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اجلامعي العام  
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  تقرير املشرفني
بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على 

وصحبه أمجعني والتابعني وتابعي التابعني بإحسان أشرف األنبياء واملرسلني وعلى آله 
  .إىل يوم الدين

  :بعد اإلطالع على رسالة املاجستري اليت حضرا الطالب
  حممد سعيد  :  اإلسم

  ٠٩٧٢٠٠٤٠ :  رقم التسجيل
يف الس  واتاألذكار والصل ةقراء يفألخطاء النحوية ا :  موضوع الرسالة

 )ت واحللولاملشكال( اإلسبوعي بقرية بومي أيو
قرية بومي أيو كدونج كاندانج دراسة وصفية تقوميية يف (

  )مالنج جاوى الشرقية
  .وافق املشرف على تقدميها إىل جملس اجلامعة

  املشرف األول
  
  

  األستاذ الدكتور حممد على الكامل

  :رقم التوظيف

  املشرف الثاين
  
  

  الدكتور احلاج جماب مشهودي املاجستري

  ١٩٦٦١١٢١٢٠٠٢١٢١٠٠٠:رقم التوظيف
  يعتمد،

  رئيس قسم تعليم اللغة العربية
  
  

  الدكتور شهداء صاحل نور

  ١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١: رقم التوظيف
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  إعتماد جلنة املناقشة

  :عنوان البحث
   واتاألذكار والصل يف قراءةألخطاء النحوية ا

 )املشكالت واحللول( بقرية بومي أيو يف الس اإلسبوعي
  )قرية بومي أيو كدونج كاندانج مالنج جاوى الشرقيةية يف دراسة وصفية تقومي(

  لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية تكميلي حبث

  ٠٩٧٢٠٠٤٠: رقم التسجيل       حممد سعيد : إعداد الطالب 
قد دافع الطالب عن هذا البحث أمام جلنة اجلامعة وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة 

   ٢٠١١يوليو  ٢العربية، وذلك يف  املاجستري يف تعليم اللغة
  :وتتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذ

  .................  :  رئيسا ومناقشا  فيصل حممود آدم إبراهيمالدكتور   .١
 .................  :  مناقشا  الدكتور شهداء صاحل نور املاجستري  .٢

 ................. :  ا ومناقشامشرف  على الكامل اذ الدكتور حممداألست  .٣

  مشهودي املاجستري الدكتور جماب  .٤
 مشرف
  ومناقشا

: 
................. 

  يعتمد،
  عميد كلية الدراسات العليا

  
  ألستاذ الدكتور مهيمن املاجستريا

  ١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥: رقم التوظيف 
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  قرار الطالبإ

  :أنا املوقع أدناه، وبياناين كاآليت 
  حممد سعيد :       اإلسم

  ٠٩٧٢٠٠٤٠:     رقم التسجيل
بومي أيو ماالنج  ١٧١شارع كياهي فرسيح جايا   :  العنوان

٦٥١٣٥  
بأن هذه الرسالة اليت حضرا لتوفري شرط لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة  رأقر

العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
   :عنوان حتت

 بقرية بومي أيو سبوعييف الس اإل األذكار والصلوات يف قراءةاألخطاء النحوية 

  . )املشكالت واحللول( كدونج كاندانج ماالنج جاوى الشرقية
وإذا ادعى أحد . حضرا وكتبتها بنفسي وما زورا من ابداع غري أو تأليف اآلخر

أنا أحتمل املسؤولية على ذلك، ولن استقباال أا من تأليفه وتبني أا ليست من حبثي ف
تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك 

  .إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
  .هذا، وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك

  
  م٢٠١١يونيو  ٢٢ماالنج ،

  
  
  حممد سعيد 
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الدين  نور، ل١٢٥ص   األسرار املرفوعة يف األخبار املوضوعة املعروف باملوضوعات الكربى(

  )علي بن حممد بن سلطان املشهور باملال علي القاري
  
  



 
 

 و 

 

  
  

  اإلهداء

  :رسالة البسيطة إىلأهدي هذه ال
١. أمحد عبد السالم األم راهية أصموين واألبالكرميني  فضيلة احملترمني والدي 

ليكون  آناء الليل وآناء النهارين يدعواين وويربياين اللذين كانا يشجعاين ويدافعا
 .الباجث إنسانا نافعا ومنتفعا للناس وعامال عمال مستمرا دون ملل

اللهم اغفر له (لكرميني احلاج عبد الصمد بن عبد املالك فضيلة احملترمني والدي ا .٢
واحلاجة سيديت زينب نووي اللذين يلقيان الدوافع ) وارمحه وعافه واعف عنه

 والدعاء حىت حصل الباحث الدراسات العليا على درجة املاجستري

على نيل هذه درجة  تحثاليت  العزيزة زوجيت احملبوبة إقليمة العنيِ عبد اهللا .٣
 F.A.M) وولدت إبين باسم فتح عطية حممد إبن سينا عبد القادرجستري املا

Avicenna Alqi) باركهما اهللا عمرمها وأسعدمها يف الدارين. 

فضيلة احملترمني املشرفني الكرميني األستاذ الدكتور حممد علي الكامل والدكتور  .٤
 األوقات جماب مشهودي املاجستري اللذين يؤدياين اإلشراف املمتاز ويستوفياين

 . الكافية حىت حصل الباحث هذه الرسالة

ن قد بذلوا جهودهم يف الذي فضيلة احملترمني أساتذي الكرام مجيع املعلمني .٥
مبادئ الصدق  الكرمية أيديهمتلقيت على طوال دراسيت السابقة وتعليمي 

 نقاء الضمريالطيبة وسالمة الطوية و السمحة أنفسهموالوفاء وعرفت يف 

جلنة مجعية ضة العلماء شعبة بومي أيو بومي أيو كدونج كاندانج  مجيع أعضاء .٦
لس يف ا يذ املقدّمني الشرح والتوصيةَمالنج جاوى الشرقية مجيع األسات

  .سبوعي بتلك القرية ويساعدوين إلمتام هذا البحثاإل
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عونا وتوفيقا  جزاكم اهللا خري جزاء ولعل اهللا ينفعنا ما علَّمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا
  .وعمال صاحلا

  
  كلمة الشكر والتقدير

احلمد هللا على حال، وأشكره على فضله املتوال، وأسأله جزيل النوال، والثبات 
وأشهد أن  وحده الشريك له محوِّل األحوالآل، وأشهد أن ال إله إال اهللا يف احلال وامل

ابرين الشاكرين، ، وأصلى وأسلم على خري الصصاحب الكمالحممدا عبده ورسوله 
م بإحسان إىل يوم الدين، أما وعلى آله وأصحابه الغر امليامني، والتابعني ومن تبعه

  :بعد
وقد من اهللا علي باإلنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه أهلج  باحلمد 
والثناء، فلك احلمد ياريب حىت ترضى، على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين 

أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل  –عاىل بعد محد اهللا ت –
يف خروج هذا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدهم بشيئ طلبت، ومل يكن 

  :ومنهم . حيدوهم إال العمل اجلاد املخلص
مدير جامعة موالنا مالك ا املاجستري مساحة األستاذ الدكتور إمام سوبراياغ

  احلكومية ماالنج إبراهيم اإلسالمية
عميد كلية الدراسات العليا جامعة املاجستري  مساحة األستاذ الدكتور مهيمن 

  موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
رئيس قسم تعليم اللغة العربية كليات املاجستري  مساحة الدكتور شهداء صاحل

  احلكومية ماالنجالدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 
مساحة األستاذ الدكتور حممد علي الكامل، املشرف األول الذي أفاد الباحث 
علميا وعمليا ووجه خطواته يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث 

  حىت اإلنتهاء منه، فله األجر من اهللا خري اجلزاء ومن البحث عظيم الشكر والتقدير
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الذي أفاد الباحث  شرف الثاين،كاملاملاجستري  شهوديالدكتور جماب م مساحة
علميا وعمليا ووجه خطواته يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث 

  .حىت اإلنتهاء منه، فله األجر من اهللا خري اجلزاء ومن البحث عظيم الشكر والتقدير
ملعلمني يف قسم سائر األساتيذ اكما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إىل 

تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 
موه من العلوم من الباحث كل الشكر والتقدير على ما قد فلهم. احلكومية مباالنج

  .خري اجلزاء عين واملعارف والتشجع، وجزاهم اهللا
عية ضة العلماء شعبة رئيس مج قدم كل احلب والشكر والتقدير إىلتأكما 

بومي أيو ومجيع أعضائها، كما يطيب يل أن أتوجه ألعضاء الس األسبوعي بقرية 
  .بومي أيو
وعلى رأسها والدي الكرمي الذي كان له بعبد اهللا تعاىل فضل إمتام هذا أسريت و

 يتلوالدالبحث مبا غرسه يف نفسي من حب للعلم واملعرفة واإلخالص يف العمل، و
وخاصة  يت يطوق فضلها عنقي وكان دعائها املستمر خري معني يل يف حيايتال يبةاحلب

  .حىت ينتهي هذه الرسالة والدراسة يف درجة املاجستري
هذا العمل املتواضع يف إخراج  ساهمزمالئي وأصدقائي وكل من و شقائيوأل

التقدير عظيم خالص الشكر و مجيعا هلمإىل خري الوجود ولو بكلمة تشجيع، 
  .اإلمتنانو

  ويل التوفيقواهللا 
  .م٢٠١١ يونيو ٢٢مالنج، 

  الباحث
  
  
  حممد سعيد
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  مستخلص البحث

يف الس األسبوعي  األذكار والصلوات يفاألخطاء النحوية  ،م٢٠١١حممد سعيد، 
يف قرية بومي أيو كدونج  دراسة وصفية تقوميية( "املشكالت واحللول" بقرية بومي أيو

مل، على الكا األستاذ الدكتور حممد: شرف األولامل )ى الشرقيةكاندانج مالنج جاو
  .مشهودي املاجستري الدكتور جماب: واملشرف الثاين

  
  األخطاء النحوية، األذكار والصلوات: الكلمات األساسيات

العربية يف  اجلملته ممارسم اللغة العربية يف إندونيسيا صعوبة يتعل مشكالت
هم ال ينتفعون مبعارفهم إذا ولكن العربية اللغة متعلميمن  كثري، حىت احلياة اليومية

 قراءة األخطاء النحوية يف حتليل ، ركز الباحثا البحثهذ يفو .واجهوا اجلمل العربية
ليكشف جة جدا تااملعاجلة مهمة وحم وبالنظر إىل أن هذهتعبري األذكار والصلوات و

، يف اتمعتلك األخطاء  ارمت انتش وقد، تلك األخطاء حىت أصبح تعبريهم صحيحا
يف  اليت مصادرها هي اللغة العربيةوات ر والصلاذكيعربون واأليقرأون و غالبا هؤالء

  .حيام اليومية
 األخطاءا أشكال م) ١: (اآليت االبحث هي كم مشكالت هذاأما 

هل هناك ) ۲(و  ؟بقرية بومي أيو األذكار والصلوات يف الس األسبوعي عنالنحوية 
بقرية  األذكار والصلوات يف الس األسبوعيعن النحوية وغريها  األخطاءق بني فر
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األذكار والصلوات يف الس عن ء النحوية األخطاملاذا حتدث ) ۳(و  ؟بومي أيو
األذكار عن النحوية  األخطاءكيف يعاجل هذه ) ۴(و بقرية بومي أيو؟ األسبوعي

  ؟أيو بقرية بومي والصلوات يف الس األسبوعي
تعبري قراءة والواقع عن أخطاء ويهدف هذا البحث إىل حصول الوصف 

أعضاء الس األسبوعي بقرية بومي أيو كدونج كاندانج ماالنج جاوى الشرقية عن 
األذكار والصلوات، ومعرفة الصعوبات اليت أصابتهم ومعرفة مصادر تلك األخطاء 

  .كيفية إصالح تلك األخطاءمعرفة النحوية، و
:  الذي يتركب منوصفي الهج هذا البحث من نوع البحث ومن

الس أعضاء من ر، وأما جمتمع هذا البحث فيتكون والتقاري، والعمل ) التخطيط(
األسبوعي بقرية بومي أيو كدونج كاندانج ماالنج جاوى الشرقية العام 

) ٣(املقابلة و ) ٢(املالحظة املباشرة و ) ١(هي البحث وات أدو. م٢٠١١\٢٠١٠
  .اإلستبانة

إن األخطاء ) ١( :هذا البحث فيمكن أن تتخلص فيما يأيت نتائجأما 
تعبريهم عن األذكار والصلوات قد شاعت وتتلحم بقرية بومي قراءم والنحوية يف 

إن أعضاء ) ٢(و  وية،أو درجة اخلطورة الكامنة النح%  ٩٦أيو حىت وصل إىل 
ر والصلوات باعتقاد أم قد عربومها تعبريا عربوا عن أذكاقرأوا والس األسبوعي قد 

عربواها من استماع املعرب  قرأوا قد وإن أعضاء الس األسبوعي) ٣(و  ،صحيحا
ليس عندهم كفاءة وافية يف القواعد  إن أعضاء الس األسبوعي) ٤(و   ،اخلاطئ
مي أيو إن تصحيح األذكار والصلوات املستخدمتان خاصة يف قرية بو) ٥(و  ،النحوية

يعربوما تعبريا فاسدا وال يغريون يقرأون وواجب على عامل اللغة العربية حيث ال
تعليم اللغة العربية خاصة القواعد النحوية  إن) ٦(و  ،تراكيب سياق الكالم املقصود

حمتاج جدا ألعضاء الس األسبوعي يف قرية بومي أيو، حيث يعرفوا كيفية تعبري 
يعربون األذكار  يقرأون بريا صحيحا وهم حيتاطون حينمااألذكار والصلوات تع
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إن الس ) ٧(و  بادئ الدينية،والصلوات خاصة بالليت تتعلقان بتغري املعىن أو امل
لم اللغة العربية الذي يعطي الفتاوى اللغوية يف كل الربامج، أو معاألسبوعي حيتاج فيه 

  .هذا الس األسبوعييعربمها أعضاء يقرأ حيتاج امللقن اللغوي عندما 
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The problems of learning Arabic in Indonesia is the difficulty of 

practicing grammar Science in Arabic sentences in daily life, in fact many people 
are learned Arabic, but they can’t use it to the sentences are encountered. In this 
research focused to the issue of disclosure analysis Arabic sentences in dhikr and 
Shalawat in terms of the rules of Science nahwu, considering this problem very 
important to be considered and corrected, as has been the proliferation of error 
disclosure Arab sentences in the community, where they often express the prayers, 
dhikr and blessings on the postscript is Arabic. 

The problem formulation of this study are: 
1. What forms of dhikr and blessings disclosure errors in Society Weekly 

Bumiayu village?  
2. Are there differences in disclosure errors in the Society for dhikr and blessings 

on the village Weekly Bumiayu between Science nahwu with others? 
3. Why can until something goes wrong disclosure dhikr and blessings in Society 

Weekly Bumiayu the village? 
4. How do I correct errors in the disclosure of dhikr and blessings Society 

Weekly Bumiayu the village? 
This study aims to obtain empirical description of the error disclosure 

of dhikr and shalawat in Society Weekly Bumiayu village and know the 
difficulties they faced, knowing the source of these errors and how to fix these 
errors.  
This study is a descriptive analysis consisted of three steps, namely: Planning, 
action and reports. The population of this study members (jama'ah) Society 
Weekly Village Bumiayu Malang. The research instrument is the researcher 
himself, observation, interviews and questionnaires. 
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The results of this study indicate that the error has mushroomed in a 
long time without realizing it, and even reached 93.5%, a very large number when 
compared with many places of education that have long taught Arabic in 
particular nahwu Science. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRAKSI 
Moch. Said, 2011. Analisis Error Nahwu tentang Dzikir dan Shalawat 
(Penerapan di Perkumpulan Mingguan desa Bumiayu Kedungkandang Malang 
Jawa Timur). Pembimbing: 1) Prof. Dr. Mohammed Ali Al-Kamil, 2) Dr. H. 
Mujab Masyhudi, MA. 
 
Kata Kunci: Analisi Error Nahwu, Dzikir dan Shalawat 
 

Problematika pembelajaran bahasa Arab di Indonesia adalah sulitnya 
mempraktekkan Ilmu Nahwu pada kalimat-kalimat Arab dalam kehidupan sehari-
hari, bahkan banyak yang sudah mengenyam pendidikan bahasa Arab, tetapi tidak 
bisa menggunakannya terhadap kalimat-kalimat yang dijumpai. Pada penelitian 
ini, peneliti memfokuskan penelitian pada masalah analisis pengungkapan 
kalimat-kalimat Arab dalam dzikir dan shalawat dari segi kaidah-kaidah Ilmu 
Nahwu dengan mempertimbangkan bahwa hal ini sangat perlu diperhatikan dan 
dibenahi, karena telah menjamurnya kesalahan pengungkapan kalimat-kalimat 
Arab dalam masyarakat, dimana mereka sering mengungkapkan doa-doa, dzikir 
dan shalawat yang nota bene adalah bahasa Arab. 

Rumusan masalah dalan penelitian ini adalah:  
1. Apa bentuk kesalahan pengungkapan dzikir dan shalawat di Perkumpulan 

Mingguan desa Bumiayu? 
2. Apakah ada perbedaan kesalahan pengungkapan dzikir dan shalawat di 

Perkumpulan Mingguan desa Bumiayu antara Ilmu Nahwu dengan yang 
lain ?  

3. Kenapa bisa sampai terjadi kesalahan pengungkapan dzikir dan shalawat 
di Perkumpulan Mingguan desa Bumiayu tersebut ?  

4. Bagaimana cara memperbaiki kesalahan pengungkapan dzikir dan 
shalawat di Perkumpulan Mingguan desa Bumiayu tersebut ? 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran empirik tentang 
kesalahan pengungkapan dzikir dan shlawat di Perkumpulan Mingguan desa 
Bumiayu dan mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi, mengetahui sumber 
dari kesalahan tersebut dan cara membenahi kesalahan tersebut. 



 
 

 م 

 

Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Analisis yang terdiri 
dari tiga langkah, yaitu: Perencanaan (planning), tindakan (action) dan laporan. 
Populasi dari penelitian ini anggota (jama’ah) Perkumpulan Mingguan Desa 
Bumiayu Malang. Adapun Instrument penelitian adalah peneliti sendiri, 
Observasi, wawancara dan angket. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesalahan tersebut telah 
menjamur dalam waktu yang lama tanpa disadari, bahkan mencapai 93,5 %, 
angka yang sangat besar bila dibandingkan dengan banyaknya tempat-tempat 
pendidikan yang sudah sejak lama mengajarkan bahasa Arab khususnya Ilmu 
Nahwu. 
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الفصل األول 
  والدراسات السابقةاإلطار العام

 
يشتمل ىذا الفصل على مقدمة، ومشكالت البحث، وأسئلة البحث، وأىداؼ البحث، 

 وفروض البحث، وأمهية البحث، وحدود البحث، وحتديد ادلصطلحات
 

 مقدمة .أ 
القرآف الكرمي والدين اإلسالمي من ادلعروؼ أف اللغة العربية ىي لغة 

فبها نزؿ القرآف الكرمي دستور . ولغة ادلسلمُت منذ أوؿ رليئ اإلسالـاحلنيف، 
ادلسلمُت، وهبا حتدث النبػّي عليو الصالة والسالـ خامت األنبياء وادلرسلُت، مث إهنا 

اللغة العربية ىي األساس الذي و. أقدـ لغة حية يف العامل مل يعًتىا التغَّت والتبديل
بنػَى عليو الًتاث العريب واألدب الرفيع، وال زالت ىذه اللغة تؤدي مهمتها حبيوية 

وحركة وتقدـ منذ أكثر من ألف ومخسمائة سنة وحىت اآلف وإىل ما شآء اهلل 
بسبب طبيعػتها ادلرنة وبياهنا األّخاذ ومفرداهتا الغنية وأساليبها ادلتفاوتة وخلودىا 

 .يف كتاب اهلل الذي ال يأتيو الباطل من بُت يديو وال من خلفو
و اللغة العربية طواؿ أربعة عشر قرنا من الزماف وعاء احلضارة اإلسالمية 
العادلية يف مشارؽ األرض ومغارهبا، كما أهنا فوؽ ىذا كلو قد اكتسبت مكانة 

فاللغة العربية إذاً ليست لغة دين وحضارٍة فحسب، . عادليػة بُت اللغات ادلعػروفة
. بل ىي كذلك لغة اتصاٍؿ عالػمي

وتأكيدا على أهنا لغة عادلية، قاؿ فرجوسوف يف مقاؿ نشره بدائرة 
أف اللغة العربية سواء بالنسبة إىل عدد الناطقُت هبا أو إىل "ادلعارؼ الربيطانية 
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كما ينبغي أف . مدى تأثَتىا تعترب إىل حد بعيد أعظم اللغات السامية مجعاء
 ".ينظر إليها كإحدى اللغات العظمى يف عامل اليـو

ويتطور تعليم اللغة العربية يف األونة األخَتة بصورة ىائلة، حيث يتمحور 
ومل يعد . التعليم يف تنمية كفايات الدارسُت إلكساب مهارهتم يف اللغة الثانية

ومن نتائج . ادلدرس ىو القادر الوحيد على إجابة األسئلة داخل غرفة الدراسة
. ىذا التطور وجود عناية فائقة بتقوي استيعاب اللغة ادلدروسة وحتليلو

 وكانت اللغة ادلدروسة اليت يستوعبها الدارسوف ذلا صورهتا ادلتميزة، وىي 
ومن أجل وصف أشكاؿ . ال تعٍت صورة اللغة األوىل وال ىي اللغة الثانية

اإلضلرافات اللغوية ضلتاج إىل مدخل حتليلي خاص، وكاف ادلدخل ادلندرج يف 
. حقل تعليم اللغة ىو مدخل حتليل األخطاء

وقد كاف حتليل األخطاء معروفا منذ الستينات، وحىت اليـو ومازاؿ الكثَت 
من الباحثُت يستخدموف ىذا ادلدخل ألجل حتليل األخطاء يف العديد من 

اللغات مثل األدلانية، أو العربية أو اإلصلليزية أو أي لغة أجنبية أخرى  مدروسة 
وهبذا ادلدخل نتمكن من وصف اضلرافات دارسي اللغة بصورة . يف إندونيسيا

منهجية وعميقة ومتكاملة باإلضافة إىل وصف عملية استيعاهبم اللغة ادلدروسة، 
. وذلك كي نساعدىم على إكتساب الكفايات اللغوية بشكل صحيح

إضافة إىل ذلك، كثرت الدراسات والبحوث يف ىذا الصدد اليت هتدؼ 
يف دراسة  (1974)إىل وصف األخطاء اللغوية، منها ما أجراه دوالي وبورت 

.  دارسا للغة اإلصلليزية، الذين كانت ذلم اللغة األسبانية كلغة أـ45النطق لدى 
من األخطاء مندرجة يف صنف أخطأ التداخل اللغوي، و % 13ونتيجتها 

