
 

 جمهورية إندونيسيا
 وزارة  الشـؤون الدينيـة

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية  بماالنج
 كليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـة

 

 
 فعل" لتنمية كفاءة الطلبة في تكوين الجملة-تدريب الدور "اسم

 اللغة العربية لتعليمالبرنامج الخاص  (بحث تجريبي في
 جامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج)

 
 

 لنيل درجة الماجستير في تعليم اللغة العربية بحث تكميلي
 

 
 إشراف : إعداد :
حممد عني أ.د. نُورِاملفيدةالطالبة:   

 ولدانا وركاديناتا  د. ٠٩٧٢٠٠٦٩رقم التسجيل: 
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 جمهورية إندونيسيا
 وزارة  الشـؤون الدينيـة

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية  بماالنج
 العربيـةكليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة 

 تقرير المشرفين
بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء 

 واملرسلني وآله وصحبه أمجعني.
 بعد االطالع على البحث التجرييب الذي حضرته الطالبة:

 نُورِاملفيدة:   االسم
 S2 /٠٩٧٢٠٠٦٩:  رقم التسجيل

فعل" لتنمية كفاءة الطلبة يف تكوين اجلملة (حبث جترييب -الدور "اسمتدريب موضوع البحث: 
 جامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج)الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية يف

 وافق املشرفان على تقدميه إىل جملس اجلامعة.
 

 املشرف األول
 
 
 

 حممد عني أ.د.
١٩٦٠٠٤٠١١٩٨٧٠١١٠٠١ 

 لثايناملشرف ا
 
 
 

 ولدانا وركاديناتا  د.
١٩٧٠٠٣١٩١٩٩٨٠٣١٠٠١ 

 يعتمد،
 رئيس قسم تعليم اللغـة العربية

 
 
 

 شهداء صاحل نور د.
١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١ 

 
 

  



 
 

 د 
 

 

 جمهورية إندونيسيا
 وزارة  الشـؤون الدينيـة

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية  بماالنج
 تعليـم اللغـة العربيـةكليـة الدراسات العليا قسم 

 اعتماد لجنة المناقشة

 كفاءة الطلبة في تكوين الجملةفعل" لتنمية  -تدريب الدور "اسم
 البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية (بحث تجريبي في

 جامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج)

 ٠٩٧٢٠٠٦٩رقم التسجيل:  نُورِاملفيدةإعداد الطالبة:

قد دافعت الطالبة عن هذا البحث أمام جلنة اجلامعة وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة املاجستري يف 

 م. ٢٠١١ يوليو ١٤تعليم اللغة العربية، وذلك يوم اإلثنني 

 وتتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة:

 التوقيع:  رئيسيا ومناقشا د. نور حسن عبد الباري .١

 التوقيع:   مناقشا   د. مفتاح اهلدى .٢

 التوقيع:  مشرفا ومناقشا   حممد عني أ.د. .٣

 التوقيع:  مشرفا ومناقشا  ولدانا وركاديناتا د. .٤

 يعتمد،
 عميد كلية الدراسات العليا

 

 مهيمني أ.د.
١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥ 



 
 

 ه 
 

 إقرار الطالب
 ه وبيانايت كاآليت:دناأنا املوقعة أ

 نُورِاملفيدة:   االسم

 S-2 /٠٩٧٢٠٠٦٩:  رقم التسجيل

 ماالنج، جاوى الشرقية ٢٧٧ /١٠ Brigjen Slamet Riadi: شارع   العنوان

لحصول على درجة املاجستري املطلوبة لشروط من ال الستيفاء ا البحث الىت حضرتهبأن هذ أقر

 احلكومية ماالنج، حتت املوضوع:ة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية يف الدراسات العليا جامع

في فعل" لتنمية كفاءة الطلبة في تكوين الجملة (بحث تجريبي -تدريب الدور "اسم
جامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية الحكومية  البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية

 ماالنج)
حضرتا وكتبتها بنفس  وما وورتا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر. وإذا ادعى أحد استقباال 

أليفه وتبني أ�ا فعال ليست من حبث  فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك ولن تكون أ�ا من ت

املسؤولية على املشرف أو على مسؤولية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم 

 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك. اهذا، وحررت هذا اإلقرار بناء

 م٢٠١١مايو  ٩نج، ماال
 توقيع صاحبة اإلقرار

 
 نُورِاملفيدة

 ٠٩٧٢٠٠٦٩رقم التسجيل: 
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 اإلهداء
 

 أهدي هذه الرسالة إىل:
 

 دائما ويلون حيايت بأخالقه الكرمية ودوام حبه:من يرافقين 
 ووج  احملبوب فوكوه تشهيانطا 

 على بسمته حمرق محاسيت -خبري الغد-ولدي عطايا دييو غمينتانج 
 

 أيب وأم  الكرماء
حبر و نانانج سوكيطا، منورة و مناوية مبا غرسه يف نفس  من حب للعلم واملعرفة واإلخالص يف  

 املستمر العمل و على دعائهم
 

تعليم اللغة العربية برنامج الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية أساتذيت الفضالء يف 
 احلكومية ماالنج

 
 مجيع إخويت يف اهللا
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 الشكر والتقدير

 

َهاًجا َوَلْو َشاء  الّلُه جلَََعَلُكْم أُمًَّة احلمد هللا رب العاملني القائل (ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمنـْ

ُلوَُكْم ِيف َمآ آتَاُكم) 0Fَواِحَدًة َولَـِكن لَِّيبـْ

، والصالة والسالم على نبينا حممد خامت األنبياء واملرسلني، ١

 وعلى آله وصحبه الطاهرين ومن اهتدى بديه إىل يوم الدين.

وقد مّن اهللا عل  باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه باحلمد والثناء، فلك احلمد يا  

أن أقدم الشكر والتقدير والعرفان إىل  -بعد محد هللا تعاىل–ريب على عظيم نعمتك ورمحتك ويشرفين 

 هذا البحث، منهم: متامالذين كان هلم فضل يف 

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية ايوغو، مدير مساحة األستاذ الدكتور احلاج إمام سفر  .١

 احلكومية ماالنج

مهيمني، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم  مساحة األستاذ الدكتور .٢

 اإلسالمية احلكومية ماالنج 

عليا شهداء صاحل نور، رئيس قسم تعليم اللغـة العربيةكلية الدراسات ال مساحة األستاذ الدكتور .٣

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

                                                 
  . ٤٨سورة املائدة، اآلية  ١
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، املشرف األول الذي أفاد الباحثة علميا وعمليا يف كل الربوفسور الدكتور حممد عنيمساحة  .٤

مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت النهاية، فله عظيم الشكر والتقدير جزا اهللا 

 خري اجلزاء.

، املشرف الثاين، فحقا يعجز لساين عن شكره وتقديره فقد قدم ولدانا وركاديناتاالدكتور مساحة  .٥

ق صدره يوما يللباحثة كل العون والتشجيع طوال فطرة إعداد هذا البحث فلم يبخل بعلمه ومل يض

 عن مساعدة الباحثة، فله مين خالص الشكر والتقدير ومن اهللا عظيم الثواب واجلزاء.

جامعة موالنا مالك مفتاح اهلدى، رئيس الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية  الدكتورمساحة   .٦

 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

قسم تعليم اللغة العربيةكلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية ذ يف ياألسات  .٧

من العلوم واملعارف  اقدمو  احلكومية ماالنج، فلهم من الباحثة كل شكر و التقدير على ما

 والتشجيع وجزاهم اهللا عين خري اجلزاء.

 م٢٠١١مايو  ٩ماالنج، 
 الباحثة،

 
 نُورِاملفيدة

 ٠٩٧٢٠٠٦٩رقم التسجيل: 

 

 



 مستخلص البحث
 

يف فعل" لتنمية كفاءة الطلبة يف تكوين اجلملة (حبث جترييب -تدريب الدور "اسم م،٢٠١١نُورِالُمفيدة، 
، املشرف جامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج)الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية

 الثاين:الدكتور ولدانا وركاديناتا املاجسترياألول: الربوفسور الدكتور حممد عني، املشرف 
 

 تكوين اجلملة فعل"،-: تدريب الدور "اسمالكلمات األساسية
 

 وامعظم الطلبةمل يدرسالربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية شكالت يف تعليم اللغة العربية يف املإن 
 .ة صحيحةباكتالو  ةقرأيقدرون الال. حيث ظهرت هذه الضعيفة بوجود الطلبة الذين اللغة العربية من قبل
، فكثريا ما واجهه االمسيةإال  يوجد يف لغتهم اإلندونيسيةالهذا والفعلية، و  االمسية اجلملة العربية نوعان

 .الدارس من املشكالت اجلملة الفعلية
لتنمية كفاءة الطلبة يف فعل" -الدور "اسم ويهدف هذا البحث إىل معرفة فعالية استخدام تدريب

جبامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية  الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةيف  تكوين اجلملة
 ماالنج. 

) ١منهج هذا البحث هو البحث التجرييب باملدخل الكمي. والتخطيط هذا البحث هو (
على  ) التقومي. أما جمتمع البحث هو الطلبة٤) املالحظة (٣ث ()إجراء البح٢تصميم اخلطة التعليمية (

جبامعة موالنا مالك ابراهيم  الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةيف  ٢Lيف الفصل  مستوى الضعيف
. األدوات جلمع البيانات هي املالحظة ٢٠١١-٢٠١٠للسنة الدراسية  اإلسالمية احلكومية ماالنج

 .واإلختبار
فعل" لتنمية كفاءة الطلبة يف تكوين -ونتائج هذا البحث هي استخدام تدريب الدور "اسم

جامعة موالنا  الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةاجلملة تكون فعالة ويصل إىل التدريس املرجو للطلبة يف 
ا التدريب يف عملية مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. واخريا يرجى أن يستخدم املعلم حنو هذ

 التدريس لتجّنب عن اخلوف عند الطلبة والتعليمية املمّلة يف الفصل.



Abstrak 
 

Mufidah, Nuril. 2011. Latihan Rantai “Isim-Fiil” untuk Mengembangkan Kemampuan 

Membuat Kalimat (Penelitian Eksperimen di Program Khusus Pengembangan 

Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang). Tesis. 

Program Pendidikan Bahasa Arab. Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: 1. Prof. Dr. Moh Ainin 2. Dr. Wildana 

Wargadinata, Lc., M. Ag 

Kata Kunci: Latihan Rantai “isim-fiil”, Membuat Kalimat 
 

Sebagian dari kesulitan pengajaran di Program Khusus Pengajaran Bahasa Arab 

(PKPBA) khususnya di kelas rendah adalah sebagian besar mahasiswa belum pernah belajar 

bahasa Arab sebelumnya, bahkan ada beberapa mahasiswa yang tidak dapat membaca atau 

menulis huruf Arab dengan benar. Dalam bahasa Arab terdapat dua jenis kalimat, yaitu 

kalimat isim dan kalimat fiil. Kesulitan yang dihadapi kelas rendah adalah memahami dan 

memproduksi kalimat fiil karena bentuk tata bahasa Indonesia adalah kalimat isim. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan latihan rantai 

“isim-fiil’ untuk mengembangkan kemampuan membuat kalimat mahasiswa di Program 

Khusus Pengajaran Bahasa Arab (PKPBA). 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang dalam pelaksanaannya terdiri dari 

empat langkah: (1) melakukan perencanaan (2) uji coba (3) pengamatan (4) penilaian. 

Adapun populasinya adalah mahasiswa Program Khusus Pengajaran Bahasa Arab (PKPBA) 

kelas L2 tahun akademik 2010-2011. Sedangkan instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pengamatan dan ujian. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latihan rantai “isim-fiil’ dapat meningkatkan 

kemampuan membuat kalimat mahasiswa. Penulis berharap agar pengajar menggunakan 

latihan rantai “isim-fiil’ dalam pembelajaran agar mahasiswa tidak takut belajar bahasa Arab 

serta untuk menghindari monoton. 
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 محتويات البحث

 

 ب  ................................................................ االستهالل

 ج  ............................................................. تقرير املشرفني

 د  ............................................................... جلنة املناقشة

 ه  .............................................................. إقرار الطالب

 و  ................................................................... اإلهداء

 و  ............................................................ الشكر والتقدير

 مستخلص البحث ب:

 ط  ............................................................... اللغة العربية

 ي  ........................................................... اللغة اإلندونيسية

 ك  ............................................................. اللغة اإلجنليزية

 ل  ........................................................... حمتويات البحث

 ف  ............................................................. قائمة اجلداول

 ص ............................................................. قائمة املالحق

 

 الفصل األول: اإلطار العام والدراسات السابقة



 
 

10 
 

  ١  ......................................................... خلفية البحث -أ 

  ٤.......................................................  مشكلة البحث  -ب 

 ٥  ....................................................... أهداف البحث -ج 

  ٥  ........................................................ فرضية البحث  -د 

  ٦  .......................................................... أمهية البحث  -ه 

  ٦  ........................................................ حدود البحث  -و 

  ٧  .................................................... حتديد املصطلحات  -و 

 ٨  ..................................................... الدراسات السابقة -ح 

 

 الفصل الثاني: اإلطار النظري

 ١١  .............................. ة للناطقني بغريهاتعليم اللغة العربي :ولاملبحث األ

 ١٥  ............................................... مشكلة تعليم اللغة العربية -أ 

  ١٩................................  مظاهر التفكري اللغوي الثنائ  بني اللغتني -ب 

 ٢٢  ........................................................ التفكري اللغوي -ج 
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 ٢٦  ................................................ اجلملة العربية :يناملبحث الثا

 ٢٧  .......................................................... اجلملة الفعلية -أ 

   ٢٨.........................................................  اجلملة االمسية -ب 

 الفصل الثالث: منهجية البحث

 ٢٩  .......................................................... منهج البحث -أ 

 ٢٩........................................................ تصميم البحث -ب 

 ٣٠  ................................. جمتمع البحث وعينته و أسلوب اختيارها -ج 

 ٣١  ....................................................... متغريات البحث  -د 

 ٣١  ........................................................ أدوات البحث  -ه 

 ٣٣  .................................................... البيانات ومصادرها  -و 

 ٣٣  ................................................. أسلوب حتليل البيانات  -و 

 ٣٤  ...................................................... ةخطوات التجريب -ح 

   ٣٦.........................  .........................مراحل تنفيذ الدراسة -ط 

 الفصل الرابع: عرض البيانات وتحليلها

 ٣٧  ..................................................... عرض البيانات -أ 
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نبذة تارخية عن الربناجملتعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية   -١

 ماالنج

 ٣٨  ...................................................... مكان الربنامج )أ 

 ٣٨  .................................................... تأسيس الربنامج )ب 

  ٣٩ ........................................................... الطالب )ج 

   ٤١ .............................................................. املعلم )د 

  ٤١ ...................................................  سادر الالكتاب  )ه 

 ٤١ ..................................... فعل"-استخدام تدريب الدور "اسم  -٢

 فعل" -فعالية استخدام تدريب الدور "اسم  -٣

 ٤٦ ..................................... لتنمية كفاءة الطلبة يف تكوين اجلملة

 ٥٠.  ..مناقشة نتائج البحث.............................................. -ب 

 

 الفصل الخامس: نتائج البحث والتوصيات واالقتراحات

 ٥٣  .......................................................... البحثنتائج  -أ 

 ٥٣............................................................. التوصيات -ب 
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 ٥٤  ........................................................... االقرتاحات -ج 

 ٥٦  .................................................. قائمة المصادر والمراجع

 ٦٠  ............................................................ قائمة المالحق

 ٦٠  ................................................ : األنشطة التعليمية١امللحق 

 ٦٤  ......................................... : املواد املدروسة والتدريبات٢امللحق 

 ٨٠  .................................. tabel uji t) : جدول االختبار ت (٣امللحق 

 ٨١  ......................... : نتيجة االختبار القبل  والبعدي لدى الطلبة٤امللحق 
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 قائمة الجداول

 

 ٣٠  ................................ : تصميم االختبار القبل  والبعدي٣.١ اجلدول

 ٣٢  ................................ : صورة عامة عن خطوات التعليم٣.٢ اجلدول

 ٣٦  ............................... ختباراال يف الطالب نتيجة معيار: ٣.٣ اجلدول

 ٤٠ ................................... الربنامج اخلاصعدد الطالب  ٤.١اجلدول 

 ٤٣  ........................................... أنشطة عملية التعليم ٤.٢اجلدول 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 

) تعليم اللغة العربية للناطقني ١يف هذا الفصل يبحث عن النظريات املتعلقة مبتغريات البحث (

 تكوين اجلملة العربية) ٢بغريها، (

. 

 تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهاالمبحث األول: 

، حبمما  ااتا  ،ّ املعايرين من العرب حباملسلمني مؤه،لة لدخول اللغة العربية بتصييلاا التاخيي

ميدان االتصاالت الد،حبلية، سواٌء متثل ذلك يف جعلاا لغًة منافسًة بشبكة املعلومات العاملي،ة، أحب متث،ل يف 

 تقدمياا تقدمياً حضاخيي،اً للن،اطقني بغريها من األمم الكوني،ة.

