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 .مباالنج احلكومي ة اإلسالمي ة
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 عظيم الل   نم و الت قدير و الش كر خالص مين   فله الباحث نفس يف األثر أكرب البحث

 .اجلزاء و الث واب

 تقديره و رهشك عن لساين يعجز فحق ا ، الثا ين املشرف ، نسواتما الد كتور مساحة

 . البحث هذا إعداد فرتات طوال الت شجيع و العون كل   للباحث قد م فقد



 

 ه

 تعليم قسم يف املعل مني األساتذة إىل قديرالت   و الش كر بكل   الباحث تتقد م كما

 مباالنج حلكومي ةا اإلسالمي ة إبراهيم مالك موالان جامعة العليا الد راسات كل ي ة العربي ة الل غة
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على املشرف أو على كلية الدراسات  أحتول املسؤولية على ذلك، ولن تكن املسؤولية
 العليا جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
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 مستخلص البحث

 يفرييب )حبث جت استخدام الغناء يف تعليم قواعد اللغة العربية 2017 .رفقي أمحد النبيل،
 الدراسات كلية العربية، الل غة تعليم قسم ، املدرسة الثانوية العامة اإلسالمية ماالنج(

الدكتور ( 1) املشرف ماالنج، احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة العليا
 الدكتور احلاج سواتما، املاجستري( 2) جستري، املااحلاج شهداء صاحل

 : الغناء، تعليم القواعدرئيسيةالكلمات ال

 الن ظام طريق عن واالنفعاالت والرغبات األفكار لتوصيل إنسانية الل غة هي وسيلة

. لذلك علينا ابإلهتمام ايل الرموز اللغوي من إحداها إرادية بطريقة تصدر ال ت الر موز من
كز منه الضمائر. والرتكيز الباحث على البحث عن استخدام الغناء يف تعليم القواعد. وير 

 .الضمائر

م الضمائر يف تعليالغناء عن الضمائر  إستخدامملعرفة كيفية يهدف هذا البحث 
 الضمائر إستخدامة فعالي مدى ملعرفة. ماالنج ابملدرسة الثانوي ة العامة اإلسالميةاللغة العربية 

 .ماالنج ابملدرسة الثانوي ة العامة اإلسالميةاللغة العربية يف تعليم قواعد 

 إن  املدخل و املنهج املستخدم هلذا البحث هو املدخل الكم ي ابملنهج التجرييب .

ا حتاول إعادة تشكيله طريق  و مس ي ابملنهج الت جرييب  ألن  الباحث ما التزم حبدود الواقع إّن 
 ه الت غيريات و ماحتد ث من نتائج . إدخال تغيريات عليه و قياس أثر هذ

أن  تعليم القواعد ابستخدام الغناء أجنح من تعليم القواعد ابستخدام االسرتاتيجي ة 
= تعليم القواعد ابستخدام الغناء ليس له فعالي ة على  oو ه 1,69 الت قليدي ة بنتيجة "ت" =

 1نج ، هامة اإلسالمية ماالطلبة فصل احلادي عشر االجتماعي الثاين مبدرسة الثانوية الع

تعليم القواعد ابستخدام الغناء له فعالي ة على طلبة فصل احلادي عشر االجتماعي الثاين 
   ≤مردود إذا كانت "ت"  oه   مبدرسة الثانوية العامة اإلسالمية ماالنج معيار اإلختبار :

 .1,66  >مقبول إذا كانت "ت"   1ه .  1,66

مقبول أو أن    1مردود أي ه    o، ف ه  1,66 كثر منأ 1,69  ألن  نتيجة " ت"
 فروض البحث مقبول.
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ABSTRAK 

Al Nabiil, Achmad Rifqiy. 2017. Penggunaan Lagu dalam Pembelajaran Tata 
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 Bahasa adalah cara manusia untuk mengkomunikasikan gagasan, emosi 

dan keinginan melalui sistem simbol yang dikeluarkan secara sukarela. Jadi kita 

harus memperhatikan linguistik simbol dari salah satu aturan. Ini 

mengkonsentrasikan kata ganti. Fokus peneliti dalam mencari penggunaan 

nyanyian dalam pendidikan hati nurani. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan 

nyanyian untuk kata ganti dalam pengajaran konsonan bahasa Arab di sekolah 

menengah Islam Malang. Untuk mengetahui keefektifan kata ganti dalam 

pengajaran tata bahasa Arab di SMA Islam Malang. 

 Pendekatan dan metodologi yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif metode eksperimen. Dan disebut metode eksperimen karena 

peneliti tidak mematuhi batasan realitas, namun mencoba untuk membentuk 

kembali cara untuk melakukan perubahan dan mengukur dampak dari perubahan 

tersebut dan hasil hasilnya. 

 Hasil penelitian ini adalah belajar tatabahasa dengan menggunakan lagu 

yang memiliki keefektifan sebagai hasil uji-T = 1,69. Dengan H0 = Belajar kosa 

kata dengan menggunakan lagu ini tidak efektif untuk siswa SMA Islam Malang, 

H1 = Belajar kosa kata dengan menggunakan lagu ini berlaku untuk siswa SMA 

Islam Malang, dengan hasil uji standar: Ho ditolak jika t ≤ 1,66. H1 diterima jika 

t> 1,66. 

 Karena uji-T 1,69> 1,66 maka H0 ditolak dan H1 diterima menunjukkan 

bahwa tata bahasa belajar (pronoun) dengan menggunakan lagu ini efektif untuk 

siswa SMA Islam Malang. Dan hipotesis penelitian dapat diterima. 
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ABSTRACT 

Al Nabiil, Achmad Rifqiy. 2017. The use of a song in the teaching of Arabic 

grammar  (Experimental research at Islamic Senior High School Of Malang). 

Advisor :  1) Dr. H. Syuhadak Soleh, MA, 2) Dr. H. Sutaman MA. 

 

Key Words: Song, Learning Grammar 

 

Language is a human way to communicate ideas, emotions and desires 

through the system of symbols that are issued voluntarily. So we have to pay 

attention to the linguistic symbols of one of the rules. It concentrates the pronouns. 

The focus of the researcher on the search for the use of singing in the education of 

consciences. 

This research aims to find out how to use the singing for pronouns in the 

teaching of consonants in Arabic at the Islamic secondary school Malang. To find 

out the effectiveness of pronouns in the teaching of Arabic grammar at the Malang 

Islamic High School. 

The approach and methodology used for this research is the quantitative 

approach of the experimental method. And called the experimental method because 

the researcher did not adhere to the limits of reality, but trying to reshape the way 

to make changes and measure the impact of these changes and the results of the 

results. 

The result of this study is learning grammar by using the song has the 

effectiveness as the results of T-test = 1.69. with H0 = Learning vocabulary by using 

the song is not effective for Islamic Senior High School Of Malang’s students, H1 

= Learning vocabulary by using the song is effective for Islamic Senior High School 

Of Malang’s students, with standard test results: Ho rejected if the t ≤ 1.66. H1 is 

accepted if the t > 1.66.  

Because the T-test 1.69 > 1.66 then H0 rejected  and  H1 accepted indicate 

that learning grammar (pronoun) by using the song is effective for Islamic Senior 

High School Of Malang’s students. And the research hypotheses are acceptable. 
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 
 مقدمة .أ

 طريق عن واالنفعاالت والرغبات األفكار لتوصيل إنسانية الل غة هي وسيلة
اللغة العربية هي من اللغات السامية و    1إرادية. بطريقة تصدر ال ت الر موز من الن ظام

تلف اللغة صال. ختاملنتشرة يف العامل. ومن انحية أخرى اللغة العربية تكون أداة اإلت
العربية عن اللغات األخرى، ألَنا نزلت هبا األايت القرأنية وتكلم هبا نىب اإلسالم 
حممد صلى هللا عليه وسلم. و يف بالدان أندونيسيا كثري من املدارس واملعاهد الذين 
يتعلمون اللغة العربية، هم يتعلمون اللغة العربية من الكتب الصفراء ويتكلمون ابللغة 

 لعربية بينهم كل يوم.ا
الغالييين عن اللغة العربية هي الكلمات الت يعرب هبا  فيوقال الشيخ مصط

، إبن و كذلك كما يعرفها 2العرب عن أغراضهم.  يعرب  هبا أصوات هي الل غة أبن   جّن 
ا اكتسبت  :دكتور أنيس أغراضهم.  ويقول عن قوم كل    أمسى صفة الزمن مع إَن 

ا ات صلت مزيةالر  مفرد من وأرقى  من جزءا فأصبحت ,وأفكارهم الن اس خبواطر ألَن 
 3.األفكار هذه

قد وصلت هذه اللغة إىل أحناء العامل بوسيلة القرأن واحلاديث النبوية. وقد اختلط 
أهل العربية ابألعاجم وخشي أهل العربية من ضياع اللغة العربية األصلية بعد اختالط 

عد اللغوية حلفظ اللغة العربية األصلية. وهذه القواعد ابألعاجم، ووضع العلماء القوا
مسي بعلم النحو. علم النحو هو العلم الذي خيتص بتحديد وظيفة كل كلمة داخل 

                                                           
 2ة االجتماعي مفهومه و قضياه، دار املعرفة اجلامعي ة، جامعة عني الشمس، ص: ، علم اللغ1995صربي إبراهيم الس يد، 1 

 9. ص ،1 اجلزء ،(بريوت: العلمية الكتب دار) العربية، الدروس جامع الغالييين، مصطفى2

سالمي ة احلكومي ة موالان مالك إبراهيم. (. فقه اللغة العربي ة مدخل لدراسة موضوعات فقه اللغة. ماالنج: مطبعة اجلامعة اإل2009أوريل خبر الدين. )3 
 3الصفحة: 
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أما النحو عند حممد حممد داود يف   4اجلملة وضبط أواخر الكلمات وكيفية اعراهبا.
يت تربط لعالقات الكتابه العربية وعلم اللغة احلديث، يقول أن النحو هو دراسات ل

 5بني الكلمات يف اجلملة الواحدة مع بيان وظائهفا.
البد  أن يكون التعل م يسري سريا انجحا. فطبعا البد  فيها العوامل املؤث رة فيه.  
كما ذهب اآلخرون أن  العوامل الت تؤث ر يف جناح متعل م ثالثة، هي: العوامل الداخلي ة 

العوامل الداخلي ة هي جسمي ة وروحي ة. والعوامل اخلارجي ة و العوامل اخلارجي ة واملدخل. 
هي البيئة االجتماعي ة حول املتعل م مثل األسرة و األساتذة و اجملتمع و األصدقاء. 
والبيئة غري االجتماعي ة مثل البيت واملدرسة والوسائل والط بيعي ة. و أم ا املدخل وهو 

ي تفيد كثريا مها املتعل م يف عملي ة التعل م وهيشمل من الطرق واالسرتاجتي ة الت يستخد
 ية.يل املاهر يف فهم اللغة العربهذه كل ها البد  امتامها لتكوين اجل 6يف جناح التعل م.

 ولتكوين  اجليل املاهر يف فهم اللغة العربية، البد أن ميلك البيئة اللغة العربية يف
لم لكالم، إذن شخص الذي ال  يتكترقية عملية بلغة العربية، ألن أساس اللغة هي ا

ابللغة نفسه يقال له اليستطيع أن يستعمل لغته وحده. ولكن كثري من املدارس الذين 
يتعلمون اللغة العبية بنتيجة املنخفضة ألَنم يتعلمون اللغة العربية بدون أهداف 

وعلى ذلك كثري، انتقدات يف تعليم اللغة العربية. وقال خمتار البخاري  واضحا.
منخفضة نتيجة يف تعليم اللغة العربية ألَنا حينما تعليم اللغة العربية لكل املعلم مل 

جبانب  7.ينتبهوا إىل ميل الطالب، إذن هناك غري مطابق بني تعليم اللغة وتنفيذها
ملادة ليس هناك ا أخر كما قالت رسيديينا يف عيوب تعليم اللغة العربية وتنفيذها هي:

النقصان يف  ، كتاب تعليم ليس مطابق ابلثقافةاليت وجد يف الثقافة، جذب للطالب
 8اجلهاز تعليم اللغة العربية.

                                                           
   30 ص ،.س.د ،(بريوت: اإلسالمية الثقافة دار) العربية، اللغة قواعد نعمة، فؤاد4

 167. ص ،(م2001 القاهرة،:  غريب دار) احلديث، اللغة وعلم العربية داود، حممد حممد5 
6  Syah, Muhibin. 1999. Psikologi Belajar. Jakarta. PT. Logos Wacana Ilmu. Hal: 130 

7 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SekolMadrasah dan 
Perguruan Tinggi, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2000), h. 23      

   8املرجع نفسه، ص 24
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لثانوي ة العامة املدرسة اابإلضافة إىل بيان هذه اخللفي ة البحث، عر ف الباحث أن  
جد قد قام فيه تعليم اللغة العربية منذ سنوات. وفيه و اإلسالمية ماالنج جاوى الشرقية 

حيث تفهيم اللغة العربية يف هذه املدرسة. املثال يعين نقصان رغبات املشكالت من 
الطالبة و اشرتاكهم يف التعليم. خاصة اللغة العربية. للحصول إىل اشرتاك الطالب يف 
التعليم و استعاب عن الدرس كان انقصا، خصوصا يف القواعد و للتحقيق يف ابب 

 الضمائر.
ولة يف م اللغة العربية غري جذاب و غري سهمن البيان السابق يتضح لنا أن تعلي

ذلك، حنتاج لفيحتاج إىل التعليم الفع ال مبتابعة األنشطات الل غوي ة. أذهان الطالب. 
 يفإىل تعليم اللغة العربية جديدا من انحية طريقة والوسائل واملناهج. هناك ستة أمور 

،  أساليب التعليم، ليمقة التعتقنية وطري، حقيقة التعليم ترقية تعليم اللغة العربية هي
 9ية.أساس تعليم الطالب يف الفصل البد فعال، أساس التعليم اللغة، كفاءة التعليم

هبذ األمور يستطيع يف ترقية التعليم اللغة العربية. وعلى ذلك أراد الباحث أن 
 ميعطى البحث يف تعليم القواعد، خاصة عن استيعاب و حفظ الضمائر ابستخدا

 الباحث. الغناء لدى
وللوضوح، املوضوع هلذا البحث العلمي لنيل درجة املاجستري هو فعالية 
استخدام الغناء للضمائر يف تعليم قواعد اللغة العربية ابملدرسة الثانوي ة العامة اإلسالمية 

 ماالنج. 
 

 أسئلة البحث .ب
 ويقتصر الباحث مشكلة البحث يف السؤال التايل:

ية ابملدرسة للضمائر يف تعليم قواعد اللغة العرب ريبالع الغناء استخدامكيف تطبيق  .1
 الثانوي ة العامة اإلسالمية ماالنج ؟

                                                           
  25ص نفسه، املرجع9 
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ية للضمائر يف تعليم قواعد اللغة العرب العريب الغناء إستخدامما مدى فعالية  .2
 ابملدرسة الثانوي ة العامة اإلسالمية ماالنج ؟

 
 أهداف البحث .ج

عربية ابملدرسة ائر يف تعليم قواعد اللغة الللضم العريب الغناء إستخدامملعرفة كيفية  .1
 الثانوي ة العامة اإلسالمية ماالنج.

غة العربية للضمائر يف تعليم قواعد الل العريب الغناء إستخدامملعرفة مدى فعالية  .2
 ابملدرسة الثانوي ة العامة اإلسالمية ماالنج.

 
 فروض البحث .د

ة الثانوي ة العامة د اللغة العربية ابملدرسللضمائر يف تعليم قواع العريب الغناء إستخدامإن 
اإلسالمية ماالنج حتس ن و ترق ي مح اسة ودوافع الطالب. وكذالك تسر ع الطالب يف 
احلفظ عن الدرس. وهذه تؤث ر إىل وجود البيئة اجلي دة وترق ي دوافع الطالب. ويسري 

 . التعليم سريا حسنا. وهذه كل ها تدل  على هذا اإلجراء له فع الة
 

 أمهية البحث .ه
يرجى من هذا البحث أن أييت بنتائج إجيابية من النواحي النظرية و التطبيقية. و من 

 حتتوى على ثالث فوائد: انحية النظرية
 العريب تعليم القواعد ابلغناءلتطوير العلوم فيما يتعلق ب  .1
 صاد خصو تعليم القواعلزايدة املعلومات يف تعليم الل غة العربية عموما، ويف   .2
النظرية يف هذا البحث ميكن استخدامه الباحث التايل ليقوم ابلبحث فيما يتعلق   .3

 تعليم القواعدب
 حتتوى على ثالث فوائد: انحية التطبيقيةو أم ا من 
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للمعلم اللغة العربية، يرجى هذا البحث أن يساهم سهما إجيابيا ملعلم  -أوال
ثانوي ة ملدرسة الابة خاصة ملعلم اللغة العربية  اللغة العربية الذين قاموا بتعليم اللغة العربي

 .العامة اإلسالمية ماالنج
نوي ة للطلبة، أن يسهلهم وميتعهم يف عملية تعلم اللغة العربية ابملدرسة الثا -اثنيا

 عموما و يسهلهم يف تفهيم استعمال الضمائر خصوصا.العامة اإلسالمية ماالنج 
انوي ة العامة ملدرسة الثللمؤسستني مها: يستفيد هذا البحث  للمؤسسة، -اثلثا

،  يرجى هذا البحث أن يكون مرجعا ملعلمي اللغة اإلسالمية ماالنج جاوى الشرقية
العربية يف ترقية دوافع الطالب ولوجود سهولة احلفظ و الفهم الدقيق عن الدرس و 

المية احلكومية سراهيم اإلجتعل بيئة التعليم بيئة عربية جيدة. و جلامعة موالان مالك إب
 ك إبراهيم اإلسالميةلمن هذا البحث اجلامعة موالان ما ستفيديماالنج، يرجى أن 

، خاصة يف ترقية دوافع الطالب وتكوين البيئة العربية اجليدة يف ة ماالنجاحلكومي
 املستقبل.
 

 حدود البحث .و
 حيدد الباحث هذا البحث كالتايل:

 احلدود املوضوعي ة .1
للضمائر يف  لعريبا ق تعليم اللغة العربية ابستخدام الغناءيركز الباحث إىل تطبي

 تعليم قواعد اللغة العربية ابملدرسة الثانوي ة العامة اإلسالمية ماالنج.
 احلدود املكاني ة .2

موقيع مكان هذا البحث العلمي يعين ابملدرسة الثانوي ة العامة اإلسالمية ماالنج 
 ماالنج. 2جاوى الشرقية، يف الشارع كارتيين رقم 

 احلدود الزماني ة .3
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 اءيبدأ الباحث القيام ابلبحث العلمي عن تطبيق تعليم اللغة العربية ابستخدام الغن
يف تعليم قواعد اللغة العربية ابملدرسة الثانوي ة العامة اإلسالمية ماالنج  العريب

 م.2017سنة  23من  2بدارسته وهو يف التاريخ 
 

 الدراسات السابقة .ز
م، يبحث فيه: 2003ري الت قامت هبا شهرية لوبيس سنة رسالة املاجست .1

 2املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  يف"مشكالت تعليم القواعد النحوية 
(. أن يوصف تنفيذ تعليم القواعد 1واهلداف من هذا البحث يعين : ). "ميدان

ت الت (. أن يوصف املشكال2ميدان. ) 2املدرسة الثانوية احلكومية  يفالنحوية 
 2تعليم القواعد النحوية مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  يفبواجهها املدرس 

 يف(. أن يوضح األسباب من ظهور مشكالت تعليم القواعد النحوية 3ميدان. )
(. أن يوصف حماوالت املدرس 4ميدان. ) 2املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
(. مل جير تعليم 1أما نتائج البحث كما اييل: )التغلب على املشكالت املوجودة. و 

( 2ميدان كما يرام. ) 2املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  يفالقواعد النحوية 
املشكالت وأسباب ظهورها فهي: )أ(. املشكالت الت يواجهها املدرس: كثرية 

ر ااملواد الدراسية وهي غري مالئمة ابحلصص املهيئة: صعب على املدرس اختي
الطريقة املالئمة املناسبة لوجود اختالف جتانس الطالب، مل ينشئ املدرس املواد 
الدراسية لقلة الكتب الدراسية املهيئة وابتكارية املعلمني انقصة وقلة استعمال 
الوسائل التعليمية، )ب(. املشكالت الت بوجهها الدارس: صعب على الطالب 

بية للغوية الكافية واعتبارهم أن اللغة العر متابعة الدروس املدرسة لعدم كفائهم ا
هم وليس التعليم العتباهم أن اللغة العربية غري  يفصعبة وأما الطالب غري انشطني 

شوقة، )ج(. التعليم النه غري م يفهلا فائدة حلياهتم املستقبلة ونقصان ميوهلم 
بات ياحملاوالت الت حاوهلا املدرس حلل تلك املشكالت هي االكثر من التدر 
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والوظيفات لدي الطالب ومراجعة الدروس السابقة حسب احلاجة واستخدام 
الطرق التدريسية املتنوعة، حاول رئيس املدرسة أن يشارك املدرسون الدورة 

اجة التدريبية لرتقية كفائتهم حول الطرق التعليمية وَنيئة الوسائل التعليمية احملت
 واستعمال معمل اللغة.

 املشكالت املوجودة يف تعليم القواعد و معرفةي يبحث عن أن هذا البحث العلم
إلسالمية املدرسة الثانوية ا يفمن ظهور مشكالت تعليم القواعد النحوية األسباب 
. والفرق هبذا البحث يعين من نوع البحث. أن  البحث السابق ميدان 2احلكومية 

و حث ههو من نوع البحث الوصفي مبدخل الكيفي، وأما البحث عند البا
 البحث التجرييب مبدخل الكمي.

تطبيق تعليم بعنوان  ،2011رسالة املاجستري الت قامت هبا نور احلكمة سنة  .2
املفردات اب ألغني ة يف كتاب العربي ة بني يديك على طلبة برانمج اخلاص  لتعليم 

تطبيق أن   ،الل غة العربي ة جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمي ة احلكومي ة مباالنج
تعليم املفردات اب ألغني ة يف كتاب العربي ة بني يديك على طلبة برانمج اخلاص  

الث ث لتعليم الل غة العربي ة جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمي ة احلكومي ة مباالنج
مراحل و هي مرحلة الت مهيد و املقد مة ، و مرحلة األنشطة الت عليمي ة ابستخدام 

 نيّا:اث: الن ظرة الت مهيدي ة،  أّوالحلة اإلختتام و أما  خطواهتا : األغني ة  ، و مر 
ثالث  تقدمي الغناء عن هذه املفردات اثلثا:توزيع ورقة املفردات إىل الط لبة ، 

غين  ت خامسا :الط ال ب يتبعون هذا الغناء جي دا،  رابعا :مرا ت على األقل  ، 
ندونيسي عل مة ابلعربي ة فيجيب الط ال ب ابإلاملعل مة تبادال مع الط ال ب إذا ذكرت امل

و إذا ذكرت املعل مة اب إلندونيسي فيجيب الط ال ب ابلعربي ة ، إذا ذكرت املعل مة 
مفرد الكلمة فيجيب الط ال ب ابجلمع ، إذا ذكرت املعل مة ابلكلمة  فيجيب 

 الط ال ب ابملضاد  أو ابملرادف و اجلمع حت  حيفظوا جي دا.
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ب تطبيق تعليم املفردات اب ألغني ة يف كتالبحث العلمي يبحث عن أن هذا ا
 العربي ة بني يديك على طلبة برانمج اخلاص  لتعليم الل غة العربي ة جامعة موالان مالك

ث. . والفرق هبذا البحث يعين من نوع البحإبراهيم اإلسالمي ة احلكومي ة مباالنج
، وأما ميوالك مبدخل الكيفي ريالتطوي أن  البحث السابق هو من نوع البحث

 البحث عند الباحث هو البحث التجرييب مبدخل الكمي.
 
 حتديد املصطلحات .ح

 : النشاط لتعليم الطلبة يف انشطة التعليم للمتعلم.تعليم  .1
: من القاعدة، أي قانون رايضي ملخص بعبارة جبريية  قواعد  اللغة العربية .2

ج. لغي ولغات ولغون أي الكالم اللغة :  10وتسمى أيضا الدستور والقانون،
العربية : العريب الذي له نسب صحيح يف العرب  11املصطلح عليه بني كل قوم،

 12وان كان ساكنا يف االمصار، العربية مؤنث العريب.
اء : استعمال الغناء يف تعليم الل غة العربي ة قسمان : األو ل، الغن الغناء / األغنّية .3

زيل امللل يف ل م ابلغناء. استعمال الغناء يف تعليم املفردات يابلت عل م و الث اين ، الت ع
 .13التعل م و يعطى سرورا إىل الط ال ب و ينم ي املفردات أو يزيد املفردات

                                                           
 643 ص ،(م1986 املشرق، دار:  بريوت) ،واالعالم غةالل يف املنجد مألوف، لوويس10 

 726 ص مألوف، لوويس11 

 495 ص مألوف، لوويس12 
13 .Musthofa،Syaiful ، 12. ص ، سابق مرجع 



9 

 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 
 البمحث األول : نظرية قواعد اللغة العربية

 مفهوم اللغة العربية .أ
امل من اجلنس البشرى، تربطه هبم عو يعيش اإلنسان عيشة مجاعية، مع جمموعة 

متعددة من النسب واجلوار، واحتاد الغاايت واآلمال والعواطف، وغري هذا من الروابط 
أشد احلاجة إىل أن يتفاهم مع هذه اجملموعة لتستقيم  يفاالجتماعية، وهو لذلك 

ن ع حياته وتنتظم أموره وال نستطيع أن نتصور جمموعة من الناس، ميكنها االستغناء
وسيلة للتفاهم بينها وال شك أن اجملموعات البشرية قد جهدت منذ العصور التارخيية 

ذه السبيل، ه يفسبيل الوصول إىل هذا التفاهم املنشود ولعلها تدرجت  يفاألوىل 
فاختذت من اإلشارات واحلركات واألصوات والرموز وسائل تعني على حتقيق هذا 

 اهم.ود املتصلة ابستخدام اللغة وسيلة هلذا التفالتفاهم بينها مث انتهت هذه اجله
اللغة تعين وسيلة التصال الفرد بغريه، وعن طريق هذا االتصال يدرك حاجته، 

ما خياجل التعبري عن آماله و عواطفه، وهذه الرتمجة ع يفوحيصل مآربه، كما أَنا وسيلته 
غريه من بني اإلنسان و النفس من امليول واالنفعاالت واخلواطر، تعد من أظهر الفوارق 

األحياء، واللغة هتيئ للفرد فرصا كثرية متجددة لالنتفاع أبوقات الفراغ عن طريق القراءة 
وزايدة الفهم للمجتمع الذى يزيد إنتاجه الفكرى يوما بعد يوم، واللغة أداة الفرد حني 

وهي أداته،   ى.أمر حيو  يفجماالت املناقشة واملناظرة وتبدل الرأى  يفحياول إقناع غريه 
 يه.مجاعة لسيكوا سبيله، وينهجوا َنجه فيما يدعوهم إل يفكذلك حني يريد التأثري 

واللغة هي أداة التفكري، والصلة بني اللغة والفكر صلة وثيقة حمكمة، ألن الفكرة 
الذهن تظل عامة شائعة، يعوزها الضبط والتحديد حت جتد الوسيلة  يفمنذ إشراقها 
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ام األول، هذا التعبري له املق يفلغة أو رسم أو ّنوذج ودور اللغة  الت تعرب عنها من
  14ولذا يقال : التفكري كالم نفسى، والكالم تفكري جهرى.

تنظيم  يفا حياة اجملتمع، ووظيفته يفمث لكى نفهم الدور الذى تنهض به اللغة 
ال كالم فهذه احلياة، نتصور أن جمتمعا ما قد تعطلت فيه اللغة يوما أو بعض يوم، 

وال كتابة وال قراءة. وتنظر بعد هذا ما أصاب ذلك اجملتمع من توقف وشلل وركود. 
مآربه األلية،  قضاء يففندرك مدى توقف حياة اجملتمع على اللغة، ومدى حاجته إليها 

 أو تنظيم شئونه اإلدارية والسياسية والتعليمية وحنوها.
الفرد  ألفراد واجلماعات، فهي سالحفاللغة وسيلة اجتماعية وأداة للتفاهم بني ا

مواجهة كثرية من املواقف احليوية الت تتطلب الكالم أو االستماع أو الكتابة أو  يف
ا وال إمتام عملية التفاهم من مجيع نواحيه يفالقراءة. وهذه الفنون األربعة أدوات هامة 

اعية اإلجتم شك أن هذه الوظيفة من أهم الوظائف اإلجتماعية للغة. ومن الوظائف
للغة اختذها أداة للداعية، فاخلطب واملقاالت والنشرات واإلذاعة واملؤلفات، كلها 

 احلياة اإلنسانية. يفا شأن خطري وسائل لغوية هلذه الدعاية الت أصبح هل
وأما اللغة العربية هي اللغة العروبة واإلسالم، وأعظم مقومات القومية العربية، 

تطور وّناء، واتسع صدرها لكثري من األلفاظ  يفدهرها  وهي لغة حية قوية. عاشت
 يفبية القرون الوسطى كانت املؤلفات العر  يفالفارسية واهلندية واليواننية وغريها. و 

الفلسفة والطب، والعلوم الرايضية وغريها مراجع لألوربيني. كما كانت اللغة العربية 
 أوربة. أشرقت منها احلضارة على بالد األندلس الت يفأداة التفكري ونشر الثقافة 

العصور احلديثة هتيأت للغة عوامل جديدة للتطور والتقدم، فقد ارتقت  ويف
مجيع  يفالصحافة، وانتشر التعليم، وأنشئ جممع اللغة العربية، وهي اآلن اللغة الرمسية 
لتعليم ا األقطار العربية الشقيقة، ولغة التفاهم بني مجيع الشعوب العربية، كما أَنا لغة

  15مجيع املدارس واملعاهد وأكثر الكليات اجلامعية. يف
                                                           

 44. ص ،.(س. د مصر،:  املعارف دار) ،العربية اللغة ملدرسى الفّن املوجه إبراهيم، العليم عبد14
 48. ص ،املرجع نفس إبراهيم، العليم عبد15
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 مفهوم قواعد اللغة العربية .ب
 منـزلتها بني فروع اللغة : .1

القواعد وسيلة لضبط الكالم، وصحة النطق والكتابة، وليست غاية مقصودة 
لذاهتا، وقد أخطأ كيثر من املعلمني حني غالوا ابلقواعد، واهتموا جبمع شواردها، 

ذلك متكينا  يفإلملام بتفاصيلها، واإلثقال هبذا كله على الالميذ، ظناًّ منهم أن وا
 16للتالميذ من لغتهم، وإقدارا هلم على إجادة التعبري والبيان.

