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 :إىل الرسالة ىذه أىدم

 التأديب أحسن كأٌدباين ربياين اللذين كأمي أيب
 أظفارم نعومة منذ 
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 كإىل زكجىت ركسيتا احملبوبة
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 مثوباهتم كيكثر حسناهتم كيضاعف
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 مستخلص البحث
تطوير المادة النحوية على أساس تحليل األخطاء النحوية في ـ،  َُِٕ الحاج فخريان نور

، رسالة قسم تعليم اللغة العربية بجامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين
سالمية اغبكومية ماالنج كلية الدراسات العليا اؼباجستَت جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإل

قسم تعليم اللغة العربية. اؼبشرؼ األكؿ: الدكتور اغباج ؿبمد عبد اغبميد كاؼبشرؼ 
 الثاين: الدكتور عوف الرفيق.

 اؼبادة النحوية، ربليل األخطاء النحوية الكلمات المفتاحية :
يشعركف بالصعب الشديد يف فهم  إف طلبة اؼبستول الثاين يف قسم تعليم اللغة العربية

القواعد النحوية اليت كاف شٍرحيها يستخدـ اللغة العربية، كليس عندىم كتاب دليل يتعلق باؼبادة 
النحوية اؼبعلمة اليت تستخدـ اللغة الوسيطة. كحينما يتعلموف النحو بالكتاب العريب فلهم 

ة. كإف شرح اؼبادة النحوية بإعطاء األمثلة كظيفتاف: الوظيفة يف فهم اللغة العربية كالقواعد النحوي
الصحيحة فقط بدكف شرح األخطاء النحوية الشائعة اليت كقع فيها الطلبة، ذلك أقل تأثَتا يف 

يقـو الباحث بالبحث الستكشاؼ األخطاء النحوية الشائعة كأسباب  فهمهم كذاكرهتم. لذا
على أساس ربليل األخطاء النحوية لتعلم حدكثها اليت كقع فيها الطلبة، كإلنتاج الكتاب النحوم 

كإذا  مادة النحو النظرم، كلتجربة فعاليتو. كىذا البحث مهم لتاليف األخطاء النحوية كعالجها.
أنبلنا كثَتا من األخطاء اليت يقع فيها الطلبة ستصَت مالزمة لبعضهم بعض الوقت، ككما أف 

 بعض األخطاء ستصَت مالزمة لبعضهم مدة حياهتم.
الدراسة  م ىذا البحث على منهج البحث كالتطوير، كخطواتو عند بركغ كغاؿ عشرة:هبر 

اؼببدئية، كصبع البيانات، كتصميم اؼبنتج، كربكيمو كتعديلو، كذبربتو ؿبدكدة، كتعديلو، كذبربتو 
 .كاسعة، كتعديلو مث إنتاجو صباعيا
لطلبة ىي: عدـ ( األخطاء النحوية الشائعة اليت كقع فيها اُكنتائج ىذا البحث: 

التناسب بُت الفعل كالفاعل كبُت الفعل كنائب الفاعل كبُت اؼببتدأ كاػبرب يف التذكَت كالتأنيث، 
كعدـ تعريف اؼببتدأ، كعدـ تنكَت الصفة اليت تصَت خربا، كعدـ التناسب بُت كاف كأخواهتا باظبها 

التذكَت كالتأنيث، كعدـ كسر نبزة كبُت اسم كاف كأخواهتا خبربىا كبُت اسم إٌف كأخواهتا خبربىا يف 
( أسباب حدكث األخطاء النحوية اليت كقع فيها الطلبة، ِ"إفَّ" اليت كقعت يف أكؿ اعبملة. 

منها: اعبهل كالنسياف بالقواعد، كعدـ اغبفظ بتصريف الفعل اؼباضي كاؼبضارع بشكل جيد، 
تغيَت كزف الفعل اؼبعلـو إىل اجملهوؿ، كعدـ اؼبعرفة باؼبؤنث اؼبعنوم كاجملزم كجبمع التكسَت كبطريقة 

كقلة التدريبات اؼبصاحبة لكل درس، كعدـ مشاركة الطلبة يف تصحيح األخطاء النحوية اليت 
إنتاج الكتاب النحوم على أساس ربليل األخطاء النحوية للطلبة، كإجراءاتو:  (ّ كقعوا فيها.

( ْ. يمو كتعديلو، كذبربتو ؿبدكدة، كتعديلوالدراسة اؼببدئية، كصبع البيانات، كتصميم اؼبنتج، كربك
لو فعالية يف تنمية استيعاب النحو النظرم للطلبة، ألف درجة النحوم اليت أعده الباحث  كتابال

 %ٓ( أكرب من درجة تاء اعبدكؿ على مستول َّٗ.ّ( يف ىذا البحث )t0تاء حساب )
  .(ٖٕٖ.ِ) %ُ( ك من درجة تاء اعبدكؿ على مستول َُُ.ِ)
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ABSTRACT 
 

H. Fakhriannor, 2017, Development of the Nahwu Material-Based Error 
Analysis in the Department of Arabic Language Education State Islamic 
University Antasari Banjarmasin, Thesis, Arabic Education Department, 
Post Graduate Program of State Islamic University Maulana Malik 
Ibrahim Malang. Advisors: (1) Dr. H. M. Abdul Hamid, M.A., (2) Aunur 
Rofiq, Lc., M. Ag., Ph.D. 

 

Keywords: nahwu material, syntactical of error analysis 
Students of the second semester of the Arabic Department of UIN Antasari 

Banjarmasin are very difficult to understand the rules of nahwu which explanation 
is using the Arabic language, and while they do not have a manual about the 
material nahwu learned using the intermediate language. When they studied 
nahwu using an Arabic book, then for them there are two tasks:to understand 
Arabic and grammar, it makes them uninterested. Describing nahwu's material by 
giving the correct example without explaining the syntactic errors they make, it is 
less effective and memorable in their understanding and memory. Researchers 
therefore undertook research to uncover popular nahwu errors and the causes of 
mistakes made by students, to produce an error-based nahwu book for al-Nahwu 
al-Nazhari course study, and test the effectiveness of its use. This research is 
important to avoid and correct syntax errors. If we often ignore the errors that 
students make then the errors will stick in some time, and such as some errors will 
stick in their lifetime. 

Researchers use research and development methods, and the steps 
according to Borg & Gall there are 10: preliminary studies related to potentials 
and problems, collecting data, product design, design validation, design revisions, 
limited product testing, product revisions, product trials Broadly, product revision, 
and mass production.  

The results of this study are 1) Popular mistakes made by students are: 
Mismatch between fi'il and fa'il, fi'il and naibul fa'il, mubtada and khabar on the 
types. Not using isim ma'rifah when positioning as mubtada. Not using isim 
nakirah on adjectives when positioning as khabar. Mismatch between kana and 
his brother with his isim on the type. Mismatch between kana and his brother with 
his khabar, and isim inna and his brother with his khabar on the types. Not take a 
hamzah on the inna that lies at the beginning of the sentence. 2) The causes of 
occurrence syntax error among others are: Not knowing and forgetting about 
grammar. Not memorized tashrif fi'il madhi and mudhari’ perfectly. Not knowing 
with muannats ma'nawi and majzi, and  jamak taksir. Not know how to change 
active verb to passive verb. Lack of regular exercise every lesson. Not correct 
their mistakes directly. Not engage students in correcting the syntactic errors they 
make. 3) Produce Nahwu's book-based error analysis for second semester students 
majoring in Arabic UIN Antasari, and the steps are: preliminary study, data 
gathering, product design, design validation, design revision, limited product 
testing, product revision. 4) The nahwu book compiled by the researcher is 
effective in increasing the understanding and mastery of Al-Nahwu Al-Nazhari 
course for second semester students, because T score in this research (3, 39) is 
greater than T table at the 5% level (2.10) and T table at the 1% level (2.87). 
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ABSTRAK 
 

H. Fakhriannor, 2017, Pengembangan Materi Nahwu berbasis analisis 
kesalahan di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri 
Antasari Banjarmasin, Tesis, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Program 
Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 
Pembimbing 1: Dr. H. M. Abdul Hamid, M.A dan Pembimbing 2: Aunur 
Rofiq, Lc., M. Ag., Ph.D 

Kata Kunci : materi nahwu, analisis kesalahan sintaksis 
Mahasiswa semester II jurusan bahasa Arab UIN Antasari Banjarmasin 

sangat kesulitan dalam memahami kaidah nahwu yang mana penjelasannya itu 
menggunakan bahasa Arab, dan sedangkan mereka itu tidak mempunyai buku 
pedoman tentang materi Nahwu yang dipelajari menggunakan bahasa pengantar 
(Indonesia). Ketika mereka mempelajari Nahwu menggunakan buku berbahasa 
Arab, maka bagi mereka ada dua tugas: memahami bahasa Arab dan kaidah, hal 
itu membuat mereka tidak tertarik. Dan menjelaskan materi Nahwu dengan 
memberikan contoh yang benar saja tanpa menjelaskan kesalahan sintaksis yang 
mereka lakukan, hal itu kurang efektif dan kurang berkesan dalam pemahaman 
dan memori mereka. Karena itu peneliti melakukan penelitian untuk: mengungkap 
kesalahan nahwu populer dan sebab-sebab terjadinya kesalahan yang dilakukan 
oleh mahasiswa, memproduksi buku nahwu berbasis error analysis untuk 
pembelajaran mata kuliah al-nahwu al-nazhari, dan menguji efektivitasnya. 
Penelitian ini penting untuk menghindari dan memperbaiki kesalahan sintaksis. 
Apabila kita sering mengabaikan kesalahan yang dilakukan siswa maka kesalahan 
itu akan melekat dalam beberapa waktu, sebagaimana beberapa kesalahan akan 
melekat selama hidup mereka. 

Peneliti menggunakan metode penelitian dan pengembangan, dan langkah-
langkahnya menurut Borg & Gall ada 10: studi pendahuluan, mengumpulkan data, 
desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk secara terbatas, 
revisi produk, uji coba produk secara luas, revisi produk, dan produksi massal. 

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Kesalahan populer yang dilakukan 
mahasiswa adalah: Ketidak sesuaian antara fi’il dan fa’il, fi’il dan naibul fa’il, 
mubtada dan khabar pada jenisnya. Tidak menggunakan isim ma’rifah ketika 
berposisi sebagai mubtada. Tidak menggunakan isim nakirah pada kata sifat yang 
berposisi sebagai khabar. Ketidak sesuaian antara kana dan saudaranya dengan 
isimnya pada jenisnya. Ketidak sesuaian antara isim kana dan saudaranya dengan 
khabarnya, dan antara isim inna dan saudaranya dengan khabarnya pada jenisnya. 
Tidak men-kasrah-kan hamzah pada inna yang terletak di awal kalimat. 2) Sebab-
sebab terjadinya kesalahan sintaksis diantaranya adalah: Tidak mengetahui dan 
lupa tentang kaidah. Tidak hapal tashrif fi’il madhi dan mudhari’ secara 
sempurna. Tidak tahu dengan muannats ma’nawi, majzi, jamak taksir, dan cara 
merubah kata kerja aktif menjadi pasif. Kurangnya latihan rutin setiap pelajaran. 
Tidak mengikut sertakan mahasiswa dalam megoreksi kesalahan sintaksis yang 
mereka lakukan. 3) Menghasilkan buku Nahwu berbasis analisis kesalahan untuk 
mahasiswa semester II jurusan bahasa Arab UIN Antasari, dan langkah-
langkahnya adalah: studi pendahuluan, mengumpulkan data, mendesain produk, 
memvalidasi desain, merevisi desain, uji coba produk secara terbatas, merevisi 
produk. 4) Buku nahwu yang disusun oleh peneliti efektif dalam meningkatkan 
pemahaman dan penguasaan mata kuliah al-Nahwu al-Nazhari bagi mahasisiwa 
semester II, karena skor T hitung pada penelitian ini (3,39) lebih besar dari T tabel 
pada tingkat 5% (2,10) dan T tabel pada tingkat 1%  (2,87). 
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 مقدمةال -أ 
تابة، كفهم سليم عن إف اللغة العربية الصحيحة تعبَت صادؽ سليم بالنطق أك الك

طريق االستماع كالقراءة. لذا ينبغي أف يتم الًتكيز على فهم النصوص اؼبقركءة كاؼبنطوقة 
إنو الشك أف لتعليم اللغة العربية يف اؼبدارس ف ُكعلى التعبَت نطقا ككتابة تعبَتا صادقا.

ات كمشكالت تعًتض دكف الوصوؿ إىل الغاية اؼبنشودة اؼبشركعة. كىذه قبكاعبامعات ع
العقبات تتعلق باعبوانب الكثَتة منها ما يتعلق باؼبادة كطرؽ تدريسها، كاؼبدرس كالطالب 

الطلبة أف مادة النحو يعترب كال سيما يف تعليم قواعد اللغة،  ِككذا البيئة اليت ربيط هبا.
، كىذا االعتبار يبنعهم كيعوقهم يف تعلم النحو جبٌد كضباسة هامن اؼبواد الصعب تعلم  

 .ملكاىتماـ كا

كانت اؼبشكالت يف تعليم قواعد اللغة، منها: إف معظم الكتب التعليمية يف 
قواعد النحو ثقيلة، تقليدية، كفبلة بكثرة الكتابة كبعدـ الصور كاأللواف يف الكتب 

مع أف الكتب التعليمية من أىم  ّ.يمية حىت يصبح الطلبة ال ينجذبوف إىل الدرسالتعل
كإذا كاف اؼبعلم لو دكر يف عملية التعليم فإف الكتاب  ْكالتعليم. شيء يف عملية التعلم

التعليمي ىو الذم هبعل ىذه العملية مستمرة بُت الطالب كبُت اؼبعلم حىت وبصل على 
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ا يريده من التعليم، فالكتاب باؽ معو ينظر فيو كلما أراد، كمن مث قبد الكتاب م
أيضا فإنو ينبغي كضع  كلذا ٓالتعليمي اعبيد ىو الذم هبذب الطالب كبوه كيشبع رغبتو.

سليمُت مع االستساغة قواعد النحو يف موضعها الصحيح بالنسبة للتعبَت كالفهم ال
 ٔكالتذكؽ يف صبيع األحواؿ".

أما أىداؼ تعليم القواعد النحوية يف اؼبرحلتُت اإلعدادية كالثانوية فمنها:مساعدة 
الطالب على تقوًن ألسنتهم، كمساعدة الطالب على تقوًن كتاباهتم، كتنمية قدرة 

ا يقرؤكف فهما دقيقا، كتنمية قدرة الطالب على تقوًن فهم ما الطالب على تقوًن فهم م
يسمعوف فهما دقيقا، كذبنب اػبطأ يف اغبديث كالقراءة كالكتابة، كسبييز الصواب من 
اػبطأ يف الًتاكيب، كسبييز الصواب من اػبطأ يف بنية الكلمة، كسبييز الصواب من اػبطأ 

 7يف هناية الكلمة.

بناء على خربيت حينما تعلمت يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارم 
قد ف يف مرحلة البكالوريوس كقابلت بعض طلبتو، اإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت

يس عند الطلبة كتاب دليل يتعلق متعددة، منها: ل ةىر مشكالت ظاىناؾ  اكتشفتي 
كعنصر مساعد   اإلندكنيسية الوسيطة أك اللغة تستخدـ اللغةاليت  باؼبادة النحوية اؼبعلمة

، ألهنم يشعركف بالصعب  كاؼبشكلة عندىمعتربى ؽبم يف تعلم القواعد النحوية، كىذا يي 
كأما اؼبشكلة  ية.الشديد يف فهم القواعد النحوية اليت كاف شٍرحيها يستخدـ اللغة العرب

لدل طلبة قسم تعليم اللغة العربية يف تعٌلم النحو فهي تعل قهم باؼبعلم لكي يساعدىم 
على فهم القواعد كاستيعاهبا، مع أننا قد عرفنا أف دكر اؼبعلم يف اعبامعة على اإلرشاد 

ية القواعد يف عمل قليل كعلى التوجيو ؿبدكد بسبب كقت ؿبدكد كقليل. كإذا شرح اؼبعلم
التعلم كالتعليم داخل الفصل يقدر بعض الطلبة على فهم القواعد كاستيعاهبا. كحينما 
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يقرأ كيطالع الطلبة القواعد خارج الفصل فأكثرىم كمعظمهم ال يقدركف على فهمها 
 ٖذاتيا، ألف الكتب النحوية كاؼبراجع تستخدـ اللغة العربية كال تستخدـ اللغة الوسيطة.