فعلينا أْن نصطحب معنا قضي،ة املعرفة، حبقضي،ة  إذا استادفنا تعليم الل،غة العربي،ة للن،اطقني بغريها

اه الل،غوي،. فاملعلومات ال،يت تكو،ن املعرفة ينبغّ أْن تكون حمق،ق،ًة مؤي،لًة حبمرتبطًة  املااخية، حبقضي،ة بناء االجت،

بلغة القرءان الكرمي، حبلغة احلديث الش،ريف، حبلغة الن،صوص خيفيعة املستوى من الش،عر حبالن،ثر كتابة، 

0Fة،.حبخطاب

۱ 

حبال جدحبى من املعلومات إذا مل تتحو،ل إىل مااخيٍة لغوية لدى الد،اخي ؛ حباملااخيات ال تكتسب إال، 

                                                 
 asdasdasdasdasdasddddddddddddd      هـ ١٤٢١، (اجلئا:را اللس األعلى للغة العربية) إتقان العربية يف التعليم (األحبىل)١



بالت،دخييب املستمر املمرحل حسب حبضع الد،اخي . فإذا اكتسب الد،اخي  املااخية أمكنه أن يفر،ق بني 

الل،غوي،ة، حبأمكنه أن ينشئ األساليب الص،حيحة خيفعية املستوى، بدءاً الص،واب حباخلطص يف األساليب 

 ي،ة، حبالر،مسية، حبانتااًء بالبحث العلمّ املتقد،م.شخصبالر،سا:ل ال

حبلكن كيف قق،  املعرفة اللغوية اقققة، حبكيف ععل الط،الب با ماهرا؟ ذلك ممكن إذا كان 

لعريب؛ فإذا أحباا كانت يف أدا:ه اجتاها لغويا يتدف،  من غري مناُجنا حيب،ب اللغة العربية لداخيساا غري ا

حبيكتب  ،حبيقرأ اللغة قراءة يحيحة ،تكل،ف؛ فيفام اللغة فاما يحيحا،حبيتحدث باللغة حديثا يحيحا

 اللغة كتابة يحيحة ألن اللغة هنا ياخيت له مئاجا عنه يصدخي، حباجتاها قوه يسري بثقة كاملة.

1Fدف الت،عليم املقصوداإذن فاملطلوب مناٌج يستا

۲ 

 يوي،ل املعلومات اللغوية للطالب مؤي،لة يحيحةً  )أ 

 املعلومات اللغوية إىل مااخياٍت لغوية يلث،ف الت،دخييبات اللغوية اليت حتيك )ب 

ّ،  وللب يف اللغة بصوخيٍة حتحيب،ب الط،ا )ج   املعلومات حباملااخيات إىل اجتاٍه مئاج

لكن مثل هذا املناج بتوييفه تعرتضه مشكالٌت متنو،عة. ففّ الد،حبخيتـَْني االبتدا:ي،تَـْني الل،َتني 

يقرتحاما البحث تقابلنا مشكلة الر،ييد الل،غوي، الال،زم تعليمه للد،اخيسني يف هذا املستوى. حبهل مثل هذا 

يل خيييد لغويٍّ يتناسب مع لغة الر،ييد يكون مت،حداً مع اختالف لغات الد،اخيسني؟ أم األمر يقتضّ تفص

؟   الد،اخي  املعني،

                                                 
 ٩٨حسن بشري يدي ، املرجع الساب ، ص  ٢
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حبهناك مشكالٌت متعد،دٌة يف تصميم حبتنفيذ مناج الد،حبخيات املختلفة ابتدا:يًة حبمتوسطًة حبمتقد،مة. 

2Fحبمع ذلك ميكن ختطّ، هذه املشكالت إذا اعتنينا باآليتا

۳ 

 ؤدخي،  الكفامل .١

علمًا حبتدخييبا يعترب قطب العملي،ة الت،عليمي،ة اخلاي،ة بتقدمي العربي،ة للن،اطقني بغريها،  ؤاملدخي،  الكف

حبهو حبحده ميكنه جتاحبز نقاط الض،عف يف املناج، حبيف الط،الب. حبهو حبحده ال،ذي ميكنه من خالل مماخيسة 

ي،ة. حبأي، جتاحبٍز يف اختياخي املدخي،  العملي،ة الت،عليمي،ة أن حيل، املشاكل املتعل،قة جبميع أطراف القضي،ة الت،عليم

ينعكس سالبًا على كل، األطراف مبا ذلك املناج حبالط،الب. حبمن يفات هذا املدخي،  أن،ه قادٌخي على 

3Fاالستفادة من آخياء اخلرباء يف تعليم العربي،ة لغري العرب.

٤ 

٢.  ،ّ  الكتاب املناج

ٍّ كامعلى نعين به الكتاب ال،ذي مت، تصميمه حبتنفيذه  ل بواقع املتعلمني، حبحباقع جذحبخيهم َحبْف  حبع

يني،ة. مع إدخياٍك كامٍل لبيئة الد،اخيسني نشصًة حبتصثريا.حبمن خصا:ص هذا الكتاب أن،ه  الل،غوي،ة حبالث،قافي،ة حبالد،

ّ، املوج،ه له. 4Fسال الت،ناحبل، قريب املنال للمستوى الد،خياس

٥ 

 الوسيلة الت،عليمي،ة .٣

، حباملساعدة للط،الب  املستادف بالوسيلة الت،عليمي،ة تلك املعينة على توضيح الد،خي  الل،غوي، املعني،

                                                 
 ٩٨املرجع نفسه، ص  ٣
 هـ ١٤٢٩غات)، ، (قطرا معاد اللدليل املعلمتوفي  الشواشّ، ٤
 ٩٩أ.د. حسن بشري يدي ، املرجع الساب ، ص  ٥

     asdasdasdasdasdasddddddddddddd 



ّ، عام،ًة،  على االستعاب املاهر لل،غة الث،انية. حبهّ حبسيلٌة مرتبطٌة اخيتباطا حبشيجًا مبعطيات الت،قد،م العلم

5Fحبالتقد،م الت،قين، الرتبوي خاية.

٦ 

ا معينات خاية عظيمة الفا:دة يف تعلم اللغة العربية سواء للناطقني با حبأما الوسا:ل احلديثة فإ�

أحب للناطقني بغريها، حبذلك من خالل شبكة املعلومات (اإلنرتنت)، على مستوى الكتاب اإللكرتحبين، 

حبالفصل اإللكرتحبين، حبنظام التحكم اآليل يف قاعات الدخيحب . حبكل ذلك مسنود باملكتبة الرقمية املعينة 

نفيذ املماخيسة الفعلية للغة. حبمن أحدث التقنيات الفعالة جااز إلكرتحبين جييب لتعليم العربية، شبيه على ت

حبهو جااز خفيف الوزن سال االستخدام. حبمن هذه )، Digital Electronic Dairy(باملفكرات اإللكرتحبنية

ائة يصمم هلا برامج األجائة جااز احلاسب الشخصّ اجلييب اقتوي على هاتف جوال. حبمثل هذه األج

6Fمناسبة لتعليم العربية، مبساعدة مواقع شبكة املعلومات (اإلنرتنت). 

حبتتجلى أمهية هذه التقنيات يف أ�ا  ٧

 تقدم العربية مباشرة للمتعلم، حبأن كثريا مناا غري مقيد بقاعة الدخي .

 املؤس،سة الت،عليمي،ة املتكاملة .٤

، حبأهم مايف  امايس مل ،ّ ا املام تكامل اجلوهر املؤسس االسم؛ مدخيسًة أحب معادًا أحب مركئاً، إمن،

 ذلك البيئة الل،غوي،ة، حبخمترب الص،وتي،ات حبتعليم الل،غة، حباملكتبة املناسبة مع املستوى املعني، للداخيسني.

 

 مشكلة تعليم اللغة العربية -أ 
                                                 

 ٩٩املرجع نفسه، ص  ٦
 www.arabicforall.netخياجع موقعا    ٧
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 على به القيام سبيل تعرتض حبمشكالت يعوبات من أبنا:اا لغري اللغات من لغة أي تعليم اليلو

 نقل يف يؤثر مما املتعلمني لدى الثنا:ّ التفكرياللغوي الصعوبات مصادخي حبمن .حباألمثل األكمل الوجه

 املناسبة، املناهج حببناء املعاجلة، إىل حتتاج الظاهرة حبهذه. العربية اللغة إىل األم اللغة من اللغوية اخلربة

 .حباملشكالت الصعوبات هذه على للتغلب املال:مة التدخييس أساليب حباختياخي

7Fيصوخي هذا الواجب عن املشكالت اليت يواجااا الداخي  اإلندحبنيسّ اثناء تعلم اللغة العربية.

٨ 

- ط -ح - ض - هذه الفونيمات من خصا:ص اللغة العربية اليت اليوجد مثيلاا يف اإلندحبيسية (ث -أ

 ص).- غ -ش - ع -ذ - ظ -خ 

 املد حباللني -ب

  منفعة =saat/ ساعة اليرد احلرحبف يف اللغة اإلندحبيسية إال يعطى كل حرف حقاا مثل

/manfaat =حال keadaan =  فلذلك قضية املد بصنواعاا (املد الواجب، املد جا:ئ أشياء جديدة للداخي .

  اإلندحبنيسّ. حبهذه هّ األمثلةا

Bagaimana  كيف ،Saudara أخ ،Mencintai أحب ،Mau أخياد 

 قضية مجع التكسري -ج

دحبنيسّ، ألن يف اللغة قضية مجع التكسري من املشكالت الشا:عة اليت حباجااا الداخي  اإلن

-masjid، أساتيذ ustadz-ustadzا ) بتكراخي الكلمة نفساا مثل١مايصيت اجلمع إال بصسلوبنيا ةاإلندحبنيسي

                                                 
 مفتاح اهلدى، املرجع الساب  ٨
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masjid  ،بإضافة الكلمة٢مساجد ( beberapa كم من أحب banyak ا كثري قبل الكلمة، مثلbeberapa 

masjid ،مساجدbanyak ustadz  .أساتيذ 

 التذكري حبالتصنيث -د

مذكرا أحب مؤنثا حبهذه الصعوبة تصيت للداخي  النه البد أن  اكل الكلمة العربية اليرج عن كو�

 هذا يتلف متاما باللغة اإلندحبنيسيا. حيكم كل الكلمة باملذكر أحب مؤنث حب 

 املشتقات -هـ

من املشاكل اشتقاق الكلمة الواحدة اىل عديد من املشتقات كما هّ يف األمثلة التصريفية من 

فعل املاضّ، املضاخيع األمر، حبمن اسم املصدخي، املصدخي، اسم الفاعل، اسم املفعول، اسم الئمان 

 حباملكان، حباسم اآللة، حبيتفرع كل مناا اىل األحبزان الصرفية املتنوعة. 

 

 

 يفيةالكلمات الوظ -حب

ماما كانت الكلمات الوظيفية قليلة حبلكناا مشكلة جديدة بنسبة للداخي  اإلندحبنيسّ، حبخاية 

حبكذلك  .الكلمة الوظيفية الفعلية مثل ذهب..إىل، قطع..ب، خيغب...يف، عن، خيكئ..على حبغريها

مشكلة الكلمات الوظيفية األخرى مثل أدحبات اإلستفاام، حبالنفّ، حبالعطف، حبالناّ، حبأدحبات الشرط 



حباجلئم حبالنصب. حبمن األخطاء الشا:عة اإلستفاام عن اسم اإلنسان، تقول العرب ماامسك؟ حبيف 

 اإلندحبنيسيا تقول من امسك؟

 نظم الكالم -ز

، فكثريا ما حباجاه االمسيةحبال يصيت اجلملة يف اإلندحبنيسية إال  حبالفعلية، االمسيةاجلملة العربية نوعان 

الفاعل+ املفعول مثل أنا كتبت +الداخي  من املشكالت اجلملة الفعلية. اجلملة املصلوفه عند الداخي  الفعل

 .الدخي ، حبالعربيون ميكن هلم ان يقولوا كتبت الدخي 

 املطابقة -ح

 الصعوبات الشا:عة.  املطابقة يف األفعال حب امساء الضما:ر من

 

 

 التنغيم -ط

استخدم الداخي  أدحبات اإلستفاام حبال يعتاد اإلستفاام إال مع ادحباتا. فاملشكلة يف اجلملة مثال 

جاء حممد (يقصد با اإلستفاام) أحب جاء حممد؟ يتوقع أن تكون اجلملةا هل جاء حممد؟ أحب أجاء 

 .حممد؟ حبهكذا بقية أدحبات اإلستفاام

حبمن العوامل املعينة على تعلم العربية معرفة التئمني يف أثناء ، لتئمني حبالتنغيمأمهية معرفة ا

التحدث، حبيقصد به "توزيع زمن التكلم على أيوات املنطوق توزيعا يتف  مع نظام اللغة حبقوانني الكالم 



8Fفياا، فينال كل يوت من أيوات املنطوق ما يستحقه" 

ا من املدة الئمنية من سرعة أحب بطء، تبع ٩

 لظرحبف الكالم حبمقام احلال، حبأساليب العربية، حباحلالة النفسية للمتكلم.

حبأما التنغيم فاو قريب من التئمني، حبيقصد به خيفع الصوت حبخفضه، للتعبري عن املعاين املختلفة 

للجملة الواحدة، حبقد يدل تنوع التنغيم على سلوك املتكلم حبمشاعره حبحاالته النفسية من هدحبء حبانفعال، 

 يف الغضب غري مستواه يف الرضا.  -مثال–توى الصوت فمس

حبيفرق بعض الداخيسني بني التنغيم حبالنغمة، فيجعل التنغيم منصرفا إىل خيفع الصوت حباخنفاضه يف 

9Fاجلملة عامة، حبأما النغمة فيخصاا برفع الصوت حباخنفاضه يف الكلمة املفردة. 

١٠ 

 النرب -ي

يقصد بالنرب تركيئ الصوت على إحدى مفردات اجلملة ليخصاا مبعىن قوي دحبن غريها من كلمات 

حبمن  .اجلملة، فتختلف املعىن باختالف الرتكيئ على املفردات، حبهذا يؤدي إىل سوء التفاهم احيانا

  :األمثلة

                                                 
معينة  عواملد. علّ حممد نوخي املدين، م، نقال عنا ١٩٨٤، املالمح األدا:ية عند اجلاحظ يف البيان حبالتبينيعبد اهللا خيبيع حممود، ٩

املؤمتر الدحبيل اللغة العربية حبالعوملة حبجاا لوجه. جامعة ماالنج احلكومية إندحبنيسيا  م، ٢٠٠٨، على تعلم العربية للناطقني بغريها
 ٣٤٢بالتعاحبن مع احتاد املدخيسني للغة العربية إندحبنيسيا. ص 

م، ٢٠٠٠، (القاهرةا عامل الكتب)، ىل اإلدخياكدخياسة السمع حبالكالم يوتيات اللغة من اإلنتاج إسعد عبد العئيئ مصلوح،  ١٠
، (اإلسكندخييةا املكتبة اجلامعية)، مباحث يف علم اللغة حبمناج البحث اللغوي. كذلك انظرا نوخي اهلدى لوشن، ٢٢٦-٢١٧ص

 ١٣٨-١٣٦م، ص ٢٠٠٢
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 .أخذ الرجل الكتابا الرتكيئ على اإلخباخي

 الفاعل \جل أخذ الرجل الكتابا الرتكيئ على الر 

 

 مظاهر التفكير اللغوي الثنائي بين اللغتين -ب 

 نقل يف يؤثر مما املتعلمني لدى الثنا:ّ اللغوي التفكري الصعوبات مصادخي إىل نسبة الواقعة هذه

 يقدم مسعود بن املادي ماليئي يفالذي جرى  البحث حبيف .العربية اللغة إىل األم اللغة من اللغوية اخلربة

 العربية األمناط تكوين يف الثنا:ّ التفكري حبثعملية حد إىل إخيجاعاا ميكن اليت األمثلة بعض إىل اإلشاخية

 نفس يف أل�ا املاليئية اللغة أخذت. اللغوية املطابقة حب حبالعدد اللغوي، حباجلنس حبالتنكري، التعريف قو

  .الوجوه معظم يف التشابه فلاما األسرتحبنيسية، اللغات فصيلة من يعين اإلندحبنيسية اللغة مع فصيلةال

 إىل يؤدي مما حب اإلندحبنيسية، العربية اللغتني من كل يف موجودة لغوية ظاهرة حبالنكرة املعرفة إن

 يعاجل ال قد الفام هذا أن غري ني،ندحبنيسياال من العربية اللغة متعلمّ عند داللتاما فام ساولة

 اللغة ففّ العربية، اللغة يف فياما مراعاة جيب ما معرفة حبيف حبالتنكري التعريف كيفية تعلم يف مشكالتم