 تدريس القواعد بني املعارضني واملؤيدين : .2
قلة، حصص مست يفيرى بعض املربني إمكان االستغناء عن تدريس القواعد 

ب التدريب على األساليب الصحيحة قراءة وكتابة، والعناية أبسلو واالكتفاء بكثرة 
بعض  تقومي األلسنة، ألن ختصيص يفالتدريس، فيكون للمحاكاة أثر  يفالكالم 

احلصص لتدريس القواعد ضرب من العبث، فيه تبديد للجهود بدون مثرة تعود 
 على التلميذ. وأصحاب هذا الرأى يسوقون احلجج اآلتية:

أول مراحل النطق أبلفاظ اللغة، ويسمع  يفيلجأ إىل احملاكاة أن الطفل  (أ
الكلمات واجلمل من أبويه وأهله، وينطق هبا، وحيسن استعماهلا، وحيقق هبا 

هذه املواقف كلها، الحيتاج إىل شرح كلمة. وال  يفغايته من التفاهم، وهو 
 ىيعمد إىل أن يستفسر عن لفظ، وال يرجع إىل معجم يستشريه فيما يلق

عليه من هذه املفردات إال حني يكرب، وتتسع حاجته إىل ثروة جديدة من 
كالم أدىب. وابلقياس على هذا نستطيع أن نعلمه كيف   يفاأللفاظ، يديرها 

بكرة، سن م يفكالمه قواعد اللغة دون أن ندرس له تلك القواعد   يفيراعى 
فصيلية اسة التوال ندرسها له إال بعد أن يكرب، وتظهر حاجته إىل هذه الدر 

 للخصائص اللغوية.
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أن اللغة نشأت قبل نشأت القواعد، وعاشت أزمنة طويلة سليمة غنية عن   (ب
القواعد، وكان أعراب البادية، وهم اليعلمون للغتهم أصوال وقواعد، هم املرجع 

 وضع القواعد. يفالذى اعتماد عليه العلماء 
وهي ليست إال نوعا من تسئم التالميذ وتنفرهم،   أن القواعد صعبة جافة، (ج

إىل  النتطقى، وهي أمور معنوية جتريدية، والتلميذ إّنا مييل فيالتحليل الفلس
احملسات، وفيها كثري من التحليل الذى يعجز عنه صغار التالميذ، والتفاسيم 

 واملصطلحات الت تثقل عليهم.
 يف ةأن تدريس القواعد مادة مستقلة، قد حيمل التالميذ على أن يعدوها غاي (د

ذاهتا، فيستظهروها استظهارا دون تفهم وتعقل ويهملوا جانبها التطبيقى 
 وغايتها العمالية.

كثر صيانة اللسان والقلم واخلطأ بدليل أن ا  يفثبت أن القواعد قليلة اجلدوى  (ه
 احشا.كتابته خطأ ف  يفالتالميذ حفظا هلا واستظهارا ملسائلها، خيطئ 

 ميذ على التعبري، فكثري منهم حيفظونإقدار الال يفوأَنا عدمية اجلدوى  (و
القواعد، ولكن أسلوهبم ركيك، وعبارهتم رديئة، وإنشاءهم ضعيف بوجه عام، 
وقد لوحظ أن كثري من األدابء املرموقني قليلو اإلملام ابلقواعد، ومن هذا يتبني 

 أنه ال صلة بني حفظ القواعد وإجادة التعبري.
القواعد آمر ال مناص منه، وال مندوحة  ويرى فريق آخر من املربني أن تدريس

 ا أيتى:مناقشة رأى املعرضني حجج جنملها فيم يفتعزيز فكرهتم و  يفعنه، وهلم 
 الكالم والكتابة. يفأن القواعد وسيلة لتمييز اخلطأ، وجتنبه  (أ

طغيان دروس اللغة العربية نفسها و  يفأن القول أبن حماكة غري متوافرة حت  (ب
 يعوق هذه الوسيلة. اللغة العامية، كذلك

التالميذ القدرة على التعليل واالستنباط، وتعودهم دقة  يفالقواعد ترىب  (ج
 املالحظة، واملوازنة بني الرتاكيب املختلفة واملتشاهبة.
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وهي مترن التالميذ على دقة التفكري وعلى البحث العقلى والقياس املنطقى  (د
رسني نة، ومن واجب املدحاجة إىل هذا، مت وصلوا إىل سن معي يفوالتالميذ 

مجيعا أن يعملوا على رفع مستوى التفكري عند التالميذ، ودروس القواعد من 
ذا الواجب ه يفأحسان الفرض الت ينتهزها مدرسو اللغة العربية إلسهامهم 

 العليمى.
القواعد تضع أسس دقيقة مضبوطة للمحاكاة، واملرانة على األساليب  (ه

املرانة العملية ال يكسب التلميذ صحة  يفالصحيحة، وذلك ألن التكرار 
النطق، إذا حدث بدون قيد أو ضابط، وال ميكن الوصول إىل اإلستعمال 
اللغوى الصحيح ابلتدريب العام املبهم، ولكن ميكن ذلك ابلتدريب املقيد 

شارع البيت وال يفالذى يقوم على أسس حمددة، ألن اللغة العامية السائدة 
كل مرنة وكل تدريب على استعمال األساليب وامللعب والسوق تفسد  

الصحيحة، وإذن فالبد من قواعد يرجع إليها حني الشك واللبس، وشتان 
 ما بني عادة تقوم على احملاكاة اجملردة، وأخرى تعتمد على أحكام وأصول.

القرن األوىل اهلجرى وما بعده، قد  يفأن احلاجة إىل وضع قواعد اللغة  (و
لسنة من فساد واحنراف يسبب اخالط العرب نشأت عما طرأ على األ

ابألعاجم، ومل يكن اإلمام على ما يقول بعض الرواة عابثا حني أشار على 
أىب األسواد الدؤىل بوض النحو، وكذلك مل تكن اجلهود املضنية املتنالية الت 
بذهلا أمثة النحو نوعا من التسلية أو تزجية أوقات الفراغ. وموقفنا اآلن شر 

وقف الذى استدعى وضع هذا النحو، فإن لغتنا الدارجة بعيدة عن من امل
الفصحى، ومعاول اللغات األخرى التفتأ هتدمها، ولذا كانت دراسة القواعد 

 أمرا واجبا.
أما ما يذكره املعارضون من صعوبة هذه القواعد، وما ينسبونه إليها من  (ز

من هذا االهتام،  يئةحتقيق الغاية منها، فالقواعد نفسها بر  يفعيوب. وإخفاق 
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ولعل الذنب راجع إىل أمور أخرى: كاملهنج، والكتاب واملدرس وأساليب 
  17فهم من زلتها. يفاإلمتحاانت واجلهل ابلغرض من القواعد، واملبالغة 

      
 تلخيص املوقف بني املعارضني واملؤيدين .ج

قصد من ت فهم من إاثرة العيوب الت تنسب إىل القواعد، ومن ذكر القوائد الت
دراستها، أن أمر تدريسها يرتدد بني معارضني ومؤيدين، وأن رأي املعارضني ينحصر 

ينة، حصص مع يفأن من املمكن االستغناء عن تدريسها دراسة مقصودة لذاهتا  يف
وعلى نظام خاص من النبويب والرتتيب وعلى حسب منهج حيدد ما يطلب دراسة 

بري. خالل حصص القراءة واحملفوظات وتع يفكل فرقة، بل تدرس مسائلها عرضا   يف
 عورية.ائية أو الطبيعية أو الالشوتسمى هذه الطريقة )الطريقة العرضية( أو االقتض

أنه ال ميكن االستغناء عن تدريس القواعد، بل البد  يفوينحصر رأى املؤيدين 
 ةأوقات معينة وعلى منهج حمدد مرسوم، وبطريق يفمن درس مسائلها دراسة منظمة 

تربوية تعتمد على األمثلة ومناقشتها، واستنباط األحكام منها والتدريب عليها وتسمى 
وميكن أن جنمل الفروق بني  18هذه الطريقة )الطريقة القاصدة( أو الطريقة الرتبيبية.

 املوازنة اآلتية : يفهاتني الطريقتني 
ديد وحتالطريقة األوىل سهلة، يعاجلها املدرس عرضا دون حاجة إىل تفكري  .1

وإعداد، والطريقة الثانية تكلفه إعدادا منظما، فيه شيئ من التقييد والربط 
 املنهجى.

 كل مرحلة من مراحل النمو العقلى، والثانية  يفالطريقة األوىل ميكن استخدامها  .2
 الفرق املتقدمة. يفاليسهل استخدامها إال 

أ طويال سهلك وقتانطالق وسرعة، والثانية ت يفاألوىل تؤدى الغاية املقصودة  .3
 للوصول إىل الغاية، ألَنا تعاجل مسائل حمدودة على فرتات متباعدة.
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األوىل تعني على االستعمال اللغوى وحتتفل ابملعّن وجتعله هو الغاية، والثانية  .4
 يفالتكلم وتصرف التلميذ عن املعّن، وتشغله ابلتفكري  يفتعطل االنطالق 

تطبيق القواعد خشية اخلطأ، وهذا يصرف  القاعدة، ألنه حني يقرأ حياول دائما
 عن متابعة املعّن.

ولعل هذه الظاهرة هى الت جعلت أحد املصلحني االجتماعيني يقول: إن القارئ  .5
 19رأ.اللغة العربية يفهم ليق يفاللغات األجنبية يقرأ ليفهم، والقارئ  يف
 

 مىت يبدأ بتدريس القواعد ؟ .د
د، ومع جيوز معها البدء بتدريس القواع التحديد السن الت يفاختلف املربون 

هذا االختالف انعقد إمجاعهم على أن القواعد تستلزم هتيؤًا عقليا خاصا، ميكن 
التالميذ من املوازنة والتعليل واإلستنباط. وقد مال أكثر املربني إىل إعفاء تلميذ املدرسة 

 يفنا مس. وميكناإلبتدائية من دروس القواعد حت سن العاشرة، أى إىل الصف اخلا
ضوء النظم التعليمية السائدة أن نقسم سنوات الدراسة إىل مراحل، وأن نوضح ما 

 يناسب كل مرحلة.
 املدرسة االبتدائية: يفأوال: 

فل قواعد هذه احللقة ال يعلم الط يف، وتشمل الصفني األول والثاىن، و احللقة األوىل
كل لوب خاص أو أتليف مجل بشمطلقا، وال يؤخذ بنوع معني من التدريبات حول أس

هذه احللقة حمدود اخلربات، فحاجته ماسة إىل توسيع خربته،  يفمعني، ألن الطفل 
 يفوتنمية حمصوله اللغوى ليستطيع التعبري عن حاجاته دون توقف، فمهمة املدرس 

العامية،  متكني الطفل من الكالم ابللغة الت يستطيعها ونغتفرله يفهذه احللقة حمصورة 
 ن صحة األسلوب ستأتى ابلتدريج.أل
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لتلميذ على هذه احللقة يدرب ا يف، وتشمل الصفني الثالث والرابع، و احللقة الثانية
 حة األداء وقوة التعبري بطريقني:ص
ابقة، ولكن احللقة الس يفاستمرار التدريب املباشر على التعبري، كما هو متبع  .1

 بصورة أرقى.
ماال خاطئاً، لغته، ويستعمله استع يفا يشيع تدريب على وحدات حنوية معينة، مم .2

وذلك كلتدريب على األسئلة واألجوبة، وعلى بعض الضمائر، وأمساء اإلشارة، 
وأمساء املوصولة، ونستطيع هبذا التدريب أن َنذب لغة التلميذ، ونعدل به عن  
كلمة )إحنا( إىل حنن وعن كلمة )إزى( إىل كلمة )كيف( وعن كلمة )فني( إىل 

(. وهذا النوع من التدريب النسميه قواعد، وال تكوين مجل، ولكن االسم )أين
ب تسري هذه احللقة أيضا جي يفاملالئم له، هو التدريب على االستعمال اللغوى، و 

التدريب، وحتبيبه إىل التالميذ ابستعمال البطاقات واأللعاب اللغوية، واحملاورات، 
ّنا يب ال ختصص له حصص كاملة، وإوالتمثيليات واستخدام القصة. وهذا التدر 

 تقتطع له فرتات من دروس القراءة والتعبري.
لقة، ميكن أن هذه احل يفوتشمل الصفني اخلامس والسادس، والتلميذ احللقة الثالثة: 

نطمئن إىل نضج فكره، وقدرته على فهم القواعد ابلطريقة القاصدة الت تعتمد على 
ة تطبيق، وال مانع من ختصيص إحدى احلصص لدراساألمثلة واملناقشة واالستنباط وال

ام هذه احللقة، مع مراعاة التيسري على التلميذ بعدم ازدح يفالقواعد والتدريب عليها 
 20حصة واحدة. يفالقواعد املختلفة 

 املدارس اإلعدادية: يفاثنيا: 
ورة أوسع صدروس القواعد ابلطريقة الرتبوية املنظمة، ب يفهذه املرحلة يؤخذ التلميذ  يف

ملرحلة السابقة ا يفهذه املرحلة العودة إىل بعض األبواب الت درست  يفوأمشل، وميكن 
 ودراسةها بشئ من التفصيل.
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 املدرسة الثانوية: يفاثلثا: 
ة هذه املرحلة األبواب واملسائل الت يدق فهمها على تالميذ املرحل يفتتناول املناهج 

 ق عليها حصص كاملة، والطريقة املناسبة هياإلعدادية، وختصص للقواعد والتطبي
 الطريقة القاصدة على النحو.

 
 تدريس القواعد : يفاالجتاه الصحيح   .ه

: املنهج،  يفحيدد هذا االجتاه اإلميان أبن القواعد وسيلة الغاية، ويتحقق ذلك 
 21الكتاب، الطريقة )املدرس(، اإلختبارات.

 املنهج: يف .1
لة لت هلا صلة بصحة الضبط، وأتليف اجلمينبغى االقتصار على األبواب ا (أ

 يفأتليف صحيحا، وهلذا نرى أنه ال داعى مطلقا لدراسة الصور الفريضة  
 ذلك مما ريالتصغري والنسب، وإعراب السيما، وأحوال بناء الفعل املاضى، وغ

 .ال يتصل بضبط الكلمات
ملزيد، يعتّن ادرس اجملرد و  فيأبواب الصرف إىل الناحية العملية، ف يفاالجتاه  (ب

ف عن معرفة طريقة الكش يفبتدريب التالميذ على اإلنتفاع هبذا الباب 
 املعجمات. يفاملفردات اللغوية 

حد أ يفعرض أبواب القواعد، فتدرس بعض األبواب جمملة  يفالتدرج  (ج
 صف اتل، مع شىء من التفصيل. يفالصفوف، مث تعاد دراستها 

وحدة عدة أبواب متجانسة أو جعل املنهج وحدات متكاملة، تشمل كل  (د
 متحدة الغاية.

 
 الكتاب: يف .2
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اجتاهه وروحه، وأال يتخذ منه  يفجيب أن يكون الكتاب مسايرا للمنهج  (أ
 املؤلفون معرضا إلظهار علمهم وإحاطتهم.

اختذ اللغة نفسها أساسا لدراسة القواعد، وذلك ابختيار األمثلة الت تتصل  (ب
تورة ن اخلربة والثقافة، ال األمثلة اجلافة املبابحلياة، وتزود التالميذ أبلوان م

 واجلمل املصنوعة املتكلفة.
جعل التمرينات التطبيقية حول نصوص أدبية، مع اإلكثار منها والعناية  (ج

 بتنويعها.
ص والقص اشتمال الكتاب على طائفة صاحلة من املوضوعات الثقافية، (د

 .الشائقة الصاحلة للقراءة
 

 الطريقة: يف .3
ة األمثلة من الناحية املعنوية، قبل مناقشة دالالهتا النحوية، ينبغى مناقش (أ

 22ة من احلكم أو األمثال أو الشعر.وخباصة األمثلة احملتار 
نطق والكتابة، ضبط ال يفجيب أن ترمى الطريقة إىل كيفية االنتفاع ابلقواعد  (ب

 ال استيعاب الصور وحفظ األحكام.
 فيالنابألساليب املنوعة الصحيحة: ك متكني التالميذ من أداء املعاىن املختلفة (ج

والتوكيد والشرط والتعليل والوصف والقسم والتعجب والتخصيص وغري ذلك 
 الصحيحة لتعبري عنها إىل القوالباألذهان، وحيتاج ا يفمن املعاىن الت تعرض 

دراسة بعض األبواب بطريقة عملية، تساير االستعمال الفطرى، وذلك   (د
رة، واألمساء املوصولة، واالستفهام واجلواب وحنو كالضمائر، وأمساء اإلشا

 ذلك.
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جتنب الطريقة اجلدولية املعقدة الت حتول درس القواعد إىل درس شبيه ابلقواعد  (ه
 الرايضية.

 جعل القواعد من الوسائل املعينة على الفهم والتعبري السليم. (و
 

 اإلختبارات والتمرينات: يف .4
 ا.يف اجلمل وضبطها ضبطا صحيحأتل يفمدى انتفاع التالميذ ابلقواعد  (أ

ترك املطالبة بتكوين اجلمل تثقلها القيود والشروط، فتخرج بذلك عن مجال  (ب
 الصياغة وعن الصعبة األدبية.

 23ترك املطالبة بذكر األنواع والتقاسيم والتعاريف ونص القواعد. (ج
 

 اجتاهات حديثة يف تعليم القواعد النحوية .و
 يف تعليم قواعد اللغة من أمهها ما يلي :مثة جمموعة من االجتاهات احلديثة 

أشار علي مدكور إىل احتاه ابن خلدون وهو اجتاه قدمي لكنه متحدد حيث يرمي  .1
إىل أن تعليم اللغة إمتا يتم عن طريق تربية امللكة اللسانية، مؤكدا أن تربية امللكة 

ن عال حيتاج إىل النحو، ويرى أن اكتساب امللكة اليت تصون اللسان والقلم 
اخلطأ، إّنا يتم ابلتعليم والدربة واملران، من خالل دراسة وحفظ النصوص األصلية 
الراقية، والشواهد احلية، وعلى قدر احملفوظ وكثرة االستعمال، تكون جودة 

واجلدير ابلذكر أن مصممي  24املصنوع نظما ونثرا، وهكذا ينبغي أن ترىب امللكة.
 بالد أوراب قد هجروا طريقة هرابت "منذمناهج تدريس اللغات يف أمريكا ومعظم 

زمن بعيد" واستفادوا يف وضع مناهج اللغات عندهم ويف تدريسها "بفكرة ابن 
خلدون" الت تركز يف تكوين امللكة اللسانية على دراسة النصوص اللغوية اجلميلة، 
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دراسة حتليلية تذوقية، لكننا ما زلنا مصرين على التشيع لطريقة" هرابرت" أكثر 
من أهله وأبناء جلدته! والنتيجة هي الضعف اللغوي لدى الناشئة يف كل 

وابلفعل فإن اجتاه ابن خلدون قد ترك أثره البالغ يف الكثري من  25مكان.
 االجتاهات العاملية يف تدريس النحو.

 وميكن تلخيص أهم هذه االجتاهات العاملية يف تدريس النحو فيما يلى: .2
النص إشارة إىل علم اللغة النصي الذي يعد تطورا جتاوز حنو اجلملة إىل حنو  (أ

 حديثا يف دراسة اللغة.
اعتماد املنهج االتصايل يف تدريس النحو، وهو املنهج الذي يعكس احلاجات  (ب

 االتصالية اليومية.
 استخدام نصوص مشوقة ومواد وظيفية مثل اخلطاابت الكمتبية والشخصية. (ج
دريس بناء اجلمل واستخدام االعتماد على موضوعات قرائية طبيعية، ت (د

 الكلمات األكثر شيوعا.
 بناء منهج النحو على أخطاء املتعلمني يف التعبري. (ه
دراسة السمات املشرتكة بني لغتني : اللغة األم، واللغة األجنبية واستغالهلا  (و

  يف تدريس النحو.
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 ملبحث الثاين: الضمائر العربّيةا
ها هو لفظي ظاهر، كأدوات العطف مثال، ومنإن  الروابط يف العربي ة كثرية، منها ما 

هو معنوي كاإلسناد، ومن بني هذه الروابط مايسميه النحاة "األمساء املبهمة" وهي 
الضمائر، وأمساء اإلشارة واملواصوالت اليت اعربرها القدامي اتبعة لإلسم حصرا ألقسام 

عض ب انتباههم أن بالكلمة الثالثة )اسم، فعل، حرف(، أما الدارسون احملدثون فقد جل
الكلمات الميكن أن ينطبق عليه تعريف القدماء هلذه األقسام، فجرت حماوالت عديدة 
إلعادة النظر يف تصنيفها، فكان أن قسمها أكثرهم تقسيما رابعيا جيعل األمساء املبهمة 

 م اسم الضمري وبعضهم اسم الكنايةقسما مستقال بذاته، أطلق عليه بعضه
تابة اتبعوا التقسيم الرابعي من احملد ثني الدكتور إبراهيم أنيس يف ك ولعل  أبرز الذين

"من أسرار اللغة" الذي وضع فيه أسسا يرى وجوب مراعتها يف حتديد أجزاء الكالم 
، وهي اليت يقر بناء عليها أن 26وتعريفها، وهي: املعّن، الصيغة، وظيفة اللفظ يف الكالم

لضمري، عي يعتربه أدق من تقسيم السلف، وهو: اإلسم، ااحملدثني قد وفقوا إىل تقسيم الراب
قسما اثنيا ومستقال من أقسام الكلم،  (pronoun)، حيث يعترب الضمري 27الفعل، األداة

يتضمن "ألفاظ معي نة يف كل لغة منها تركب من أكثر من هذا، ولكن ها على العموم ألفاظ 
، وميكن أن ندرج حتت 28ء الظاهرة"صغرية البنية، تستعيض هبا اللغات عن تكرار األمسا

 هذ القسم األنواع اآلتية:
الضمائر: وهي األلفاظ املعروفة يف كتب النحو هبذ اإلسم، مثل أان، حنن، أنت  -

 اخل ...
 اخل ألفاظ اإلشارة، مثل: هذا، هذه ... -
 اخل املوصوالت، مثل: الذي، اليت ... -
 اخل العدد، مثل: ثالثة، أربعة ... -
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لنحاة الدامي أمساء مبهمة يسميه احملد ثون ضمريا على سبيل التعميم، فما كان يسميه ا
وتبقى مع ذلك األلفاظ الدالة على أشخاص املتكل مني واحلاضرين والغائبني إفرادا وتثنية 
ومجعا ابسم الضمائر. أم ا املخزومي فيسميها كناايت أو إشارات، ويعتربها قسما مستقال، 

اظ دة، ويقول إَنا جتتمع يف جمموعات يندرج يف كل  منها ألفينضاف إىل الفعل واإلسم واأل
تؤدي وظيفة معينة مشرتكة، وأهم هذه اجملموعات: الضمائر، اإلشارة، املوصول جبملة، 

 29املستفهم به، كلمات الشرط.
إن  هذا التقسيم يثري نقطة مهم ة حول التسمية أوال، وحول استقاللي ة هذه األجزاء  

عدل احملدثون عن مصطلح )األمساء املبهمة(، وهل أصابوا إبخراجهم عن اإلسم، فلم ي
 الضمري وما شاكله من أجزاء الكلم عن اإلسم؟

نبدأ حماولتنا يف اإلجابة عن هذين التساؤلني بتعريف الضمري، فقد جاء يف القاموس  
 احمليط أن مادة )ضمر( تدور حول اخلفاء والضآلة، فالضمر: هو اهلزال، والضمري هو

العنب الذابل، واللؤلؤ املضطمر: هو الذي يف وسطه بعض انضمام، وتضمري اخليل عمل 
يقصد به إزالة ترهلها، فهذه االستعماالت تشرتك يف معّن الضآلة والصغر والنقصان، 
واالنكماش. والضمري هو السر وما يف اخلاطر، وما يضمره اإلنسان يف قلبه وخيفيه، واهلوى 

مرته األرض أي غيبته مبوت أو بسفر، والضمار من املال: مااليرجىى املضمر: املخفي، وأض
رجوعه. فهذه االستعماالت حتمل معّن اخلفاء، واالستتار و الغيبة، وزوال الشيء عن 

وبني املعنيني تقارب ملحوظ، فالشيء اهلزيل، والعنب الضامر... كلها متيل إىل  30العيان.
ة املعهودة، فاملصطلح النحوي )ضمري( يطلق على االختفاء، والزوال، والتحول عن احلال

جمموعة من الكلمات صغرية التكوين، ضئيلة احلجم، وكل كلمة منها تعرب عن معّن مقصود 
 31اليظهر للسامع، والينجلي إال مبا يعني على ذلك من تكلم وخطاب، وسبق ذكر لغائب.
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ره لفظا أو غائب تقدم ذك وقد ورد يف شرح الكافية أن الضمري "ما وضع ملتكلم أو خماطب
 32أو معّن أو حكما.

لقد عاد النحاة الضمري من املبينات، وحججهم اليت استندوا عليها يف ذلك كثرية 
منهما مشاهبته احلرف يف الوضع، حيث إن أكثر الضمائر جاءت على حرف أو حرفني 

من مشاهدة،  ةومشاهبته له يف االفتقار؛ ألن املضمر التتم داللته على مسماه إال بضميم
أو غريها، ومشاهبته له يف اجلمود، فهو اليتصرف يف لفظه أبي وجه من الوجوه، واليوصف، 

 واليتصف به.
وعلى الرغم من هذه املشاهبة إال أن  الضمائر ميكن أن تكون فاعال ومفعوال، ومبتدأ 

كون تونعتا، ومضافا إليه. إذا يصلح أن يكّن هبا عن كل  ما هو اسم، لذلك وجب أال 
قسما مستقال من أقسام الكالم، "فإذا كان الضمري قائما بذاته أو مؤكدا كما يسمونه، 

فعندما  33فإن ه يلعب دور اإلسم ابلضابط، لذلك وجب أن نسلكه يف فصيلة األمساء"،
وضع القدامي للكلمة أقساما ثالثة كان مرجع بعضهم يف ذلك وجهة نظر تنبين على 

م جعلوا أساس التقسيم قائما على تركيب اجلملة،  التأليف اجلملة وإسنادها، أي أَن 
وصالحية كل  كلمة يف هذا الرتكيب، وهي وجهة نظر وظيفي ة، فما كان من الكلمات 
صاحلا ألن  يقع مسندا يف اجلملة أو مسندا إليه فهو )اإلسم( فيها مثل: زيد وقائم، وما  

ك؛ و يقوم، وما كان غري صاحل لذالكان صاحلا ألن يقع مسندا فقط فهو الفعل، مثل قام 
 34اخلفال يقع مسندا وال مسندا إليه فهو احلرف، مثل: من، عن ...

إن  وجهة النظر هذه تنبين أساسا على ما للكلمة من وظيفة حنوية، وبناء على ذلك 
ا تقوم بوظيفة اإلسم متاما، فتقع مسندا كما تقع مسندا  حتدد طبيعتها، فالضمائر أمساء؛ ألَن 

يه، وطاملا اعتربت أمساء فالبد أن تعرتضنا قضية تعريفها وتنكريها، فكثريون هم الذين إل
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عدوها معارف، بل أعرف املعارف، ليلها العلم، مث  اسم اإلشارة، مث  املوصول مث  احمللى، يف 
 حني عدها فريق آخر مبهمات، فرأى أَنا حتتاج إىل إيضاح وتفسري.

امه دون شك، شأنه يف ذلك شأن اإلشارات، فلئن  حيتاج الضمري إىل ما يزيل إهب
كانت ضمائر احلضور )أي التكلم، واخلطاب( تتضح بوجود أصحابه )املتكل م أو 
املخاطب(، فإن  ضمري الغياب حيتاج إىل ما يفسره داخل الرتكيب، ويعني املقصود به، 

 35وهذا األمر اليقتصر على العربي ة وحدها، ولكنه عام يف اللغات كلها.
ليس من العسري أن نالحظ إذا أن ضمائر الغيبة "ألفظ مبهمة توقع يف اللبس، 
وحتتاج إىل البيان، والميكن استعماهلا بغري ماتشري إليه من أمسائ ظاهرة، بل حت  ضمائر 
ا من الوضوح واجلالء حبيث الحتتاج إىل بيان أو تعريف تربهن  التكل م اليت ظن وا أَن 

ا التكاد تزيد وضوحا عن غريها من األمساء األخرى، وليس ما استعماالت اللغة على أ َن 
وتوضيحا  حنن العرب، حنن الفرس( إال بيان للضمريالنحاة ابلتخصيص يف العبارات) يسميه

 36له عن طريق اسم ظاهر.
ومن حيث الوظيفة فإن ضمائر العربي ة تلعب دورا كبريا يف عملي ة الربط، فالضمري 

يفته يف وصل الرتاكيب كما تؤد يها أدوات املعاين الرابطة، إال أن ه البارز مثال ئؤدي وظ
خيتلف عنها يف كونه يعتمد على إعادة الذكر يف حني تعتمد تلك األدوات على معانيها 
الوظيفي ة اليت حتدد نوع العالقة املنشأة، كأدوات الشرط مثال، وأدوات العطف، وحروف 

.  37اجلر 
از لضمائر قيمة استعمالية تكمن يف "االختصار واإلجيفضال عن وظيفة الربط فإن ل

، فضمري الغيبة يف قوله تعاىل: 38يف التعبري ابالستغناء عن إعادة ماسبق ذكره من أمساء"
، ولو تكرر اإلسم املقصود يف كل  مر ة 39)أعد هللا هلم مغفرة(. قام مقام عشرين ظاهرا
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ه كالعقد الذي جيمع بني حبات  لذهب ذلك جبمال األسلوب و متاسك لغته، "فاجلملة
سلك وثيق،والبد أن يبقي السلك مت صال، وإال ما استطاع الرائي أن يفهم من شكله معّن 
العقد، وهذا هو االرتباط، فإذا انقطعالسلك، وكنا نريد له أن يتصل، وأن يفهم منه معّن 

مجل صورة، فال . كما البد  أن حنافظ على اتصاله أب40العقد عاجلنا انقطاعه بريق الربط"
نرتك بني حب ات العقد ثغرات تشينه، وال يكون ذلك إال بوضع الضمري يف حمله. فلو أتملنا 

ا، جسم  )رأيت شيخاجلملة )رأيت شيخا عليال جسمه( لو وجدان بنيتها املضمرة كاآليت
 الشيخ عليل(.