                                                 

، طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية في ضوء االتجاهات التربوية الحديثةزلمود رشدي خاطر وآخروف،    
 .349، ص (1982دار ادلعرفة : القاىرة)



 
 

3 

غَت منحازة إىل  % 25مندرجة يف وصف أخطأ التطور اللغوي، و62%
 .األصناؼ، يعٍت الصنفُت التداخل والتطور اللغوي

يف جانب آخر، كاف اجلربوع وآخروف أجروا البحث عن أشكاؿ 
ىذه . األخطاء اللغوية، وىي تضم األخطاء الصرفية والنحوية والداللية والنطقية

الدراسة حددت العينة يف الدارسُت الوافدين الذين درسوا اللغة العربية يف قسم 
اللغة العربية جامعة أـ القرى السعودية، وكانت عينات البيانات أعماؿ الطلبة يف 

 .ادلستوى العايل
كما أجرى الدراسة أيضا منصف عبد اهلل يف األخطاء اللغوية العربية 

اليت أحدثها دارسو اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا بكلية اللغة العربية والدراسات 
وقد اختذت أعماؿ الطلبة كعينات البيانات، . اإلسالمية جبامعة الفاتح التونيسية

 .بالرغم من أهنا ال تدرس األخطاء النحوية والنطقية
 وىي. القراءة والتعبَت من حاجات اإلنساف ادلاسة يف حياتوإذف، فأما 

من وسائل االتصاؿ اذلامة الىت ال ديكن االستغناء عنها، ومن خالذلا يتعّرؼ 
اإلنساف على سلتلف ادلعارؼ والثقافات، وىي وسيلة التعلم األساسية وأداتو يف 

 وإىل جانب ذلك، إف القراءة والتعبَت .الدرس والتحصيل، وشغل أوقات الفراغ
ىي النافذة اليت من خالذلا يطل اإلنساف على نتاج ادلاضي واحلاضر، والقريب 

 .والبعيد، من فكر وثقافة وحضارة

                                                 
2
 Ainin, Moh. Analisis Kesalahan Berbahasa Mahasiswa Jurusn Pendidikan 

Bahasa Arab FBS IKIP MALNG. Lemlit IKIP MALANG, 1992 hal: 6  

 45: ، أـ القرى معهد تعليم اللغة العربية، صاألخطاء اللغوية التحريرية اجلربوع وأخروف، 
ادلنظمة العربية : تونس)، 18، ، ص بعض األخطاء اللغوية لدى متعلمي العربية لألجانب منصف، عبد اهلل،  

( 1992للًتبية والثقافة، 
2
 120. ، ص(1992دار ادلسلم : الرياض)  المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها،    محد فؤاد زلمود علياف 

3
 123. ، صنفس ادلرجعػػػػػػػػ  
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فهي تزّود . تعبَت بالنسبة للتعّلم أمر مهم لدى الدارسُتاؿوالقراءة و
الطالب القارئ بادلعارؼ واخلربات اليت قد اليستطيع أف يكتسبها مباشرة إال من 

كما أهنا ىي أداة الطالب يف حتصيل علومو الدراسية، . تعبَتاؿخالؿ القراءة و
 أو بعبارة أخرى، من ليس لو مهارة أو قدرة .ومن ال يقرأ جيدا الحيصل جيدا

تعبَت اجليدة، ال حيصل على ادلعلومات أو ادلعارؼ يف قراءتو بقدر اؿعلى القراءة و
 .جيد

فيما تقدـ صلد، أف تعليم مهارة القراءة والتعبَت العربية وفهم ادلقروء أمٌر 
مهم لدى الطلبة الدارسُت اللغة العربية مبا فيهم طالب ادلدارس ادلتوسطة 

توسيع ادلنهج ) 2006وىذا ينطبق على ما قرره ادلنهج الدراسي . اإلسالمية
عن تعليم اللغة العربية يف ادلدارس ادلتوسطة اإلسالمية الذي  (2004الدراسي 

يهدؼ إىل تنمية قدرات التالميذ على االّتصاؿ الفّعاؿ شفهيا أكاف أـ حتريريا 
لفهم ادلعلومات والتعبَت عن األفكار والعواطف وتنمية العلـو والتكنولوجيا 

 .والثقافات
وبالرغم من أف ىذه ادلهارة مهمة يف تزويد التالميذ بادلعارؼ وادلعلومات، 

. مل تؤد إىل فّعاليتها- إىل حّد ما-إال أف عملية تعليمها يف الفصوؿ الدراسية 
 اجملتمع العاـ خصوصا أعضاء اجمللس األسبوعي فعلى وفق ما الحظ الباحث يف

 فإف عملية تعليم القراءة والتعبَت العربية ال تزاؿ على استخداـ بقية بومي أيو،
ا  يف ىذىمومن أنشط. الطريقة التقليدية وبدوف استخداـ الوسائل التعليمية

قراءة وتعبَت وتعبَت اجلمل العربية ادلوجودة يف عملية تعليم القراءة وتعبَت، اجمللس 
ومن ىذه . يهم وىذه العملية مل تؤد إىل فهم حقيقي لد.يف األذكار والصلوات

                                                 
دار : الرياض)  أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربية،     ناصر عبد اهلل الغايل وعبد احلميد عبد اهلل4

 57.، ص(االعتصاـ،دت

8
   Departemen Agama. Kurikulum 2004  Standar Kompetensi Madrasah 

Tsanawiyah (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 

2004), h. 122. 
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وال سيما أف ىذا . القراءة والتعبَتأثناء ألخطاء واللحن احلالة قد يصيبهم ا
. القواعد العربيةيضاؼ إليو عدـ استخداـ 

ويف فًتة طويلة كاف تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا ذلا مشكالت 
وصعوبات كثَتة اليت حتوؿ دوف صلاح الدارسُت يف تعليم اللغة العربية، كما جرت 

مبا أف الغرض . يف تعليم اللغة العربية للناطقُت باللغات األخرى يف عدة دوؿ
.  األساسي لتعليم اللغة العربية يف إندونيسيا مل يكن زلققا كما يراـ

وتظهر ىذه ادلشكالت ألعضاء اجمللس األسبوعي بقرية يومي أيو 
األذكار )كدونج كاندانج مبالنج قد لقي الباحث معربي اللغة العربية 

حُت ما يقرأوهنما يف كل اإلجتماع واحلفلة أوالربامج، ىم يقرأوهنما  (والصلوات
بدوف قواعد اللغة العربية، وديكن ليس لديهم الكفاءة الوافية أو ىم يسمعوهنما 

من ادلخرب اخلاطئ أويقرأوف النصوص اخلاطئة أوىم ينسوف ويتحَتوف عند القراءة 
. والتعبَت هبما

فطبعا، ىم يقعوف يف أخطاء كثَتة يف قراءة وتعبَتىم من ناحية القواعد 
النحوية مع أف أعضاء اجمللس األسبوعي هبذه القرية بعضهم متخرجوا ادلعهد 

فبهذا الواقع، حياوؿ الباحث أف . السلفي وبعضهم متخرجوا ادلدرسة اإلسالمية
حيلل ويصحح أخطائهم النحوية ويكشفها أويعاجلها مث يقدمها حىت أصبحوا 

ويرجو الباحث هبذا البحث عدـ . معربي اللغة العربية قراءة وتعبَتا صحيحا
.  األخطاء النحوية يف قراءة وتعبَت األذكار والصلوات فيما بعد

واحلق، قد ظل الباحثوف حياولوف بصورة دؤوبة عاما بعد عاـ على إجراء 
حتليل األخطاء اللغوية من أجل التحاشي عنها وإبعاد الدارسُت عن الوقوع فيها، 
سواء مالو عالقتو بادلهارات اللغوية، وىم إمنا يبحثوف وحيللوف ويطبقوف األخطاء 

اللغوية يف الدارسُت وادلتعلمُت يف ادلدراس وادلعاىد فقط ومل يبحثوا األخطاء 
اللغوية وحيللوهنا ويطبقوف مباشرة على اجملتمع العامة الذين ىم منتجوا عملية 
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وكذا ىم . التعليم من ادلدارس وادلعاىد، وطبعا ىم يتعلموف فيها القواعد النحوية
مل يركزوا حتليل األخطاء اللغوية خاصة يف قراءة وتعبَت األذكار والصلوات اللذاف 

.  قد تداوال واستخدما يف احلياة اليومية بعامة اجملتمع اإلندونيسية
فمن ذلك، مل يوجد البحث يف ىذا اجملاؿ يعٍت أف الباحث يبحث 

مشكلة قراءة وتعبَت اللغة العربية من ناحية القوعد النحوية يف األذكار والصلوات 
وأف معربيها أعضاء اجمللس األسبوعي الذين ىم منتجوا عملية التعليم يف ادلدراس 

ويبعث الباحث أف يبحث يف أعضاء اجمللس األسبوعي ال يف . وادلعاىد كماىنا
طلبة ادلدارس وادلعاىد، ألف ىذه ادلشكلة ىي الواقعة يف اجملتمع وألف طلب العلم 

جيب على كل مسلم أف يطلب العلم من ادلهد إىل . غَت زلدود بعمر واللجنة
. اللحد، وىذا ىو األساس الديٍت

إذف، فهذا اجملاؿ حيتاج أف يبحث كي يفهم أعضاء اجمللس األسبوعي 
بقرية بومي أيو خاصة يف قراءة وتعبَت األذكار والصلوات الصحيحة 

. واإلندونيسيُت عامة
ويف ىذا البحث يستخدـ الباحث البحث التطبيقي بادلدخل الكمي 

وادلنهج الوصفي التقوديي كي يتناوؿ الباحث أسباب تلك األخطاء ويشخصها 
ويعاجلها بالقواعد العربية ويبينها إىل أعضاء اجمللس األسبوعي بقرية بومي أيو كي 

. يقرأوهنا قراءة وتعبَتا صحيحا حىت اليوجد األخطاء مثلها
 ىذه األخطاء من أفّ  الباحث فهم يستطيع أف يعلى ضوء ىذه األدلة ؼ

ألف فيو إمهاال للقواعد النحوية وألهنا إف مل يكن " اخلطورات الكامنات اللغوية"
فَتجو الباحث أف . من يصوهبم فستتعدى ىذه األخطاء إىل األجياؿ اجلدد بعد

تكوف نتيجة البحث دتثل حجرا أساسيا لتنمية نوعية وجود تعليم اللغة العربية 
باستخداـ القواعد النحوية يف قرية بومي أيو، ألف الباحث ليس فقط حيلل ىذه 
األخطاء ويقومها بل يطبقها إىل ىؤآلء أعضاء اجمللس األسبوعي بطريقة تعليم 
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القواعد العربية الفعالية، وىي أف ىذه األذكار والصلوات اخلاطئة ستقدـ إىل 
ىؤآلء العواـ وتبُت ادلواضع اخلاطئة فيها وتشرح األسس النحوية الصحيحة مبثل 

. ىذه ادلشكلة مث ستعرب تلك األذكار والصلوات قراءة وتعبَتا صحيحا
وباجلملة، فإف ىذا البحث ليس فقط زللال وومصححا بتلك األخطاء 
اللغوية بل بإزاء ذلك يوّصي اللجنة الًتبوية على أف ىذه ادلشكلة مهمة جدا 
لكي حيتاط ادلدرسوف يف تعليم اللغة العربية باستخداـ القواعد العربية خاصة 

وأيضا يرجو الباحث أف ىذا . األذكار والصلوات ادلستخدمتاف يف احلياة اليومية
البحث سيستفيد منو األعضاء اجمللس األسبوعي هبذه القرية مباشرة لكي يقرأوا 
عن األذكار والصلوات قراءة وتعبَتا صحيحا، ويستنتج طريقة التعليم باستخداـ 

. القواعد النحوية إستنتاجا فعالية للمدارس وادلعاىد خاصة يف قرية بومي أيو
      

 مشكالت البحث .ب 

 وتعبَت أعضاء اجمللس قراءةإف أىم ادلشكالت ذلذا البحث حوؿ 
. القواعد العربية يعٍت النحويةباستخداـ  األسبوعي األذكار والصلوات

 ىنا، فهم ادلعلومات التفصيلية أو إدراؾ النتائج قراءة والتعبَتويقصد باؿ
أعضاء لدى العربية  من اجلمل  وادلعربرَّب (زلتوى النص)يف النص ادلقروء 

.  الشرقيةاجمللس األسبوعي بقرية بومي أيو كدونج كاندانج ماالنج جاوا
 

 البحث أسئلة .ج 
انطالقا من مشكالت البحث السابقة، كتب الباحث أسئلة البحث 

: اآليتؾ
األذكار والصلوات يف اجمللس ما أشكاؿ األخطاء النحوية عن  -1

 ؟  بقرية بومي أيواألسبوعي
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األذكار والصلوات يف ىل ىناؾ فرؽ بُت األخطاء النحوية وغَتىا عن  -2
 ؟ بقرية بومي أيواجمللس األسبوعي

األذكار والصلوات يف اجمللس دلاذا حتدث األخطاء النحوية عن  -3
  بقرية بومي أيو؟األسبوعي

األذكار والصلوات يف اجمللس كيف يعاجل ىذه األخطاء النحوية عن  -4
  بقرية بومي أيو ؟األسبوعي

 

 أهداف البحث .د 
: ويهدؼ ىذا البحث إىل األغراض التالية

األذكار والصلوات يف اجمللس كشف األخطاء النحوية يف قراءة وتعبَت  .1
  بقرية بومي أيو ووصفها األسبوعي

األذكار والصلوات يف اجمللس كشف األخطاء النحوية يف قراءة وتعبَت  .2
   بقرية بومي أيو ووصفها تكررااألسبوعي

األذكار والصلوات يف كشف حدوث األخطاء النحوية يف قراءة وتعبَت  .3
  بقرية بومي أيواجمللس األسبوعي

 األذكار والصلوات يف اجمللس األسبوعيشرح كيفية معاجلة يف قراءة وتعبَت  .4
 بقرية بومي أيو شرحا صحيحا

 

  البحثأهمية .ه 
فطبعا، يستعمل البحث لينتفع أو يستهلك، والبد من ىذه ادلنفعة أف 
تكوف علمية ويستفاد نتيجة البحث أوينتفع يف تطوير العلم ويطبق يف احلياة 
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 فهذا البحث يقدمو الباحث ليجيب األحداث الواقعة يف رلتمع قرية .اليومية
. بومي أيو من ناحية اللغة العربية، ألف ىذه األخطاء قد اشتهرت بتلك القرية

.  والعجيب، ىم اليشعروف هبذه األخطاء حىت عّلموىا أبناء تلك القرية
فهذه الواقعات اليت تبعث الباحث أف يعمل حبث ىذه األخطاء الشائعة حىت 

إذف، وإف كاف كثَت من الباحثُت قد حبثوا األشياء كثَتة من النواحي . التتأبد فيها
اللغوية ولكنهم مل يبحثوا مثل ىذا البحث يعٍت يف قراءة وتعبَت أعضاء اجمللس 

األسبوعي عن األذكار والصلوات خاصة بالقرية، بل ىم إمنا حبثوا األخطاء 
اللغوية يف ادلدارس أو اجلامعات فقط حىت اليستفيد من ال يدرسوف فيهما ولو 
كاف بعضهم قد درسوا يف ادلعهد السلفي ولكنهم مل ينتفعوا مبعارفهم أو ألهنم 

.  نسوا القواعد النحوية أو ألهنم قد جهلوهنا
فبذلك ادلشكالت، حيتاج البحث يف ىذا اجملاؿ ليستفيدواه وليكن 
لديهم غَتة يف تعلم اللغة العربية بأي شكل كاف إما باستفتاء ادلفيت مباشرة 

.  بالنسبة للجاىل وإما مبراجعة الكتب النحوية للعامل الناسي
وبسبب أخرى، أف ىذا البحث قد يطبق على رلتمع بيئة من بيئات غَت 

العربية، نظرا إىل اختالؼ خلفية تربيتهم، فهذا البحث حتدي كبَت واخًتاع 
. جديد يف منهج تعليم اللغة العريبة للناطقُت بغَتىا

: فأما أمهية ىذا البحث كما التايل
 لمدرسي اللغة العربية أواألساتيذ .1

يعطي الدافع يف تعليم اللغة العربية باستخداـ القواعد النحوية وخاصة  (أ 
األذكار والصلوات قد يكثر استخدامهما يف احلياة اليومية 

 يعطي فكرة جديدة يف منهج تعليم اللغة العربية بالقواعد النحوية (ب 

 يعطي ابداعا جديدا وتأمل النفس يف تعليم اللغة بالقواعد النحوية (ج 

                                                 
9
Djoko Pradopo, Rachmad, dkk., Metodologi Penelitian Sastra, dalam Jabrohim (Ed), Yogyakarta: 

Hanindita, 2001, hlm. 26 
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 للطالب أو أعضاء المجلس األسبوعي .2

إعطاء اخلربات ذلم فيما يتعلق باألخطاء النحوية وكشف قراءة  (أ 
 وتعبَتاهتم كي تصبح صحيحة

  خاصة يف القواعد النحوية رغبتهم يف اللغة العربيةيوجد (ب 

 ادلعرفة وتطور تالية،اؿ حبوثاؿ يف مصدرا البحثىذا  جعل  :للباحثين .3
  العواـ األذكار والصلواتقراءة وتعبَت حتليل األخطاء النحوية يف يف واخلربة

للمدرسة أو جمعية فيها قراءة وتعبير الجمل العربية  .4
إعطاء ادلعلومات النظرية عن أحد طرائق تدريس اللغة العربية يعٍت  (أ 

 القواعد النحوية

 أف تكوف نتائج البحث مرجعا إضافيا للمدرسة يف وضع منهج تعليم  (ب 
 اللغة العربية 

 

  البحثحدود .و 

 :ة الموضوعيودالحد .1
 األخطاء النحوية في األذكار " حيدد الباحث يف ىذا البحث 

". والصلوات
 األذكار والصلوات بقرية أعضاء اجمللس األسبوعيإف قراءة وتعبَت 

بومي أيو غالبا خيالف القواعد العربية، ومن ادلمكن أف القارئُت 
يسمعومها من ادلخطئ أو يقرأوا النصوص اخلاطئة أو ليست لديهم 

.  الكفاءة الوافية يف ىذه النظرية
 على  بتحليل أو تصحح األخطاء النحوية ىو حصوذلم وادلراد

، وحصوؿ القارئُت على  وشلتعةسهلةمزيد من تعلمهم للغة العربية بطريقة 
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ادلعارؼ يتمسكوا هبا يف قراءة وتعبَت األذكار والصلوات قراءة وتعبَتا 
 .صحيحا

 ة المكانيودالحد .2
 فيو ىو اجمللس األسبوعي بقرية بومي الباحثادلكاف الذي حبث 

.  أيو كدونج كاندانج ماالنج
 ة الزمانيودالحد .3

م  2011 – 2010أجريت ىذه الداسة يف العاـ الدراسي 
 
  المصطلحات تحديد .ز 

 (عرض وتوضيح واستنتاج)عن نشاط الوصفي التقوديي  عبارةاألخطاء  .1
لصور اإلضلرافات اللغوية العربية اليت تشمل مجلة اإلضافة وادلنادى 
 وتوافق الفعل مع ضمَت اجلمع الغائبوف والعطف وادلعطوؼ عليو 

عبارة عن شكل من أشكاؿ األخطاء اللغوية حسب  األخطاء النحوية .2
جلملة اللسانيات حيث يتمحور يف ىذا الصدد يف عدـ القواعد 

إذلي لست للفردوس أىال وال أقوى على النار اجلحيم )اإلضافة 
وتوافق الفعل مع ضمَت ( يا أبو َبَكرْ )وادلنادى  (وسبحاف اهلَل العظيم

ربنا اغفر لنا ولوالِدينا وارمحهما كما ربيانا صغَتا )اجلمع الغائبوف 
آمنا ) والعطف وادلعطوؼ عليو (ووالغمامة قد أظلت وادلال صلُّوا عليك

 (باهلل واليـو األخر، تبنا إىل اهلل باطنا وظاىر

 ىو شرح األلفاظ الدالة على معٌت شفهيا أو حتريريا : القراءة والتعبير .3

ىو سكاف قرية بومي أيو من متخرجي : أعضاء المجلس األسبوعي  .4
 الذين جيتمعوف يف اإلجتماع األسبوعيادلعهد اإلسالمي أـ ال 
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 ىي الكلمات العربية اليت استخدمها ىؤالء :األذكار والصلوات .5
 أعضاء اجمللس األسبوعي يف كل اإلجتماع والربامج

 
  السابقةالدراسات .ح 

 :منهم اجملاؿ، ىذا يف شلاثلة بدراسات الباحثُت بعض قاـ قد
 2006-2005 سنة زلمد شاطيب نواوي: اإلسم . 1
لدى طلبة تحليل أخطأ النحوية في القراءة والتعبير التحريري  :العنواف  

 عاـ قسم األدب العريب بكلية اآلداب جبامعة ماالنج احلكومية
2003\2004 

الوصفي التحليلي  :ادلنهج  
األخطاء النحوية يف إنشاء الطلبة الكتايب لطلبة الفصل الدراسي  :اخلالصة  

 ىي 2004\2003الثالث والرابع لقسم األدب للعاـ اجلامعي 
أخطاء تطبيق التذكَت والتأنيث واإلفراد والتثنية واجلمع واإلعراب 
يف ادلبتدأ واخلرب وأخطاء تطبيق قاعدة الصفة وادلوصوؼ والتذكَت 

والتأنيث يف الفعل والفاعل 
 2003مسلمُت سنة  :اإلسم . 2
 تحليل األخطاء في استعمال التركيب الوصفي في اللغة العربية :العنواف  

دراسة يف اإلنشاء لطلبة الصف الثالث بادلدرسة الثانوية اإلسالمية )
 (احلكومية النموذجية ماكاسار

لكشف األخطاء يف )يستخدـ الباحث يف حبثو البحث الكيفي  :ادلنهج  
لكشف أسباب حدوث )والكمي  (استعماؿ الًتكيب الوصفي

. (األخطاء فيو
: يدؿ على  :اخلالصة  
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أف األخطاء يف استعماؿ الًتكيب الوصفي يف استعماؿ الًتكيب  .1
الوصفي ادلفرد ال اجلمع 

و أف األسباب ادلؤدية إىل حدوث تلك األخطاء تتوقف على  .2
كفاءة الدارسُت يف اإلستيعاب على اللغة العربية وقواعدىا 

. واسًتاتيجي الظاىرية
 1992زلمد عينُت سنة  :اإلسم . 3
تحليل األخطاء النحوية في كتابة اللغة العربية بجامعة مالنج  :العنواف  

الحكومية  
الوصفي التحليلي  :ادلنهج  
يدؿ على وجود األخطاء يف الصرؼ والنحو الذي يشمل احلذؼ  :اخلالصة  

والزيادة واألخطاء يف التكوين والتنظيم 
 2001شفاعة سنة  :اإلسم . 4
لطلبة قسم تحليل األخطاء النحوية واإلمالئية للبحوث الجامعية  :العنواف  