كيرجو الباحث أف تكوف اؼبادة النحوية اليت سيعٌدىا قادرة على تقليل ارتباط الطلبة 
 ، كعلى جٍعلهم تعٌلما ذاتيا.كتعٌلقهم باؼبعلم

القواعد النحوية بالكتاب الذم يستخدـ اللغة العربية فلهم  يتعلم الطلبةكحينما  
حينئذ كظيفتاف: الوظيفة يف فهم اللغة العربية كالوظيفة يف فهم القواعد النحوية، كذلك مل 

اس ربليل أراد الباحث أف يعد الكتاب النحوم على أس اكبوه، كلذ إىل جذب الطلبةني
تسهيال كتفهيما ؽبم يف تعلم  أك الوسيطة األخطاء النحوية كباستخداـ اللغة اإلندكنيسية

كاؼبادة النحوية اليت سيعٌدىا الباحث ىي اؼبادة اليت  .تعلما ذاتيا كصباعيا القواعد النحوية
م، يبكن أف يستخدمها كيستفيدىا اؼبعلم كاحملاكلة لتحسُت نوعية عملية التعلم كالتعلي

 ذايت كاعبماعي يف أم مكاف ك زماف،الطلبة أيضا يف التعلم ال اؼبادة سيستخدمها كىذه
 يس فقط داخل الفصل بل خارجو أيضا.ل

النحوية بإعطاء األمثلة الصحيحة فقط ة ادأيضا: أف يشرح اؼبعلم اؼباؼبشكلة من ك 
أقل ألمثلة، كىذا األخطاء النحوية الشائعة اليت يرتكبها بعض الطلبة يف تلك اكال يشرح 

على أساس أراد الباحث أف يعد الكتاب النحوم  اتأثَتا يف فهم الطلبة كذاكرهتم، كلذ
كي يًتكز تعليم القواعد النحوية على األخطاء النحوية ل ربليل األخطاء النحوية كأمثلتها

 ،تلك األمثلة يف جوانب األخطاء يعرؼ كيفهم الطلبة كي اليت يرتكبها بعض الطلبة، كل
تعرٌب األمثلة اػباطئة الشائعة ك  .كىذه العملية ستؤثر يف فهمهم كستقٌوم كستيطيل ذاكرهتم

كثَتا من األخطاء اليت   نبلناكإذا أ أكجو األخطاء اليت يرتكبها بعض الطلبة كأكثرىم،
يرتكبها الطلبة ستصَت مالزمة لبعضهم بعض الوقت، كما أف بعض األخطاء ستصَت 
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يف اؼبستول  مادة "النحو النظرم"  الطلبة يتعلمكحينما اهتم. مالزمة لبعضهم مدة حي
الصواب من اػبطأ يف  الثاين باستخداـ األمثلة اػباطئة الشائعة فهم سيقدركف على سبييز

، كىذه كلها أىداؼ رئيسية ينبغي أف وبٌققها الًتاكيب، كيف بنية الكلمة، كيف هنايتها
 .اؼبعلم يف تعليم القواعد النحوية

كالت، جديرا بالذكر: ىذه اؼبشت الرغبة الشديدة يف نفس الباحث غبل كظهر 
تعليمها لغَت الناطقُت هبا، ك  ة العربيةيف تعلم اللغ مهما كمركزيادكرا  إف علم النحو يلعب

ثر ىذه اؼبشكالت يف أزمنة طويلة فستؤ  نبلنا تنمية اؼبهارات اللغوية. كإذا أثر كثَتا يفكيؤ 
 غبل-بالبحث  لذلك، يقـو الباحث. اؼبهارات اللغوية األربعودة جيف  طلبةاللدل كثَتا 

اؼبادة النحوية على أساس ربليل األخطاء النحوية يف قسم  "تطويرالعنواف ب -اؼبشكالت
 اإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت". تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارم

 أسئلة البحث  -ب 
ما  بحثمشكلة البحث اؼبتعلقة هبذا الف إ، فخلفية البحث السابقة استنادا إىل

 :يلي
قسم تعليم ما األخطاء النحوية الشائعة اليت يقع فيها طلبة اؼبستول الثاين يف  -ُ

يف تعليم النحو  جبامعة أنتسارم اإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت اللغة العربية
 النظرم؟

قسم تول الثاين يف ما أسباب حدكث األخطاء الشائعة اليت يقع فيها طلبة اؼبس -ِ
يف تعليم  جبامعة أنتسارم اإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت تعليم اللغة العربية

 النحو النظرم ؟
 تعليم النحولًتقية النحوية على أساس ربليل األخطاء النحوية  ةدااؼب تطوير كيف -ّ

جبامعة أنتسارم اإلسالمية اغبكومية  قسم تعليم اللغة العربيةيف  النظرم
 ماسُت؟بنجر 
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يف النحوية على أساس ربليل األخطاء النحوية  ةداما مدل فعالية استخداـ اؼب -ْ
اؼبستول الثاين يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة  لدل طلبة النظرم النحوتعليم 

 أنتسارم اإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت؟ 
 أهداف البحث  -ج 

قسم ع فيها طلبة اؼبستول الثاين يف األخطاء النحوية الشائعة اليت يق الكتشاؼ -ُ
يف تعليم  جبامعة أنتسارم اإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت تعليم اللغة العربية

 النحو النظرم.
اليت يقع فيها طلبة اؼبستول  الكتشاؼ أسباب حدكث األخطاء النحوية الشائعة -ِ

 كومية بنجرماسُتجبامعة أنتسارم اإلسالمية اغب قسم تعليم اللغة العربيةالثاين يف 
 يف تعليم النحو النظرم.

 تعليم النحولًتقية النحوية على أساس ربليل األخطاء النحوية  ةدااؼب إلنتاج -ّ
جبامعة أنتسارم اإلسالمية اغبكومية  قسم تعليم اللغة العربيةيف  النظرم

 .بنجرماسُت
يف لنحوية النحوية على أساس ربليل األخطاء ا ةدلقياس فعالية استخداـ اؼبا -ْ

اؼبستول الثاين يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة  لدل طلبة النظرم النحوتعليم 
 .أنتسارم اإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت

 

 فروض البحث -د 
 فركض البحث يف ىذا البحث كما يلي:

بصحيح، ففهموا  استطاع الطلبة أف يقوموا بتحليل األخطاء النحويةكلما  -ُ
 يف اعبملة. طأالصواب من اػب

حينما استطاع ىذا الكتاب أف يثَت اىتماـ الطلبة فحينئذ تزداد دكافعهم يف تعلم  -ِ
 النحو.
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يقوم  على أساس األخطاء النحوية فافًتض الباحث أف استخداـ ىذا الكتاب -ّ
ذاكرة الطلبة يف تعلم النحو، كيسهٌلهم يف سبييز الصواب من اػبطأ يف الًتاكيب، 

  .يف هناية الكلمةمة، ك يف بنية الكلك 
 

  مواصفات المنتج -ه 
على  يكتاب تعليممن ىذا البحث يريد الباحث أف ينتج مادة كبوية بشكل  

أساس ربليل األخطاء النحوية كاحتياجات طلبة اؼبستول الثاين يف قسم تعليم اللغة 
 :ىذا اؼبنتج، كفيما يلي مواصفات العربية

النحو النظرم على أساس ربليل ت لتعليم حسب اؼبوضوعا الكتابتألف ىذا ي -ُ
األخطاء النحوية الشائعة عن ىي  نحويةال األخطاء مواصفاتك  األخطاء النحوية،

اليت   ، كما يتعلق هبا"الفاعل كنائبو، كاؼببتدأ كخربه، ككاف كأخواهتا، كإٌف كأخواهتا"
ارم اإلسالمية كقع فيها طلبة اؼبستول الثاين قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتس

 اغبكومية بنجرماسُت.
 "ْىذا الكتاب حجمو "أ  -ِ
  ُْٕعدد صفحة ىذا الكتاب  -ّ
 يتكوف ىذا الكتاب من: -ْ

 Mudah Belajar Bahasa Arab"الغالؼ" الذم ييكتىب فيو موضوع الكتاب " -

Berbasis Analisis Kesalahan كمؤلفو، كؼبن يؤلَّف ىذا الكتاب )يؤلَّف ىذا ،"
ب لطلبة اؼبستول الثاين قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارم اإلسالمية الكتا

 اغبكومية بنجرماسُت(، كالشعار "إقرأ"، كاػبط العريب "إقرأ".
 ككلمة التمهيد -
 كاألىداؼ التعليمية -
 كدليل استخداـ الكتاب -
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 كالفهرس -
الكلمات اليت النحوية اليت تتكوف من سبعة، كىي: "الكلمة، ك كاؼبوضوعات  -

 تنتظم يف اعبملة، كالفاعل كنائبو، كاؼببتدأ كخربه، ككاف كأخواهتا، كإٌف كأخواهتا".
الفاعل كنائبو، كاؼببتدأ كخربه، ككاف كأخواهتا، " عن األخطاء النحوية الشائعة مادة -

 ، كما يتعلق هبا".كإٌف كأخواهتا
كربويل كلمات، خطأ، كترتيب ال-: صحيحيف شكلىذا الكتاب لو تدريبات  -

 ات، كربليل األخطاء النحوية يف اعبمل مث تصحيحها.، كملء الفراغاعبمل
 كاؼبراجع -

 ىذا الكتاب: مزايا -ٓ
 يقدـ اؼبادة من السهلة إىل الصعبة -
 يبكن أف يستخدمو الطلبة للتعلم الذايت كاعبماعي داخل الفصل كخارجو. -
 اليت تتعلق باؼبادة النحوية. يستخدـ اعبداكؿ يف توضيح األقساـ كاألمثلة -
 يستخدـ اللغتُت )اللغة العربية كاإلندكنيسية/الوسيطة(. -
 يستخدـ األلواف اؼبتنوعة لًتكيز اىتماـ القارئُت بشرح اؼبادة.  -
الفاعل كنائبو، كاؼببتدأ كخربه، ككاف " عن األخطاء النحوية الشائعة مادة قدِّـي -

اليت يقع فيها طلبة قسم تعليم اللغة  علق هبا"، كما يتكأخواهتا، كإٌف كأخواهتا
 العربية جبامعة أنتسارم اإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت.

يف قسم تعليم  عن تعليم مادة النحو النظرم احتياجات طلبة اؼبستول الثاينيلٌّب  -
 اللغة العربية جبامعة أنتسارم اإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت

 ىذا الكتاب: عيوب -ٔ
 م الكتاب كبَتحج -
 اؼبادة كثَتة كمفصلة جدا -
 شرح اؼبادة طويل -
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  أهمية البحث  -و 
 األنبية النظرية -ُ

من العلـو  تزيد كتثرم اػبزينة البحث ىذا نتيجة تكوف أف الباحث يرجو (أ 
، كمكتبة بنجرماسُت كاؼبعارؼ يف مكتبة جامعة أنتسارم اإلسالمية اغبكومية

 .يم اإلسالمية اغبكومية ماالنجموالنا مالك إبراىجامعة 
 

 األنبية التطبيقية   -ِ
امعة جب قسم تعليم اللغة العربية لتسهيل الطلبة يف تعلم النحو. كخاصة لطلبة (أ 

 "أنتسارم" اإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت.
للمساعدة يف ربليل اعبملة، كيف فهم النصوص العربية كيف ترصبتها  (ب 

 بالصحيح. 
 اللغة العربية تعبَتا صحيحا صادقا يف النطق كالكتابة. ة يف تعبَتللمساعد (ج 
إلدراؾ الفركؽ الدقيقة عن األخطاء النحوية الشائعة، كلتمييز الصواب من  (د 

 اػبطأ يف اعبملة، كلتجنب اػبطأ يف الكالـ كالقراءة كالكتابة.
ة قدرهتم على ؼبساعدة الطلبة كغَتىم على تقوًن ألسنتهم ك كتاباهتم، كلتنمي (ق 

تقوًن فهم ما يقرؤكف فهما دقيقا، كلتنمية قدرهتم على تقوًن فهم ما 
 يسمعوف فهما دقيقا.

 النحوية.  ادةؼبساعدة معلمى اللغة العربية يف عملية تعليم اؼب (ك 
 حدود البحث -ز 

 على شكل إعداد مادة النحو النظرم يعٍت النحوية ةدتطوير اؼبا :اغبد اؼبوضوعي -ُ
ب التعليمي الذم كانت ؿبتوياتو تشتمل على "الكلمة، كالكلمات اليت الكتا

، الفاعل كنائبو، كاؼببتدأ كخربه، ككاف كأخواهتا، كإٌف كأخواهتاتنتظم يف اعبملة، ك 
الفاعل فهو ربليل األخطاء عن " ربليل األخطاء النحويةكما يتعلق هبا". كأما 

، كما يتعلق هبا" اليت كقع فيها كأخواهتا كنائبو، كاؼببتدأ كخربه، ككاف كأخواهتا، كإفٌ 
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 إعداد مادة النحو النظرم اختار الباحث اؼبوضوعات يفك  طلبة اؼبستول الثاين.
الفاعل كنائبو، الكلمة، كالكلمات اليت تنتظم يف اعبملة، ك ): تكوف مناليت ت

على أساس  (، كما يتعلق هباكاؼببتدأ كخربه، ككاف كأخواهتا، كإٌف كأخواهتا
 ؼبستول الثاينطلبة اكاؼبنهج اؼبقرر لكربليل األخطاء النحوية،  ،تياجات الطلبةاح

 .يف قسم تعليم اللغة العربية
 

: جامعة "أنتسارم" اإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت. كاختيار ىذه اغبد اؼبكاين -ِ
ىذه اعبامعة مشكالت متعددة قسم تعليم اللغة العربية يف ل اعبامعة للبحث ألفٌ 

. كىذه اعبامعة كحيدة من كما شرح الباحث يف "اؼبقدمة"  النحوية علم اؼبادةيف ت
"تطوير ؼبنتاف اعبنوبية. إذا قبح البحث عن ااعبامعة اإلسالمية اغبكومية بك

يف  لطلبة اؼبستول الثاين على أساس ربليل األخطاء النحوية" الكتاب التعليمي
 ىذه اعبامعة فسوؼ تتبع  اعبامعات حوؽبا. 

 

 . َُِٕ أبريل ُِ إىل فرباير ُِ: جرت التجربة يف تاريخ اغبد الزماين -ّ
 

 الدراسات السابقة -ح 
 اطلع الباحث على بعض البحوث العلمية اؼبتعلقة ببحثو كىى كما يلى: 

النحوية يف قراءة الطلبة بالربنامج  ربليل األخطاء"حبث ـبلصُت نوكم عن  -ُ
امعة اإلسالمية اغبكومية سالتيجا جباكل اؼبكثف لتعليم اللغة العربية يف اعب

كأىداؼ ىذا البحث: معرفة   . َُِّ-َُِِ". رسالة اؼباجسًت، الوسطى
يف اعبامعة اإلسالمية اليت يرتكبها الطلبة يف الربنامج  أشكاؿ  األخطاء النحوية

عند قراءهتم النصوص العربية، كمعرفة أسباب كقوعهم يف  اغبكومية سالتيجا
حوية عند القراءة، كإداراؾ اؼبعاعبة اؼبناسبة ألخطائهم النحوية عند األخطاء الن

ة ىذا البحث: أٌف كنتيج كصفي ربليلي.منهج  :كمنهج ىذا البحثالقراءة. 
األخطاء النحوية اليت سبثل أعلى نسبة من صبيع العناصر من اجملموعات الثالثة 
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يف النعت كالبدؿ )مرفوعات األظباء كمنصوباهتا كـبفوضاهتا( كىي األخطاء 
. كأما األخطاء النحوية يف %ٕ،ِٖللمنصوب إذ يبلغاف النسبة اؼبئوية لألخطاء 

يف اجملركرات حبرؼ "يف" سبثل أقل نسبة من صبيع العناصر يف اجملموعات الثالثة 
. كمن األسباب الداعية لوقوع األخطاء %ٔ،َتبلغ النسبة اؼبئوية لألخطاء  إذ

أ( نقصاف التدريبات يف القواعد أثناء القراءة القتصار النحوية يف القراءة ىي: 
الوقت يف التعليم، كجملرد التدريبات النحوية يف القراءة يف الفصل الدارسي. ب( 
عدـ فعالية طريقة التدريس يف النحو يؤدم إىل الصعوبة يف الفهم. ج( كضعف 

 ٗثقة الطلبة على أنفسهم مع أٌف ؽبم معرفة يف النحو.
 

يف اجمللس خطاء النحوية يف قراءة األذكار كالصلوات األ"حبث ؿبمد سعيد عن  -ِ
-َُُِ. رسالة اؼباجسًت، "و )اؼبشكالت كاغبلوؿ(األسبوعي بقرية بومي أي

األخطاء النحوية يف قراءة األذكار  كأىداؼ ىذا البحث: كشف. َُِِ
 :كمنهج ىذا البحثككصفها.  ويف اجمللس األسبوعي بقرية بومي أيكالصلوات 

ة ىذا البحث: أف األخطاء النحوية يف قراءة أعضاء كنتيج ليلي.كصفي ربمنهج 
قد شاعت  كتعبَتىم عن األذكار كالصلوات بقرية بومي أيو اجمللس األسبوعي

كإف أعضاء اجمللس األسبوعي قد عربكا  .% ٔٗ،ََككثرت حىت كصلت إىل 
عد ىذه األخطاء من استماع اؼبعرب اػباطئ. كليس ؽبم كفاءة كاغية يف القوا

النحوية. كإهنم وبتاجوف إىل معلم اللغة العربية الذم يعطي الفتاكم اللغوية يف كل 
الربامج، أك وبتاجوف إىل اؼبلقن اللغوم عند قراءهتم األذكار كالصلوات. كإف 

                                                           
ربليل األخطاء النحوية يف قراءة الطلبة بالربنامج اؼبكثف لتعليم اللغة العربية يف اعبامعة اإلسالمية  ،مـبلصُت نوك ٗ

ماالنج: رسالة اؼباجستَت غَت منشورة، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية  ،اغبكومية سالتيجا جباكل الوسطى
 .َُِّ-َُِِ اغبكومية ماالنج،
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أعضاء ىذا اجمللس ىم وبتاجوف إىل تعليم اللغة العربية كخاصة إىل القواعد 
 َُالنحوية.

 

دل ربليل األخطاء النحوية يف التعبَت التحريرم ل"حبث ؿبمد شاطّب نوكم عن  -ّ
 عاـ طلبة قسم اآلداب العريب بكلية اآلداب جبامعة ماالنج اغبكومية

كأىداؼ ىذا البحث: . ََِٔ-ََِٓرسالة اؼباجستَت، . "ََِْ/ََِّ
الفصلُت الثالث كالرابع يف التعبَت التحريرم لدل طلبة  كصف األخطاء النحوية

اب جبامعة كلية اآلدالتابع ب قسم اآلداب العريبـ  ََِْ/ََِّللعاـ اعبامعي
كصفي ربليلي. كنتيجة ىذا منهج  :كمنهج ىذا البحث. ماالنج اغبكومية

األخطاء النحوية يف إنشاء الطلبة الكتايب لطلبة الفصلُت الثالث  فأ البحث:
كلية اآلداب جبامعة ـ بََِْ/ََِّكالرابع يف قسم اآلداب للعاـ اعبامعي

ث كاإلفراد كالتثنية كاعبمع ىي أخطاء تطبيق التذكَت كالتأني ماالنج اغبكومية
تطبيق قاعدة الصفة كاؼبوصوؼ، كالتذكَت  كاإلعراب يف اؼببتدأ كاػبرب، كأخطاء

 ُُ.كالتأنيث يف الفعل كالفاعل
 

"ربليل األخطاء النحوية يف مهارة الكتابة لطالب شعبة اللغة عن  سًتياكاف حبث -ْ
. رسالة العربية بكلية اللغة كاآلداب العريب باعبامعة اإلسالمية اغبكومية ماالنج"

كتابة يف   كأىداؼ ىذا البحث: كصف األخطاء النحوية. ََِْ اجسًت،اؼب
شعبة اللغة العربية باعبامعة اإلسالمية اغبكومية ماالنج للمرحلة  اإلنشاء لطالب

كصفي كيفي. كنتيجة ىذا منهج  :كمنهج ىذا البحثاػبامسة بفصل )ب(. 
                                                           

وية يف قراءة األذكار كالصلوات يف اجمللس األسبوعي بقرية بومي أيو )اؼبشكالت األخطاء النح ،ؿبمد سعيدَُ
 ، ماالنج: رسالة اؼباجستَت غَت منشورة، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج،كاغبلوؿ(
َُُِ-َُِِ. 

ربليل األخطاء النحوية يف التعبَت التحريرم لدل طلبة قسم اآلداب العريب بكلية اآلداب ؿبمد شاطّب نوكم، ُُ
، ماالنج: رسالة اؼباجستَت غَت منشورة، جامعة ماالنج ََِْ/ََِّعبامعي جبامعة ماالنج اغبكومية للعاـ ا

 .ََِٔ-ََِٓاإلسالمية اغبكومية، 
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 مث تلي األخطاءالبحث: أف األخطاء يف اعبملة الفعلية أكثر كقوعا من غَتىا، 
 ُِعلى الًتتيب يف النعت كاؼبنعوت كيف اعبملة االظبية.