هو نفسه  ةوكأن  اجلملتني هبذا الشكل منفصلتني، سواء أكان الشيخ يف اجلملة الثاني
يف اجلملة األوىل، أم أن االنفصال بينها اتم، والشيخ األول غري الثاين، ولكن ألن اجلملة 
جاءت بصورة ارتباط فيها املركب الفعلي ابملركب اإلمسي بواسطة الضمري أمن اللبس، مع 

 ضمان االختصار وعدم التكرار.
تغري املقامات النحوي ة بخنلص من هذا أن الضمائر مورفيمات وظيفية تتغري وظائفها 

 اليت تتنزهلا، وهي عناصر حتول ابلزايدة بعد احلذف.
أما عن أقسامها فإَنا تنقسم ابعتبار الداللة إىل ثالثة أنواع، هي ضمري املتكلم 
وضمري املخاطب، وضمري الغائب. وضمري املتكلم سبعة وهي: أان، كقولنا: أان طالب 

. جيل واحد. ان، حنو: اللهم  اغفرلنا وارمحنا وتب علينا جامعي. حنن، حنو قولنا، حنن أبناء
التاء، حنو: قرأت الدرس. الياء، حنو: اللهم  اغفريل ولوالدي  وللمؤمنني مجيعا. إايي، 

 حنو:إايي فاحرتمون. إايان، حنو: إايان تكرمون.
وبلغت ضمائر املخاطب ست ة عشر، وهي أنت، حنو: اللهم  الإله إال  أنت. أنِت، 

و: أنِت طالبة جمتهدة. أنتما، حنو: أنتم أعز من أملك. أنتم، حنو: أنتم أهلي وعشرييت. حن
كم،  أننت ، حنو: أننت أمهات املستقبل. إيك، حنو: إيك حنرتم. إيكما، حنو: إيكما نوقر. إاي 
كن والتربج. اتء املتكلم، حنو: أجنزت واجبيت. اتء  كن ، حنو: إاي  كم والغش. إاي  حنو: إاي 
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خاطب، حنو: قلت ماال جيوز. ألف اإلثنني، حنو: التلعبا هنا. واو اجلماعة، حنو: ادخلوا امل
املسجد. ايء املخاطبة، حنو: مل تقبلني دون ابتسامة. نون النسوة، حنو: املمرضات يعتنني 

 ابملرضى، ويدوين اجلرحى.
 :وضمائر الغائب، اليت بلغت أربعة عشر، وهي: هو، حنو: هو صديقي. هي، حنو

هي أم ي من الرضاع. مها، حنو: مها رفيقا دريب. هم، حنو: هم جيل املستقبل. هن ، حنو: 
هم  هم، حنو: إاي  مها احرتمت. إاي  مها، حنو: إاي  هن  طي بات. إايه، حنو: إايها أكرمت، إاي 
هن، حنو: إايهن أقدر ملا يفعلن من خري. هاء الغائب، حنو:  أشكر على ما صنعوا. إاي 

ه. ألف اإلثنني، حنوقوله تعاىل: قاما فصليا ركعة هللا. واو اجلماعة، حنو: دخلوا ضربه والد
 املسجد. نون النسوة، تركن الواجبات ترتاكم.

وتنقسم ابعتبار الظهور وعدمه إىل الضمري البارز، وهو الذي له صورة يف اللفظ، 
قولنا: قرأت  اء، يفويذكر يف الكالم، حنو: أنت، يف قولنا: أنت تلميذ جمتهد، وجنو: الت

الكتاب، وينقسم بدوره إىل قسمني: ضمري مت صل، وضمري منفصل، أما الضمري املتصلة 
اليت التستقل لفظا، ولكن ها تتصل ابألفعال واألمساء واألدوات، وتكون كاجلزء من فهي 

 الكلمة، وعالمته أن ه اليفتتح هبا الكالم، والتقع بعد إال. وله أنواع ثالثة، هي: 
الضمائر املتصلة اليت تقع يف حمل رفع: اتء املتكلم: قمُت، اتء املخاطب:  -

قمَت/قمِت/قمُتَما/ قمُتْم/ قمنُتَّ. ايء املخاطبة: قومي تقومني. نون النسوة: قمن يقمن. 
ألف اإلثنني: قوما، تقومان، وقاما يقومان. واو اجلماعة: قوموا، تقومون، قاموا يقومون. 

 41ن.نون النسوة: قمن يقم
الضمائر املتصلة اليت تقع يف حمل نصب وجر، وهي ايء املتكلم: أعطاين والدي. "ان"  -

املتكلمني: كافأان، قأمنا. كاف اخلطاب: ساعدَك، ساعدِك، نصركما، نصركن. كتابك،  
كتابِك، كتابكما، كتابكم، كتابكن. هاء الغيبة: كرمه، كرمها، كرمهما، كرمهم، كرمهن. 

 ما، قلمهم، قلمهن.قلمه، قلمها، قلمه
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الضمائر املشرتكة يف الرفع والنصب واجلر، و هي : ان املتكلمني: يف الرفع: شربنا. يف  -
: لنا.  النصب: إننا. يف اجلر 

أما الضمائر املنفصلة فهي اليت تستقل لفظا، والتعتمد يف وجودها على فعل أو  
 إسم أو أداة، وهي نوعان: 

للمتكلم: أان، حنن. للمخاطب: أنَت، أنِت، ضمائر منفصلة تقع يف حمل رفع:  -
 أنتما، أنتم، أننت. للغائب: هو، هي، مها، هم، هن . 

ضمائر منفصلة تقع يف حمل نصب: للمتكلم: إايي، إايان. للمخاطب: إي َك،  -
 إي ِك، إي كم، إي كن . للغائب: إايه، إي ها، إي هما، إي هم، إي هن .

رة هذا هور الضمري املسترت، والشك يف أن فكوالقسم الثاين للضمائر ابعتبار الظ
الضمري يف العربية من اخرتاع النحاة، وذلك حني رأوا أن الفعل البد له من فاعل يسند 
إليه، ويذكر بعده، كقولنا )صام املسلم، أفطر الصائم...( فإن مل يظهر الفاعل، ومل يسند 

، فإن تقدم 42سناد صحيحةإليه ضمري ابرز قدران ضمريا مسترتا بعده جيعل عملية اإل
)املسلم( يف اجلملة السابقة، حبيث حتولت من الفعلية إىل اإلمسي ة )املسلم صام( وجب 
تقدير ضمري يعود على املبتدأ )الفاعل يف األصل(، ليصبح الفعل )صام( وفاعله )الضمري 

"األكثر  :املسترت/هو( خربا )للمسلم(، ويتخذ برجشرتاسر رأاي خمالفا هلذا املذهب، فيقول
ا الفرق بينهما  واألقرب لالحتمال هو أن يكون معّن )زيد جاء( عني معّن )جاء زيد(، وإّن 
أين  إذا قلت )جاء زيد( أخربت عن جميئه إخبارا حمضا، وال خيالطه شيء غريه، فتقدمي 

ي ذالفعل هو العبارة املألوفة، وإذا قلت )زيد جاء( كان مرادي أن أنبه به السامع إىل أن  ال
جاء هو )زيد(، كأين  قلت: زيد جاء الغريه. إن الذي يعنينا من هذا القول ليس اخلالف 
بني اجلملتني اإلمسية والفعلية، بل هو إشارة برجشرتاسر إىل أن الفاعل يف اجلملتني هو 
نفسه، فيكون الفعل يف اجلملة االمسية مستغنيا بفاعله املتقدم عن ضمري مسترت، وهو رأي 

بعض الدارسني احملد ثني، الذين يرجحون إلغاء الضمري املسترت، والنظر إىل  يذهب إليه
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الفعل )صام( يف اجلملة السابقة )املسلم صام( على أن ه مستغن بصيغته الفعلية عن الربط، 
وال حاجة له إىل ضمري يدل على من يعود عليه، اعتمادا على أن  العربية جعلت البنية 

إىل صاحبه،  ظي ة تغين عن تقدير ضمري رابط، الن صيغة الفعل تشريالصرفي ة للفعل قرينة لف
لكن إذا افرتضنا أن  الضمري املسترت الوجود له يف اللغة ألصبح من العسري، بل من احملال 
تفسري نشوء عالقة بني مجلتني منفصلتني يف األصل، كقولنا مثال )رأيت الطفل حيبو( 

لطفل ختذت شكال خمتصرا هي كاآليت: )رأيت الطفل + افالبنية املضمرة هلذه اجلملة اليت ا
حيبو( ولوال إضمار )الطفل( يف اجلملة الثانية جتنبا إلعادة الذكر لكن املتكلم مضطرا إىل 
تكراره أو إىل فصل اجلملتني مبا يوهم السامع أن املفعول به يف األوىل حمدث الفعل يف 

 43حيمد لنحاة العربية.الثانية، فكانت فكرة تقدير الضمري تصور ذكي 
من أنواع الضمائر يف العربي ة أيضا ضمري الفصل، وهو ضمري منفصل، يسميه 
أهل البصرة فصال ويسميه أهل الكوفة عمادا، الغرض منه التوكيد، واإلشعار بتمام اإلسم 
الذي قبله، وكماله، وأن اإلسم الوارد بعده يكون خربا، وليس صفة، وإجياب فائدة املسند 

 ة للمسند إليه. ويشرتط يف هذ الضمري: اثبت
 أن يكون من الضمائر املنفصلة املرفوعة املوضوع، ويكون هو األول يف املعّن. .1
 أن يقع بني معرفتني، أو بني معرفة، وما قارهبا من النكرات. .2

 وأييت عادة يف املواضع اآلتية:
 بني املبتدأ واخلرب، حنو قوله تعاىل: )فأولئك هم العادون( .1
 اسم كان أو إحدى أخواهتا وبني خربها، حنو: كان علي هو البطل.بني  .2
 بني اسم إن أو إحدى أخواهتا وبني خربها، إن  املؤمنني هم الفائزون. .3

بني فاعل فعل األمر زمعطوفه، حنو قوله تعاىل: )قلنا اي آدم اسكن أنت وزوجك  .4
 اجلن ة(.
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اجعت أان ورفاقي عطوفه، حنو: ر بني الضمري املتصل الواقع فاعال للفعل املاضي، وبني م .5
 دروسنا.

وقد اختلف النحاة يف إعراب ضمري الفصل، وتضاربت حوله اآلراء، وجتنبا ملا ميكن 
أن نقع فيه من خالف، حناول أن نتبين يف هذا املقام مجلة من املبادئ اللساني ة اليت قد 

 44تقودان إىل حتديد ماهية هذا الضمري، ومعرفته قيمته اللغوية.
دو وظيفة الضمري )هو( يف قولنا حممد هو الشاعر، ولضحة؛ حيث يفصل على تب

مذهب البصريني بني أن يكون )الشاعر( نعتا، وأن يكون خربا، ولنقارن بني هذه اجلملة 
يف تركيبها احلايل )حممد هو الشاعر(، وبني قولنا )حممد الشاعر(، حيث يتوهم السامع يف 

وقع )الشاعر( وصف ل       )حممد(، فيبقى منتظرا اخلرب، إذا يتتلقيه للجملة الثانية أن كلمة 
أن يكون حممد الشاعر مريض، أو غائب، أو حاصل على جائزة...إخل، ألن كلميت 
)حممد( و )الشاعر( تساوات يف التعريف، وحنن نعرف أن العربية تشرتط يف اخلرب أن يكون 

 عن جمهول، أما تعريف، فالجيوز أن خنربنكرة لتحصل به الفائدة، كما تشرتط يف املبتدأ ال
والكلمتني معرفة، فاخلرب نكرة مل يذكر بعد )كما يتوهم السامع(، وإلزالة ما يتواهم، ومنعا 
اللتباس املعّن جيء ابلضمري )هو(؛ ليؤكد للسامع أوال أن اجلملة اتمة )حممد هو الشاعر(، 

مة الفصل ه، فقام هذا الضمري مبهوليؤكد له أيضا أن )الشاعر( التصف حممدا بل خترب عن
 ة املناسبة.ظيفبني وظيفتني وحنويتني ميكن أن أتخذ مها كلمة واحدة، حمددا أيهما الو 

إن العربية لغة متيل إىل التخفيف عادة، والتزيد على تركيب معني مامل تبتغ معّن 
سابقة ملة الجديدا، وإال كان الزائد من الكالم حشوا، الطائل منه، فالضمري )هو( يف اجل

أي أنه دخل على مجلة )حممد  –كما سلف وأن أن ذكران   –فاصل بني النعت واخلرب 
 املبّن الذي غري بدوره املعّن.الشاعر( كعنصر حتويل، فغري 

يتضح إذا أن الضمري )هو( يف هذه اجلملة وغريها مما شاكلها يف الرتكيب، ضمري 
 ه عن املبتدأ األول.وخيرب مع خرب فصل يقع مبتدأ اثنيا يف مجلته، 
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إضافة إىل ضمري الشأن الذي أطلق عليه حناة العربية أمساء عدة، فسموه ضمري 
األمر، وضمري القص ة، وضمري الشأن وضمري احلكاية. وهو ضمري غري شخصي، فال يعود 
ا على اجلملة اليت تقع بعده سواء أكانت إمسية، أم فعلية، على  على شخص معني، وإّن 

 ليت تعود على اإلسم الذي تقدمها.سائر الضمائر األخرى االنقيض من 
وأييت ضمري الشأن يف أول اجلملة، تكون بعد مفسرة له، وموضحة معناه، وهلا حمل 
من اإلعراب خالفا لسائر املفسرات، وقد مسي هبذه التسمية ألن ه يدل على احلال، أو 

الف خقل هو هللا أحد(، وال احلديث الذي سيدور يف اجلملة بعده، حنو قوله تعاىل: )
 بني النحاة حول هذا الضمري.

يتضح مما سبق أن الضمري كلمة جاءت لتؤدي وظيفة الربط بني كلمتني أو جمموعة  
كلمات أخرى، فتحقق يف ذلك االنسجام والرتابط اللغوي، وجيدر بنا يف هذا املقام أن 

 نشري إىل تقسيم التوزيعيني للفاظم اللغة إىل:
حلرة، وهي اليت تتضمن يف بنيتها دليل وظيفتها، وّنثل هلا أبمساء الزمان اللفاظم ا -

يف –واملكان واملدن. فعندما أقول: زرت صديقي يف )اجلزائر(، فكلمة )اجلزائر( 
واضحة املعّن والداللة، وهي حاملة لوظيفتها بشكل واضح  -هذاالسياق وخارجه

 لذلك فهي لفظم حر.

اء وظيفة مات اليت أتيت متصلة ببعضها البعض، ومرتبطة ألداللفاظم املرتبطة: وهي الكل -
ة للعناصر تركيبي ة معينة، فتحدد عالقتها ببقية الرتكيب بلفظم وظيفي أو مبرتبتها ابلنسب

 األخرى يف ذلك الرتاكيب مثل: كتابك، مدرسيت.
ناصر عالتقسيم النوع الثاين من اللفاظم الذي يؤدي وظيفة الربط بني ال من هذا ويعنينا -

األخرى، وإن كان هذاالنوع عاما، شامال عند التوزيعيني لكل ماميكن أن يصل بني 
جزئني يف تركيب واحد؛ فإن ه يشمل بصفة مباشرة الضمائر اليت متلك قدرة الوصل بني 
ا عناصر الربط يف النص الواحد وبني النصوص املتباعدة زماان  أكثر من تركيب؛ إَن 

الدراسات احلديثة ابإلحالة الداخلي ة واإلحالة اخلارجية، مث  زمكاان، وهذا مايسمى يف 
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إن دوره يتعدى ذلك إىل اإلحالة القبلية واإلحالة البعدي ة، ومثال ذلك بقوله 
تعاىل:)ذلك الكتاب الريب فيه هدى للمتقني(، حيث حيلل املفسرون هذه اآلية 

لى وهذا دليل واضح ع بقوهلم إن )ذلك( من سورة البقرة إحالة إىل فاحتة الكتاب.
قدرة الضمائر أن تصل بني الكلمات أو حت  النصوص على الرغم مما يفصلها عن 

 بعض من تراكيب تطول او تقصر.
إن  -استفادة من نظرايت الدرس اللساين احلديث -ويف اخلتام ميكننا أن نقول

يف اجلملة  عالضمائر يف العربية أمساء، يؤكد ذلك ما تؤديه من وظائف حنوية فهي التق
إالموقع اإلسم، والحتل إالحمله، فتعوضه ويعوضها، وهيا أمساء مبهمة حتتاج إىل ما يوضح 
غموضها، ويفسر معنها، والدليل على ذلك أن شرط استعماهلا أن تسبق ابسم ظاهر 
معروف لدى كل من السامع واملتكلم، حت  تكون واضحة يف األذهان، ابإلضافة إىل ما 

 األصلية للضمري من تغيري، بزايدة أحد عناصر التحويل، لتحقيق زايدة يفيعتور البنية 
املعّن، ألن كل زائد يف مبّن ما يؤدي ابلضرورة إىل زايدة يف معناه، وقياسا على ما ورد عن 
العرب يف جواز ترتيب الكلمات، وقياسا على ماورد عنهم أيضا من أوجه املطابقة يف العدد 

ل ايدة على خمتلف أنواعها وأشكاهلا البد أن تسري يف خط املبين قبواجلنس، فإن عناصر الز 
أن تعطي املعّن، فاملعروف عن الضمائر مثال أن معناها اليتحدد إالبذكر من تعود عليه 
سلفا، فإن كان املذكور يف اجلملة مفردا، البد أن يكون الضمري مفردا، وإن كان مجعا، 

ة، وإن كان مؤنثا، كان الضمري كذلك. واعتباران البد أن يكون الضمري عائدا على مجاع
الضمائر عناصر التحويل الينفي حبال من األحوال أن يتغري  معناها هي األخرى بتغيري 
بنيتها، وذلك عندما نضيف عليها عنصرا حتويلها جيعل داللتها اجلديدة ختتلف قليال أو  

 45كثريا عما وضعت له يف األصل.
  

                                                           
 97-96، ص: 1984، 1خليل أمحد عمايرة، يف حنو اللغة وتراكيبها، عامل املعرفة، ط 45 
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 املبحث الثالث: الغناء
 مفهوم الغناء .أ

ناء(: تغنية )املصدر غري مستعمل وقد حل  حمل ه غ –يغين   –لفظ الغناء من غّن  
طر ب، ترّن  ابلكالم، أصدر من فمه أصواات موسيقي ة. واصطالحا أن  الغناء هو القطع 
الشعري ة اليت يتوخي املؤلف يف صوغها، السهولة، وتنظم نظما خاصا، وتصلخ لإلنشاد 

ردي، وهتدف إىل إبراز غرض حمدد. وهي لون من ألوان األدب حمب ب إىل اجلمعي والف
التالميذ، يقبلون الغناء على حفظها والتغّن  هبا فرادي أو مجاعات لسهولة التعليم 

 اللغة العربية.
يف كتاب أسيت  (13: 2004)الغناء شيئ مهم  لتنمي ة نفوس األطفال، رسوندي 

ال نشاط ال ذي يستفيد فيه آالت الص وت لزايدة رأى أن  الغناء لألطف (2007:32)
ن السا بق . هم سيتعل مون كثريا ع يفالكلمات و املعارف عن األشياء ال يعرفوها 

الكلمات اجلدد ، حت يكونوا أغنياء ابلكلمات الكثرية و يستطيعوا أن يتكل موا 
ط ممتعة جدا  وهذا يقول الغناء نشا (1996:129)ابلكلمات املتنو عة.أما  عند متوندانج 

ب وا أن يتعل موا   العمل يستطيع أن ينبت احلما سة للت عل م. ابلغناء حيم س األطفال ألن حي 
 الل غة العربي ة .ابلغناء يشعر الط ال ب أحب وا إىل  أن يتعل موا الل غة العربي ة و أسهل لفهم

غناء. أما  رأي شعار من هذا المواد  الل غة العربي ة. هبذا العمل يهتم  الط الب و يت بعوا األ
قالت أن  الغناء نشاط موسيقي  ال ذي تقدميه له شخصي ة ألن ه  (2008:243)ويداي 

 يستفيد آالت املوسيقي  املوجودة يف جسم اإلنسان وله صفة مباشرة و ضروري ة بديعي ة.
أن  الغناء له فن  لتقدمي الفكرة و الش عور من نفوس  (1975:11)قال مجالوس 

أن  الغناء  (1996)اإلنسان ابلر نني و الكلمات. مناسبا بذلك رأى أ. ت. حممود 
 نشاط لتقدمي الر نني و الكلمات ال يت تشتمل على اإلبداع.
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الغناء له دور مهم  لرتقي ة تزويد املفردات على الط ال ب. كما قال علي أن هدف 
ا يعطى رين طاقة الذ كر و هو أيضالغناء إعطاء شعوراحلب  الت بديع و تغني ة الكلمات و مت

 .عربي ة أنشطالفرح و الس رور و احلما سة ألن يشعر الطالب أن يتعل موا الل غة ال
يم و إلعطاء الت عل يفعادة الغناء عند الط الب اجلامعي له فوائد منها  إلزالة امللل 

أن  الغناء   Whisterington (1984) املفردات الكثرية للط الب كى حيفظون سرعة . قال 
 يفإحدى من أنشطة األلعاب لتعليم الل غة العربي ة وله فائدة ألن جيعل الط الب مسرورون 

وهي أيضا إحدى   katarsisأن لعبة الل غة العربي ة هلا صفة   kartono (1982)الت عليم . قال 
كذلك الغناء له و من آالت الت عليم املناسبة. لعبة الل غة العربي ة تعطي الفرح و الس عادة . 

و   Jamalusتعليم الل غة العربي ة. قال  يفو يستطيع أن يستخدمه املعلم   katarsisصفة 
Fathimah  (1984)   أن املوسيقي فن  ال ذي يستطيع أن يعرب  الس رور  و احلزن و الش جاعة

قف و و يستطيع أن يشكل املو   katarsisو غريها. يف املسيق و الغناء يشتمل على طاقة 
 يطور الفكر للط الب.

 Jamalus)الغناء نشاط ال ذي يعرب  الفكر و الش عور ابلر نني و الكلمات املختارة  

الك جامعة موالان م يفإذا نظران إىل مرحلة املراهقة و السيما الط الب اجلامعي    ،(1988 ،
ي ة كل يوم و حتما هم العربإبراهيم اإلسالمي ة احلكومي ة مباالنج ال ذين يشغلون يف تعل م الل غة 

دا. حيتاجون على الرت ويح يف الت عليم . و ابلغناء هم يستطيعون أن يتعلموا الل غة العربي ة جي  
الغناء مستخدم أيضا وسيلة لتعليم الل غة العربي ة ألن الط الب اجلامعي  حيب ون الغناء و 

 املوسيق.
وبعبارة أخرى .اها الن غماتاألغني ة معنم Fathimah (1984  )و  Jamalusقال 

يعرب   أن  ميلودي تركيب  Jamalus (1988:66)أما  .مركب  تركيبا كامالاألغني ة هي ميلودي 
وقيل الفكرة. ن اإليقاعي والت عبري عوله الن غميات )الص وت ابهتزاز مرت ب( املسمع ترتيبا 

إذا كان جد ا ،  بطيئةميكن اإلهتزاز بسرعة و  .هتزازاالأن  الص وت هو حدث أيضا 
فانتاج الصوت ، إذا كان اهتزاز بطيءمرتفع ،  .فانتاج الص وت،مصدرالص وت هتتز  بسرعة 
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ن غمة صوت ال ذي الأن  Jamalus (1988:16)أيضا منخفض.إذا حتدثنا عن الن غمة قال  
 .تنتجها املصدر املهتز   سرعة منتظمة
ص وتي ة ة هي صوت ابهتزازات الالقول أن  األغني  ، ميكن على أساس هذه الت عرضات

 فكرة.اإليقاعي ة، ويعرب  على العلى الت وايل و 
الغناء هو من إحدى وسائل التعليم اللغة العربية وتعل مه يف املرحلة اإلبتدائي ة. 
الغناء جزء من تدريس األدب. إن األدب ابملفهوم الذي استقر عليه يف العصر احلديث 

ها للتالميذ الثانوي ة بل يشتمل املرحلة اإلبتدائي ة مبا يقد م فيالتقتصر دراسته على املرحلة 
 من قصص خرافية واجتماعي ة ووجداني ة، وأغاين، وأانشيد، ومسرحي ات، وحمفوظات.

وتتبع املدرسة اإلبتدائي ة على اختالف أعمار تالميذها لكثري من ألوان األدب. 
نة تار من هذه األنواع موافقه ألسوغاية ينبغي أن يراعي أن تكون املوضوعات اليت خت

التالميذ يف معناها وأسلوهبا وألفاظها ومتتاز بسهولة التعبري وصحته ومجاله. وترى الباحث 
.  أن  الغناء هو األصوات اليت خترجها الن اس من فمه بوضوح معني 

 أمّهية تعلم الغناء .ب
. إعطاء ةتعل م الغناء يف نشاط الفصل هو جزء حقيقي من املنهج أدب اللغ

الغناء وعلمه على التالميذ هو أمر لتقد م يف تنمي ة اللغة والقراءة والكتابة وأسهل على 
 التالميذ يف تعليم املفردات.

 عند كارول يساعد تعليم الغناء على تنمي ة التالميذ يف أشياء هو:
 إفاقة فهم الصوت .1

ذ لتنمية  ميفهم الصوت هو كفاءة لشكل األصوات يف الكلمة وهذه تساعد التال
 كفلئتها يف اختالف األصوات يف الكلمة.

 مهارة احلفظ .2
الغناء يسهل التالميذ يف حفظ املادة املوجودة فيه. لذلك إعطاء الغناء إستمرارا يف 

 الفصل سيسهلهم يف تعليمها.
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 استماع العملي .3
يساعد استماع الغناء على التالميذ يف تنمي ة مهارة االستماع، يهتم ون التالميذ 

 جي دا على الغناء لنيل فهم الكلمة حت  يفهمون كل الكلمة املوجودة فيه.
 قص ة مضحكة ابللغة .4

ميأل احلجرة ابلضحك وقو ة اإلجيايب إذا يغين األطفال أو النطق الشعار املضحك. 
غالبا إن أعمال الفعلي مع أعمال احلركي يعين لعب األصابع أو عمل احلركي  

 الميذ الغناء بسهولة وسرورة.كرقص وقفز حت  يذكرون الت
وفقا على التعريف السابق تلخص الباحث أن أمهي ة الغناء هي أمر لتقد م وتنمية 

 التالميذ على تعليم اللغة العربية وعنصورها.
يف احلقيقة أن  الغناء مهم  للتالميذ يف مرحلة االبتدائي ة ألن ه يناسب ابلسلوك 

تالميذ والغناء جتعل وصول املعلومات إىل ال األطفال يعين حب األلعاب يف حياهتم.
ا تثبت املعلومات يف الذهن، وحتببه يف موضوعها.  أكثر سهولة كما أَن 

وكانت اختالف الغناء بني غناء األطفال والكبار. غناء األطفال سهلة شعرا 
قال  اوالكبار صعبة. والغناء يف تعليم اللغة العربية عنده الغاايت اللغوي ة والرتبوي ة كم

 د. علي أمحد مركوم كما يلي:
فهو وسيلة من وسائل عالج التالميذ الذين يغلب عليهم اخلجل أو الرتدد يف  .1

 النطق.
حترك دوافع التالميذ ألَنا تبعث فيهم السرور، وجتدد النشاط عندهم ملا فيها  .2

 من موسيقى وإيقاع مجيل.
 تدفع التالميذ إىل جتويد النطق وسالمة اللغة. .3
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 قوى يف اكساب التالميذ املثل العليا والصفات السامية، وعن طريقها هلا أتثري .4
 تتهذب لغتهم ويسموا أسلوهبم.

 فوائد الغناء .ج
يف تعليم اللغة العربية بوسيلة الغناء كثري الفوائد على رغبة التالميذ وإعطاء 

 السرور. ومن فوائد الغناء هي:
 تبعث النشاط وتبعث السرور يف نفوس التالميذ. .1
 جل خجل اخلجلني من التالميذ مبشاركة زمالئهم يف الغناء.تعا .2
تعود التالميذ على إجادة النطق ابلكلمات، وإخراج احلروف من خمارجها  .3

 الصحيحة، وتزودهم بزاد لغوي  ينفعهم يف التعبري الشفهي والكتايب.
متد التالميذ بزاد من املعارف العامة والعادات النبيلة والقيم واملثل الصحيحة،  .4

 فتزيد ثقافتهم، وتكسبهم األخالق احلميدة، والسلوك الطي ب.
ل من فوائد الغناء تزيد املسرات يف عملي ة التعليم اللغة العربية حت  بتلك الوسيلة حص

 الغاايت من التعليم.
 