 اللغة واألدب العريب باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج
الوصفي  :ادلنهج  
يدؿ على وجود األخطاء يف استعماؿ اسم ادلعرفة والنكرة، وادلذكر  :اخلالصة  

وادلؤنث، حروؼ ادلعاين، الضمائر، ادلفرد والنثٌت واجلمع وإعرابو، 
. األفعاؿ الزمانية الثالثة

 1995أزىر أرشد سنة  :اإلسم . 5
 لطلبة السنة الثالثة تحليل األخطاء اللغوية في كتابة اإلنشاء :العنواف  

بكلية الًتبية جامعة عالء الدين أوجونج فاندانج 
الوصفي التحليلي التقوديي  :ادلنهج  
: يدؿ على وجود األخطاء يف  :اخلالصة  
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احلذؼ والزيادة الذي يشمل مضافا ومضافا إليو، وادلبتدا  -1
. واخلرب

ادلطابقة اليت تشمل ادلذكر وادلؤنث، ادلفرد وادلثٌت واجلمع،  -2
 والعطف والبدؿ

، ادلفعوؿ  -3 أخطاء التكوين واحلركة اليت تشمل النواصب واجلواـز
 بو، اجلار واجملرور، أخوات إّف وأخوات كاف

التصويب يف اختيار ادلفردات  -4
 

انطالقا من البياف ادلذكور ظهر كل الباحثُت أهنم يبحثوف األخطاء من 
جوانب واسعة ولكنهم يطبقوىا للطلبة يف ادلدارس واجلامعات، ومل توجد منهم 

حبث يكوف يف رلاؿ الذي يركز البحث من ناحية القواعد النحوية مثال يف 
الكلمات العربية ادلستخدمة وادلتبادلة يف اجملتمع العاـ ومع أف عينتو أعضاء اجمللس 

. األسبوعي الذين ىم متخرجوا ادلدارس وادلعاىد
ولكن نظرا إىل ىذه الدراسات السابقات، ُيساَعد الباحث أف يركز  حبثو  

. ويستعمل منهجا موافقا ويربمج عمال الذي يتم بو ىذا البحث
ألنو قد حدث . إذف، كاف ىذا البحث جديدا مهما جدا ومل يوجد قبلو

مبضي الزماف، فيمكن إف مل يكن ىذا البحث فستتئبد ىذه األخطاء النحوية، 
والباحث سيبحث . حىت يكوف ادلعربوف اللغة العربية يرفضوهنا يف قراءة وتعبَتىم

عن تصحيح األخطاء النحوية عن األذكار والصلوات يف اجمللس األسبوعي بقرية 
 . بومي أيو كدنج كاندانج ماالنج
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 الثانيالفصل 

 النظرياإلطار 
 

، ربليل كتصحيح األخطاء:   كىي اؼببحث األكؿحثُت على مب الثالثوبتوم ىذا الفصل
 مهارة القراءة كالكالـ:  كاؼببحث الثاين

 
تحليل وتصحيح األخطاء : المبحث األول

 تعريف األخطاء -أ 

من أجل التحاشي عن الفهم السيئ يف نظرية األخطاء اليت تتمحور يف ىذا 
. الصدد يف األخطاء اللغوية، فيتطلب األمر إذل اؼبزيد من توضيح مصطلح األخطاء

 فاألكؿ .(error) كمصطلح اػبطأ كػ(mistake)يفرؽ كوردير بُت مصطلح اػبطأ كػ
، أم بعبارة أخرل أهنا ىي (slip)يعزك إذل اإلكبراؼ اؼبظهر غبصوؿ اإلنزالؽ 

االكبرافات غَت النظامية كاػبطأ يف النطق لسبب عدـ اإلحكاـ اك األسباب العصبية 
 كإذا عمل الدارس شيئا من اإلكبراؼ اللغوم ككاف غَت ناتج عن عدـ .أك غَتىا

معرفتو للنظاـ اللغوم اعبارم كإمبا عن ؾبرد غفلة منو، كعناء أك مشكلة صحية أك 
. عصبية سافرة كما أشبو ذلك

من ناحية أخرل، أشاد كل من دكالم كبركت ككراشُت بأف الباحثُت قد 
، كالذم اعتربه جومسكي أنو (fatigues)يفرقوف بُت اػبطأ الناتج عن العناء كالتعب 

                                                 
1
 Brown, G. dan G. Yule. Discourse Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 1987, hal. 

170 
2
 Baradja.M.F. Kapita Selekta Pengajaran Bahasa Arab, Malang:IKIP MALANG, 1990, hal.91 
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اؼبظهر كاالكبراؼ الناتج عن قلة معرفة الدارس القواعد اللغوية اؼبدركسة حيث ظباه 
 .بالعامل الكفائي

إضافة إذل ذلك، كادكالم كأصحابو يتفقوف مع كوردير على الفرؽ بُت 
 error، كمن جانب أخر فقد أستخدـ كلهم مصطلح error ك mistakeاؼبصطلحُت 

للعزك إذل صبيع أمباط االكبراؼ اللغوم بغض النظر إذل صفات كأسباب حصوؿ 
اإلكبراؼ يف القواعد اللغوية اؼبدركسة، كيرجع األمر عندىم إذل أنو من الصعب ربديد 

كإمبا وبتاج ذلك إذل ربليل دقيق . error أك mistakeحقيقة اإلكبراؼ أىو من قبل 
كىذا السبب يعٍت بشكل إشارم أف ربديد حقيقة اإلكبراؼ وبتاج إذل . كحذر صاـر

كال )كقت طويل، كبالتارل يتطلب إجراء الدراسة كالبحوث بصورة دؤكبية كمتواصلة 
 .(تكفي الدراسة مرة أك مرتُت فحسب

 
 ىدف تصحيح األخطاء اللغوية -ب 

يتطور ىدؼ تصحيح األخطاء اللغوية فبا كاف بشكل ملحوظ، كعندما كاف 
تصنيف األخطاء اللغوية مازاؿ من قبل األخطاء التقليدية، فكاف ىدفو اؼبرسـو 

مث ازبذ شكلو الكامل كما أكده كوردير حىت أصبح لو . منحصرا يف األمور التطبيقية
 .كنبا اؽبدؼ النظرم كاؽبدؼ التطبيقي: ىدفاف رئيساف

مث يكوف اؽبدؼ التطبيقي أك الرباغمايت مفاده اغبصوؿ على األمور اليت هبا 
نقط )يتم تأليف الكتاب اؼبقرر أك تطوير التعليم، فمن خالؿ اإلشارة إذل األخطاء 

يقصد ربليل األخطاء التقليدية التمكن من مساعدة اؼبدرسُت يف األمور  (اإلشكاؿ
: التالية

                                                 

 ، 1. جامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود، ط: ، رياضالتقابل اللغوي ةتحليل األخطاء ؿبمود إظباعيل صيٍت،  
 139:، ص1982

 150: ، صمرجع سابق ؿبمود إظباعيل صيٍت،  
5
 Baradja.M.F. Kapita Selekta Pengajaran Bahasa Arab, Malang:IKIP MALANG, 1990, hal.95 
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  تعيُت ترتيب اؼبواد الدراسية -1

 ربديد النقاط الرئيسية يف الشرح كإجراء التدريبات -2

 (دكر التصفية)تعديل التدريس التكميلي  -3

 انتقاء النقاط اؼبناسة لتقوًن استيعاب الدارس اللغة -4
ككاف اؽبدؼ السابق ذكره يغفل عن بعض األمور اؼبهمة كرسم أك تطوير 

كىذا يعٍت أف اؽبدؼ التطبيقي أك الرباغمايت  .النظرية يف بياف مظهر الدارس
اؼبنهج  (مصمم)يتصل كثَتا بتعليم اللغة باعتبار جانب اؼبدرس أك كاضع 

ففي ىذا الصدد يرتبط األمر بالتأكيد بكيفية تعليم اؼبدرس . الدراسي ؼبادة اللغة
اللغة بشكل فعاؿ مع اغبذر عن اإلشكاالت أك اإلكبرافات اليت كثَتاما يفعلها 

. الدارس
كمن ناحية أخرل، كاف اؽبدؼ النظرم يعزك إذل كجود جهود لفهم 

كإذا كاف كذلك فإف اؽبدؼ . إجراء عملية تدريس اللغة الثانية أك اللغة اؼبدركسة
من ربليل األخطاء النظرية يتصل بشكل كبَت دبشكلة التداخل اللغوم كلغة 

 .الدارس
إذا، بإمكاننا أف نقوؿ بصورة إصبالية إف دراسة ربليل اللغة النظرم 

: لدارس اللغة اؼبدركسة تؤدل إذل الفهم الدقيق عن
حقيقة إسًتاتيجية دراسة اللغة الثانية  .1
 الفرض الذم يستخدمو الدارس .2

 .حقيقة نظاـ اإلتصاؿ الوظيفي أك اللغوم الذم ركبو الدارس .3
  

 

                                                 
6
 Tarigan, Henry Guntur dan Tarigan, Djago. Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa. 

Bandung:Angkasa, 1990, hal:77 
7
 Baradja.M.F. Kapita Selekta Pengajaran Bahasa Arab, Malang:IKIP MALANG, 1990, hal.95 

8
 Tarigan, Henry Guntur dan Tarigan, Djago. Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa. 

Bandung:Angkasa, 1990, hal:77 
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 مصادر األخطاء -ج 
 interlingual)ثالثة مصادر لألخطاء اللغوية، كىي أخطاء التداخل البيلغوم 

transfer)، كاألخطاء الضمنلغوم (intralingual transfer) كاألخطاء اغبادثة من ،
 .(context of learning)سياؽ التعليم 

كتعترب أخطاء التداخل البيلغوم أك األخطاء بُت اللغات أحد مصادر 
األخطاء الناذبة عن تداخل قواعد أك نظاـ اللغة األكذل مع قواعد نظاـ اللغة 

كيطلق أيضا على ىذه األخطاء مصطلح التداخل البيلغوم .اؼبدركسة
(interferensi) أك (interlingual interference) .

اؼبصدر الثاين لألخطاء ىو األخطاء الضمنلغوم، كحصلت ىذه األخطاء 
إف األخطاء اللغوية لدل . ألف الدارس دل يستوعب بشكل جيد نظاـ اللغة اؼبدركسة

الدارس يف اؼبرحلة األكذل كثَت اما تكوف صادرة عن ىذا التداخل البيلغوم، كلكن 
عندما استوعب الدارس بشكل جيد أك يتناكؿ بعض النظاـ اللغوم اعبيد، فيتحمل 

 .(intralingual error)أف تكوف األخطاء صادرة عن األخطاء الضمنلغوم أك 
كقد يطلق على األخطاء الصادرة عن األخطاء الضمنلغوم أيضا باألخطاء 

، كذلك ألف (overgeneralization error)من تعميم نظاـ القواعد بشكل مبالغ 
أكسع من اؼبفركض، كما أطلق عليو  (حالة)الدارس يستخدـ نظاما لغويا يف حسبو 

 ألف الدارس يستخدـ قياسا خاطئا، كىناؾ من (analogical error)باػبطأ القياسي 
ألنو يشَت إذل مراحل تطور اللغة ( developmental error)يسمى باػبطأ التطويرم 

. الوسيطة لدل الدارس
كاػبطأ الثالث صادر عن سياؽ التعليم، كىذا يعٍت أف اػبطأ وبصل ألف 
اؼبدرس أك الكتاب اؼبقرر أك اؼبادة الدراسية تدفع الدارس إذل كضع فرض خاطئ 

                                                 

 55: ، صمرجع سابقاعبربوع كأخركف،  
10

 Corder, S. Pit. Error Analysis and Interlanguage, oxford:oxford University Press,1974, hal:5 
11

 Brown, G. dan G. Yule. Discourse Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 1987, hal. 

27 
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(faulty hipothesis) عن اللغة اؼبدركسة، كقد ظبى ريتشارد ىذه األخطاء الصادرة 
 ."induced error" كما عليها ستينسوف بػ "false concept"عن سياؽ التعليم بػ 

كانطالقا من السياؽ من الدراسة نقوؿ إف اؼبدرس إذا ما أخطاء أثناء 
التدريس يف شرح اؼبواد الدراسية سواء كانت يف اؼبفردات أك الًتاكيب أك األساليب، 
فهذا اػبطأ الالكعيي سوؼ يعدم إذل الدارس، فينفذ ما ألقاه مدرسو من اؼبواد غَت 

مثل ذلك يف حالة كجود اػبطأ يف الكتاب . اؼبناسبة أصال مع نظاـ اللغة اؼبدركسة
كمن جانب أخر، عندما دل يع مستخدـ اؼبقرر . (سواء يعيو اؼبؤلف أـ اليعيو)اؼبقرر 

. ما كرد فيو من اػبطأ، فيتعدل األمر إذل اػبطأ لدل الدارس يف إنتاج اللغة اؼبدركسة
فكاف ربليل تصحيح األخطاء ىو أمر مهم جدا، فإذل الذين زبرجوف يف اؼبدارس 

. كاؼبعاىد أكذل
 

 األخطاء النحوية -د 
األخطاء النحوية عبارة عن إحدل صور األخطاء اللغوية باعتبار التصنيف 

كىي تعٍت بوصف األخطاء على حسب اؼبكونات اللغوية أك األشكاؿ . اللغوم
كتشمل اؼبكونات اللغوية على النطق كالنحو . اللسانية حيث حدثت هبا األخطاء

 .(اؼبعٌت كاؼبفردات كاػبطاب كالنمط)كالصرؼ كالرموز كالداللة 
للمعنيُت  (العنصر النحوم)كينفع تصنيف األخطاء اللغوية باعتبار الليسانية 

باإلضافة إذل الباحثُت، فبإمكاهنم . بتطوير اؼبنهج الدراسي إلعداد اؼبادة اللغوية
كما كاف . اإلستفادة منو كوسيلة إلعداد التقرير الذم ينظم األخطاء اجملموعة

                                                 
12

 Brown, G. dan G. Yule. Discourse Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 1987, hal. 

179 
13

 Nawawi, Ahmad Syatibi. Analisis Kesalahan Bahasa Arab pada Skripsi Mahasiswa Pogram 

Pendidikan Bahasa Arab se-Jatim:Lemlit IKIP MALANG, 1996, hal:13 
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اؼبدرسوف كالطلبة يتمكنوف من اإلحساس بأهنم درسوا عنصرا لغويا ؿبددا يف 
 .الفصل

إف األخطاء النحوية إحدل صور األخطاء القواعدية، كىي تشمل األصوات 
كمن خالؿ الدراسة كالبحوث اليت أجريت عن األخطاء اللغوية . كالصرؼ كالنحو

نالحظ أف األخطاء النحوية تعد من أكثر األخطاء اللغوية اليت أحدثها دارس اللغة 
 .األجنبية يف عملية اؼبهارة اللغوية

علم النحو ىو عبارة عن علم اللغة الذم يتكلم عن تفاصيل اػبطاب 
كاعبملة كالعبارة كالًتكيب، كىو أحد فركع علم اللغة الذم يقـو بدراسة عناصر 

 .الوحدة اللغوية كالعالقة بُت كل عنصر يف كحدة لغوية معينة
كيسمى علم النحو أيضا يف سياؽ اللغة العربية بعلم التنظيم أك علم 

الًتكيب، فهو علم يدرس تركيب اعبمل كترتيبها كتأثَت الكلمات بعضها يف بعض 
. كالعالقة بُت أجزائها ككيفية إيصاؽبا

: فيمكن أف نلخص أف دراسة علم النحو تشمل على مايلي
فاستيعاب الدارس اؼبواقف كالعمل للكلمات يف صبلة يبكن : اؼبواقف كالعمل -1

مالحظتو من خالؿ قدرتو على اختيار كاستعماؿ عالمة الشكل يف اغبرؼ 
األخَت من الكلمة 

كتعٍت بو بنية اعبملة أك : (اؼبوقعيات)ترتيب الكلمات يف اعبملة أك الًتكيب  -2
 الًتكيب

ألف اؼبكونات اللغوية تقتضي تناسب الصورة مع : تناسب الصورة مع النوع -3
 :كمنو كما يلي. النوع

 اؼببتدأ كاػبرب (أ 
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 Tarigan, Henry Guntur dan Tarigan, Djago. Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa. 

Bandung:Angkasa, 1990, hal:13 
15

  Khusairi, Moh. Aspek Gramatikal dalam Bahasa Pebelajar, Artikel dalam jurnal Bahasa dan 

Seni. Tahun 26. No. 2 Agustus: FPBS IKIP MALANG 
16

 Idem, hal:203 
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اػبرب اؼبفرد يف قواعد اللغة العربية ال بد من موافقة اؼببتدأ يف اغباالت 
: التالية
التذكَت كالتأنيث مثل العلم مفيد، السيارة صبيلة  (1
اإلفراد كالتثنية كاعبمع، مثل الطالب ماىر، الطالباف ماىراف،  (2

الطالب ماىركف 
 الفعل كالفاعل (ب 

فالبد من الفعل أف يوافق الفاعل يف التذكَت كالتأنيث مثل ذىب ؿبمد، 
 قرأت عائشة القرآف

 الصفة كاؼبوصوؼ (ج 

: هبب على الصفة أف يوافق موصوفو يف اغباالت اآلتية
مثل البيت اعبميل جانب الشارع، اغبديقة : اؼبذكر كاؼبؤنث (1

اعبميلة كراء البيت 
مثل يف بيت ؿبمد غرفة صبيلة، يف بييت : اؼبفرد كاؼبثٌت كاعبمع (2

 غرفتاف صبيلتاف، يف بيت يوسف غرؼ صبيلة

مثل أنا أصافح ؿبمدا العادل، يف اؼبدرسة طالب : اؼبعرفة كالنكرة (3
 ماىر

 اإلعراب (د 

كذلك ألف الكلمة تتغَت دائما على حسب مواقفها كعملها يف اعبملة أك 
الًتكيب أك العبارة 

كىذه األمور األربعة تعترب أنواع الدراسة يف اجملاؿ النحوم كاليت تتعلق بشكل 
. كبَت باؼبهارة اللغوية خاصة قراءة كتعبَت العواـ الكلمات اؼبعظمة
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 قراءة وتعبير أعضاء المجلس األسبوعي في األذكار الصلوات -ه 

 األذكار كالصلواتكثَت من أعضاء اجمللس األسبوعي بقرية بومي أيو يقرأكف 
خاطئُت، كلكنهم اليشعركف هبما حىت يقرأكهنما كل يـو يف كل اإلجتماع كاغبفلة، 

.  ككاف بعضهم قد عّلموىا إذل أبنائهم بغضِّ النظر إذل أهنما صحيحتاف أـ ال
إذف، يقدـ الباحث مهارتُت أساسيتُت يف ىذا البحث يعٍت مهارة الكالـ 

 إما األذكار كالصلواتألف أعضاء اجمللس األسبوعي يقرأكف . كمهارة القراءة كتعبَت
بقراءة كتعبَت النص اػباطئ أك ىم يسمعوهنما من اؼبمعرب إستماعا غَت جيد أك من 

. اؼبعرب اػباطئ
 

 إجراءات تصحيح األخطاء النحوية -و 

ىناؾ طبس إجراءات البد من أخذىا يف تصحيح األخطاء النحوية، كىي 
 :كما يلي

 تشخيص األخطاء -1

فالبد . يتطلب تشخيص األخطاء لزـك الدقة يف التعرؼ على صورة األخطاء
ففي ىذا الطور يتم ربديد عدد اجملموعة اليت . من تصفية ؾبموعة أعماؿ اللغة

. يقـو ب تصحيحها، كما يتم ربديد أداة لتعيُت العينات
كيرتبط تشخيص األخطاء بانتقاء األخطاء اليت أحدثها الدارس، فاؼبهم يف 

مث تصنيف األخطاء بعد ذلك دبا . ىذه العملية إجراء تفسَت مقاصد الدارس
 .فيو من التعرؼ كالتصنيف الوصفي النحوم

 عرض األخطاء -2

يبكن توضيح األخطاء النحوية أهنا أخطاء الناذبة عن عدـ تناسب النعت 
كاؼبنعوت يف التذكَت كالتأنيث كاإلفراد كالتثنية كاعبمع كاإلعراب، باإلضافة إذل 
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 Nababan, Sri Utari Subyakto. Metodologi Pengajaran Bahasa, Jakart: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 1993, hal:135 
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عدـ توافق الفعل كالفاعل يف التذكَت كالتأنيث، كاؼبنادل اؼبركب من صبلة 
 .اإلضافة

 توضيح األخطاء -3

. يتم توضيح األخطاء عن طريق ؿباكلة تشخيص أسباب حصوؿ األخطاء
ففي ىذا الطور وباكؿ القائم بالتحليل على كصف أسباب ككيفية حصوؿ 

األخطاء بإعادة تركيب اعبمل أك الكلمات اػباطئة، حىت تكوف على حسب 
ىذه ىي الشركط . رأم اؼبدرس أهنا تعرب مقاصد الدارس بشكل صحيح

كعن . الالزمة كاؼبعيارية اليت منها يبكن ربديد ماىية األخطاء ككيفية تعديلها
طريق البحث عن أسباب األخطاء حسب التصنيف اؼبتوافرة يبكن للمدرس 

 ربديد أكثر النقاط الذم أحدث فيو دارس اللغة اؼبدركسة بالضبط

 تقوًن األخطاء -4

بإمكاننا اإلشارة إذل ربليل البيانات الكمية كالكيفية عند تقوًن األخطاء 
كىذا يتمثل يف التقوًن اعباد يف كل خطأ كما يهدؼ ىذا التقوًن إذل . اللغوية

ففي طور التقوًن وبتاج األمر إذل تقوًن األخطاء . أخذ القرار يف التعليم
 .لتحديد كمية لكل عنصر كبوم

 إصالح األخطاء -5

كيعٍت إصالح األخطاء أف مدرس األجنبية أك اللغة الثانية يقـو بوضع 
ألعضاء اجمللس األسبوعي مع الًتكيز على  (دكر التصفية)التدريبات التكميلية 

. أخطائهم كخاصة النحوية
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مهارة القراءة والتعبير والكالم : المبحث الثاني 
  القراءة مهارة - أ

 

يشتمل ىذا اؼببحث على تعليم مهارة القراءة كالتعبَت كيتكوف من مفهـو 
القراءة كتعبَت، كطبيعة القراءة كتعبَت، كأنبية مهارة القراءة كتعبَت، كأىداؼ تعليم 

، كطرؽ تعليم مهارة القراءة كتعبَت، (فهم اؼبقركء)مهارة القراءة كتعبَت، كالفهم 
. كتقوًن مهارة القراءة كتعبَت

 

مفهوم القراءة   -1
عرفنا أف مفهـو القراءة كالتعبَت يف مطلع القرف العشرين كاف ضيقان ؿبدكدان 

لقد تغَت ىذا ك. على اإلدراؾ البصرم للرموز اؼبكتوبة كتعرفها كالنطق هبا
 ، ليست ؾبرد النطق يف اذباه أف القراءة كالتعبَت يف مفهومها اغبديث اؼبفهـو