. االسم يف الاليقة" ال" مثل العربية اللغة يف توجد كما للتعريف خاية عالمة توجد ال ندحبنيسيةاال

 اندحبنيسّاال الطالب فيقول. اإلشاخية اسم إضافة طري  عن تتم ندحبنيسيةاال يف فالتعريف

 الكتاب أخييد من بدال   ذلك كتاب أخييد -

 مجيل البيت من بدال    مجيل ذلك بيت -
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 املدخي  أستاذ من بدال   ذلك أستاذ بيت -

 الكبري البيت من بدال   ذلك كبري الذي بيت -

 الطبيعّ اجلنس على حبتقتصر يرفية أحب قوية قضية فيه ندحبنيسيةاال اللغة الترى اللغوي اجلنس حبيف

 على اللغوي اجلنس هذا يف أيال حبالتؤثر". فاطمة" قو أنثى أحب" حممد" قو ذكرا يكون أن إما. فقط

 العربية يف فاو. اللغوي اجلنس قو حبضعاا يتوسط اليت اللغات من العربية حبلكن. ندحبنيسيةاال الرتاكيب

 قو العربية الرتاكيب على يؤثر اجلنس يف االختالف حبهذا. النحوي حباجلنسّ الطبيعّ، اجلنسا نوعان

 فالطالب. حباإلشاخية حباملويول، حبالضما:ر، األفعال، ييغ حبيف حباملنعوت، حبالنعت حباخلرب، املبتدأ

 ايقول ندحبنيسّاال

   طالب حبهو فاطمة هذا   طالب حبهو حممد هذا -

 جديد حبهو سياخية هذا   جديد حبهو قلم هذا -

 امعةاجل إىل ذهب فاطمة   امعةاجل إىل ذهب حممد -

 مجيل سياخية هذا    مجيل بيت هذا -

 باختالف ختتلف العدد ظاهرة ألن با االهتمام جيدخي اليت املامة النحوية الفصا:ل من حبالعدد

 حبأما. املثىن فياا يوجد حبال حباجلمع، املفرد،ا قسمني إىل ينقسم ندحبنيسيةاال اللغة يف فالعدد. اللغات

 تدل كلمة بإضافة ندحبنيسيةاال يف اإلفراد حبيتم حباجلمع حباملثىن، املفرد،ا ثالثة إىل فينقسم العربية يف العدد

 معينة كلمة بإضافة التثنية حبتتم املفرد، االسم بتكراخي فياا اجلمع حبمت املفرد، االسم قبل املفرد معىن على



 املاليئي فالطالب. العدد على لتدل معينة ييغ هلا أن على العربية عن ختتلف هذه. اإلثنني على تدل

 ايقول

 كتاب عندي من بدال   كتاب حباحد عندي -

 قلمان عندي من بدال    قلم اثنان عندي -

 بيوت عندي من بدال   بيت بيت عندي -

 العربية اللغة تراكيب من كثري على تنطب  حبهّ العربية، اللغة أنظمة خصا:ص من اللغوية حباملطابقة

 حبهذا. حبيلته حباملويول حبعا:دها، حبالضما:ر حباخلرب، حباملبتدأ حبالفاعل، حبالفعل حباملويوف، الصفة بني قو

 ايقول ندحبنيسّاال فالطالب. ندحبنيسيةاال اللغة على الينطب 

 جديدة السياخية من بدال    جديد السياخية -

 امعةاجل إىل فاطمة تذهب من بدال  امعةاجل إىل فاطمة يذهب -

 كبري بيتاا ستاذةاأل هذه من بدال   كبري بيته ستاذةاأل هذا -

 على يؤثر الذي الثنا:ّ اللغوي التفكري ظاهرة حدحبث على ضوءا تلقّ اللغوية األخطاء من األمثلة حبهذه

 .اإلندحبنيسيني لدى العربية اللغة تعلم

 

 التفكير اللغوي -ج 



 حبهلا الفكر، لتطوير آلة هّ بل للتفكري، مكمل جئء فاللغة حباضحة، بالتفكري اللغة عالقة إن

 . حبالذاكرة املعلومات حبتسجيل حبالسلوك، الكالم حبسا:ل من فياا مبا حبالتعلم، العقول تنمية يف أدحباخي

 قضية يف األجالء العلماء قدماا اليت األفكاخي االعتباخي يف يضع النفسّ اللغة علم خالل حبمن

. حبتطويرها اللغة تنشيط يف التفكري أمهية حول آخياءهم يبدحبن املختلفة بصساليبام أ�م حبالتفكريعلى اللغة

 طري  عن كثريًا يكون ال اللغة يف املتعلمني تقدم أن االستكشاف طريقة حول حبيفوه مبا ضحاحب  حبهذا

 املعلومات حبيكتبون عقوهلم، يف ما تطوير أسا  على أكثر تقدمه يكون بل عقله، خاخيج شّء اكتشاف

 أن إىل يشري الرأي حبهذا 10F١١.عقوهلم يف املوجودة السابقة حبخرباتم أفكاخيهم على معتمدين اجلديدة اللغوية

 يف املخئحبنة السابقة معاخيفام إىل املستند تفاعلام خالل من حيدث املتعلمني أحب األطفال عند اللغة تطوخي

 .عقوهلم

 يف أكانت سواء اللغة، مقايد من االستنباط عملية هّ احلقيقة يف املعلومات نقل حبعملية

 اليت الطرق بني حبيتدخل يتصثر اللغة استخدام لذلك التفكري، من الداخلّ اإلطاخي يف أحب الكتابة أحب اقادثة

 تستخدم نفسه الوقت يف اللغة أن كما اجلديدة، املعلومات حباكتساب القدمية، املعلومات با ختتئن

 11F۱۲.حبالتفكري لالتصال حبسيلة

                                                 
، للغة العربية لدى املالئي منوذجاالتفكري اللغوي الثنا:ّ حبعالقته باكتساب اللغة الثنا:ية حبتعلمااا امجسري حممد مشس الدين،   ١١

نيسيا، املؤمتر الدحبيل اللغة العربية حبالعوملة حبجاا لوجه. جامعة ماالنج احلكومية إندحبنيسيا بالتعاحبن مع احتاد املدخيسني للغة العربية إندحب 
  ٦٣٨م، ص  ٢٠٠٨

 ٦٣٨املرجع نفسه. ص   ١٢



 مخسة مفاوم حبلكل. حباكتسابه املفاوم تشكيل مهاا  خي:يسني عنصرين تتضمن التفكري حبعملية 

 املميئة، حبالقيمة األساسية، حبغري األساسية حباخلصا:ص حبالسلبية، اإلجيابية حباألمثلة االسم، عناير؛

 اللغة، الكتساب اللغوي املفاوم الستنتاج العناير بذه ميرحبن اللغة افمتعلمو  12F١٣.التعريف أحب حبالقاعدة

ثل يف املرحلة األحبىلا مجع حبتتم عند العرب اللغوي التفكري مراحل .كريفالت بعملية قويا اخيتباطًا ترتبط حبهّ

. الالسحب املسجد حب  ية، حبأسام يف هذه الدخياسة كل من الكتاباللغة العرب املرحلة الثانيةا دخياسة ، اللغة

اا من موضوعات من تصنيف الرسا:ل اللغوية اليت تتكون أغلب اللغوي املرحلة الثالثةا التصنيف حبالتصليف

حبمن التصليف الدقي ، الذي يشمل موضوعات عامة، كالنحو، حبالتصريف،  ذات اجلنس الواحد،

13Fحبغريها يف مؤلف حباحد. حبالبالغة،

۱٤ 

 اللغة مها– اللغتني بني مئدحبج تفكري عن تستغّ ال األجنبية اللغات من ما لغة تعلم بداية إن 

 بلغتام يفكرحبن املتعلمني أن جيد األجنبية اللغات تعليم ميدان يف يشرتك من حبكل –اهلدف حباللغة األم

 قليل إىل حيتاج السؤال كان إذا خاية األجنبية، باللغة املطرحبحة األسئلة عن اإلجابة حماحبلة عند األيلية

14Fعنه، لإلجابة التفكري من

 باللغتني تعلمام يبدؤحبن العربية اللغة يف املبتدؤحبن يونندحبنيساإل فالطالب ۱٥

 حبييغ ة،ندحبنيسياإل اللغة أنظمة طبيعة من يلو ال عندهم العربية اللغة حباكتساب حبالعربية، ةندحبنيسياإل

                                                 
سون" يف اكتساب تالميذ املرحلة االبتدا:ية حبتنمية بعض مااخية التفكري فعالية النموذجّ "هيلذتاب" حب "مريل منحممد السيد علّ،   ١٣

 م ١٩٩٣، مايو، ٢٢، جملة كلية الرتبية جامعة املنصوخية. العدد العلمّ عندهم
 )٢٠١١ينايري  ٧(الشبكةا م.  ٢٠٠١كلية الدعوة اإلسالمية. ،  الداليل عند اللغويني القدامى اللغوي التفكري، أسامة عبد العئيئ ١٤ 

 ٦٣٩مجسري حممد مشس الدين، املرجع الساب ، ص   ١٥
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 التفكري نتيجة هو هذا. هلا ختطيط ال عفوية بصوخية عندهم العربية اللغة تراكيب على تؤثر تراكيباا

 .اهلدف اللغة إىل األم اللغة من اللغوية اخلربة حبنقل اللغوي

تكسب املتعلم من غري الناطقني  -حبإن كانت مبستواها اللاجّ -هذا حباملخالطة بصيحاب اللغة 

با معرفة مامة باألعراف االجتماعية، حبهّ مكون مام من مكونات اللغة، حباجلال با قد يؤدي إىل 

مة العرف متسكا قويا، حبيعاب املنحرف مئال  كبرية حبإحراجات شديدة، ذلك أن التمع يتمسك بسال

عنه، أحب اخلاخيج عليه، فال بد ملتعلم اللغة من معرفة هذه السالمة يف العرف االجتماعّ حبمراعاتا ، 

) مثل ألفاظ السباب حبالشتا:م، اليت يظار أثر العرف linguistic taboosحبخباية يف اقظوخيات اللغوية (

حيظره، حبيعرف معظم النا  هذه الكلمات جيدا، حبلكنام يتجنبو�ا فياا قويا، فيحد من استعماهلا بل 

15Fبصرامة شديدة حفاظا على العرف. 

١٦ 

حبتؤثر البيئة الثقافية تصثريا عميقا يف تعلم العربية. حبهذه البيئة يتخذها الداخي  لنفسه من حباقع قا:م 

يتخري فيه تلقّ اللغة من مشاهدة التلفاز حبمساع املذياع، حبخباية ما يعرض فياما من موضوعات تذاع 

فضال عن األفالم حباملسلسالت  بالفصحى كالنشرات اإلخباخيية حباملواعظ الدينية حبالربامج العلمية العامة،

                                                 
، يف كتابا أضواء على الدخياسات الكالم اقظوخي اجتماعيا. كذلك انظرا نايف خرما، ٨٨، ص علم اللغة االجتماعّهدسون،  ١٦

 ٢٤٩-٢٤٤م، ص ١٩٨٧اللغوية املعايرة، (الكويتا سلسلة عامل املعرفة)، 
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الفصيحة. حبللمحاضرات العامة حبالندحبات املختلفة فوا:د كبرية لتنمية املااخيات اللغوية للداخيسني حبخباية 

16Fمااخية السماع.

۱۷ 

ملختلفة. حبيعد حضوخي حبتوفر البيئة الثقافية ملتعلم العربية مادة مقرحبءة يف اجلرا:د حبالالت حبالكتب ا

الالس األدبية حبمنتدياتا حباملشاخيكة فياا سواء باالستماع أحب املناقشة مصادخي خصبة لتطوير العربية 

 للناطقني بغريها.

 الجملة العربية المبحث الثالث:

قال اجلواخييا "يبدحب أن اجلملة العربية قد متيئت يف يوخيتا اليت حبيلت إلينا بصن الرتكيب فياا   

بني االسم حبالفعل تاخية، حببني االسم حباالسم تاخية أخرى. حبتسمى الصوخية األحبىل اجلملة الفعلية،  يكون

حبتسمى الصوخية الثانية اجلملة االمسية"، مث انتقل إىل تفصيل الكالم على اجلملة االمسية فقالا "حبهذه 

فعل حبإن كان فعال  الصوخية األخرية ال ميكن أن ختلو يف ما نعرف من اللغات، حبال سيمااحلديثة، من

 ناقصا يعني على اإلسناد حبحيدد زما�ا".

حبميضّ األستاذ اجلواخيي يف الكالم على اجلملة االمسية حبيوخيد هلا األمثلة فيقولا "فنحن نقول يف  

العربية إذا أخيدنا إسناد القيام إىل زيدا زيد قام، حبنقول يف اللغات األخرى ما يشبه قولنا يف العربيةا زيد 

ّ أحب اجلملة االمسية يف اللغة يكون قا:ما، حبهكذا". حبيعقب على ذلك فيقولا "حبقد يكون الرتكيب االمس

                                                 
دحبيل اللغة العربية حبالعوملة حبجاا لوجه. جامعة ماالنج ، املؤمتر العوامل معينة على تعلم العربية للناطقني بغريها علّ حممد نوخي املدين، ١٧

 ٣٤٣، ص ٢٠٠٨احلكومية إندحبنيسيا بالتعاحبن مع احتاد املدخيسني للغة العربية إندحبنيسيا، 
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العربية مثرة من مثاخي التطوخي حبالتحول الذي قطعته هذه اللغة يف عاود سحيقة، موغلة يف القدم، النكاد 

نتبني هلا مالمح، أحب نشاد هلا آثاخيا، حبإمنا نقف يف بعض املظان على ظواهر تدل على أن اللغة العربية  

بفعل الكون، كانت الناقصة، على اإلسناد، حبلعل من  كان تسلك سبيل غريها من اللغات فتستعني

 ذلك ما يذكره النحاة عن (كان الئا:دة)، يف مثل قول أم عقيل ابن أيب طالبا إذا َتبُّ مشصٌل بليلُ 

 أنت تكون ماجد نبيل

 حبحباضح أن فعل الكون يف مثل هذا اجلملة ال فا:دة فيه، فإن تركيباا من امسني غينٌّ عن معىن ذلك الفعل

غري حمتاج إليه، اللام إال إذا أخييد معىن املاضّ فيؤتى بالفعل ماضيا، حبيكون حينئذ هو املسند أحب يكون 

17Fجئءا منه".

۱۸ 

 

 الجملة الفعلية -أ 

ينقسم الفعل باعتباخي زمانه إىل ماٍض حبمضاخيٍع حبأمر. فاملاضّ ما دلَّ على معًىن يف نفسه مقرتٍن 

المتُه أن يقبَل تاء التصنيِث الساكنَة، مثل "كتبْت" أحب تاء بالئمان املاضّ كجاء حباجتاَد حبَتعل،َم. حبع

 الضمري، مثلا "كتبَت، كتبِت، كتبتما، كتبتم، كتبنتَّ، كتبْت".

                                                 
 ، يف الشبكةا املكتبة الشاملة٣٩٩ص  .١يف اجلملة الفعلية حباجلملة االمسية اجلئء يالح الدين الئعبالحبي،  ١٨



حباملضاخيُع ما دلَّ على معًىن يف نفسه مقرتٍن بالئماٍن حيتمل احلال حباالستقبال، مثل "جيُّء حبجيتاُد 

وَف" أحب "مل" أحب "لن" مثل سيقول، سوف عُّء، مل أكسل، حبيتعل،ُم". حبعالمتُه أن يقبَل "السَني" أحب "س

 لن أتصخَر".

حباألمر ما دلَّ على طلب حبقوِع الفعل من الفاعل املخاطب بغري الم األمر، مثل "ِجّْء حباجتاْد 

18Fثة املخاطبة، مثل "اجتادي".حبَتعل،ْم". حبعالمته أن يدلَّ على الطلب بالصيغة، مع قبوله ياء املؤن

۱۹ 

 االسمية الجملة -ب 

االسُم على ضربني مويوٍف حبيفة. فاالسُم املويوُف ما دلَّ على ذات الشّء حبحقيقتِه. حبهو 

 موضوٌع لُتحمَل عليه الصفُة كرجل حبمٍر حبعلٍم حبجاٍل.

سم العني حبمنه املصدخي حبإمسا الئماِن حباملكان حباسم اآللة. حبهو قسمان اسم عني، حباسم معًىن. فا

ما دلَّ على معىن يقوُم بذاتِه كفرٍ  حبحجٍئ. حباسم املعىن ما دلَّ على معىن ال يقوُم بذاتِه، بل يقوم بغريه. 