 طرق تدريس الغناء .د
 ما يعلم املعلم اللغة العربية ابلغناء، فيحتاج إىل أن يهتم األمور املهمة، مها:عند

 اخرت الغناء املناسب طبيعة التالميذ ودرجة النمو  اللغة. .1
 الكلمات من الغناء الميض طويل جد ا. .2
 ينبغي أن  الغناء أن يكون جذبيا، حيواي، وهلا حلن صوت سرور. .3
توي يعلم نقطة اللغة اخلاصة فاخرت الغناء الذي حيلغاية خاصة، مثل املعلم يريد أن  .4

 تكرار نقطة اللغة.
 يف اختيار الغناء جيب أن يستخدم الكلمات البسيطة والسهلة يف النطق. .5
 الغناء القصري ابلكلمات البسيطة وهلا حلن صوت سرور سيحفظه بسرعة. .6
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صحيحة يف تعليم  ةيشعر التعليم اللغة العربية يف مرحلة االبتدائية صعوبة إال  بطريق
 ذ.ستخدام بسهولة وسرورة للتالميمهارات اللغوي ة األربعة وعناصرها ألن  هبا اب

 و قال عبد العليم إبراهيم، أما اخلطوات طريقة تدريس الغناء فهي:
ميهد املدرس ملوضوع الغناء حبديث قصري يلقيه على التالميذ أو أسئلة سهلة  .1

 يوج هها إليهم.
 لغناء مستعينا إذا أمكن آبلة املوسيقي ة ويكرر هذا التوقيع حت  يوقع املدرس حلن ا .2

 أتلفه إذن التالميذ مث  يشركهم معهم يف هذا التوقيع.
وسوف يتعل م الط الب العديد من الكلمات اجلديدة إلثراء املفردات و املهارة 

أن أسلوب الغناء طريقة لقول Tantranurandi (2008 :31 )استخدامها. قال  يف
أن  أسلوب  Anwar (2008 :13)لكلمات أو العبارات ال يت سيأثر قضي ة أخرى ، قال ا

 الغناء سيساعد تعليم املفردات ال يت يستخدم الكلمات.
من اآلراء الس ابقة ميكن استنتاج أن  اسلوب الغناء أسلوب ال ذي يشد د على 

 .لكلمات بلطيف حبيث التشبع الطالبا
 خطوات طريقة الغناء .ه

 ملعل مني إدراك الشعورقيام ا .1
 الت ساؤل بني املعل مني و الط ال ب و الت جاوب وفقا للموضوع .2
 يقد م املعل م ابلغناء .3
 الغناء يفالحظ الط ال ب الكلمات  .4
 ات بع الط الب الغناء  .5
 أنشد املعلم الغناء مر ة أخرى .6
 استمع الط ال ب على غناء املعلم .7
 ىل آخرهمام إاأل يفأشار املعل م الط ال ب للغناء  .8
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 الفصل الثّالث
 منهجّية البحث

 
 مدخل البحث .أ

 إن  املدخل و املنهج املستخدم هلذا البحث هو املدخل الكم ي ابملنهج التجرييب .
ا حتاول إعادة تشكيله  و مس ي ابملنهج الت جرييب  ألن  الباحث ما التزم حبدود الواقع إّن 

ج . و جيري ات و ماحتد ث من نتائطريق إدخال تغيريات عليه و قياس أثر هذه الت غيري 
البحث  ابستخدام اجملموعتني ، تتكو ن هاتني اجملموعتني من اجملموعة الت جريبي ة هي 
جمموعة جيري هبا السلوك اخلاص  و إم ا اجملموعة الض ابطة هي جمموعة ال جيري هبا 

. مة اإلسالمية لعاقوم الباحث هبذا البحث لطلبة املدرسة الثانوي ة ايو  46الس لوك اخلاص 
ماالنج الفصل احلادي عشر االجتماعي الثاين كفصل الت جربة  و الفصل احلادي 

 عشر االجتماعي األو ل  كفصل الض ابط.
ومس ي ابلكم ي  ، ألن  البياانت حتتاج إليها الباحث على الص ورة الر قمي ة ، أو 

 جات ارتباطها معيعطى و صفا رقمي ا يوض ح مقدار هذه الظ اهرة أو حجمها و در 
 47الظ واهر املختلفة األخرى.

 
 و أسلوب اختيارها. جمتمع البحث و عينته ، .ب

ل احلادي عشر الفص يفقام الت جربة يف املدرسة الثانوي ة العامة اإلسالمية ماالنج 
تلميذا  77االجتماعي الثاين والفصل احلادي عشر االجتماعي األو ل ، كان عددهم 

العينة ألن  أهداف تعل م الضمائر ابلغناء حلل  مشكالهتم ، و  ، و اختار الباحث هذه
تلميذا يف الفصل احلادي عشر االجتماعي الثاين  39أخذ الباحث  قسمني ، كانت 

                                                           
 46 .Ainin،(Pasuruan: Hilal Pustaka Metodologi Penelitian Bahasa ArabMoh.  ،2007)p.78  

 .187قان عبيدات و أخرون ، مرجع سابقو ص . ذو 47 
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تلميذا يف الفصل احلادي عشر االجتماعي األو ل   38جملموعة الت جربة ابلغناء  وكانت 
 الغناء. كاجملموعة الض ابطة مبثري القائمة الضمائر بدون 

 
 متغرّيات البحث .ج

 املتغري  املستقل   .1
هو العامل ال ذي يريد الباحث أن جيري عليه التجارب ابستخدام الغناء لتعليم 

 الضمائر
 املتغري  الت ابع .2

هو العامل ال ذي ينتج عن أتثري العامل املستقل  . فاملتغري  التابع يف هذا البحث  
 ائر.كفاءة الط ال ب يف اعتبار أفكارهم ابلضم

 
 أدوات البحث .د

 أدوات ال يت استخدمها الباحث يف هذا البحث فيما يلي :
 48 املالحظة .1

ث جنمع اكتسابه خلرباته و معلوماته حي يفهي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادي 
خرباتنا من خالل ما نشاهده أو نسمع عنه ، و لكن الباحث حني يالحظ فإَنا 

اهرة أساسا ملعرفة واعية أو فهم دقيق لظ يتبع منهجا معي نا جيعل من مالحظاته
معينة. و استخدم الباحث جلمع البياانت عن الظ واهر املوجودة من نشاطات 
املدر سة ال يت تدرس الط ال ب من اشرتاكهم و اهتمامهم هبذه العملية الت عليمي ة ، 

عليم تللحصول على البياانت ال يت تتعل ق بنشاطات املعل مة و الط ال ب يف عملية 
املفردات ، و املشكالت أو الص عوابت ال يت يوجهه يف تعليم الضمائر ، و يتطل ب 

 املالحظة الن اجح اختاذ اإلجراءات اآلتية:

                                                           
 .151 -149. ذوقان عبيدات و أخرون ، مرجع سابق، ص 48 
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حتديد جمال املالحظة و بيان مكاَنا و زماَنا وفقا ألهداف الد راسة فإذا   (أ
تار غرفة خي كان الباحث يريد دراسة الت فاعل الل فظي بني املعل م و طال به فإن ه

الص ف  مكاان للمالحظة ، و خيتار موعد احلص ة زماان هلا ، أم ا اذا أراد أن 
يدرس سلوك الط الب يف إثناء التغّن  فإن ه خيتار ساحة املدرسة مكاان وخيتار 

 فرتة االسرتاحة زماان للمالحظة.
ان يعد بطاقة املالحظة لتسجيل عليها املعلومات ال يت يالحظها، و تشمل  (ب

بطاقة املالحظة عادة اّناط الس لوك املتوق ع مالحظته، فإذا أراد الباحث أن 
يالحظ تفاعل الط الب مع املعل م فإن ه يعد  بطاقة مالحظة حتتوى البنود ال يت 

 يريد ان يالحظ الباحث.
ان يتأك د الباحث من صدق مالحظته، و ذلك عن طريق إعادة املالحظة  (ج

باعدة، أو عن طريق مقارنة ما تالحظه مع ما أكثر من مرة و على فرتات مت
 يفيالحظه الباحث اآلخر يف نفس اجملال. إن  الباحث يكون عرضة للوقوع 

اخطاء عديدة مثل اهتمامه جبزء من الس لوك و امهاله جزء آخر و بذلك 
يكون مالحظته غري صادقة فالبد من ان يعد املالحظة و يكررها حت 

حظ، مث يقارن الباحث بني ما الحظه هو و تضمن سالمة و صح ة ما يال
 االطمئنان على صح ة املالحظة. يفذلك زايدة 

يتم  تسجيل ما يالحظه الباحث يف اثناء املالحظة . و ال جيوز ان يؤج ل  (د
ا قد  الباحث تسجيل ما يالحظ اىل ما بعد انتهاء املالحظة و ذلك ألَن 

دام ادوات باحثني ابستخيسي تسجيل بعض املظاهر اهلام ة. و يقوم بعض ال
تسجيل كاستخدام الكامريات أو األشرطة و الت سجيالت. اال على ذلك 
جيب ان ي تم  بعناية و مبوافقة األشخاص ال ذين سنالحظهم ألَنم قد يرفضون 
ون من سلوكهم اذا شعروا بوجود آالت الت صوير أو الت سجيل.  ذلك أو قد يغري 
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 املقابلة .2
املقابلة جزء إن  املقابلة هي أعم   الط ريقة و أفضلها لفهم اإلرادة او احلاج ة . إن  

مهم  يف علم اإلجتماع ، ألن  املقابلة دراسة عن املعاملة بني الن اس، فتكون املقابلة 
أداة و موضوعا تقدر أن ينشر كل ما هلما حالة اثبتة و متساوي ة . يقابل الباحث 

املقابلة ال يت   49صولة بوسيلة املالحظة .مبن يتعل ق ابملقصود لتكميل البياانت احمل
 الباحث هلذا البحث تتكو ن من :  يكسبها

 رئيس املدرسة الثانوي ة العامة اإلسالمية ماالنج. (أ
ويل  الفصل يف الفصل احلادي عشر االجتماعي الثاين والفصل احلادي عشر  (ب

 االجتماعي األو ل ابملدرسة الثانوي ة العامة اإلسالمية ماالنج.
طلبة الفصل احلادي عشر االجتماعي الثاين والفصل احلادي عشر عض ب (ج

 االجتماعي األو ل.
 اإلختبار .3

هو عبارة عن سلسلة من األسئلة أو الت مرينات أو آالت أخرى املستخدمة 
لقياس املفردات و املعرفة و الذ كاء و الكفاءة و امللكة ال يت ميلك الفرد أو اجلماعة 

الن شاطات املعقدة لتقدير سلوك الش خص ال يت تصور  .و االختبار هو أداة 50
 .51الكفاءة ال يت ميلكها يف املاد ة الد راسي ة املعي نة 

االختبار املستخدم يف هذا البحث هو االختبار القبلي ، يعين اختبار يعطي 
 قبل إجراء الت جربة، و االختبار البعدي، يعين اختبار يعطى بعد إجراء الت جربة.

 
 
 

                                                           
 49 .Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat.،Metodologi Penelitian ،(Bandung: Mandar Maju ،. 

2002)p.80 

 50 .Suharsini Arikunto،2002 ،dasar Evaluasi Pendidikan-Dasar ،rta : Bumi AksaraJaka ،H. 139  

 51 .M. Soenardi Djiwandono،1996 ،aranjTes Bahasa dalam Penga ،Bandung: ITB ،H. 1  
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 ر البياانتمصاد .ه
مصادر البياانت األوىل يف هذا البحث هي معل م أو معل مة الل غة العربي ة و الط الب يف 
الفصل احلادي عشر االجتماعي الثاين والفصل احلادي عشر االجتماعي األو ل 
ابملدرسة الثانوي ة العامة اإلسالمية ماالنج ، و مصادر الث اني ة هي ويل  الفصل واملعل مون 

 ون لتكميل البياانت احملتاجة. اآلخر 
 

 تنفيذ حتليل  البياانتمراحل  .و
 .عرض البياانت .1

 يشتمل عرض البياانت على عملي ة الت حرير والت نظيم وترتيبا لبياانت يف اجلداول
وكذلك عملي ة اختصارمجع البياانت وتفريقها إىل الفكرة والفصلي ة املعي نة أو إىل 

ت يف شكل جمموعات منتظمة ومرت بة حت ميكن فعرض البياان.املوضوع املعني  
والعمل يقوم الباحث  ,من استنتاجها وحتطيط أية خطوة من خطوات العمل 

 .حترير وتنظيم تلك البياانت
 .تصنيف البياانت وتبويبها .2

يقوم الباحث  ,بعدأن يطبق الباحث ألدواته وجيمع من البياانت ماحيتاج إليها
لباحث بنقل البياانت املوجودة من هذه األدوات مث يقوم ا ,بتصنيف البياانت 

إىل جدول للت بويب وفقا لنظام مناسب حت ميكن حتليلهاوتفسريهاعلى حنو 
 .منظم

يف هذه اخلطوة يعني  الباحث بتجديد البياانت املفيدة من غريالنافعة حت يبقى 
كلة شمث يفر ق الباحث البياانت ويفصلها على حسب م .لديه البياانت املفيدة
 .الباحث ال يت قدمها
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 أسلوب حتليل البياانت .3

بعد مجع البياانت و تصبح املعلومات متوف رة لدى الباحث من املقابلة ، و جدول 
 املالحظة و تطبيق العمل، فيبدأ الباحث يف تنفيذ حتليل البياانت و تفسريها. و

ياانت و هذا لبحتليل البياانت املوجودة يف هذا البحث يتزامن مع عملي ة مجع ا
الت حليل عمل مشكل حيتاج إىل الت فكري الد قيق و الص رب، ألن  طرق مجع البياانت 
العديدة تسب ب إىل نوع البياانت اجملموعة . و يفض ل الباحث حتليل البياانت فيما 

 يلي :
حيل ل الباحث عن طريقة و صفي ة حنو البياانت من تطبيق خطوات الت عليم  (أ

 باحث أو املعلم .ال ذي قام به ال
حيل ل الباحث عن طريقة وصفي ة حنو نشاطات الط الب عندما تقدمي الباحث  (ب

عملي ة الت عليم الوصفي . و يشتمل على دافعي ة الط الب عند الت عليم و نتائج 
 الت عليم من اإلختبار البعدي.

. قيعر ض الباحث البياانت من استفتاء الط الب ملعرفة آرائهم عن العمل املطب (ج
و ملعرفة جناح تطبيق العمل ال ذي قام به الباحث و املعل م، و نتائج اإلختبار 

 القبلي و البعدي.
العملي ة األخرية هي الت حليل و إعطاء الت فسري عن كل البياانت املأخوذة و 
يعلقها ابلن ظري ة املوجودة مث يلخصها. و ملعرفة مدى فعالي ة استخدام الغناء يف تعليم 

و   (pre-test)عموما والضمائر خصوصا، حيل ل الباحث من اإلختبار القبلي  القواعد
52 ت  –برمز اختبار  test)-(post اإلختبار البعدي 

test)-(T : 
 

                                                           
 52 .Moh. Ainin،op.cit ،p. 84  
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 t  

 حيث:
M  معدل الن تائج لكل  فرقة  
N جمموع عينة  

   جمموع االحنراف  مربعا لفصل الضابط    

 جمموع االحنراف  مربعا لفصل الت جربة  
 

 : هي,وأم االن سبة املئوي ة 
 اجلدول

 تقدير نتيجة  الّطالب يف اختبار املفردات
 الّنسبة املئويّة فئات النّتيجة الّتقدير الّرقم

 %100 -%81 100-81 ممتاز 2
 %80 -%71 80-71 جيد جدا 3
 %70-%61 70-61 جيد 4
 %60-%51 60-51 مقبول 5
 %50 -% 10 50 -10 انقص 6

 
 مراحل تنفيذ الّدراسة .ز

 تنفيذ الد راسة : يفخيطوا الباحث مرحلتني  
 عداد املوادإ .1

 ومن ضمن خطوات اإلعداد : )أ( أدات الت دريس ، )ب( أداة اإلختبار 



45 

 

 إعداد أداة الت دريس (أ
ا الباحث هي تدريس الضمائر يف الل غة العربي ة من أداة الت دريس قصده

 خالل الغناء. 
 إعداد أداة اإلختبار (ب

بعد أن صم م الباحث أداة الت دريس ، صمم أداة االختبار و هي األسئلة 
املعروضة على الط ال ب ملعرفة استيعابه يف الضمائر بعد تطبيق تعليم 

 . و تلك األسئلة مأخوذة منالض مائر يف الل غة العربي ة من خالل الغناء 
 املواد  ال يت سبق تعليمها.

 لت جربةا (ج
جريت الت جربة بعد كمال اإلعداد . يف اجملموعة األو ىل يقوم املعلم بعملي ة 
تدريس الضمائر يف الل غة العربي ة من خالل الغناء ، و اجملموعة الث اني ة يقوم 

 ة بدون الغناء.املعلم بعملي ة تدريس الضمائر يف الل غة العربي  
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 الفصل الّرابع
 عرض البياانت و حتليلها و مناقشتها

 
يتضم ن هذا الفصل على دراسة ميداني ة و عرض بياانت البحث و حتليلها، و يبدأ 
هذا الفصل بدراسة ميداني ة عن املدرسة الثانوية العامة اإلسالمية ماالنج و تعليم اللغة 

خدام الغناء ت البحث يف عملي ة تعليم الضمائر ابستالعربية فيه، مث  يعرض الباحث بياان
 الصناعي وخيتم بتحليل بياانت البحث و تفسريها.

 
 املبحث األّول : حملة اترخيّية عن املدرسة الثانوية العامة اإلسالمية ماالنج

 نشأة املدرسة الثانوية العامة اإلسالمية ماالنج. .أ
 ”YAPERIS“نج حتت رايسة املؤس سة املدرسة الثانوي ة العامة اإلسالمي ة ماال

متخر جني و متخر جات  15.000م. وإىل اليوم، قد ختر ج منه  1953تقام سنة 
 املنتشرة يف أحناء إندونيسيا.

املدرسة الثانوي ة العامة اإلسالمي ة ماالنج كاملؤس سة الرتبوي ة العام ة بوصفها 
دونيسي ة ليكون الوطني ة لبالد اإلن االستقالل. بوجود الرؤية املستقبلة هي تربية اجليل

 إنساان مؤمنا عاملا مبتكرا منتظما ذو أخالق الكرمية إبصدار إىل القرآن والسن ة. 
 موقع املدرسة .ب

 .ماالنج 2المي ة يف الشارع كارتيينموقع املدرسة الثانوي ة العامة اإلس
 الوسائل املدرسّية: .ج

 لعملية التعليم جهاز العرضفصال، ولكل منه  27 .1
 خمتربات العلوم )فيزاي، كيميا، وبيولوجيا( .2
 غرفة احلواسيب .3
 املعمل الفن ية .4
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 معمل اللغات .5
 ميدان الر ايضة .6
 مصل ى .7
 غرفة الص ح ي ة .8
 املقصف .9

 غرفة املوسيقى .10
 ت جاهز يف أحناء املدرسةإنرتن .11
 مح امات .12
 قاعة االجتماعات .13

 الربانمج املدرسّية الداخلية .د
ني إىل اجلمعة منذ الساعة السادسة و العملية التعليمية تبدئ من يوم اإلثن .1

 النصف صباحا إىل الرابعة مساءا.
األنشطة التعليمية الدينية تقام يف كل  صباح ساعة السادسة والنصف إىل  .2

    السابعة إال  الربع.
لتعليمي ة ا حسب تنظيم احلكومة ويزيد احلص ة ج. تنظيم املنهج التعليمية ينظ م .3

 للمواد املعي نة.
 املدرسّية اخلارجّيةالربانمج  .ه

م الديني ة. الديني ة .1  : قراءة القرآن وبيانه ونسائيات وحفلة األاي 
 األكادميي ة: املسابقات العلمي ة و البحث العلمي ة و الص حفي ة واحلاسوبي ة. .2
املهارات: حركة الكشاف و املسرية و احلركة الصح ي ة و رايدة األعمال و  .3

 لبة و فرقة اللغة اإلجنليزي ة. التصميم اجلرافيكي و منظ مة الط
 الرايضة: كرة القدم و كرة السل ة و كرة اليد و كرة الر يشة و السباحة والرماية. .4
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: فن  املوسيقي و الفنون اجلميلة و فن  التصميصي و فن  املوسيقي  الفن   .5
 اإلسالمي

 
 أمساء املدّرسني .و

 رقم أمساء املدسني الدرس متخرج/متخرجة
IKIP Malang  سولرطو،  اجلغرافياعلمM.Pd 1 
IKIP Malang مببنج سنطوسو، علم الرايضيةDrs 2 
IKIP Malang رودين هاري سنطوسو، علم االقتصادDrs 3 
IKIP Malang زين الفتح، علم فيزايDrs 4 
IKIP Malang فودجيو هريمنطو، علم الرايضيةDrs 5 
IKIP Malang فاطمة، الرتبية الوطنيةDra 6 
IKIP Malang تري كنتاري، اللغة اإلجنليزيةDra 7 
IKIP Malang توتيك هارييت، علم التاريخDra 8 
IKIP Malang إنداه ريوا هردينيت، علم احلياةDra 9 
IKIP Malang اننيك سري جحياين، علم فيزايDra 10 
IKIP Malang إثنني محيدة نور، علم االقتصاديDra 11 
IKIP Malang ري الصاحل،خ علم اجلغرافياDrs 12 
IKIP Malang هانيك فوجي أستوتيك، اللغة اإلندونيسيةDrs 13 
IKIP Malang 14 د. عارفني علم االجتماعي 
IKIP Malang تري موجياين، علم فيزاي S.Pd 15 
IKIP Malang رتنا رابعة، اللغة اإلجنليزية S.Pd 16 
IKIP Malang انننج غااندي، الرتبية الوطنية S.Pd 17 
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IKIP Malang رميالن، اللغة اإلندونيسيةDrs 18 
UM حسن اخلامتة، علم النفسDra 19 
UM رودي هارتونو، علم الرايضةDrs 20 

IKIP Malang توتيك فسفاوايت، علم كيمياDra 21 
UIN Malang فتح الرمحن، العلم الدينيةS.Ag 22 
IKIP Malang سوسيتو راهرجو، علم التاريخDrs 23 

UM سهلي، علم االجتماعي S.Pd 24 
UIN Malang سوهرمنطو، العلم الدينيةS.Ag 25 
IKIP Malang سوطاان، علم الرايضة S.Pd 26 

UM هيين سوسيياان، اللغة اإلجنليزية S.Pd 27 
UIN Malang حمم د رملي، اللغة اإلجنليزيةM.Pd 28 

UM سلعان، علم الرايضة S.Pd 29 
UM   وحيوين،إيدا  علم الفين S.Pd 30 
UM دمياس أردينطو، علم اجلغرافيا S.Pd 31 
UM نور السضي ة، علم النفس S.Pd 32 
UM غيتا تري فراابوايت، علم فيزاي S.Pd 33 
UM رزقي أيو خالصة، علم الرايضية S.Pd 34 
UM أندارا ريدينا، علم النفس S.Pd 35 
UM أجنغا هريماان، علم احلياة S.Pd 36 
UM نور السن ة رمحوة، لغة اجلاويةال S.Pd 37 

UIN Malang أمحد رفقي النبيل، اللغة العربيةS.Pd.I 38 
UM سرات أولياء فارامسواري، علم الرايضيةS.Pd 39 
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UM دينا فريدايان، اللغة اإلجنليزيةS.Pd 40 
UM نور الل يلي ة، علم االقتصاديS.Pd 41 
UM ارتوتيك،إيفيتا سري ه اللغة اإلندونيسيةS.Pd 42 

 
 املبحث الثاين: عرض البياانت وحتليلها 

 الغناء العريب يف تعليم الضمائرعرض بياانت عن تطبي  تعليم  .أ
 تعليم عن الضمائر يف العريب الغناء استخدامتطبيق إن املالحظات يف عملية 

 جريبة كما يلي:تجملموعة ال قواعد اللغة العربية ابملدرسة الثانوي ة العامة اإلسالمية ماالنج
ة. قام الباحث ابالختبار القبلي حتريراي يف اجملموعة التجريب يف اللقاء األول

من فربايري بدأ يف اخلص ة السابعة يف الساعة  2وذلك وقع يف يوم اخلميس يف التاريخ 
 وأما أنشطته كما تلي: 13.50 – 12.50

 صل.ة يف الففتح املدر س التعليم ابلسالم واألسئلة عن احلضور الطلب .1
 ألقى املدر س بقول صباح اخلري وسأل عن أحوال الطلبة. .2
 تذك ر املدر س ورجع عن البحث يف لقاء املاضى. .3
 شرح الدر س خمتصرا عن الضمائر. .4
قام املدر س االختبار القبلي بوزع الورقات إىل التالميذ وشرح عن نبذة األسئلة  .5

 يف تلك الورقات وأمر إلجابتها.
 مع ورقات اإلجابة.أمر املدر س جب .6
 ختم املدرس عملية التعليم بقراءة احلمدلة والدعاء مث السالم مجاعة. .7

اعي عن الغناء الصن استخدامنفذ الباحث إجراءات التعليم  يف اللقاء الثاين
ادي عشر الفصل احلجملموعة التجريبة ) الضمائر يف تعليم قواعد اللغة العربية

 9اريخ . وقامها يف التنوي ة العامة اإلسالمية ماالنجابملدرسة الثا( االجتماعي الثاين
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عن "الضمائر". وأما أنشطاهتا كما  13.50 – 12.50من الساعة  2017فرباير 
 تلي:
 فتح املدر س التعليم و بدأ بقول السالم واألسئلة عن حضور الطلبة يف الفصل. .1
 ألقى املدر س بقول صباح اخلري وسأل عن أحوال الطلبة. .2
س  شرحا خمتصرا ليكون مقد مة املوضوع بطريقة املتابعة من الطلبة شرح املدر   .3

 أي: املدر س يقول مث  يكر رها الطالب.
 11أمر املدر س الطلبة لفتح الكتب يف الصفحة  .4
 عرض املدر س املادة عن الضمائر يف شاشة الفصل، ويعرض فيها الغناء. .5
 غّن  املدرس غناءا  عن الضمائر بوسيلة القيثارة. .6

 ضمائرال
 َعَرْفُت الضََّمائِْر يف الَعَربِيَّة 

 ُهَناَك أَْربَ َعَة َعَشر
 َعَرْفُت الضََّمائِْر يف الَعَربِيَّة 

 ُهَناَك أَْربَ َعَة َعَشر
  ُهْم  –مُهَا  –ُهَو 

 ُهنَّ  –مُهَا  –ِهَي 
 أَنْ ُتمْ  –أَنْ ُتَما  –أَْنَت 
 أَْننُتَّ  –أَنْ ُتَما  –أَْنِت 

  ُهمْ  –مُهَا  –ُهَو  
 ُهنَّ  –مُهَا  –ِهَي 

 أَنْ ُتمْ  –أَنْ ُتَما  –أَْنَت 
 أَْننُتَّ  –أَنْ ُتَما  –أَْنِت 

  َُأاَن َو حَنْن 
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كر ر املدر س الغناء مرارا أي يقول املدر س مث  يقل ده الطالب. وأما املادة اليت  .7

 أعطها الباحث فهي كما يلي:

 جدول الضمائر
 الضمائر الرقم الضمائر الرقم

 تماأن 8 هو 1
 أنتم 9 مها 2
 أنت 10 هم 3
 أنتما 11 هي 4
 أننت   12 مها 5
 أان 13 هن   6
 حنن 14 أنت 7

 سأل املدر س الطلبة عن تلك الضمائر إبشار واحدا منهم عن مضمون املادة. .8
 أشار املدرس الطالب أو الطالبة للتقدم إىل األمام حلفظ الضمائر ابلغناء .9

 الصة عن هذه املادة.قبل االختتام، أعطى املدرس اخل .10
 اختتم املدرس عملية التعليم بقراءة احلمدله والدعاء مث السالم مجاعة. .11

نفذ الباحث إجراءات التعليم يف يوم اخلميس يف يف اللقاء الثالث 
 عن "الضمائر".  13.50 – 12.50من الساعة  2017فرباير  16التاريخ 

 وأما أنشطاهتا كما تلي:
 .ابلسالم واألسئلة عن احلضور الطالب يف الفصل فتح املدر س يف التعليم -1
 ألقى املدر س بقول صباح اخلري وسأل عن أحوال الطلبة. -2
 ذك ر الباحث الدرس املاضي )الغناء(،  وسأل عن الضمائر اليت أعطاها. -3
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 . 11أمر املدر س الطلبة إبمالء الواجبة عن الضمائر وما فيه يف الصفحة  -4
 الميذ للتقدم إىل األمام للتغّن  أمام أصحابه.أشار املدر س التلميذ من الت -5
قبل اإلختتام، أعط املدرس الواجبة عن هذه املادة يعين احلفظ النفسي بشكل  -6

 الفيديو.
 اختتم املدرس عملية التعليم بقراءة احلمدله والدعاء مث السالم مجاعة. -7

قامت الباحث ابإلختبار البعدي حتريراي يف اجملموعة  واللقاء الرابع
. بدأ من الساعة 2017فرباير  23لتجريبية. وذلك وقع يف يوم اخلميس يف التاريخ ا

 . وأما أنشطته كما تلي:13.50 – 12.50
 بدأ املدرس يف التعليم ابلسالم واألسئلة عن احلضور الطالب يف الفصل. -1
 ألقى املدرس بقول صباح اخلري وسأل عن أحواهلم. -2
 اء اللقاء اآلخري يف ابب الضمائر.شرح املدرس إىل التالميذ أن هذا اللق -3
وز ع املدرس الورقات إىل التالميذ وشرح عن نبذة األسئلة يف تلك الورقات  -4

 وأمر إلجابتها.
 أمر املدرس جبميع اإلجابة. -5
 ختم املدرس عملية بقراءة احلمدله والدعاء مث السالم مجاعة. -6

 عرض البياانت و نتائج االختبار وحتليلها .ب

رض لباحثة البياانت اليت تتعلق بنتائج البحث. وعوفيما يلي ستعرض ا
الباحثة يف هذا البحث نتائج االختبارين القبلي و البعدي من اجملموعتني الضابطة 

 . t-testو التجربية مث حللتها ابستخدام الرموز اإلحصائي 

 نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجربية: -1
 موعة التجربية كما يلي:أما نتائج االختبار القبلي للمج
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 جدول 
 نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجربية

 التقدير النتيجة أمساء التالميذ الرقم
 جيد 75 أبدي إرشادى  1
 مقبول 68 أغّن الزيدا تنف سى 2
 ضعيف 50 أمحد ايين 3
 ضعيف 83 ألدي رمحة فرتى 4
 جيد 70 ألفيكا سلسى  5
 ضعيف 85 أملس غالية 6
 ضعيف 50 رديطو فارنديأ 7
 ضعيف 59 أسرتيد أفيلني 8
 جيد 75 حبرهللا يسري األغونج رمضان  9

 جيد 70 مبنتارا يوغا  10
 ضعيف 55 جريليتا أيوننجتياس 11
 مقبول 60 سنتيا فيديليا 12
 جيد 76 داين ديندا سافرتى 13
 ضعيف 47 دييان أرينيت 14
 ضعيف 55 دمياس ينور فوزي 15
 ضعيف 40 ح يونري رفنساهفات 16
 ضعيف 59 فيفي خفيفة 17
 جيد 75 فريدا سوسنيت 18
 جيد 75 فريمنساه ابغوس  19
 مقبول 68 فريدا دماينيت 20
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 ضعيف 50 إروندا ميشا 21
 ضعيف 55 إمسي أتى نبيلة 22
 ممتاز 90 كلكي صانية فكسي 23
 ضعيف 40 ميغا رزقيا فرتي 24
 ضعيف 45 حمم د عزمي اعتصام 25
 جيد جد 38 حمم د َنضي مبارك 26
 ضعيف 35 حمم د محزة  27
 ضعيف 30 حمم د أدام ديرس 28
 مقبول 60 حمم د أديب فاانين 29
 ضعيف 55 حمم د رجال 30
 مقبول 67 نوفيتا فيربينيت 31
 جيد 75 نور إيفان إثنني 32
 جيد جد 80 أوكتافياين دوي كوسوما 33
 جيد جد 83 رطوراهرداين فرتى وين 34
 ضعيف 40 رمحنيا جرتى هنتيكا 35
 ضعيف 42 راتيح نفيسوة 36
 مقبول 67 سافريا رخصاان 37
 ضعيف 56 تريات دينا قليب إميان 38
 مقبول 68 تريياس أنديكا 39

 2371 العدد
 60,8 املعدل
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فمن نتائج هذا االختبار القبلي، ظهر أن الطلبة انلو الدرجة املعدلة 
، يف مستوى 2، يف مستوى جيد جدا 3وأما الطلبة يف مستوى ممتاز . 52،5
. ومن هنا فإن 17، و يف مستوى ضعيف 0، يف مستوى مقبول 6جيد 

 قدرهتم على تعليم الضمائر العريب بصفة ضعيف. 