باأللفاظ أك الرموز كالًتاكيب اؼبكتوبة، بل  عملية عقليػة يتفاعل القارئ معها، 
فيقرأ بشكل سليم، كيفهم ما يقرأ، كينقده، كيستخدمو يف حل مشكالت، 

. كينتفع بو يف مواقف حياتو
تعّرؼ للكلمات، " أضبد مفهـو القراءة كالتعبَت على أهنا القادرعبد كقّدـ 

كنطق هبا، كفهم للمقركء، كنقد لو، كتوسيع للخػربات كاإلفادة منها يف حل 
 كمن ىذا اعبانب أصبحت القراءة ."اؼبشكالت، كربقيق اؼبتعة النفسية

كالتعبَت عملية مستمرة تؤدم كظيفة ىامة يف اغبياة بالنسبة للفرد 
 .كللمجتمع

عملية عقلية "كقاؿ فتحي على يونس كؿبمود كامل الناقة إف القراءة كالتعبَت 
تشمل تفسَت الرموز الىت يتلقاىا القارئ عن طريق عينيو كتتطلب ىذه الرموز 

                                                 

 .120، ص (1979مكتبة النهضة اؼبصرية، : القاىرة)، طرق تعليم اللغة العربيةؿبمد عبد القػادر أضبد،    

 .120، ص نفس اؼبرجع   
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فهم اؼبعاين، كما أهنا تتطلب الربط بُت اػبربة الشخصية كىذه اؼبعاين، فبا 
 ."هبعل العمليات النفسية اؼبرتبطة بالقراءة كالتعبَت معّقػدة إذل درجة كبَتة

عملية عقلية انفعالية "كقّدـ حسن شحاتة مفهـو القراءة كتعبَت، على أهنا 
دافعية تشمل تفسَت الرموز كالرسـو اليت يتلقاىا القارئ عن طريق عيَنيو، كفهم 
اؼبعانػي، كالربط بُت اػبربة السابقة كىذه اؼبعانػي، كاالستنتاج، كالنقد، كاغبكم، 

 ."كالتذكؽ، كحل اؼبشكالت
كمن التعريفات السابقة اليت قّدمها اػبرباء يرل الباحث أف للقراءة كتعبَت 

 االستجابات الفسيولوجية ؼبا ألعمليتاف متصلتاف؛ أكال، العملية اؼبيكانيكية 
كثانيا، العملية العقلية اليت . (النطق بالرموز اؼبكتوبة أك الكلمات)ىو مكتوب 

فهم اؼبعانػي )يتم يف خالؽبا تفسَت اؼبعانػي، كتشمل كذلك التفكَت كاالستنتاج 
كأصبحت القراءة كالتعبَت عملية معقدة تشمل . (التفصيلية كاألفكار الرئيسية

 كتتضمن العديد من اؼبهارات أكثر من التعّرؼ على الكلمات اؼبكتوبة،
 .اؼبًتابطة كاؼبتشابكة اليت ال يبكن فصل بعضها عن بعض

ككما . كالقراءة كالتعبَت عملية تفاعلية حيث يتفاعل القارئ معها لفهم ما قرأه
عملية يقـو هبا "، أف القراءة كالتعبَت ىي Neil Andersonقاؿ نيل أندرسوف 

القارئ يف الربط بُت اؼبعلومات يف النص اؼبقركء كخرباتو السابقة لبناء اؼبعٌت 
.  كفهم اؼبعٌت من أىم األىداؼ يف عملية القراءة كتعبَت."بالطالقة

 (prior knowledge)كللحصوؿ على الفهم اعبيد، يرل أف اػبربات السػابقة 
كأضاؼ . لدل القارئ تلعب دكرا ىاما يف اغبصوؿ على فهم ما تضمنو النص

                                                 

 .169، ص (1977دار الثقافة، : القاىرة)، أساسيات تعليم اللغة العربيةفتحي علي يونس كؿبمود كامل الناقة،    

 .105، ص (1996الدار اؼبصرية اللبنانية، : القاىرة)، تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيقحسن شحاتة،   9

22
  Neil Anderson, "Reading" in David Nunan, ed., Practical English  

Teaching (New York: McGraw-Hill, 2003). p. 68. 
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أندرسوف إذل أف عملية القراءة كالتعبَت اعبيدة تتمثل يف عناصرىا اؼبهّمة، 
 .النص، كالقارئ، كالطالقة، كاالسًتاتيجيات: كىي

، يرل الباحث أف يف عملية القراءة كالتعبَت اعبيدة تفاعالت بناء على ذلك
مًتابطة بُت تلك العناصر األربع كىي القارئ، كالنص، كالطالقة، 

كاالسًتاتيجية اؼبستخدمة كالوسائل التعليمية اليت تالئم للحصوؿ على اؼبعٌت 
 .اؼبرجوّ 

كبالنظر إذل ما سبق ذكره، قبد أف القراءة كالتعبَت عملية مركبة تتألف من 
عمليات متشابكة يقـو بػو القارئ كصوال إذل اؼبػعٌت الذم قصده الكاتب، 

كالقراءة كالتعبَت هبذا اؼبفهـو . كاستخالصو أك إعادة تنظيمو، كاإلفادة منو
كسيلة الكتساب خربات جديدة تتناغم مع طبيعة العصر اليت تتطلب من 

اإلنساف اؼبزيد من اؼبعرفة اغبديثة كاؼبتجددة، كما تتطلب تطوير القارئ لقدراتو 
 .العقلية كألمباط التفكَت كألنساقػو الفكرية، كتنمية رصيد اػبربات لدل الفرد
كسيطرة القارئ على ؿبتول اؼبادة اؼبقركءة تتوقف على اؼبستويات العقلية، 
كاػبربات االنفعالية لديو، ككذلك تتوقف علػى نوع اإلرشاد كالتعليم الذل 

 .يقدـ للقارئ لتمكينو من القراءة كالتعبَت بفّعالية
كالقارئ اعبيد حينما وبصل على فهم كاضح ؼبا يقرأ، فإنو يستجيب لألفكار 

فالقارئ حينئذ، يربط األفكار اؼبكتسبة خالؿ القراءة كالتعبَت . اؼبكتسبة
خبرباتو السابقة، حيث تؤثر خلفية القارئ يف عملية الفهم كاالستيعاب أثناء 
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القراءة كتعبَت، كيف شيئ من التفصيل فإف القارئ يركز انتباىو أكال على 
 .الصفحة اؼبكتوبة بعقل مفتوح يتوخى طلب اؼبعٌت

 

 طبيعة القراءة  -2

القراءة كالتعبَت مهارة استقبالية كاالستماع ك من مث فهي تتضمن العمليات 
العقلية اؼبتضمنة يف االستماع، ففي كلتا اؼبهارتُت يقـو الطالب باستقباؿ 

الرسالة ك فك رموزىا، ك لكي تتم ىاتاف العمليتاف وبتاج اؼبتعلم لثركة لفظية 
كافية، كاؼبعلومات عن بناء اللغة ك تركيبها، ىذا يعٍت أف القراءة كالتعبَت 

ليست عملية سلبية كيتضح ذلك بشكل كبَت عندما نفحص القدرات اليت 
ينبغي أف ننميها يف القراءة كالتعبَت فنجد أف القارئ أبعد ما يكوف عن 

السلبية، فالقراءة كالتعبَت تتطلب القدرة على تعرؼ األمباط الصوتية من خالؿ 
الرموز اؼبكتوبة، ك ادراؾ العالقات اليت ذبمع ىذه األمباط ك الرموز ك تكوف 

منها كحدات لغوية تامة، ك معرفة دالال ت الوحدات من حيث ىي أظباء ك 
حركؼ ك أفعاؿ ك ظركؼ زماف ك مكاف، ك عالمات الًتقيم، مث متابعة اؼبعٌت 

ك استخالصو ك توقع اؼبعاين التالية من خالؿ معايشة كاملة للسياؽ، إذف 
فالقراءة كالتعبَت تعٍت انتقاؿ اؼبعٌت مباشرة من الصفحة اؼبكتوبة إذل عقل 

. القارئ
اؼبعٌت الذىٍت ك اللفظ الذم : تتكوف القراءة كالتعبَت من ثالثة عناصر ىي

ك تبدك ىذه العملية هبذا الشكل غَت متسلسلة . يؤديو ك الرمز اؼبكتوب
فلكي تكوف ىناؾ عملية قراءة كتعبَت ال بد من كجود رمز . تسلسال منطقيا

مكتوب أكال، مث يلفظ ىذا الرمز من اؼبتعلم أك من أم فرد، مث ىو يلفظ الرمز 

                                                 

 .106، ص (1996الدار اؼبصرية اللبنانية، : القاىرة)، تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيقحسن شحاتة،    14

. ، ص(2003إيسيسكو، : مصر )، طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها   ؿبمود كامل الناقة ك رشدم أضبد طعيمة، 
149-150 
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رمز : تتشكل اؼبعاين اؼبعربة عن ذلك الرمز يف ذىن القارئ، فالعملية  ىي 
. مكتوب، لفظ، ك معٌت

رشدم أضبد طعيمة أف القراءة كالتعبَت تتكوف من حركة العُت على . ك عند د
السطرمن اليمن إذل اليسار، مث تقف العُت فيها تستقبل انطباعات معينة عن 

ك تستغرؽ العُت ". حيز التوقف" اؼبادة اؼبضبوطة، ك لكل كقفة منطقة تسمى 
ك عندما سبعن التفكَت فيما بُت يدم القارئ من . يف كل فقرة فًتة من الوقت

مث . عبارات، أك يسًتجع ما تثربه ىذه العبارات يف الذىن من آراء ك خربات
. ينتبو فيعود إذل حيث ك قفت

بناء على الشرح السابق قبد القراءة كالتعبَت ىي عملية طبيعية لإلنساف يف 
فهم الرموز اؼبكتوبة، ك لفهم اؼبعاين  فيها، ك لنقل اؼبعاين اؼبعربة إذل ذىن 

القارئ لكي يفهم القارئ ما قصد الكاتب، ك ىي تعمل حبركات العُت ك 
. العقل

كالقراءة كالتعبَت إذف، تعٍت انتقاؿ اؼبعٌت مباشرة من الصفحة اؼبطبوعة إذل عقل 
القارئ، أم أهنا فهم اؼبعاىن مباشرة كبطالقة من الصفحة اؼبكتوبة أك 

: تشمل جانبُت، كنبا- كما سبق ذكره- فالقراءة كالتعبَت اغبقيقية .اؼبطبوعة
اعبانب اؼبيكانيكي يشمل االستجابات الفسيولوجية للرموز اؼبكتوبة أم  ( أ

. تعرؼ الكلمات كالنطق هبا
اعبانبا العقلي كيشمل فهم اؼبعانػي كتفسَتىا كربصيل فكر الكاتب  ( ب

كتقويػمو كاغبكم عليو، كربط كل باػببػرة السابقة للقارئ كاالستفادة 
 .منو

                                                 

 104. ، ص(2003دار الشركؽ، : عماف )، الطرائق العملية في تدريس اللغة العربية   طو علي حسُت الدليمي، 

، ص (1985جامعة أـ القرل، : مكة اؼبكرمة)، تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىؿبمود كامل الناقة،    
186 . 

 .187-186، ص نفس اؼبرجع 
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:  يف القراءة كالتعبَت بُت نشاطُتW. Riversكهبذا اؼبفهـو مّيزت كعبا رفرز 
تناكؿ اؼبادة اؼبكتوبة تناُكال صوتيا، كىذا، قد يتّم بصورة مقبولة من : أكالن 

. كقد يسمى ىذا النشاط بالقراءة كالتعبَت اعبهرية. الناطق باللغة
ؿباكلة استخراج اؼبعٌت من النص بشكل معقوؿ من السرعة دكف : ثانيان 

كقد يسمى ىذا النشاط بالقراءة . اللجوء إذل القراءة كالتعبَت اعبهرية
 .كالتعبَت الصامتة

 

 أىمية مهارة القراءة -3

إف القراءة كالتعبَت ىي عملية التعرؼ على الرموز اؼبطبوعة، ك نطقها نطقا 
ك القراء هبذا اؼبفهـو . ، ك فهمها(إذا كانت القراءة كالتعبَت جهرية)صحيحا 

عملية معقدة، ك بالرغم من أنبية التعرؼ يف القراءة كالتعبَت إال أنو ك سيلة ك 
ك أف اؼبعاين ليس موجودة يف . ليس غاية يف ذاتو فالتعرؼ ك سيلة للفهم

. الرموز اؼبطبوعة، لكنها موجودة يف عقل القارئ
ك القراءة كالتعبَت تساعد الطلبة على اكتساب اؼبعارؼ ك تثَت لديهم الرغبة يف 

فمن القراءة كالتعبَت تزداد معرفة الطلبة بالكلمات ك اعبمل . الكتابة  اػبالقة
ك على ىذا فهي تساعد الطلبة . ك العبارات اؼبستخدمة يف الكالـ ك الكتابة

. يف تكوين إحساسهم اللغوم
 

 أىداف تعليم مهارة القراءة  -4

يستهدؼ تعليم مهارة القراءة كالتعبَت للناطقُت بلغات أخرل عدة أىداؼ، ك 
: من أنبها

                                                 

 .187، ص ، مرجع سابق ؿبمود كامل الناقة

 105-104.، ص(1984مكتبة الفالح، : الكويت )، تدريس فنون اللغة العربية   علي أضبد مدكور، 
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ك ىي القراءة كالتعبَت ك )أف القراءة كالتعبَت ىي أكذل اؼبهارات الثالث  (أ 
اليت هبمع اجملتمع اإلنساين على حق الفرد يف  (الكتابة ك اغبساب

 .تعلمها

أف الًتبية اؼبستمرة، ك التعلم مدل اغبياة، ك التعليم الذايت شعارات ال  (ب 
ألهنا . تتحقق يف حياة اإلنساف إال إذا كاف قادرا على القراءة كتعبَت

 .أنشطة تعتمد على كمية ك نوع ما يقرؤه

أف اجملتمع اإلنساين اؼبعاصر ؾبتمع متعلم يصعب تصور عمل مهارم فيو  (ج 
ال يتطلب القراءة كتعبَت، ك إف اإلنساف ؿباط بكثَت من أكجو النشاط 
اليت تستلـز القراءة كتعبَت، حىت وبقق ما يريد ك يتكيف مع اجملتمع ك 

 .يؤدم كظيفتو

 .أف القراءة كالتعبَت الواسعة شرط للثقافة الواسعة (د 

إف القراءة كالتعبَت ىي اؼبهارة اليت تبقي مع الدارس عندما يًتؾ البلد  (ق 
كما أهنا اؼبهارة  اليت يستطيع من خالؽبا أف , العريب الذم يتعلم فيو اللغة

 .يتعرؼ على أمباط الثقافة العربية ك مالؿبها

بالقراءة كالتعبَت يستطيع الدارس أف وبقق أغراضو العملية من تعليم  (ك 
قد تكوف أغراضا ثقافية، أك اقتصادية، أك سياسية، أك تعليمية أك . العربية
 .غَتىا

ك القراءة كالتعبَت مهارة يستطيع الدارس هبا ربقيق قدر من االستماع ك  (ز 
 .قضاء كقت الفراغ دبا ىو أجدل

ك القراءة كالتعبَت ىي اؼبهارة اليت ينميها الطالب ك حده بعد أف يًتؾ  (ح 
 .اؼبعهد، ليس شبة أدعى للتقدـ يف القراءة كتعبَت

                                                 

-تحليلو-الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى إعداده،    ؿبمود كامل الناقة كرشدم أضبد طعيمة
 .272-271، ص (1983جامعة أـ القرل، : مكة اؼبكرمة) تقويمو
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 إف النجاح يف ربديد األىداؼ يف العملية التعليمية يعترب مؤشرا صادقا 
كعند كامل الناقة كأضبد طعيمة، أف القراءة كالتعبَت جبانب كوهنا . للنجاح فيها

 .مهارة لغوية رئيسية، إال أهنا فػي ذات الوقت ىدؼ من أىداؼ تعلم اللغة
: كأىم أىداؼ تعليم القراءة كالتعبَت يف اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ما يلي

أف يتمكن الدارس من ربط الرموز اؼبكتوبة باألصوات اليت تعرب عنها : أكالن 
. يف اللغة العربية

. أف يتمكن من قراءة كتعبَت نص قراءة كتعبَت جهرية بنطق صحيح: ثانيان 
أف يتمكن من استنتاج اؼبعٌت العاـ مباشرة من الصفحة اؼبطبوعة : ثالثان 

. كإدراؾ تغَت اؼبعٌت بتغَت الًتاكيب
أف يتعػرؼ معانػي اؼبفردات من معانػي السياؽ، كالفرؽ بُت مفردات : رابعان 

. اغبديث كمفردات الكتابة
أف يفهم معاين اعبمل يف الفقرات كإدراؾ عالقات اؼبعٌت الىت : خامسان 

. تربط بينها
. أف يقرأ بفهم كانطالؽ دكف أف تعوؽ ذلك قواعد اللغة كصرفها: سادسان 
أف يفهم األفكار اعبزئية كالتفاصيل كأف يدرؾ العالقات اؼبكػونة : سابعان 

. للفكرة الرئيسية
. أف يتعرؼ عالمات الًتقيم ككظيفة كل منها: ثامنان 

أف يقرأ بطالقة دكف االستعانة باؼبعاجم أك قوائم مفردات مًتصبػة إذل : تاسعان 
. اللغتُت

أف يقرأ قراءة كتعبَت كاسعة ابتدأ من قراءة كتعبَت الصحيفة إذل قراءة : عاشران 
كتعبَت األدب كالتاريخ كالعلـو كاألحداث اعبارية مع إدراؾ األحداث 

                                                 

منشورات اؼبنظمة اإلسالمية )،  طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهاؿبمود كامل الناقة كرشدم أضبد طعيمة،   
 .152-151، ص (2003أيسيسكو، -للًتبية كالعلـو كالثقافة
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كربديد النتائج كربليل اؼبعاين كنقدىا كربط القراءة كالتعبَت الواسعة 
 .بالثقافة العربية كاإلسالمية

 

 (فهم المقروء)الفهم  -5
أما الفهم فيقصد بو فهم اؼبعػٌت أل فهم اؼبقركء، كىػو اؽبدؼ من كل القراءة 

. كاػبطوة األكذل يف ىذه العملية ربط خربة القػارئ بالرمز اؼبكتوب. كتعبَت
كقد ال يصل إذل . كربط اػبربة بالرمز أمر ضركرم، لكنو أكؿ أشكاؿ الفهم

القارئ اؼبعٌت من كلمة كاحدة، كلكن القارئ اعبيد يستطيع أف يفّسر 
الكلمات يف تركيبها السياقي كيفهم الكلمات كأجزاء للجمل، كاعبمل 

كيشمل الفهم يف القراءة . كأجزاء للفقرات، كالفقرات كأجزاء للموضوع
كالتعبَت الربط الصحيح بُت الرمز كاؼبعٌت كإهباد اؼبعٌت من السياؽ كاختيار 

اؼبعٌت اؼبناسب، كتنظيم األفكار اؼبقركءة، كتذكر ىذه األفكار كاستخدامها يف 
 .بعد األنشطة اغباضرة كاؼبستقبلة

كأما مهارات الفهم يف القراءة كالتعبَت فهي معقدة تتضمن فيها عػدة مهارات 
: أخرل، كىي ما يلي

. القدرة على إعطاء الرمز معناه (أ 
القدرة على فهم الوحدات األكرب، كالعبارة كالػجملة كالفقرة كالقطعة  (ب 

. كلها
. القدرة على القراءة كالتعبَت يف كحدات فكرية (ج 
. القدرة على فهم الكلمات من السياؽ، كاختيار اؼبعٌت اؼبالئم لو (د 
. القدرة على ربصيل معاىن الكلمة (ق 
. القدرة على اختيار األفكار الرئيسية كفهما (ك 

                                                 

 . 151.، صنفس  اؼبرجع   

 .185ص (1977دار الثقافة، : القاىرة)، أساسيات تعليم اللغة العربية فتحى على يونس ك ؿبمود كامل الناقة   
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. القدرة على فهم التنظيم الذم اتبعو الكاتب (ز 
. القدرة على االستنتاج (ح 
. القدرة على فهم االذباىات (ط 
  القدرة على تقوًن اؼبقركء، كمعرفة األساليب األدبية، كالنغمة السائدة،  (م 

. كحالة الكاتب كغرضو
. القدرة على االحتفاظ باألفكار (ؾ 
 .إدراؾ القدرة على تطبيق األفكار كتفسَتىا يف ضوء اػبربة السابقة (ؿ 

: قبد أف من أبرز مهارات الفهم ما يلي (1980)كعند علي ؾبػاكر 
. استنتاج الفكرة األساسية يف النص ( أ

. استنتاج األفكار اعبزئية ( ب
.  إدراؾ النتائج فيما يقرأ ( ت
. تطبيق التعليمات ( ث
. استخالص النتائج فبا يقرأ ( ج
. القدرة على التحليل كالنقد يف أثناء القراءة كتعبَت ( ح
. تقوًن احملتول ( خ
. القدرة على اؼبقارنة ( د
 .(اؼبؤلف)أىداؼ الكاتب  ( ذ

 مهارات الفهم السابقة يف القراءة كالتعبَت ركِّز الباحث على القدرة على كمن
ك  (ؿبتول النص)فهم اؼبعلومات التفصيلية أك إدراؾ النتائج يف النص اؼبقركء 

.  القدرة على اختيار األفكار الرئيسية
 
 

                                                 

 .  186-185 ص  مرجع سابق،فتحى على يونس ك ؿبمود كامل الناقة،    

 .  64، ص 1، ط (2003مكتبة التوبة، : الرياض)، طرائق تعليم اللغة العربية   ؿبمد إبراىيم اػبطيب، 
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  لمهارة القراءة التعليمطرق  -6

يبكن تصنيف صبيع الطرؽ اليت استخدمت يف تعليم القراءة كالتعبَت للمبتدئُت 
: جارل. س.إذل طريقتُت أساسيتُت كما نقل عن كليم 

الطريقة الًتكيبية، كىي تبدأ بتعليم اعبزئيات كالبدء بتعليم اغبركؼ  (أ 
أم أف ىذه الطريقة تبدأ من أصغر كحدات . سبنها, األجبدية بأظبائها

ك ىناؾ طريقتاف تندرجاف ربت ما . فبكنة ك تنتقل إذل الوحدات األكرب
طريقة األجبدية أك الطريقة اؽبجائية، : األكؿ: يسمى بالطريقة الًتكيبية، نبا

ىي تقـو على تعليم الطفل اغبركؼ اؽبجائية بأظبائها بالًتتيب قراءة 
الطريقة الصوتية، ىي تبدأ بتعليم الطفل : ك الثاين . كتعبَت ك كتابة

أصوات اغبركؼ بدال من أظبائها حبيث ينطق حبركؼ الكلمة أكال على 
, ، مث ينطق بالكلمة موصولة اغبركؼ دفعة كاحدة"ع-ر- ز"إنفراد مثل 

