗٓٓ ٗٛٓٓ 
ٕ ٚٓ ٚٓ ٜٗٓٓ ٜٗٓٓ ٜٗٓٓ 
ٖ ٚٓ ٛٓ ٜٗٓٓ ٙٗٓٓ ٘ٙٓٓ 
ٗ ٘ٓ ٚٓ ٕ٘ٓٓ ٜٗٓٓ ٖ٘ٓٓ 
٘ ٜٓ ٜٓ ٛٔٓٓ ٛٔٓٓ ٛٔٓٓ 
ٙ ٛٓ ٛٓ ٙٗٓٓ ٙٗٓٓ ٙٗٓٓ 
ٚ ٚٓ ٚٓ ٜٗٓٓ ٜٗٓٓ ٜٗٓٓ 
ٛ ٛٓ ٔٓٓ ٘ٗٓٓ ٔٓٓٓٓ ٛٓٓٓ 
ٜ ٙٓ ٙٓ ٖٙٓٓ ٖٙٓٓ ٖٙٓٓ 

ٔٓ ٛٓ ٜٓ ٙٗٓٓ ٛٔٓٓ ٕٚٓٓ 
ٔٔ ٚٓ ٛٓ ٜٗٓٓ ٙٗٓٓ ٘ٙٓٓ 
ٕٔ ٛٓ ٙٓ ٙٗٓٓ ٖٙٓٓ ٗٛٓٓ 
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ٖٔ ٗٓ ٛٓ ٔٙٓٓ ٙٗٓٓ ٖٕٓٓ 
ٔٗ ٛٓ ٛٓ ٙٗٓٓ ٙٗٓٓ ٙٗٓٓ 
ٔ٘ ٚٓ ٚٓ ٜٗٓٓ ٜٗٓٓ ٜٗٓٓ 
ٔٙ ٜٓ ٜٓ ٛٔٓٓ ٛٔٓٓ ٛٔٓٓ 
ٔٚ ٙٓ ٚٓ ٖٙٓٓ ٜٗٓٓ ٕٗٓٓ 
ٔٛ ٛٓ ٛٓ ٙٗٓٓ ٙٗٓٓ ٙٗٓٓ 
ٜٔ ٙٓ ٛٓ ٖٙٓٓ ٙٗٓٓ ٗٛٓٓ 
ٕٓ ٚٓ ٚٓ ٜٗٓٓ ٜٗٓٓ ٜٗٓٓ 
ٕٔ ٔٓٓ ٔٓٓ ٔٓٓٓٓ ٔٓٓٓٓ ٔٓٓٓٓ 
ٕٕ ٗٓ ٗٓ ٔٙٓٓ ٔٙٓٓ ٔٙٓٓ 
ٕٖ ٛٓ ٛٓ ٙٗٓٓ ٙٗٓٓ ٙٗٓٓ 
ٕٗ ٚٓ ٛٓ ٜٗٓٓ ٙٗٓٓ ٘ٙٓٓ 
ٕ٘ ٛٓ ٜٓ ٙٗٓٓ ٛٔٓٓ ٕٚٓٓ 

 ٓٓٔٔٗٔ ٓٓٙٗ٘ٔ ٖٓٓٛٓٔ ٜٓٗٔ ٓٛٚٔ اجملموع
 

 البيان:

 X ادلتغَت األول، الدرجة على كفاءة علم النحو = 

 Y  على مهارة الكتابة= ادلتغَت الثاين، الدرجة 

 Xٕ  مربع =x )احلاصل من ضرب ادلتغَت األول بنفسو( 

 Yٕ  مربع =y )احلاصل من ضرب ادلتغَت الثاين بنفسو( 

 XY = احلاصل من ضرب ادلتغَت األول بالثاين 

( rtوأما معادلة اليت تستخدمو الباحث يف تقييم العالقة بُت ادلتغَتين فهي القيمة العالقة )
  بربسون. وىو كما يلي:لدى 
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√     4      4}      4      4} 
 