 وأما نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبية كما يلي:

 جدول 
 ريبيةنتائج االختبار البعدي للمجموعة التج

 التقدير النتيجة أمساء التالميذ الرقم
 ممتاز 100 أبدي إرشادى  1
 جيد 79 أغّن الزيدا تنف سى 2
 مقبول 60 أمحد ايين 3
 مقبول 62 ألدي رمحة فرتى 4
 جيد جد 85 ألفيكا سلسى  5
 مقبول 65 أملس غالية 6
 مقبول 65 أرديطو فارندي 7
 جيد 75 أسرتيد أفيلني 8
 جيد جد 86 يسري األغونج رمضان  حبرهللا 9

 جيد جد 80 مبنتارا يوغا  10
 ضعيف 50 جريليتا أيوننجتياس 11
 جيد جد 87 سنتيا فيديليا 12
 ممتاز 95 داين ديندا سافرتى 13
 ضعيف 55 دييان أرينيت 14
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 ممتاز 90 دمياس ينور فوزي 15
 مقبول 60 فاتح يونري رفنساه 16
 ضعيف 55 فيفي خفيفة 17
 ممتاز 95 فريدا سوسنيت 18
 جيد جد 85 فريمنساه ابغوس  19
 ضعيف 55 فريدا دماينيت 20
 جيد جد 80 إروندا ميشا 21
 ضعيف 55 إمسي أتى نبيلة 22
 ممتاز 100 كلكي صانية فكسي 23
 مقبول 65 ميغا رزقيا فرتي 24
 ضعيف 59 حمم د عزمي اعتصام 25
 ممتاز 90 حمم د َنضي مبارك 26
 جيد 70 حمم د محزة  27
 جيد 70 حمم د أدام ديرس 28
 جيد جد 83 حمم د أديب فاانين 29
 جيد جد 80 حمم د رجال 30
 جيد 75 نوفيتا فيربينيت 31
 جيد جد 86 نور إيفان إثنني 32
 ممتاز 90 أوكتافياين دوي كوسوما 33
 ممتاز 95 راهرداين فرتى وينرطو 34
 مقبول 65 رمحنيا جرتى هنتيكا 35
 مقبول 60 راتيح نفيسوة 36
 جيد جد 89 سافريا رخصاان 37
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 جيد 75 تريات دينا قليب إميان 38
 جيد جد 87 تريياس أنديكا 39

 2949 العدد
 75,6 املعدل

ومن نتائج هذا االختبار البعدي، ظهر أن التالميذ انلو الدرجة 
، 4مستوى جيد جدا  ، يف8. وأما التالميذ يف مستوى ممتاز 73،9املعدلة 

. ومن هنا 6، و يف مستوى ضعيف 5، يف مستوى مقبول 5يف مستوى جيد 
 فإن قدرهتم على تعليم املفردات العريب بصفة جيد.

 نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة -2

 فأما نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة كما يلي:

 جدول
 جموعة الضابطةنتائج االختبار القبلي للم

 التقدير النتيجة أمساء التالميذ الرقم
 مقبول 65 عبد احلمن نوفال 1
 ضعيف 50 أمحد فوزان 2
 ضعيف 55 أنيسا دوي تريات 3
 مقبول 65 أوانج ديوندارو 4
 ضعيف 45 أزفر نوف اجمليد 5
 مقبول 60 بوالن رمضان كاسيه 6
 جيد 75 جينتيا أفريلياان 7
 ضعيف 59 دارا أيو فرتي 8
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 مقبول 60 دييا رمضانيت  9
 جيد 70 دمياس نور فائزي  10
 جيد 70 دوان فاريزا 11
 ضعيف 45 فاريخ شريف عبدهللا 12
 ضعيف 40 فطرية إنداه لستاري 13
 ضعيف 58 زين غفاري فيإبن ص 14
 ضعيف 45 إكي دايه فراهيسيت 15
 ضعيف 40 حليمة السعدي ة مولدى 16
 ضعيف 50 لسكار إسالمي 17
 ضعيف 45 لوال ديرستا  18
 مقبول 69 ماهادي حمم د  19
 ضعيف 45 ميلينيا إندارينيت 20
 جيد 70 حمم د راجا سنداي فورا 21
 ضعيف 50 حمم د سكما أنديكا 22
 ضعيف 59 حمم د أراي دوي فرتى 23
 جيد 70 انريندرا فرتي  24
 مقبول 60 نيزار عالؤ الدين 25
 ضعيف 50 أوكتانور عزيزة  26
 ضعيف 45 نور املرضيان   27
 جيد 70 رافليسيا إنتان يوسيياان 28
 مقبول 65 راهرداين ابغوس 29
 ضعيف 50 راتيح زهرا أيوندا 30
 جيد 78 ريزي هندون 31
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 جيد 70 سلسبيال فردوسي 32
 جيد جد 80 سفتيان ابيوا 33
 جيد 73 سييت نور عيين 34
 مقبول 62 تيغوه فرمان شاه 35
 ضعيف 55 تري وحيو ننجسيه 36
 جيد جد 85 فريجينيا ووالن فوزاي 37
 ضعيف 40 أورى هنيدار 38

 2243 العدد
 59,0 املعدل

فمن نتائج هذا االختبار القبلي، ظهر أن التالميذ انلو الدرجة املعدلة 
، يف 0، يف مستوى جيد جدا 0. وأما التالميذ يف مستوى ممتاز 52،5

. ومن هنا 18، و يف مستوى ضعيف 4، يف مستوى مقبول 6د مستوى جي
 فإن قدرهتم على تعليم املفردات العريب بصفة ضعيف.

 وأما نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة كما يلي: 

 جدول 
 نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة

 التقدير النتيجة أمساء التالميذ الرقم
 جيد 70 عبد احلمن نوفال 1
 ضعيف 55 أمحد فوزان 2
 ضعيف 55 أنيسا دوي تريات 3
 جيد 78 أوانج ديوندارو 4
 مقبول 65 أزفر نوف اجمليد 5
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 جيد 75 بوالن رمضان كاسيه 6
 جيد 75 جينتيا أفريلياان 7
 مقبول 60 دارا أيو فرتي 8
 مقبول 65 دييا رمضانيت  9

 جيد 75 دمياس نور فائزي  10
 جيد 75 ادوان فاريز  11
 ضعيف 50 فاريخ شريف عبدهللا 12
 ضعيف 58 فطرية إنداه لستاري 13
 جيد 78 زين غفاري فيإبن ص 14
 مقبول 60 إكي دايه فراهيسيت 15
 ضعيف 65 حليمة السعدي ة مولدى 16
 جيد 79 لسكار إسالمي 17
 مقبول 65 لوال ديرستا  18
 جيد 73 ماهادي حمم د  19
 مقبول 67 ينيتميلينيا إندار  20
 جيد 75 حمم د راجا سنداي فورا 21
 جيد 76 حمم د سكما أنديكا 22
 جيد 78 حمم د أراي دوي فرتى 23
 جيد جد 85 انريندرا فرتي  24
 جيد 78 نيزار عالؤ الدين 25
 ضعيف 55 نور عزيزة أوكتا 26
 ضعيف 52 نور املرضيان   27
 جيد جد 80 رافليسيا إنتان يوسيياان 28
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 جيد 75 راهرداين ابغوس 29
 جيد 72 راتيح زهرا أيوندا 30
 ممتاز 90 ريزي هندون 31
 جيد 78 سلسبيال فردوسي 32
 ممتاز 90 سفتيان ابيوا 33
 جيد جد 85 سييت نور عيين 34
 جيد 75 تيغوه فرمان شاه 35
 مقبول 60 تري وحيو ننجسيه 36
 ممتاز 90 فريجينيا ووالن فوزاي 37
 ضعيف 55 رى هنيدارأو  38

 2692 العدد
 70,8 املعدل

و من نتائج هذا االختبار البعدي، ظهر أن التالميذ انلو الدرجة 
، 3، يف مستوى جيد جدا 3. وأما التالميذ يف مستوى ممتاز 60،2املعدلة 

. ومن 14، و يف مستوى ضعيف 5، يف مستوى مقبول 3يف مستوى جيد 
 فردات العريب بصفة مقبول.هنا فإن قدرهتم على تعليم امل

 مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجربية -3

وبعد معرفة بيان نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجربية، 
فقدمت الباحثة املقارنة بني االختبار القبلي والبعدي لتلك اجملموعة. واملقارنة  

 كما يلي:
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 اجلدول 
 ختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبيةاملقارنة بني اال

 التقدير النتيجة الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي

عدد 
 الطالب

النسبة 
 املئوية

عدد 
 الطالب

النسبة 
 املئوية

1 90 – 
100 

 %20,51 8 %2,56 1 ممتاز

 %28,20 11 %7,69 3 جيد جدا 89 – 80 2
 %15,38 6 %20,51 8 جيد 79 – 70 3
 %20,51 8 %17,95 7 مقبول  69 – 60 4
 %15,3 6 %51,28 20 ضعيف 59 – 0 5

 % 100 39 % 100 39 العدد

ابلنسبة إىل بيان املقارنة بني االختبار القبلي والبعدي للمجموعة 
من الطالب يف املستوى  % 10،7التجريبية فطهر أن يف االختبار القبلي 

يف مستوى جيد، و  % 21،4 يف مستوى جيد جدا، و % 7،1ممتاز، و 
 % 28،6يف مستوى ضعيف. وأما يف االختبار البعدي ظهر أن  % 60،7

 17،8يف مستوى جيد جدا، و  % 14،3من الطالب يف مستوى ممتاز، و 
يف  % 21،4يف مستوى مقبول، و  % 17،8يف مستوى جيد، و  %

ن النتيجة ممستوى ضعيف. وهذا البيان يعين أن نتيجة االختبار البعدي أكرب 
 االختبار القبلي.

 مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة -4
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وبعد معرفة بيان نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجربية، 
فقدمت الباحثة املقارنة بني االختبار القبلي والبعدي لتلك اجملموعة. واملقارنة  

 كما يلي:
 اجلدول 

 ختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطةاملقارنة بني اال

 التقدير النتيجة الرقم
 االختبار البعدي االختبار القبلي

عدد 
 الطالب

النسبة 
 املئوية

عدد 
 الطالب

النسبة 
 املئوية

1 90 – 
100 

 %7,89 3 - - ممتاز

 %7,89 3 %5,26 2 جيد جدا 89 – 80 2
 %44,7 17 %23,68 9 جيد 79 – 70 3
 %18,42 7 %21,0 8 مقبول  69 – 60 4
 %21,0 8 %50 19 ضعيف 59 – 0 5

 % 100 38 % 100 38 العدد

ابلنسبة إىل بيان املقارنة بني االختبار القبلي والبعدي للمجموعة 
من الطالب يف مستوى جيد،  %21،4الضابطة فظهر أن يف االختبار القبلي 

يف. وأما يف يف املستوى ضع %64،3يف مستوى مقبول، و  % 14،3و  
من الطالب يف مستوى ممتاز، و  %10،7االختبار البعدي ظهر أن 

 %17،8يف مستوى جيد، و  %10،7يف مستوى جيد جدا، و  10،7%
يف مستوى ضعيف. وهذا البيان يعين أن  %57،1يف مستوى مقبول، و 

 نتيجة االختبار البعدي أكرب من النتيجة االختبار القبلي.
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 ار البعدي للمجموعة التجربية و الضابطةمقارنة نتائج االختب -5

لباحثة نتائج اإلختبار جملمعتني فينبغي ل وبعد أن عرضت الباحثة عن
عرضت مقارنة نتائج اإلختبار البعدي جملموعة التجربية و اجملموعة الضابطة. 

 أما مقارنة النتائج بينهما كما يلي:

 جدول 
 مقارنة نتائج االختبار البعدي جملموعتني

 مالرق
 أمساء التالميذ 
 اجملموعة التجربية

نتائج 
االختبار 
 البعدي

 أمساء التالميذ 
 اجملموعة الضابطة

نتائج 
االختبار 
 البعدي

 70 عبد احلمن نوفال 100 أبدي إرشادى  1
 55 أمحد فوزان 79 أغّن الزيدا تنف سى 2
 55 أنيسا دوي تريات 60 أمحد ايين 3
 78 نداروأوانج ديو  62 ألدي رمحة فرتى 4
 65 أزفر نوف اجمليد 85 ألفيكا سلسى  5
 75 بوالن رمضان كاسيه 65 أملس غالية 6
 75 جينتيا أفريلياان 65 أرديطو فارندي 7
 60 دارا أيو فرتي 75 أسرتيد أفيلني 8
حبرهللا يسري األغونج  9

 65 دييا رمضانيت  86 رمضان 

 75 دمياس نور فائزي  80 مبنتارا يوغا  10
 75 دوان فاريزا 50 جريليتا أيوننجتياس 11
 50 فاريخ شريف عبدهللا 87 سنتيا فيديليا 12
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 58 فطرية إنداه لستاري 95 داين ديندا سافرتى 13
 78 يزين غفار  فيإبن ص 55 دييان أرينيت 14
 60 إكي دايه فراهيسيت 90 دمياس ينور فوزي 15
حليمة السعدي ة  60 فاتح يونري رفنساه 16

 65 لدىمو 

 79 لسكار إسالمي 55 فيفي خفيفة 17
 65 لوال ديرستا  95 فريدا سوسنيت 18
 73 ماهادي حمم د  85 فريمنساه ابغوس  19
 67 ميلينيا إندارينيت 55 فريدا دماينيت 20
 75 حمم د راجا سنداي فورا 80 إروندا ميشا 21
 76 حمم د سكما أنديكا 55 إمسي أتى نبيلة 22
 78 حمم د أراي دوي فرتى 100 انية فكسيكلكي ص 23
 85 انريندرا فرتي  65 ميغا رزقيا فرتي 24
 78 نيزار عالؤ الدين 59 حمم د عزمي اعتصام 25
 55 نور عزيزة أوكتا 90 حمم د َنضي مبارك 26
 52 نور املرضيان   70 حمم د محزة  27
رافليسيا إنتان  70 حمم د أدام ديرس 28

 80 يوسيياان

 75 راهرداين ابغوس 83 حمم د أديب فاانين 29
 72 راتيح زهرا أيوندا 80 حمم د رجال 30
 90 ريزي هندون 75 نوفيتا فيربينيت 31
 78 سلسبيال فردوسي 86 نور إيفان إثنني 32
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أوكتافياين دوي   33
 90 سفتيان ابيوا 90 كوسوما

 85 سييت نور عيين 95 راهرداين فرتى وينرطو 34
 75 تيغوه فرمان شاه 65 ا جرتى هنتيكارمحني 35
 60 تري وحيو ننجسيه 60 راتيح نفيسوة 36
 90 فريجينيا ووالن فوزاي 89 سافريا رخصاان 37
 55 أورى هنيدار 75 تريات دينا قليب إميان 38
   87 تريياس أنديكا 39

  2949  2692 

 ظهر من اجلدول السابق أن نتائج االختبار البعدي للمجموعة
أكرب من نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة =  2070التجربية = 

1685. 

 مقارنة عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعتني -6

وهذه النتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعتني. 
 وهي كما يف اجلدول التايل:

 اجلدول 
 املربع من اجملموعتنينتائج عدد االحنراف وعدد االحنراف 

 الرقم
 اجملموعة الضابطة ريبةجاجملموعة الت

1X 2X (X) 2X 
1Y 2Y (Y) 2Y 

1 75 100 25 625 65 70 5 25 
2 68 79 11 121 50 55 5 25 
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3 50 60 10 100 55 55 0 0 

4 83 62 24 576 65 78 13 169 

5 70 85 15 225 45 65 20 400 

6 85 65 7 49 60 75 15 225 

7 50 65 15 225 75 75 0 0 

8 59 75 16 256 59 60 1 1 

9 75 86 11 121 60 65 5 25 

10 70 80 10 100 70 75 5 25 

11 55 50 -5 25 70 75 5 25 

12 60 87 27 729 45 50 5 25 

13 76 95 19 361 40 58 18 324 

14 47 55 8 64 58 78 20 400 

15 55 90 35 1225 45 60 15 225 

16 40 60 20 400 40 65 25 625 

17 59 55 -4 16 50 79 29 841 
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18 75 95 20 400 45 65 20 400 

19 75 85 10 100 69 73 4 16 

20 68 55 -13 169 45 67 22 484 

21 50 80 30 900 70 75 5 25 

22 55 55 0 0 50 76 26 676 

23 90 100 10 100 59 78 19 361 

24 40 65 25 625 70 85 15 225 

25 45 59 5 25 60 78 18 324 

26 38 90 7 49 50 55 5 25 

27 35 70 35 1225 45 52 7 49 

28 30 70 40 1600 70 80 10 100 

29 60 83 23 529 65 75 10 100 

30 55 80 25 625 50 72 22 484 

31 67 75 8 64 78 90 12 144 

32 75 86 11 121 70 78 8 64 
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33 80 90 10 100 80 90 10 100 

34 83 95 12 144 73 85 12 144 

35 40 65 25 625 62 75 13 169 

36 42 60 18 324 55 60 5 25 

37 67 89 22 484 85 90 5 25 

38 56 75 19 361 40 55 15 225 

39 68 87 19 361     

 7525 449   14149 605   اجملموع
   xΣ Σ2x   yΣ Σ2y 

 

 السابق: وفيما يلي توضيع ما يف اجلدول
1X نتائج االختبار القبلي من اجملموعة التجريبة = 
2X  نتائج االختبار البعدي من اجملموعة التجريبة = 

(X)  عدد االحنراف من نتائج اجملموعة التجريبة = 
2X  عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة التجريبة = 

xΣ   =ةجمموع عدد االحنراف من نتائج اجملموعة التجريب 
Σ2x  جمموع عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة التجريبة = 
1Y  نتائج االختبار القبلي من اجملموعة الضابطة = 
2Y  نتائج االختبار البعدي من اجملموعة الضابطة = 
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 (Y)  عدد االحنراف من نتائج اجملموعة الضابطة = 
2Y  عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة الضابطة = 

yΣ  جمموع عدد االحنراف من نتائج اجملموعة الضابطة = 
Σ2y  جمموع عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة الضابطة = 

وبعد توضيع اجلدول السابق، تلخص الباحثة بعرض النتائج اآلتية 
وهي جمموع عدد االحنراف وجمموع عدد االحنراف املربع من اجملموعة الضابطة 

 بية، وهي كما يف هذا اجلدول:واجملموعة التجري

 اجلدول 
 جمموع عدد االحنراف وعدد االحنراف املربع من اجملموعتني

 اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة

جمموع عدد 
 (yΣاالحنراف )

جمموع عدد 
االحنراف املربع 

(2Σy) 

جمموع عدد 
 (yΣاالحنراف )

جمموع عدد 
االحنراف املربع 

(2Σy) 
449 7525 449 7525 

وبعد ذلك قام الباحث إبدخال النتائج السابقة إىل الرمز اإلحصائي 
 اآليت:
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مث قام  1,69 =اإلحصائي  tمن اجلدول السابق ، وجد الباحث أن نتيجة  
-t( من  degree of fredom حبث الباحث احلرية )مث t-tableالباحث بتعيني 

table  0,05يف املستوى املعنوي  1,66 =فوجد أن نتيجة%. 
 تقرير "ت"

 

 

 %0,05أكرب من نتيجة املستوى املعنوي 1,69 =اإلحصائي  tوألن نتيجة   
مقبول أي أن فروض هذا البحث مقبولة.  1Hمردود،  oH، وذلك مبعّن أن 1,66   =

 .ا أن استخدام الغناء الصناعي له فعالة يف تعليم الضمائر العربيةوخالصته

 t-test( t> )احلسايب t-table ( tحصلت التجريبة = مقبول = )اجلدويل 
 t-test( t )احلسايب <t-table ( tفشلت التجريبة = مردود = )اجلدويل 
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 الفصل اخلامس
 نتائج البحث و الّتوصيّات و املقرتحات

 

بعد القيام بعرض نتائج الد راسة امليداني ة يف الباب السا بق ، فأخذ الباحث الن تائج 
 فيما يلي : 

 نتائج البحث .أ

در س التعليم و فتح امل تعليم الضمائر: خطوات تطبيق استخدام الغناء العريب يف .1
قول ألقى املدر س ب، األسئلة عن حضور الطلبة يف الفصلبدأ بقول السالم و 

شرح املدر س  شرحا خمتصرا ليكون مقد مة ، صباح اخلري وسأل عن أحوال الطلبة
أمر  ،املدر س يقول مث  يكر رها الطالباملوضوع بطريقة املتابعة من الطلبة أي: 

عرض املدر س املادة عن الضمائر ، 11در س الطلبة لفتح الكتب يف الصفحة امل
لة غّن  املدرس غناءا  عن الضمائر بوسي،  شاشة الفصل، ويعرض فيها الغناءيف

 القيثارة.
ة ابستخدام الغناء أجنح من تعليم القواعد ابستخدام االسرتاتيجي   أن  تعليم القواعد .2

ابستخدام الغناء ليس  = تعليم القواعد oو ه 1,69الت قليدي ة بنتيجة "ت" = 
له فعالي ة على طلبة فصل احلادي عشر االجتماعي الثاين مبدرسة الثانوية العامة 

ة فصل له فعالي ة على طلب ابستخدام الغناء تعليم القواعد 1اإلسالمية ماالنج ، ه
معيار  النجاحلادي عشر االجتماعي الثاين مبدرسة الثانوية العامة اإلسالمية ما

 اإلختبار :
 1,66   ≤مردود إذا كانت "ت"  oه  
 1,66  >مقبول إذا كانت "ت"   1ه 

مقبول   1مردود أي ه    o، ف ه  1,66أكثر من  1,69 ألن  نتيجة " ت" 
 أو أن  فروض البحث مقبول.
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 لّتوصّياتا .ب

 اقرتح الباحث لتنمية كفاءة الطالب يف القواعد مبا أييت:
سوا الل غة العربي ة خاص ة يف املدرسة الثانوية العامة اإلسالمية أن يستعمل مدر   .1

ماالنج الط ريقة املتنو عة و االسرتاتيجي ة املتنو عة لتشجيع الط لبة تعليم الل غة 
 .العربي ة مثال ابسرتاتيجة الغناء يف تعليم القواعد

 غة العربي ة.الل  أن يسع د مدر سوا الل غة العربي ة  كل  مواد  لكل  لقاء يف تعليم  .2

أن يستطيع مدرسوا اللغة العربية  تشجيع الط لبة يف تعليم الل غة العربي ة  .3
 اببتكارات متنو عة إلزالة ملل الط لبة و كسلهم و تعبهم يف تعليم الل غة العربي ة.

 

 املقرتحات .ج
نظرا هلذا البحث يركز على الضمائر فحسب يف الكتاب التعليمي للغة العربية اجمللد 

تعليمي للغة العربية يف الكتاب ال لثاين، فينبغي للباحثني اآلخرين أن جيعلوا الغناء يفا
 .اجمللد الثاين حت يكون الغناء اتما جلميع املواد الدراسي للغة العربية
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رفة ، علم اللغة االجتماعي مفهومه و قضياه، دار املع1995صربي إبراهيم الس يد، 
 امعة عني الشمس،اجلامعي ة، ج

 ، 1الغالييين، جامع الدروس العربية، )دار الكتب العلمية: بريوت(، اجلزء  فيمصط
(. فقه اللغة العربي ة مدخل لدراسة موضوعات فقه اللغة. 2009أوريل خبر الدين. )

 ماالنج: مطبعة اجلامعة اإلسالمي ة احلكومي ة موالان مالك إبراهيم. 
 لعربية، )دار الثقافة اإلسالمية: بريوت(، فؤاد نعمة، قواعد اللغة ا

 م(، 2001حممد حممد داود، العربية وعلم اللغة احلديث، )دار غريب : القاهرة، 
 م(، 1986،) بريوت : دار املشرق، املنجد يف اللغة واالعالملوويس مألوف، 

 د. س.(،  ،، )دار املعارف : مصرملدرسى اللغة العربية املوجه الفّنعبد العليم إبراهيم، 
 (، 1991علي أمحد مدكور، تدريس فنون اللغة العربية، )الرايض : دار الشواف، 

 ، 1966، 1إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة مكتبة االجنلو املصرية، ط
و أوالده، مصر،  البايب فيمهدي املخزومي، يف النحو العريب قواعد وتطبيق، مطبعة مصط

 ، 1966، 1ط
 ، مادة )ضمر( 1994، 3ب، دار صادر، بريوت، طابن منظور، لسان العر 

 ، 1980حممد عبد هللا جرب، الضمائر يف اللغة العربية، دار املعارف، مصر 
نور الدين عبد الرمحن اجلامي، شرح كافية ابن احلاجب، حتقيق أسامة طه الرفاعي، دار 

 ، 2003، 1اآلفاق العربية، القاهرة، ط
 ، 1950القصاص، مطبعة جلنة البيان العريب، القاهرة، فندريس، اللغة ترمجة الدواخلي و 

، 1عبد العايل سامل مكرم، األشباه والنظائر يف النحو الدويل، مؤسسة الرسالة بريوت، ط
1985  

 محيدة، نظام االرتباط والربط،  فيمصط
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 الضمائر العربّية: 

الروابط يف العربي ة كثرية، منها ما هو لفظي ظاهر، كأدوات العطف مثال، ومنها هو  إن  
معنوي كاإلسناد، ومن بني هذه الروابط مايسميه النحاة "األمساء املبهمة" وهي الضمائر، 
وأمساء اإلشارة واملواصوالت اليت اعربرها القدامي اتبعة لإلسم حصرا ألقسام الكلمة الثالثة 

ل، حرف(، أما الدارسون احملدثون فقد جلب انتباههم أن بعض الكلمات الميكن )اسم، فع
أن ينطبق عليه تعريف القدماء هلذه األقسام، فجرت حماوالت عديدة إلعادة النظر يف 
تصنيفها، فكان أن قسمها أكثرهم تقسيما رابعيا جيعل األمساء املبهمة قسما مستقال 

  وبعضهم اسم الكناية.بذاته، أطلق عليه بعضهم اسم الضمري

ولعل  أبرز الذين اتبعوا التقسيم الرابعي من احملد ثني الدكتور إبراهيم أنيس يف كتابة "من 
أسرار اللغة" الذي وضع فيه أسسا يرى وجوب مراعتها يف حتديد أجزاء الكالم وتعريفها، 

ن احملدثني قد أ وهي: املعّن، الصيغة، وظيفة اللفظ يف الكالم، وهي اليت يقر بناء عليها
وفقوا إىل تقسيم الرابعي يعتربه أدق من تقسيم السلف، وهو: اإلسم، الضمري، الفعل، 

قسما اثنيا ومستقال من أقسام الكلم، يتضمن  (pronoun)األداة، حيث يعترب الضمري 
"ألفاظ معي نة يف كل لغة منها تركب من أكثر من هذا، ولكن ها على العموم ألفاظ صغرية 

ة، تستعيض هبا اللغات عن تكرار األمساء الظاهرة"، وميكن أن ندرج حتت هذ القسم البني
 األنواع اآلتية:

الضمائر: وهي األلفاظ املعروفة يف كتب النحو هبذ اإلسم، مثل أان، حنن، أنت  -
... 

 ألفاظ اإلشارة، مثل: هذا، هذه ... -
 املوصوالت، مثل: الذي، اليت ... -
 ...العدد، مثل: ثالثة، أربعة  -
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فما كان يسميه النحاة الدامي أمساء مبهمة يسميه احملد ثون ضمريا على سبيل التعميم، 
وتبقى مع ذلك األلفاظ الدالة على أشخاص املتكل مني واحلاضرين والغائبني إفرادا وتثنية 
ومجعا ابسم الضمائر. أم ا املخزومي فيسميها كناايت أو إشارات، ويعتربها قسما مستقال، 

ىل الفعل واإلسم واألدة، ويقول إَنا جتتمع يف جمموعات يندرج يف كل  منها ألفاظ ينضاف إ
تؤدي وظيفة معينة مشرتكة، وأهم هذه اجملموعات: الضمائر، اإلشارة، املوصول جبملة، 

 املستفهم به، كلمات الشرط.

ء اإن  هذا التقسيم يثري نقطة مهم ة حول التسمية أوال، وحول استقاللي ة هذه األجز  
عن اإلسم، فلم يعدل احملدثون عن مصطلح )األمساء املبهمة(، وهل أصابوا إبخراجهم 

 الضمري وما شاكله من أجزاء الكلم عن اإلسم؟

نبدأ حماولتنا يف اإلجابة عن هذين التساؤلني بتعريف الضمري، فقد جاء يف القاموس  
اهلزال، والضمري هو احمليط أن مادة )ضمر( تدور حول اخلفاء والضآلة، فالضمر: هو 

العنب الذابل، واللؤلؤ املضطمر: هو الذي يف وسطه بعض انضمام، وتضمري اخليل عمل 
يقصد به إزالة ترهلها، فهذه االستعماالت تشرتك يف معّن الضآلة والصغر والنقصان، 
واالنكماش. والضمري هو السر وما يف اخلاطر، وما يضمره اإلنسان يف قلبه وخيفيه، واهلوى 

ملضمر: املخفي، وأضمرته األرض أي غيبته مبوت أو بسفر، والضمار من املال: مااليرجىى ا
رجوعه. فهذه االستعماالت حتمل معّن اخلفاء، واالستتار و الغيبة، وزوال الشيء عن 
العيان. وبني املعنيني تقارب ملحوظ، فالشيء اهلزيل، والعنب الضامر... كلها متيل إىل 

والتحول عن احلالة املعهودة، فاملصطلح النحوي )ضمري( يطلق على  االختفاء، والزوال،
جمموعة من الكلمات صغرية التكوين، ضئيلة احلجم، وكل كلمة منها تعرب عن معّن مقصود 
اليظهر للسامع، والينجلي إال مبا يعني على ذلك من تكلم وخطاب، وسبق ذكر لغائب. 
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ظا ملتكلم أو خماطب أو غائب تقدم ذكره لف وقد ورد يف شرح الكافية أن الضمري "ما وضع
 أو معّن أو حكما.