ك ىو يتدرج يف ذلك، فبعد أف يتدرب الطفل على أصوات اغبركؼ 
اؽبجائية ك هبيد نطقها مقبوطة فتحا ك ضما ك كسرا، ك يبدأ اؼبعلم يف 
ك . تدريب الطفل على صبع صوتُت يف مقطع كاحد، مث ثالثة أصوات اخل

ىكذا حىت ينتهي إذل تأليف الكلمات من األصوات مث تأليف اعبمل من 
 .الكلمات

الطريقة التحليلية، ىي تبدأ بتعليم كحدات يبكن ذبزئتها إذل أجزاء أك  (ب 
عناصر أصغر، فإذا بدأت الطريقة بالكلمة فإنو يبكن ردىا إذل حركؼ ك 

ك ىذه الطريقة . ك على ىذه يبكن كضعها موضع التحليل. أصوات
ىي تبدأ بتعليم : األكؿ، طريقة الكلمة: تشتمل على طريقتُت، نبا 

ك طريثة . الكلمات قبل اغبركؼ، أم أهنا على عكس الطريقة الًتكيبية
اؽبدؼ : ك الثاين، طريقة اعبملة. (أنظر ك قل)الكلمة يف أساسها طريقة 

من ىذه الطريقة ليس تعليم التلميذ كحدة يستطيع أف يلم هبا بعينيو، بل 
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ك اؼببدأ الذم نالحظو يف تدريس القراءة . كحدة قائمة على الفكرة
كالتعبَت ىنا ىو أف األشياء تالحظ ككليات، ك أف اللغة تضع ؽبذا 

 .اؼببدأ
 

  مهارة القراءة تعليمتقويم  -7

ك . التقوًن ىو تقدير مدل صالحية أك مالئمة شيء يف ضوء غرض ذم صلة
يف ؾباؿ الًتبية يعرؼ التقوًن بأنو العملية  اليت وبكم هبا على مدل قباح 

ك أف عملية التقوًن ترمي إذل . العملية الًتبوية يف ربقيق األىداؼ اؼبنشودة
معرفة مدل تغيَتات معينة مرغوبة يف سلوؾ اؼبتعلمُت أك معرفة مدل تقدمهم 

. كبو األىداؼ الًتبوية اؼبراد ربقيقها
ك يف التقوًن توجد ؾبموعة من األسس اليت ال بد من مراعاهتا عند زبطيط ك 

: كىي , تنفيذ عملية التقوًن
 .أف يتسق التقوًن مع أىداؼ اؼبنهج، دبعٌت أف يتصل دبا ينبغي إقبازه (أ 

أف يكوف التقوًن شامال لكل أنواع ك مستويات األىداؼ التعليمية،  (ب 
 .كلكل عناصر العملية التعليمية

أف تتنوع أساليب ك أداكات التقوًن حىت ربصل على معلومات أكفر عن  (ج 
اجملاؿ الذم نقومو كأف تكوف ىذه األساليب ك األدكات متقنة التصميم 

 .ك االدكات، ك متناسبة مع تقوًن األىداؼ الًتبوية اؼبراد ربقيقها

أف يكوف التقوًن عملية تقدير مستمرة ؼبدل ما وبققو الربنامج الًتبوم  (د 
من األىداؼ اؼبرسومة لعملية الًتبية، حىت يتسٌت تصحيح مسار عملية 

 .التعلم باستمرار

                                                 

 131- 126. ، صمرجع سابق   علي أضبد مدكور، 

. ، ص(1987دار الفكر، : عماف )، دراسات في المناىج و األساليب العامة    صاحل ذياب ىندم ك ىشاـ عامر علياف، 
123-125 
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أف يتم التقوًن بطريقة تعاكنية يشارؾ فيها كل من يؤثر يف العملية الًتبوية  (ق 
 .ك يتأثر هبا

أف يبيز التقوًن بُت مستويات األداء اؼبختلفة ك يكشف عن الفركؽ  (ك 
 .الفردية ك القدرات اؼبتنوعة للتالميذ

أف يكوف التقوًن تشخيصيا ك عالجيا، أم أنو يصف نواحي القوةك  (ز 
 .نواحي الضعف يف عمليات األداء 

, أف يكوف التقوًن كظيفيا دبعٌت أنو يستفاد منو يف ربسُت العملية التعليمية (ح 
 .كيف إحداث تغيَتات إهبابية يف صبيع عناصرىا

 .أف يراعي يف التقوًن الناحية اإلنسانية (ط 

 .أف هبرم التقوًن يف ضوء معايَت معينة تتمشى مع فلسفة الًتبية (م 

أف ينظر إذل التقوًن كوسيلة لتحسُت العملية الًتبوية يف ضوء األىداؼ  (ؾ 
 .اؼبنشودة منها ك ليس كغاية يف حد ذاتو

 .أف يراعي يف التقوًن االقتصاد يف الوقت ك اعبهد ك اؼباؿ (ؿ 

: ك يتطلب التقوًن الشامل للمنهج إعطاء اىتماـ خاص باعبوانب التالية
 تقوًن األىداؼ:  أكال

 تقوًن اؼبنهج:  ثانيان 

 تقوًن عمل اؼبعلم ك أسلوب تدريسو:  ثالثان 

 تقوًن مبو الطلبة:  رابعان 

كيقصد بتقوًن مبو الطلبة اغبكم على مدل تقدمهم كبول األىداؼ اؼبراد 
ك من كسائل . ربقيقها يف اجملاالت اؼبختلفة من معرفية ك انفعالية ك نفسحركية

تقوًن مبو التالميذ ىي تقوًن اعبانب التحصيلي، ك يتم تقوًن ىذا اعبانب عن 
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ك ذبدر اإلشارة إذل أف قياس القدرات التحصيلية . طريق االختبارات اؼبختلفة
.  للتالميذ يتطلب استخداـ أكثر من نوع من أنواع االختبارات

ك لكن االختبار ىو أشيع ك أمشل كسائل . ك االختبار أحد كسائل القياس
االختبار كسيلة شائعة فعالة مضمونة . القياس يف اؼبدارس ك اعبامعات

اقتصاديةيف الوقت، إذ تستطيع أف لبترب مئات الطالب بل اآلالؼ يف كقت 
. كاحد دبقياس كاحد

ك االختبارات أنواع عديدة من حيث مضموهنا أم من حيث اؼبادة اليت 
استخداـ االختبارات لقياس : أم– ك منها االختبارات اللغوية . تقيسها

ك االختبارات مناسبة للمهارات اللغوية  األساسية كاليت - القدرات اللغوية 
ىي قابلة للقياس، ك ىي مهارة االستماع، ك الكالـ، ك القراءة كتعبَت، ك 

. الكتابة
ىل يفهم ما يقرأ؟ ىل : ك األسئلة اليت تقيس االختبارات ؽبذه اؼبهارة ىي 

سرعة القراءة كالتعبَت مقبولة؟ ىل يفهم اؼبفردات اؼبقركءة؟ ىل يبيز اغبركؼ 
بعضها من بعض؟ ىل وبسن القراءة كالتعبَت اعبهرية؟ ىل وبسن القراءة 

 كالتعبَت الصامتة؟
 

 مهارة الكالم - ب
 مفهوم مهارة الكالم -1

الكالـ ىف أصل اللغة ىو اإلبانة ك اإلفصاح عما هبوؿ يف خاطر اإلنساف 
 كالكالـ اصطالحا ىو .من أفكاره كمشاعره من حيث يفهمو اآلخركف

                                                 

 133-132، سابق   صاحل ذياب ىندم ك ىشاـ عامر علياف، 

 10. ، ص(2000دار الفالح، : األردف )، االختبارات اللغوية    ؿبمد علي اػبورل، 

 200 ، ص(ـ2003دار السركؽ، : أردكف-عماف)ة، غالطرائق العلمية ىف تدريس الل ، على حسُت الدليمى
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شاعر كاألحاسيس ك اؼبعلومات كاؼبعارؼ كاػبربات ادلفن نقل اؼبعتقدات ك 
كاألفكار كاألراء من شخص إذل آخرين نقال يقع من اؼبستمع أك اؼبستقبل 

  .أك اؼبخاطب موقع القبوؿ ك الفهم ك التفاعل كاالستجابة
 
 أىمية مهارة الكالم -2

الكالـ ليس فرعا لغويا معزكال عن باقى فركع اللغة العربية، بل ىو الغاية من 
: امنوؼالكالـ  ةأما أنبي. دراسة كل فركع اللغة العربية

 .الكالـ كوسيلة إفهاـ سبق الكتابة ىف الوجود (أ 
التدريب على الكالـ يعود اإلنساف الطالقة ىف القراءة كالتعبَت عن  (ب 

 .إفكار

نشاط إنساين يقـو بو الصغَت ك الكبَت، كاؼبتعلم كاعباىل، كالذكر  (ج 
كاألنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر ىف التعامل مع اغبياة ، كالقراءة 

 .كالتعبَت عن مطالبو الضركرية

اغبياة اؼبعاصرة دبا فيها من حرية ك ثقافة، يف حاجة ماسة اذل اؼبناقشة ك  (د 
إبداء الرأم ك اإلقناع، كال سبيل إذل ذلك إال بالتدريب الواسع على 

. التحدث الذم سيؤدم إذل القراءة كالتعبَت الواضح عما يف النفس
للحكم على اؼبتكلم ، كمعرفة - إذل حد ما– الكالـ مؤشر صادؽ  (ق 

مستواه الثقاىف، كطبقتو االجتماعية، ك مهنتو أك حرفتو، ذلك ألف 
اؼبتكلمُت على اختالؼ أنواعهم ، إمبا يستخدموف اصطالحات لغوية 

تنبئ عن عملهم، كمن ىنا فإف الكالـ ىو اإلنساف، كلذلك قاؿ بعض 
 .إف اإلنساف حيواف ناطق: علماء اؼبنطق

 

                                                 

 10، ص (ـ2003مكتبة كىبة، : القاىرة)، فنياتو و استراتيجيا تو وأساليب تعليمية— الحوار،  مٌت إبراىيم اللبودل
 88-87  ، ص(ـ1992 دار اؼبسلم ،: الرياض) ،المهارات اللغوية ماىيتها و طرائق تدريسها،  أضبد فؤاد علياف
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 أىداف تعليم الكالم -3
:  أىم أىداؼ تعليم الكالـ ىي

دم أنواع النرب كالتنغيم ؤأف ينطق اؼبتعلم أصوات اللغة العربية كأف م (أ 
اء العربية بنة كذلك بطريقة مقبولة من أؼاؼبختل

أف ينطق األصوات اؼبتجاكرة كاؼبتشاهبة  (ب 
أف يدرؾ الفرؽ يف النطق بُت اغبركات القصَتة كاغبركات الطويلة  (ج 
بة سفكاره مستخدما الصيغ النحوية اؼبناأأف يعرب عن  (د 
أف يعرب عن أفكاره مستخدما النظاـ الصحيح لًتكيب الكلمة يف العربية  (ق 

خاصة يف لغة الكالـ 
ائص اللغة يف القراءة كالتعبَت الشفوم مثل صأف يستخدـ بعض خ (ك 

التذكَت كالتأنيث كسبييز العدد كاغباؿ كنظاـ الفعل كأزمنتو كغَت ذلك فبا 
يلـز اؼبتكلم العريبة 

أف يكتسب ثركة لفظية كالمية مناسبة لعمره كمستول نضجو كقدراتو،  (ز 
كأف يستخدـ ىذه الثركة يف اسباـ عملية اتصاؿ عصرية 

أف يستخدـ بعض أشكاؿ الثقافة العربية اؼبقبولة كاؼبناسبة لعمره  (ح 
كمستواه االجتماعي كطبيعة عملو، كأف يكتسب بعض اؼبعلومات 

األساس عن تراث العريب كاإلسالمي 
أف يعرب عن نفسو قراءة كتعبَتا كاضحا كمفهوما يف مواقف اغبديث  (ط 

البسيطة 
أف يتمكن من التفكَت باللغة العربية كالتحدث هبا بشكل متصل  (م 

 .كمًتابط لفًتات زمنية مقبولة

                                                 

منشورات اؼبنظمة : إيسيسكو )،طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهاد كامل الناقة كرشدم أضبد طعيمة، ك ؿبم
  130 ، ص(ـ2003 اإلسالمسة للًتبية كالعلـو كالثقافة،
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 طرق تعليم مهارة الكالم -4

األسلوب المباشر  -أ 
كىو من األساليب الشائعة اؼبستخدـ يف تعليم ك تعلم اللغات 

. ما شاع تسميتو بالطريقة اؼبباشرة األجنبية، ك لعل ىذا األسلوب ىو
كالفكرة األساسية اليت يقـو عليها ىذا األسلوب ىي ربط الكلمات 
باألشياء الدالة عليها، مث ربط األشياء بالسياؽ، مث ربط السياؽ با 
لقراءة كتعبَت يف اللغة اؼبتعلمة، كدبا أف السياؽ قد يكوف فكرة أك 
حديثا حيويا كامال، فإنو يأيت بعد ذلك ربط السياؽ هبذا اؼبعٌت 

 . اغبقيقياباػبربة اغبقيقية اليت أعطت الفكرة نبضو
 

 سلسلة األعمال والحركات التمثيلية -ب 
لدارسُت فبارسة لغوية على درجة ؿكمن فبيزات ىذا النمط أنو يقدـ 

كبَتة من الصحة فاألخطاء عادة ما تكوف قليلة ألف تسلسل 
األحداث وبكم القراءة كالتعبَت ك يوجهو، فكل صبلة تؤدم للجملة 

التالية، كىذا اؼبنطق ك التسلسل هبعل الطالب قادرين على إدراؾ 
. اػبطاء كالتصحيح لبعضهم البعض

ككذلك أنو يبكن الدارس من السيطرة على معاين الكلمات بسهولة 
ككضوح الرتباط الكلمة دبعناىا مباشرة إما يف شكل الشيء الدالة 
عليو، ك ىذا يساعد الدارس أيضا على أف يتذكر اللغة يف مواقف 

                                                 

 136 ص مرجع سابق،  ؿبمود كامل الناقة كرشدم أضبد طعيمة، 
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اين الكلمات يف عالكالـ اعبديدة بشكل أسهل فبا لو قدمت لو ـ
  .صبل منفصلة أك يف مفردات منعزلة

 
 األسئلة واألجوبة -ج 

تعترب ىذه الطريقة من أنسب الطرؽ كأبسطها كأكثرىا فعالية يف 
تدريس احملادثة باللغة العربية، كعادة ما يبدأ اؼبعلم استخداـ ىذا 
األسلوب بأسئلة ك إجابات قصَتة ك مع مبو قدرة الدارسُت على 
اإلستجابة للمواقف الشفوية ينتقل اؼبعلم إذل مراحل أكثر تقدما، 

فيتقدـ من السهل إذل اؼبعقد، كمن اؼبواقف الصغَتة إذل مواقف 
 .جوىرية تستغرؽ عدة دقائق

 
 تقويم مهارة الكالم -5

 أنو طافكرأت سوىرسيمي أريك.  التعليمية الطريقةىو كسيلة ؼبعرفة نتائج
ذل نتائج إكسيلة أك الطريقة اؼبرتبة عبمع البيانات عن أحواؿ شخص نظرا 

كهتدؼ اختبارات الكالـ إذل قياس قدرة الطالب على الكالـ . تعلمو
دبستوياتو اؼبختلفة، كقد تكوف األسئلة ىنا شفهيا أك كتابية كلكن اإلجابة يف 

ىذه اغبالة ال بد أف تكوف شفهية ألف ىدؼ االختبار ىو قياس قدرة 
: كىبترب القراءة كالتعبَت الشفهي بعّدة الطرؽ منها. الكالـ

كيقيم على . يطلب من الطالب أف يتحّدث عن موضوع مألوؼ لديو (أ 
. أساس الطالقة ك الصحة

                                                 

 139- 138 ص ،مرجع سابق ؿبمود كامل الناقة كرشدم أضبد طعيمة، 
 140-139 ، صمرجع سابق ؿبمود كامل الناقة كرشدم أضبد طعيمة، 

  113، ص (ـ2000دار الفالح ، : األردف)، االختبارات اللغويةؿبمد علي اػبورل،  

 165، ص ( ـ1986صبيع اغبقوؽ ؿبفوظة للمؤلف، : الرياض)، أساليب تدريس اللغة العربيةؿبّمد علي اػبورل،  
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توجو إذل الطالب أسئلة كتابية أك شفهية تتطلب إجابات شفهية  (ب 
 .قصَتة

من اؼبمكن أف تكوف األسئلة مسجلة على الشريط ك يًتؾ بُت كل  (ج 
 .سؤاؿ كآخر  كقت كاؼ لإلجابة

تقدـ إذل الطالب صورة يطلب منو أف يعّلق عليها شفهيا يف كقت  (د 
 .ؿبدد

يشًتؾ طالباف أك أكثر يف ؿباكرة شفهية حوؿ موضوع معُت أك يف  (ق 
 . ؿبادثة حرة

كال شّك أّف ىناؾ صعوبة يف إجراء اختبارات الكالـ كيف تقييم ىذه اؼبهارة، 
كما أّف درجة . حيث أهّنا تتطّلب يف العادة اختبارات فردية فبا يستغرؽ كقتا طويال

اإلختبار الكالمي ستكوف قريبة من الذاتية بعيدة عن اؼبوضوعية يف العديد من 
  .اغباالت بسبب كثرة العوامل ذات العالقة

كيبكن أف نالحظ إذل احملاكرة بُت الطاّلب لنقيس كفاءهتم يف الكالـ، ككما 
أّف اؼبالحظة ىي أداة من أداكات  " (Ngalim Purwanto)قاؿ عادل فوركاطا 

كيف ضوء تقوًن نتيجة التعّلم تستخدـ اؼبالحظة كتقنية التقوًن لقياس عملية . التقوًن
    .التعّلم يف ناحية اؼبهارات

كيف اختبار مهارة الكالـ فنحتاج إذل اؼبعايَت، كفيما يلي مبوذج لقائمة اؼبعايَت 
كشرح لقيمة كّل درجة حسب اختيار الكفاءة اللغوية كما قّررىا مدّرسوا اللغة العربية 

  .يف اؼبدرسة اؼبتوّسطة اإلسالمية دبنطقة جرسيك اعبنويب
 

                                                 

 104، ص مرجع سابق، ؿبّمد علي اػبورل 
53   . Ngalim Purwanto، Prinsip-Prinsip Teknik Evaluasi Pengajaran، (Bandung: Remaja Rosda 

Karya، 2006)، h 31 

    2009-2008، العاـ الدراسي معاييرإختبار الكالم دبنطقة جرسيك اعبنويب،  (MGMP) ؾبلس مشاكرة مدّرسي اللغة العربية 
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 (تقوًن لنطق الطالب كحديثو)كىذه معايَت اختبار الشفهي 
النطق . 1

الدرجة المعايير النمرة 
 5مفهـو سباما يف النطق   1
 3بعض أخطاء النطق تستدعي إذل اإلنصات  2
 1يصعب فهمو لكثرة األخطاء يف النطق  3

 
ترتيب الجمل . 2

الدرجة المعايير النمرة 
 5يرتب ترتيبا صحيحا يف اعبمل   1
 3بعض األخطاء يف ترتيب اعبمل   2
كثرة األخطاء يف ترتيب اعبمل ال يبكن فهم شيء فبا  3

يقولو 
1 

 

النحو والصرف . 3
الدرجة المعايير النمرة 
يرتكب أخطاء كبوية كصرفية قليلة جّدا ال تؤثّر يف فهم  1

اؼبعٌت 
5 

 3كثرة األخطاء النحوية حىت يصعب فهم ما يقولو   2
 1لكثرة األخطاء النحوية ال يبكن فهم أم شيء فبا يقولو  3

 

. المفردات اللغوية. 4
الدرجة المعايير النمرة 

                                                 

 173- 172، ص (ـ1981بَتكت،: لبناف)، 1 ط،تعلم اللغة الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيقصالح عبد اجمليد العريب،  
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 5مناسبة باألسئلة   (يف األجوبة)اؼبفردات  1
 3 (يف األجوبة)بعض اؼبفردات غَت اؼبناسبة بالسياؽ  2
 1جهلو بالكثَت من اؼبفردات هبعل حديثو غَت مفهـو  3

 

. الطالّقة. 5
الدرجة المعايير النمرة 
 5يتحّدث بطالقة كبال ؾبهود كاضح  1
 3يتحّدث مع البطء كالفًتات القليلة  2
 1يتحّدث بفًتة طويلة ال يبكن فهم ما يعنيو  3

 
 

فهم األسئلة  . 6
الدرجة المعايير النمرة 
 5يفهم كل ما يقاؿ لو بالسرعة  1
 3يفهم كل ما يقاؿ بعد إعادة السؤاؿ أكثر من مرة  2
 1هبد صعوبة شديدة كال يفهم أسئلة اؼبمتحن  3

 
 

سرعة اإلجابة . 7
الدرجة المعايير النمرة 
 5أجاب عن كل األسئلة اؼبطركحة بالسرعة  1
 3أجاب عن كل األسئلة بعد اإلعادة أكثر من مرة  2
 1هبد صعوبة شديدة يف إجابة أسئلة اؼبمتحن  3

 
 

: كبعد أف يقّدر كّل فبتحن درجتو مثّ يعترب النتيجة بالرموز األتية
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الدرجة احملصولة 
 x  100=    النتيجة 

الدرجة الكلية 
 

 كؼبعرفة قباح الطالب فيحتاج إذل ما يسّمى باؼبعيار األدىن لنجاح الطاّلب

(KKM )  الذم قرره اؼبدّرس نظرا إذل مهّمة اؼبادة(Esensial)  كالكفاءة األساسية
 إذا كانت نتيجة .كدرجة الصعوبة للمادة كالوسائل التعليمية (Intake)للطالب 

الطاّلب أعلى من ىذا اؼبقياس فهم ناجحوف كإذا كانت متساكية بو أك أدىن منو 
 . فهم غَت ناجحُت

 
أنواع مهارات الكالم  -6

تتعدد مهارات الكالـ كما تتنوع تبعا لعوامل منها جنس اؼبتحدث، كعمر 
الزمٍت، كمستواة التعليمي، كخرباتو الثقافية، كرصيد اللغوم، كقرب موضوع 
اؼبتحدث فيو أك بعده من ؾباؿ زبصصو كدافعية اؼبتكلم، إذل غَت ذلك من 

: عوامل أخرل كلعل أبرز مهارات القراءة كالتعبَت الشفهي ما يلي
نطق اغبركؼ من ـبارجها األصلية ككضوحها عند اؼبستمع  (أ 
ترتيب اؼبعٌت ترتيبا معينا وبقق ما يهدؼ إليو اؼبتكلم كاؼبستمع على  (ب 