ٌّّ كاجلاِل حباُجلِنب حبالُبخل.  حبمعناه، إما حبجوديٌّ كالعلِم حبالشجاعة حباُجلوِد حبإما َعَدِم

حبهو موضوٌع ليحَمُل على ما  حباالسم الصفُة ما دلَّ على يفة شٍّء من األعني أحب املعاين،

يويُف به. حبهو سبعُة أنواٍع اسُم الفاعِل، حبامسُاملفعوِل، حبالصفُة املشب،اة، حباسم التفضيل، حباملصدُخي 

19Fاملويوُف به، حباسم اجلامُد املتضمُن معىن الصفِة املشتق،ِة، حباالسم املنسوِب.

۲۰ 

 

                                                 
 ٣٣م، ص  ١٩٨٧ع الدخيحب  العربية، (بريحبتا املكتبة العصرية)، مصطفى الغاليني، جام ١٩
 ٩٧املرجع نفسة، ص  ٢٠
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 منهجية البحث

 

 منهج البحث -أ 

 ألن الباحثة تريد أن تعرف التأثريإن منهج هذا البحث هو البحث التجرييب باملدخل الكمي، 

 تغري التابع.املتغري املستقل و املبني 

 

 تصميم البحث -ب 

واختااا الباحثة املنهج التجرييب بتيم ا اتختباا القب ي والبعديف ا الموعتني املتكافئتني. 

 ويستخدم هذا اتس وب لكي تكون التجربة صح حة ولن ل نت جة التجربة بدقة.

وتتعره هتان الموعتان لالختباا القب ي ملعرفة حالتها قبل ادخال املتغري التجرييب وهو تدايب 

فعل" ت تعره الباحثة هتان الموعتان ل متغري التجرييب وبعد ذلك تقوم بإجراء اتختباا -الدوا "اسا

بعديف، ف كون الفرق النتائج ا كل جمموعة ا اتختبااين، القب ي والبعديف، ناجتا عن تأثرها باملتغري ال

 التجرييب.

 ا الربنامج اخلاص لتع  ا ال غة العرب ة L ٢الفيل والضابطةهي  جمموعة التجربةحددا الباحثة 

. وعددها  ٢٠١١-٢٠١٠ل سنة الدااس ة  جبامعة موتنا مالك ابراه ا اإلسالم ة احلكوم ة ماتنج



الضابطة.  موعةونيف الفيل ارخر يكون ال جمموعة التجربةطالبا، نيف الفيل يكون  ٣٠الك ي 

 0F۱:ارت ة اجلدول ا وتعره ،)٢٠٠٥عني (كماذكرف واستخدمت الباحثة اتختباا القب ي والبعدي

 تيم ا اتختباا القب ي والبعديف  :٣.١اجلدول
 اختباا بعديف التجريب اختباا قب ي جمموعة

R )جمموعة التجربة( X X X 
R)جمموعة الضابطة( X - X 

 
 مجتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها -ج 

الذيف يتكون من مخسة فيول  وعددها الك ي  Lالط بة ا الفيل التمع ا هذا البحث هو 

جبامعة موتنا مالك ابراه ا اإلسالم ة احلكوم ة  الربنامج اخلاص لتع  ا ال غة العرب ةطالبا/طالبة ا  ١٥٠

 م.٢٠١١-٢٠١٠ل سنة الدااس ة  ماتنج

جبامعة موتنا  الربنامج اخلاص لتع  ا ال غة العرب ةا  L ٢الط بة ا الفيل و ع نتها فتتكون من 

 .ابطال ٣٠. وعددها  ك ي ٢٠١١-٢٠١٠ل سنة الدااس ة  مالك ابراه ا اإلسالم ة احلكوم ة ماتنج

 

 

 متغيرات البحث -د 

                                                 
1 Moh Ainin. 2007. Metodologi Penelitian Bahasa Arab. Pasuruan: Hilal Pustaka dengan Jurusan Sastra Arab Fakultas 
Sastra Universitas Negeri Malang (UM). Hal: 84 



تغري ا هذا البحث نوعان، مها املتغري املستقل واملتغري التابع. أما املتغري املستقل فهو املإن 

كفاءة الط بة ا تكوين اجلم ة ا الربنامج اخلاص لتع  ا . واملتغري التابع هو  فعل"-الدوا "اساتدايب 

 .اتنجمبجبامعة موتنا مالك ابراه ا اإلسالم ة احلكوم ة  ال غة العرب ة

 

 أدوات البحث -ه 

األدواا جلمعها. وأما أدواا مجع الب اناا  ت الباحثةستخدمامج ع الب اناا  ل وصول إىل

 املط وبة فهي كما ي ي:

 املالحظة -١

الحظة ىف املالحظة هي النظر بعم  ة أحد األنشطة ويكتبها الباحث ىف املذكرة. وتستخدم امل

تقومي أداء الطالب أو املداس أو تقومي طرق أسال ب التدايس أو تقومي أداء املداسة. وقد تفضل 

1Fاملالحظة ىف تقومي بعض جوانب شخي ة التالم ذ عن غريها.

٢ 

 املقاب ة  -٢

موقفه وم وله باملوضوع املبحث املقاب ة هي احلواا بني الباحث والشخص (املستج ب) ملعرفة 

2Fوتستخدم ل تأك د من ب اناا ومع وماا حيل ع  ها الباحث من ميادا أخرى مستق ة.

وتعترب  ٣

3Fاملقاب ة استب انا شفويا يقوم من خالله الباحث جبمع مع وماا وب اناا شفوية من املفحوص.

٤ 

                                                 
 ٢٢٩-٢٢٨مـ) ص.  ١٩٩٥، (القاهرة: داا الكتب، أسس طرق التدايسأمحد إبراه ا قنديل،  ٢
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 اإلختباااا  -٣

تحريريف والشفهي وينقسا إىل قسمني، إن اإلختباا املستخدم ىف هذا البحث هو اإلختباا ال

 ومها:

ىف أول مرة قبل عم  ة البحث ملعرفة   ط بةالباحثة ل  ختباا القب ي: اإلختباا الذى جتريهاإل ) أ

 .تكوين اجلم ة العرب ةىف تا كفاء

-الدوا "اسااإلختباا البعديف: اإلختباا الذى جتريه الباحثة ل ط بة بعد اجراء تطب ق تدايب  ) ب

 ملعرفة كفاءتا ىف تكوين اجلم ة العرب ة. فعل"

 صواة عامة عن خطواا التع  ا :٣.٢اجلدول
 اختباا بعديف التجريب اختباا قب ي جمموعة

R )جمموعة التجربة( X 
فعل" -تدايب الدوا "اسا استخدام

 تااة ا الفرقة وتااة منفرد
X 

R)جمموعة الضابطة( X 
قراءة الكتاب واإلعادة ت اجابة 

 األسئ ة املطروحة ا الكتاب
X 

 
 

 هامصادر و  البيانات -و 

تتكون ب اناا هذا البحث من مج ع األنشطة الىت توجد ىف الفيل منذ اجراء هذا البحث ومج ع  

 مواقف ل ط بة ىف الدااسة وكذلك نت جتها ىف اإلختباا.
                                                                                                                                                             

 .٢٦٥مـ) ص.  ١٩٧٨ف ة، (مير: داا النهضة العر  ٣، ط. مناهج البحث ىف الرتب ة وع ا النفسجابر عبد ال د جابر،  ٣
  ١٣٥مـ) ص.  ١٩٩٧(الرياه: داا أسامة، ٣ط. ، البحث الع مي: مفهومه، أدواته، أسال بهذوقان عب داا وآخرون،  ٤
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الربنامج وائ س ا هذا البحث فهي سائر ما تستعم ه الباحثة، ومهالط بة  ب انااوأما ميادا ال

 ط بةالذى تشااكه وال اتنجمبجبامعة موتنا مالك ابراه ا اإلسالم ة احلكوم ة  اخلاص لتع  ا ال غة العرب ة

 وسائر أنشطتها احمليولة من املالحظة واإلختباا قب  ا وبعديا.

 

 أسلوب تحليل البيانات -ز 

 من جمموعة ا وتشخ يها وتنس قها الب اناا وتنظ ا ترت ب عم  ة هو الب اناا بتح  ل املراد

 ولذلك البحث، م دان الباحثة ترك عند الب اناا مجع أول من يتكون العم  ة وهذه املع نة، الموعاا

 .فكريا وقّوة اهتماما الباحثة جهدة العم  ة هذه تط ب

 إىل حتتاج البحث إجراءاا كانت لذلك" الكمي التح  ل" الدااسة هذه ا الباحثة تستخدم

 .اجلدول ف ه أيضا ويعره واحلسب، بالتعديد اإلقامة

 :ارت ة باخلطواا الباحثة ابدأ الب اناا مجع وبعد

 الداجة وتقدير األسئ ة جمموعة حسب الطالب كفاءة ع ى تدل اليت النتائج بني الب اناا تقس ا -١

 الباحثة تقوم ت وفاشل، ناقص، مقبول، ج د، جدا، ج د النت جة بني الطالب يناله الذيف

 .تكوين اجلم ة العرب ة البس طة ا الطالب كفاءة ف ه تظهر حىت النت جة، مج ع ع ى بالتوس ط

 النسبة إىل اتغري  ذلك وبعد النت جة مج ع ع ى بالتوسط الباحثة قامت ت الداجة تقدير تقس ا -٢

 .املئوية



" املستقّ ة ل مجموعة T اإلختباا" فنستعمل الفااقتني الع نتني بني املقاانة إىل احليول أادنا وإذا

)Independent Group T-Test(4Fسوديونو أناس قال كما. ٥ )Anas Sudijono (اإلختباا بأن T هو 

5Fزائف أو صح ح هو هل اليفريف الفره إلختباا اإلحيائي اإلختباا

 عرب التح  ل الباحثة وتستخدم. ٦

 .SPSS. V. 17 منهج

 

 خطوات التجربة -ح 

 اإلعداد مرح ة -١

 التجرييب التع  ا عم  ة تبدأ أن قبل التدايس خطة الباحثة تصمم: التدايس خطة تيم ا )أ 

 .التع  ا إجراءاا ا موجهة لتكون فعل"-الدوا "اساتدايب  باستخدام

ط بة ل  املقرا الكتاب من التجرييب ل عمل الدااس ة املواد اخت اا إن: الدااس ة املواد اخت اا )ب 

 "العرب ة بني يديك كتاب"

 التجربة مرح ة -٢

 .فعل"-الدوا "اساتدايب  اجراء قبل القب ي اتختباا بإعطاء الباحثة تماق )أ 

                                                 
 ٩٥مرجع سابق، ص:   ٥

6  Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 1987, hal: 278 



 فعل"-الدوا "اساتدايب  باستخدام التجرييب التطب ق خالل املباشرة باملالحظة الباحة مو قت )ب 

 دق قة، ٩٠ واحدة خية وتساويف الطالب مع لقاءاا ٨ ا ووه لتكوين اجلم ة العرب ة.

 .٢٠١١ مااس ٣١ – ٢٠١١ يريفربا ٧ بني ما الفرتة ا وذلك

 اتختباا هذا ويعقد البعديف اتختباا بإعطاء الباحثة تقام التجرييب، التع  ا من اتنتهاء وبعد  )ج 

 إعطاء تأثري متثل اليت الدااسي التحي ل نت جة ع ى ل حيول الطالب من الموعة أفراد لدى

 .التطب ق عم  ة بعد املعام ة

 الداجة وتقدير التيح ح -٣

 بتقدير البنود من وكل. تيح حها ا الباحثة بدأت األسئ ة إجابة من ةالط ب انتهاء بعد

 األسئ ة ع مج ع ى جابةاإل من املخترب ا الطالب كن مج عمت إذا حىت الموعة، حسب الداجة

 ).١٠٠( الداجة تقدير يكون صح حة إجابة

 كما) PAP( املع ااية الداجة تقدير أساس ع ى مقراة نت جة إىل الداجة تقدير اوفسر 

 :اريت كما هو مبني ا اجلدول املقرا، الدااسي كتاب ا ذكرا

 ختبااات ا الطالب نت جة مع اا: ٣.٣ اجلدول
 النسبةاملئوية الداجاا التقدير الرقا
١ 
٢ 
٣ 
٤ 

 ج دجّدا
 جّ د

 مقبول
 ناقص

١٠٠ – ٨٠ )A( 
٧٩ – ٧٠ )B( 
٦٩ – ٦٠ )C( 
٥٩ – ٥٠ )D( 

١٠٠ –% ٨٠% 
٧٩ –% ٧٠% 
٦٩ –% ٦٠% 
٥٩ –% ٥٠% 



 %٤٩ –% ٠٠ )E( ٤٩ – ٠٠- فاشل ٥
 
 مراحل تنفيذ الدراسة -ط 

الباحثة جلمع كل الب اناا واملع وماا املتع قة بذا البحث فهي   هاان املراحل اليت تستخدم

 كما ي ي:

 م بذا البحث.مباتنج الق االباحثة من اجلامعة اإلسالم ة احلكوم ة  تستأذنا -١

جبامعة موتنا مالك ابراه ا  الربنامج اخلاص لتع  ا ال غة العرب ةالباحثة من ائ س  تستأذنا -٢

 أن تقوم بذا البحث. اتنجمباإلسالم ة احلكوم ة 

الربنامج اخلاص  ٢Lا من الفيل موعتني، ومها جمموعة التجربة وجمموعة الضابطة. ومهال ادحد -٣

 .اتنجمبجبامعة موتنا مالك ابراه ا اإلسالم ة احلكوم ة  لتع  ا ال غة العرب ة

 



 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

 

كيف يتم ) ١كما سبق ذكره أن هناك مشكالت ستحاول اجابتها خالل هذا البحث يعىن (

كفاءة الطلبة يف تكوين اجلملة يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة فعل" لتنمية  -استخدام تدريب الدور "اسم

ما مدى فعالية تدريب الدور ) ٢، و (االنجمبجامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية  العربية

جامعة موالنا  الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةفعل" لتنمية كفاءة الطلبة يف تكوين اجلملة يف -"اسم

 .مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

كما جرى يف املظاهر الواقعية و تفصيلها فيما  باحثة البياناتتعرض الإلجابة األسئلة السابقة 

 يلي:

 

 بياناتالعرض  -أ 

نبذة تارخية عن البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية بجامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية  -١

 الحكومية ماالنج

 

 



 مكان البرنامج  )أ 

ة اللغوية جبامعة موالنا التعليميالربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية أحد من برامج يعترب 

دينويو  ٥٠االنج. وتقع هذه اجلامعة يف شارع غاجايانا رقم مبمالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية 

 مبدينة ماالنج جاوى الشرقية.

 

 تأسيس البرنامج  )ب 

 م. اهلدف١٩٩٧الربوفيسور إمام سوفرايوغو مدير اجلامعة هذا الربنامج يف سنة  أسس

كون ت فاءة الطلبة يف فهم اللغة العربية والكالم با وأيضا لكينامج ترقية كبتأسيس هذا الرب 

لقيام عند ايستوعب الطلبة أن  التدريبات اللغوية وسيلة يف الدراسة اإلسالمية. ومن تكثيف 

الرتقية املستمرة يف  اهلدف املرجو وهولوصول إىل ل ،االعربية نفسه اللغةباملعلومات بالدراسة 

0Fهي كما يلي:فالعلوم املتنوعة. وأما اإلجراءات من هذا الربنامج 

۱ 

 جيري الربنامج ملدة سنة واحدة مكثفا .١

 حياول املعلم والطلبة استخدام اللغة العربية يف عملية التدريس .٢

 عملية التدريس مخس حصص يف اليوم، يوم اإلثنني حىت اجلمعة .٣

 كتبها الناطق األصلياليت  من الكتب واملعلومات  ةمأخوذ الدراسية املادة .٤

                                                 
1 Pelayanan Bahasa Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA). (Online), 
(http://www.angelfire.com/alt2/uin_malang/bahasa_arab.htm, diakses 29 Desember 2010) 

http://www.angelfire.com/alt2/uin_malang/bahasa_arab.htm


جلنة ترقية اللغة العربية اليت تتكون من معلمي اللغة العربية. وجيتهدون يف  ينفذ الربنامج .٥

 احلديث بالعربية لوجود البيئة العربية

 تنظم جلنة خاصة لوجود عملية التدريس املكثفة .٦

على  ت تقع فقطليس يةاملسؤولاجليدة، ف اللغويةللتشجيع هذا الربنامج البد وجود البيئة 

يف جامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية  نيظهر معلم اللغة العربية بل على مجيع املعلم

على حسب كفاءتم اللغوية للتسهيل  مث يقسمون ميع الطلبةويقام اإلختبار القبلي جلاالنج. مب

 صلاختيار طريق التعليم املناسب يف الف املعلم

 

 الطالب )ج 

، مباالنج سنة بعد سنةجامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية  ةبعدد طلتطور 

-٢٠١٠هذا الربنامج. ويف سنة  هم يفاشرتاكمن مجيع الطالب اجلدد يف هذه اجلامعة البد و 

 ما يلي:ك  ٢.٢١٣، قبل عدد الطالباحلايلم  ٢٠١١

 

 