لقد عاد النحاة الضمري من املبينات، وحججهم اليت استندوا عليها يف ذلك كثرية  
منهما مشاهبته احلرف يف الوضع، حيث إن أكثر الضمائر جاءت على حرف أو حرفني 

ن مشاهدة، مسماه إال بضميمة م ومشاهبته له يف االفتقار؛ ألن املضمر التتم داللته على
أو غريها، ومشاهبته له يف اجلمود، فهو اليتصرف يف لفظه أبي وجه من الوجوه، واليوصف، 

 واليتصف به.

و على الرغم من هذه املشاهبة إال أن  الضمائر ميكن أن تكون فاعال ومفعوال، 
ب أال سم، لذلك وجومبتدأ ونعتا، ومضافا إليه. إذا يصلح أن يكّن هبا عن كل  ما هو ا

تكون قسما مستقال من أقسام الكالم، "فإذا كان الضمري قائما بذاته أو مؤكدا كما 
يسمونه، فإن ه يلعب دور اإلسم ابلضابط، لذلك وجب أن نسلكه يف فصيلة األمساء"، 
فعندما وضع القدامي للكلمة أقساما ثالثة كان مرجع بعضهم يف ذلك وجهة نظر تنبين 

م جعلوا أساس التقسيم قائما على تركيب اجلملة، على التأليف  اجلملة وإسنادها، أي أَن 
وصالحية كل  كلمة يف هذا الرتكيب، وهي وجهة نظر وظيفي ة، فما كان من الكلمات 
صاحلا ألن  يقع مسندا يف اجلملة أو مسندا إليه فهو )اإلسم( فيها مثل: زيد وقائم، وما  

الفعل، مثل قام و يقوم، وما كان غري صاحل لذالك؛  كان صاحلا ألن يقع مسندا فقط فهو
 فال يقع مسندا وال مسندا إليه فهو احلرف، مثل: من، عن ...

إن  وجهة النظر هذه تنبين أساسا على ما للكلمة من وظيفة حنوية، وبناء على 
ا تقوم بوظيفة اإلسم متاما، فتقع مسندا كما  قع تذلك حتدد طبيعتها، فالضمائر أمساء؛ ألَن 

مسندا إليه، وطاملا اعتربت أمساء فالبد أن تعرتضنا قضية تعريفها وتنكريها، فكثريون هم 
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الذين عدوها معارف، بل أعرف املعارف، ليلها العلم، مث  اسم اإلشارة، مث  املوصول مث  
 احمللى، يف حني عدها فريق آخر مبهمات، فرأى أَنا حتتاج إىل إيضاح وتفسري.

ما يزيل إهبامه دون شك، شأنه يف ذلك شأن اإلشارات، فلئن   حيتاج الضمري إىل
كانت ضمائر احلضور )أي التكلم، واخلطاب( تتضح بوجود أصحابه )املتكل م أو 
املخاطب(، فإن  ضمري الغياب حيتاج إىل ما يفسره داخل الرتكيب، ويعني املقصود به، 

 للغات كلها.وهذا األمر اليقتصر على العربي ة وحدها، ولكنه عام يف ا

ليس من العسري أن نالحظ إذا أن ضمائر الغيبة "ألفظ مبهمة توقع يف اللبس، 
وحتتاج إىل البيان، والميكن استعماهلا بغري ماتشري إليه من أمسائ ظاهرة، بل حت  ضمائر 
ا من الوضوح واجلالء حبيث الحتتاج إىل بيان أو تعريف تربهن  التكل م اليت ظن وا أَن 

ا التكاد تزيد وضوحا عن غريها من األمساء األخرى، وليس ما استعماالت  اللغة على أَن 
يسميه النحاة ابلتخصيص يف العبارات)...حنن العرب، حنن الفرس( إال بيان للضمري 

 وتوضيحا له عن طريق اسم ظاهر.

ومن حيث الوظيفة فإن ضمائر العربي ة تلعب دورا كبريا يف عملي ة الربط، فالضمري 
مثال ئؤدي وظيفته يف وصل الرتاكيب كما تؤد يها أدوات املعاين الرابطة، إال أن ه  البارز

خيتلف عنها يف كونه يعتمد على إعادة الذكر يف حني تعتمد تلك األدوات على معانيها 
الوظيفي ة اليت حتدد نوع العالقة املنشأة، كأدوات الشرط مثال، وأدوات العطف، وحروف 

.  اجلر 

 الربط فإن للضمائر قيمة استعمالية تكمن يف "االختصار واإلجياز فضال عن وظيفة
يف التعبري ابالستغناء عن إعادة ماسبق ذكره من أمساء"، فضمري الغيبة يف قوله تعاىل: )أعد 
هللا هلم مغفرة(. قام مقام عشرين ظاهرا، ولو تكرر اإلسم املقصود يف كل  مر ة لذهب ذلك 

بد ، "فاجلملة كالعقد الذي جيمع بني حباته سلك وثيق،والجبمال األسلوب و متاسك لغته
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أن يبقي السلك مت صال، وإال ما استطاع الرائي أن يفهم من شكله معّن العقد، وهذا هو 
االرتباط، فإذا انقطعالسلك، وكنا نريد له أن يتصل، وأن يفهم منه معّن العقد عاجلنا 

 حب ات اتصاله أبمجل صورة، فال نرتك بني انقطاعه بريق الربط". كما البد  أن حنافظ على
العقد ثغرات تشينه، وال يكون ذلك إال بوضع الضمري يف حمله. فلو أتملنا اجلملة )رأيت 

 شيخا عليال جسمه( لو وجدان بنيتها املضمرة كاآليت )رأيت شيخا، جسم الشيخ عليل(.  

لثانية هو ملة اوكأن  اجلملتني هبذا الشكل منفصلتني، سواء أكان الشيخ يف اجل
نفسه يف اجلملة األوىل، أم أن االنفصال بينها اتم، والشيخ األول غري الثاين، ولكن ألن 
اجلملة جاءت بصورة ارتباط فيها املركب الفعلي ابملركب اإلمسي بواسطة الضمري أمن 

 اللبس، مع ضمان االختصار وعدم التكرار.

غري املقامات ري وظائفها النحوي ة بتخنلص من هذا أن الضمائر مورفيمات وظيفية تتغ
 اليت تتنزهلا، وهي عناصر حتول ابلزايدة بعد احلذف.

أما عن أقسامها فإَنا تنقسم ابعتبار الداللة إىل ثالثة أنواع، هي ضمري املتكلم 
وضمري املخاطب، وضمري الغائب. وضمري املتكلم سبعة وهي: أان، كقولنا: أان طالب 

، حنن أبناء جيل واحد. ان، حنو: اللهم  اغفرلنا وارمحنا وتب علينا. جامعي. حنن، حنو قولنا
التاء، حنو: قرأت الدرس. الياء، حنو: اللهم  اغفريل ولوالدي  وللمؤمنني مجيعا. إايي، 

 حنو:إايي فاحرتمون. إايان، حنو: إايان تكرمون.

. أنِت، توبلغت ضمائر املخاطب ست ة عشر، وهي أنت، حنو: اللهم  الإله إال  أن
حنو: أنِت طالبة جمتهدة. أنتما، حنو: أنتم أعز من أملك. أنتم، حنو: أنتم أهلي وعشرييت. 
كم،  أننت ، حنو: أننت أمهات املستقبل. إيك، حنو: إيك حنرتم. إيكما، حنو: إيكما نوقر. إاي 

كن والتربج. اتء املتكلم، حنو: أجنزت واجب كن ، حنو: إاي  كم والغش. إاي  . اتء يتحنو: إاي 
املخاطب، حنو: قلت ماال جيوز. ألف اإلثنني، حنو: التلعبا هنا. واو اجلماعة، حنو: ادخلوا 
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املسجد. ايء املخاطبة، حنو: مل تقبلني دون ابتسامة. نون النسوة، حنو: املمرضات يعتنني 
 ابملرضى، ويدوين اجلرحى.

ي، حنو: قي. هوضمائر الغائب، اليت بلغت أربعة عشر، وهي: هو، حنو: هو صدي
هي أم ي من الرضاع. مها، حنو: مها رفيقا دريب. هم، حنو: هم جيل املستقبل. هن ، حنو: 
هم  هم، حنو: إاي  مها احرتمت. إاي  مها، حنو: إاي  هن  طي بات. إايه، حنو: إايها أكرمت، إاي 

هن، حنو: إايهن أقدر ملا يفعلن من خري. هاء الغائب، حنو  :أشكر على ما صنعوا. إاي 
ضربه والده. ألف اإلثنني، حنوقوله تعاىل: قاما فصليا ركعة هللا. واو اجلماعة، حنو: دخلوا 

 املسجد. نون النسوة، تركن الواجبات ترتاكم.

وتنقسم ابعتبار الظهور وعدمه إىل الضمري البارز، وهو الذي له صورة يف اللفظ، 
نا: قرأت ، وجنو: التاء، يف قولويذكر يف الكالم، حنو: أنت، يف قولنا: أنت تلميذ جمتهد

الكتاب، وينقسم بدوره إىل قسمني: ضمري مت صل، وضمري منفصل، أما الضمري املتصلة 
فهي اليت التستقل لفظا، ولكن ها تتصل ابألفعال واألمساء واألدوات، وتكون كاجلزء من 

 ة، هي: ثالكلمة، وعالمته أن ه اليفتتح هبا الكالم، والتقع بعد إال. وله أنواع ثال

الضمائر املتصلة اليت تقع يف حمل رفع: اتء املتكلم: قمُت، اتء املخاطب:  -
قمَت/قمِت/قمُتَما/ قمُتْم/ قمنُتَّ. ايء املخاطبة: قومي تقومني. نون النسوة: قمن يقمن. 
ألف اإلثنني: قوما، تقومان، وقاما يقومان. واو اجلماعة: قوموا، تقومون، قاموا يقومون. 

 وة: قمن يقمن.نون النس

الضمائر املتصلة اليت تقع يف حمل نصب وجر، وهي ايء املتكلم: أعطاين والدي. "ان"  -
املتكلمني: كافأان، قأمنا. كاف اخلطاب: ساعدَك، ساعدِك، نصركما، نصركن. كتابك،  
كتابِك، كتابكما، كتابكم، كتابكن. هاء الغيبة: كرمه، كرمها، كرمهما، كرمهم، كرمهن. 

 لمها، قلمهما، قلمهم، قلمهن.قلمه، ق
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الضمائر املشرتكة يف الرفع والنصب واجلر، و هي : ان املتكلمني: يف الرفع: شربنا. يف  -
: لنا.  النصب: إننا. يف اجلر 

أما الضمائر املنفصلة فهي اليت تستقل لفظا، والتعتمد يف وجودها على فعل أو  
 إسم أو أداة، وهي نوعان: 

حمل رفع: للمتكلم: أان، حنن. للمخاطب: أنَت، أنِت،  ضمائر منفصلة تقع يف -
 أنتما، أنتم، أننت. للغائب: هو، هي، مها، هم، هن . 

ضمائر منفصلة تقع يف حمل نصب: للمتكلم: إايي، إايان. للمخاطب: إي َك،  -
 إي ِك، إي كم، إي كن . للغائب: إايه، إي ها، إي هما، إي هم، إي هن .

ة عتبار الظهور الضمري املسترت، والشك يف أن فكر والقسم الثاين للضمائر اب
هذا الضمري يف العربية من اخرتاع النحاة، وذلك حني رأوا أن الفعل البد له من فاعل 
يسند إليه، ويذكر بعده، كقولنا )صام املسلم، أفطر الصائم...( فإن مل يظهر الفاعل، 

حيحة، فإن ل عملية اإلسناد صومل يسند إليه ضمري ابرز قدران ضمريا مسترتا بعده جيع
تقدم )املسلم( يف اجلملة السابقة، حبيث حتولت من الفعلية إىل اإلمسي ة )املسلم صام( 
وجب تقدير ضمري يعود على املبتدأ )الفاعل يف األصل(، ليصبح الفعل )صام( وفاعله 

ب، ه)الضمري املسترت/هو( خربا )للمسلم(، ويتخذ برجشرتاسر رأاي خمالفا هلذا املذ
فيقول: "األكثر واألقرب لالحتمال هو أن يكون معّن )زيد جاء( عني معّن )جاء 
ا الفرق بينهما أين  إذا قلت )جاء زيد( أخربت عن جميئه إخبارا حمضا، وال  زيد(، وإّن 
خيالطه شيء غريه، فتقدمي الفعل هو العبارة املألوفة، وإذا قلت )زيد جاء( كان مرادي 

ىل أن  الذي جاء هو )زيد(، كأين  قلت: زيد جاء الغريه. إن الذي أن أنبه به السامع إ
يعنينا من هذا القول ليس اخلالف بني اجلملتني اإلمسية والفعلية، بل هو إشارة 
برجشرتاسر إىل أن الفاعل يف اجلملتني هو نفسه، فيكون الفعل يف اجلملة االمسية 
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سني يذهب إليه بعض الدار مستغنيا بفاعله املتقدم عن ضمري مسترت، وهو رأي 
احملد ثني، الذين يرجحون إلغاء الضمري املسترت، والنظر إىل الفعل )صام( يف اجلملة 
السابقة )املسلم صام( على أن ه مستغن بصيغته الفعلية عن الربط، وال حاجة له إىل 
 ضمري يدل على من يعود عليه، اعتمادا على أن  العربية جعلت البنية الصرفي ة للفعل

قرينة لفظي ة تغين عن تقدير ضمري رابط، الن صيغة الفعل تشري إىل صاحبه، لكن إذا 
افرتضنا أن  الضمري املسترت الوجود له يف اللغة ألصبح من العسري، بل من احملال تفسري 

ة نشوء عالقة بني مجلتني منفصلتني يف األصل، كقولنا مثال )رأيت الطفل حيبو( فالبني
لة اليت اختذت شكال خمتصرا هي كاآليت: )رأيت الطفل + الطفل املضمرة هلذه اجلم

حيبو( ولوال إضمار )الطفل( يف اجلملة الثانية جتنبا إلعادة الذكر لكن املتكلم مضطرا 
إىل تكراره أو إىل فصل اجلملتني مبا يوهم السامع أن املفعول به يف األوىل حمدث الفعل 

 تصور ذكي حيمد لنحاة العربية.يف الثانية، فكانت فكرة تقدير الضمري 

من أنواع الضمائر يف العربي ة أيضا ضمري الفصل، وهو ضمري منفصل، يسميه 
أهل البصرة فصال ويسميه أهل الكوفة عمادا، الغرض منه التوكيد، واإلشعار بتمام 
اإلسم الذي قبله، وكماله، وأن اإلسم الوارد بعده يكون خربا، وليس صفة، وإجياب 

 سند اثبتة للمسند إليه. ويشرتط يف هذ الضمري: فائدة امل

أن يكون من الضمائر املنفصلة املرفوعة املوضوع، ويكون هو األول يف  .3
 املعّن.

 أن يقع بني معرفتني، أو بني معرفة، وما قارهبا من النكرات. .4

 وأييت عادة يف املواضع اآلتية:

 ون(بني املبتدأ واخلرب، حنو قوله تعاىل: )فأولئك هم العاد .6
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 بني اسم كان أو إحدى أخواهتا وبني خربها، حنو: كان علي هو البطل. .7

 بني اسم إن أو إحدى أخواهتا وبني خربها، إن  املؤمنني هم الفائزون. .8

بني فاعل فعل األمر زمعطوفه، حنو قوله تعاىل: )قلنا اي آدم اسكن أنت  .9
 وزوجك اجلن ة(.

، حنو: ، وبني معطوفهبني الضمري املتصل الواقع فاعال للفعل املاضي .10
 راجعت أان ورفاقي دروسنا.

وقد اختلف النحاة يف إعراب ضمري الفصل، وتضاربت حوله اآلراء، وجتنبا ملا 
ميكن أن نقع فيه من خالف، حناول أن نتبين يف هذا املقام مجلة من املبادئ اللساني ة اليت 

 وية.قد تقودان إىل حتديد ماهية هذا الضمري، ومعرفته قيمته اللغ

تبدو وظيفة الضمري )هو( يف قولنا حممد هو الشاعر، ولضحة؛ حيث يفصل على 
مذهب البصريني بني أن يكون )الشاعر( نعتا، وأن يكون خربا، ولنقارن بني هذه اجلملة 
يف تركيبها احلايل )حممد هو الشاعر(، وبني قولنا )حممد الشاعر(، حيث يتوهم السامع يف 

ع ن كلمة )الشاعر( وصف ل       )حممد(، فيبقى منتظرا اخلرب، إذا يتوقتلقيه للجملة الثانية أ
أن يكون حممد الشاعر مريض، أو غائب، أو حاصل على جائزة...إخل، ألن كلميت )حممد( 
و )الشاعر( تساوات يف التعريف، وحنن نعرف أن العربية تشرتط يف اخلرب أن يكون نكرة 

ل، أما بتدأ التعريف، فالجيوز أن خنرب عن جمهو لتحصل به الفائدة، كما تشرتط يف امل
والكلمتني معرفة، فاخلرب نكرة مل يذكر بعد )كما يتوهم السامع(، وإلزالة ما يتواهم، ومنعا 
اللتباس املعّن جيء ابلضمري )هو(؛ ليؤكد للسامع أوال أن اجلملة اتمة )حممد هو الشاعر(، 

فصل خترب عنه، فقام هذا الضمري مبهمة الوليؤكد له أيضا أن )الشاعر( التصف حممدا بل 
 بني وظيفتني وحنويتني ميكن أن أتخذ مها كلمة واحدة، حمددا أيهما الوظيفة املناسبة.
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إن العربية لغة متيل إىل التخفيف عادة، والتزيد على تركيب معني مامل تبتغ معّن 
بقة ( يف اجلملة الساجديدا، وإال كان الزائد من الكالم حشوا، الطائل منه، فالضمري )هو

أي أنه دخل على مجلة )حممد  –كما سلف وأن أن ذكران   –فاصل بني النعت واخلرب 
 الشاعر( كعنصر حتويل، فغري املبّن الذي غري بدوره املعّن.  

يتضح إذا أن الضمري )هو( يف هذه اجلملة وغريها مما شاكلها يف الرتكيب، ضمري  
 خيرب مع خربه عن املبتدأ األول. فصل يقع مبتدأ اثنيا يف مجلته، و 

إضافة إىل ضمري الشأن الذي أطلق عليه حناة العربية أمساء عدة، فسموه ضمري  
األمر، وضمري القص ة، وضمري الشأن وضمري احلكاية. وهو ضمري غري شخصي، فال يعود 

ا على اجلملة اليت تقع بعده سواء أكانت إمسية، أم فعلية، عل  ىعلى شخص معني، وإّن 
 النقيض من سائر الضمائر األخرى اليت تعود على اإلسم الذي تقدمها.

وأييت ضمري الشأن يف أول اجلملة، تكون بعد مفسرة له، وموضحة معناه، وهلا  
حمل من اإلعراب خالفا لسائر املفسرات، وقد مسي هبذه التسمية ألن ه يدل على احلال، أو 

ني قوله تعاىل: )قل هو هللا أحد(، وال خالف باحلديث الذي سيدور يف اجلملة بعده، حنو 
 النحاة حول هذا الضمري.

يتضح مما سبق أن الضمري كلمة جاءت لتؤدي وظيفة الربط بني كلمتني أو جمموعة   
كلمات أخرى، فتحقق يف ذلك االنسجام والرتابط اللغوي، وجيدر بنا يف هذا املقام أن 

 إىل:نشري إىل تقسيم التوزيعيني للفاظم اللغة 

اللفاظم احلرة، وهي اليت تتضمن يف بنيتها دليل وظيفتها، وّنثل هلا أبمساء الزمان  -
يف –واملكان واملدن. فعندما أقول: زرت صديقي يف )اجلزائر(، فكلمة )اجلزائر( 
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واضحة املعّن والداللة، وهي حاملة لوظيفتها بشكل واضح  -هذاالسياق وخارجه
 لذلك فهي لفظم حر.

 تبطة: وهي الكلمات اليت أتيت متصلة ببعضها البعض، ومرتبطة ألداءاللفاظم املر  -
ها ابلنسبة وظيفة تركيبي ة معينة، فتحدد عالقتها ببقية الرتكيب بلفظم وظيفي أو مبرتبت

 للعناصر األخرى يف ذلك الرتاكيب مثل: كتابك، مدرسيت.

ني العناصر الربط بويعنينامن هذاالتقسيم النوع الثاين من اللفاظم الذي يؤدي وظيفة 
األخرى، وإن كان هذاالنوع عاما، شامال عند التوزيعيني لكل ماميكن أن يصل بني جزئني 
يف تركيب واحد؛ فإن ه يشمل بصفة مباشرة الضمائر اليت متلك قدرة الوصل بني أكثر من 
ا عناصر الربط يف النص الواحد وبني النصوص املتباعدة زماان زمكاان، وهذ  اتركيب؛ إَن 

مايسمى يف الدراسات احلديثة ابإلحالة الداخلي ة واإلحالة اخلارجية، مث  إن دوره يتعدى 
ذلك إىل اإلحالة القبلية واإلحالة البعدي ة، ومثال ذلك بقوله تعاىل:)ذلك الكتاب الريب 
فيه هدى للمتقني(، حيث حيلل املفسرون هذه اآلية بقوهلم إن )ذلك( من سورة البقرة 

احتة الكتاب. وهذا دليل واضح على قدرة الضمائر أن تصل بني الكلمات أو إحالة إىل ف
 حت  النصوص على الرغم مما يفصلها عن بعض من تراكيب تطول او تقصر.

ن الضمائر يف إ -استفادة من نظرايت الدرس اللساين احلديث -ويف اخلتام ميكننا أن نقول
اإلسم،  وية فهي التقع يف اجلملة إالموقعالعربية أمساء، يؤكد ذلك ما تؤديه من وظائف حن

والحتل إالحمله، فتعوضه ويعوضها، وهيا أمساء مبهمة حتتاج إىل ما يوضح غموضها، ويفسر 
معنها، والدليل على ذلك أن شرط استعماهلا أن تسبق ابسم ظاهر معروف لدى كل من 

ية األصلية عتور البنالسامع واملتكلم، حت  تكون واضحة يف األذهان، ابإلضافة إىل ما ي
للضمري من تغيري، بزايدة أحد عناصر التحويل، لتحقيق زايدة يف املعّن، ألن كل زائد يف 
مبّن ما يؤدي ابلضرورة إىل زايدة يف معناه، وقياسا على ما ورد عن العرب يف جواز ترتيب 
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ن عناصر إالكلمات، وقياسا على ماورد عنهم أيضا من أوجه املطابقة يف العدد واجلنس، ف
الزايدة على خمتلف أنواعها وأشكاهلا البد أن تسري يف خط املبين قبل أن تعطي املعّن، 
فاملعروف عن الضمائر مثال أن معناها اليتحدد إالبذكر من تعود عليه سلفا، فإن كان 
املذكور يف اجلملة مفردا، البد أن يكون الضمري مفردا، وإن كان مجعا، البد أن يكون 

ئدا على مجاعة، وإن كان مؤنثا، كان الضمري كذلك. واعتباران الضمائر عناصر الضمري عا
التحويل الينفي حبال من األحوال أن يتغري  معناها هي األخرى بتغيري بنيتها، وذلك عندما 
نضيف عليها عنصرا حتويلها جيعل داللتها اجلديدة ختتلف قليال أو كثريا عما وضعت له 

 يف األصل.
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PEDOMAN WAWANCARA 
 

Petunjuk Umum: 

1. Wawancara ditujukan kepada para kepala PPBA terdahulu, kepala Pusat Pengembangan 

Bahasa saat ini dan pakar di bidang kurikulum. 

2. Tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui tentang latar belakang pendirian PKPBA, 

tujuan yang ingin dicapai dari pengajaran bahasa Arab di PPBA, dan kurikulum yang 

digunakan serta perkembangannya. 

Pertanyaan untuk Kepala PPBA terdahulu 

1. Apa harapan yang ingin dicapai setelah mahasiswa belajar bahasa Arab selama satu tahun? 

2. Bagaimanakah model kurikulum PKPBA pada saat itu? 

3. Metode pembelajaran apa saja yang digunakan pada masa kepemimpinan anda? 

4. Di PPBA ada 4 tahapan. Kenapa ada 4 tahapan? 

5. Mengapa aspek penilaian akhir hanya 4 maharah? Kenapa tidak yang lain? 

6. Selain pembelajaran formal di kelas adakah kegiatan ekstra yang dilaksanakan? 

7. Bagaimanakah PPBA menfasilitasi mahasiswa agar bisa memanfaatkan bahasa Arab dijurusan 

masing-masing? 

8. Kendala apakah yang dihadapi pada saat itu? Dan apa solusinya? 

9. Saat ini PPBA sedang mengembangkan model Al Arabiyah li Aghradl Khosshoh. Apa pendapat 

anda tentang model ini? 

10. Bagaimanakah kesan anda terhadap PPBA saat ini? 

Pertanyaan Kepala Pusat Pengembangan Bahasa 

1. Saat ini apa tujuan spesifik yang ingin dicapai setelah mahasiswa belajar bahasa Arab di PPBA 

selama satu tahun? 

2. Saat ini PPBA menggunakan pendekatan Nadhariyah wahdah, menurut anda apa kelebihan 

dan kekurangan pendekatan model ini dibandingkan dengan Nadhariyah furu’? 

3. Mengapa aspek penilaian akhir hanya 4 maharah? Kenapa tidak yang lain? 

4. Bagaimana pendapat anda jika di PPBA di beri materi tambahan? 

5. Buku ajar yang digunakan saat ini apakah sudah sesuai dengan target dari tiap tahapan? 

6. Bagaimanakah arah pengembangan kurikulum PPBA ke depan? 

7. Apa yang melatarbelakangi sistem Al Arabiyah li Aghradl Khoshoh 

8. Ke depan, antara Al Arabiyah Al Ammah dan Al Arabiyah li Aghradl Khoshoh manakah yang 

akan diprioritaskan? 



 

 
 

 نتيجة المقابلة

يوليو  2تور مفتاح اهلدى، وأجريت هذه املقابلة يف سجل نتيجة املقابلة مع رئيس مركز اللغات الدك
2015. 
 إىل ما يهدف تعليم اللغة العربية يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية؟ .1

إن هدفنا البد أن يكون واقعيا، فتعليم اللغة العربية هنا يرتكز إىل املهارات اللغوية. ونقسم إىل 
م املهارات اللغوية وأما يف الفصل الثاين تعليم اللغة قسمني، ففي الفصل األول نرتكز إىل تعلي

 العربية للتخصصيات.
 ما الطريقة املستخدمة يف تعليم اللغة العربية يف الربنامج؟ .2

حنن ال حندد طريقة معينة بل نفّوض األمر إىل املدرسني فيختار املدرس الطريقة اليت يراها مناسبة 
 بأحوال الطلبة.

 الوحدة املستخدمة حاليا؟ما مزايا وعيوب نظرية  .3
من مزايا نظرية الوحدة استيعاب املهارات األربع يف ضمن موضوع واحد، وأما نقصانه إهنا حتتاج 

 إىل مدة طويلة ملوضوع واحد.
 ملاذا التقييم يف هذا الربنامج حول املهارات األربع فقط؟ .4

مهارة اللغوية فقط وال للنظرية حنن نرى أن اللغة هي املهارة وليس املعرفة، فلذلك التقييم هنا لل
 اللغوية.

 هل ترى أن الربنامج حيتاج إىل إضافة املواد اإلضافية مثل احملفوظات؟ .5
إذا أضيفت املادة اإلضافية مثل احملفوظات فإهنا مؤيدة للمادة األساسية فقط وليس تكون مادة 

 أساسية ألهنا ال تُعّلم اللغة.
 اض خاصة يف املستقبل؟كيف يكون تطوير برنامج العربية ألغر  .6

أساسيا أن العربية ألغراض خاصة حتاول أن تزوِّد الطلبة باملفردات حول العلوم املدروسة يف الكلية، 
 وتطويرها يكون يف شكل العربية ألغراض خاصة حول العلوم املدروسة يف القسم.

 
 .2015ليو يو  31سجل نتيجة املقابلة مع أستاذ غفران حنبلي، وأجريت هذه املقابلة يف 



 إىل ما يهدف تعليم اللغة العربية يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية؟ .1
أوال: أن يقدر الطلبة على الكالم بالعربية، ثانيا: يقدر الطلبة هبذه اللغة على دراسة النصوص 

 العربية املتعلقة بدين اإلسالم أو املواد التعليمية يف القسم.
 هناك منهج متكامل منظم؟ كيف يكون املنهج آنذاك؟ هل .2

إن املنهج آنذاك راجع إىل أهداف التعليم وهي تزويد الطلبة مبهارة الكالم واالستماع فلذلك 
 استخدمنا كتاب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا وهو العربية للناشئني. 

 ما الطريقة املستخدمة يف تعليم اللغة العربية؟ .3
ولكن يف كل أول الفصل الدراسي شجعنا املدرسني باستخدام الطريقة  إننا ما حددنا طريقة معينة،

 املباشرة.
 ملاذا تكون يف الربنامج اخلاص أربع مراحل؟ .4

بوجود هذه املراحل األربع أو اختبارات املرحلة يكون الطلبة ناشطني يف املطالعة، سوف يواجه 
 الطلبة اختبار املرحلة بعد الدراسة شهرين.

  هذا الربنامج حول املهارات األربع فقط؟ملاذا التقييم يف .5
 ألن الرتكيز يف التعليم هو ممارسة اللغة العربية، ولكن ال ينقص عن ذلك املعارف اللغوية. 

 ما املشاكل اليت واجهها الربنامج؟ .6
كثرية، منها من حيث املرافق اليت حتتاج إىل جهد املدرسني يف إحضار الوسائل. حني ذاك عندنا 

 البيانات حمدد، ومصادر تعليم اللغة العربية ليست كثرية مثل األن.جهاز عرض 
 ما رأيك يف العربية ألغراض خاصة؟ .7

أرى أنه جيد وأؤيّد على ذلك، إال أن الطالب الذي يدرسه البد أن يكون متقنا يف العربية 
يناسب للجميع حيث له زاد من كفاءة لغوية أساسية. ثانيا: البد من حتليل كفاءة الطالب كي 

 حمتوى الكتاب بكفاءة الطالب.
 ماذا ترى يف الربنامج اخلاص اليوم؟ .8

أرى أن الربنامج جيد من حيث االبتكار، مثل االبتكار يف تطوير املنهج وغريه. ولكن املراقبة 
 والتقومي فيه ناقص.