  
40 121111   1011  1221 

√ 40 131111  3101211}  40 102011  3003011} 
 

 
3040011  3203411

√ 3401111  3101211}  3100111  3003011} 
 

 
02311

√111011 √111211
 

 
02311

√11314421111  
      

 
02311

111222 201  
                

 1 0341                            
ويقابل  3ٖٕٚٓمن اجلدول السابق وجد الباحث أن قيمة معامل العالقة احملصولة ىي 

( دلعرفة الداللة يف معامل العالقة. وأما درجة r-tableالباحث بُت معامل العالقة وجدول العالقة )
 3٘ٓ٘ٓ% = ٔتدّل على أن قيمتها يف ادلستوى ادلعٌت ( r-tableيف جدول العالقة ) ٕ٘احلرية 

 . فنرى ادلقارنة التالية:3ٖٜٙٓ% = ٘ويف ادلستوى ادلعٌت 

(rxy = )ٓ3ٖٕٚ  < (rt )٘ = %ٓ3ٖٜٙ   

( rxy = )ٓ3ٖٕٚ  < (rt )ٔ = %ٓ3٘ٓ٘         

% = ٔأكرب من نتيجة ادلستوى ادلعٌت  3ٖٕٚٓألن قيمة معامل العالقة احملصولة ىي 
 Haمردود  Ho. وذلك ٔتعٌت أن 3ٖٜٙٓ% = ٘وكذلك أكرب من نتيجة ادلستوى  3٘ٓ٘ٓ

مقبول، أي فروض ىذا البحث مقبولة. يعٍت توجد التأثَت بُت استيعاب الطالب يف علم النحو 
اللغة العربية بكلية علوم الًتبية والتعليم  مركزيف يف الفصل )أ( الثاين وكفائتهم يف مهارة الكتابة 

 .ّتامعة موالنا مالك اإلسالمية احلكومية ماالنج
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وأما معامل العالقة وىناك ترابط يف التحليل األرقام اليت تسمى ٔتعامل التصميم، الذي 
rىو ساحة حلجم معامل االرتباط )

ديتَتميناسينيا معامل  =  r= 3ٖٕٚٓ(. وجد الباحث أن 4
استيعاب . وتفسَته يف درجة التأثَت يعٍت توجد التأثَت معتدل بُت 3ٖٕ٘٘ٛٓ=  3ٖٕٕٚٓ

اللغة العربية  مركزيف يف الفصل )أ( الثاين الطالب يف علم النحو وكفائتهم يف مهارة الكتابة 
 .ماالنجبكلية علوم الًتبية والتعليم ّتامعة موالنا مالك اإلسالمية احلكومية 

ومن االختبار السابق، كانت فرضية البحث ادلقدمة اليت يقابل فيها أن ىناك توجد 
يف يف الفصل )أ( الثاين استيعاب الطالب يف علم النحو وكفائتهم يف مهارة الكتابة التأثَت بُت 

 .اللغة العربية بكلية علوم الًتبية والتعليم ّتامعة موالنا مالك اإلسالمية احلكومية ماالنج مركز
 وكانت درجة التأثَت يف ىذا البحث ىي معتدل.
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج البحث
كفاءة الطالب ، والثانية  الطالب يف علم النحو استيعاببناء على أسئلة البحث، يعٍت األول 

يف الطالب يف علم النحو وكفاءهتم يف مهارة الكتابة  استيعاببُت  ، والثالثة التأثَتالكتابة يف مهارة
اللغة العربية بكلية علوم الًتبية والتعليم ّتامعة موالنا مالك اإلسالمية  مركزالفصل )أ( الثاين يف 

 .احلكومية ماالنج

اللغة العربية بكلية  مركزالطالب في علم النحو في الفصل )أ( الثاني في  استيعاب (0
 علوم التربية والتعليم بجامعة موالنا مالك اإلسالمية الحكومية ماالنج

قام الباحث ْتساب ادلتوسط لكل متغَت. ادلتغَت األول استيعاب الطالب يف علم 
( ىي من القيمة اختبار علم النحو. إن استيعاب الطالب يف ٓٛٚٔٔتجموع )  (xالنحو )