السواء كتوضيح لفكرة، أكإقناع هبا 

                                                 
56   . H. Khaeruddin، et all, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan، Konsep dan Implementasinya 

di Madrasah، (Jogjakarta:Pilar Media, 2007, h 234 

-111\1، ج (1990القاىرة،: مكتبة النهضة اؼبصرية)، 1، ططرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينيةإبراىيم ؿبمد عطا،  
112  
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السيطرة التامة على كل ما يقولو خاصة فيما يتعلق بتماـ اؼبعٌت حبيث  (ج 
مثال اػبرب إذا بعد عن اؼببتدأ، كجواب الشرط، إذا بعد عن –ال ينسى

. كما ال تنسى ترابط األفكار كتتابعها- بقية أجزاء اعبملة الشرطية 
إجادة من األلقاء دبا فيو من تنغيم الصوت كتنويعو كالضغط على ما  (د 

يراد الضغط عليو كتنبيو السامع على مواقف التعجب كاالستفهاـ 
. كاعبمل اإلعًتاضية

كمراعاة حالة السامعُت كالتالـؤ معهم من سرعة كبطء كإوباز كإطناب  (ق 
كمساكاة كغَت ذلك معا يناسب اؼبستمعُت كالسهولة كالصعوبة 

 .كاالستطراد

القدرة على استخداـ الوقفة اؼبناسبة كاغبركات اعبسمية اؼبعربة كالوسائل  (ك 
 .اؼبساعدة

إستقطاب اؼبستمع كالتأثَت فيو دبا ال يًتؾ لو ؿباال بالعزكؼ عنو أك اؼبلل  (ز 
منو، كيتأتى ذلك باستخداـ حسن العرض كقوة األداء كالثقة فيما يقولو 

 كاالقتناع
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الفصل الثالث 
 منهجية  البحث

 
 منهج البحث، ورلتمع البحث واختيار عينتو، و متغريات حيتوي ىذا الفصل على

 .ومراحل تنفيذ الدراسة،  مجع البيانات، طريقة حتليل البياناتأسلوبوأدوات البحث، و 
 
منهج البحث   -أ 

 (kuantitativ approach)يستخدم الباحث يف كتابة ىذه الرسالة ادلدخل الكّمي 

ويستعمل البحث الوصفي التقوميي ىو أن الباحث يتصور األحداث أوالواقعات 
 .ويبني أسباهبا ويفرض فروض البحث ويتخذ البذائل مث حيصل ادلعاين وادلخارج

فالباحث يبحث األنشطة واألعمال تفصيليا كي تعطي نتيجة ىذا البحث األسس 
. احملتاجة يف ادلستقبل

( Independent Variable)يتكون ادلنهج الوصفي التقوميي من العامل ادلستقّل 
، فالعامل ادلستقّل ىو العامل الذي نريد أن  (Dependent Variable)والعامل التابع  

نقيس مدى تأثريه على ادلوقف، أو العامل الذي يريد الباحث أن يقيس أثره على 
. وأما العامل التابع ىو العامل الذي ينتج عن تأثري العامل ادلستقل. ادلتغري التابع

  .ويسمى العامل التابع أيضا العامل الناتج أو ادلتغري الناتج
 لتحليل وتصحيح قراءة قام الباحث يف ىذا البحث بتصميم أداة ادلالحظة

وتعبرياهتم عن األذكار والصلوات مث يقدمهما اليهم حىت عربوامها قراءة وتعبريا 
  .صحيحا 

                                                 
1
 Nazir, Moh., Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, cet.3, hal:64 

 277، ص مرجع سابق زلمد نذير، 
 290، ص (م1982وكالة ادلطبوعة عبد اهلل حرمي،: الكويت)، 6.ط، أصول البحث العلمي ومناهجه أمحد بدر،  
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 مجتمع البحث وعينته  -ب 

.  يف ىذا البحث ىو أعضاء اجمللس األسبوعي بومي أيوالبحثإن رلتمع  
  العمدية :  العينة

اختار الباحث أعضاء اجمللس األسبوعي وجار اختيار ىذا اجمللس لكثرهتم 
استخدام ىذه األذكار والصلوات، لذلك اختار الباحث ىذه العينة لتمثل 

 الكالمبناء على نتائج مهارة اجملتمع عن طريق العينة العمدية أى القصدية، و
الزمن السابق وبعد الوصول إىل النتائج  اليت ميكن تعميمها على رلتمع لديهم يف 

.   الدراسة
 

 متغيرات البحث -ج 

: متغريات البحث اليت استطاع الباحث أن يصل إليها تنقسم كالتايل
 المتغير المستقل - 1

 ىو العامل العامل الذي نريد أن نقيس مدى تأثريه على ادلوقف أو العامل
 ادلتغري ادلستقل يف ىذا الذي يريد الباحث أن يقيس أثره على ادلتغري التابع، و

.  تصحيح األخطاء النحويةالبحث ىو
  تغير التابعمال- 2

ىو العامل الذي ينتج عن تأثري العامل ادلستقل ويسمى أيضا العامل الناتج أو 
. قراءة وتعبري األذكار والصلواتيف ىذا البحث ىو و ادلتغري الناتج،

 
 أدوات البحث -د 

وأما الطريقة اليت يستخدمها الباحث جلمع البيانات وادلعلومات يف ىذا البحث 
: فهي كما يلي 

                                                 

 277، ص مرجع سابق، أمحد بدر 
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 المالحظة المباشرة -1

تعترب ادلالحظة ادلباشرة وسيلة ىامة من وسائل جتميع البيانات، وىناك 
ادلالحظة . معلومات ميكن للباحث أن حيصل عليها بالفحص ادلباشر

تستخدم عادة لفهم الظواىر وأمناط السلوك واتصال الفرقة طبيعيا والبحث 
يف السلوك الفردي وعملية وقوع احلوادث اليت تستطيع مالحظاهتا يف ادلواقف 

  .الواقعية أو ادلواقف الوضعية
وتعين ادلالحظة التبحر والغوص يف احلقائق توصالً إىل ادلعاين البعيدة 

والعميقة، وىذا يساعد يف تنمية مواىب الباحث الفكرية، واستعداداتو 
الذىنية اخلالقة، واليت ميكن الستخدامها يف الكشف عن حقائق أخرى 

. جديدة تفيد يف البحث
ويقوم الباحث هبذه ادلالحظة للحصول على البيانات اليت تتعلق بأنشطة 

أعضاء اجمللس األسبوعي يف قراءة وتعبريىم عن األذكار والصلوات، 
وإجنازاهتم الذين يقرأوهنما بالطريقة ادلباشرة، وتقام ىذه ادلالحظة من خالل 

. عملية قراءة وتعبريىم عن األذكار والصلوات
 المقابلة  -2

قراءة وتعبري األذكار يستخدم الباحث ادلقابلة جلمع البيانات ادلتعلقة حبالة 
 اللغة يهم، وموقف مدرساجمللس األسبوعي بقرية بومي أيويف والصلوات 

. وأداة ادلقابلة ادلستخدمة ىي منط ادلقابلة .قواعد النحويةالعربية باستخدام ال
  (Questionnarre) االستبانة -3

 أداة للحصول على احلقائق و جتميع البيانات عن الظروف االستبانة
 على إعداد رلموعة من األسئلة االستبانةويعتمد . واألساليب القائمة بالفعل

                                                 

 354، ص مرجع سابق أمحد بدر،  
6 Nana Sujana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, Cetakan pertama, )Bandung: Sinar 

Algesindo, 1989( hal: 109 
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ترسل لعدد كبري نسبيا من أفراد اجملتمع حيث ترسل ىذه األسئلة عادة لعينة 
 .ممثلة جلميع فئات اجملتمع ادلراد فحص آرائها

 
 مصادر البيانات -ه 

إن مصادر البحث يف ىذا البحث ىو أعضاء اجمللس األسبوعي بقرية بومي أيو 
. م 2011 – 2010سنة 
 

 أسلوب تحليل البيانات -و 

استخدم الباحث يف ىذا البحث الطريقة الكمية بادلتغرّيتني، ويستعمل الباحث 
، وأما التحليل ( Analisis statistic inferensial)فيو التحليل اإلحصائي اإلستداليل 

، أي اختبار مجاعة (Sampling)اإلحصائي اإلستداليل فهو يتضمن عملية ادلعاينة 
ادلختارة منو على أن تكون  ( Population or Universe)صغرية دتثل اجملتمع الكبري 

 النتائج النهائية تقريبية وداخل حدود زلسوب إحصائيا
اإلحصاء ميّدنا بوسيلة فعالة لوصف البيانات وادلعلومات اّليت جتّمعت أثناء تطبيق 

ىذا وتصف البيانات اإلحصائية سلوك اجلماعة أو صفات اجلماعة، . التصحيح
وميكن الوصول إىل التعميمات . وذلك بناء على دراسة عدد من احلاالت الفردية

Generalizations عن طريق جتميع ادلالحظات والقياسات لعدد من تلك 
 ..احلاالت

 :أما ادلعايري لكل درجة فهي. ويكون االستبانة مغلقة بدرجيت التقومي

 ، إذا كان احملكم يعطي التقومي أكثر ناقصا1درجة  -1

 ، إذا كان احملكم يعطي التقومي ناقصا2درجة  -2

                                                 

 347، ص مرجع سابق، أمحد بدر 
 364-363 ص ،مرجع سابق، أمحد بدر

 379: ، صمرجع سابق، أمحد بدر
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 لتنظيم البيانات من نتيجة  زلصولة زلكمة لكل رقم ىو ما ادلستخدمالرمز 
 :يلي

 

X 100% 
∑ Xi 

P = 
∑ X 

 
 

P : ادلعدل أو مئوية قيمة لكل رقم 
Xi :  كل بنود األسئلةاجابات عدد 
X : عدد أفراد العينة 
 النتيجة احملصولة : 100%

، وىي قيمة كما يف الدفًتحيث حسب معامل ارتباط وبلغ معامل الثبات 
 .مناسبة ألغراض تطبيق ىذه الدراسة

 
 مراحل تنفيذ الدراسة -ز 

 :ومجع الباحث ادلعلومات مستعينا بادلرحلتني ومها

 مرحلة اإلعداد -1

 تصميم الخطة (أ 

تصحيح األخطاء النحوية يف قراءة وتعبري بالتطبيق قبل أن تُبـدأ عملية 
، صّمم الباحث خطة أعضاء اجمللس األسبوعي عن األذكار الصلوات

َهـة يف إجراءات التعليم  .التدريس لتكون موجِّ
 المواداختيار  (ب 

                                                 
10

 Sudjana, Statistik: Desain dan Analisis Ekpserimen, Tarsito, Bandung, 1990, Hal :45 
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 واختذ قراءة وتعبريىم األذكار الصلوات،من  قد مت اختيار ادلواد للعمل
 يف اكما قد سبق تقديو -ا العمل ذلذأربع موضوعات احملتاجةالباحث 

 : يوه- الفصل الثاين
جلملة اإلضافة  (1
 ادلنادى (2

 توافق الفعل مع ضمري اجلمع الغائبون (3

 العطف وادلعطوف عليو (4
 

 مرحلة الوصفي التقويمي -2

بعد أن تكون تلك األدوات سواء اخلطة أو ادلواد جاىزتان، قام الباحث 
بتطبيقهما يف تعليم مهارة الكالم على ىؤآلء أعضاء اجمللس األسبوعي بقرية 

: بومي أيو كدونج كاندانج مالنج، أما اخلطوات يف ىذه ادلرحلة فهي
 .يقوم الباحث بتعيني عينة من رلتمع البحث (أ 

ألفراد اجملموعة قبل (Instrument obsevasi)  قام الباحث بأدات ادلالحظة  (ب 
 مهارة الكالم من تعليميف إجراء التصحيح باستخدام القواعد النحوية 

 وتوافق الفعل مع ضمري اجلمع الغائبون ادلنادى وجلملة اإلضافةموضوع 

 .العطف وادلعطوف عليوو

يقوم الباحث بادلالحظة ادلباشرة خالل التطبيق الوصفي التقوميي يف  (ج 
 لقاءات، وذلك 4تصحيح مادة مهارة الكالم، وسيقوم هبذا التطبيق يف 

 .م2011يف فًتة ما بني فرباير إىل ماريس 

  يقوم الباحث بأدات ادلالحظة تلك األخطاءبعد االنتهاء من تصحيح  (د 

(Instrument obsevasi)ويعقد ىذه أدوات ادلالحظة لدى  . ذلذه اجملموعة
أفراد اجملموعة من أعضاء اجمللس األسبوعي للحصول على نتيجة حتصيل 

 .التصحيح اليت دتثل تأثري إعطاء ادلعاملة بعد عملية التصحيح
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الفصل الرابع 
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

 
حملة عن قرية بومي : ويشتمل ىذا الفصل الرابع على مبحثُت ومها اظتبحث األول

ونتائجها  ومناقشتها ىاحتليل و البيانات عرض: ، واظتبحث الثاينأيو واجمللس األسبوعي
 

:  المبحث األول 
 لمحة عن قرية بومي أيو كدونج كاندنج ماالنج -1

قرد )سابقا اسهما بودجنان . قرية بومي أيو ىي قرية من قرى مدينة ماالنج
مث تغَت اشتها ببومي أيو رئيس ىذه اظتدينة . ، ألن فيها كثَتا من قردة بيضاء(أبيض

ىو رئيس مدينة ماالنج .  م1998-1988ػتمد سوسامطا اضتاج حوايل سنة 
. الرابع عشرة، خلف الطبيب اضتاج طام أوريف نيتيحارجا

واناكايا وبورينج  (يف الغرب)وقرية بومي أيو ىي قرية موقعة بُت قرية كادنج 
ىي إحدى قرى . (يف اصتنوب)وكدجنان  (يف الشمال)وأرجاويناجنون  (يف الشرق)

ىي قريبة باحملطة الطرفية زتيد ُرْشِدي وسوق . يف منطقة ثانوية كدونج كاندانج
. مركزي كادانج

أما اضتافلة اليت تعابر يف ىذه القرية من تلك احملطة الطرفية زتيد ُرْشِدي ىي 
.  يف الساعة السادسة صباحا حىت الساعة اطتامسة مساء (TST)ت س ت 

 

 لمحة المجلس األسبوعي -2

اجمللس األسبوعي يف قرية بومي أيو ىو غتلس التعليم الذي يؤسسو كياىي 
كياىي عبد القدير ىو .  م1970حاج أزتد صاحل ابن عبد القدير اظتندوري عام 
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، يراد هبذا (منبع الفول)الذي يبلغ اإلسالم يف ىذه القرية حىت لُِقب بأمباه فرسيح 
. اللقب أول ينبع العلم يف ىذه القرية

وبعد كياىي عبد القدير، جاء كياىي ػتمد علي جيالين اظتشهور بعلي جايا 
من بنتاين يبلغ العلم يف ىذه القرية أيضا، ولكن كياىي علي جايا يسكن يف قرية 

. بومي أيو اصتنوب وكياىي عبد القدير يف قرية بومي أيو الشمال
إذن، حينما بويع ػتمد التاجي كرئيس القرية، ىو يستخدمهما كإسم الشارع 

شخصان يدوِّران يف انتشار اإلسالم هبذه القرية - كما يقول–هبذه القرية ألهنما 
فصار اسم الشارع هبذه القرية اآلن ىو الشارع كياىي . كما قالو ػتمد خليل

. فرسيح جايا
اضتاجة رشيدة، وأم )كياىي عبد القدير لديو سبعة أوالد، ست بنات 

كياىي حاج بكري، )وثالثة أبناء  (كرمون، وسييت ميمونة، واضتاجة فاطمة
وكياىي أزتد صاحل ىو الذي خيلف . (وكياىي حاج أزتد صاحل، وبندارا شافعي

أباه يف انتشار اإلسالم هبذه القرية، حىت كثَت من الناس الذين يطلبون العلم إليو 
. ويبٌت اضتجر والغرف عتم

وقال كياىي حسن أمُت من أحد نسل كياىي حاج أزتد صاحل يف يوم 
 م 1970حواىل عام : " م الساعة الواحدة هنارا 2011 أبريل 11اإلثنُت تاريخ 

جيمع اظتسلمُت حواليو ليقرأوا األذكار واإلستغاثة  (كياىي أزتد صاحل)جدي 
والتهليل يف اظتصلى ليلة اصتمعة، ويهدف هبذا اإلجتماع أنو ينتشر اإلسالم و 

وىذا اإلجتماع ىو األسس يف : "وىو يقول ". ولتقوي صلة الرحم بُت اظتسلمُت
" اجمللس األسبوعي هبذه القرية حىت يزاداد أعضاءه من غَت ىذه القرية كما اآلن

 م قابل الباحث األستاذ عريف 2011 أبريل 17ويف يوم األحد تاريخ 
أعضاء ىذا اجمللس األسبوعي يف : "حبتيار وسأل عن ىذا اإلجتماع، وىو يقول 
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أول بدايتو عشرون شخصا وأما اآلن فيبلغ مأتُت وستسُت شخصا تقريبا، ولعل 
". ىذه الزيادة بسبب توفيق اهلل تعاىل

أما . واآلن ىذا اإلجتماع ليس فقط جيتمع يف ليلة اصتمعة بل يف ليلة األربعاء
ليلة اصتمعة ىم يقرأون سورة يس، واإلستغفار، والتسبيح، والتحميد، والتكبَت، 

وأما ليلة األربعاء ىم . والتهليل، وقصيدة الربدة مث يستمعون التوصية من األستاذ
. يقرأون الراتب اضتداد مث يستمعون التوصية

وىذه ىي حملة من اجمللس األسبوعي بقرية بومي أيوم، ولكن ليس يف ىذا 
إذا ليس فيو الطابع وترتيب أعضاء اللجنة، . اجمللس إدارة اطتاصة كاصتمعية غَته

. ولكن اجمللس اظتنتج اظتشهور يف ىذه القرية ىو
 

عرض البيانات ومناقشة نتائج المالحظة المباشرة : المبحث الثاني 
العرض عن نتائج حتليل البيانات عتذه البحث تناسب هبدف البحث الذي 
سبق ذكره يف الباب األول، وىو وصف األخطأ النحوية يف قراءة وتعبَت أعضاء اجمللس 

. األسبوعي عن األذكار والصلوات بقرية بومي أيو كدونج كاندنج ماالنج
وأما بيانات اجملموعة يف ىذا البحث فهي مأخوذة من اظتالحظة اظتباشرة  يف 
قراءة وتعبَت ىؤالء أعضاء اجمللس األسبوعي عن األذكار والصلوات بقرية بومي كدونج 

هبذه العملية ستعرض نتائج البيانات ودبعرفة .  م2011\2010كاندنج ماالنج سنة 
. قدراهتم القراءة وتعبَت الشفهي للغة العربية باستخدام القواعد النحوية

وقد الحظ الباحث ثالث مرات يف مكان ؼتتلف، حينما يقرأون تلك 
األذكار والصلوات، ووجد الباحث األخطاء النحوية يف تلك األذكار والصلوات 

اظتستخدمة لديهم من عدم توافق الفعل اظتعتل اآلخر مع الفاعل اصتمع اظتذكر السامل، 
توجد . وعدم توافق العطف مع اظتعطوف عليو، وعدم نصب اظتنادى من رتلة اإلضافة

.  اظتشكلة يف استماعهم من اظتخرب اظتخطئ والنصوص اطتاطئة وعدم كفائتهم الوافية
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: أما األخطاء كما اآليت 
 األخطاء في إعراب مضاف مضاف إليه (أ 

حتدث األخطاء يف إعراب مضاف مضاف إليو ىو األخطاء يف إعرابو وقراءة 
: وأما البيانات كما يلي. وتعبَته ومقصوده

: 1البيانات 
 عرض البيانات (1

َمْواَلَي َصلِّ َوَسلِّْم َداِئًما أََبداً   َعَلى اضْتَِبْيِبَك َخَْتِ اطْتَْلِق ُكلِِّهِم 
 حتليل البيانات (2

البيانات السابقة ىي اتصال أل يف اضتبيبك، مع أن حبيب مضاف 
إال " أل"مضاف إليو، وال جيوز وصل حبيب بـ " ك"والضمَت اظتخاطب 

ويصدر ىذا اطتطأ من أعضاء اجمللس األسبوعي . إذا كان اإلضافة لفظية
ألهنم يستمعونو من اظتعرب اظتخطئ وليس لديهم كفاءة وافية يف القواعد 

 "َعَلى َحِبْيِبَك : "فالقراءة وتعبَت الصحيح ىو . النحوية

: 2البيانات 
 عرض البيانات (1

ْيِْ  ِِ ِإعِتي َلْسُت لِْلِفْرَدْوِس أَْىالً   َوالَ أَقـَْوى َعلَى النَّاِر اصتَِْح
ْنِب اْلَعِظْيِم  فـََهْب يلْ تـَْوبًَة َواْغِفْر ُذنـُْوِبْ  فَِإنََّك َغاِفُر الذَّ

 حتليل البيانات (2

البيانات السابقة ىي اتصال أل يف اضتبيبك، مع أن حبيب مضاف 
مضاف إليو وىذه اإلضافة ىي اإلضافة ػتضة أو " ك"والضمَت اظتخاطب 

ونار اصتحيم من إضافة العام إىل اطتاص، وال جيوز وصل حبيب . اظتعنوية
ويصدر ىذا اطتطأ من أعضاء اجمللس . إال إذا كانت إضافة لفظية" أل"بـ 

األسبوعي ألهنم يستمعونو من اظتعرب اظتخطئ وليس لديهم كفاءة وافية يف 
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َعلَى نَاِر : " فالقراءة وتعبَت الصحيح ىو . القواعد النحوية كم ذكر
" اصتَِْحْيمِ 

: 3البيانات 
 عرض البيانات (1

ُسْبَحاَن اهلِل َوحِبَْمِدِه ُسْبَحاَن اهلَل اَلَعِظْيم 
 حتليل البيانات (2

البيانات السابقة ىي فتح أخر لفظ اصتاللة مع أنو مضاف إليو وسبحان 
ىو ما يالزم اإلضافة إىل مفرد غَت مقطوع عنها، واللفظ اصتاللة ىو إسم 

ومضاف إليو ىو . مفرد الذي رفع بالضمة ونصب بالفتحة وخفض باصتر
ويصدر ىذا اطتطأ من أعضاء اجمللس األسبوعي ألهنم . يف ػتل جر

يظنونو لفظ اصتاللة يف اإلستغفار، فيضعون ىاء لفظ اصتاللة كما يف 
ُسْبَحاَن اهلِل َوحِبَْمِدِه ُسْبَحاَن : " وأما القراءة وتعبَت الصحيح .  اإلستغفار
" اهلِل اَلَعِظْيم

 األخطاء في المنادى (ب 

 : 1البيانات 
 عرض البيانات (1

أستغفر اهلل رب الربايا  أستغفر اهلل من الـــــــــخـــــطايا 
رب زدين علما نافــــعا  َوَوفّـِْقنــــــــــــــــــــــــــِي َعَمالً َمْقبـُْوالً 

ْيِق  ياأهلل ياُمــــــــــــــــــــــــــــــــحــّمد   يا أَبُــــــــــــــــــــــــــــــــــو َبكر الصِّدِّ
ياعمر عــــثمان ياعلي   سيديت فاطمة بنت الرسول 