 م ٢٠١١-٢٠١٠سنة  لتعليم اللغة العربيةالربنامج اخلاص عدد الطالب  ٤.١اجلدول 
 عدد الطالب املبىن الفصل رقم
١ A١ Aطالبا ٣٥ ٢٠١ 
٢ A٢ Aطالبا ٣٧ ٢٠٢ 

 عدد الطالب املبىن الفصل رقم
٣٣ G٢ Bطالبا ٣٦ ٢١٠ 
٣٤ G٣ Bطالبا ٣٦ ٢١١ 



٣ A٣ Aطالبا ٣٧ ٢٠٣ 
٤ A٤ Aطالبا ٣٦ ٢٠٤ 
٥ A٥ Aطالبا ٣٥ ٢٠٥ 
٦ B١ Aطالبا ٣٦ ٢٠٦ 
٧ B٢ Aطالبا ٣٦ ٢٠٧ 
٨ B٣ Aطالبا ٣٦ ٢٠٨ 
٩ B٤ Aطالبا ٣٦ ٢٠٩ 
١٠ B٥ Aطالبا ٣٥ ٢١٠ 
١١ C١ Aطالبا ٣٥ ١٠١ 
١٢ C٢ Aطالبا ٣٥ ١٠٢ 
١٣ C٣ Aطالبا ٣٤ ١٠٣ 
١٤ C٤ Aطالبا ٣٦ ١٠٤ 
١٥ C٥ Aطالبا ٣٥ ١٠٥ 
١٦ D١ Aطالبا ٣٥ ١١٢ 
١٧ D٢ Aطالبا ٣٤ ١١٣ 
١٨ D٣ Aطالبا ٣٥ ١١٤ 
١٩ D٤ Aطالبا ٣٦ ١١٧ 
٢٠ D٥ Aطالبا ٣٧ ١١٨ 
٢١ E١ Bطالبا ٣٥ ٢٠٨ 
٢٢ E٢ Bطالبا ٣٦ ٢٠٧ 
٢٣ E٣ Bطالبا ٣٧ ٢٠٦ 
٢٤ E٤ Bطالبا ٣٦ ٢٠٥ 
٢٥ E٥ Bطالبا ٣٦ ٢٠٤ 
٢٧ F١ Bطالبا ٣٦ ٢٠٣ 
٢٨ F٢ Bطالبا ٣٦ ٢٠٢ 
٢٩ F٣ Bطالبا ٣٦ ٢٠١ 
٣٠ F٤ Bطالبا ٣٦ ٢١٢ 
٣١ F٥ Bطالبا ٣٦ ٢١٣ 
٣٢ G١ Bطالبا ٣٦ ٢٠٩  

٣٥ G٤ Bطالبا ٣٦ ٢٢٢ 
٣٦ G٥ Bطالبا ٣٦ ٢٢١ 
٣٧ H١ Bطالبا ٣٦ ٢٢٠ 
٣٨ H٢ Bطالبا ٣٥ ٢١٩ 
٣٩ H٣ Bطالبا ٣٥ ٢١٨ 
٤٠ H٤ Bطالبا ٣٥ ٢١٧ 
٤١ H٥ Bطالبا ٣٥ ٢١٦ 
٤٢ I١ Bطالبا ٣٤ ٢١٥ 
٤٣ I٢ Bطالبا ٣٤ ٢١٤ 
٤٤ I٣ Bطالبا ٣٤ ٣٠٢ 
٤٥ I٤ Bطالبا ٣٥ ٣٠٣ 
٤٦ I٥ Bطالبا ٣٥ ٣٠٤ 
٤٧ J١ Bطالبا ٣٣ ٣٠٥ 
٤٨ J٢ Bطالبا ٣٤ ٣٠٦ 
٤٩ J٣ Bطالبا ٤٣ ٣٠٧ 
٥٠ J٤ Bطالبا ٣٤ ٣٠٨ 
٥١ J٥ Bطالبا ٣٤ ٣٠٩ 
٥٢ K١ Bطالبا ٣٣ ٣١٢ 
٥٣ K٢ Bطالبا ٣٣ ٣١٣ 
٥٤ K٣ Bطالبا ٣٣ ٣١٤ 
٥٥ K٤ Bطالبا ٣٣ ٣١٥ 
٥٦ K٥ Bطالبا ٣٤ ٣١٦ 
٥٧ L١ Bطالبا ٣١ ٣١٧ 
٥٨ L٢ Bطالبا ٣٣ ٣١٨ 
٥٩ L٣ Bطالبا ٣٤ ٣١٩ 
٦٠ L٤ Bطالبا ٣٢ ٣٢٠ 
٦١ L٥ Bطالبا ٣٤ ٣٢١ 
٦٢ M١ Bطالبا ٣٦ ١٠٩ 
٦٣ M٢ Bطالبا ٣٦ ١١٠  

 



 المعلم )د 

بلدان العربية الاجلامعات يف  يخرجيهم الربنامج اخلاص يف  اللغة العربية يمعلمإن 

و اجلامعات يف إندونيسيا.  يةسعوداململكة العربية اليا، سور غرب، املن، اسودالمصر، مثل 

 (مائة وسبعة وثالثون). ١٣٧م  ٢٠١١-٢٠١٠هم الكلي للعام اجلامعي وعدد

 

 الكتاب الدراسي )ه 

، تأليف: د. عبد الرمحن بن العربية بني يديك""وأما الكتاب املدروسة يف هذا الربنامج 

فضل. الطبعة املكتب ابراهيم الفوزان، د. خمتار الطاهر حسني، أ. حممد عبد اخلالق حممد 

والكتاب "العربية للناشئني" يسيخدم يف  الرئيس العربية للجميع اململكة العربية السعودية.

 املاضي.

 

 فعل"-استخدام تدريب الدور "اسم -٢

م.  ٢٠١١ فابراير ٧اليوم اإلثنني فعل" يف -تجريب تدريب الدور "اسمبالقامت الباحثة 

كتب اإلجابة يف السبورة. وتتم هذه واحدا فواحدا شفويا مث   قّدمت الباحثة األسئلة للطلبة

حىت  االمسيةالدراسة مبالحظة اجابة الطلبة؛ قّسمت اجلمل إىل قسمني، اجلملة الفعلية و اجلملة 

يفهم الطلبة بأن اجلملة يف اللغة العربية نوعان. وتعتمد الباحثة إىل الكتاب الدراسي املستخدم، 



ياة الزوجية، واحلياة يف هلذه الدورة هي: احللفصل اجلامعي و تستخدم يف هذا ا موضوعاتمن و 

 .املدينة

 وأما التخطيط من هذا التدريب كما يلي:

 واحدا فواحدا شفويا مث يكتب اإلجابة يف السبورة لطلبةلإعطاء األسئلة  )أ 

 إعطاء النظام  )ب 

 قّسم الفصل إىل فراق   )ج 

 فعل"-جتريب تدريب الدور "اسم  )د 

 كما تعد الباحثة أنشطة عملية التعليم يف خطتها التدريس التالية:ويف التفصيل  

 املوضوعات واملرجع: )١

)، تأليف: ٢من الكتاب " العربية بني يديك" كتاب الطالب (ياة الزوجية، واحلياة يف املدينة احل

د. عبد الرمحن بن ابراهيم الفوزان، د. خمتار الطاهر حسني، أ. حممد عبد اخلالق حممد فضل. 

 لطبعة املكتب الرئيس العربية للجميع اململكة العربية السعودية.ا

 املؤشرات: )٢

 أن يقدر الطلبة على استخدام املفردات اجلديدة عما يتعلق باملوضوع يف مجل صحيحة -

 االمسيةأن يقدر الطلبة على انتاج اجلملة  -

 أن يقدر الطلبة على انتاج اجلملة الفعلية -



 التقومي )٣

مما تتعلق باملادة شفويا وحتريريا. والتقومي تعطيها الباحثة بعد اجراء تقدم الباحثة أسئلة 

 تدريب الدور. وهذه هي أنشطة عملية التعليم يف الفصل:

 أنشطة عملية التعليم ٤.٢اجلدول 

 اللقاء
 االيضاح األنشطة التعليم

 الفرقة الضابطة الفرقة التجريبة الباحثة
١ 

 عرض املفردات 
أريد،  فتاة، شاّب، قلق،

 أجد، تعرف، مسعتُ 
فتاة، شاّب، قلق، أريد، 

 أجد، تعرف، مسعتُ 
احلياة الزوجية  

 )١(احلوار 

 إعطاء األسئلة
اجابة السؤال واحدا 

فواحدا شفويا مث يكتب 
 اإلجابة يف السبورة

اجابة السؤال واحدا فواحدا 
شفويا مث يكتب اإلجابة يف 

 السبورة
املالحظة و قّسمت 
اجلمل إىل قسمني، 

اجلملة الفعلية و اجلملة 
 االمسية

 االستماع والسؤال االستماع والسؤال

٢ 
 عرض املفردات

زوج، زوجة، قابل، فكَّر، 
 يشكو، يأُخذ، تتكلم 

زوج، زوجة، قابل، فكَّر، 
 يشكو، يأُخذ، تتكلم

احلياة الزوجية  
 )١(التهيئة 

 إعطاء النظام
يعمل بعض الطلبة بتكوين 

والفعلية  االمسيةاجلملة  
 إعطاء األمناطبعد 

، ٥٣اجابة األسئلة ص: 
(عن تأيني اجلملة  ٥٧

 االمسية والفعلية)
٣ 

 عرض املفردات
تتم، عنيدة، أسهر، أسرة، 

 أخرج، أرجع، تغريَّ 
تتم، عنيدة، أسهر، أسرة، 

 أخرج، أرجع، تغريَّ 
احلياة الزوجية  

 )٢(احلوار 

قّسمت الفصل إىل فراق، 
 ولكل فرقة ثالثة أنفار

تكوين اجلملة (من اجلملة 
مث إىل اجلملة  االمسية
 الفعلية)

، ٥٩اجابة األسئلة ص: 
(استخدام أنا، أنَت،   ٦٠

 هو يف اجلملة االمسية)
٤ 

 عرض املفردات
صورة، كبرية، آباء، يرتك، 

 نائم، ضرورة، تبقى
صورة، كبرية، آباء، يرتك، 

 نائم، ضرورة، تبقى
احلياة الزوجية  

 )٢(التهيئة 



قّسمت الفصل إىل فراق، 
 ولكل فرقة مخسة أنفار

: يأخذ بطاقة ١ط -
 السؤال

: تكوين اجلملة ٢ط -
 شفويا االمسية

 : يكتب اإلجابة٣ط -
: تغري إىل اجلملة ٤ط -

 الفعلية شفويا
 : يكتب اإلجابة٥ط -

إجابة األسئلة يف الكتاب 
(عن التأنيث يف  ٦٤ص: 

 اجلملة الفعلية البسيطة)

٥ 
 عرض املفردات

نرتك، قرية، عاصمة، 
نرحل، مزرعة، أهل، 

 جريان

نرتك، قرية، عاصمة، نرحل، 
 مزرعة، أهل، جريان

احلياة يف املدينة 
 )١(احلوار 

قّسمت الفصل إىل فراق، 
 ولكل فرقة مخسة أنفار

: يأخذ بطاقة ١ط -
 السؤال

: تكوين اجلملة ٢ط -
 شفويا االمسية

 : يكتب اإلجابة٣ط -
: تغري إىل اجلملة ٤ط -

 الفعلية شفويا
 : يكتب اإلجابة٥ط -

إجابة األسئلة يف الكتاب 
(عن املفعول به  ٧٥ص: 

 يف اجلملة الفعلية)

٦ 
 عرض املفردات

يفضل، يواجه، تلوث، 
جرمية، ازدحام، ريف، 

 شخص

يفضل، يواجه، تلوث، 
جرمية، ازدحام، ريف، 

 شخص

يف املدينة احلياة 
 )١(التهيئة 

قّسمت الفصل إىل فراق، 
 ولكل فرقة ثالثة أنفار

تكوين اجلملة من اجلملة 
مث إىل اجلملة  االمسية
 الفعلية

إجابة األسئلة يف الكتاب 
(عن املفرد  ٧٨ص: 

 واجلمع)
٧ 

 عرض املفردات
تقع، طريق، أصل، اإلشارة 

الضوئية الثالثة، أجته، 
 أنعطف، أستمر

طريق، أصل، اإلشارة تقع، 
الضوئية الثالثة، أجته، 

 أنعطف، أستمر

احلياة يف املدينة 
 )٢(احلوار 

قّسمت الفصل إىل فراق، 
 ولكل فرقة ثالثة أنفار

تكوين اجلملة من اجلملة 
مث إىل اجلملة  االمسية

إجابة األسئلة يف الكتاب 
(عن الفعل  ٨٢ص: 



 املاضي، واملضارع، واالمر) الفعلية
٨ 

 إعطاء األسئلة
اجابة السؤال واحدا 

فواحدا شفويا مث يكتب 
 اإلجابة يف السبورة

اجابة السؤال واحدا فواحدا 
شفويا مث يكتب اإلجابة يف 

 السبورة

االختبار 
 البعدي

 - - املالحظة اجابة الطلبة 

جامعة  العربيةالربنامج اخلاص لتعليم اللغة احلوار مع رئيس لتكميل املعلومات قامت الباحثة  

 حصلت املعلومات التالية:و  .د. مفتاح اهلدى االنجمبموالنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية 

 كفاءة الطلبة يف اللغة العربية )أ 

خمتلفة أل�م يأتون من املؤسسات و املدارس املختلفة  كفاءة الطلبة يف اللغة العربية  إن

بعضهم قد سبق تعلم العربية وبعضهم مل يسبق التعلم. هذه الظاهرة تدفع إىل املشكالت عند عرض 

حماوالت جلنة الربنامج حلل هذه املشكالت جتميع الطلبة حسب قدرتم اللغوية  ومناملواد الدراسية. 

ثالث درجات، هي املتفّوق  اية الطلبة. فوضع هذا الربنامج الطلبة يفللتسهيل على املدرس مهمة رع

 .واملتوّسط والضعفاء

 على مطالعة اللغة العربية لبةاخلطوات لتشجيع الط )ب 

أما اخلطوات لتشجيع الطلبة الشرتاك هذا الربنامج على ظهر األساتذة وخاصة وّيل الفصل 

 فهي: التشجيعاتلكى حيضر الطلبة يف الفصل للتعلم، وأما عموما 

تدرج يف التحضري بداية من اجلز و  من العريب مطبوعة بالنصوص العربية قررب املاكتالأن  )١

 .األول مث الثاين



النشاط اللغوي للتنويع والرتوي ، ومن األنشطة هي مسابقة يف كتابة اللة احلائطية،  )٢

 واخلطابة، واملناظرة العربية.

عند آخر السنة الدراسة أو قبيل التخـرج من باللغة العربية كتابة البحث العلمي القصـرية  )٣

 الربنامج.