اللغة العربية بكلية علوم الًتبية والتعليم ّتامعة موالنا  مركزيف يف الفصل )أ( الثاين علم النحو 
قال زين . كما 3ٕٔٚ"جيد" ألن القيمة ادلتوسطة احملصولة  مالك اإلسالمية احلكومية ماالنج

 ٜٚ-ٓٚىو إذا وجد فئات الدرجات  معيار صلاح الطالب يف اإلختبارأما العارفُت أّن "
 ٜٖد".فتقديره جي
 

اللغة العربية بكلية علوم  مركزفي الفصل )أ( الثاني في  كفاءة الطالب في مهارة الكتابة (2
 التربية والتعليم بجامعة موالنا مالك اإلسالمية الحكومية ماالنج

كما كان ادلتوسط من درجة علم النحو، قام الباحث بادلعادلة السابقة دلعرفة قيمة 
ادلتوسط من درجة كفاءة الطالب يف مهارة الكتابة. قام الباحث ادلتوسط دلتغَت الثاين وىو  

كفاءة ( ىي من القيمة اختبار مهارة الكتابة. إن  ٜٓٗٔكفاءة يف مهارة الكتابة، ٔتجموع )
اللغة العربية بكلية  مركزيف يف الفصل )أ( الثاين يف مهارة الكتابة  علم النحوالطالب لتطبيق 

"جيد" ألن القيمة  علوم الًتبية والتعليم ّتامعة موالنا مالك اإلسالمية احلكومية ماالنج
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ىو  معيار صلاح الطالب يف اإلختبارأما قال زين العارفُت أّن "كما   .3ٙٚٚادلتوسطة احملصولة 
 ٓٗفتقديره جيد". ٜٚ-ٓٚفئات الدرجات إذا وجد 

 
الطالب في علم النحو وكفاءتهم في مهارة الكتابة في الفصل )أ(  استيعاببين  التأثير (3

اللغة العربية بكلية علوم التربية والتعليم بجامعة موالنا مالك اإلسالمية  مركزالثاني في 
 الحكومية ماالنج

بُت ادلتغَتين. وأما  ال تأثَتعرفة دل التأثَتقام الباحث باإلحصاء اإلستدالرل وىو ٖتليل 
تأثَت بُت ادلتغَتين، لطلب صحيح البيانات، ىل يوجد ( ٔىي:  بُت ادلتغَتين  التأثَتأىداف 

 قوي أوضعيف. تأثَتبُت ادلتغَتين  تأثَتلإلجابة عن السؤال ىل يوجد ( ٕ
توجد التأثَت بُت استيعاب الطالب يف علم النحو وكفاءهتم  ،باإلحصاء اإلستدالرل

اللغة العربية بكلية علوم الًتبية والتعليم ّتامعة  مركزيف يف الفصل )أ( الثاين مهارة الكتابة يف 
 3ٖٕٚٓألن قيمة معامل العالقة احملصولة ىي  ،موالنا مالك اإلسالمية احلكومية ماالنج

% = ٘وكذلك أكرب من نتيجة ادلستوى  3٘ٓ٘ٓ% = ٔأكرب من نتيجة ادلستوى ادلعٌت 
مقبول، أي فروض ىذا البحث مقبولة. وخالصتها  Haمردود  Ho. وذلك ٔتعٌت أن 3ٖٜٙٓ

يف الفصل لكتابة أن وجود التأثَت بُت استيعاب الطالب يف علم النحو وكفائتهم يف مهارة ا
اللغة العربية بكلية علوم الًتبية والتعليم ّتامعة موالنا مالك اإلسالمية  مركزيف )أ( الثاين 

قيمة معامل العالقة . كما قال سوكيونو "أن مقياس االختبار ىو: إذا وجد احلكومية ماالنج
قيمة معامل العالقة وجد مردود. وإذا  Haمقبول  Ho، فذلك ٔتعٌت  r-tableاحملصولة أصغر من 

 ٔٗمقبول". Haفذلك ٔتعٌت أن  r-tableاحملصولة أكرب من 
 علم النحوالطالب يف  استيعابمعتدل بُت  التأثَتيعٍت توجد  التأثَتدور وأما 