 حتليل البيانات (2

البيانات السابقة ىي رفع األشتاء اطتمسة بالواو مع أهنا يف موضع نصب 
ويصدر ىذا اطتطأ بسبب استماعهم .باظتنادى، فكانت منصوبة باأللف
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تلك اصتملة بنفسها ويتأثرون دبنادى األشتاء اظتنطقية وليس لديهم كفاءة 
" يا أَباَ َبْكرٍ : " وأما القراءة وتعبَتالصحيح . وافية يف القواعد النحوية

 
األخطاء في الفعل الماضي المعتل اآلخي إذا اتصل به ضمير الجمع  (ج 

 المذكر السالم الغائبين

 : 1البيانات 
 عرض البيانات (1

َواْلَغَماَمة َقْد َأظَلَّْت  َواْلَمالَ َصلُّْوا َعَلْيَك 
 حتليل البيانات (2

صلوا مع أنو فعل ماض اظتعتل اآلخر أو " الم"البيانات السابقة ىي ضم 
وىذا اطتطأ بسبب الكتابة يف الطبعة . الناقص الواو اتصل بواو اصتمع

وىذا البيت من نوع . ويغَت اظتعٌت، كيف اظتعرب أمرىم أن يصلوا عليهم
كالم اطتربي، فاظتؤلف خيرب أن الغمامة قد أظلت على النيب صلى اهلل 

عليو وسلم واظتالئكة كلهم قد صلَّوا عليو أيضا كما قال تعاىل يف القرآن 
وأما القراءة وتعبَت . اآلية...الكرْي إن اهلل ومالئتو يصلون على النيب 

 "َصلَّْوا: " الصحيح 

  :2البيانات 

رًا اللهم (1  اغفرلنا َوِلَواِلِديـَْنا َواْرزَتُْهَما َكَما َربَـَّيانَا َصِغيـْ

اللهم اغفرلنا َوِلَواِلِديـَْنا َواْرزَتُْهْم َكَما َربَـَّيانَا َصِغيـْرًا 
 حتليل البيانات (2

البيانات السابقات ىي استخدام ضمَت التثمنية يف مرجع ضمَت اصتمع 
اظتذكر السامل، وعدم وصل واو اصتمع يف الفعل اظتاضي اظتعتل األخر 
بالياء يف ضمن ضمَت رتع اظتذكر السامل وعدم تبيُت حاعتم باللفظ 
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وإذا كان الفعل اظتاضي الناقص الواو . األنسب باصتمع اظتذكر السامل
اتصل واو اصتمع وكان احملذوف ىو ألفا فيبق ما قبل واو اصتمع وياء 

ويصدر ىذا اطتطأ من أعضاء اجمللس األسبوعي ألهنم يضعون . اظتخاطبة
فيقرأوهنا كما يف الفعل  (التثنية)ىذه اصتملة يف صيغة الدعاء لوالَدْيِن 

اتصل بالضمَت اظتثٌت يعٍت ربيانا، وىم اليبدلون لفظ صغَتا بصغارا يف 
 "َواْرزَتُْهْم َكَما َربَـّْونَا ِصَغارًا: " وأما القراءة وتعبَت الصحيح . حالة اصتمع

 األخطاء في العطف والمعطوف عليه (د 

 : 1البيانات 
 عرض البيانات (1

َنا إىل اهلِل بَاِطناً وظَاِىْر  آَمنَّا باهلِل واليوِم اآلخِر تـُبـْ
 حتليل البيانات (2

البيانات السابقة ىي عدم توافق اظتعطوف واظتعطوف عليو، مع أن ىذا 
العطف من باب عطف النسق الذي ىو تابع يتوسط بينو وبُت متبوعو 

وجيب توافقهما يف اإلعراب واإلسم والظاىر . حرف من أحرف العطف
أعضاء اجمللس األسبوعي إمنا يقرأون ىذه اصتملة بالنظر إىل . والفعل

الكتابة اظتطبوعة فقط وليس لديهم كفاءة وافية يف القواعد النحوية، إذن 
وأما القراءة . فاطتطأ يصدر بسبب الطباعة اظتنتشرة يف قرية بومي أيو

 "بَاِطناً وظَاِىرًا: " وتعبَت الصحيح 

انطالقا من اظتذكور، وجد الباحث األخطاء النحوية عند ما يقرأون األذكار 
، فهذا قد يؤيد أن ىؤالء أعضاء اجمللس  % 95والصلوات من اظتالحظة اظتباشرة 

األسبوعي ال يستخدمون وال يهتمون القواعد النحوية حُت ما يقرأون اللغة العربية يعٍت 
فاضتق ىم . األذكار والصلوات وأن تلك األخطاء شاعت بتلك القرية يف مدة طويلة

 .حيتاجون مصحح اللغة لكي أصبحت قراءة وتعبَتاهتم صحيحة
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وسيقدم الباحث تصنيف تلك األخطاء الشائعة يف االذكار والصلوات اليت 
: عربمها أعضاء اجمللس األسبوعي من ناحية معانيها، وىو كما اآليت

 َمْواَلَي َصلِّ َوَسلِّْم َداِئًما أََبداً   َعَلى اضْتَِبْيِبَك َخَْتِ اطْتَْلِق ُكلِِّهمِ  .1

إن تعرب ىذه اصتملة هبذا الشكل يعٍت بوصل أل يف مضاف مع أنو ديتنع  
ألن أل يدل على كمال اإلسم واإلضافة تدل على نقصانو، إذن فالشيئ الواحد 

 .اليكون كامال وناقصا يف حالة واحدة، فاظتعٌت اضتصيل ىو غَت مفهوم

ِإعِتي َلْسُت لِْلِفْرَدْوِس أَْىالً    َوالَ أَقـَْوى َعلَى النَّاِر اصتَِْحْيِم  .2
ْنِب اْلَعِظْيِم  فـََهْب يلْ تـَْوبًَة َواْغِفْر ُذنـُْوِبْ   فَِإنََّك َغاِفُر الذَّ

إن تعرب ىذه اصتملة هبذا الشكل يعٍت بوصل أل يف مضاف مع أنو ديتنع 
إذن فصار . فاظتعٌت اضتصيل ىو معٌت النعت واظتنعوت مع أن ىذا اليراد يف ىذا اجملال

لفظ النار منعوت واصتحيم نعت وىذا غَت موافق ألن لفظ النار مؤنث غتازي 
. ويوصف باللفظ اظتذكر 

 ُسْبَحاَن اهلِل َوحِبَْمِدِه ُسْبَحاَن اهلَل اَلَعِظْيم .3

إن تعرب ىذه اصتملة هبذا الشكل يعٍت بفتح مضاف إليو مع أنو ديتنع ألنو 
إسم مفرد يعرب باضتركات، فَتفع بالرفع وينصب يالفتحة وجير بالكسرة، وإن كان 

لكن ىذا التقدير اليعمل معمولو الظاىر مثل اإلضافة " أسبح"لفظ سبحان يقدر بـ 
. فلفظ سبحان ىو مفعول مطلق مالزم باإلضافة. من اسم الفاعل والصفة اظتشبهة
. فاظتعٌت اضتصيل ىو غَت مفهوم

    أستغفر اهلل من اطتطاياالرباياأستغفر اهلل رب  .4

رب زدين علما نافعا   َوَوفّـِْقٍِت َعَمالً َمْقبـُْوالً 
ْيِق  ياػُتــّمدياأهلل       يا أَبُو َبكر الصِّدِّ

 ياعمر عثمان ياعلي    سيديت فاطمة بنت الرسول
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إن تعرب ىذه اصتملة هبذا الشكل يعٍت إعراب اظتنادى بإعراب الرفع مع أنو 
 من األشتاء اطتمسة، فَتفع بالرفع وينصب باأللف وجير بالياء، فاظتعٌت اضتصيل ىو
غَت مفهوم ألن أبو بكر ىو مناد يف ػتل نصب لكن ىو مرسوم بالواو وىذ غَت 

. موافق يف اللغة العربية ولكنو معروف يف السياق اإلندونيسي الذي اليتغَت غالبا
 َواْلَغَماَمة َقْد َأظَلَّْت    َواْلَمالَ َصلُّْوا َعَلْيكَ  .5

إن تعرب ىذه اصتملة هبذا الشكل يعٍت ضم الم صلوا مع أنو فعل ماض اظتعتل 
اآلخر بالياء اتصل بضمَت اصتمع اظتذكر السامل، إذن فشكل اظتعٌت يف ذلك الفعل 

باألمر مع أنو غَت مقصود يف ىذا البيت بل اظتقصود فيو ىو مرجع الضمَت يف الفعل 
فاظتعٌت اضتصيل هبذا . اظتاضي يرجع إىل اظتال يعٍت اظتالئكة مع أهنا رتع التكسَت

الشكل تكليف الداع اظتالئكة بالصلوات على النيب صلى اهلل عليو وسلم وىذا غَت 
. جيد وغَت أنسب بالنسبة إىل مرتبة اإلنسان واظتالئكة

رًا اللهم .6  اغفرلنا َوِلَواِلِديـَْنا َواْرزَتُْهَما َكَما َربَـَّيانَا َصِغيـْ

إن تعرب ىذه اصتملة هبذا الشكل يعٍت باتصال ضمَت التثنية يف فعل األمر 
ىذا من . (َصِغيـْرًا)ووضع اضتال من اظتتكلم ومعو غَتا بلفظ اإلسم اظتفرد  (َواْرزَتُْهَما)

واإلسم " ىم"الًتكيب اظتتحَت ألن صيغة اظتتكلم ومعو غَته إذا كانوا غائبُت ىي 
اظتفرد على وزن فعيل إذا اختذ يف رتع التكسَت ىو على وزن ِفَعاٌل بكسر الفاء وفتح 

 .فاظتعٌت اضتصيل هبذا الشكل غَت مفهوم. العُت وبعده ألف

رًا .7  اللهم اغفرلنا َوِلَواِلِديـَْنا َواْرزَتُْهْم َكَما َربَـَّيانَا َصِغيـْ

إن تعرب ىذه اصتملة هبذا الشكل يعٍت باتصال ضمَت التثنية يف الفعل اظتاضى 
ووضع اضتال من اظتتكلم ومعو غَته بلفظ اإلسم اظتفرد  (َربَـَّيانَا)اظتعتل اآلخر بالياء 

ىذا من الًتكيب اظتتحَت ألن الفعل اظتاضى اظتعتل اآلخر بالياء إذا تصل . (َصِغيـْرًا)
أما صيغة اظتتكلم ومعو غَته . بضمَت اصتمع اظتذكر السامل قلبت الياء واوا فصار َربَـّْوا
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إذا  واإلسم اظتفرد على وزن فعيل إذا اختذ يف رتع التكسَت ىو على وزن ِفَعاٌل بكسر 
. فاظتعٌت اضتصيل هبذا الشكل غَت مفهوم. الفاء وفتح العُت وبعده ألف

َنا إىل اهلِل بَاِطناً وظَاِىرْ  .8  آَمنَّا باهلِل واليوِم اآلخِر تـُبـْ

مع أن  (وظَاِىرْ )إن تعرب ىذه اصتملة هبذا الشكل يعٍت كسر معطوف عليو 
العطف يف ىذا الباب ىو عطف النسق فاظتعٌت اضتصيل ىو عدم اظتعٌت اظتراد يف 

ال ينسب إىل اظتعطوف على لفظ  (بسكون الراء)القراءة وتعبَت ألن لفظ ظَاِىْر 
ضمتُت إذا مل )مها إشتا مفرد منصرفان معربان باضتركات فَتفعان بالضمة . بَاِطناً 

كسرتُت إذا )وجير بالكسر ( فتحتُت إذا مل يتصل بأل)وينصب بالفتحة  (يتصل بأل
. يف إعرابو( اظتعطوف واظتعطوف عليو)إذن فال بد من اتفاقهما . (مل يتصل بأل

فاظتعٌت اضتصيل ىو توبة اظتتكلم باطنا فقط ألن لفظ ظاىر ال يستطيع أن يعطف إىل 
. لفظ باطنا هبذا الشكل، فلفظ ظاىر رتلة ال ػتل لو من اإلعراب

إذن فالقواعد النحوية مهمة جدا السيما كما وقع يف تعبَت أعضاء اجمللس 
ويقدم الباحث بيان شكل تلك األخطاء النحوية من . األسبوعي عن األذكار والصلوات

: وىو كما يلي. ناحية تغَت اظتعٌت
األخطاء األذكار والصلوات الرقم 

قصيدة بردة  1
 َخَْتِ اضْتَِبْيِبكَ َمْواَلَي َصلِّ َوَسلِّْم َداِئًما أََبداً َعَلى  .1

اطْتَْلِق ُكلِِّهِم 

وصل اظتضاف بـ 
" أل"، مع أن "أل"

تدل على الكمال 
واإلضافة تدل على 

. النقصان
قصيد ألِب نـُوَّاس . 2

 ِإعِتي َلْسُت لِْلِفْرَدْوِس أَْىالً  .1

 النَّاِر اصتَِْحْيمِ َوالَ أَقـَْوى َعلَى 

وصل اظتضاف بـ 
ويغَت اظتقصود " أل"

األصلي على أنو 
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َوَىْب يلْ تـَْوبًَة َواْغِفْر ُذنـُْوِبْ  
ْنِب اْلَعِظْيِم  فَِإنََّك َغاِفُر الذَّ

صفة وموصوف 
الفاسدة ال اإلضافة 

التسبيح . 3
 اَلَعِظْيم ُسْبَحاَن اهللَ ُسْبَحاَن اهلِل َوحِبَْمِدِه  .1

لفظ " ىاء"فتح 
اصتاللة جيري يف 

اإلضافة من اسم 
الفاعل او الصفة 

اظتشبهة، ال يف ىذا 
اجملال مع أن لفظ 

سبحان مفعول 
مطلق يالزم على 

. اإلضافة
 (اظتنشود عند انتظار اإلمام للصالة)الدعآء . 4

طَايَا  .1 َأْستَـْغِفُر اهلَل َربَّ اْلبَـرَاياَ َأْستَـْغِفُر اهلَل ِمَن اطتَْ
َربِّ زِْدينْ ِعْلًما نَاِفًعا َوَوفّـِْقٍِت َعَمالً َمْقبـُْوالً 

ْيق  ا أَبُو َبْكٍر يَاَأهللُ يَاػُتَــمَُّد           يَ  الصِّدِّ
يَاُعَمُر ُعْثَماُن ياََعِليُّ      َسيَِّديتْ فَاِطَمُة بِْنُت 

ْوِل الرَّسُ 

وضع الواو يف أحد 
األشتاء اطتمسة 

حال كونو منصوبا 
غَت موافق باللقواعد 
العربية، ويوجد ىذا 

يف سياق اللغة 
اإلندونيسية 

قصيدة اظتولد الديبعي . 5
 َعَلْيَك  َصلُّْواَواْلَغَماَمة َقْد َأظَلَّْت    َواْلَمالَ  .1

ضم الم صلوا يدل 
على فعل األمر ال 
على الفعل اظتاضي 

اتصل بواو اصتمع او 
يتضمن ضمَت 
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اصتمع اظتذكر السامل 
الذي ىو اظتال 

 َربَـَّيانَا َكَما مُهَااللهم اغفرلنا َوِلَواِلِديـَْنا َواْرَحمْ  (1. 6
رًا  َصِغيـْ

المرجع يف ضمَت 
التثنية يف لفظ 

وارزتهما وكذا ألف 
التثنية يف ربيانا، 
وجعل اضتال من 

اظتتكلم ومعو غَته 
باإلسم اظتفرد غَت 

. موافق
اللهم اغفرلنا َوِلَواِلَديـَْنا َواْرزَتُْهَما َكَما  (1. 7

 صِغَتًاَربَـَّيانَا َ 
جعل اضتال من 

اظتتكلم ومعو غَته 
باإلسم اظتفرد غَت 

موافق 
اإلستغاثة يف راتب اضتداد . 8

َنا إىل اهلِل بَاِطناً و .1  ظَاِىرْ آَمنَّا باهلِل واليوِم اآلخِر تـُبـْ
عطف اإلسم اظتفرد 
إىل آخر جيب أن 

توافق يف اإلعراب، 
ولفظ ظاىْر اليقال 

ىذا معطوف إىل 
باطنا ألهنما مل 

يتوافقا 
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عرض البيانات ومناقشة نتائج المقابلة : المبحث الثالث 
كما قد أشار الباحث يف الباب األول أن أعضاء اجمللس األسبوعي حينما 
يقرأون األذكار والصلوات اليهتمون القواعد النحوية وليس لديهم الكفاءة الوافية هبا، 

وقليل جدا منهم . ألن معظمهم يقرأون تلك اصتمل على مايستمعونو من معرب أخر
يعربىا قراءة وتعبَتا صحيحا ولو كان قد دتعهد يف اظتعهد السلفي وتعلم يف اظترسة الدينية 

. غَت رشتية ولكنهم ال ينتفع دبعارفهم
ال أعرف أن : " م 2011 أبريل 13كما قال مشس العارفُت يف يوم األربعاء 

األذكار والصلوات اللتان قد عربهتما كل يوم خطأ من ناحية القواعد النحوية مع أين قد 
: " وزادت خدجية ". مثل ىذا (معلمي)اعتقد صحيحة، ألين قد شتعت من أستاذي 

ألنٍت أعتقد أن . أنا الأعرف القواعد النحوية، فما علمٍت األستاذ فعربتو كما ىو... 
". األستاذ ىو العامل يف ىذا الفن

ومن ىذا يفهم أهنم قد اعتقد أن قراءة وتعبَتاهتم صحيحة، ألن معلميهم قد 
عربت : " م حيث قال2011 أبريل 15فرقا منهما، ػتمد يف يوم اصتمعة . علموىم هبذا

وىو " . إذن أنا منهم. قصيدة الربدة حسب ما شتعتها من غَتي، ىم يقرأوهنا ىكذا
. عرب قصيدة الربدة على ما اتفق أعضاء اجمللس أي القارئُت يف ذلك الزمن

وىذه ىي بعض اظتقابلة باعضاء اجمللس وقد قابل الباحث خبمسة وعشرين 
: وحصل الباحث من ىذه اظتقابلة كما يلي . شخصا يف مكان ؼتتلف

أن أعضاء اجمللس األسبوعي يقرأون األذكار والصلوات حسبما شتعتمومها من  -1
اظتعلم، ومعربين أخر عندما يف اجمللس 

إن مل يكن . أن بعض أعضاء اجمللس األسبوعي قد الينتفع دبعرفتهم القواعد النحوية -2
 .منبو فيستمر قراءة وتعبَته خاطئا

ليس لدى معظمهم كفاءة وافية يف القواعد النحوية  -3
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 شخصا خيطأون 75من  % 96وانطالقا هبذا اظتقابلة وجد الباحث حوايل 
ولكن بعد أن قابل الباحث ىؤالء أعضاء . يف قراءة وتعبَت تلك األذكار والصلوات

. اجمللس األسبوعي قدم الباحث كيفية قراءة وتعبَت تلك األذكار والصلوات الصحيحة
إذن فهم يقرأون ويعربون عن األذكار والصلوات قراءة وتعبَت صحيحة وتعبَتا صحيحا، 
ويفهمون أن قراءهتم وتعبَتىم اليت تعملونو منذ مرور الزمان خاطئة من ناحية القواعد 

مث كرروا تعبَت تلك األذكار والصلوات تعبَتا صحيحا ومل يكن تلك األخطاء . النحوية
. النحوية يف األذكار والصلوات

عرض البيانات ومناقشة نتائج اإلستبانة : المبحث الرابع 
 لتنظيم البيانات من نتيجة اظتستخدمالرمز كما ذكر يف الباب الثالث أن 

 : لكل رقم ىو ما يليػتكمُتتصديق وتثبيت 
 

X 100% 
∑ Xi 

P = 
∑ X 

 
 

P : اظتعدل أو مئوية قيمة لكل رقم 
Xi :  كل بنود األسئلةاجابات عدد 
X : عدد أفراد العينة 
 النتيجة احملصولة : 100%

 كما يف الدفًت، ىي النتيجة احملصولةحيث حسب قيمات كل البنود وبلغ 
 .مناسبة لألخطاء يف قراءة وتعبَت أعضاء اجمللس األسبوعي بقرية بومي أيو

ويف ىذا البحث رتع الباحث البيانات يقدم ذتان أسئلة لكل أعضاء اجمللس 
فاإلجابة الصحيحة لديها قيمة واحدة واإلجابة . األسبوعي، ولكل بنود األسئلة قيمة

وعمل الباحث ىذه اإلستبانة بثالث مرات يف مكان ؼتتلف وأشخاص . اطتاطئة قيمتان
.  ؼتتلفُت، وأخذ الباحث يف كل مرات ستسة وعشرين شخصا
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 النتيجة احملصولة لكل مرات قبل أن يقدم النتيجة احملصولةويقدم الباحث 
: وىو كما اآليت . كلها

 
اللقاء األول 

في مصلى سونان أمفيل 
 . م2011 أبريل 13يوم األربعاء، 

 

الرقم 
القراءة وتعبير 

القراءة وتعبير الصحيح النسبة المئوية الخاطئ 
النسبة 
التقييم المئوية 

 )%( الرقم )%( الرقم  
1 4 4 1،2،3،5،6،7،8 96 9 
2 0 0 1،2،3،4،5،6،7،8 0 8 
3 4 4 1،2،3،5،6،7،8 96 9 
4 2 4 1،3،4،5،6،7،8 96 9 
5 4 4 1،2،3،5،6،7،8 96 9 
6 3 4 1،2،4،5،6،7،8 96 9 
7 0 0 1،2،3،4،5،6،7،8 0 8 
8 4 4 1،2،3،5،6،7،8 96 9 
9 3 4 1،2،4،5،6،7،8 96 9 
10 2،4،7 12 1،3،5،6،8 82 11 
11 2،3 8 1،4،5،6،7،8 92 10 
12 0 0 1،2،3،4،5،6،7،8 0 8 

13 0 0 1،2،3،4،5،6،7،8 0 8 

14 0 0 1،2،3،4،5،6،7،8 0 8 

15 4 4 1،2،3،5،6،7،8 96 9 
16 2 4 1،3،4,5،6،7،8 96 9 
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17 2،3،4 12 1،5،6،7،8 82 11 
18 0 0 1،2،3،4،5،6،7،8 0 8 
19 4 4 1،2،3،5،6،7،8 96 9 
20 0 0 1،2،3،4،5،6،7،8 0 8 