 

 فعل" لتنمية كفاءة الطلبة في تكوين الجملة-فعالية تدريب الدور "اسم -٣

واجلملة الفعلية، قامت الباحثة بتقدمي  االمسيةيف انتاج اجلملة  كفاءة الطلبةة  تنمية  فملعر 

 االختبار. ونوع هذه االختبار هو التعبري التحريري. وهذه هي نتيجة االختبار:

 للفرقة الضابطة القبلي والبعدي نتيجة االختبار ٤.٣اجلدول 

 الطالب رقم
 البعدي االختبار القبلي االختبار

 اجلملة الفعلية االمسيةاجلملة  اجلملة الفعلية االمسيةاجلملة 
٦٠ ٧٠ ١٠ ٦٠ ١ 
٦٠ ٧٠ ١٠ ٦٠ ٢ 
٦٠ ٦٠ ١٠ ٦٠ ٣ 
٢٥ ٢٥ ١٠ ١٥ ٤ 
٧٠ ٨٥ ١٠ ٧٢ ٥ 
٧٥ ٨٠ ١٠ ٧٠ ٦ 
٨٢ ٨٦ ٦٥ ٨٠ ٧ 
٧٠ ٦٠ ١٠ ٧٥ ٨ 
٣٠ ٣٠ ١٠ ٢٥ ٩ 
٨٤ ٨٨ ٧٢ ٧٠ ١٠ 
٨٢ ٨٥ ١٠ ٦٦ ١١ 
٤٥ ٦٠ ١٠ ٥٠ ١٢ 



٨٢ ٨٥ ١٠ ٦٨ ١٣ 
٦٠ ٦٥ ١٠ ٥٢ ١٤ 
٨٥ ٨٧ ٧٠ ٧٥ ١٥ 
 ٦٤،٦٦٦٦٧ ٦٩،٠٦٦٦٧ ٢١،٨ ٥٩،٨٦٦٦٧ املعدل

 
 ةللفرقة التجريبالقبلي والبعدي نتيجة االختبار  ٤.٤اجلدول 

 الطالب رقم
 البعدي االختبار القبلي االختبار

 اجلملة الفعلية االمسيةاجلملة  اجلملة الفعلية االمسيةاجلملة 
٩٥ ٩٨ ٧٠ ٧٢ ١ 
٨٨ ٨٨ ١٠ ٦٦ ٢ 
٧٧ ٧٧ ١٠ ٤٠ ٣ 
٧٨ ٧٨ ١٠ ٦٠ ٤ 
٩٣ ٩٥ ١٠ ٧٠ ٥ 
٩٠ ٩٠ ١٠ ٧٠ ٦ 
٧٥ ٧٦ ١٠ ٦٠ ٧ 
٧٠ ٧٥ ١٠ ٥٠ ٨ 
٨٥ ٨٥ ١٠ ٦٢ ٩ 
٨٦ ٨٦ ١٠ ٥٤ ١٠ 
٧٩ ٧٨ ١٠ ٥٥ ١١ 
١٠٠ ١٠٠ ٧٢ ٨٠ ١٢ 
٩٠ ٩٠ ١٠ ٦٦ ١٣ 
٨٢ ٨٥ ١٠ ٥٨ ١٤ 
٩٥ ٩٥ ٦٠ ٧٨ ١٥ 
 ٨٥،٥٣٣٣٣ ٨٦،٤ ٢١،٤٦٦٦٧ ٦٢،٧٣٣٣٣ املعدل

 
 

 ةالتجريبالضابطة و لفرقة القبلي والبعدي يف تكوين اجلملة بني ااالختبار نتيجة املقارنة  ٤.٥اجلدول 



 

 يف تكوين اجلملة االمسية القبلي االختبار يف عدلامل أن عرفن أن ستطيعن اجلدول، هذا على بناء

 )isim 2 kontrol( البعدي االختبار يف عدلوامل ٥٩،٨٦٦٧ )isim 1 kontrol( للفرقة الضابطة

 isim 1( ةللفرقة التجريب القبلي االختبار يف عدلاملوأما . ٩،٢ بينهما الفرق أن عرفنف ٦٩،٠٦٦٧

eksperimen( البعدي االختبار يف عدلوامل ٦٢،٧٣٣٣ )isim 2 eksperimen( أن عرفنف ٨٦،٤٠٠٠ 

 .٢٣،٦٦٦٧ بينهما الفرق

 ٢١،٨٠٠٠ )fiil 1 kontrol( للفرقة الضابطة يف تكوين اجلملة الفعلية القبلي االختبار يف عدلاملو 

وأما . ٤٢،٨٦٦٧ بينهما الفرق أن عرفنف ٦٤،٦٦٦٧ )fiil 2 kontrol( البعدي االختبار يف عدلوامل

 البعدي االختبار يف عدلوامل ٢١،٤٦٦٧ )fiil 1 eksperimen( ةللفرقة التجريب القبلي االختبار يف عدلامل

)fiil 2 eksperimen( ٦٤،٠٦٦٦ بينهما الفرق أن عرفنف ٨٥،٥٣٣٣. 

 على اعتمادا فعل" لتنمية كفاءة الطلبة يف تكوين اجلملة-تدريب الدور "اسم فعالية مدى وملعرفة

 .SPSS منهج عرب التحليل الباحثة فتستخدم. بةيالتجر  والفرقة الضابطة الفرقة يف البعدي االختبار نتيجة

V. 17 يلي كما الفروق نتيجة نعرف اآلتية البيانات من: 

Group Sta tistics

15 59,8667 18,33758 4,73474
15 62,7333 10,68020 2,75762
15 69,0667 19,96592 5,15518
15 86,4000 8,31350 2,14654
15 21,8000 24,46630 6,31717
15 21,4667 23,86230 6,16122
15 64,6667 19,08877 4,92870
15 85,5333 8,56794 2,21223

Kelas
Kontrol
Eksperimen
Kontrol
Eksperimen
Kontrol
Eksperimen
Kontrol
Eksperimen

Isim1

Isim2

Fii l1

Fii l2

N Mean Std. Deviat ion
Std. Error

Mean



 ةالتجريبالضابطة و لفرقة الفروق بني انتيجة  ٤.٦اجلدول 

 
 

) أصغر من ٠،٠٤( sig.2)، و ١،٧٠١( t-tabel قيمة من كربأ )-٣،١٠٤( احملسوبة t قيمة ألن

 العربية اللغة تعليم أن هنا وستجد. مقبول) Ha( البديل مردود والفرض) Ho( الصفر فالفرض ٠،٠٥

من النتيجة املعدل السابقة نعرف  ة يف تكوين اجلملة.الطلب كفاءة لتنمية فعال تدريب الدور باستخدام

بأن الفرقة التجريبة هلا كفاءة يف تكوين اجلملة إما الفعلية وإما االمسية أكثر جودة بنسبة إىل كفاءة الطلبة 

 يف الفرقة الضابطة.

 (Ho) = ة يف الطلب كفاءة لتنمية فعال غريفعل" -"اسم  تدريب الدور باستخدام العربية اللغة تعليم

 تكوين اجلملة

(Ha) = ة يف تكوين الطلب كفاءة لتنمية فعال فعل"-تدريب الدور "اسم باستخدام العربية اللغة تعليم

 اجلملة

  

Independent Samples Test

1,645 ,210 -,523 28 ,605 -2,86667 5,47925 -14,09041 8,35708

-,523 22,518 ,606 -2,86667 5,47925 -14,21481 8,48148

6,320 ,018 -3,104 28 ,004 -17,33333 5,58422 -28,77209 -5,89458

-3,104 18,713 ,006 -17,33333 5,58422 -29,03339 -5,63328

,010 ,921 ,038 28 ,970 ,33333 8,82425 -17,74231 18,40898

,038 27,983 ,970 ,33333 8,82425 -17,74282 18,40949

6,697 ,015 -3,862 28 ,001 -20,86667 5,40241 -31,93300 -9,80033

-3,862 19,421 ,001 -20,86667 5,40241 -32,15747 -9,57586

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Isim1

Isim2

Fii l1

Fii l2

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means



 مناقشة نتائج البحث -ب 

تأسيسا على أمهية تعليم مهارة الكتابة و على احملاولة يف تنمية كفاءة الطلبة يف تكوين اجلملة، 

فعل" داخل الفصل. بناء -الباحثة عن حتليل نتائج البحث عن استخدام تدريب الدور "اسمفتتعرض 

على ذلك فهذا التدريب على أنه حماولة فعالة ملساعدة الطلبة الضعيفة بنسبة إىل كفاءتم اللغوية على 

للتنويع  فعل" يساعد املدرس-تكوين اجلملة العربية البسيطة، ومن ناحية أخرى أن تدريب الدور "اسم

 يف عمالية التعليم و يبتعد عن اخلوف عند الطلبة الضعيفة يف تعلم اللغة العربية حىت يرغبون فيها.

فعل" يساعد الطلبة يف تكوين اجلملة ابتعادا عن اخلوف وامللل. مناسبة كما -تدريب الدور "اسم

عل جي للغوية إىل مهاراٍت لغويةاملعلومات ا يلّثف الّتدريبات اللغوية اليت حتيكأن  حسن بشري صديققال 

 ،ويقرأ اللغة قراءة صحيحة ،ويتحدث باللغة حديثا صحيحا فهم اللغة فهما صحيحا، يف الطّالب ماهر

1Fويكتب اللغة كتابة صحيحة.

ويف هذا البحث وجدت الباحثة أن الطلبة ينتج اجلملة االمسية أكثر رغبة  ۲

 ممادر الصعوبات التفكري اللغوي الثنائي لدى املتعلمني بنسبة إىل اجلملة الفعلية، هذا الواقع من مصا

 املناهج وبناء املعاجلة، إىل حتتاج الظاهرة وهذه. العربية اللغة إىل األم اللغة من اللغوية اخلربة نقل يف يؤثر

 .واملشكالت الصعوبات هذه على للتغلب املالئمة التدريس أساليب واختيار املناسبة،

فعل" يساعد الطلبة يف تكوين اجلملة إما االمسية وإما الفعلية، ألن الطلبة -تدريب الدور "اسم

                                                 
املؤمتر الدويل اللغة العربية والعوملة وجها لوجه. جامعة ، العربية لغري العرب: منهج مقرتح للتحضري والتدريسحسن بشري صديق،   ٢

 ٩٨م، ص  ٢٠٠٨ماالنج احلكومية إندونيسيا بالتعاون مع احتاد املدرسني للغة العربية إندونيسيا. 



علي حممد ينتج اجلملة االمسية مث الفعلية حسب ترتيب الدور وينمي كفاءة الطلبة يف تكوين اجلملة. قال 

البيئة يتخذها الدارس لنفسه من واقع تؤثر البيئة الثقافية تأثريا عميقا يف تعلم العربية. وهذه  نور املدين

فاستخدمت الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك مباالنج  2F۳.قائم يتخري فيه تلقي اللغة

 الكتاب املقرر "العربية بني يديك" ألفه ناطق األصلي ففيه مليئة بثقافة العربية اإلسالمية.

، املشكالت اليت يواجهها الدارس اإلندونيسي اثناء تعلم اللغة العربيةورأى مفتاح اهلدى أن 

والفعلية، وال يأيت اجلملة يف اإلندونيسية إال  االمسيةاجلملة العربية نوعان ، ألن نظم الكالممنها: 

 ، ألنهبشري صديقحسن ؤ كما قال دّرس الكفاملبومع ذلك ميكن ختّطي هذه املشكالت  3F٤.االمسية

علمًا وتدريبا يعترب قطب العملّية الّتعليمّية اخلاّصة بتقدمي العربّية للّناطقني بغريها، وهو وحده ميكنه جتاوز 

نقاط الّضعف يف املنهج، ويف الطّالب. وهو وحده اّلذي ميكنه من خالل ممارسة العملّية الّتعليمّية أن 

4Fلقضّية الّتعليمّية.حيّل املشاكل املتعّلقة جبميع أطراف ا

وهذا اجابة لنتيجة املقابلة بني الباحثة و رئيس  ٥

الربنامج، قال رئيس للتشجيع الطلبة الشرتاك هذا الربنامج على ظهر األساتذة وخاصة وّيل الفصل لكى 

 حيضر الطلبة يف الفصل للتعلم.

فعل" فعالة لينمي  -وبعد املالحظة وبنظر إىل نتيجة االختبار وجدت الباحثة بأن تدريب "اسم

                                                 
ا لوجه. جامعة ماالنج ، املؤمتر الدويل اللغة العربية والعوملة وجهعوامل معينة على تعلم العربية للناطقني بغريها علي حممد نور املدين،  ٣

 ٣٤٣، ص ٢٠٠٨احلكومية إندونيسيا بالتعاون مع احتاد املدرسني للغة العربية إندونيسيا، 
 )٢٠١٠ابريل  ٤(الشبكة:  ٢٠٠٩، مشكالت تعليم اللغة العربية لدى اإلندونيسينيمفتاح اهلدى،   ٤
 ٩٨حسن بشري صديق، املرجع السابق، ص   ٥
 ـ

     asdasdasdasdasdasddddddddddddd 

http://drhmiftahulhudamag.blogspot.com/2009/12/blog-post.html


يقدر أن ينتج اجلملة العربية شفويا  L٢كفاءة الطلبة يف تكوين اجلملة، ولكن بعض الطلبة يف فصل 

 ولكن ال يقدر أن يكتب صحيحا.

 



 الفصل الخامس

 نتائج البحث والتوصيات واالقتراحات

 

 نتائج البحث -أ 

إعتمادا على املالحظة والنتائج الىت حصل عليها الطالب يف االختبار، فيمكن للباحثة أن 

 تكتب نتائج البحث فهي:

يف أول مرة فرديا مث يف الفرقة حىت  يف تكوين اجلملة فعل"-تدريب الدور "اسماستخدام  )١

 يلعب كل فرد حسب ترتيب الدورة.

فعل" ينمي كفاهة الطلبة الععفاه ننسبة إ  كفاهتم -إن استخدام تدريب الدور "اسم )٢

اللغوية يف تكوين اجلملة إما اجلملة االمسية وإما اجلملة الفعلية ويصل إ  التدريس املرجو 

عليم اللغة العرنية جامعة موالنا مالك انراهيم اإلسالمية احلكومية للطلبة يف الربنامج اخلاص لت

مباالنج. يقدر معظم الطلبة يف انتاج وتكوين اجلملة العرنية شفويا ولكن ال يقدر أن يكتب 

 صحيحا.

 

 التوصيات  -ب 

 مبا تأيت: كفاهة الطلبة يف تكوين اجلملةالباحثة نعد حبثها يف تنمية   توصي



أن تعطى املعجم املساعد املقرتح لدى الطلبة، حىت ميكن استخدامه نالسهولة يف إثراه املفردات:  -١

يف اجياد معىن املفردات املعينة يف الكتاب املقرر يعىن "العرنية نني يديك". يوجد املعجم املساعد 

يف أيديهم ولكن   يببع حاجاتم يف فهم املفردات نأسرع ما ميكن، فالواقع ال يفتح الطلبة 

 ال قليال وطلب من املعلم أن يرتجم النصوص يف الكتاب.املعجم إ

لتنمية الكفاهة اللغوية: أن يعطى فرصة الكافية للطلبة ألن يطبق املفردات املعينة يف اجلملة   -٢

املفيدة إما شفويا وإما حتريريا. وهذا أيعا يؤثر املفردات يف ذهن الطلبة كثريا ننسبة إ  جمرد 

 احلفظ.

 االمسية: أن يعطى فرصة الكافية للطلبة يف انتاج اجلملة لتنمية الكفاهة يف انتاج تكوين اجلملة  -٣

والفعلية إما شفويا وإما حتريريا ندال من احلفظ أو قواعد النحوية أل�ا يسبب على اخلوف و 

يف وتتم املدرس نكتانة الطلبة ألن معظمهم ينطق سليما ولكن خمطئ  احلرية عند الععفاه.

 الكتانة.

 

 االقتراحات  -ج 

 ونعد املالحظة على نتيجة البحث تقرتح الباحثة النقاط التالية:

كفاهة الطلبة يف تكوين فعل" تكون فعالة لتنمية  -أن التعليم ناستخدام تدريب الدور "اسم -١

جامعة موالنا مالك الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العرنية يف ويصل إ  التدريس املرجو يف  اجلملة



االنج، فلهذا على املعلم  اللغة العرنية أن يستخدم حنو هذا مبانراهيم اإلسالمية احلكومية 

 التدريب يف عملية التدريس لتجّنب عن التعليمية املمّلة يف الفصل.

 ترجي الباحثة أن تكون نتائج البحث يستفيد ملن الذين يهتمون كثريا ناللغة العرنية وتعليمها. -٢

 رجي الباحثة أن تكون أن هذا البحث مرجعا من املراجع لكاتب البحث العلمي التايل.ت -٣

 



 قائمة المصادر والمراجع
 

 المصادر .أ 
 القرآن الكرمي -١
 

 المراجع العربية . ب
 هـ ١٤٢١، (اجلئائر: اللس األعلى للغة العرنية) إتقان العرنية يف التعليم (األو ) -٢

 
 مـ)  ١٩٩٥: دار الكتب، ، (القاهرةالتدريسأسس طرق أمحد إنراهيم قنديل،  -٣
 
م.  ٢٠٠١كلية الدعوة اإلسالمية. ،  الداليل عند اللغويني القدامىالتفكرياللغوي، أسامة عبد العئيئ -٤

 )٢٠١١ينايري  ٧(الببكة: 
 
 هـ ١٤٢٩، (قطر: معهد اللغات)، دليل املعلمتوفيق البواشي،  -٥

 
النهعة العرفية، (مصر: دار  ٣، ط. مناهج البحث ىف الرتنية وعلم النفسجانر عبد اليد جانر،  -٦

 مـ) ١٩٧٨
 
اللغة التفكري اللغوي الثنائي وعالقته ناكتساب اللغة الثنائية وتعلمها: مجسري حممد مشس الدين،  -٧

، املؤمتر الدويل اللغة العرنية والعوملة وجها لوجه. جامعة ماالنج احلكومية العرنية لدى املالئي منوذجا
 م  ٢٠٠٨إندونيسيا نالتعاون مع احتاد املدرسني للغة العرنية إندونيسيا، 

 

http://biblio.islamonline.net/Elibrary/Arabic/e_reviews/reviewCard.asp?tID=1&id=8204


لغة العرنية ، املؤمتر الدويل الالعرنية لغري العرب: منهج مقرتح للتحعري والتدريسحسن نبري صديق،  -٨
والعوملة وجها لوجه. جامعة ماالنج احلكومية إندونيسيا نالتعاون مع احتاد املدرسني للغة العرنية 

 م ٢٠٠٨إندونيسيا. 
 