 

"ربليل األخطاء يف استعماؿ الًتكيب الوصفي يف اللغة العربية  مسلمُت عنحبث  -ٓ
)دراسة يف اإلنشاء لطلبة الصف الثالث باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية 

كأىداؼ ىذا البحث: كصف  .ََِّ. رسالة اؼباجسًت، النموذجية ماكاسار("
ة يف استعماؿ الًتكيب الوصفي يف اإلنشاء العريب لطلبة أضرب األخطاء النحوي

باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية النموذجية ماكاسار للعاـ  الصف الثالث
كيفي. كنتيجة ىذا منهج   :كمنهج ىذا البحث. ََِّ/ََِِالدارسي 

البحث: أف األخطاء يف استعماؿ الًتكيب الوصفي اؼبفرد ال اعبمع. كأف 
اؼبؤدية إىل حدكث تلك األخطاء تتوقف على كفاءة الدارسُت يف األسباب 

 ُّاالستيعاب على اللغة العربية كقواعدىا.

 ةادعلى الدراسات السابقة فيجد أٌف حبثو عن تطوير اؼببعد أف يطلع الباحث 
النحوية على أساس ربليل األخطاء النحوية ىبتلف دبوضوع البحوث السابقة، لذلك ال 

البحوث السابقة، أف كل البحوث ك العلمي  ثو البحث. كالفرؽ األساسي بُت حبتكرار يف
بحث عن األخطاء فيأما حبثي اآلف، ثت عن األخطاء النحوية كصفيا، ك السابقة حب

كأما عينة حبثي فتختلف بعينات البحوث السابقة ألف عينة حبثي  حبثا تطويريا.النحوية 
كعينات البحوث  التعليم،ىي طلبة اؼبستول الثاين لقسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية ك 

                                                           
ربليل األخطاء النحوية يف مهارة الكتابة لطالب شعبة اللغة العربية بكلية اللغة كاآلداب العريب ، سًتياكافُِ

المية اغبكومية، ، ماالنج: رسالة اؼباجستَت غَت منشورة، جامعة ماالنج اإلسباعبامعة اإلسالمية اغبكومية ماالنج
ََِْ. 

ربليل األخطاء يف استعماؿ الًتكيب الوصفي يف اللغة العربية )دراسة يف اإلنشاء لطلبة الصف الثالث  ،مسلمُتُّ
النج: رسالة اؼباجستَت غَت منشورة، جامعة ماالنج ، ماباؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية النموذجية ماكاسار(

 .ََِّاإلسالمية اغبكومية، 
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كذلك. كحبثي عن "تطوير اؼبادة النحوية على أساس ربليل األخطاء  السابقة ليست
كىي أٌف حبث  النحوية" مناسب بأنبية ربليل األخطاء يف برامج تعليم اللغات األجنبية،

عد كي. عبد الرضبن إبراىيم الفوزافاألخطاء يفيد يف إعداد اؼبواد التعليمية كما قاؿ بو 
على أساس ربليل األخطاء  ادة النحو النظرمالباحث الكتاب التعليمي الذم يتعلق دب

النحوية. كىذا الكتاب سيستخدمو احملاضر يف عملية التعلم كالتعليم عن علم النحو 
ذايت كاعبماعي يف أم داخل الفصل. كىذا الكتاب سيستخدمو الطلبة أيضا يف التعلم ال

 ل الفصل بل خارجو أيضا. ليس فقط داخ مكاف ك زماف،

 تحديد المصطلحات  -ط 
كتاب التعليمي عن مادة النحو النظرم لطلبة النحوية: ىو إعداد ال ةدتطوير اؼبا -ُ

اليت كقعوا فيها. كىذا  األخطاء النحويةك  على أساس احتياجاهتم اؼبستول الثاين
ا، كاسم كاف ه، ككاف كأخواهتالفاعل كنائبو، كاؼببتدأ كخرب )تكوف من ي الكتاب

كاسم إٌف كأخواهتا، كخرب إٌف  كأخواهتا، كخرب كاف كأخواهتا، كإٌف كأخواهتا،
على أساس يف ىذا الكتاب  األمثلة  بعضكتقدًن  كأخواهتا، كما يتعلق هبا(.

     ربليل األخطاء النحوية.
ىي ما كاف الًتكيب أك اعبملة زبالف كال توافق القواعد  األخطاء النحوية: -ِ

 كىي األخطاء اليت يقع فيها طلبة قسم تعليم اللغة العربية. .ويةالنح



 

 

 

 
 الفصل الثاني
 اإلطار النظري
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 الثاني الفصل
 النظري اإلطار
حث: اؼببحث األكؿ إعداد اؼبواد التعليمية، وبتوم ىذا الفصل على ثالثة مبا

 كاؼببحث الثاين علم النحو، كاؼببحث الثالث ربليل األخطاء

 : إعداد المواد التعليميةالمبحث األول
 مفهوم المواد التعليمية  -أ 

قاؿ رشدم أضبد طعيمة: اؼبواد التعليمية ىي ؾبموعة من اػبربات الًتبوية 
جى تزكيد الطالب هبا، كاالذباىات كالقيم اليت يراد تنميتها كاغبقائق كاؼبعلومات اليت ير 

عندىم، أك اؼبهارات اغبركية اليت يراد إكساهبا إياىم، هبدؼ ربقيق النمو الشامل 
  ُاؼبتكامل ؽبم يف ضوء األىداؼ اؼبقررة يف اؼبنهج.

كىناؾ النظرية األخرل عن مفهـو اؼبواد التعليمية، كىي كما قاؿ فتحي علي 
يونس كؿبمد عبد الرؤكؼ الشيخ: إف اؼبواد التعليمية ىي احملتول التعليمي الذم يرغب 

كجدانية أم أهنا ىي اؼبعلم يف تقديبو للطالب بغرض ربقيق أىداؼ تعليمية أك مهارية أك 
 ِاؼبضموف الذم يتعلمو الطالب يف علم ما.

 إعداد المواد التعليمية مفهوم -ب 
ية ىي يف األساس عملية علمية تربوية، إذف فهي إف عملية إعداد اؼبواد التعليم

عملية تقـو على ؾبموعة من األسس كاؼببادئ اؼبستمدة من اجملاالت اليت ينبغي أف تعاجل 
                                                           

مكة اؼبكرمة: جامعة أـ ، )ِ، ج. اؼبرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل رشدم أضبد طعيمة،ُ
 .َِِ(، ص. ُٖٔٗالقرل، 

اؼبرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب: من النظرية كالتطبيق، فتحي علي يونس كؿبمد عبد الرؤكؼ الشيخ، ِ
  .ُٖ(، ص. ََِّ)القاىرة: مكتبة كىبة، 
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إذا نظرنا إىل ميدف تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا لوجدنا أننا فيف اؼبواد التعليمية. 
 ّعلى أمرين فيما يتصل باؼبواد التعليمية:

إما أف لبتار من اؼبواد اؼبطركحة يف اؼبيداف، كيف ىذه اغبالة تقابلنا صعوبتاف: أكالنبا  -ُ
ىل ىذه اؼبواد من انتقادات كثَتة، كثانيتهما عدـ كجود معايَت إجرائية متفق ما كجو إ

 عليها لالختيار السليم.
كإما أف نقـو بإعداد مواد جديدة، كيف ىذه اغبالة تقابلنا صعوبة تتمثل يف قلة  -ِ

الدراسات العلمية اليت تضع بُت أيدينا األسس كاؼببادئ اليت ينبغي أف ربكم ىذا 
 اإلعداد.

 األسس في إعداد المواد التعليمية -ج 
كعلى أية حاؿ قبد أنفسنا يف حاجة شديدة إىل ؾبموعة من اؼببادئ كاألسس 
كاؼبنطلقات، توجهنا كترشد خطواتنا على طريق إعداد اؼبواد التعليمية لتعليم اللغة لغَت 

 الناطقُت هبا بشكل علمي كمقبوؿ. 

ة: أنو يوجد أربعة جوانب مهمة كرأل ؿبمود كامل الناقة كرشدم أضبد طعيم
( ِ( اعبانب النفسي، )ُ) ْينبغي أف تنطلق يف ضوئها أية ماد تعليمية، كىي كما يلي:

 ( اعبانب اللغوم.ْ( اعبانب الًتبوم )ّاعبانب الثقايف، )

عبد اهلل: أنو يلـز عند إعداد اؼبواد كرأل ناصر عبداهلل الغايل كعبد اغبميد 
( األسس الثقافية ُ) ٓالتعليمية لتعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا مراعاة األسس اآلتية:

 ( األسس اللغوية كالًتبوية.ّاألسس السيكولوجية، )( ِكاالجتماعية، )

                                                           
-الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل "إعدادهؿبمود كامل الناقة كرشدم أضبد طعيمة، ّ

 .ِٕص. ، (ُّٖٗ، )مكة اؼبكرمة: جامعة أـ القرل، تقويبو"-ربليلو

 .ّٗ-ّٕص. الكتاب...، ؿبمود كامل الناقة كرشدم أضبد طعيمة، 4
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 األسس الثقافية كاالجتماعية -ُ
ربتل الثقافة باعتبارىا طرائق حياة الشعوب كأنظمتها السياسية كاالقتصادية 
كاالجتماعية كالًتبوية مكانة مهمة يف تعليم كتعلم اللغة، باعتبار أهنا ؿبتول الوعاء 

مكمل للمحتول اللغوم، لذلك البد أف ربمل اؼبادة اللغوم، كأهنا مكوف أساسي ك 
التعليمية للغة أك كتاب تعليم اللغة العناصر الثقافية، بل ينبغي أف تندمج ىذه العناصر 
اندماجا كليا يف مادة تعليم كتعلم اللغة استنادا إىل أف تعلم اللغة  يتوقف على مقدار مبو 

 6الثقافية الفكرية. اؼبهارة اللغوية كيف ذات الوقت مبو اغبصيلة

 األسس السيكولوجية -ِ
من العمـو أف اؼبتعلم يشكل عنصرا أساسيا يف العملية التعليمية، فهو احملور 
الذم تركز عليو، كأنو ىو أكال كأخَتا ىو اؽبدؼ من العملية التعليمية، فما قامت ىذه 

 من أجل ربقيق أىداؼ معينة لدل اؼبتعلم، كمن مث فإف معرفة خصائص العملية إال
 اؼبتعلم النفسية كالعقلية تعد مطلبا ضركريا عند إعداد ؿبتول اؼبناىج الدراسية.

كمن الواضح أف لكل مرحلة عمرية خصائصها النفسية كالعقلية، بل إف األفراد 
اخل اؼبرحلة العمرية الواحدة. كمن ىبتلفوف فيما بينهم من قدرات عقلية كظبات نفسية د

ىنا ظهر مبدأ الفركؽ الفردية اؼبتصلة بنمو اؼبتعلمُت كالذم ينبغي مراعاتو عند إعداد 
 كاختيار اؼبواد التعليمية.

ينطبق على أفراد اجملتمع الواحد  -االختالؼ يف القدرات–كإذا كاف ىذا األمر 
ن غَت الناطقُت هبا، حيث إهنم يأتوف فإنو أحرل أف ينطبق على دارسي اللغة العربية م

من بيئات شىت، كمن ثقافات متنوعة، كجنسيات ـبتلفة األمر الذم يؤدم إىل اختالفهم 

                                                                                                                                                               
)الرياض: دار الغايل، أسس إعداد الكتب التعليمية لغَت الناطقُت هبا،  ناصر عبد اهلل الغايل كعبد اغبميد،ٓ

 .ُٗ. (، صُُٗٗ

 .ُِ-َِ، ص. أسس... ناصر عبد اهلل الغايل كعبد اغبميد،ٔ
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يف القدرات العقلية كاستعدادىم لتعلم العربية، كبالطبع فإهنم ىبتلفوف يف دكافعهم كيف 
قتصادية درجة اىتمامهم كسرعة تعلمهم للعربية، كما أف اختالؼ اؼبستويات اال

كاالجتماعية لو أثره على ربصيل اللغة، كىناؾ عالقة مطردة بُت الطبقة االجتماعية 
 للدارس كاذباىو كبو تعلم اللغة األجنبية. 

كيؤكد علماء اللغة كالًتبية على كجود عالقة كثيقة بُت أمباط مبو الفرد كبُت قدرتو 
ُت تعلم الصغَت كتعلم الكبَت للغة على تعلم اللغة األجنبية، كما أف ىناؾ فرقا ؿبسوبا ب

   ٕاألجنبية ىذا الفرؽ ينبغي أف يراعي يف اؼبواد اؼبقدمة لكل منهما.

 األسس اللغوية كالًتبوية -ّ
كيقصد هبا جانب اؼبواد اللغوية اؼبكونة من أصوات كمفردات كتراكيب اليت تقدـ 

تب تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا كاألسلوب اؼبناسب يف عرضها للدارسُت، يف ك
 كمدل سهولة أك صعوبة تلك اؼبواد للدارسُت. 

كتناكؿ اللغة اؼبقدمة يف كتب العربية كلغة ثانية تقدـ على اؼبستول اللغوم 
وع من اعبمل يقدـ؟ كاؼبستول الًتبوم، فمثال عند تقدًن الًتاكيب العربية يلـز معرفة أم ن

ىل االظبية أك الفعلية؟ كىل تبدأ بالبسيطة أك اؼبركبة؟ اإلجابة من ىذه األسئلة من 
الصعب تناكؽبا لغويا دبعزؿ عن اعبانب الًتبوم، كمن مث رأينا أف ىذين األساسُت 
)اللغوم أك الًتبوم( يعداف أساسا كاحدا كإف كاف لكل منهما كظيفة كلكن من الصعب 

 ٖنهما نظرا لتداخلها.الفصل بي

 

 
                                                           

 .ِٖ-ِٕ، ص. أسس... ناصر عبد اهلل الغايل كعبد اغبميد،ٕ

 .ّٓ، ص. أسس... ناصر عبد اهلل الغايل كعبد اغبميد،ٖ
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 المعايير في اختيار المواد التعليمية -د 
قدـ اػبرباء ؾبموعة من اؼبعايَت اليت يبكن أف ىبتار يف ضوئها ؿبتول اؼبنهج. 

ربامج تعليم كلكن كبن نؤثر على أخذ معايَت نيكالس الختيار احملتول إذ أهنا أكثر صلة ب
 اللغة الثانية. كمن مث أكثر التصاقا دبجاؿ تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل.

 ٗكلقد نقل رشدم أضبد طعيمة عن نيكالس ؾبموعة من اؼبعايَت، ىي كما يلي:

ال كصحيحا عمليا،  معيار الصدؽ: يعترب احملتول صادقا عندما يكوف كاقعيا كأصي -ُ
 فضال عن سبٌشيو مع األىداؼ اؼبوضوعية.

 معيار األنبية: يعترب احملتول مهما عندما يكوف ذا قيمة يف حياة الطالب. -ِ
 معيار اؼبيوؿ كاالىتمامات: يكوف احملتول متمٌشيا مع اىتمامات الطالب. -ّ
راعي قدرات الطالب معيار القابلية للتعلم: يكوف احملتول قابال للتعلم عندما ي -ْ

 متمٌشيا مع الفركؽ الفردية بينهم ؼببادئ التدرج يف عرض اؼبواد التعليمية.
معيار العاؼبية: سيكوف احملتول جيدا عندما يشمل أمباطا من التعليم ال تعًتؼ  -ٓ

 باغبدكد اعبغرفية بُت البشر.
 

 الطرق في اختيار المواد التعليمية  -ه 
اتباعها عند اختيار مواد اللغة العربية  ضع اؼبنهجىناؾ عدة أساليب يبكن لوا

  َُللناطقُت بلغات أخرل:

اؼبناىج األخرل: يبكن للمعلم أف يسًتشد دبناىج تعليم اللغات الثانية. كيف ىذه  -ُ
بُت اؼبناىج أف ينتقي احملتول اللغوم يف منهجو مع األخذ يف اعتبار التفاكت 

 طبيعة اللغتُت كظركؼ الربامج.
                                                           

 .ٔٔ، ص. اؼبرجع... رشدم أضبد طعيمة،ٗ

 .ٖٔ-ٕٔ، ص. اؼبرجع... رشدم أضبد طعيمة،َُ
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رأم اػببَت: يبكن للمعلم أف يسًتشد بآراء اػبرباء سواء أكانو ـبتصُت يف تعليم  -ِ
العربية للناطقُت بلغات أخرل، أـ كانوا معلمُت أـ كانوا لغويُت أـ تربويُت، أـ  

ات اليت كانت لو صلة كثيقة باؼبيداف. كيف ىذه اغبالة للمعلم أف يقدـ تصورا للخرب 
يريد  تزكيد الطالب هبا، أك اؼبوضوعات اليت يريد تعليمهم إياىا. مث يعرض ىذا 
التصور على اػبرباء ألخذ آراءىم فيو. كذلك من خالؿ استبانة أك مقابلة أك حلقة 

 حبث أك غَتىا.
اؼبسح: كيقصد بذلك إجراء دراسة مبدئية حوؿ خصائص الدارسُت كتعرؼ ما  -ّ

لغوم. كأف ذبرم دراسة حوؿ األخطاء اللغوية الشائعة يف يناسبهم من ؿبتول 
اؼبستول االبتدائي مث لبتار موضوعات النحو أك الًتاكيب اليت تساعد على تاليف 

 ىذه األخطاء أك عالجها.
التحليل: كيقصد بذلك ربليل اؼبواقف اليت وبتاج الطالب فيها لالتصاؿ بالعربية.  -ْ

أك مواقف الكتابة بالعربية أك مواقف الوظيفة كأف تدرس مواقف اغبديث الشفهي 
 اؼبناسبة للربامج التخصصية.

 

 تنظيم محتوى المواد الدراسية -و 
كيقصد بتنظيم احملتول ترتيبو بطريقة توفر أحسن الظركؼ لتحقيق أكرب قدر من 

 ُُأىداؼ اؼبنهج. كيطرح اػبرباء تصورين لتنظيم اؼبواد، نبا:

التنظيم اؼبنطقي: ىو تقدًن احملتول مرتبا يف ضوء اؼبواد ذاهتا أم مراعاة الًتتيب  -ُ
اؼبنطقي للمعلومات كاؼبفاىيم بصرؼ النظر عن مدل قابلية الطالب لذلك. كيف 
ىذا التنظيم تراعي مبادئ التدرج من البسيط إىل اؼبعقد، كمن السهل إىل الصعب، 

 ...كىكذا.كمن القدًن إىل اغبديث

                                                           
 .ٖٔ، ص. اؼبرجع... رشدم أضبد طعيمة،ُُ
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التنظيم السيكولوجي: ىو تقدًن احملتول يف ضوء حاجات الطالب كظركفهم  -ِ
اػباصة، كليس يف طبيعة اؼبواد كحدىا. كال يلتـز ىذا التنظيم بالًتتيب اؼبنطقي 

 للمادة.