21 0 0 1،2،3،4،5،6،7،8 0 8 

22 3،4 8 1،2،5،6،7،8 92 10 
23 0 0 1،2،3،4،5،6،7،8 0 8 

24 0 0 1،2،3،4،5،6،7،8 0 8 

25 4 4 1،2،3،5،6،7،8 96 9 
 21 10،5 179 89،5  

 
،  179 واإلجابة الصحيحة 21عرفنا هبذا اصتدوال أن اإلجابة اطتاطئة ىي 

 %. 89،5ويبلغ األخطاء يف قراءة وتعبَت األذكار والصلوات 
 

اللقاء الثاني 
في مسجد سبيل المهتدين 

.  م2011 أبريل 15يوم الجمعة، 
 

الرقم 
القراءة وتعبير 

التقييم النسبة المئوية القراءة وتعبير الصحيح النسبة المئوية الخاطئ 

 )%( الرقم )%( الرقم  
1 0 0 1،2،3،4،5،6،7،8 100 8 
2 0 0 1،2،3،4،5،6،7،8 100 8 
3 7 4 1،2،3،4،5،6،8 96 9 
4 0 0 1،2،3،4،5،6،7،8 100 8 
5 0 0 1،2،3،4،5،6،7،8 100 8 
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6 4 4 1،2،3،5،6،7،8 96 9 
7 0 0 1،2،3،4،5،6،7،8 100 8 
8 0 0 1،2،3،4،5،6،7،8 100 8 
9 2 4 1،3،4،5،6،7،8 96 9 
10 0 0 1،2،3،4،5،6،7،8 100 8 
11 5 4 1،2،3،4،6،7،8 96 9 
12 0 0 1،2،3،4،5،6،7،8 100 8 
13 0 0 1،2،3،4،5،6،7،8 100 8 
14 5 4 1،2،3،4،6،7،8 96 9 
15 3 4 1،2،4،5،6،7،8 96 9 
16 5 4 1،2،3،4،6،7،8 96 9 
17 0 0 1،2،3،4،5،6،7،8 100 8 
18 0 0 1،2،3،4،5،6،7،8 100 8 
19 0 0 1،2،3،4،5،6،7،8 100 8 
20 0 0 1،2،3،4،5،6،7،8 100 8 
21 0 0 1،2،3،4،5،6،7،8 100 8 
22 0 0 1،2،3،4،5،6،7،8 100 8 
23 3 4 1،2،4،5،6،7،8 96 9 
24 0 0 1،2،3،4،5،6،7،8 100 8 
25 0 0 1،2،3،4،5،6،7،8  100 8 
 8 4،00 192 96 208 

 
،  192 واإلجابة اطتاطئة 8عرفنا هبذا اصتدوال أن اإلجابة الصحيحة ىي 

 %. 96ويبلغ األخطاء يف قراءة وتعبَت األذكار والصلوات 
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اللقاء الثالث 
في مصلى كياهي حاج حسن أمين 

 . م2011 أبريل 20يوم األربعاء، 
 

القراءة وتعبير الرقم 
خاطئ ال

التقييم  النسبة المئوية الصحيحالقراءة وتعبير  النسبة المئوية

 )%(  الرقم)%( الرقم  
1 0 0 1،2،3،4،5،6،7،8 100 8 
2 0 0 1،2،3،4،5،6،7،8 100 8 
3 0 0 1،2،3،4،5،6،7،8 100 8 
4 0 0 1،2،3،4،5،6،7،8 100 8 
5 0 0 1،2،3،4،5،6،7،8 100 8 
6 5 4 1،2،3،4،6،7،8 96 9 
7 0 0 1،2،3،4،5،6،7،8 100 8 
8 3 4 1،2،4،5،6،7،8 96 9 
9 5 4 1،2،3،4،6،7،8 96 9 
10 3 4 1،2،4،5،6،7،8 96 8 
11 0 0 1،2،3،4،5،6،7،8 100 9 
12 0 0 1،2،3،4،5،6،7،8 100 8 
13 4 4 1،2،3،5،6،7،8 96 9 
14 0 0 1،2،3،4،5،6،7،8 100 8 
15 0 0 1،2،3،4،5،6،7،8 100 8 
16 0 0 1،2،3،4،5،6،7،8 100 8 
17 0 0 1،2،3،4،5،6،7،8 100 8 
18 6 4 1،2،3،4،5،7،8 96 9 
19 2 4 1،3،4,5،6،7،8 96 9 
20 0 0 1،2،3،4،5،6،7،8 100 8 
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21 0 0 1،2،3،4،5،6،7،8 100 8 
22 3،6 8 1،2،4،5،7،8 92 10 
23 0 0 1،2،3،4،5،6،7،8 100 8 
24 5 4 1،2،3،4،6،7،8 96 9 
25 0 0 1،2،3،4،5،6،7،8 100 8 
 10 5،00 190 95 210 

،  190 واإلجابة اطتاطئة 10عرفنا هبذا اصتدوال أن اإلجابة الصحيحة ىي 
 %. 95ويبلغ األخطاء يف قراءة وتعبَت األذكار والصلوات 

تلك النتيجة احملصولة من حيث اجمليب عن األسئلة يف كل لقاء، وأما النتيجة 
: احملصولة من كل رقم يف ثالث لقاءات كلها كما اآليت

 

عدد المستبين السؤال 
القراءة وتعبير 

النسبة المئوية الخاطئ 
القراءة وتعبير 

النسبة المئوية الصحيح 

)%( جملة األرقام )%( جملة األرقام  (شخصا) 

 100 75 0 0 75األول 

 90،67 68 9،33 7 75الثاني 

 86،66 65 13،33 10 75الثالث 

 84،00 63 16،00 12 75الرابع 

 92،00 69 8،00 6 75الخامس 

 97،33 73 2،66 2 75السادس 

 97،33 73 2،66 2 75السابع 

 100 75 0 0 75الثامن 

 93،5 561 6،5 39الحصيلة األخيرة 
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: نظرا إىل اصتدوال السابق فعرفنا 
أن الّسؤال األّول مل جيد اجمليب عنو من أعضاء اجمللس األسبوعي إجابة  -4

وىذا يعٌت بأنو  قد شاعت استخدام تلك اصتملة عندىم، حيث أهنم . صحيحة
 .قد اعتقدوا قراءة وتعبَتىا صحيحا

وىذا يعٌت . والّسؤال الثاين أجابو سبعة أشخاص من أعضاء اجمللس األسبوعي -5
بأنو قد شاعت أخطاء استخدام تلك اصتملة عندىم بقرية بومي أيو، وال يعرفها 

  %(.9،33)إال قليل 
وىذا يعٌت . والّسؤال الثالث أجابو عشرة أشخاص من أعضاء اجمللس األسبوعي -6

أيضا بأنو قد شاعت أخطاء استخدام تلك اصتملة عندىم بقرية بومي أيو، وال 
  %(.13،33)يعرفهم إال قليل 

وىذا يعٌت . والّسؤال الرابع أجابو اثنا عشر شخصا من أعضاء اجمللس األسبوعي -7
بأنو قد ال يتهمون بالقواعد النحوية ويقرأوهنا خبطأ كبَت مع أن تلك الكلمات 

  %(.16)ىي التسبيح 
وىذا يعٌت . والّسؤال اطتامس أجابو ستة أشخاص من أعضاء اجمللس األسبوعي -8

  %(.8)بأن كفاءة وافرة يف القواعد النحوية واجب عليهم 
وىذا يعٌت بأن . والّسؤال السادس أجابو شخصان من أعضاء اجمللس األسبوعي -9

  %(.2،66)القواعد النحوية قد لغت يف قراءة وتعبَت اللغة العربية عندىم 
وىذا يعٌت بأن . والّسؤال السابع أجابو شخصان من أعضاء اجمللس األسبوعي -10

ىذه األخطاء النحوية صحيحة عندىم حىت دعوا باللغة العربية يف استخدام 
  %(.2،66)الًتاكيب الفاحشة 

والّسؤال الثامن مل جيد اجمليب منهم إجابة صحيحة، وىذا يعٍت أن تلك  -11
 .الكلمات صحيحة عنهم
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وىذا بالنظر إىل اإلجابة الصحيحة من كل بنود األسئلة، فأما بالنظر إىل 
عن األسئلة، وىو أن اجمليب  ( شخصا75)غتموعة اإلجابة الصحيحة من رتيع اجمليبُت 

 %( 6،5)إذن، ىذه ىي . إجابة صحيحة يف ذتان األسئلة تسعة وثالثون شخصا
 %(. 93،5)واآلخرون جييبون إجابة خاطئة 

 تؤيد أن األذكار والصلوات عربمها أعضاء اجمللس النتيجة احملصولةوىذه 
األبوعي يف قرية بومي أيو خاطئُت، ويدخل ىذا اطتطأ من األخطاء الشائعة بتلك القرية، 

إذن فال بد من تقدْي هبذه . ألن معظمهم يقرأوهنما بغَت استخدام القواعد النحوية
. اظتعلومات ويشرحهما إليهم واحدا فواحدا، لكي يقرأوهنما قراءة وتعبَتا صحيحا

وقدم الباحث يف آخر اللقاء بيان وشرح القراءة وتعبَت الصحيحة والتعبَت 
الصحيح يف األذكار والصلوات عتؤالء أعضاء اجمللس األسبوعي، مث ىم كرروا تلك 

إذن ىذه األخطاء . األذكار والصلوات ومل جيد الباحث تلك األخطاء النحوية فيها
الشائعة اليت عملوىا منذ زمان غَت مشعور ومفهوم عتم، بدليل ىم يقرأون األذكار 

. والصلوات ويعربهنا قراءة وتعبَت صحيحة وتعبَتا صحيحا
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الفصل الخامس 
 نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

 
، و التوصيات، نتائج البحثوحيتوي ىذا الفصل اخلامس على ثالثة مباحث، وىي 

. وادلقًتحات
 
 نتائج البحث -أ 

تصحيح األخطاء النحوية يف قراءة وتعبري أعضاء بعد إجراء البحث العملي حول 
قام الباحث بعرض البيانات مث  اجمللس األسبوعي عن األذكار والصلوات بقرية بومي أيو

:  وصل الباحث إىل النتائج التاليةو حتليلها ومناقشتها يف السابق
إن األخطاء النحوية يف قراءة وتعبريىم عن األذكار والصلوات قد شاعت وكثرت  -1

 .أو درجة اخلطورة الكامنة النحوية % 96،00بقرية بومي أيو حىت وصل إىل 
إن أعضاء اجمللس األسبوعي قد عربوا عن أذكار والصلوات باعتقاد أهنم قد عربومها  -2

 .تعبريا صحيحا

  قد عربواىا من استماع ادلعرب اخلاطئ وإن أعضاء اجمللس األسبوعي -3

 . ليس عندىم كفاءة وافية يف القواعد النحويةإن أعضاء اجمللس األسبوعي -4

إن تصحيح األذكار والصلوات ادلستخدمتان خاصة يف قرية بومي أيو واجب على  -5
عامل اللغة العربية حيث اليقرأوهنما قراءة وتعبريا فاسدا وال يغريون تراكيب سياق 

 .الكالم ادلقصود

تعليم اللغة العربية خاصة القواعد النحوية حمتاج جدا ألعضاء اجمللس األسبوعي  إن -6
يف قرية بومي أيو، حيث يعرفوهنا كيفية قراءة وتعبري األذكار والصلوات قراءة وتعبريا 
صحيحا وىم حيتاطون حينما يقرأون األذكار والصلوات خاصة بالليت تتعلقان بتغري 

 .ادلعٌت أو ادلبادئ الدينية
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إن اجمللس األسبوعي حيتاج فيو عامل اللغة العربية الذي يعطي الفتاوى اللغوية يف كل  -7
 .الربامج، أو حيتاج ادللقن اللغوي عندما يعربمها أعضاء ىذا اجمللس األسبوعي

 
 توصيات البحث -ب 

األخطاء النحوية يف قراءة وتعبري أعضاء اجمللس األسبوعي األذكار بناء على أن 
: ، يوصي الباحث مبا يليوكثرتوالصلوات قد شاعت 

معلم ىذا اجمللس أن يلقن وحيذر أعضاءه يف قراءة وتعبري األذكار ينبغي على  -1
والصلوات لكي أصبحت قراءة وتعبري اللغة اللغوية خاصة األذكار والصلوات 

 .قراءة وتعبري صحيحة

معلم ىذا اجمللس أن يكتب أخطاء األذكار والصلوات الشائعة يف قرية ينبغي على  -2
 .بومي أيو كتابة واضحة وينشرىا إىل مجيع أعضاء اجمللس األسبوعي

معلم ىذا اجمللس أن يشارك مع مجعية اليت يستطيع هبا إىل تصحيح ينبغي على  -3
 .أخطاء ىذه األذكار والصلوات

معلم ىذا اجمللس أن يبذل جهدىم يف مجع األذكار والصلوات ينبغي على  -4
 .الشائعة او يكثر استخدامهما يف احلياة اليومية

 

 مقترحات البحث -ج 

 :ما يلي كريد الباحث تقدمي بعض االقًتاحات  يراء البحثج بعد أن مت إ
تصحيح األخطاء النحوية يف غري ويرجى ىذا البحث أن تقام حبوث أخرى مبثل  .1

ىاتني األذكار والصلوات احملددتان يف ىذا البحث من األخطاء الصوتية والصرفية 
 .وغريمها

يرجى ىذا البحث أن يكون مرجعا من ادلراجع يف البحث دلن يقوم بالبحوث  .2
 العلمية بعدىا
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أداة المالحظة  
 للدراسة الوصفية في تعبير أعضاء المجلس األسبوعي عن األذكار والصلوات

 بقرية بومي أيو كدونج كاندانج مالنج
 

 
خطيئة صحيحة األذكار والصلوات الرقم 

قصيدة بردة  1
َمْواَلَي َصلِّ َوَسلِّْم َدائًِما أَبَداً َعَلى اْْلَِبْيِبَك َخْْيِ  .1

اْْلَْلِق ُكلِِّهِم 
َمْواَلَي َصلِّ َوَسلِّْم َدائًِما أَبَداً َعَلى َحِبْيِبَك َخْْيِ اْْلَْلِق  .2

ُكلِِّهِم 

  

قصيد أليب نُ وَّاس . 2
 ِإهِلي َلْسُت لِْلِفْرَدْوِس أَْهالً  .1

َوالَ أَقْ َوى َعلَى النَّاِر اْلَِْحْيِم 
فَ َهْب ِلْ تَ ْوبًَة َواْغِفْر ُذنُ ْويبْ  

ْنِب اْلَعِظْيِم  فَِإنََّك َغاِفُر الذَّ
 ِإهِلي َلْسُت لِْلِفْرَدْوِس أَْهالً  .2

َوالَ أَقْ َوى َعلَى ناِر اْلَِْحْيِم 
فَ َهْب ِلْ تَ ْوبًَة َواْغِفْر ُذنُ ْويبْ  

ْنِب اْلَعِظْيِم  فَِإنََّك َغاِفُر الذَّ

  

التسبيح . 3
 ُسْبَحاَن اهلِل َوِِبَْمِدِه ُسْبَحاَن اهللَ اَلَعِظْيم .1

ُسْبَحاَن اهلِل َوِِبَْمِدِه ُسْبَحاَن اهلِل اَلَعِظْيم  .2

  

 (املنشود عند انتظار اإلمام للصالة)الدعآء . 4
َأْستَ ْغِفُر اهللَ َربَّ اْلبَ رَاياَ        َأْستَ ْغِفُر اهللَ ِمَن اْلَْطَايَا  .1

َربِّ زِْدِنْ ِعْلًما نَاِفًعا          َوَوف ِّْقِِن َعَمالً َمْقبُ ْوالً 

  



ْيق   يَاَأهللُ يَاُُمَ  مَُّد  يَا أَبُو َبْكٍر الصِّدِّ
ْوِل يَاُعَمُر ُعْ َماُن ياََعِليُّي          َسيَِّدِ ْ فَاِاَمُة بِْنُت الرَّسُ 

َأْستَ ْغِفُر اهللَ َربَّ اْلبَ رَاياَ        َأْستَ ْغِفُر اهللَ ِمَن اْلَْطَايَا  .2
َربِّ زِْدِنْ ِعْلًما نَاِفًعا          َوَوف ِّْقِِن َعَمالً َمْقبُ ْوالً 

ْيق   يَاَأهللُ يَاُُمَ  مَُّد  يَا أَبَا َبْكٍر الصِّدِّ
ْوِل يَاُعَمُر ُعْ َماُن ياََعِليُّي          َسيَِّدِ ْ فَاِاَمُة بِْنُت الرَّسُ 

قصيدة املولد الديبعي . 5
 َواْلَغَماَمة َقْد َأَضلَّْت        َواْلَمالَ َصلُّيْوا َعَلْيَك  .1

َواْلَغَماَمة َقْد َأَضلَّْت َواْلَمالَ َصلَّْوا َعَلْيَك  .2

  

رًا .1. 6  اللهم اغفرلنا َوِلَواِلِديْ َنا َواْرََحُْهَما َكَما َرب ََّيانَا َصِغي ْ

رًا   اللهم اغفرلنا َوِلَواِلِديْ َنا َواْرََحُْهْم َكَما َرب ََّيانَا َصِغي ْ
  

 اللهم اغفرلنا َوِلَواِلِديْ َنا َواْرََحُْهَما َكَما َرب ََّيانَا ِصغاَرًا .1. 7

اللهم اغفرلنا َوِلَواِلِديْ َنا َواْرََحُْهْم َكَما َرب َّْونَا ِصغاَرًا 
  

اإلستغاثة يف راتب اْلداد . 8
َنا إىل اهلِل بَاِاناً وظَاِهراً  .1 آَمنَّا باهلِل واليوِم اآلخِر تُ ب ْ
َنا إىل اهلِل بَاِاناً وظَاِهْر  .2 آَمنَّا باهلِل واليوِم اآلخِر تُ ب ْ

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



اإلستبانة 
 للدراسة الوصفية في تعبير أعضاء المجلس األسبوعي عن األذكار والصلوات

 بقرية بومي أيو كدونج كاندانج مالنج
 

: ............................. اإلسم 
: .............................. العنوان 
على اْلمل اآل  يف موضع الصحيحة واْلطيئة    {} ضع عالمة 

خطيئة صحيحة األذكار والصلوات الرقم 
قصيدة بردة . 1

َمْواَلَي َصلِّ َوَسلِّْم َدائًِما أَبَداً َعَلى اْْلَِبْيِبَك َخْْيِ  .1
اْْلَْلِق ُكلِِّهِم 

َمْواَلَي َصلِّ َوَسلِّْم َدائًِما أَبَداً َعَلى َحِبْيِبَك َخْْيِ اْْلَْلِق  .2
ُكلِِّهِم 

  

قصيد أليب نُ وَّاس . 2
 ِإهِلي َلْسُت لِْلِفْرَدْوِس أَْهالً  .1

ْيِْ  ِِ َوالَ أَقْ َوى َعلَى النَّاِر اْلَِْح
فَ َهْب ِلْ تَ ْوبًَة َواْغِفْر ُذنُ ْويبْ  

ْنِب اْلَعِظْيِم  فَِإنََّك َغاِفُر الذَّ
 ِإهِلي َلْسُت لِْلِفْرَدْوِس أَْهالً  .2

ْيِْ  ِِ َوالَ أَقْ َوى َعلَى ناِر اْلَِْح
فَ َهْب ِلْ تَ ْوبًَة َواْغِفْر ُذنُ ْويبْ  

ْنِب اْلَعِظْيِم  فَِإنََّك َغاِفُر الذَّ

  

التسبيح . 3
 ُسْبَحاَن اهلِل َوِِبَْمِدِه ُسْبَحاَن اهللَ اَلَعِظْيم .1

ُسْبَحاَن اهلِل َوِِبَْمِدِه ُسْبَحاَن اهلِل اَلَعِظْيم  .2

  

   (املنشود عند انتظار اإلمام للصالة)الدعآء . 4



 َأْستَ ْغِفُر اهللَ َربَّ اْلبَ رَاياَ      .1

َأْستَ ْغِفُر اهللَ ِمَن اْلَْطَايَا 
َربِّ زِْدِنْ ِعْلًما نَاِفًعا  

َوَوف ِّْقِِن َعَمالً َمْقبُ ْوالً 
يَاَأهللُ يَاُُمَ  مَُّد            

ْيق   يَا أَبُو َبْكٍر الصِّدِّ
يَاُعَمُر ُعْ َماُن ياََعِليُّي    

ْوِل َسيَِّدِ ْ فَاِاَمُة بِْنُت الرَّسُ 
 َأْستَ ْغِفُر اهللَ َربَّ اْلبَ رَاياَ      .2

َأْستَ ْغِفُر اهللَ ِمَن اْلَْطَايَا 
َربِّ زِْدِنْ ِعْلًما نَاِفًعا  

َوَوف ِّْقِِن َعَمالً َمْقبُ ْوالً 
يَاَأهللُ يَاُُمَ  مَُّد            

ْيق   يَا أَباَ َبْكٍر الصِّدِّ
   يَاُعَمُر ُعْ َماُن ياََعِليُّي 

َسيَِّدِ ْ فَاِاَمُة بِْنُت الرَُّسْوِل 
قصيدة املولد الديبعي . 5

 َواْلَغَماَمة َقْد َأَضلَّْت    َواْلَمالَ َصلُّيْوا َعَلْيَك  .1

َواْلَغَماَمة َقْد َأَضلَّْت َواْلَمالَ َصلَّْوا َعَلْيَك  .2

  

رًا .1. 7  اللهم اغفرلنا َوِلَواِلِديْ َنا َواْرََحُْهَما َكَما َرب ََّيانَا َصِغي ْ

رًا  اللهم اغفرلنا َوِلَواِلِديْ َنا َواْرََحُْهْم َكَما َرب ََّيانَا َصِغي ْ
  

 اللهم اغفرلنا َوِلَواِلِديْ َنا َواْرََحُْهَما َكَما َرب ََّيانَا ِصغاَرًا .1 7

اللهم اغفرلنا َوِلَواِلِديْ َنا َواْرََحُْهْم َكَما َرب َّْونَا ِصغاَرًا 
  

اإلستغاثة يف راتب اْلداد . 8
َنا إىل اهلِل بَاِاناً وظَاِهراً اآلخرِ آَمنَّا باهلِل واليوِم  .1  تُ ب ْ
َنا إىل اهلِل بَاِاناً وظَاِهْر  .2 آَمنَّا باهلِل واليوِم اآلخِر تُ ب ْ

  



المقابلة 
 للدراسة الوصفية في تعبير أعضاء المجلس األسبوعي عن األذكار الصلوات

 بقرية بومي أيو كدونج كاندانج مالنج
 

: ............................. اإلسم 
: ............................. العنوان 
: ............................. التاريخ 

 
 كيف لفظ القصيدة بردة لإلمام البوصْيي ؟ .1

 هل تعرب هذه القصيدة بك ْي ؟ .2

 ؟.....هل أنت تستطيع أن تعرب هذه القصيدة والغمامة قد أظلت  .3

 .........!عرب هذا الدعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا  .4

 هل أنت تعرب القصيدة عند انتظار اإلمام للصالة ؟ .5

 !هل أنت حتفظ تلك القصيدة ؟ عربها  .6

 !؟ واِصْلها .....أتعرف هذه آمنا باهلل واليوم اآلخر  .7

لو مسحت واصل كل اْلمل اليت أقدمها إليك ؟  .8
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