 مـ) ١٩٩٧ياض: دار أسامة، (الر ٣ط. ، البحث العلمي: مفهومه، أدواته، أساليبهذوقان عبيدات،  -٩

 
جامعة أم ، (مكة:للناطقني نلغات أخرى املرجع يف تعليم اللغة العرنيةرشدي أمحد طعيمة،  -١٠

 ون سنة)القرى، د
 
، دراسة السمع والكالم صوتيات اللغة من اإلنتاج إ  اإلدراكسعد عبد العئيئ مصلوح،  -١١

 م٢٠٠٠(القاهرة: عا  الكتب)، 
 
 يف الببكة: املكتبة الباملة .١اجلئه  االمسيةيف اجلملة الفعلية واجلملة صالح الدين الئعبالوي،  -١٢

 
 م) ١٩٦٢ية (دار املعارف مبصر: عبد العليم إنراهيم. املوجة الفين ملدرسي اللغة العرن -١٣

 
د. م، نقال عن: ١٩٨٤، املالمح األدائية عند اجلاحظ يف البيان والتبينيعبد اهللا رنيع حممود،  -١٤

ويل املؤمتر الد م، ٢٠٠٨، عوامل معينة على تعلم العرنية للناطقني نغريهاعلي حممد نور املدين، 
اللغة العرنية والعوملة وجها لوجه. جامعة ماالنج احلكومية إندونيسيا نالتعاون مع احتاد املدرسني 

 للغة العرنية إندونيسيا
 
، املؤمتر الدويل اللغة العرنية عوامل معينة على تعلم العرنية للناطقني نغريها علي حممد نور املدين، -١٥

ية إندونيسيا نالتعاون مع احتاد املدرسني للغة العرنية والعوملة وجها لوجه. جامعة ماالنج احلكوم
 ٢٠٠٨إندونيسيا، 



 
فعالية النموذجي "هيلذتاب" و "مريل منسون" يف اكتساب تالميذ املرحلة حممد السيد علي،  -١٦

، جملة كلية الرتنية جامعة املنصورة. العدد االنتدائية وتنمية نعض مهارة التفكري العلمي عندهم
  ١٩٩٣، مايو، ٢٢

 
 ، (القاهرة: دار الثقافة للنبر والتوزيع)، دتعلم اللغة العرنيةحممود فهمي حجازي،  -١٧

 
 م ١٩٨٧، مصطفى الغاليني، جامع الدروس العرنية، (نريوت: املكتبة العصرية) -١٨

 
انريل  ٤(الببكة:  ٢٠٠٩، تعليم اللغة العرنية لدى اإلندونيسينيمبكالت مفتاح اهلدى،  -١٩

٢٠١٠( 
 
، الكالم احملظور اجتماعيا. كذلك انظر: نايف خرما، ٨٨، ص علم اللغة االجتماعيهدسون،  -٢٠

 م١٩٨٧يف كتاب: أضواه على الدراسات اللغوية املعاصرة، (الكويت: سلسلة عا  املعرفة)، 
 

 البحوث . ج
)، عن تطبيق طريقة تقسيم الطالب ا  الموعات اإلجناز يف تنمية مهارة ٢٠٠٩(توفيق مرزقي  -٢١

 الكتانة (دراسة جتريبية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األو  نلمبانج)
م. اسرتاجتية تدريس اللغة العرنية ناجلامعة اإلسالمية احلكومية (دراسة حالة  ٢٠٠٦عبد العئيئ.  -٢٢

 ة لتعليم اللغة العرنية)نالربنامج اخلاص
 

 المراجع األجنبية . د
 

23- Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 1987 
 

http://drhmiftahulhudamag.blogspot.com/2009/12/blog-post.html


24- Materi-Materi Muhadharaat Atta’rifiyyah tahun akademik 2010-2011 Program Khusus 
Pengembangan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Malang 

 
25- Moh Ainin. Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Pasuruan: Hilal Pustaka dengan Jurusan 

Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang (UM), 2007 
 

26- Pelayanan Bahasa Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA) 
http://www.angelfire.com/alt2/uin_malang/bahasa_arab.htm. online: 29 Desember 2010 

 

27- Turmudi. Metode Statistika: Pendekatan Teoritis dan Aplikatif, (Malang: UIN-MALANG 
PRESS), 2008 

 

http://www.angelfire.com/alt2/uin_malang/bahasa_arab.htm


 الفصل األول

 والدراسات السابقة العاماإلطار 

 

 خلفية البحث -أ 

االنج باحملاوالت الكثرية لرتقية قدرات مبقد قامت جامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية 

طريقة املوحدة هي وال .الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةمن هذا اجلهد إقامة و الطلبة يف اللغة العربية، 

ي أالىت تستخدم يف عملية التدريس، وذلك ألن اللغة العربية وحدة ال تتجزأ بني املهارات اللغوية األربع؛ 

أن يكون هناك فرصة  مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة و ومهارة الكتابة. ويف الفصل البد 

تصال إما شفويا وإما حتريريا ملعرفة مدى استعاب وفهم استخدام اللغة العربية يف االكافية للطلبة  يف 

 الطلبة.

مشكالت، منها من ناحية  الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةتعليم وتعلم اللغة العربية يف  إن

ومن حماوالت جلنة الربنامج حلل هذه املشكالت جتميع الطلبة حسب وطرق تدريسه، وغريها. الطلبة، 

ثالث درجات،  للتسهيل على املدرس مهمة رعاية الطلبة. فوضع هذا الربنامج الطلبة يفقدرتم اللغوية 



للضعفاء؛  Lفمن هنا نعرف فصل  L(0F۱حىت  Aهي املتفّوق واملتوّسط والضعفاء حسب ترتيب األجباد (

 ال يقرأ وال يكتب العربية. من معظم الطلبة مل يدرس اللغة العربية من قبل بل منهم

 والذي. لغة لكل اللغوية القوانني بسبب ختتلف معينة ومزايا هلاخصائص نظمة،بلأ لغة لكل نإ

 .التعلم عملية يف اإلندونيسيني املتعلمني إعداد من العربية اللغوية جذ النما بعض عرض هنا يهمنا

 األسرتيسية اللغات فروع من فرع وهي األسرتونيسية، اللغات فصيلة إىل اإلندونيسية اللغة تنتمي

 إىل فتنتمي العربية اللغة وأما. آسيا شرق جنوب يف املاليو أرخبيل يف واسعا انتشارا تنتشر كانت اليت

 هنا وتعين1F٢.السامية باللغات يسمى ما أو والبابلية القدمية اجلنوبية العربية والفينقية اآلرمية، اللغات فصيلة

 .خمتلفة لغوية وقواعد خبصائص وتتمتعان خمتلفني أسرتني إىل تنتميان للغتني أنا

2Fاملشكالت اليت يواجهها الدارس اإلندونيسي اثناء تعلم اللغة العربية. فوارقال هصور هذوت

ومن  ٣

والفعلية، وال يأيت اجلملة يف  االمسيةاجلملة العربية نوعان وجوه الفوارق اليت تؤدي ايل املشكلة يعىن 

هذه املشكلة و . اجلملة الفعلية يف تكوين املشكالتفكثريا ما واجهه الدارس ، االمسيةاإلندونيسية إال 

، "الدرس كتبته:"الدرس، والعرب ميكن هلم ان يقولوا مثل أنا كتبتُ الطلبة الضعفاء، خاصة يواجهها 

                                                 
1Materi-Materi Muhadharaat Atta’rifiyyah tahun akademik 2010-2011 Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab 
Universitas Islam Negeri Malang (tanpa hal.) 

 ١٣٢، (القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع)، دت، ص علم اللغة العربيةحممود فهمي حجازي،  ٢
 )٢٠١٠ابريل  ٤(الشبكة:  ٢٠٠٩، مشكالت تعليم اللغة العربية لدى اإلندونيسينيمفتاح اهلدى،  ٣

http://drhmiftahulhudamag.blogspot.com/2009/12/blog-post.html


 يلّثف الّتدريبات اللغوية اليت حتكمنها أن ت فاملطلوب منهٌج يستهدف الّتعليم املقصود".كتبت الدرس"و

 3F٤.مهاراٍت لغويةاملعلومات اللغوية إىل 

التدريبات أمر مهم والزم ملعرفة مدى استيعاب الطلبة للمواد الدراسة، وكذلك أ�ا تساعد و 

الطالب على فهم املواد املدروسة وتذكرها يف ذهنهم. وهذا يتماشى مبا قاله طعيمة "أّن التدريبات اللغوية 

تستهدف متكني الطالب من أن يسيطروا على األمناط اللغوية اليت تعلمها يف الفصل. فالتدريب إذن 

4Fوسيلة حلفر املهارة اليت تعلمها الفرد.

يدرب التالميذ على التعبري الشفوي و التعبري الكتايب. ففي التعبري ٥

5Fلبعيدة عن أفكار التالميذ.الشفوي، ميكن توسيع دائرة املوضوعات، ما عدا املوضوعات املعينة أو ا

٦ 

وإطالة الفرتة للطلبة يف الفرقة الضعيفة سوف يساعدهم يف فهم املواد واستعابا. ومن االقرتاحات حلل 

مشكالت الطلبة تكليف التالميذ أن يكتبوا يف موضوع سبق التحدث فيه شفويا، كما ميكن مطالبتهم 

وضوعات ليختار منها التلميذ ما مييل إىل الكتابة بالكتابة يف موضوع مل يسبق شرحه، وميكن تعدد امل

  فيه.

                                                 
، املؤمتر الدويل اللغة العربية والعوملة وجها لوجه. جامعة العربية لغري العرب: منهج مقرتح للتحضري والتدريسحسن بشري صديق،  ٤

 ٩٨م، ص  ٢٠٠٨ماالنج احلكومية إندونيسيا بالتعاون مع احتاد املدرسني للغة العربية إندونيسيا. 
 ٢٤٦، (مكة : جامعة أم القرى، دون سنة)، ص م اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىاملرجع يف تعليرشدي أمحد طعيمة،  ٥
 ١٢٧م) ص  ١٩٦٢عبد العليم إبراهيم. املوجة الفين ملدرسي اللغة العربية (دار املعارف مبصر:  ٦

     hhhhhhhhhhhhhasdasdasdasdasdasddddddddddddd 



كفاءة الطلبة يف فعل" لتنمية  -جتريب تدريب الدور "اسم اانطالقا من هذه كلها ترغب الباحثة يف حبثه

جبامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية  يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية تكوين اجلملة

 االنج.مب

 

 مشكلة البحث -ب 

وتعلمها يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة تأسيسا على احملاوالت يف ترقية عملية تعليم اللغة العربية 

االنج. ترتكز أسئلة هذا البحث على التجريب مبجبامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية  العربية

فعل"، وتفصيل هذه األسئلة كما -لدور "اسمباستخدام تدريب ا كفاءة الطلبة يف تكوين اجلملةلتنمية  

 يلي:

كفاءة الطلبة يف تكوين اجلملة يف الربنامج فعل" لتنمية  -كيف يتم استخدام تدريب الدور "اسم .١

 االنج؟مبجبامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية  اخلاص لتعليم اللغة العربية

الربنامج اخلاص فاءة الطلبة يف تكوين اجلملة يف فعل" لتنمية ك-ما مدى فعالية تدريب الدور "اسم .٢

 جبامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج؟ لتعليم اللغة العربية

 

 

 أهداف البحث -ج 



 انطالقا من مشكلة البحث اليت ذكرتا الباحثة فيما سبق، يستهدف هذا البحث ما يلي:

كفاءة الطلبة يف تكوين اجلملةبالربنامج لتنمية  فعل" -استخدام تدريب الدور "اسمكيفية معرفة   .١

 االنجمبجبامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية  اخلاص لتعليم اللغة العربية

الربنامج اخلاص فعل" لتنمية كفاءة الطلبة يف تكوين اجلملة ب-مدى فعالية تدريب الدور "اسممعرفة  .٢

 ابراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج جبامعة موالنا مالك لتعليم اللغة العربية

 

 فرضية البحث -د 

يساعد كثريا يف التعليم فعل"-تدريب الدور "اسميفرتض هذا البحث أن التطبيق اجليد ألسلوب   

جبامعة موالنا مالك  بالربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةيف تنمية كفاءة تكوين اجلملة لدى الطلبة 

 .االنجمبابراهيم اإلسالمية احلكومية 

 

 

 

 أهمية البحث -ه 

هة النظرية واجلهة اجليرجى من هذا البحث أن يكون نافعا يف ترقية تعليم اللغة العربية من 

 التطبيقية:



ت الباحثني السابقني والبيانا يف جماله إضافة لنتائج مهية النظرية، أن تكون نتيجة هذا البحثاأل .١

فللدارس اإلندونيسي على األحسن أن نبدأ من اجلملة االمسية الرتاح  املفيدة للباحثني مستقبال.

 الدارس واستقباال للنفسية او السكولوجية، ألن اللغة اإلندونيسية فقط تأيت باجلملة االمسية.

دّرس اللغة العربية األمهية التطبيقية، يرجى من هذا البحث أن يكون مرجعا لعملية الرتبية والتعليم مل .٢

 لتنمية كفاءة الطلبة يف تكوين اجلملة عند الضعفاء.

 

 حدود البحث -و 

 حتدد الباحثة حبثها كما يلي:

كفاءة فعل" لتنمية  -الباحثة دراستها فيما يتعلق بتدريب الدور "اسم تاحلدود املوضوعية: حدد .١

جبامعة موالنا مالك  الفرقة الضعيفةبالربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية يف الطلبة يف تكوين اجلملة

 . البسيطة والفعلية االمسيةاالنج. والرتكيز على انتاج اجلملة مبابراهيم اإلسالمية احلكومية 

الربنامج اخلاص لتعليم اللغة يف  Lالباحثة بذه الدراسة لطالب الفصل  تمااحلدود املكانية: ق .٢

 جبامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. العربية

 م ٢٠١١-٢٠١٠للسنة اجلامعية  احلدود الزمانية: يف الفصل الثاين .٣

 

 تحديد المصطلحات -ز 



تشرح الباحثة فيما يلي بعض املصطلحات إلزالة خطأ التفاهم عند القارئني، ومن هذه 

 املصطلحات كما يلي:

الدور يف والفعلية حسب ترتيب الدور،  االمسيةالطلبة اجلملة : ينتج فعل"-تدريب الدور "اسم .١

 الدور الثاين ينتج الطلبة اجلملة الفعلية وبالعكس.يف و  االمسيةاألول ينتج الطلبة اجلملة 

: انتاج اجلملة البسيطة من ذهن الطلبة باستخدام املفردات املتعلقة باملوضوعات تكوين الجملة .٢

 علية.املختارة، إما امسية وإما ف

 

 

 

 

 

 الدراسات السابقة -ح 

 إن من البحوث السابقة هي ما قام با:



) اسرتاتيجية تدريس اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية (دراسة حالة ٢٠٠٦عبد العزيز ( .١

اهداف هذا البحث للعثور على اسرتاجتية تنظيم وتقدمي  6F۷)بالربنامج اخلاصة لتعليم اللغة العربية

 التدريس طبقها الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية ولوصف اسرتاجتيةاللغة العربية  وإدارة تدريس

اسرتاجتية مثالية فيه باستخدام منهج  وجبامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج 

 البحث الكيفي.

نامج اخلاص مل يطبقوا باسرتاجتية تنظيم ) إن املدرسني يف الرب ١هي (ونتائج هذا البحث 

التدريس ألن الربنامج اختذ الكتاب "العربية بني يديك" موادا تدريسيا. ويف التدريس ال يرتبون هذه 

املواد حسب الوحدة، إمنا توزع هذه املواد لعدد من املدرسني ويلقو�ا يف نفس الوقت دون الرتتيب 

) ٢ة األوىل  مث الثانية وما إىل ذلك وكذلك ال يوجد فيه تلخص إال يف املفردت فقط. (من الوحد

وإن اسرتاجتية تقدمي التدريس قام با الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية مل يصل إىل ما يرم ألن 

وإن  )٣الوسائل التدريسية املوجودة حمدودة التستويف لعدد الطالب الكثري والفصول الكثرية. (

اسرتاجتية إدارة التدريس يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية تتكون من جدول املدرسني فقط، 

خالية من جدول خاص الستخدام الوسائل التدريسية، وجدول أشكال الدراسية والتسجيالت عن 

دى تقدم الطالب يف الدراسة عند والة الفصول، وأنشطة لغوية لدى الطالب، وضبط الدراسة ل

) مل يعني  الربنامج اسرتاتيجية خاصة ولكن يعطى فرصة للمدرسني أن يقرروا ٤الطالب. (
                                                 

رسالة  ،)نامج اخلاصة لتعليم اللغة العربيةاسرتاتيجية تدريس اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية (دراسة حالة بالرب ، عبد العزيز  ٧
 ٢٠٠٦ماجستري غري منشورة، ماالنج: كلية دراسات العليا، جامعة موالنا مالك ابراهيم مباالنج، 

     hhhhhhhhhhhhhasdasdasdasdasdasddddddddddddd 



فقدمت الباحثة لعالج النقصان باستخدام تدريب الدور  اسرتاتيجية مناسبة للفصل الدراسي.