اللغة العربية بكلية علوم الًتبية  مركزيف وكفائتهم يف مهارة الكتابة يف الفصل )أ( الثاين 
ديتَتميناسينيا  r= 3ٖٕٚٓ. ألن  والتعليم ّتامعة موالنا مالك اإلسالمية احلكومية ماالنج

معتدل نظرا إذل التوجيو معامل  التأثَت درجة. وكان 3ٖٕ٘٘ٛٓ=  3ٖٕٕٚٓمعامل  = 
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احلاصل من البحث البد ، العالقةجة ر ليتعرف دكما قال سوكيونو "االرتباط تفسَته مقبول.
 ٕٗ يقوى بتفسَت احلقائق ىي:

 rxyتفسَت نتيجة 
 " التفسَت rٕقيمة نتيجة " 

 ".توجيهية لتفسَت معامل العالقةالعالقة نظر على دراجة  ودلعرفة
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 الفصل السادس

 الخاتمة

 ملخص نتائج البحث .0
 يلخص فهي:بناء على عرض البيانات وٖتليلها السابقة، فيمكن الباحث أن 

اللغة العربية بكلية  مركزيف يف الفصل )أ( الثاين إن استيعاب الطالب يف علم النحو  (ٔ
"جيد" ألن  علوم الًتبية والتعليم ّتامعة موالنا مالك اإلسالمية احلكومية ماالنج

 .3ٕٔٚالقيمة ادلتوسطة احملصولة 
 مركزيف يف الفصل )أ( الثاين إن كفاءة الطالب لتطبيق علم النحو يف مهارة الكتابة  (ٕ

اللغة العربية بكلية علوم الًتبية والتعليم ّتامعة موالنا مالك اإلسالمية احلكومية 
 .3ٙٚٚ"جيد" ألن القيمة ادلتوسطة احملصولة  ماالنج

يف مهارة الكتابة توجد التأثَت بُت استيعاب الطالب يف علم النحو وكفاءهتم يف  (ٖ
للغة العربية بكلية علوم الًتبية والتعليم ّتامعة موالنا مالك ا مركزيف الفصل )أ( الثاين 

أكرب من  3ٖٕٚٓألن قيمة معامل العالقة احملصولة ىي  ،اإلسالمية احلكومية ماالنج
% = ٘وكذلك أكرب من نتيجة ادلستوى  3٘ٓ٘ٓ% = ٔنتيجة ادلستوى ادلعٌت 

مقبول، أي فروض ىذا البحث مقبولة.  Haمردود  Ho. وذلك ٔتعٌت أن 3ٖٜٙٓ
 وكانت درجة التأثَت يف ىذا البحث ىي معتدل.

  
 اإلقتراحات .2

من نتائج الدراسة أعطى الباحث بعض اإلقًتاحات لزيادة ٖتسُت ادلستقبل يف تعليم اللغة 
 العربية خاصة لعلم النحو:

 دلعلم علم النحو (ٔ
 لنحو.زيادة االىتمام على كفاءة الطالب يف تعليم علم ا -
 ترقية التدريبات على علم النحو يف كتابة اجلملة العربية. -
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اللغة العربية بكلية علوم الًتبية والتعليم ّتامعة  مركزيف الفصل )أ( الثاين لطالب  (ٕ
 .موالنا مالك اإلسالمية احلكومية ماالنج

أن يتعلموا قواعد اللغة العربية خاصة يف علم النحو أحسن العمل لنجاحهم يف  -
 العلوم ورفع قيمة يف دراستهم.طلب 

 تكثر تطبيق القاعدة للكتابة أو ٖتصيل اجلملة العربية. -
غلب على الطالب الذين يريدون أن يقدروا على علم النحو يف مهارة الكتابة أن  -

 يكون ذلم استيعاب ادلفردات.
ال بد على معلم اللغة العربية أن يعلم الطالب على علم النحو ٔتمارستهم  -

 لكتابة.لتدريب ا
ٖتقيق التوازن بُت قواعد اللغة العربية خاصة يف علم النحو ومهارة الكتابة يف  -

 تعّلمهما.
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