 ُِكأما اؼبعايَت اليت من اؼبهمة مراعاهتا يف تنظيم احملتول فهي كما يلي:
االستمرار: يقصد بو العالقة الرئيسية بُت خربات اجملتمع، حبيث تؤدم كل خربة  -ُ

 إىل إحداث أثر معُت عند الطالب تدمعو اػبربة التالية.
التتابع: كيقصد بو بناء اػبربات فوؽ بعضها البعض، كأف يكوف ىناؾ تسلسل يف  -ِ

 ؤدم ؼبا يلحقها.عرض اؼبهارات، كأف تستفيد كل منها فبا سبقها ت
 التكامل: كىو العالقة األفقية بُت اػبربات حيث يكمل كل منها األخرل. -ّ

 
 كيفية إعداد الكتاب -ز 

كلذا أحسن الكاتب بضركرة أف توضع بُت األيدم كرقة عمل مقًتحة تتناكؿ 
سؤاال رئيسيا يقوؿ: "كيف يبكن إعداد كتاب أساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت 

أخرل؟". كلإلجابة على ىذا السؤاؿ الرئيسي ينبغي طرح ؾبموعة من األسئلة اليت  بلغات
  ُّوبتاج األمر إىل اإلجابة عليها أكال، كىي:

 ؼبن يؤلف الكتاب؟ -ُ
 ما اؼبستول الذم يؤلف لو الكتاب؟ -ِ
 ما الرصيد اللغوم الذم سينطلق منو الكتاب كيستند إليو؟ -ّ
 ما اؼبهارات اللغوية اليت يهدؼ الكتاب إىل تنميتها؟ -ْ

                                                           
 .ٗٔ، ص. اؼبرجع... رشدم أضبد طعيمة،ُِ

، )الدراسات اللغوية معهد اػبرطـو الدكيل للغة العربية: تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هباؿبمود كامل الناقة، ُّ
، اؼبنظمة العربية للًتبية كالثقا  .ُّ-َّ(، ص. ُّٖٗفة كالعلـو



ُِ 
 

 

بالنسبة  لكل ما األىداؼ التعليمية اللغوية اليت يهدؼ الكتاب إىل ربقيقها  -ٓ
 مهارة؟

 ما طبيعة احملتول يف الكتاب؟ ككيف سيعاجل: احملتول اللغوم كاحملتول الثقايف؟ -ٔ
 ما شكل التناكؿ الًتبوم حملتول الكتاب؟ -ٕ
 ما نوع كطبيعة التدريبات يف الكتاب؟ -ٖ
 ما الوسائل التعليمية اؼبصاحبة ككيف يتم إعدادىا؟ -ٗ

 كما ىي قواعد إخراجو؟ما شكل الكتاب، كما حجمو،  -َُ
 كيف يبكن إعداد دليل اؼبعلم اؼبصاحب للكتاب؟  -ُُ

 
 فوائد المواد التعليمية للمعلمين والطلبة -ح 

 ُْكمن فوائد اؼبواد التعليمية للمعلمُت كالطلبة ىي كما يلي:
 

 التعليمية للمعلمُت: فوائد اؼبواد -ُ
 فاعلٌية الوقت يف العملية التعليمية. (أ 
 تغيَت دكر اؼبعلم، من اؼبعلم حىت يصبح ميسِّرا. (ب 
 ة عملية التعلم لتصبح أكثر فعاال كتفاعال.ترقي (ج 

 

 التعليمية للطلبة: فوائد اؼبواد -ِ
 يقدر الطلبة على التعلم الذايت.  (أ 
 يقدر الطلبة على التعلم مناسبا بإرادهتم. (ب 
 .يقدر الطلبة على التعلم مناسبا بكفاءهتم (ج 
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 الثاني: علم النحو المبحث
 تعريف النحو -أ 

علم النحو ىو أنفع العلـو العربية إذ بو تدرؾ  ُٓقصد كالطريق.: اللغة النحو
كيف   ُٔو بأنو لغة: "القصد"،إف العلـو كلها مفتقرة إليو، كعرفصبيعا كمن مث قاؿ السيوطي 

القصد  كتاب القواعد األساسية للغة العربية يقاؿ: كللنحو "لغة" معاف كثَتة، أنبها:
كاؼبًٍثل كالشِّبو، كسعد  ينار.كاعبهة، كنىحىٍوتي كبىٍوى اؼبسجد. كاؼبقدار، كعندم كبوي ألف د

 ُٕ كٍبوي سعيدو )أم مثلو أك شبهو(.
 

النحو اصطالحا: علم بأصوؿ تعرؼ هبا أحواؿ أكاخر الكلم إعرابا كبناء كاؼبراد 
 ُٖل كاغبرؼ كأنواع اإلعراب كالعوامل كالتوابع ككبو ذلك.االسم كالفع :باألصوؿ اؼبذكورة

كيف كتاب ملخص قواعد اللغة العربية: "النحو قواعد تعرؼ هبا كظيفة كل كلمة داخل 
كاإلعرابي )كىو ما ييعرؼ اليـو  ُٗاعبملة، كضبط أكاخر الكلمات، ككيفية إعراهبا".

بالنحو( علمه بأصوؿو تيعرؼ هبا أحواؿي الكلمات العربية من حيث اإلعرابي كالبناء. أم 
من حيث ما يىعرضي ؽبا يف حاؿ تركيبها. فبًو نعًرؼ ما هبب عليو أف يكوف آخري الكلمة 

، أك لزكـً حالةو كاحدةو، بىعد انتظامها يف اعبملة.   َِمن رفع، أك نصب، أك جٌر أك جزـو
 

كيعرؼ ابن جٍت النحو بأنو: "انتحاء ظبت كالـ العرب، يف تصرفو من إعراب 
، كالتكبَت، كاإلضافة، كالنسب، كالًتكيب، كغَته، كالتحقَتة، كاعبمع، كغَته، كالتثني

                                                           
(، ُْٗٗ، )بَتكت: دار الفكر، ّ. ، طلساف العرب صباؿ الدين ؿبمد بن مكـر ابن منظور األفريقي اؼبصرم،ُٓ

 .َّٗص. 

، )إندكنيسيا: دار إحياء الكواكب الدرية على شرح متممة األجركميةعبد البارم األىدؿ،  ؿبمد بن أضبد بنُٔ
 .ْ(، ص. كف سنةالكتب العربية، د

 .ٔ(، ص. ۹۰۰۱، )بَتكت: دار الكتب العلمية، ْ، طالقواعد األساسية للغة العربيةأضبد اؽبامشي، ُٕ

 .ْ، ص. ...الكواكب ؿبمد بن أضبد بن عبد البارم األىدؿ،ُٖ

 .ُٕ(، ص. كف سنة، )بَتكت: دار الثاقفة اإلسالمية، دِ. ، جالعربية ملخص قواعد اللغةفؤاد نعمة، ُٗ

 .۹(، ص. ََِٗ)بَتكت: دار الكتب العلمية، ، ُ. ج ،ٗ. ، طجامع الدركس العربيةمصطفى الغالييٍت، َِ



ِّ 
 

 

ليلحق من ليس من أىل اللغة العربية بأىلها يف الفصاحة، فينطق هبا كإف مل يكن منهم، 
  ُِكإف شذ بعضهم عنها رد بو إليها".

كالنحو: إعراب الكالـ العريب. كىو يف األصل مصدر كيف كتاب "لساف العرب": 
شائع أم كبوت كبوا كقولك قصدت قصدا، مث خص بو انتحاء ىذا القبيل من العلم،  
كما أف الفقو يف األصل مصدر فقهت الشيئ أم عرفتو، مث خص بو علم الشريعة من 

   ِِالتحليل كالتحرًن.

حو يف اصطالح العلماء ىو: النيقاؿ: "القواعد األساسية للغة العربية كيف كتاب 
عرؼ هبا أحواؿ أكاخر الكلمات العربية اليت حصلت بًتكيب بعضها مع بعض قواعد ت

فىظ اللساف عن اػبطأ يف النطق، كدبراعاة تلك األصو  من إعراب كبناء كما يتبعهما. ؿ وبي
 ِّ."كييعصىم القلم عن الزلل يف الكتابة كالتحرير

 نشأة النحو -ب 
تعلم العرب يف جاىليتهم اللغة العربية الفصحى، فكاف الرجل يتحدث اللغة 

بُت العرب رجاؿ شعراء، العربية بالفطرة. ككانت اؼبرأة العربية تتحدث فال تلحن. فظهر 
 كعرؼ الناس نساء شاعرات، كن يف شعرىن ؾبيدات.

 

ينما جاء اإلسالـ دخل الناس يف دين اهلل أفواجا، كاتسعت الفتوحات كح
اإلسالمية، كنزح رجاؿ من العرب، كسكنوا بُت أىايل البالد اؼبفتوحة. ككفد على البزيرة 

كاختلط العرب بغَتىم من  رجاؿ عددىم كثَت، كما كفدت نساء عددىن كثَت،
الشعوب، فظهر اللحن على ألسنة غَت العرب، كعلى ألسنة العرب كلدكا خارج اعبزيرة، 

 مث تسٌرب اللحن سكاف اعبزيرة أنفسهم.
                                                           

 .ُُٕ-ُُٔص.  (،ُٕٖٗ، )األردف: دار ؿبمد الكم، ُ. ، طفقو اللغة كقضايا العربيةظبيح أبو مغلي، ُِ

 .َّٗ، ص. لساف... ،مكـر ابن منظور األفريقي اؼبصرم ين ؿبمد بنصباؿ الدِِ

 .ٔ، ص. القواعد...أضبد اؽبامشي، ِّ



ِْ 
 

 

عا انتشار اللحن إىل كضع علم وبفظ اللغة، كقد ظبي ىذا العلم علم النحو، كد
النحو علما بُت العلـو اليت عٍت  ككاف أبو األسود الدؤيل أكؿ من كضع أسسو، ككاف علم

هبا اؼبسلموف. كمن بعد أيب األسود الدؤيل ظهر علماء كثَتكف، ككاف من النحويُت 
 ِْاجمليدين، اؼبتقدمُت اػبليل بن أضبد كسيبويو، كنبا عاؼباف مشهوراف.

 

ؼبا كانت العلـو يف األمم ال تظهر فجأة، بل تأخذ يف الظهور ركيدا ركيدا حىت 
أة بعض العلـو تستول على سيوقها، كاف ذلك مدعاة يف كثَت من األمر ألف تغمض نش

كأف ىبتلط على الناس كاضعوىا اؼببكركف. كىذا نفسو ما حدث فيمن نيسبت إليهم 
ػبطوات األكىل يف كضع النحو العريب، كيف ذلك يقوؿ السَتايف: اختلف الناس يف أكؿ ا

من رسم النحو، فقاؿ قائلوف: أبو األسود الدؤيل، كقيل: ىو نصر بن عاصم، كقيل: بل 
  ِٓىو عبد الرضبن بن ىيٍرمز، كأكثر الناس على أنو أبو األسود الدؤيل.

 

يف النحو أبو األسود الدؤيل، من بٍت كنانة. كيقاؿ بإشارة من  كأكؿ من كتب
علٌي )رضي اهلل عنو( ألنو رأل تغَت السليقة اللغوية، فأشار إليو حبفظها، ففزع إىل 

انتهى إىل ضبطها بالقوانُت احملصورة اؼبستقرة، مث كتب فيو الناس من بعضو، إىل أف 
اػبليل بن أضبد الفراىيدم أياـ الرشيد...فهذب صناعة النحو، ككمل أبوابو، كأخذىا من 

اظبو  سيبويو، فكمل تفاريعو، كاستكثر من أدلتو كشواىده، ككضع فيو مؤلف مشهور
 ِٔ"الكتاب" الذم صار إماما لكل من كتب فيو من بعده.

 

اؼبازين، قاؿ: السبب الذم كضعت لو أبواب النحو أف بنت  كقاؿ اؼبربد: حدثنا
أيب األسود قالت لو: ما أشد  اغبر!، فقاؿ: اغبصباء بالرمضاء، قالت: إمبا تعجبت من 

                                                           
(، ََِٖبونورككو،  ، )بونورككو: اعبامعة اإلسالمية اغبكوميةقواعد اللغة العربيةؿبمد نصر اهلل كؿبمد نور، ِْ

 .ٗص. 

 .ُّاىرة: دار اؼبعارؼ، دكف سنة(، ص. ، )القٕط. اؼبدارس النحوية، شوقي ضيف، ِٓ

-ِٖٔ(، ص. ََِٔ، )القاىرة: دار الكتاب، ِ. ، طبيةاؼبرجع يف تدريس اللغة العر إبراىيم ؿبمد عطا، ِٔ
ِٔٗ. 
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؟! فأخرب بذلك علٌيا رضي   اهلل عنو فأعطاه أصوال بٌت منها،شدتو. أىكىقىٍد غبىىن الناسي
كعمل بعده عليها، كىو أكؿ من نقط اؼبصاحف، كأخذ عنو النحو عنبسة الفيل، كأخذ 
عن عنبسة ميموف األقرف، مث أخذه عن ميموف عبد اهلل بن أيب إسحاؽ اغبضرمي، 
كأخذه عنو عيسى بن عمر، كأخذه عنو اػبليل بن أضبد، كأخذه عنو سيبويو، كأخذه عنو 

 ِٕيد األخفش.سع
 

استخرجو اؼبتقدموف من استقراء كالـ العرب، حىت كقفوا منو على  النحو: علم
الغرض الذم قصده اؼببتدئوف ؽبذه اللغة، كاف القرف األكؿ اؽبجرم، كما تاله من قركف 

اللغة. كقاـ هبذه اؼبهمة علماء البصرة كالكوفة، كبغداد. كاعتمدكا على بداية تدكين 
 ِٖ النصوص اؼبختلفة، اؼبوثوؽ هبا. ككانت مصادر تلك النصوص ما يلي:

 

حُت كضع  -أكؿ ما اعتمد-القرآف الكرًن: اعتمد سيبويو على القرآف الكرًن  -ُ
كف األصوؿ، إذا اعتربه األساس األكؿ يف االستشهاد كاؼبصدر األصلي القواعد، كد

يف تقعيد القواعد، ككضع مناىج علم النحو، كحل اؼبشكالت النحوية اليت 
 تواجهو، ككذالك فعل غَت سيبويو من أئمة النحاة كعلمائهم.

غهم، اغبديث النبوم: ؼبا كاف رسوؿ اهلل )صلى اهلل عليو كسلم( أفصح العرب كأبل -ِ
فقد اعترب حديثو الشريف مصدرا ثانيا من مصادر تقعيد اللغة، كلكن ؼبا كاف 
اغبديث النبوم قد أجاز العلماء ركايتو باؼبعٌت دكف اللفظ نطق بو الرسوؿ األكـر 
)صلى اهلل عليو كسلم(، فقد أخذ النحويوف البصريوف كالكوفيوف كالكثَتكف فبن 

رم كالكويف يتخففوف من االعتماد كل جاء بعدىم من اؼبؤيدين للمذىب البص
االعتماد عليو، حىت صاركا ينظركف إىل شواىده تابعة لغَتىا من األصوؿ األخرل 

 يف االستشهاد كتقعيد القواعد كتقرير األحكاـ.

                                                           
 .ُٓ(، ص. ََِْرة: دار اغبديث، ، )القاىالعقد الثمُت يف تراجم النحويُتؿبمد الذىّب، ِٕ

 .ُِٕ-َِٕ، ص. اؼبرجع...إبراىيم ؿبمد عطا، ِٖ
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الشعر اؼبوثوؽ بصحتو، كبعربية قائلو، كعلى مشافهة العرب بالرحلة إليهم يف  -ّ
أخذكا يستعرضوف اعبزئيات اؼبتخلفة كيضعوف ؽبا   بواديهم، أك رحلتهم إىل اغبضر، ف

كليات عامة. كهبذا استخرج العلماء من أنساقو قواعد الًتكيب، كما استخرجوا 
من مفرداتو قواعد الصوغ القياس كبنوا مقاييس اللغة على نسبة الشيوع، مث جعلوا 

 األقل استثناء من القياس العاـ.   
 

  أهداف تدريس النحو -ج 
 ِٗ ىم أىداؼ تعليم النحو فيما يلي:يتمثل أ

 إقدار اؼبتعلم على القراءة بطريقة سليمة خالية من اللحن.  -ُ
القدرة على الكتابة الصحيحة السليمة من اػبطأ، كاؼبتفقة مع  إكساب اؼبتعلم  -ِ

 القواعد اؼبتعارؼ عليها.
 مساعدة اؼبتعلم على جودة النطق كصحة األداء عند التحدث.  -ّ
إكساب اؼبتعلم القدرة على فهم اؼبسموع كسبييز اؼبتفق مع قواعد اللغة من اؼبختلف   -ْ

 معها.
ة الدقيقة، كاالستنتاج، كاؼبقارنة، كإصدار األحكاـ، إقدار اؼبتعلم على اؼبالحظ  -ٓ

 .كإدراؾ العالقات بُت أجزاء الكالـ كسبييزىا كترتيبها على النحو اؼبناسب

كيف ىذا السياؽ أكردت إحدل الدراسات العربية تفصيال ألىداؼ تعليم القواعد 
 َّ النحوية يف مراحل التعليم العاـ بالوطن العريب على النحو التايل:

 أىداؼ تعليم القواعد النحوية يف اؼبرحلة االبتدائية: (أ 
 كسيلة ؼبساعدة التالميذ على صحة القراءة كفهمها. (ُ

                                                           
، )ماالنج: مطبعة جامعة موالنا مالك إبراىيم اؼبوجو لتعليم اؼبهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبانور ىادم، ِٗ

 .َُٖ-ُٕٗ(، ص.َُُِ، ماالنج اإلسالمية اغبكومية

 .ُُْ-َُْ. (، صُٕٗٗ، )القاىرة: دار اؼبعارؼ، ٓ. ، ططرؽ تعليم اللغة العربيةؿبمد عبد القادر أضبد، َّ
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 كسيلة ؼبساعدة التالميذ على صحة الكتابة. (ِ
 اعدة التالميذ على فهم اؼبسموع.كسيلة ؼبس (ّ
 كسيلة ؼبساعدة التالميذ على إدراؾ اعبملة كسبييز عناصرىا. (ْ
 كسيلة ؼبساعدة التالميذ على التعبَت الشفهي. (ٓ
 كسيلة ؼبساعدة التالميذ على تعرؼ كظائف اعبملة كأحكامها. (ٔ
 راب.كسيلة ؼبساعدة التالميذ على تعرؼ بعض العوامل اؼبؤثرة يف اإلع (ٕ
 كسيلة ؼبساعدة التالميذ على معرفة اغبكم اإلعراب كالعالقات اؼبتصلة بو. (ٖ
 إكساب التالميذ القدرة على بناء اعبمل كفقا للًتتيب الذم يقتضيو اؼبعٌت. (ٗ
 إكساب التالميذ القدرة على التمييز بُت ماىو صحيح كغَت صحيح كبويا. (َُ
 الحظة كسالمة التفكَت.تعويد التالميذ صحة اغبكم كدقة اؼب (ُُ
 صقل األذكاؽ بفضل ما يدرسو التالميذ من األمثلة كاألساليب. (ُِ
 تنمية الثركة اللغوية لدل التالميذ. (ُّ

 

 أىداؼ تعليم القواعد النحوية يف اؼبرحلتُت اإلعدادية كالثانوية: (ب 
 مساعدة الطالب على تقوًن ألسنتهم. (ُ
 اهتم.مساعدة الطالب على تقوًن كتاب (ِ
 تنمية قدرة الطالب على تقوًن فهم ما يقرؤكف فهما دقيقا. (ّ
 تنمية قدرة الطالب على تقوًن فهم ما يسمعوف فهما دقيقا. (ْ
 تدريب الطالب على الربط الصحيح بُت أجزاء الكالـ. (ٓ
 فهم القاعدة النحوية من حيث ارتباطها باؼبعٌت. (ٔ
 تابة.ذبنب اػبطأ يف اغبديث كالقراءة كالك (ٕ
 إدراؾ الفركؽ الدقيقة بُت الًتاكيب كالعبارات كاعبمل كالكلمات. (ٖ
 التدريب على االشتقاؽ كاستعماؿ اؼبعاجم العربية. (ٗ
 سبييز الصواب من اػبطأ يف الًتاكيب. (َُ
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 سبييز الصواب من اػبطأ يف بنية الكلمة. (ُُ
 سبييز الصواب من اػبطأ يف هناية الكلمة. (ُِ
 اعدة النحوية ضمن النصوص اللغوية.تذكؽ الق (ُّ
 إكساب الطالب الدقة يف فهم اللغة. (ُْ
 إكساب الطالب التفكَت اؼبنظم. (ُٓ
 تنمية دقة اؼبالحظة كاؼبوازنة كاغبكم. (ُٔ
 صقل الذكؽ األديب للطالب عن طريق ما يدرسونو من شواىد كأساليب. (ُٕ
 تنمية ثركة الطالب اللغوية. (ُٖ
تهجاف عند ظباع التعابَت اػبارجة عن النسق اؼبقرر يف الًتكيب الشعور باالس (ُٗ

 العريب أك رؤيتو.
 