 سجل نتيجة املقابلة مع الدكتور ولدانا وارغاديناتا.
 يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية؟إىل ما يهدف تعليم اللغة العربية  .1



الرأي األول يف تأسيس الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية هو أن هناك ظاهرة بعض املدرسني 
للعلوم اإلسالمية ال يفهمون العربية، فهناك مدرس التفسري يدرس بالكتب املرتمجة، فلذلك الغاية 

 ميةمن تعليم اللغة العربية هي للدراسة اإلسال
 كيف يكون املنهج آنذاك؟ هل هناك منهج متكامل منظم؟ .2

إن املنهج املستخدم هو استخدام كتاب العربية للناشئني، هذا الكتاب لتعليم اللغة العربية لغري 
 الناطقني هبا. وهناك منهج وحمتواه هو هذا الكتاب.

 ما الطريقة املستخدمة يف تعليم اللغة العربية؟ .3
 استخدموا طريقة القراءة والرتمجة وهناك أيضا تطبيق الكالم والتدريبات.كثري املن املدرسني 

 ملاذا تكون يف الربنامج اخلاص أربع مراحل وما الغاية لكل املرحلة؟ .4
يف البداية ليس هناك مراحل، بل مستويات الكفاءة اللغوية، من املبتدئ واملتوسط واملتقدم حسب 

وكان يف املاضي ُعقد االختبار بعد انتهاء دراسة كتابني أو املستوى من الكتاب العربية للناشئني. 
جملدين من العربية للناشئني. مث تغري النظام حيث مواعد االختبار يكون مثل االختبار يف الكلية، 

 فظهر بعد ذلك املراحل األربع، وُقسم كتاب العربية للناشئني الستة إىل أربع مراحل.
 حول املهارات األربع فقط؟ملاذا التقييم يف هذا الربنامج  .5

يف البداية، التقييم ليس حسب املهارة بل يف حسب املادة وهي مادة اللغة العربية، وكذلك ليس 
هناك تقسيم لكل مهارة يف العربية للناشئني، فعندما ظهر منط املهارة قام املدرسون بتصنيف املواد 

 إىل مهارات.
 ما املشكالت اليت واجهها الربنامج؟ .6

ت هي امجمود، ألن كفاءة املدرسني يف تعليم اللغة األجنبية يف الدرجة املنخفضة. معظم املشكال
املدرسني ليس هلم خربات يف تعليم اللغة الثانية، فكانوا يعلمون العربية بطريقة الشرح والبيان 

 فسبب إىل ملل الطلبة.
 ما رأيك يف العربية ألغراض خاصة؟ .7

وهو من صورة دمج القرآن بالعلوم، فأرى أن تعليم اللغة العربية هو هذا الربناج هو برنامج للجامعة 

للدراسة اإلسالمية وليس ألغراض خاصة. فريجى من فهم الطلبة للعلوم اإلسالمية أن يندمج بالعلوم 

 املدروسة يف األقسام.
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A. Tujuan 

1. Menurut anda tujuan pembelajaran bahasa Arab di PPBA yang ideal adalah: 



a. Mahasiswa menguasai bahasa Arab lisan dan tulisan dalam ruang lingkup umum 

b. Mahasiswa menguasai bahasa Arab lisan dan tulisan dalam ruang lingkup 

akademik 

c. Mahasiswa menguasai bahasa Arab lisan dan tulisan dalam ruang lingkup 

keislaman 

d. Semuanya 

B. Pembelajaran 

1. Maharah apa yang anda ajar? Bisa memilih lebih dari satu 

a. Kalam b. Istima’ c. Qiroah d. Kitabah 

2. Metode apa yang anda gunakan dalam mengajar maharah tersebut? 

…………………………………………………………………………………………………………………………..…

. 

3. Apakah anda menggunakan media pembelajaran selain yang ada di kelas? 

a. Sering b. Kadang-kadang c. Jarang d. Tidak pernah 

4. Jika anda menggunakan media lain, media apa dan kenapa menggunakan media 

tersebut?...............................................................................................…………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Menurut anda pengajaran tiap maharah apakah sudah sesuai dengan porsinya? 

a. Sesuai b. cukup c. Kurang d. Tidak sesuai  

6. Menurut anda apakah sistem pembelajaran bahasa Arab di PPBA menjadikan 

mahasiswa dapat menguasai bahasa Arab dengan baik? 

a. Iya b. cukup c. Kurang d. Tidak 

Sebutkan alasan anda:  .........................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

C. Bahan Ajar 

1. Apakah konten dalam buku Arabiyah Baina Yadaika sesuai dengan kebutuhan 

mahasiswa? 

a. Sangat sesuai b. Sesuai c. Kurang sesuai d. Tidak sesuai 

Sebutkan alasan anda:  .........................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

2. Menurut anda selain materi tentang 4 maharah apakah di PPBA perlu ditambah 

dengan materi penunjang lain? 

a. Perlu b. tidak perlu 

3. Jika menurut anda perlu, materi apakah yang perlu ditambahkan? Bisa memilih 

lebih dari 1 

a. Mahfudlot b. Balaghoh c. adab d. Al-Qur`an 



e. Hadits f. lain-lain:……………………………………………… 

4. Apakah materi Qowaid (Nahwu) yang diajarkan sudah mencukupi? 

a. Sangat cukup b. cukup c. kurang d. sangat kurang 

5. Bagaimana pendapat anda dengan program Al Arabiyah Li Aghradl Khoshoh? 

a. Sangat penting b. Penting c. Biasa d. Tidak penting 

Sebutkan alasan anda:  .........................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

D. Kendala 

1. Selama proses pembelajaran, kendala apa yang anda hadapi (teknis/non teknis)?

  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 

  



E. Konten 

Di antara tema-tema berikut ini, manakah yang menurut anda sesuai dengan 
kebutuhan mahasiswa? Pilihlah 12 tema dari 20 tema yang ada. anda dapat 
mengusulkan tema yang sekiranya diperlukan. (untuk pengajaran tahap 1 dan 2 / 
semester 1) 

 الطعام التعارف
 الرتويح عن النفس السكن

 صوم رمضان احلياة اليومية
 األعياد يف اإلسالم الصالة

 يف السوق االلتحاق بامجامعة 
 النظافة تعلم اللغة العربية

 الصحة األسرة
 الطالب املثايل املهن
 القرأن السفر
 والعلوماإلسالم  العطلة

 
Di antara tema-tema Nahwu berikut ini, manakah yang menurut anda sesuai dengan 
kebutuhan mahasiswa? Pilihlah 12 tema dari 20 tema yang ada. anda dapat 
mengusulkan tema yang sekiranya diperlukan. (untuk pengajaran tahap 1 dan 2 / 
semester 1) 

 الصفة واملوصوف الكلمات أقسام
 املضاف واملضاف إليه الفعل املاضي
 كان وأخواهتا الفعل املضارع

 إن وأخواهتا الفعل األمر
 نصب الفعل املضارع الفاعل

 جزم الفعل املضارع املفعول به
 نائب الفاعل حروف امجر

 الظرف املفرد واملثىن وامجمع
 احلال النكرة واملعرفة

 التمييز واخلرباملبتدأ 



 
 

 
 

 نتيجة االستبانة

م،  2015يونيو  20قد وزّع الباحث االستبانة إىل ثالثني مدرسني يف يوم امجمعة 
منهم االستبانة إىل الباحث. وكما سبق ذكره أن هذه االستبانة ملعرفة األهداف، وطرق  27وأعاد 

  يواجهها املدرسون. وشرحها كما يلي:التعليم، والوسائل املستخدمة، واملشاكل اليت
 1جدول رقم 

 االستبانة أسئلة الرقم
 بنود األجوبة

 د ج ب أ

  الهدف 

 12 4 4 5 هدف التعليم 1

  التعليم 

 سيتم شرحها الحقا الطريقة املستخدمة 1

 - 1 16 10 استخدام الوسائل يف التعليم 2

 سيتم شرحها الحقا الوسائل املستخدمة 3

 3 12 9 3 نصيب تعليم كل من املهارات 4

 2 72 16 1 جناح الربنامج يف التعليم 5

  المواد التعليمية 6

مناسبة حمتوى الكتاب التعليمي  1
 باحتياجات الطلبة

4 17 5 - 



 
 

 
 

 - - 4 22 احلاجة إىل املواد اإلضافية 2

 سيتم شرحها الحقا نوع املواد اإلضافية 3

 1 14 11 - عدد حمتوى القواعد 4

 2 5 13 6 الرأي عن العربية ألغراض خاصة 5

 سيتم شرحها الحقا الموضوعات التعليمية 6

 
واستنادا على نتائج االستبانة السابقة تتضح أحوال تعليم اللغة العربية يف الربنامج اخلاص 

 لتعليم اللغة العربية، وبياهنا تفصيليا كما يلي:
 الهدفأوال: 

 العربية يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية؟ما هدف تعليم اللغة  .1
رأى معظم املدرسني ينبغي أن يكون هدف تعليم اللغة العربية يف هذا الربنامج أن يسيطر 
الطلبة على اللغة العربية شفويا وحتريريا يف اإلطار العام واألكادميي واإلسالمي حيث بلغ 

ن هدف التعليم يف هذا الربنامج أن % منهم أجابوا أن يكو 18،5% أجابوا بذلك، و44
% منهم أجابو ب 14،8يسيطر الطلبة على اللغة العربية شفويا وحتريريا يف اإلطار العام، و

"اإلطار األكادميي" فقط، وكذلك الذين أجابوا ب "اإلطار اإلسالمي" فقط بلغ عددهم 
14،8.% 

 ثانيا: التعليم

 ما الطريقة اليت استخدمتها يف التعليم؟ .1
ما أعطى الباحث هلذا السؤال خيارات األجوبة املعّينة فلذلك ظهرت األجوبة املختلفة من 

مدرسا أي  12الطرائق اليت استخدمها املدرسون هي: الطريقة املباشرة )استخدمها 
%( والطريقة االنتقائية 18،5مدرسني أي  5%( وطريقة القواعد والرتمجة )استخدمها 44،4



 
 

 
 

%( والطرائق األخرى مثل الطريقة السمعية الشفوية 14،8ي مدرسني أ 4)استخدمها 
 والطريقة االتصالية وغري ذلك.

 هل استخدمت الوسائل التعليمية غري الوسائل املوجودة يف الفصل؟ .2
%، وبعظهم 59،3مدرسا أي  16معظم املدرسني أحيانا استخدموا الوسائل األخرى وهم 

 %، والباقي نادر.37رسني أي مد 10استخدموا الوسائل األخرى كثريا وهم 
 ما هي الوسائل اليت استخدمتها؟ .3

ما أعطى الباحث هلذا السؤال خيارات األجوبة املعّينة فلذلك ظهرت األجوبة املختلفة من  
%( والبطاقة 25،9مدرسني أي  7الوسائل املستخدمة معظمها األفالم والفيديو )استخدمها 

% منهم(، وهناك الوسائل 14،8%( واللعبة )استخدمها 22،2مدرسني أي  6)استخدمها 
 لدولية واحلاسوب والصورة وغريها.األخرى مثل الشبكة ا

 هل تعليم كل املهارات مناسب بنصيب كل منها؟ .4
رأى معظم املدرسني أن مناسبة تعليم املهارات بنصيب كل منها يف الدرجة الناقصة وهم 

%، والذي رأى أهنا يف الدرجة املناسبة 33،3%، والذي رأى أهنا يف الدرجة الكافية 44،4
 هنا يف الدرجة غري مناسب.% وكذلك الذي رأى أ11،1

هل التعليم يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية قادر على جعل الطلبة يسيطرون على اللغة  .5
 العربية؟

رأى معظم املدرسني أن التعليم الربنامج جيعل الطلبة يسيطرون على اللغة العربية وهم 
رون على اللغة العربية إال % منهم أن الربنامج ال جيعل الطلبة يسيط25،9، ورأى 59،35
 % منهم قالوا أن الربنامج ال جيعل الطلبة يسيطرون على اللغة العربية.7،4قليال، و 

 ثالثا: المواد التعليمية
 هل احملتويات يف كتاب العربية بني يديك مناسبة باحتياجات الطلبة؟ .1

ا باحتياجات جد كتاب العربية بني يديك مناسبة% من املدرسني أن حمتويات  14،8رأى 
 % منهم أهنا ناقص املناسبة.18،5% منهم أهنا مناسبة، ورأى 63الطلبة، ورأى 

 هل الربنامج يف حاجة إىل إعطاء املواد اإلضافية؟ .2



 
 

 
 

% من املدرسني أن الربنامج حيتاج إىل إعطاء املواد اإلضافية، والباقون أي 81،5رأى 
 % منهم ال يرون ذلك.14،8

 حملتاجة؟ما هي املواد اإلضافية ا .3
 مدرسني. 6مدرسني، وأما احلديث اختاره  9املدرسا، والقرآن اختاره  12احملفوظات اختارها 

 هل املواد من القواعد املدرَّسة كافية؟ .4
% منهم أهنا 3،7% منهم أهنا ناقصة، ورأى 51،9% منهم أهنا كافية، ورأى 40،7رأى 

 ناقصة جدا.
 خاصة؟مذا ترى يف أمهية برنامج العربية ألغراض  .5

% 48،1% من املدرسني أن برنامج العربية ألغراض خاصة مهّم جدا، ورأى 22،2رأى 
 % منهم أنه ذو أمهية عادية، والباقون رأوا أنه غري مهّم.18،5منهم أنه مهم، ورأى 

 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 



 
 

 
 

 اللغة العربية للمرحلة األولىمنهج تعليم 
 بالبرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية 

 بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
 

 البرنامج رؤية .أ 
جعل اللغة العربية لغة االتصال بني األكادمييني يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

 العلمية يف امجامعة. احلكومية مباالنج، وجعلها لغة األعمال

 البرنامج رسالة .ب 
 جعل تعليم اللغة العربية تعليما مفرحا ومسّليا وُمقِدرا.

 أهداف البرنامج .ج 
يهدف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية إىل تكوين كفاءة الطلبة اللغوية اليت تكون أداة 

من هذا التعليم أن يقدر  للدراسة اإلسالمية من خالل التعليم املكثف واملفرح واملقدر، ويرجى
 الطلبة على االتصال باللغة العربية ودراسة الكتب العربية بأنفسهم لتطوير العلوم يف املستقبل.

 األساس الفلسفي .د 
التعليم البد أن يهتّم بتكوين  هذا املنهج تابع للفلسفة التقدمية الذي يرى أن

 اإلبداعات، وإعطاء بعض األنشطة، وامجو الطبيعي، وخربات الطلبة.

 نوع المنهج .ه 
هذا املنهج يبىن على أساس املنهج املتمركز حول املتعلم أي منهج النشاط. يقوم هذا 

يقبلون  املنهج على أساس حاجات املتعلمني واهتماماهتم وأغراضهم وخرباهتم والنشاطات اليت
عليها واملوضوعات أو املشكالت اليت يهتمون هبا ويركزون عليها سواء أكانوا على شكل أفراد 

 أم جمموعات. ويهدف هذا املنهج إىل حتقيق منو املتعلم من خالل اخلربة النشطة.
 
 



 
 

 
 

 معيار الكفاءة .و 
 الكفاءة اللغوية: .1

التحدث واالستماع والقراءة أن حيسن الطلبة استخدام اللغة العربية الفصحى عن طريق 
 والكتابة وتوظيفها يف شؤون احليات اليومية ويف خمتلف اجملاالت.

 الكفاءة االتصالية: .2
أن يكتسب الطلبة القدرة على استعمال اللغة استعمااًل صحيحًا يف االتصال باآلخرين. 

 مما ييسر هلم أمورهم ويعينهم على قضاء حوائجهم ومصاحلهم.
 :الكفاءة الثقافية .3

أن حيب الطلبة اللغة العربية لغة القرآن الكرمي ودين اإلسالم، ويتعارفون على جوانب خمتلفة 
  من ثقافة اللغة العربية ويضاف إىل ذلك أمناط من الثقافة اإلندونيسية اليت يعيشون فيها.

 الكفاءة األساسية .ز 
 مهارة االستماع:

 العربية وأصوات لغة الدارس األوىلأن يدرك الطلبة أوجه التشابه والفروق بني األصوات  .1
 أن ميّيز الطلبة بني األصوات املتجاورة يف النطق واملتشاهبة يف الصورة .2
 أن يتمكن الطلبة من االستماع إىل الكلمات أو التعبريات مث نطقها وكتابتها .3

 مهارة الكالم:

األصوات املتشاهبة متييزا أن ينطق الطلبة األصوات العربية نطقا صحيحا والتمييز عند النطق بني  .1
 واضحا.

 أن يقدر الطلبة على التعبري عنما خطر يف أذهاهنم أو مشاعرهم .2
 أن يستخدم الطلبة التعبريات املناسبة للمواقف املختلفة. .3

 مهارة القراءة:

 أن يقرأ الطلبة النص من اليمني إىل اليسار يف سالمة وطالقة وفهم. .1
 لنص املقروءأن يستنتج الطلبة املعىن العام من ا .2

 



 
 

 
 

 مهارة الكتابة:

أن يتعرف الطلبة طريقة كتابة احلروف اهلجائية يف أشكاهلا ومواضعها املختلفة وتعود الكتابة  .1
 من اليمني إىل اليسار بسهولة

 أن يراعي الطلبة القواعد اإلمالئية األساسية يف الكتابة .2

 المحتوى .ح 
املواد األساسية يتكون احملتوى التعليمي يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية من 

 :واإلضافية
 املواد األساسية:

 األربع )االستماع والكالم والقراءة والكتابة(، واملوضوعات هي: املهارات اللغوية .1
 التعارف 
 السكن 
 احلياة اليومية 
  الصالة 
  االلتحاق بامجامعة 
 يف املكتبة 

 

 املواد اإلضافية:
 : األصوات، واملفردات، والرتاكيب النحوية العناصر اللغوية .1
 حفظ القرآن )امجزء الثالثني( .2
  احملفوظات .3

 طريقة التدريس .ط 
حيث الطريقة املستخدمة لتعليم اللغة العربية يف هذا الربنامج هي الطريقة االنتقائية، 

طلبة وامجو التعليمي يف الفصل، مع االهتمام خيتار املدرس الطريقة اليت يراها مناسبة بأحوال ال
 بالطريقة املستخدمة ومناسبتها بأحوال الطلبة واملواد املدروسة.



 
 

 
 

 الوسائل .ي 
علما بأن الوسائل التعليمية هلا دورا مهما يف حتسني عملية التعليم وكما هلا أمهية 

التعليمية يف التعليم عند للمدرس والطلبة واملواد الدراسية فعلى املدرس استخدام الوسائل 
 احلاجة إليها. والوسائل امجاهزة يف الربنامج اليت يكمن االستفادة منها:

 مكرب الصوت .1
 املخترب اللغوي .2
 غرفة الوسائل املتعددة .3
 الكتب العربية .4
 األفالم العربية .5
 الشبكة الدولية .6

 واأللعاب وغريها.وإضافة إىل ذلك الوسائل اليت حيضرها املدرس مثل البطاقة واحلاسوب 

 مدة الدراسة .ك 
أسبوعا. وعدد احلصص ثالث حصص يوميا  9إن مدة الدراسة يف هذه املرحلة هي 

ومخس عشرة حصة أسبوعيا، ويف األسبوع خسمة أيام، ومدة حصة واحد ساعة ونصف. وأما 
 توزيع احلصص للمواد التعليمية كما يلي:

 عدد الحصص مواد رقم
 4 مهارة االستماع 1
 4 مهارة الكالم 2
 3 مهارة القراءة 3
 2 مهارة الكتابة 4
 1 الرتاكيب النحوية 5
 1 حفظ القرآن 6

 15 المجموع
 
 



 
 

 
 

 التقويم .ل 
 :من العربية اللغة لتعليم اخلاص الربنامج يف التقومي يتكون

 والكالم االستماع ملهارة االختبار ويشمليف األسبوع التاسع،  ويكون: املرحلة اختبار 
 .والكتابة والقراءة

 الكرمي القرآن من الثالثني امجزء حفظ اختبار 
 والتحريري، الشفوي والتعبري املفردات، استيعاب ويشمل(: Portofolio) األعمال حقائب
 .الفصل يف والنمو والرتمجة،

 
 



 
 

 
 

 المخطط الدراسي للمرحلة األولى .م 
 مهارة االستماع 

 المصادر التقويم الخبرة التعليمية الموضوعات المؤشرات األساسيةالكفاءة  الرقم
 التشابه أوجه أن يدرك الطلبة 1

 العربية األصوات بني والفروق
 األويل الدارس لغة وأصوات

  يعرف الطلبة التشابه بني األصوات
 العربية واألصوات اإلندونيسية

  يعرف الطلبة الفروق بني األصوات
 اإلندونيسيةالعربية واألصوات 

 التعارف 
  السكن 

 

  يستمع الطلبة إىل
أصوات عربية غري 
موجودة يف اللغة 

اإلندونيسية؛ ث، ح، 
خ، ذ، ش، ص، ض، 
ط، ظ، ع، غ، ق، 

 ويكررها
  يستمع الطلبة إىل

 الكلمات اليت فيها
حروف ث، ح، خ، 

ذ، ش، ص، ض، ط، 
ظ، ع، غ، ق، 

   وينطقوهنا

  االختبار
 األسبوعي

 االختبار النصفي 
 االختبار النهائي 

  كتاب العربية بني
 يديك

 العربية للناشئني 
  سلسلة تعليم اللغة

 العربية
 املعجم العريب 

 

أن ميّيز الطلبة بني األصوات  2
املتجاورة يف النطق واملتشاهبة يف 

 متييز األصوات  على الطلبة يقدر
 املتجاورة نطقا

 احلياة اليومية 
 الصالة 

  يستمع الطلبة إىل
األصوات املتجاورة يف 



 
 

 
 

نطق األصوات  على الطلبة يقدر   الصورة
 املتجاورة نطقا

النطق؛ ج و ز، ح و 
هـ ، د و ذ، ث و س 

و ش وص، ض وظ، أ 
 و ع.

من االستماع  أن يتمكن الطلبة 3
إىل الكلمات أو التعبريات مث 
 نطقها وكتابتها وفهم معانيها

 الكلمات متابعة  على الطلبة يقدر
 املتنوعةأو التعبريات 

  يستطيع الطلبة نطق الكلمات أو
 التعبريات املسموعة نطقا صحيحا

  يفهم الطلبة معاين الكلمات أو
 التعبريات املسموعة

  االلتحاق
 بامجامعة 

 يف املكتبة 
 

  يستمع الطلبة إىل
الكلمات والتعبريات 

 من قبل أصدقائهم
  يكّرر الطلبة الكلمات

 والتعبريات املسموعة

 
 مهارة الكالم 

 المصادر  الخبرة التعليمية الموضوعات المؤشرات الكفاءة األساسية الرقم
أن ينطق الطلبة األصوات العربية  1

نطقا صحيحا والتمييز عند 
النطق بني األصوات املتشاهبة 

 متييزا واضحا.

  يقدر الطلبة على النطق الصحيح
 لألصوات العربية حسب خمارجها

  يقدر الطلبة على متييز األصوات
 املتشاهبة يف النطق

 التعارف 
  السكن 

 

  ينطق الطلبة األصوات
 العربية حسب خمارجها

  ينطق الطلبة الكلمات
اليت فيها األصوات 

املتشاهبة نطق صحيحا، 

  االختبار
 األسبوعي

 االختبار النصفي 
 االختبار النهائي 

  كتاب العربية بني
 يديك

 العربية للناشئني 
  سلسلة تعليم اللغة

 العربية



 
 

 
 

مثل: إشراف و إسراف، 
 وغري ذلك.

 املعجم العريب  

أن يقدر الطلبة على التعبري  2
عنما خطر يف أذهاهنم أو 

 مشاعرهم

  يقدر الطلبة على التعبري عن حياهتم
 اليومية تعبريا صحيحا ومفهوما

  يقدر الطلبة على طرح األسئلة إىل
 أصدقائه

 احلياة اليومية 
 الصالة 
  االلتحاق

 بامجامعة
 يف املكتبة 

  يعرب الطلبة عما خطر
يف أذهاهنم أو 

مشاعرهم تعبريا قصريا 
 واضحا

  جيري كل الطلبة حوارا
 قصريا مع صديقه

 

 
  مهارة القراءة 

 المصادر  الخبرة التعليمية الموضوعات المؤشرات الكفاءة األساسية الرقم
أن يقرأ الطلبة النص من اليمني  1

إىل اليسار يف سالمة وطالقة 
 وفهم

  الطلبة على القراءة من اليمني يتعّود
 إىل السيار

  يقرأ الطلبة النصوص العربية قراءة
 صحيحة واضحة

  يفهم الطلبة النص املقروء يف حدود
 املفردات املدروسة

 التعارف 
  السكن 
 احلياة اليومية 

  يقرأ الطلبة النص قراءة
 جهرية

  حياول الطلبة فهم النص
من خالل املفردات 

 املدروسة

  االختبار
 األسبوعي

 االختبار النصفي 
 االختبار النهائي 

  كتاب العربية بني
 يديك

 العربية للناشئني 
  سلسلة تعليم اللغة

 العربية
 املعجم العريب  

 يقرأ الطلبة النص قراءة   الصالة يفهم الطلبة مضمون النص املقروء  أن يستنتج الطلبة املعىن العام  2



 
 

 
 

 إمجاليا من النص املقروء
  يستنتج الطلبة املعىن العام من النص

 بعد القراءة

  االلتحاق
 بامجامعة 

 يف املكتبة 

 جهرية
  يفهم الطلبة معىن النص

 املقروء إمجاليا
  يشرح الطلبة ما فهمه

 من النص شرحا بسيطا
 
 مهارة الكتابة 

 المصادر  الخبرة التعليمية الموضوعات المؤشرات الكفاءة األساسية الرقم
كتابة أن يتعرف الطلبة طريقة   1

احلروف اهلجائية يف أشكاهلا 
ومواضعها املختلفة وتعود 

الكتابة من اليمني إىل اليسار 
 بسهولة

   يتعود الطلبة كتابة احلروف اهلجائية
 كتابة صحيحة

  يقدر الطلبة على كتابة احلروف
اهلجائية يف أول الكلمة أو يف 

وسطها أو يف آخرها متصلة أو 
 منفصلة

  العربية من اليمني يتعّود الطلبة كتابة
 إىل اليسار

 التعارف 
  السكن 
 

  يتدرب الطلبة كتابة
احلروف العربية منفصلة 

 كتابة صحيحة 
  يتدرب الطلبة كتابة

احلروف العربية متصلة؛ 
يف أول الكلمة، ويف 
 وسطها، ويف آخرها

  االختبار
 األسبوعي

 االختبار النصفي 
 االختبار النهائي 

 العربية بني يديك 
  للناشئنيالعربية 
  سلسلة تعليم اللغة

 العربية
 املعجم العريب  

أن يراعي الطلبة القواعد  2
 اإلمالئية األساسية يف الكتابة

  يعرف الطلبة طريقة كتابة اهلمزة يف
 أول الكلمة ويف وسطها ويف آخرها

 احلياة اليومية 
 الصالة 

   يدرس الطلبة طريقة
 كتابة اهلمزة

 



 
 

 
 

  يقدر الطلبة على كتابة اهلمزة يف
 مواضعها كتابة صحيحة

  االلتحاق
 بامجامعة 

 يف املكتبة 
 

  يكتب الطلبة الكلمات
اليت فيه اهلمزة إما يف 

أوهلا أو وسطها أو 
 آخرها

 



 

 

 منهج تعليم اللغة العربية للمرحلة الثانية
 بالبرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية 

 إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنجبجامعة موالنا مالك 
 

 البرنامج رؤية .أ 
جعل اللغة العربية لغة االتصال بني األكادمييني يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

 احلكومية مباالنج، وجعلها لغة األعمال العلمية يف امجامعة.

 البرنامج رسالة .ب 
 وُمقِدرا.جعل تعليم اللغة العربية تعليما مفرحا ومسّليا 

 أهداف البرنامج .ج 
يهدف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية إىل تكوين كفاءة الطلبة اللغوية اليت تكون أداة 
للدراسة اإلسالمية من خالل التعليم املكثف واملفرح واملقدر، ويرجى من هذا التعليم أن يقدر 

 نفسهم لتطوير العلوم يف املستقبل.الطلبة على االتصال باللغة العربية ودراسة الكتب العربية بأ

 األساس الفلسفي .د 
التعليم البد أن يهتّم بتكوين  هذا املنهج تابع للفلسفة التقدمية الذي يرى أن

 اإلبداعات، وإعطاء بعض األنشطة، وامجو الطبيعي، وخربات الطلبة.

 نوع المنهج .ه 
لنشاط. يقوم هذا هذا املنهج يبىن على أساس املنهج املتمركز حول املتعلم أي منهج ا

املنهج على أساس حاجات املتعلمني واهتماماهتم وأغراضهم وخرباهتم والنشاطات اليت يقبلون 
عليها واملوضوعات أو املشكالت اليت يهتمون هبا ويركزون عليها سواء أكانوا على شكل أفراد 

 ة.أم جمموعات. ويهدف هذا املنهج إىل حتقيق منو املتعلم من خالل اخلربة النشط
 



 

 

 معيار الكفاءة .و 
 الكفاءة اللغوية: .4

أن حيسن الطلبة استخدام اللغة العربية الفصحى عن طريق التحدث واالستماع والقراءة 
 والكتابة وتوظيفها يف شؤون احليات اليومية ويف خمتلف اجملاالت.