 فعل". -"اسم

ة الكتابة تطبيق طريقة تقسيم الطالب اىل الموعات اإلجناز يف تنمية مهار  )٢٠٠٩توفيق مرزقي ( .٢

7F(دراسة جتريبية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل بلمبانج)

اهداف هذا البحث معرفة  .۸

باستخدام منهج  يف تنمية مهارة الكتابةالطالب اىل الموعات  تقسيم أسلوب فعالية وتطبيق

 فعل".-يب الدور "اسمتارة يف تدر  طريقة تقسيم الطالب اىل الموعات ت الباحثةقالتجرييب. وطب

) إن استخدام اسلوب تقسيم الطالب اىل الموعات اإلجناز ١أما نتائج هذا البحث هي (

فعال وتبني تفوقة من الطريقة التقليدية الىت اسستخدمها املدرس يف الموعة الضابطة. لذلك خلص 

) إن ٢يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل فاملبانج. ( أن هذا األسلوب مناسب للتطبيق

استخدام اسلوب تقسيم الطالب اىل الموعات اإلجناز فعال يف تنمية مهارة الكتابة من ناحية ترمجة 

األفكار وترتيب العريب املناسب واختيار املفردات الصحيحة واستخدام الصيغ النحوية وتطبيق 

) إن املهارة الكتابية األنسبة تعليمها باستخدام اسلوب تقسيم الطالب اىل ٣( اإلمالء العريب.

 الموعات هي اختبار املفردات الصحيحة.

                                                 
تطبيق طريقة تقسيم الطالب اىل الموعات اإلجناز يف تنمية مهارة الكتابة (دراسة جتريبية يف املدرسة الثانوية ، توفيق مرزقي  ٨

رسالة ماجستري غري منشورة، ماالنج: كلية دراسات العليا، جامعة موالنا مالك ابراهيم مباالنج،  ،اإلسالمية احلكومية األوىل بلمبانج)
٢٠٠٩  
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كفاءة تكوين اجلملة لدى الطلبة فعل" لتنمية  -يتعلق بتدريب الدور "اسمفإنه وأما هذا البحث 

 االنج.مبا مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية جبامعة موالن الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربيةلضعفاء يف ا

 



 قائمة المصادر والمراجع
 

 المصادر .أ 
 القرآن الكرمي -١
 

 المراجع العربية . ب
 هـ ١٤٢١، (اجلئائر: اللس األعلى للغة العرنية) إتقان العرنية يف التعليم (األو ) -٢

 
 مـ)  ١٩٩٥: دار الكتب، ، (القاهرةالتدريسأسس طرق أمحد إنراهيم قنديل،  -٣
 
م.  ٢٠٠١كلية الدعوة اإلسالمية. ،  الداليل عند اللغويني القدامىالتفكرياللغوي، أسامة عبد العئيئ -٤

 )٢٠١١ينايري  ٧(الببكة: 
 
 هـ ١٤٢٩، (قطر: معهد اللغات)، دليل املعلمتوفيق البواشي،  -٥

 
النهعة العرفية، (مصر: دار  ٣، ط. مناهج البحث ىف الرتنية وعلم النفسجانر عبد اليد جانر،  -٦

 مـ) ١٩٧٨
 
اللغة التفكري اللغوي الثنائي وعالقته ناكتساب اللغة الثنائية وتعلمها: مجسري حممد مشس الدين،  -٧

، املؤمتر الدويل اللغة العرنية والعوملة وجها لوجه. جامعة ماالنج احلكومية العرنية لدى املالئي منوذجا
 م  ٢٠٠٨إندونيسيا نالتعاون مع احتاد املدرسني للغة العرنية إندونيسيا، 

 

http://biblio.islamonline.net/Elibrary/Arabic/e_reviews/reviewCard.asp?tID=1&id=8204


لغة العرنية ، املؤمتر الدويل الالعرنية لغري العرب: منهج مقرتح للتحعري والتدريسحسن نبري صديق،  -٨
والعوملة وجها لوجه. جامعة ماالنج احلكومية إندونيسيا نالتعاون مع احتاد املدرسني للغة العرنية 

 م ٢٠٠٨إندونيسيا. 
 
 مـ) ١٩٩٧ياض: دار أسامة، (الر ٣ط. ، البحث العلمي: مفهومه، أدواته، أساليبهذوقان عبيدات،  -٩

 
جامعة أم ، (مكة:للناطقني نلغات أخرى املرجع يف تعليم اللغة العرنيةرشدي أمحد طعيمة،  -١٠

 ون سنة)القرى، د
 
، دراسة السمع والكالم صوتيات اللغة من اإلنتاج إ  اإلدراكسعد عبد العئيئ مصلوح،  -١١

 م٢٠٠٠(القاهرة: عا  الكتب)، 
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د. م، نقال عن: ١٩٨٤، املالمح األدائية عند اجلاحظ يف البيان والتبينيعبد اهللا رنيع حممود،  -١٤

ويل املؤمتر الد م، ٢٠٠٨، عوامل معينة على تعلم العرنية للناطقني نغريهاعلي حممد نور املدين، 
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ية إندونيسيا نالتعاون مع احتاد املدرسني للغة العرنية والعوملة وجها لوجه. جامعة ماالنج احلكوم
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 الكتانة (دراسة جتريبية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األو  نلمبانج)
م. اسرتاجتية تدريس اللغة العرنية ناجلامعة اإلسالمية احلكومية (دراسة حالة  ٢٠٠٦عبد العئيئ.  -٢٢

 ة لتعليم اللغة العرنية)نالربنامج اخلاص
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 قائمة المالحق

 يةاألنشطة التعليم

 اللقاء
 االيضاح يةاألنشطة التعليم

 الطلبة الباحثة
كّون اجلملة مبا عندك مث اكتب يف  ١

 السبورة
 أنا أذهب إىل اجلامعة )١
 ذهب إىل اجلامعةيأنا  )٢
 اجلامعاهأذهب إىل  )٣
 رجعتأنا  )٤
 أنا نوم و مثّ رجع ت )٥
 ترجع أريدأنَت  )٦
 كأنا أرج )٧
 بىأنَت تكت )٨
 ..تكتبأنِت  )٩

 أنا أكتب )١٠

 (االختبار القبلي)
ينتج معظم الطلبة اجلملة 

االمسية. بعض الطلبة ينطق 
سليما ولكن ال يقدر أن 
يكتب صحيحا. وبعض 

الطلبة ينتج اجلملة قد سبق 
 ذكرها اآلخر

املالحظة و قّسمت اجلمل إىل قسمني، 
 االمسيةاجلملة الفعلية و اجلملة 

 االستماع والسؤال

زوج، زوجة، قابل، ( املفرداتعرض  ٢
 )فكَّر، يشكو، يأُخذ، تتكلم

 مث االمسيةاجلملة   كونتي
 إعطاء األمناطبعد الفعلية 

 )١احلياة الزوجية  (التهيئة 
بعض الطلبة ينطق سليما 
ولكن ال يقدر أن يكتب 
صحيحا. وبعض الطلبة 

ينتج اجلملة قد سبق ذكرها 
 اآلخر

 األمناط إعطاء

اجلملة مبا عندك مث اكتب يف كّون 
 السبورة

 طالب وهو حممد هذا
 طلب وهو حممد هذا
 طالب هوو  فاطمة هذا
 جديد قلم هذا
  جديد مقال هذا
 جديد سيارة هذا

 امعةاجل إىل ذهب حممد
 معةاجل إىل ذهب حممد

 امعةاجل إىل ذهب فاطمة
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 مجيل بيت هذا
 مجيل سيارة هذا

أسهر، تتم، عنيدة، ( عرض املفردات ٣
تكوين اجلملة (من اجلملة  )أسرة، أخرج، أرجع، تغريَّ 

 مث إىل اجلملة الفعلية) االمسية

 )٢احلياة الزوجية  (احلوار 
بعض الطلبة ينطق سليما 
ولكن ال يقدر أن يكتب 

 صحيحا
قّسمت الفصل إىل فراق، ولكل فرقة 

 ثالثة أنفار

كّون اجلملة باستخدام املفردات 
 اكتب يف السبورةاجلديدة مث 

 هي تتم بزوجها
 تتم بزوجها هو

 تتم عائشة بزوجها
 ها بزوجتتتم عائشة 

 أنَت تعيش مع أسرتك
 تعيش مع أسرتك هو

 أسرةأنَت تعيش مع 
 يعود الزوج من املدينة

 من املدينة الزوجةيعود 
صورة، كبرية، آباء، ( عرض املفردات ٤

 )يرتك، نائم، ضرورة، تبقى
 بطاقة السؤال: يأخذ ١ط -
: تكوين اجلملة ٢ط -

 شفويا االمسية
 : يكتب اإلجابة٣ط -
: تغري إىل اجلملة ٤ط -

 الفعلية شفويا
 : يكتب اإلجابة٥ط

 أنا أبقى يف البيت
 أبقى يف البيت

 يف البيت تبقىأنا 
 أيب يعمل و أنا أنام

  تنامأيب يعمل و أنا 
 يعمل أيب و أنام

 منيعمل أيب و أ
 و تبقى يف البيت يعملأمي ال
 و تبقى يف البيت تعملأمي ال

 )٢احلياة الزوجية  (التهيئة 
بعض الطلبة ينطق سليما 
ولكن ال يقدر أن يكتب 

 صحيحا

قّسمت الفصل إىل فراق، ولكل فرقة 
 مخسة أنفار
 saya tinggal di rumahاألسئلة: (

yang besar, ayah kerja dan saya 
tidur, ibu tidak bekerja dan tetap di 

rumah( 
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نرتك، قرية، عاصمة، ( عرض املفردات ٥
 )نرحل، مزرعة، أهل، جريان

 : يأخذ بطاقة السؤال١ط -
: تكوين اجلملة ٢ط -

 شفويا االمسية
 : يكتب اإلجابة٣ط -
: تغري إىل اجلملة ٤ط -

 الفعلية شفويا
 : يكتب اإلجابة٥ط -

 هو يرتك القرية
 يرتك القرية
 القريههو يرتك 

 يف العاصمةأمحد يعمل 
 يف العاصمة تعملأمحد 

 يعمل أمحد يف العاصمة
 هو يعمل يف املزرعة

 يعمل يف املزرعة

 )١احلياة يف املدينة (احلوار 
بعض الطلبة ينطق سليما 
ولكن ال يقدر أن يكتب 

 صحيحا

قّسمت الفصل إىل فراق، ولكل فرقة 
 . األسئلة:مخسة أنفار

(dia meninggalkan desa, Ahmad 
bekerja di ibu kota, dia bekerja di 

sawah( 

يفضل، يواجه، تلوث، ( عرض املفردات ٦
تكوين اجلملة من اجلملة  )جرمية، ازدحام، ريف، شخص

 مث إىل اجلملة الفعلية االمسية

 )١احلياة يف املدينة (التهيئة 
بعض الطلبة ينطق سليما 
ولكن ال يقدر أن يكتب 

 صحيحا
فراق، ولكل فرقة قّسمت الفصل إىل 

 ثالثة أنفار

كون اجلمل باستخدام املفردات 
 اجلديدة

 أفضل احلياة يف املدينة
 أنا أفضل احلياة يف املدينة

 احلياة يف املدينة تفضلهو 
 أمحد يفضل احلياة يف املدينة

 حتدث التلوث يف املدينة
 املدينة االزدحام يواجه
 املدينة االزدحام تواجه
 املدينة االزدحام توجه

تقع، طريق، أصل، ( عرض املفردات ٧
اإلشارة الضوئية الثالثة، أجته، أنعطف، 

 )أستمر
تكوين اجلملة من اجلملة 

 مث إىل اجلملة الفعلية االمسية

 )٢احلياة يف املدينة (احلوار 
بعض الطلبة ينطق سليما 
ولكن ال يقدر أن يكتب 

قّسمت الفصل إىل فراق، ولكل فرقة  صحيحا
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 ثالثة أنفار

كون اجلمل باستخدام املفردات 
 اجلديدة

 اجلامعة تقع أمام املستشفى
 املشتشفىاجلامعة تقع أمام 

بعد  اإلشارة الضوئية الثالثة
 اجلامعة

 يسارا أنعطفأنا 
 إعطاء األسئلة ٨

اجابة السؤال واحدا فواحدا 
 شفويا مث يكتب اإلجابة يف

 السبورة

 )االختبار البعدي(
ينتج الطلبة اجلملة االمسية 

والفعلية. بعض الطلبة ينطق 
سليما ولكن ال يقدر أن 

 يكتب صحيحا. 

. األسئلة قد سبق املالحظة اجابة الطلبة
 ذكرها

 



5 
 

 
 

 والتدريبات المواد المدروسة
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METODE STATISTIKA: PENDIDIKAN TEORITIS DAN APLIKATIF 

 
df ∝ 

0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 
1 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657 
2 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 
3 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 
4 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 
5 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 

 
6 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 
7 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 
8 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 
9 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 

10 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 
 

11 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 
12 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 
13 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 
14 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 
15 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 

 
16 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 
17 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 
18 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 
19 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 
20 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 

 
21 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 
22 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 
23 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 
24 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 
25 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 

 
26 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 
27 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 
28 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 
29 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756 
Inf. 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576 
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 نتيجة الطالب

 الفرقة الضابطة

 اسم الطالب الرقم
 البعدي االختبار القبلي االختبار

 اجلملة الفعلية االمسيةاجلملة  اجلملة الفعلية االمسيةاجلملة 
١ JUHRIYANTO ٩٥ ٩٨ ٧٠ ٧٢ 
٢ AVIKA TRI HIDAYATI ٨٨ ٨٨ ١٠ ٦٦ 
٣ ESTU DEVI W ٧٧ ٧٧ ١٠ ٤٠ 
٤ NADZIFATUL M ٧٨ ٧٨ ١٠ ٦٠ 
٥ JIHAD PERMADI W ٩٣ ٩٥ ١٠ ٧٠ 
٦ PUTRI ALIFIA T ٩٠ ٩٠ ١٠ ٧٠ 
٧ HIMA LULUK IL J ٧٥ ٧٦ ١٠ ٦٠ 
٨ M. SAPTA WINAHYU ٧٠ ٧٥ ١٠ ٥٠ 
٩ SUCI NUR HIDAYATI ٨٥ ٨٥ ١٠ ٦٢ 
١٠ PRIANGGI A ٨٦ ٨٦ ١٠ ٥٤ 
١١ YANI SANTIKA ٧٩ ٧٨ ١٠ ٥٥ 
١٢ CYNTIA DEVI ١٠٠ ١٠٠ ٧٢ ٨٠ 
١٣ KHOLIFAH ٩٠ ٩٠ ١٠ ٦٦ 
١٤ PUTRI RIZKIA ٨٢ ٨٥ ١٠ ٥٨ 
١٥ KARIMATIN NISA ٩٥ ٩٥ ٦٠ ٧٨ 

 ٨٥،٥٣٣٣٣ ٨٦،٤ ٢١،٤٦٦٦٧ ٦٢،٧٣٣٣٣ نتيجة املعدل
 

 الفرقة التجريبة

 اسم الطالب الرقم
 البعدي االختبار القبلي االختبار

 اجلملة الفعلية االمسيةاجلملة  اجلملة الفعلية االمسيةاجلملة 
١ JUHRIYANTO ٩٥ ٩٨ ٧٠ ٧٢ 
٢ AVIKA TRI HIDAYATI ٨٨ ٨٨ ١٠ ٦٦ 
٣ ESTU DEVI W ٧٧ ٧٧ ١٠ ٤٠ 
٤ NADZIFATUL M ٧٨ ٧٨ ١٠ ٦٠ 
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٥ JIHAD PERMADI W ٩٣ ٩٥ ١٠ ٧٠ 
٦ PUTRI ALIFIA T ٩٠ ٩٠ ١٠ ٧٠ 
٧ HIMA LULUK IL J ٧٥ ٧٦ ١٠ ٦٠ 
٨ M. SAPTA WINAHYU ٧٠ ٧٥ ١٠ ٥٠ 
٩ SUCI NUR HIDAYATI ٨٥ ٨٥ ١٠ ٦٢ 
١٠ PRIANGGI A ٨٦ ٨٦ ١٠ ٥٤ 
١١ YANI SANTIKA ٧٩ ٧٨ ١٠ ٥٥ 
١٢ CYNTIA DEVI ١٠٠ ١٠٠ ٧٢ ٨٠ 
١٣ KHOLIFAH ٩٠ ٩٠ ١٠ ٦٦ 
١٤ PUTRI RIZKIA ٨٢ ٨٥ ١٠ ٥٨ 
١٥ KARIMATIN NISA ٩٥ ٩٥ ٦٠ ٧٨ 

 ٨٥،٥٣٣٣٣ ٨٦،٤ ٢١،٤٦٦٦٧ ٦٢،٧٣٣٣٣ نتيجة املعدل
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 السيرة الذاتية للباحثة:

 تنالرب
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