كعلى ىذا فإف تعليم القواعد النحوية يف اؼبرحلة االبتدائية هبب أف يهدؼ إىل 
إكساب التالميذ عادات مقبولة من التعبَت عن طريق كصف اللغة اؼبستعملة كؿباكاة 

 مٌ فينبغي أف يلى   يف اؼبرحلتُت اإلعدادية كالثانوية ، أمااألساليب العربية الصحيحة كفهمها
بالقواعد األساسية لالستعماؿ اللغوم السليم، بوساطة الدراسة اؼبنظمة ألبواب  التالميذ

 ُّالنحو الرئيسية.

أىداؼ " ؿ:يقا كيف كتاب تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا: مناىجو كأساليبو
تدريس النحو: إف اللغة العربية الصحيحة تعبَت صادؽ سليم بالنطق أك الكتابة، كفهم 

ا ينبغي أف يتم الًتكيز على فهم النصوص اؼبقركءة يم عن طريق االستماع كالقراءة. لذسل
. كاؼبنطوقة كعلى التعبَت نطقا ككتابة تعبَتا صادقا. ىذه ىي اؼبراحل النهائية يف تعلم اللغة.

                                                           
 .ُِْ...، ص. طرؽؿبمد عبد القادر أضبد،  ُّ
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كلذلك أيضا فإنو ينبغي كضع قواعد النحو يف موضعها الصحيح بالنسبة للتعبَت كالفهم 
 ِّ."السليمُت مع االستساغة كالتذكؽ يف صبيع األحواؿ

 عالج الضعف في استخدام القواعد النحوية -د 
ن النمو كالتعلم أكدت الكثَت كالواقع أف الدراسات كالتجارب اغبديثة يف ميادي

من اغبقائق اليت ينبغي مراعاهتا يف مواقف التعلم كخاصة اؼبواقف اؼبتعلقة بتعلم القواعد 
 ّّالنحوية كمن أىم ىذه اغبقائق:

أف تكوف دركس النحو ؽبا عالقة قوية كصلة دقيقة باألساليب اليت تواجو التلميذ  -ُ
 يف اغبياة العامة أك اليت يستخدمها.

استغالؿ دكافع التعلم لدل التالميذ حيث يساعد ذلك على تعلم القواعد  -ِ
اؼبشكالت،  كتفهمها جيدا، كيبكن للمعلم أف هبعل الدراسة قائمة على حل

فاألخطاء اليت  يقع فيها التالميذ يف القراءة كالكتابة يبكن أف تكوف مشكالت 
 للدراسة.

تدريس القواعد يف إطار األساليب اليت يف ؿبيط التلميذ كدائرتو كاليت ترتبط بواقع  -ّ
 حياتو كيف قرارات التلميذ ألواف كثَتة زبدـ ىذه الغاية.

كالوسائل التعليمية كطريقة التدريس اؼبناسبة كاعبو  االىتماـ باؼبوقف التعليمي -ْ
اؼبدرسي كالنشاط السائد فيو من اؼبدرس كالتالميذ لكي يتمشى مع الدراسات 

 النفسية.
االىتماـ الزائد باؼبمارسة ككثرة التدريب على األساليب اؼبتنوعة كيف ىذا تثبيت  -ٓ

 للمعلومات كربقيق لألىداؼ اؼبنشودة.
 

                                                           
 .َُِ-ََِص.  ،...تعليم رشدم أضبد طعيمة،ِّ

، )عماف: ّ، ط. أساليب تدريس اللغة العربية بُت النظرية كالتطبيقراتب قاسم عاشور كؿبمد فؤاد اغبوامدة، ّّ
 . َُٖ-َُٕ( ص. ََُِ دار اؼبيسرة،



َّ 
 

 

 القواعد النحوية جية في مجال تعلماإلستراتي -ه 
 ّْ كأساليب، كمن أبرزىا ما يلي: إسًتاتيجية كتستخدـ يف ىذا اجملاؿ عدة

 ومية:إسًتاتيجية اػبريطة اؼبفه - ُ
كىي عبارة عن ـبطط مفاىيمي يتم فيو ربديد اؼبفاىيم يف موضوع ما، كتدرهبها 
من األكثر مشولية إىل األقل مشولية، كتوضيح العالقة بينها، كتتلخص خطوات تطبيقها 

 ب:
 ربديد اؼبفاىيم الرئيسية للموضوع. (أ 
 ىرمي. اؼبفاىيم الرئيسية، اؼبفاىيم الفرعية اؼبرتبطة هبا بشكل عرض (ب 
 ربط مفهـو اػبريطة بكلمات دقيقة تبُت العالقة بينها. (ج 

 

 التعلم باالكتشاؼ: - ِ
كىو أسلوب تعليمي يقـو على تفاعل اؼبعلم مع بيئتو، كاكتشاؼ األشياء بشكل 
مباشر حبيث يبكنو من اإلجابة عن التساؤالت، كمناقشة األمور، كإجراء التجارب 

وصل إىل النتائج، كألسلوب االكتشاؼ نوعاف: اؼبوجو كاغبر، العلمية اؼبختلفة، كمن مث الت
 أما خطواتو، فهي:

 عرض اؼبوقف اؼبثَت. (أ 
 توجيو الطلبة إىل اؼبالحظة الدقيقة. (ب 
 توجيو الطلبة إىل استخداـ القياس اؼبقنن. (ج 
 الفرضيات. تكوين الفرضيات، اختبار صحة (د 
 االستنتاج الصحيح اؼبدعم باألدلة. (ق 

 

 

                                                           
 ، )ماالنج: مطبعة جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكوميةُ. ، طمهارات التدريسأكريل حبر الدين، ّْ

  .ُٕٗ-ُٖٕ(، ص. َُُِ، ماالنج
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 حل اؼبشكلة: - ّ
كىو نشاط ذىٍت منظم يبدأ باستثارة تفكَت الطالب بوجود مشكلة ما تستحق 

 التفكَت، كالبحث عن حل ؽبا كفق خطوات علمية يبكن إهبازىا ب:
 اإلحساس أك الشعور باؼبشكلة. (أ 
 ديد اؼبشكلة.رب (ب 
 صبع اؼبعلومات عن اؼبشكلة. (ج 
 ذبميع الفكر. (د 
 حصر اغبلوؿ. (ق 
 ختيار اغبل األفضل.ا (ك 

 

 توجيهات عامة في تدريس النحو -و 
فيما يلي ؾبموعة من التوجيهات العامة اليت قد تسهم يف تدريس القواعد النحوية 

 ّٓ يف برامج تعليم اللغة العربية كلغة ثانية:
يف االستخداـ اللغوم، يف رأينا ليست يف السليقة اللغوية: إف اؼبشكلة األساسية  - ُ

عدـ حفظ مبادئ النحو أك استظهار قواعد اللغة... كإمبا يف ضعف السليقة 
اللغوية بُت الناس على اختالؼ مستوياهتم. حىت ألفوا اػبطأ إىل الدرجة اليت 
أصبحوا ينفركف فيها من الصحيح... كالعالج، يف رأينا أيضا، ليس بزيادة 

.. أك غَت ذلك من أساليب رتق الثوب اللغوم اؼبهلهل. كإمبا ساعات النحو.
يتطلب األمر يف رأينا أيضا إعادة النظر يف جو اؼبدرسة كلو، حىت هتيء فرصة 

 اؼبمارسة الصحيحة للغة.
أنبية السياؽ: إف اللغة، كما نعلم، ليست ؾبرد ؾبموعة متناثرة من الكلمات. إف  - ِ

القتها بغَتىا من الكلمات. كالسياؽ الذم ترد الذم وبدد للكلمة معناىا ىو ع

                                                           
 .َِّ-َُِص.  ،...تعليم رشدم أضبد طعيمة،ّٓ
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 سياقات يف الكلمات فيقدـ  فيو. لذا ينبغي اغبرص على مراعاة ىذا اؼببدأ.
 يراعي أف على. استعماؽبا طريقة تبُت تراكيب خالؿ كمن. معناىا توضح طبيعية
 اليت كالطريقة. لو الدارس  استيعاب إىل فيو يطمئن بشكل الًتاكيب ىذه تكرار

 من عدد يف تكرارىا ىي العربية الًتاكيب تدريس يف الكتب بعض تبعهات
 اليت النحوية القاعدة عن حديث أك الًتاكيب ؽبذه شرح دكف النمطية التدريبات

 .ربكمها
 على تعُت أف النحوية القواعد لتعليم األساسية الغايات من: اؼبعٌت فرع اإلعراب - ّ

 إىل رأينا يف اغباجة تربز ىنا من. ؼبختلفةا اؼبعاين عن كالتعبَت األساليب فهم
 يعلم أف رأينا، يف ينبغي،. اؼبعٌت توضيح يف النحوية القاعدة بدكر الطالب تعريف
" كأخواهتا إفٌ " حوؿ الدرس كاف فإذا. ثانيا يعرهبا مث أكال، اعبملة معٌت الطالب
". ككأف كلكن كلعلٌ  كليت كأف إف" من كل بُت اؼبعٌت يف الفرؽ يعلم أف  كجب

لة من الناحية اؼبعنوية إذف أمر يأيت أكال قبل األمث مناقشة .منها كال لو نعرب مث
 مناقشة داللتها النحوية.

القياسية كاالستقرائية: ىناؾ طريقتاف تشيعاف يف ؾباؿ تعليم القواعد النحوية.  - ْ
أمثلة ىاتاف، نبا: الطريقة القياسية، كفيها يبدأ اؼبعلم بذكر القاعدة مث يعطي 

عليها. كاالستقرائية، كفيها يبدأ اؼبعلم بذكر األمثلة مث يستخلص منو القاعدة. 
البدء  ،فضلاألكلكال الطريقتُت مزايا كسلبيات. إال أنو يبكن القوؿ إف من 

بالطريقة االستقرائية يف اؼبستويات اؼببتدئة لتعلم اللغة العربية. بينما يكوف من 
 ية للمستويُت اؼبتوسط كاؼبتقدـ.األنسب إرجاء الطريقة القياس

 عربية للناطقُت بلغات أخرم إرساءمشكلة التدرج: استطعنا يف تعليم اللغة ال - ٓ
ؾبموعة من أساليب العمل العلمي يف تقدًن اؼبادة اللغوية. مثل ضبط اؼبفردات، 
كالتحكم يف العدد اعبديد الذم يقدـ يف كل درس كيف تقدًن اؼبفاىيم كاألمباط 

فية. كلكننا مل نستطع حىت اآلف التحكم يف عدد أك نوع الًتاكيب، كالقواعد الثقا
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النحوية، اليت هبب أف تقدـ يف كل مستول. مازاؿ األمر مستندا إىل اجتهاد 
 اؼبؤلفُت دكف توفر دراسة علمية جادة ذبيب على ىذين التساؤلُت:

ن مستويات ما اؼبوضوعات النحوية اليت ينبغي تقديبها يف كل مستول م (أ 
 تعليم اللغة العربية؟

 بأم اؼبوضوعات تبدأ كبأيها تنتهى؟ (ب 
كلعل فبا يساعد على اإلجابة على ىذين السؤالُت خربة اؼبعلم مع الدارسُت 
كاطالعو على عدد من كتب تعليم العربية للناطقُت بلغات أخرل، كاستنارتو 

 .بالدراسات العلمية أجريت على طالب العربية كلغة أكىل
تقدًن اؼبصطلحات: يعد تقدًن اؼبصطلحات النحوية )فاعل، مفعوؿ ألجلو،  - ٔ

ظرؼ كغَتىا(، مشكلة تواجو معلمي العربية كلغة ثانية. كنود أف نقوؿ: إنو ليس 
ىناؾ رأم قاطع يف اجملاؿ. فلكل موقف ظركفو. كلكن يبكن تقدًن التوجيهات 

 اآلتية:
ت النحوية. فال تقدـ للطالب إال ينبغي بشكل عاـ تأجيل عرض اؼبصطلحا (أ 

 يف أكاخر اؼبستول اإلبتدائي.
يبكن تقدًن اؼبصطلحات النحوية، بعد فًتة من بدء اؼبستول االبتدائي  (ب 

للطالب الذين تعلموا النحو يف لغاهتم األكىل، إذ يفًتض أهنم على كعي 
الذم باؼبفاىيم النحوية اليت تعرب عنها ىذه اؼبصطلحات. كيستطيع اؼبعلم 

يتبٌت اذباه االستعانة بلغة كسيطة أف يذكر للطالب ترصبة مصطلحات النحو 
 العريب مع أمثلة عليها من لغاهتم.

ينبغي تأخَت عرض اؼبصطلحات النحوية حىت اؼبستول اؼبتوسط، بالنسبة  (ج 
للطالب الذين مل يتعلموا النحو يف لغاهتم األكىل. سواء أكانوا كبارا غَت 

نوا أطفاال. إذ تعترب اؼبصطلحات النحوية مشكلة حقيقية ؽبم متعلمُت أـ كا
 سواء من حيث اسم اؼبصطلح أك من حيث اؼبفهـو الذم يعرب عنو.
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بُت الكم كالكيف: كما دمنا بصدد اغبديث عن تقدًن اؼبصطلحات النحوية  - ٕ
للصغار ينبغي اإلشارة ىنا إىل ما يلزمهم ليس ىو كثرة الكم اؼبقدـ من النحو، 

در ما ىو حسن التنظيم كطريقة العرض. إف من أمثل األساليب لتعليم النحو ق
ؽبؤالء عرض مباذج من اغبديث السليم اعبيد األداء. دبا يقص عليهم من 
حكايات كقصص، كما يقرأكنو من نصوص عربية جيدة، حىت يألفوا الًتاكيب 

مستويات فهمها عند دراستهم ؽبا يف لصحيحة فبا يساعدىم بعد ذلك على تا
 الحقة.

تعليم األزمنة: ينبغي اختيار اؼبواقف السليمة اليت تعرب عن زمن الفعل تعبَتا  - ٖ
فتحت ؿ يف أثناء ذلك :"صحيحا. فال يصح للمعلم أف يفتح الباب كيقو 

. فهذا من شأنو تثبيت أمباط لغوية خاطئة كتعليم الزمن تعليما غَت "الباب
 صحيح.

تصنيف التدريبات النحوية بشكل عاـ إىل ثالثة: تقليد أنواع التدريبات: يبكن  - ٗ
كتطبيق كبناء. كىي سبثل اؼبراحل اليت ينبغي اؼبركر هبا عند تعليم الطالب قواعد 

  النحو.
 

 خطوات السير في تدريس القواعد النحوية -ز 
التالية يف تدريس اؼبوضوعات  لم أف يسًتشد باػبطوات اإلجرائيةيبكن للمع

 ّٔراحل التعليم العاـ:النحوية يف م
 التمهيد: - ُ

كقد يكوف بأسئلة يف اؼبعلومات السابقة اؼبتصلة دبوضوع الدرس، بأم مدخل يراه 
اؼبعلم مناسبا، أما يف حالة استخداـ طريقة "النص اؼبتكامل" تستخلص منو األمثلة، 

إذا -يف درس القراءة، مث يعرض على سبورة إضافية  فيجب أف يبهَّد ؼبوضوعو كما وبدث
 كيقرأ اؼبعلم مث الطالب من بعده، كيناقشوف يف معناه العاـ. -مل يكن مدٌكنا يف الكتاب

                                                           
 .ِِٓ-َِٓ، ص. مهارات...أكريل حبر الدين، ّٔ
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 عرض األمثلة: - ِ
تعرض األمثلة على السبورة مباشرة يف الطريقة االستقرائية، أما يف حالة استخداـ 

طالب أسئلة يف النص، تكوف إجاباهتا أمثلة صاغبة طريقة النص اؼبتكامل، فتوجو إىل ال
للدرس، مث تدكف ىذه األمثلة على السبورة، كتوضع خطوط على ربت الكلمات اؼبطلوبة 
كتضبط بالشكل. كإذا مل يتضمن النص صبيع األمثلة اؼبتصلة بالقاعدة، أتى اؼبعلم بأمثلة 

 إضافية من عنده.
 

 اؼبناقشة كالربط - ّ
تناقش األمثلة اؼبعركضة مناقشة تتناكؿ الصفات اؼبشًتكة أك كيف ىذه اػبطوة 

اؼبختلفة بُت اعبمل، سبهيدا الستنباط اغبكم العاـ كىو "القاعدة النحوية". كينبغي أف 
تشمل اؼبناقشة نوع الكلمة كإعراهبا كعالقتها بغَتىا من الكلمات. كمن البديهي أف 

 حوية. طريقة اؼبناقشة زبتلف باختالؼ اؼبوضوعات الن
 

 االستنباط - ْ
عقب االنتهاء من اؼبناقشة كالربط كبياف ما تشًتؾ فيو األمثلة كما زبتلف فيو من 
الظواىر اللغوية، على اؼبعلم أف يشًتؾ طالبو يف استنباط القاعدة اؼبطلوبة، بعد أف يقدـ 
ؽبم االسم االصطالحي اعبديد، كال مانع من تسجيلها على السبورة أماـ األمثلة، 
كتكليف أحد الطالب قراءهتا. كيبكن بعد ذلك أف يطلب اؼبعلم من بعض الطالب 
قراءة القاعدة اؼبدكنة يف الكتاب لشرح ما صعيب منها كربطها باألمثلة اؼبعركضة على 

 السبورة.
 التطبيق - ٓ

إذا كانت اػبطوات السابقة سبثل اعبوانب النظرية للدرس فإف مرحلة التطبيق سبثل 
لي الذم يتيح للطالب فرصة التدريب كاؼبمارسة. كالتطبيق نوعاف: جزئي اعبانب العم

ككلي، فالتطبيق اعبزئي يأيت عقب كل قاعدة أك جزئية من القاعدة تستنبط قبل االنتقاؿ 
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إىل غَتىا، كأما التطبيق الكلي فيكوف بعد االنتهاء من صبيع القواعد اليت يشتمل عليو 
 الدرس.