 الكفاءة االتصالية: .5
االتصال باآلخرين. أن يكتسب الطلبة القدرة على استعمال اللغة استعمااًل صحيحًا يف 

 مما ييسر هلم أمورهم ويعينهم على قضاء حوائجهم ومصاحلهم.
 الكفاءة الثقافية: .6

أن حيب الطلبة اللغة العربية لغة القرآن الكرمي ودين اإلسالم، ويتعارفون على جوانب خمتلفة 
  فيها.من ثقافة اللغة العربية ويضاف إىل ذلك أمناط من الثقافة اإلندونيسية اليت يعيشون 

 الكفاءة األساسية .ز 
 مهارة االستماع:

 أن يفهم الطلبة ما يسمع من حديث باللغة العربية يف حدود املفردات اليت مت تعلمها .1
 أن يستوعب الطلبة ما يسمع، وأن يتمكن من التواصل مع املتحدث .2

 مهارة الكالم:
 أن يستخدم الطلبة التعبريات املناسبة للمواقف املختلفة. .1
 طلبة ملا يدور من حديث استجابة تلقائية.أن يستجيب ال .2

 مهارة القراءة:
 أن يتابع الطلبة ما يشتمل عليه النص من األفكار واالحتفاظ هبا يف الذهن فرتة القراءة. .1
 أن ميّيز الطلبة بني األفكار الرئيسة واألفكار الثانوية يف النص املقروء .2

 مهارة الكتابة:
 الكتابة. أن يراعي الطلبة عالمات الرتقيم عند .1
 أن يعرب الطلبة بالكتابة عما يدور حوهلم تتصل حبياهتم وجتارهبم وأعماهلم بتعبري صحيح. .2

 



 

 

 المحتوى .ح 
املواد األساسية يتكون احملتوى التعليمي يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية من 

 :واإلضافية
 املواد األساسية:

 والقراءة والكتابة(، واملوضوعات هي:األربع )االستماع والكالم  املهارات اللغوية .2
 صوم رمضان 
 األسرة 
 املهن 
 السفر 
 تعلم اللغة العربية 
 العطلة 

 املواد اإلضافية:
 : األصوات، واملفردات، والرتاكيب النحوية العناصر اللغوية .4
 حفظ القرآن )امجزء الثالثني( .5
 احملفوظات .3

 طريقة التدريس .ط 
حيث الطريقة املستخدمة لتعليم اللغة العربية يف هذا الربنامج هي الطريقة االنتقائية، 

خيتار املدرس الطريقة اليت يراها مناسبة بأحوال الطلبة وامجو التعليمي يف الفصل، مع االهتمام 
 بالطريقة املستخدمة ومناسبتها باملواد املدروسة.

 
 
 
 
 



 

 

 الوسائل .ي 
التعليمية هلا دورا مهما يف حتسني عملية التعليم وكما هلا أمهية علما بأن الوسائل 

للمدرس والطلبة واملواد الدراسية فعلى املدرس استخدام الوسائل التعليمية يف التعليم عند 
 احلاجة إليها. والوسائل امجاهزة يف الربنامج اليت يكمن االستفادة منها:

 مكرب الصوت .7
 املخترب اللغوي .8
 ملتعددةغرفة الوسائل ا .9

 الكتب العربية .10
 األفالم العربية .11
 الشبكة الدولية .12

 وإضافة إىل ذلك الوسائل اليت حيضرها املدرس مثل البطاقة واحلاسوب واأللعاب وغريها.
 

 مدة الدراسة .ك 
أسبوعا. وعدد احلصص ثالث حصص يوميا  9إن مدة الدراسة يف هذه املرحلة هي 

أيام، ومدة حصة واحد ساعة ونصف. وأما ومخس عشرة حصة أسبوعيا، ويف األسبوع خسمة 
 توزيع احلصص للمواد التعليمية كما يلي:

 عدد الحصص مواد رقم
 4 مهارة االستماع 1
 4 مهارة الكالم 2
 3 مهارة القراءة 3
 2 مهارة الكتابة 4
 1 الرتاكيب النحوية 5
 1 حفظ القرآن 6

 15 المجموع
 



 

 

 التقويم .ل 
 :من العربية اللغة لتعليم اخلاص الربنامج يف التقومي يتكون

 والكالم االستماع ملهارة االختبار ويشمليف األسبوع التاسع،  ويكون: املرحلة اختبار 
 .والكتابة والقراءة

 الفصل آخر كل يف وهو العربية، اللغوية الطلبة كفاءة تنمية لقياس: الشامل االختبار 
 الدراسي

 الكرمي القرآن من الثالثني امجزء حفظ اختبار 
 األعمال حقائب (Portofolio :)والتحريري، الشفوي والتعبري املفردات، استيعاب ويشمل 

 .الفصل يف والنمو والرتمجة،



 
 

 
 

 المخطط الدراسي للمرحلة الثانية .م 
 مهارة االستماع 

 المصادر التقويم الخبرة التعليمية الموضوعات المؤشرات الكفاءة األساسية الرقم
 من يسمع ما أن يفهم الطلبة 1

 حدود يف العربية باللغة حديث
 تعلمها مت اليت املفردات

 احلوار  متابعة على الطلبة يقدر
 بالعربية

  يفهم الطلبة مضمون احلوار فهما
إمجاليا من خالل املفردات اليت 

 تعلموها

 صوم رمضان 
 األسرة 
 املهن 

  جيري بعض الطلبة مثال
 الفصلاحلوار أمام 

  يستمع الطلبة اآلخرون
 إىل احلوار

  حياول الطلبة أن يفهم
 احلوارمضمون الطلبة 

  االختبار
 األسبوعي

  االختبار
 النصفي

 االختبار النهائي 

  كتاب العربية بني
 يديك

 العربية للناشئني 
  سلسلة تعليم اللغة

 العربية
 املعجم العريب 

ما يسمع، أن يستوعب الطلبة  2
التواصل مع وأن يتمكن من 

املتحدث، وأن يدرك املوقف 
االنفعايل الذي يسود احملادثة 

 واالستجابة له

 يفهم الطلبة الكالم املسموع 
  يقدر الطلبة االستجابة ملا يقلوه

 املتحدث

 السفر 
  تعلم اللغة

 العربية
 العطلة 

  يتكلم بعض الطلبة
 أمام الفصل

  يستمع الطلبة إىل كالم
 يلقيه صديقه

  الكالم يستجيب الطلبة
من خالل ما فهم من 

 الكالم

 

 
 



 
 

 
 

 
 مهارة الكالم 

 المصادر التقويم الخبرة التعليمية الموضوعات المؤشرات الكفاءة األساسية الرقم
 التعبرياتأن يستخدم الطلبة  1

 .املختلفة للمواقف املناسبة
  يقدر الطلبة على اختيار التعبريات

 املناسبة للموقف الذي هو فيه
 صوم رمضان 
 األسرة 
 املهن 

  يلقي الطلبة التعبريات
حول املواقف اليت 

 يقدمها املدرس

  االختبار
 األسبوعي

 االختبار النصفي 
 االختبار النهائي 

  كتاب العربية بني
 يديك

 العربية للناشئني 
  سلسلة تعليم اللغة

 العربية
 املعجم العريب 

 من يدور ملا أن يستجيب الطلبة 2
 .تلقائية استجابة حديث

  الطلبة على إجراء احلوار مع يقدر
 أصدقائه أو مع اآلخرين

  يقدر الطلبة على إجابة األسئلة
 إجابة سريعة من غري التفكري الطويل

 السفر 
  تعلم اللغة

 العربية
 العطلة 

  جيري الطلبة احلوار أمام
 الفصل

 

 مهارة القراءة 
 المصادر التقويم الخبرة التعليمية الموضوعات المؤشرات الكفاءة األساسية الرقم

 عليه يشتمل ما أن يتابع الطلبة 1
 واالحتفاظ األفكار من النص

 .القراءة فرتة الذهن يف هبا

  يقدر الطلبة على استخراج األفكار
 من النص املقروء

  إلقاء تلك األفكار إىل األصدقاء
 يف الفصل

 صوم رمضان 
 األسرة 
 املهن 

  يقرأ الطلبة النص قراءة
القراءة صامتة، ويف أثناء 
 يستخرج األفكار

  يلقي الطلبة األفكار
املستخرجة إىل 

 األصدقاء

  االختبار
 األسبوعي

 االختبار النصفي 
 االختبار النهائي 

  كتاب العربية بني
 يديك

 العربية للناشئني 
  سلسلة تعليم اللغة

 العربية
 املعجم العريب 



 
 

 
 

 األفكار بني أن ميّيز الطلبة 2
 يف الثانوية واألفكار الرئيسة
 املقروء النص

  يقدر الطلبة على استخراج األفكار
 الرئيسية

  يقدر الطلبة على التمييز بني
 األفكار الرئيسية واألفكار الثانوية

 السفر 
  اللغة تعلم

 العربية
 العطلة 

  يقرأ الطلبة النص قراءة
صامتة، ويف أثناء القراءة 

 يستخرج األفكار
  مييز الطلبة بني األفكار

الرئيسية واألفكار 
 الثانوية

 
 مهارة الكتابة 

 المصادر التقويم الخبرة التعليمية الموضوعات المؤشرات الكفاءة األساسية الرقم
 الرتقيم عالماتأن يراعي الطلبة  1

 الكتابة عند
 يعرف الطلبة أنواع عالمة الرتقيم 
  يستخدم الطلبة عالمة الرتقيم يف

 موضعها املناسب

 صوم رمضان 
 األسرة 
 املهن 

  يدرس الطلبة عالمات
 الرتقيم يف الكتابة

  يكتب الطلبة فقرة
قصرية مع مراعاة 

عالمات الرتقيم يف 
 موضعها املناسب

  االختبار
 األسبوعي

  النصفياالختبار 
 االختبار النهائي 

  كتاب العربية بني
 يديك

 العربية للناشئني 
  سلسلة تعليم اللغة

 العربية
 املعجم العريب 

أن يعرب الطلبة بالكتابة عما  2
يدور حوهلم تتصل حبياهتم 

 وجتارهبم وأعماهلم بتعبري صحيح

  يقدر الطلبة على التعبري عن
أفكارهم عما يدور حوهلم تعبريا  

 كتابيا

 السفر 
  تعلم اللغة

 العربية

  يكتب الطلبة فقرة
قصرية حول حياهتم 
اليومية أو جتارهبم أو 

 



 
 

 
 

 الطلبة على كتابة قصة قصرية  يقدر
 حول حياهتم اليومية

 أعماهلم أو خرياهتم العطلة 

 

 



 
 

 
 

 منهج تعليم اللغة العربية للمرحلة الثالثة
 بالبرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية 

 بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
 

 البرنامج رؤية .أ 
جعل اللغة العربية لغة االتصال بني األكادمييني يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

 احلكومية مباالنج، وجعلها لغة األعمال العلمية يف امجامعة.

 البرنامج رسالة .ب 
 جعل تعليم اللغة العربية تعليما مفرحا ومسّليا وُمقِدرا.

 أهداف البرنامج .ج 
يهدف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية إىل تكوين كفاءة الطلبة اللغوية اليت تكون أداة 
للدراسة اإلسالمية من خالل التعليم املكثف واملفرح واملقدر، ويرجى من هذا التعليم أن يقدر 

 طلبة على االتصال باللغة العربية ودراسة الكتب العربية بأنفسهم لتطوير العلوم يف املستقبل.ال

 األساس الفلسفي .د 
التعليم البد أن يهتّم بتكوين  هذا املنهج تابع للفلسفة التقدمية الذي يرى أن

 اإلبداعات، وإعطاء بعض األنشطة، وامجو الطبيعي، وخربات الطلبة.

 نوع المنهج .ه 
املنهج يبىن على أساس املنهج املتمركز حول املتعلم أي منهج النشاط. يقوم هذا هذا 

املنهج على أساس حاجات املتعلمني واهتماماهتم وأغراضهم وخرباهتم والنشاطات اليت يقبلون 
عليها واملوضوعات أو املشكالت اليت يهتمون هبا ويركزون عليها سواء أكانوا على شكل أفراد 

 يهدف هذا املنهج إىل حتقيق منو املتعلم من خالل اخلربة النشطة.أم جمموعات. و 
 



 
 

 
 

 معيار الكفاءة .و 
 الكفاءة اللغوية: .1

أن حيسن الطلبة استخدام اللغة العربية الفصحى عن طريق التحدث واالستماع والقراءة 
 والكتابة وتوظيفها يف شؤون احليات اليومية ويف خمتلف اجملاالت.

 الكفاءة االتصالية: .2
يكتسب الطلبة القدرة على استعمال اللغة استعمااًل صحيحًا يف االتصال باآلخرين. أن 

 مما ييسر هلم أمورهم ويعينهم على قضاء حوائجهم ومصاحلهم.
 الكفاءة الثقافية: .3

أن حيب الطلبة اللغة العربية لغة القرآن الكرمي ودين اإلسالم، ويتعارفون على جوانب خمتلفة 
  ية ويضاف إىل ذلك أمناط من الثقافة اإلندونيسية اليت يعيشون فيها.من ثقافة اللغة العرب

 الكفاءة األساسية .ز 
 مهارة االستماع:

 أن يقدر الطلبة على فهم املادة املسموعة مث استخالصها
 مهارة الكالم:

أن يتحدث الطلبة بشكل متصل ومرتابط لفرتات زمنية مقبولة مما يوطد الثقة بالنفس والقدرة 
 مواجهة اآلخرين.على 

 مهارة القراءة:
 أن يدرك الطلبة تغيريات يف املعىن يف ضوء تغيريات يف الرتاكيب.

 مهارة الكتابة:
 أن يرتجم الطلبة األفكار يف فقرات مستعمالً املفرادات والرتاكيب املناسبة.

 المحتوى .ح 
املواد األساسية يتكون احملتوى التعليمي يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية من 

 :واإلضافية
 املواد األساسية:



 
 

 
 

 األربع )االستماع والكالم والقراءة والكتابة(، واملوضوعات هي: املهارات اللغوية .1
 الطعام والشراب 
 الرتويح عن النفس 
 يف السوق 
 الطالب املثايل 
 القرأن 
 األعياد يف اإلسالم 

 املواد اإلضافية:
 : األصوات، واملفردات، والرتاكيب النحوية العناصر اللغوية .1
 العربية ألغراض خاصة .2
 حفظ القرآن )امجزء الثالثني( .3
 احملفوظات .2

 طريقة التدريس .ط 
حيث الطريقة املستخدمة لتعليم اللغة العربية يف هذا الربنامج هي الطريقة االنتقائية، 

التعليمي يف الفصل، مع االهتمام خيتار املدرس الطريقة اليت يراها مناسبة بأحوال الطلبة وامجو 
 بالطريقة املستخدمة ومناسبتها بأحوال الطلبة واملواد املدروسة.

 الوسائل .ي 
علما بأن الوسائل التعليمية هلا دورا مهما يف حتسني عملية التعليم وكما هلا أمهية 

التعليم عند للمدرس والطلبة واملواد الدراسية فعلى املدرس استخدام الوسائل التعليمية يف 
 احلاجة إليها. والوسائل امجاهزة يف الربنامج اليت يكمن االستفادة منها:

 مكرب الصوت .1
 املخترب اللغوي .2
 غرفة الوسائل املتعددة .3
 الكتب العربية .4



 
 

 
 

 األفالم العربية .5
 الشبكة الدولية .6

 وإضافة إىل ذلك الوسائل اليت حيضرها املدرس مثل البطاقة واحلاسوب واأللعاب وغريها.

 ة الدراسةمد .ك 
أسبوعا. وعدد احلصص ثالث حصص يوميا  9إن مدة الدراسة يف هذه املرحلة هي 

ومخس عشرة حصة أسبوعيا، ويف األسبوع خسمة أيام، ومدة حصة واحد ساعة ونصف. وأما 
 توزيع احلصص للمواد التعليمية كما يلي:

 عدد الحصص مواد رقم
 2 مهارة االستماع 1
 2 مهارة الكالم 2
 4 مهارة القراءة 3
 3 مهارة الكتابة 4
 1 الرتاكيب النحوية 5
 2 العربية ألغراض خاصة 6
 1 حفظ القرآن 7

 15 المجموع

 التقويم .ل 
 :من العربية اللغة لتعليم اخلاص الربنامج يف التقومي يتكون

 والكالم االستماع ملهارة االختبار ويشمليف األسبوع التاسع،  ويكون: املرحلة اختبار 
 .والكتابة والقراءة

 الكرمي القرآن من الثالثني امجزء حفظ اختبار 
 والتحريري، الشفوي والتعبري املفردات، استيعاب ويشمل(: Portofolio) األعمال حقائب
 .الفصل يف والنمو والرتمجة،



 
 

 
 

 المخطط الدراسي للمرحلة الثالثة .م 
 مهارة االستماع 

 المصادر التقويم الخبرة التعليمية الموضوعات المؤشرات الكفاءة األساسية الرقم
أن يقدر الطلبة على فهم املادة  1

 املسموعة مث استخالصها
  يفهم الطلبة مضمون املادة

 املسموعة
  ما  على استخالص الطلبةيقدر

فهمه من املادة املسموعة شفويا 
 أو حتريريا

 الطعام والشراب 
 الرتويح عن النفس 
 يف السوق 
 املثايل الطالب 
 القرأن 
  األعياد يف

 اإلسالم

  يستمع الطلبة إىل
 النص 

 ما  يستخلص الطلبة
فهمه من املادة 

املسموعة شفويا أو 
 حتريريا

 االختبار األسبوعي 
 االختبار النصفي 
 االختبار النهائي 

 العربية بني يديك 
 العربية للناشئني 
  سلسلة تعليم اللغة

 العربية
 ألغراض العربية 

 خاصة
  العريباملعجم 

 
 مهارة الكالم 

 المصادر التقويم الخبرة التعليمية الموضوعات المؤشرات الكفاءة األساسية الرقم
 بشكل أن يتحدث الطلبة 1

 زمنية لفرتات ومرتابط متصل
 بالنفس الثقة يوطد مما مقبولة
 اآلخرين مواجهة على والقدرة

  يقدر الطلبة على الكالم عن
موضوع معنّي أمام اآلخرين 

 بأسلوب سليم
  يقدر الطلبة على إبداء آرائهم

 حول موضوع معنّي بثقة

 الطعام والشراب 
 الرتويح عن النفس 
 يف السوق 
 الطالب املثايل 
 القرأن 

  يتكلم الطلبة أمام
الفصل حول موضوع 

معني يف مدة على 
 األقل ثالث دقائق.

 االختبار األسبوعي 
 االختبار النصفي 
  النهائياالختبار 

  كتاب العربية بني
 يديك

 العربية للناشئني 
  سلسلة تعليم اللغة

 العربية



 
 

 
 

  األعياد يف
 اإلسالم

 خاصة ألغراض العربية 
 املعجم العريب 

  مهارة القراءة 
 المصادر التقويم الخبرة التعليمية الموضوعات المؤشرات الكفاءة األساسية الرقم
 يف تغيرياتأن يدرك الطلبة  1

 يف تغيريات ضوء يف املعىن
 الرتاكيب

  يقدر الطلبة على معرفة تغرّي املعىن
 بسبب تغري يف الرتكيب

 الطعام والشراب 
 الرتويح عن النفس 
 يف السوق 
 الطالب املثايل 
 القرأن 
  األعياد يف

 اإلسالم

  يقرأ الطلبة النص مث
حيللون الرتاكيب 

ويعرفون تغيريات يف 
املعىن بسبب التغيريات 

 يف الرتاكيب

 االختبار األسبوعي 
 االختبار النصفي 
 االختبار النهائي 

  كتاب العربية بني
 يديك

 العربية للناشئني 
  سلسلة تعليم اللغة

 العربية
 خاصة ألغراض العربية 
 املعجم العريب 

 
 مهارة الكتابة 

 المصادر التقويم الخبرة التعليمية الموضوعات المؤشرات الكفاءة األساسية الرقم
 يف األفكار أن يرتجم الطلبة 1

 املفرادات مستعمالً  فقرات
 املناسبة والرتاكيب

  يقدر الطلبة على كتابة فقرات
قصرية أو طويلة مستعينا باألفكار 

 الواردة

 الطعام والشراب 
  الرتويح عن

 النفس
 يف السوق 

  يكتب الطلبة فقرات
قصرية أو طويلة مستعينا 

 باألفكار الواردة

 االختبار األسبوعي 
 االختبار النصفي 
 االختبار النهائي 

  كتاب العربية بني
 يديك

 العربية للناشئني 
  سلسلة تعليم اللغة



 
 

 
 

 الطالب املثايل 
 القرأن 
  األعياد يف

 اإلسالم

 العربية
 ألغراض العربية 

 خاصة
 املعجم العريب 

 



 
 

 
 

 منهج تعليم اللغة العربية للمرحلة الرابعة
 بالبرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية 

 موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنق بجامعة
 

 البرنامج رؤية .أ 
جعل اللغة العربية لغة االتصال بني األكادمييني يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

 احلكومية مباالنج، وجعلها لغة األعمال العلمية يف امجامعة.

 البرنامج رسالة .ب 
 ومسّليا وُمقِدرا.جعل تعليم اللغة العربية تعليما مفرحا 

 أهداف البرنامج .ج 
يهدف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية إىل تكوين كفاءة الطلبة اللغوية اليت تكون أداة 
للدراسة اإلسالمية من خالل التعليم املكثف واملفرح واملقدر، ويرجى من هذا التعليم أن يقدر 

 عربية بأنفسهم لتطوير العلوم يف املستقبل.الطلبة على االتصال باللغة العربية ودراسة الكتب ال

 األساس الفلسفي .د 
التعليم البد أن يهتّم بتكوين  هذا املنهج تابع للفلسفة التقدمية الذي يرى أن

 اإلبداعات، وإعطاء بعض األنشطة، وامجو الطبيعي، وخربات الطلبة.

 نوع المنهج .ه 
ي منهج النشاط. يقوم هذا هذا املنهج يبىن على أساس املنهج املتمركز حول املتعلم أ

املنهج على أساس حاجات املتعلمني واهتماماهتم وأغراضهم وخرباهتم والنشاطات اليت يقبلون 
عليها واملوضوعات أو املشكالت اليت يهتمون هبا ويركزون عليها سواء أكانوا على شكل أفراد 

 ة النشطة.أم جمموعات. ويهدف هذا املنهج إىل حتقيق منو املتعلم من خالل اخلرب 
 



 
 

 
 

 معيار الكفاءة .و 
 الكفاءة اللغوية: .1

أن حيسن الطلبة استخدام اللغة العربية الفصحى عن طريق التحدث واالستماع والقراءة 
 والكتابة وتوظيفها يف شؤون احليات اليومية ويف خمتلف اجملاالت.

 الكفاءة االتصالية: .2
صحيحًا يف االتصال باآلخرين. أن يكتسب الطلبة القدرة على استعمال اللغة استعمااًل 

 مما ييسر هلم أمورهم ويعينهم على قضاء حوائجهم ومصاحلهم.
 الكفاءة الثقافية: .3

أن حيب الطلبة اللغة العربية لغة القرآن الكرمي ودين اإلسالم، ويتعارفون على جوانب خمتلفة 
  اليت يعيشون فيها.من ثقافة اللغة العربية ويضاف إىل ذلك أمناط من الثقافة اإلندونيسية 

 الكفاءة األساسية .ز 
 مهارة االستماع:

 أن يستخرج الطلبة األفكار الرئيسة والتمييز بني األفكار الرئيسية واألفكار الثانوية.
 مهارة الكالم:

 أن يدير الطلبة مناقشة يف موضوع معني واستخالص النتائج من بني آراء املشرتكني.
 مهارة القراءة:

 لقدرة على مناقشة وتطبيق وحتليل مضمون النص املقروء.أن يكتسب الطلبة ا
 مهارة الكتابة:

 أن يلخص الطلبة موضوع النص املقروء تلخيًصا كتابًيا صحيًحا ومستوفًيا
 المحتوى .ح 

املواد األساسية يتكون احملتوى التعليمي يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية من 
 :واإلضافية
 
 
 



 
 

 
 

 املواد األساسية:
 واملوضوعات هي:األربع )االستماع والكالم والقراءة والكتابة(،  املهارات اللغوية .1

 النظافة 
 الصحة 
 اهلواية 
 العلم والتعلم 
 من اآلداب اإلسالمية 
 اإلسالم والعلوم 

 املواد اإلضافية:
 : األصوات، واملفردات، والرتاكيب النحوية العناصر اللغوية .1
 العربية ألغراض خاصة .2
 )امجزء الثالثني(حفظ القرآن  .3
 احملفوظات .2

 طريقة التدريس .ط 
حيث الطريقة املستخدمة لتعليم اللغة العربية يف هذا الربنامج هي الطريقة االنتقائية، 

خيتار املدرس الطريقة اليت يراها مناسبة بأحوال الطلبة وامجو التعليمي يف الفصل، مع االهتمام 
 املدروسة.بالطريقة املستخدمة ومناسبتها باملواد 

 الوسائل .ي 
علما بأن الوسائل التعليمية هلا دورا مهما يف حتسني عملية التعليم وكما هلا أمهية 
للمدرس والطلبة واملواد الدراسية فعلى املدرس استخدام الوسائل التعليمية يف التعليم عند 

 احلاجة إليها. والوسائل امجاهزة يف الربنامج اليت يكمن االستفادة منها:
 الصوتمكرب  .1
 املخترب اللغوي .2
 غرفة الوسائل املتعددة .3



 
 

 
 

 الكتب العربية .4
 األفالم العربية .5
 الشبكة الدولية .6

 وإضافة إىل ذلك الوسائل اليت حيضرها املدرس مثل البطاقة واحلاسوب واأللعاب وغريها.
 مدة الدراسة .ك 

أسبوعا. وعدد احلصص ثالث حصص يوميا  9إن مدة الدراسة يف هذه املرحلة هي 
عشرة حصة أسبوعيا، ويف األسبوع خسمة أيام، ومدة حصة واحد ساعة ونصف. وأما ومخس 

 توزيع احلصص للمواد التعليمية كما يلي:
 عدد الحصص مواد رقم
 2 مهارة االستماع 1
 2 مهارة الكالم 2
 4 مهارة القراءة 3
 3 مهارة الكتابة 4
 1 الرتاكيب النحوية 5
 2 العربية ألغراض خاصة 6
 1 حفظ القرآن 7

 15 المجموع
 التقويم .ل 

 :من العربية اللغة لتعليم اخلاص الربنامج يف التقومي يتكون
 والكالم االستماع ملهارة االختبار ويشمليف األسبوع التاسع،  ويكون: املرحلة اختبار 

 .والكتابة والقراءة
 الدراسي الفصل آخر كل يف وهو العربية، اللغوية الطلبة كفاءة تنمية لقياس: الشامل االختبار 
 الكرمي القرآن من الثالثني امجزء حفظ اختبار 

 والتحريري، الشفوي والتعبري املفردات، استيعاب ويشمل(: Portofolio) األعمال حقائب
.الفصل يف والنمو والرتمجة،



 
 

 
 

 المخطط الدراسي للمرحلة الرابعة .م 
 مهارة االستماع 

 المصادر التقويم الخبرة التعليمية الموضوعات المؤشرات الكفاءة األساسية الرقم
 األفكار أن يستخرج الطلبة 1

 األفكار بني الرئيسة والتمييز

 .الثانوية واألفكار الرئيسية

 لطلبة األفكار يستخرج ا
 املسموع الرئيسية من النص

 األفكار بني مييز الطلبة 
 الثانوية واألفكار الرئيسية

 النظافة 
 الصحة 
 اهلواية 
 العلم والتعلم 
  من اآلداب

 اإلسالمية
 اإلسالم والعلوم 

  يستمع الطلبة إىل
النص، يستخرج 

األفكار الرئيسية من 
 النص

  مييز الطلبة بني
األفكار الرئيسية 
 واألفكار الثانوية

 االختبار األسبوعي 
 االختبار النصفي 
 االختبار النهائي 

  كتاب العربية بني
 يديك

 العربية للناشئني 
  سلسلة تعليم اللغة

 العربية
 خاصة ألغراض العربية 
 املعجم العريب 

 
 مهارة الكالم 

 المصادر التقويم الخبرة التعليمية الموضوعات المؤشرات الكفاءة األساسية الرقم
 يف مناقشةأن يدير الطلبة  1

 واستخالص معني موضوع

 .املشرتكني آراء بني من النتائج

  يقدر الطلبة على إجراء
املناقشة مع األصدقاء حول 

 موضوع معنّي 
  يقدر الطلبة على استخالص

النتائج مث إلقاؤها إىل 

 النظافة 
 الصحة 
 اهلواية 
 العلم والتعلم 
  من اآلداب

  جيري الطلبة املناقشة
حول موضوع معنّي 

يف فرقة صغرية يف 
 الفصل

  يستخلص الطلبة

 االختبار األسبوعي 
 االختبار النصفي 
 االختبار النهائي 

  كتاب العربية بني
 يديك

 العربية للناشئني 
  سلسلة تعليم اللغة

 العربية



 
 

 
 

 اإلسالمية احلاضرين
 اإلسالم والعلوم 

 نتيجة املناقشة مث
يلقيها إىل أعضاء 

 املناقشة

 خاصة ألغراض العربية 
 املعجم العريب 

  مهارة القراءة 
 المصادر التقويم الخبرة التعليمية الموضوعات المؤشرات الكفاءة األساسية الرقم
القدرة أن يكتسب الطلبة  1

على مناقشة وتطبيق وحتليل 

 مضمون النص املقروء

  يقدر الطلبة على مناقشة
 مضمون النص املقروء

  يقدر الطلبة على حتليل
 مضمون النص املقروء

 النظافة 
 الصحة 
 اهلواية 
 العلم والتعلم 
  من اآلداب

 اإلسالمية
 اإلسالم والعلوم 

  املناقشة جيري الطلبة
يف فرقة صغرية حول 

مضمون النص و 
 حتليله

 

 االختبار األسبوعي 
 االختبار النصفي 
 االختبار النهائي 

 كتاب العربية بني يديك 
 العربية للناشئني 
  سلسلة تعليم اللغة

 العربية
 خاصة ألغراض العربية 
 املعجم العريب 

 
 مهارة الكتابة 

 المصادر التقويم الخبرة التعليمية الموضوعات المؤشرات الكفاءة األساسية الرقم
 موضوعأن يلخص الطلبة  1

 كتابًيا تلخيًصا املقروء النص

  يقدر الطلبة على كتابة
ملخصات من موضوع ما يف 

 الكتاب أو غريه  

 النظافة 
 الصحة 
 اهلواية 

  يقرأ الطلبة نصا ما من
الكتاب أو غريه مثل 
اجملالت أو الصحف 

 االختبار األسبوعي 
 االختبار النصفي 
 االختبار النهائي 

 كتاب العربية بني يديك 
 العربية للناشئني 
  سلسلة تعليم اللغة



 
 

 
 

 العلم والتعلم  ومستوفًيا صحيًحا
  من اآلداب

 اإلسالمية
 اإلسالم والعلوم 

أو الشبكة الدولية مث 
يلخصها تلخيصا  

 كتابيا

 العربية
 خاصة ألغراض العربية 
 املعجم العريب 

 