 ّٕيف التطبيق من السهل إىل الصعب، على النحو التايل:كينبغي أف يتدرج اؼبعلم 
يراد التدريب  صبال تاما أك نصا قصَتا يشتمل على ما -يف البداية-أف يعرض اؼبعلم  (أ 

عليو، مث يطالب الطالب بتحديد الشيء اؼبراد، كأف يطلب منهم ربديد الظرؼ أك 
 اغباؿ مثال.

 أف يعرض صبال ناقصة كيطلب من الطالب تكملتها بالشيئ اؼبطلوب. (ب 
 أف يقدـ كلمات، مث يطلب منهم استخدامها يف صبل من تعبَتاهتم. (ج 
أف يطالب الطالب بتكوين صبل كاملة تطبيقا للقاعدة اليت سبت دراستها أم أف  (د 

 .قف جديدةيستخدـ الطالب القاعدة النحوية يف موا

 تحليل األخطاء: المبحث الثالث
 األخطاء مفهوم تحليل -أ 

كيقصد بو )ربليل األخطاء( دراسة أخطاء الدارسُت اؼبنتمُت إىل لغة معينة؛ 
لالستفادة منها يف تدريس اللغة للبيئة اؼبعينة. كربليل األخطاء مصطلح يستخدمو علم 

صد لغتو األكىل اللغة التطبيقي يف تعليم اللغة، أما ىو فيدرس لغة اؼبتعلم نفسو، ال نق
كإمبا نقصد لغتو اليت ينتجها كىو يتعلم، كالذم ال شك فيو أننا صبيعا لبطئ، كلبطئ 

 ّٖعند تعلمنا للغة كعند استعمالنا ؽبا، كمن مث فإف درس اػبطأ أمر مشركع يف حد ذاتو.

فاألكؿ  error.39ك  mistakeكنقل براجا من كوردير أيضا أف األخطاء تنقسم إىل  
ة القواعد للغة اؽبدؼ كىذا وبدث لعامل ىو ما وبصل عليو اؼبتعلم بغَت عمد كمعو معرف

                                                           
 .ِِٓ، ص. مهارات...أكريل حبر الدين، ّٕ

رياض: اؼبملكة العربية ، )الِط. إضاءت ؼبعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، عبد الرضبن إبراىيم الفوزاف، ّٖ
 . ُِّ(، ص. َُِٓالسعودية، 

39
M.F. Baradja, Kapita Selekta Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: IKIP Malang, 1990), hlm. 94. 
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خارج اللغة مثل تعب اؼبتعلم أك أحواؿ نفسيتو، إذف سبب األخطاء يتعلق باإللقاء 
(. كأما الثاين فيحصل عليو اؼبتعلم لعدـ معرفة اؼبتعلم القواعد performanceكاألداء )

  40 (.competenceكالكفاءة ) اللغوية فيقع يف األخطاء، كىذا يتعلق بالقدرة

كأكضح "كوردير" يف كتابو الفرؽ بُت زلة اللساف، كاألغالط، كاألخطاء. فزلة 
 معناىا األخطاء الناذبة من تردد اؼبتكلم، كما شابو ذلك. أما األغالط  Lapseاللساف

Mistakes   فهي الناذبة عن إتياف اؼبتكلم بكالـ غَت مناسب للموقف. أماError  أم
اػبطأ فهو ذلك النوع من األخطاء اليت ىبالف فيها اؼبتحدث أك الكاتب قواعد اللغة. 
كتعرفو "سَتفرت": ىو أم استعماؿ خاطئ للقواعد، أك سوء استخداـ القواعد 

لقواعد. فبا ينتج عنو ظهور أخطاء الصحيحة، أك اعبهل بالشواذ )االستثناءات( من ا
تتمثل يف اغبذؼ، أك اإلضافة، أك اإلبداؿ، ككذلك يف تغيَت أماكن اغبركؼ. كيعرفو 
"عبد العزيز العصيلي": األخطاء كيقصد هبا االكبراؼ عما ىو مقبوؿ يف اللغة العربية 

 ُْحسب اؼبقاييس اليت يتبعها الناطقوف بالعربية الفصحى.

( مهم ألف ييعرىؼ، كخاصة mistake and errorإف الفرؽ بينهما ) ِْقاؿ نباباف:
يف ربليل األخطاء. كإذا كقع اؼبتعلم يف اػبطأ كمل يقصد بفعلو مث يصححو نفسو سهولة 

(. كصبيع الناطق باللغة أك غَته قد كقع يف ذلك mistakeكسرعة فهو يسمى غلطا )
و فهو يسمى خطأن اػبطأ، كإذا كقع اؼبتعلم يف اػبطأ عند إلقاء اللغة اؽبدؼ كمل يصحح

(error.كاؼبتعلم يتكرر يف فعل نفس اػبطأ حىت يساعده اؼبعلم يف إصالحو ) 

يهتم ربليل األخطاء بأخطاء دارسي اللغات األجنبية اليت ربدث أثناء الدراسة 
دكف اعتماد على تصنيف مسبب الحتماالت األخطاء، كىو التصنيف اؼببٍت على نظرية 

                                                           
40

Fuad Abdul Hamied, Proses Belajar Mengajar Bahasa, (Jakarta: Dekdikbud, 1987), hlm. 42. 
، )القاىرة: دار الفكر اؼبرجع يف مناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرلأخركف، رشدم أضبد طعيمة ك ُْ

 .ُٔٓ(، ص. ََُِالعريب، 
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اللغتُت األـ كاؽبدؼ فبا يبكن التنبؤ بو من خالؿ الدراسات  التداخل اللغوم بُت قوانُت
 ّْ.التقابلية

إضافة إىل ذلك، دكالم كأصحابو يتفقوف مع كوردير على الفرؽ بُت اؼبصطلحُت 
mistake كerror ، كمن جانب أخر فقد استخدـ كلهم مصطلحerror  للعزك إىل صبيع

أمباط االكبراؼ اللغوم بغٌض النظر إىل صفات كأسباب حصوؿ االكبراؼ يف القواعد 
اللغوية اؼبدركسة، كيرجع األمر عندىم إىل أنو من الصعب ربديد حقيقة االكبراؼ أىو 

. كىذا السبب . كإمبا وبتاج ذلك إىل ربليerrorأك mistakeمن قبل  ل دقيق كحذر صاـر
أف ربديد حقيقة االكبراؼ وبتاج إىل كقت طويل، كبالتايل يتطلب  يعٍت بشكل إشارم

إىل الدراسات كالبحوث بصورة دؤكبية كمتواصلة )كال تكفي الدراسة مرة أك مرتُت 
 ْْفحسب(.

 أسباب حدوث األخطاء -ب 
  ْٓ كمن أسباب حدكث األخطاء:

 (. the man the thallالنقل اللغوم: )الطويل الرجل =  -ُ
بقنا يف التداخل: كبن نتعلم مهارة جديدة على أساس مهارة موجودة تعلمناىا مس -ِ

 (. apple was eatenاللغة األـ. )التفاح كاف أيًكلى = 
 –مساكُت، مساكوف  –اؼببالغة يف تعميم قوانُت اللغة اؽبدؼ: )قوانُت، قوانوف  -ّ

 شياطُت، شياطوف(. 

                                                           
)رياض: جامعة اؼبلك سعود، دكف سنة(، ص. التقابل اللغوم كربليل األخطاء، رشيد بن عبد الرضبن الدكيش، ّْ

ْٖ. 

اإلماـ ؿبمد بن سعود، ، )رياض: جامعة ُط. التقابل اللغوم كربليل األخطاء، ؿبمود إظباعيل صيٍت، ْْ
 .َُٓص.  (،ُِٖٗ
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األطفاؿ يلعبوف(. القصور يف  /اعبهل بقوانُت اللغة اؽبدؼ: )يلعبوف األطفاؿ -ْ
خرج  /)خرج الرجل  -خرجت اؼبرأة(  /رج الرجلتطبيق قوانُت اللغة اؽبدؼ: )خ

 خرج اؼبرأة(. /)خرجت الرجل -اؼبرأة( 
 

 األخطاء  أهمية تحليل -ج 
لتحليل األخطاء أنبية كبَتة يف برامج تعليم اللغات األجنبية. كمن أبرز ؾباالت 

 ْٔاالستفادة من ربليل األخطاء ما يلي:
إف دراسة األخطاء تزكد الباحث بأدلة عن كيفية تعلم اللغة أك اكتسابو، ككذلك  -ُ

 االسًتاتيجيات كاألساليب اليت يستخدمها الفرد الكتساب اللغة.
إف دراسة األخطاء تفيد يف إعداد اؼبواد التعليمية، إذ يبكن تصميم اؼبواد التعليمية  -ِ

 وء ما تنتهي إليو دراسات األخطاء اػباصة هبم.اؼبناسبة للناطقُت بكل لغة يف ض
إف دراسة األخطاء تساعد يف كضع اؼبناىج اؼبناسبة للدارسُت سواء من حيث  -ّ

 ربديد األىداؼ أك اختيار احملتول أك طرؽ التدريس أك أساليب التقوًن.
إف دراسة األخطاء تفتح الباب لدراسات أخرل نستكشف من خالؽبا أسباب  -ْ

 رسُت يف برامج تعليم اللغة الثانية، كاقًتاح أساليب العالج اؼبناسبة.ضعف الدا

كمهما يكن من أمر فإف ربليل األخطاء لو فوائد نظرية كأخرل عملية؛ فعلى 
اعبانب النظرم ىبترب ربليل األخطاء نظرية علم اللغة النفسي يف تأثَت النقل من اللغة 

ا مهما يف دراسة تعلم اللغة، مث إف ربليل األـ، فتثبت صحتها أك خطؤىا، كىو يعد عنصر 
األخطاء يقدـ إسهاما طيبا عن اػبصائص الكلية اؼبشًتكة يف تعليم اللغة األجنبية، كىو 

 يكشف عن كثَت من الكليات اللغوية.
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كعلى اعبانب العملي يعد ربليل األخطاء عمال مهما جدا للمدرس، كىو عمل 
تطوير اؼبادة، أك تعديل احمليط الذم يدرس فيو. متواصل، يساعده على تغيَت طريقتو أك 

كلكن أنبيتو الكربل تكمن يف اؼبستول األعلى يف التخطيط يف اؼبقررات الدراسية، 
 ْٕكاؼبقررات العالجية، كإعادة التعليم، كتدريب اؼبعلمُت أثناء العمل.

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

اللغوم. كىي تقصد لوصف األخطاء على حسب اؼبكونات اللغوية أك األشكاؿ 
الليسانية حيث حدثت هبا األخطاء. كتشتمل اؼبكونات اللغوية على النطق كالنحو 

كينفع تصنيف األخطاء اللغوية باعتبار اللسانية )العنصر  ْٖكالصرؼ كالرموز كالداللة.
كوسيلة   النحوم( إلعداد اؼبادة اللغوية.  كيبكن للباحثُت أف يستفيدكا األخطاء اللغوية

  ْٗإلعداد التقرير الذم يصنف تلك األخطاء.

 مراحل تحليل األخطاء -ه 
 َٓكسبر دراسة األخطاء بثالث مراحل ىي:

"تعرؼ اػبطأ"، كيقصد بو ربديد اؼبواطن اليت تنحرؼ فيها استجابات الطالب  -ُ
 عن مقاييس االستخداـ اللغوم الصحيح.

بو بياف أكجو االكبراؼ عن القاعدة، كتصنيفو للفئة اليت  كيقصد"توصيف اػبطأ"،  -ِ
 ينتمي إليها ربديد موقع األخطاء من اؼبباحث اللغوية.
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كيقصد بو بياف العوامل اليت أدت إىل ىذا اػبطأ كاؼبصادر اليت  أ"،"تفسَت اػبط -ّ
 ييعزل إليها.

ربليل األخطاء هبرم عادة على ثالث كشرح عبد الرضبن إبراىيم الفوزاف أٌف 
 ُٓمراحل:

 مرحلة ربديد األخطاء ككصفها: -ُ
التحديد كالوصف يتبع قواعد منهجية وبسن أف  إف درس األخطاء من حيث

 نعرضها على النحو األيت:

أخطاء الفرد؛ ألننا  –مع ذلك  –إف األخطاء يقع فيها أفراد، ككبن ال ندرس  (أ 
حُت نضع مقررات تعليمية إمبا نضعها عبماعات، كاؼبفركض أف تكوف ىذه 

اللغوية، كاللغة األكىل اعبماعة متجانسة يف معايَت العمر، كاؼبستول، كاؼبعرفة 
أحيانا، كمن مث فإننا ندرس األخطاء اليت تصدر عن صباعات متجانسة أيضا؛ أم 

 األخطاء اليت ؽبا صفة الشيوع يف ىذه اعبماعات.
إف السمة األكىل للغة أهنا نظاـ، ككبن حُت ندرس لغة اؼبتعلمُت إمبا ندرس نظاما  (ب 

أف يكوف منصٌبا على طبيعتها  أيضا؛ أم أف الوصف اللغوم لألخطاء البد
النظامية؛ فاألخطاء اليت تتصف بذلك ىي اليت تكوف ؾباال للدرس. كقد أثبتت 
التجربة أف اؼبتعلم قد ينتج صبال مقبولة كمالئمة بالصدفة، كالصدفة ال سبثل نظاما، 
كمعٌت ذلك أف اػبطأ كالصواب ليس يف الشيء ذاتو، كإمبا دليل على كجود نظاـ 

 نظاـ خاطئ.صحيح أك 
يكاد ىناؾ اتفاؽ على أف األخطاء نوعاف؛ أخطاء قدرة، كأخطاء أداء. ككصف  (ج 

أخطاء القدرة مهم جدا خاصة يف تعليم اللغة األكىل، كلكن معظم اعبهد يتوجو 
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إىل أخطاء األداء، كاألداء ضرباف: أداء إنتاجي، كآخر استقبايل. كاغبق أف األداء 
ها أخطاء يصعب ربديدىا كاإلمساؾ هبا لألسف االستقبايل لو أخطاؤه، لكن

الشديد؛ ألف اؼبتعلم للغة األجنبية قد يتلقى كالما ما فتكوف استجابتو إيباء أك 
حركة معينة، كقد يأكم إىل الصمت، كليس من السهل أف نعرؼ أكاف استقبالو 
صحيحا أـ خاطئا إال إذا أنتج كالما؛ كحُت نتمكن من معرفة طبيعة أخطاء 

اء االستقبايل فإف ذلك سيفيد إفادة حقة يف الكشف عن طبيعة قدرة التلقي األد
ي أك اللغوم عند اإلنساف. لذلك كلو يًتكز ربليل األخطاء على األداء اإلنتاج

 عضهم.األداء التعبَتم كما يسميو ب
كحيث إف اللغة اتصاؿ فإف أخطاء األداء اإلنتاجي هبب أف تستخلص من مواد 

كهبب أف نتنٌبو إىل أف السلوؾ اللغوم داخل قاعة الدرس ليس   يف إطار اتصايل،
كلو سلوكا اتصاليا؛ كمن مث ال يصلح أف يكوف مادة لدرس األخطاء، كذلك  
كالتدريبات اليت تتصف يف كثَت من األحياف باآللية، كإذف البد من مادة لغوية 

كاغبوار الشفوم اغبر،  ينتجها اؼبتعلم تلقائيا كالتعبَت اغبر، ككتابة اؼبقاؿ، كالقصص،
 كإف كاف ذلك ال يعٍت استبعاد تصميم مباذج الستخالص األخطاء. 

كصف األخطاء على كل مستويات األداء؛ يف الكتابة، كيف األصوات، كيف  (د 
الصرؼ، كيف النحو، كيف الداللة. كبدىٌي أف كصف اػبطأ يتم يف إطار نظاـ 

ما يف قاعدة من قواعد النظاـ،  اللغة، دبعٌت أف خطأ ما إمبا يدؿ على خلل
فاألخطاء الكتابية مثال ليست ؾبرد خطأ يف حرؼ من حركؼ اؽبجاء، لكنها قد 

 تكوف دليال قويا على فقداف قاعدة يف نظاـ اللغة.
، إمبا ىبطئ «كتابو»مصدر كتب هباء « كتابة»حُت ىبطئ متعلم فيكتب كلمة 

ؽ بُت التاء اؼبربوطة الدالة على يف قاعدة من قواعد النظاـ اللغوم ألنو ال يفر 
 التأنيث، كاؽباء اليت ىي ضمَت.
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كاؼبتعلم األجنّب الذم يقوؿ: اشًتيت ثالثة كتاب، بدؿ أف يقوؿ: ثالثة كتب، إمبا 
ىبطئ يف قاعدة من قواعد النظاـ اللغوم اليت تفرؽ بُت ما يستخدـ معدكدا كما 

 يسخدـ غَت معدكد.
ليل األخطاء، كانتهت إىل أف األخطاء تكاد لقد جرت دراسات كثَتة يف رب (ق 

تنحصر يف أنواع؛ حذؼ عنصر، أك زيادة عنصر، أك اختيار عنصر غَت صحيح، 
أك ترتيب العناصر ترتيبا غَت صحيح. لذلك فإف كصف األخطاء تٌتجو يف األغلب 

 إىل ىذا التصنيف.
 

 مرحلة تفسَت األخطاء: -ِ
ديدىا ككصفها، كالوصوؿ إىل تفسَت بعد رب -منطقيا –كتفسَت األخطاء يأيت 

صحيح يعُت بال شك على اإلفادة من ىذا التحليل، كليست ىناؾ كلمة جامعة على 
 معايَت التفسَت؛ إذ كلها موضع نقاش كجدؿ؛ ألف الربىنة على صواهبا ليست أمرا سهال.

لقى ما اؼبعيار األكؿ: كىو اؼبعيار الذم يفسر اػبطأ يف ضوء التعليم؛ فاؼبتعلم يت (أ 
يتعلمو من اللغة من عينات معينة ـبتارة من ىذه اللغة كقد تنجم ىذه األخطاء 
بسبب طبيعة ىذه العينات، كتصنيفها كطريقة تقديبها. )كلعل ىذا من األسباب 
اؼبلحوظة يف أخطاء تعليم العربية ألبنائها(. مث إف تعليم اللغة ال وبدث دفعة 

، كىذه أمر ال مناص منو. فتنشأ األخطاء كاحدة، كإمبا هبرم على فًتات زمنية
نتيجة اؼبعرفة اعبزئية باللغة، كاللغة كما نعرؼ نظاـ داخلي مستقل مكتف بذاتو، 
أم أف أجزاءه كلها مرتبطة ارتباطا داخليا، أك أهنا نظاـ من األنظمة، كمعٌت ذلك 

فيو، أف أم شيء ال يبكن أف نتعلمو كامال. ىذا ىو اؼبعيار الذم قد ال لبتلف 
 كالذم يبكن معاعبة أسبابو بوسائل ـبتلفة. 

اؼبعيار الثاين: كىو القدرة اؼبعرفية عند اؼبتعلم؛ إذ إف كال مٌنا يتبع إستَتاتيجية معينة  (ب 
يف التعلم؛ يف ىذه اإلستَتاتيجية ما ىو كلي مشًتؾ بُت البشر، كمنها ما ىو 
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افعة لكنها ال تزاؿ خاص بكل متعلم. أما الكلي فقد دارات عليو دراسات ن
جزئية، كأما اػباص فليس من السهل الوصوؿ إليو، ىذا إىل أف ما هبرم يف أعماؽ 

 اؼبتعلم من عمليات ال يزاؿ العلم يطمح إىل الكشف عنو يوما ما.
يف  –اؼبعيار الثالث: كىو موضع نقاش كاسع، كىو الذم يتمسك بو الباحثوف  (ج 

التحليل أكثر تناسقا فضال عن أنو يبٌدنا ببعض ألنو ال هبعل دائرة  –الوقت نفسو 
النتائج اؼبلموسة. ىذا اؼبعيار ىو الذم يعرؼ بالتدخل ، كتدكر فكرتو على اؼببدأ 

 اآليت: إننا نتعلم مهارة جديدة على أساس مهارة موجودة تعلمناىا قبال.
 

 مرحلة تصويب األخطاء: -ّ
رس لإلسهاـ يف حل من الواضح أف كل شيء يف علم اللغة التطبيقي يد

مشكالت عملية، كعلى ذلك فإف األخطاء ال تدرس لذاهتا، صحيح أهنا تفيد إفادة 
ؿبققة يف الكشف عن طبيعة التعلم، لكن ما يهمنا ىنا ىو كيف نواجو األخطاء، ككيف 

كمن الواضح أيضا أف تصويب األخطاء ال يتم إال بعد معرفة أسباهبا، كليس . نتالفاىا؟
وصوؿ إىل ىذه األسباب بدرجة تقرب من اليقُت؛ ألهنا قد ترجع إىل من اليسَت ال

اإلسًتاتيجية الداخلية اليت يتبعها اؼبتعلم، كقد ترجع إىل تدخل اللغة األـ. كتصويب 
األخطاء ال يتم بإعادة تقدًن اؼبادة مرة أخرل، كما ىو حادث مثال فيما يعرؼ بدركس 

ف دبعرفة مصدر اػبطأ، مث تقدًن اؼبادة اؼبالئمة.التقوية يف اؼبدارس العربية، كإمبا يكو 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
 منهجية البحث
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 الثالث فصلال
 منهجية البحث

 

 همدخل البحث ومنهج -أ 
قة البحث استخدـ الباحث يف ىذا البحث منهج البحث كالتطوير، كىو طري

يف  منهج البحث كالتطوير كإف ُاؼبستخدمة لتحصيل اؼبنتج اؼبعُت كلتجربة فعاليتو.
ياغة كربسُت كتطوير كص منظم يهدؼ لكشفبشكل عمد ك منهج  ىو مفهومو البسيط

أك  ،طريقةالأك  ،سًتاتيجيةاإلأك  اؼبنهج،أك  ،نموذجالأك  ،نتجاؼب كإنتاج كذبربة فعالية
 2.إفادةك  كفاعال كإنتاجا جديدة كفعالة أكثر لتكوفاػبطوة اؼبعينة 

 أكال قاـ النحوية، األخطاء ربليل أساس على النحوية اؼبادة الباحث يعد أف قبل
قع فيها طلبة اؼبستول الثاين يف قسم تعليم اللغة العربية اليت ك  النحوية األخطاء بتحليل

أ كاػبرب، ك كاف كأخواهتا، عن مادة النحو النظرم، كىي:"الفاعل، كنائب الفاعل، كاؼببتد
اليت كقع فيها طلبة اؼبستول الثاين  النحوية األخطاء تحليلـ الباحث بأخواهتا". كقاكإٌف ك 

 ّطالبا على ثالث مراحل عند كوردير كما يلي: َِعددىم 

"تعرؼ اػبطأ"، بأف وبٌدد الباحث اؼبواطن اليت تنحرؼ فيها استجابات طلبة  -ُ
 اؼبستول الثاين عن مقاييس استخداـ القواعد الصحيحة. 

"توصيف اػبطأ"، بأف يبٌُت الباحث أكجو االكبراؼ عن القاعدة، كتصنيفو للفئة  -ِ
 ربديد موقع األخطاء من اؼبباحث اللغوية.اليت ينتمي إليها 

                                                           
1
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 407. 
2
Nusa Putra, Research & Development Penelitian dan Pengembangan; Suatu Pengantar, )Jakarta : 

Rajawali Pers, 2011), hal. 67. 
للًتبية كالعلـو الرباط: اؼبنظمة اإلسالمية ) ،تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا: مناىجو كأساليبو رشدم أضبد طعيمة،ّ

 .ْٓ(، ص. ۹۱۹۱كالثقافة، 
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"تفسَت اػبطأ"، بأف يبٌُت الباحث العوامل اليت أدت إىل ىذا اػبطأ كاؼبصادر اليت  -ّ
 ييعزل إليها.

 

 البحث والتطوير إجراءات -ب 
( فهي كما Borg & Gallكأما اإلجراءات يف البحث كالتطوير عند بركغ كغاؿ )

 ْيلي:

 

 

 

 

 

 

 
اليت استخدمها الباحث يف البحث كالتطوير سبعة فقط، كبياهنا   كأما اػبطوات 

 كما يلى:

 الدراسة اؼببدئية (ُ
يقـو الباحث ىنا باؼبالحظة، كخاصة ما يتعلق ب )أ( عملية التعلم كالتعليم، 

. أما اؼبالحظة فيستخدمها نحوية)ب( الظاىرة النفسية لدل الطلبة، )ج( اؼبشكالت ال

                                                           
4
Sugiyono, Metode, hlm. 409. 

 

 

 صبع البيانات الدراسة اؼببدئية
 

 التجربة احملدكدة

 تصميم اؼبنتج ربكيم اػبرباء
 

 التعديالت كالتصحيحات
 

 التعديالت كالتصحيحات
 

 التجربة الواسعة

 التعديالت كالتصحيحات
 

 اإلنتاج اعبماعي
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، كعملية التعلم كالتعليم، الوسائل اللتاف يستخدمهما اؼبعلمعليم ك الباحث ؼبعرفة طرؽ الت
مث يقـو الباحث بتحليل احتياجات الطلبة كمشكالهتم، كيالحظ اؼبواد التعليمية اليت 
سيتعلمها الطلبة، كاؼبنهج اؼبستخدـ يف قسم تعليم اللغة العربية. كيكوف ىذا اإلجراء 

اؼبستول الثاين، مث يوزع الباحث االستبانة على باؼبقابلة مع معلم مادة النحو كطلبة 
 الطلبة ؼبعرفة ميوؽبم كاحتياجاهتم يف تعلم النحو. 

 صبع البيانات (ِ
يقـو الباحث جبمع البيانات بطرح االختبار على الطلبة ؼبعرفة استيعاهبم كإتقاهنم 

كأما الطلبة.  عن اؼبواد اليت سيتعلمها الطلبة، كؼبعرفة األخطاء النحوية اليت كقع فيها
فهي: تعرؼ اػبطأ، كتوصيف  اليت يقـو هبا الباحث مراحل ربليل األخطاء النحوية

  .اػبطأ، كتفسَت اػبطأ

 تصميم اؼبنتج )اؼبادة( (ّ

كىو النموذج األكؿ قبل تطوير اؼبادة لتكوف تلك اؼبادة على شكلها اؼبنشود. 
حتياجات، إما يف ؿبتويات لذلك، يصمم الباحث اؼبادة مستندة إىل نتائج ربليل اال

 اؼبادة أـ يف تنظيمها.  
 

 ربكيم اػبرباء (ْ
يقدـ الباحث تصميم تلك اؼبنتج على اػبرباء )اػببَت يف ؾباؿ اللغة، كاػببَت يف 

. ىم يقوموا بالتقييم كاالقًتاح كاإلرشاد كاؼبالحظة (ؾباؿ احملتول، كاػببَت يف ؾباؿ التصميم
ايا اؼبنتج كعيوبو، ليكوف ذلك اؼبنتج لو جودة من كل كاإلصالح حىت يعرؼ الباحث مز 

 النواحي.

 التصحيح (ٓ
 يف ىذه اؼبرحلة، يصحح الباحث اؼبادة اؼبصممة حسب ما حٌكم اػبرباء فيها.
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 ذبربة اؼبنتج (ٔ
يف ىذه اؼبرحلة، كانت اؼبادة اؼبصممة مادة معدة أك مطورة تعتمد على أساس 

ؼ التعليم أك اؼبؤشرات، كاؼبوضوعات، كغَتىا. مث ربليل األخطاء النحوية، إما أىدا
هبرب الباحث تلك اؼبادة اؼبعدة أك اؼبطورة أثناء عملية التعلم كالتعليم يف ؾبموعة 
ؿبدكدة. كتتم ىذه التجربة بتقدًن االختبار بعد إجراء البحث ؼبعرفة فهم الطلبة 

اؼبعدة أك اؼبطورة على أساس كاستيعاهبم عن اؼبادة الذم عٌلمها الباحث باستخداـ اؼبادة 
ربليل األخطاء النحوية يف تعليم النحو. كذلك االختبار يدؿ على النتائج الكمية. 
كمؤشرات فعالية اؼبادة اؼبعدة ىي: فهم الطلبة على الدرس أرفع، ك يكوف الطلبة أكثر 

بة مبتكرين، كنتيجة تعلمهم مرتفعة. يقـو الباحث باالختبار القبلي كالبعدم لدل طل
اؼبستول الثاين ؼبعرفة ما مدل فعالية استخداـ اؼبادة اؼبعدة أك اؼبطورة يف تعليم النحو يف 

 قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارم اإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت. 

 التصحيح (ٕ
يوزع الباحث االستبانة على الطلبة ؼبعرفة آراءىم عن اؼبادة اؼبعدة أك اؼبطورة، ال 

غبتهم كشعورىم عند استخداـ ىذه اؼبادة يف تعليم النحو. مث يقـو الباحث سيما ر 
 .مع ؿباضر النحو عن اؼبادة اؼبطورة ليكٌمل كوبٌسن النقائص اؼبوجودة فيها قابلةباؼب

 

 تجربة المنتج -ج 
 تخطيط التجربة -1

 طلبة الباحث كاختار يقـو الباحث يف ىذا البحث كالتطوير بتجربة اجملموعتُت.
 لصفاك  الضابطة، اجملموعةك البط َُ منهم كاختار" أ" الصف يف الثاين ؼبستولا
 االختبار بإلقاء التجربة ىذه كذبرم .التجريبية اجملموعةك طالب َُ منهم كاختار "ج"

 إلقاء مث النحوية، األخطاء ربليل أساس على اؼبعدة النحوية اؼبادة إلقاء كبعده القبلي،
 :التايل اعبدكؿ يف كما التجربة عملية كتطبيق. البعدم االختبار



ْٗ 
 

 

 

 التجربة اللقاء الرقم
 االختبار القبلي ُ ُ
 مادة الفاعل ِ ِ
 مادة الفاعل ّ ّ
 مادة نائب الفاعل ْ ْ
 مادة اؼببتدأ كاػبرب ٓ ٓ
 مادة اؼببتدأ كاػبرب ٔ ٔ
 مادة كاف كأخواهتا كما يتعلق هبا ٕ ٕ
 هبامادة إٌف كأخواهتا كما يتعلق  ٖ ٖ
 االختبار البعدم ٗ ٗ

 

 أفراد التجربة -2
أما أفراد التجربة فاختار الباحث خبَتا يف ؾباؿ احملتول كاللغة، كخبَتا يف ؾباؿ 
تصميم اإلنتاج لتحكيم اؼبادة اؼبعدة أك اؼبطورة. كأما من يقـو التجربة فهو الباحث 

 اجملموعةك طالبا َُ عددىم بلغ نالذي "ج" لصفانفسو، كطلبة اؼبستول الثاين يف 
 الذين يستخدموف اؼبادة اؼبعدة أك اؼبطورة على أساس ربليل األخطاء النحوية.  التجريبية

 البيانات ومصادرها -3
 أما البيانات كمصادرىا فهي كما يلي:

 تتكوف البيانات يف ىذا البحث من: (ُ
 لعربية.نتيجة اؼبقابلة على ؿباضر مادة النحو كطلبة قسم تعليم اللغة ا (أ 
 نتيجة اؼبالحظة على طلبة قسم تعليم اللغة العربية. (ب 
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نتيجة االستبانة على طلبة قسم تعليم اللغة العربية كؿباضر اؼبادة النحوية  (ج 
 كاػبرباء.

 نتيجة االختبار القبلي كاالختبار البعدم لدل الطلبة. (د 
 تتكوف مصادر البيانات يف ىذا البحث من: (ِ

ول الثاين يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارم اإلسالمية طلبة اؼبست (أ 
 اغبكومية بنجرماسُت.

ؿباضر مادة النحو للمستول الثاين يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارم  (ب 
 اإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت.

نتج، كاػببَت يف ؾباؿ تصميم اؼب اػبرباء )اػببَت يف ؾباؿ ؿبتول اؼبنتج، كاػببَت يف (ج 
 ؾباؿ اللغة العربية أك اؼبادة اؼبطورة(.

 تكوف من:أما البيانات يف ىذا البحث ت
 البيانات الكيفية اليت تشتمل على: (ُ

 الطلبةنتائج اؼبالحظة على  (أ 
للمستول الثاين يف قسم تعليم  كالطلبة نتائج اؼبقابلة على ؿباضر مادة النحو (ب 

 آراءىمنتسارم اإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت عن اللغة العربية جبامعة أ
 على أساس ربليل األخطاء النحوية يةادة النحو اؼب إعداد

 

 البيانات الكمية اليت تشتمل على: (ِ
التعليقات كاالقًتاحات كاؼبدخالت من اػبرباء عن نوعية اؼبادة التعليمية  (أ 

 اؼبطورة
عن اؼبادة اؼبطورة على أساس ربليل نتائج آراء الطلبة كإجاباهتم كعواطفهم  (ب 

 األخطاء النحوية بعد أف يستخدمها الباحث 
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 أساليب جمع البيانات  -4
 استخدـ الباحث أساليب صبع البيانات اليت تتكوف من:

 اؼبالحظة  (ُ
ىي حصر االنتباه كبو شيء ما للتعريف عليو كفهمو، كىي كسيلة ىامة من 

كاستخدـ الباحث أسلوب اؼبالحظة عبمع  ٓصبع البيانات يف البحوث اؼبختلفة.كسائل 
اؼببتدأ الفاعل كنائبو، ك "البيانات من أسباب حدكث األخطاء النحوية الشائعة عن 

، كما يتعلق هبا"، اليت قع فيها طلبة اؼبستول الثاين كخربه، ككاف كأخواهتا، كإٌف كأخواهتا
  .طالبا، يقـو الباحث دبالحظتها منذ اللقاء الثاين إىل اللقاء الثامن َِعددىم 

 اؼبقابلة (ِ
كاستخدـ  ٔىي أداة ىامة للحصوؿ على اؼبعلومات من خالؿ مصادرىا البشرية.

الباحث أسلوب اؼبقابلة عبمع البيانات عن أسباب حدكث األخطاء النحوية الشائعة 
اليت كقع فيها طلبة اؼبستول الثاين، كعن اؼبوضوعات النحوية اليت تعلَّمىها الطلبة يف 

ين، كعن رأم احملاضر على اؼبادة النحوية اؼبعدة بعد التجربة. كذبرم اؼبقابلة اؼبستول الثا
مع الطلبة ؼبعرفة أسباب حدكث األخطاء منذ اللقاء الثاين إىل الثامن، كذبرم اؼبقابلة مرة 

 رأم احملاضر على اؼبادة النحوية اؼبعدة بعد التجربة. ؼبعرفة كاحدة مع احملاضر

 االستبانة (ّ
ستبانة أداة مالئمة للحصوؿ على اؼبعلومات كالبيانات كاغبقائق اؼبرتبطة تعترب اال

بواقع معُت، كتيقدَّـ بشكل عدد من األسئلة اليت تطلب اإلجابة عنها من قبل عدد 

                                                           
)أفريقيا: جامعة أفريقيا العاؼبية، مناىج البحث العلمي كطرؽ كتابة الرسائل اعبامعية، عبد الرضبن أضبد عثماف، ٓ

 .ُُّ(، ص.ُٓٗٗ

 .ُّٓ(، ص. ُٖٗٗ)الرياض: دار أسامة، أساليبو، -أدكاتو-البحث العلمي: مفهوموأخركف، ذكقاف عبيدات ك ٔ
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البيانات استخدـ الباحث أسلوب االستبانة عبمع  7األفراد اؼبعينُت دبوضوع االستبانة.
عن احتياجات طلبة اؼبستول الثاين يف تعلم النحو النظرم، كعن آراء اػببَتين يف ؾباؿ 
اؼبادة كيف ؾباؿ تصميم الكتاب يف عملية التحكيم عن اؼبادة النحوية اؼبعدة، كعن آراء 
الطلبة عن اؼبادة النحوية اؼبعدة بعد تنفيذ التجربة. كاستخدـ الباحث مقياس ليكرت 

(Likert)  احتياجات طلبة اؼبستول الثاين يف تعلم النحو  كأداة عبمع تلك البيانات بقياس
النظرم كآراء اػببَتين )يف ؾباؿ اؼبادة كيف ؾباؿ تصميم الكتاب( كاحملاضر كالطلبة، 

كعن أثرىا يف تعليم النحو بشكل  كعواطفهم عن اؼبادة النحوية اليت مت إعدادىا كذبريبها،
 (.Checklistقائمة التدقيق )

 االختبار (ْ
 ) ىو ؾبموعة من اؼبثَتات )األسئلة الشفهية أك الكتابية أك الصور أك الرسـو
أعدت لتقيس بطريقة كمية أك كيفية سلوكا ما. كىو يعطي درجة ما أك قيمة ما أك رتبة 

 ٖما للمفحوص. كيبكن أف يكوف االختبار من األسئلة أك اعبهاز اؼبعُت.

يف ىذا البحث ثالث اختبارات، االختبار األكؿ ؼبعرفة  ستخدـ الباحثا
، كما الفاعل كنائبو، كاؼببتدأ كخربه، ككاف كأخواهتا، كإٌف كأخواهتا"األخطاء النحوية عن 

 طالبا كعينة البحث، مث َِاليت يقع فيها طلبة اؼبستول الثاين عددىم  يتعلق هبا"
 استيعاب عرفةؼبالذم يتكوف من طبسُت سؤاال كأداة  القبلي اين كىو االختبارالث االختبار

 نحوية اؼبعدة، دبعٌتيف مادة النحو قبل تقدًن اؼبادة ال اجملموعة الضابطة كاجملموعة التجريبية
م يف مادة النحو  اجملموعة الضابطة كاجملموعة التجريبية استيعابعرفة اغبالة األكلية عن ؼب

 االختباراستيعاهبم متساك بُت اجملموعة الضابطة كاجملموعة التجريبية. مث  النظرم، ىل

                                                           
 .ُّٔص.  ...،مناىجعبد الرضبن أضبد عثماف، ٕ

 .َُْص.  ...،مناىجعبد الرضبن أضبد عثماف، ٖ
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ؼبعرفة مستول  كأداة الذم يتكوف من طبسُت سؤاال البعدم الثالث كىو االختبار
 . نحوية، كفعالية تلك اؼبادة ال نحوية اؼبعدةتقدًن اؼبادة ال بعداستيعاهبم كإتقاهنم 

 أساليب تحليل البيانات -5

 اإلحصاء الوصفي. أسلوب يستخدـ الباحثف الكمية تحليل البياناتكأما ل
 ستبانةربليل البيانات من اال (أ 

بشكل مقياس ليكرت  مث حلل  من االستبانة البياناتبعد أف يناؿ الباحث 
حبساب معٌدؿ األجوبة  ( من تلك االستبانةInterval dataالباحث البيانات الفاصلة )

( لكل األجوبة من اؼبستجيبُت. كلكل بنود االستبانة تدرٌجه Scoringمستندا إىل الدرجة )
 9أشد سلبا، كلكل العبارة درجة  ـبتلفة كىو كما يلي: يف العبارة من أشد إهبابا حىت

 الدرجة صفةال
 ْ جيد جدا/مناسب جدا/كاضح جدا

 ّ جيد/مناسب/كاضح
 ِ مقبوؿ
  ُ ناقص

 

كؼبعرفة صحة اؼبنتج فال بد للباحث أف يبٌدؿ تلك البيانات إىل البيانات الكمية 
 َُبالرمز التايل:

 

 
                                                           

9
Sugiyono, Metode, hlm. 134-135. 

10
Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 30. 

Lihat Sugiyono, Metode, hlm. 136-137. 

  
∑  
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 البياف:
P = اؼبئوية الصالحية 

Ʃxi = ؾبموع الدرجة اليت مت اغبصوؿ عليها  

Ʃx = ؾبموع األسئلة ضربت على الدرجة األعلى 

كفيما يلي دليل البيانات من نتيجة التصديق كالتثبيت كما قٌرره كزير الشؤكف 
 ُُالدينية بأربعة معايَت كىي:

 الرقم اؼبئوية معيار النجاح صفةال
يبكن استخداـ اؼبنتج يف التعليم 

 بدكف تصحيح
 ُ % ََُ-َُ،ٖٓ جيد جدا كصادؽ

يبكن استخداـ اؼبنتج يف التعليم 
 ِ % ٖٓ-َُ،َٕ مقبوؿ بالتصحيح البسيط 

% َٕ-َُ،َٓ ناقص ال يبكن استخداـ اؼبنتج يف التعليم  ّ 
% َٓ-َُ مردكد يٍصلح كل اؼبنتج كيبٌدلو  ْ 

 

 ربليل البيانات من االختبار (ب 
يف ربليل البيانات من نتيجة  أسلوب اإلحصاء الوصفي يستخدـ الباحث
يعٍت يعٌُت الباحث  ،موعة الضابطة كاجملموعة التجريبيةجملطلبة ااالختبار القبلي كالبعدم ل

اجملموعة التجريبية. كفعالية اؼبادة النحوية  فعالية اؼبادة النحوية اؼبعدة كأثرىا يف تعلم طلبة
فعالية اؼبادة النحوية اؼبعدة  اؼبعدة كعدمها تقاس حسب نتيجة اجملموعتُت. ستظهر

 عة التجريبية.موعة الضابطة كاجملمو جملا االختبار القبلي كالبعدم لطلبة كعدمها من نتيجة
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ؼبعرفة كإثبات ذم معٌت  (t-testت )-اختباركيستخدـ الباحث رمز 
(significant يف فرؽ اؼبتوسط بُت اجملموعة الضابطة الذم ال يستخدـ مادة النحو )

النظرم اؼبعدة، كاجملموعة التجريبية الذم يستخدـ مادة النحو النظرم اؼبعدة، كىو كما 
 :12يلي

 
 

 
 البياف:
    M =  قيمة معدؿ النتيجة لكل اجملموعة 

N   = ؾبموع الطلبة 
 ع االكبراؼ للمجموعة الضابطةؾبموع تربي =     ∑

 ؾبموع تربيع االكبراؼ للمجموعة التجريبية=       ∑

 مراحل تنفيذ البحث  -6

كأما اؼبراحل اليت سيقـو هبا الباحث يف تنفيذ ىذا البحث فهي كما يف اعبدكؿ 
 التايل:

 األنشطة رقم
قبل 
 فبراير

 أبريل مارس فبراير
ٔ ٕ ٖ ٗ ٔ ٕ ٖ ٗ ٔ ٕ ٖ ٗ 

ُ 

الدراسة التمهيدية: ربليل اؼبشكالت 
كحاجات الطلبة كاؼبعلمُت من اؼبواد 
التعليمية يف عملية تعليم اللغة العربية 
كتعلمها جبامعة أنتسارم اإلسالمية 

√             
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 اغبكومية بنجرماسُت

ِ 
كتابة خطة البحث لتوضيح أساسيات 
البحث كاإلطار النظرم كمنهجية البحث 

 كمناقشتها مع اؼبشرؼ
√ √ √ √ √         

ّ 
إعداد اؼبادة النحوية على أساس ربليل 

 األخطاء النحوية
√ √ √ √ √         

ْ 
إنتاج اؼبادة النحوية على أساس ربليل 

         √ √ √ √  األخطاء النحوية

        √      ربكيم اػبرباء ٓ

        √      تصحيح اؼبنتج ٔ

االختبار القبلي ؼبقياس قدرة يف علم  ٕ
        √      النحو قبل ذبربة اؼبادة اؼبصممة

    √ √ √ √       تطبيق اؼبنتج ٖ

   √ √          االختبار البعدم ؼبعرفة أثر اؼبادة اؼبصممة ٗ

توزيع االستبانة على اؼبعلم كالطلبة ؼبعرفة  َُ
   √           جودة اؼبادة اؼبصممة

   √           التصحيح كالتعديل النهائياف ُُ

كتابة عرض البيانات كربليلها بعد  ُِ
 االستشارة كاإلشراؼ من اؼبشرفُت 

          √ √  

ُّ 
مراجعة البحث اؼبكتوب كتصحيح 
األخطاء يف الكتابة باإلشراؼ من 

 اؼبشرفُت
           √  

 √             تسجيل البحث للمناقشة ُْ

 √             تنفيذ اؼبناقشة ُٓ

 √             تصحيح كتابة البحث بعد اؼبناقشة ُٔ



 

 

 
 الفصل الرابع
 عرض البيانات

 وتحليلها ومناقشتها
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

بحث األول: األخطاء النحوية الشائعة لدى طلبة المستوى الثاني قسم الم
 تعليم اللغة العربية

الفاعل كنائبو، كاؼببتدأ كخربه، "قاـ الباحث بتحليل األخطاء النحوية الشائعة عن
قسم  طلبة اؼبستول الثاين يفاليت كقع فيها  ككاف كأخواهتا، كإٌف كأخواهتا، كما يتعلق هبا"

العربية جبامعة أنتسارم اإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت. كقاـ الباحث بتحليل  اللغة تعليم
طالبا. كأما األخطاء  َِاألخطاء النحوية الشائعة لدل طلبة اؼبستول الثاين كعددىم 

 النحوية اليت كقع فيها طلبة اؼبستول الثاين فهي: 

 األخطاء النحوية عن "الفاعل" -أ 
حوية عن "الفاعل" اليت كقع فيها طلبة اؼبستول الثاين كؼبعرفة تفصيل األخطاء الن

يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارم اإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت، انظر إىل 
 اعبدكؿ التايل:

 
 (: األخطاء النحوية عن "الفاعل"ٔالجدول )

 

 الفاعل الرقم
 عدد موقع األخطاء

 يحةالقواعد الصح األخطاء النحوية الطلبة

رىجىعىٍت اىلطَّاًلبي  أيم وي  رىجىعى اىلطَّاًلبي  ُ
 أيم وي 

عدـ تأنيث الفعل، كالفاعلي 
 مؤنثه حقيقي

ِ 

عدـ تأنيث الفعل، كالفاعلي  جىاءىٍت اٍلميٍرًضعي  اٍلميٍرًضعي  جىاءى  ِ
 مؤنثه معنوم

ُٖ 
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 طىلىعى اىلشٍَّمسي  ّ
 يف الصَّبىاحً 

اىلشٍَّمسي 
 ...طىلىعىتٍ 

الفعل الذم يتضمن عدـ تأنيث 
ضمَت الفاعل الذم يعود إىل 

 مؤنث ؾبزم  
ُّ 

ًمٍيذي  ْ ـى اىلتَّالى ًمٍيذي  قىا  قىاميٍوااىلتَّالى
عدـ صبع الفعل الذم يتصل 
بضمَت الفاعل الذم يعود إىل 

 صبع تكسَت للعاقل  
ُْ 

اىلطَّالًبىاًف  ٓ
 ...يػىتىعلَّمي 

اىلطَّالًبىاًف 
 ...يػىتىعلَّمىافً 

لفعل الذم يتصل عدـ تثنية ا
بضمَت الفاعل الذم يعود إىل 

 اؼبثٌت اؼبذكر
ٔ 

 يػىٍقرىأي اٍلميٍسًلميٍوفى  ٔ
 اٍلقيٍرآفى 

اٍلميٍسًلميٍوفى 
 ...يػىٍقرىأيٍكفى 

عدـ صبع الفعل الذم يتصل 
بضمَت الفاعل الذم يعود إىل 

 صبع اؼبذكر السامل

ُّ 

اىٍلصَّاغبًىتىاًف  ٕ
 ...تػىٍعمىلي 

اىٍلصَّاغبًىتىاًف 
فً تػىعٍ   ...مىالى

عدـ تثنية الفعل الذم يتصل 
بضمَت الفاعل الذم يعود إىل 

 اؼبثٌت اؼبؤنث
ُُ 

 اىٍلميٍسًلمىاتي  ٖ
 يىصيٍمنى اىٍلميٍسًلمىاتي  تىصيٍوـي 

عدـ صبع الفعل الذم يتصل 
بضمَت الفاعل الذم يعود إىل 

 صبع اؼبؤنث السامل

ُْ 

ٗ 
اًرسي   بػىعيدى اىٍلمىدى

 عىًن اعبٍىاًمعىةً 
اًرسي اىٍلمىدى 

 ...بػىعيدىتٍ 

عدـ تأنيث الفعل )بشكل 
اؼبفرد( الذم يتضمن ضمَت 
الفاعل الذم يعود إىل صبع 

 تكسَت لغَت العاقل

ُٕ 

 

 

كفيما يلي الرسم البياين الذم يتعلق باألخطاء النحوية الشائعة عن "الفاعل" اليت 
سارم اإلسالمية كقع فيها طلبة اؼبستول الثاين يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنت

 اغبكومية بنجرماسُت:
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بناء على البيانات السابقة فإف األخطاء النحوية الشائعة عن "الفاعل"  اليت تناؿ 
عدـ تأنيث الفعل، إذا كاف الفعل يتضمن ضمَت  %، ىي: "اػبطأ يفُٕنسبة مئوية 

 ".عنومالفاعل الذم يعود إىل اؼبؤنث اؼب

2% 

17% 

12% 

13% 

5% 12% 

10% 

13% 

16% 

  "الفاعل"نسبة مئوية لألخطاء الشائعة عن 

 عدـ تأنيث الفعل، كالفاعلي مؤنثه حقيقي

 عدـ تأنيث الفعل، كالفاعلي مؤنثه معنوم

 عدـ تأنيث الفعل الذم يتضمن ضمَت الفاعل الذم يعود إىل مؤنث ؾبزم

 عدـ صبع الفعل الذم يتصل بضمَت الفاعل الذم يعود صبع تكسَت للعاقل

 عدـ تثنية الفعل الذم يتصل بضمَت الفاعل الذم يعود إىل اؼبثٌت اؼبذكر

 عدـ صبع الفعل الذم يتصل بضمَت الفاعل الذم يعود إىل صبع اؼبذكر السامل

 عدـ تثنية الفعل الذم يتصل بضمَت الفاعل الذم يعود إىل اؼبثٌت اؼبؤنث

 عدـ صبع الفعل الذم يتصل بضمَت الفاعل الذم يعود إىل صبع اؼبؤنث السامل

 الذم يتضمن ضمَت الفاعل الذم يعود إىل صبع تكسَت لغَت العاقل( بشكل اؼبفرد)عدـ تأنيث الفعل 
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 األخطاء النحوية عن "نائب الفاعل" -ب 
كؼبعرفة تفصيل األخطاء النحوية عن "نائب الفاعل" اليت كقع فيها طلبة اؼبستول 

مية بنجرماسُت، انظر الثاين يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارم اإلسالمية اغبكو 
 إىل اعبدكؿ التايل:

 (: األخطاء النحوية عن "نائب الفاعل"ٕالجدول )

 نائب الفاعل الرقم
 عدد موقع األخطاء

 القواعد الصحيحة األخطاء النحوية الطلبة

 عدـ تذكَت الفعل،  كيًلدى كىلىديهي ... كىلىديهي  كيًلدىتٍ ... ُ
 كنائبي الفاعل مذكره 

ُ 

أٍلىٍعمىاؿي ا عيًملى  ِ
 الصَّاغبًىةي 

 عيًملىتٍ 
...  اأٍلىٍعمىاؿي

عدـ تأنيث الفعل، كنائبي الفاعل 
 ُٓ صبعي تكسَت لغَت العاقل

 عدـ تأنيث الفعل،  اٍلميٍرًضعي  ضيرًبىتٍ  اٍلميٍرًضعي  ضيًربى  ّ
 كنائبي الفاعل مؤٌنثه معنوم

ُٖ 

اًف  ْ اًف  أيٍكًرـى اىٍلميٍسًلمى  أيٍكرًمىااىٍلميٍسًلمى
تثنية الفعل الذم يتصل بضمَت عدـ 

نائب الفاعل الذم يعود إىل اؼبثٌت 
 اؼبذكر

ٕ 

 أيٍكرًميٍوااىٍلميٍسًلميٍوفى   أيٍكًرـى اىٍلميٍسًلميٍوفى  ٓ
عدـ صبع الفعل الذم يتصل بضمَت 
نائب الفاعل الذم يعود إىل صبع 

 اؼبذكر السامل
ُّ 

تىاًف  ٔ اىٍلميٍسًلمى
تىاًف  أيٍكرًمىتٍ   أيٍكرًمىتىااىٍلميٍسًلمى

عدـ تثنية الفعل الذم يتصل بضمَت 
نائب الفاعل الذم يعود إىل اؼبثٌت 

 اؼبؤنث
ُُ 

اىٍلميٍسًلمىاتي  ٕ
 أيٍكرًٍمنى اىٍلميٍسًلمىاتي  أيٍكرًمىتٍ 

عدـ صبع الفعل الذم يتصل بضمي 
نائب الفاعل الذم يعود إىل صبع 

 اؼبؤنث السامل
ُْ 
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باألخطاء النحوية الشائعة عن "نائب كفيما يلي الرسم البياين الذم يتعلق 
الفاعل" اليت كقع فيها طلبة اؼبستول الثاين يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارم 

 اإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت:
 

 
 

بناء على البيانات السابقة فإف األخطاء النحوية الشائعة عن "نائب الفاعل"  
%، ىي: " اػبطأ يف عدـ التناسب بُت "الفعل كنائب الفاعل" ِّاليت تناؿ نسبة مئوية 

 يف التأنيث إذا كاف نائب الفاعل اظبا ظاىرا )مؤنثا معنويا(".

1% 

19% 

23% 

9% 

16% 

14% 

18% 

 "نائب الفاعل"نسبة مئوية لألخطاء الشائعة عن 
 عدـ تذكَت الفعل، كنائبي الفاعل مذكره 

 عدـ تأنيث الفعل، كنائبي الفاعل صبعي تكسَت لغَت العاقل

 عدـ تأنيث الفعل، كنائبي الفاعل مؤٌنثه معنوم

 عدـ تثنية الفعل الذم يتصل بضمَت نائب الفاعل الذم يعود إىل اؼبثٌت اؼبذكر

 عدـ صبع الفعل الذم يتصل بضمَت نائب الفاعل الذم يعود إىل صبع اؼبذكر السامل

 عدـ تثنية الفعل الذم يتصل بضمَت نائب الفاعل الذم يعود إىل اؼبثٌت اؼبؤنث

 عدـ صبع الفعل الذم يتصل بضمَت نائب الفاعل الذم يعود إىل صبع اؼبؤنث السامل



ِٔ 
 

 

 مبتدأ والخبر"األخطاء النحوية عن "ال -ج 
كؼبعرفة تفصيل األخطاء النحوية عن "اؼببتدأ كاػبرب" اليت كقع فيها طلبة اؼبستول 
الثاين يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارم اإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت، انظر 

 إىل اعبدكؿ التايل:

 (: األخطاء النحوية عن "المبتدأ والخبر"ٖالجدول )

 الرقم
 والخبرالمبتدأ 

 عدد موقع األخطاء
 القواعد الصحيحة األخطاء النحوية الطلبة

 عدـ تأنيث اػبرب، مىرًٍيضىةه اىٍلميرًضعي  مىرًٍيضه اىٍلميرًضعي  ُ
 ُٖ كاؼببتدأي مؤنث معنوم 

 عدـ تأنيث اػبرب، طىاًلعىةه اىلشٍَّمسي  طىاًلعه اىلشٍَّمسي  ِ
 ُّ كاؼببتدأي مؤنث ؾبزم 

ا ّ اًف  صىاًئمه ًف اىٍلميٍسًلمى  صىاًئمىافً اىٍلميٍسًلمى
 عدـ تثنية اػبرب،

 ٕ كاؼببتدأي مثٌت

 صىائًميٍوفى اىٍلميٍسًلميٍوفى  صىاًئمه اىٍلميٍسًلميٍوفى  ْ
 عدـ صبع اػبرب،

 ُّ كاؼببتدأي صبع

ةي اىلطَّالًبىةي  ٓ ةه اىلطَّالًبىةي  اٍلميٍجتىًهدى عدـ تنكَت اػبرب كلفظو اسم فاعل  ؾبيٍتىًهدى
 ُٖ ()صفة

ره اىٍلكيتيبي  ٔ رنةه اىٍلكيتيبي  صىًغيػٍ  عدـ تأنيث اػبرب بشكل اؼبفرد،  صىًغيػٍ
 ُٖ كاؼببتدأي صبعي تكسَت لغَت العاقل

ارً  رىجيله  ٕ ارً  الرىجيلي  يف الدَّ  ُٖ عدـ تعريف اؼببتدأ يف الدَّ
 

كفيما يلي الرسم البياين الذم يتعلق باألخطاء النحوية الشائعة عن "اؼببتدأ 
كاػبرب" اليت كقع فيها طلبة اؼبستول الثاين يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارم 

 اإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت:
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بناء على البيانات السابقة فإف األخطاء النحوية الشائعة عن "اؼببتدأ كاػبرب" اليت 
%، ىي: اػبطأ يف عدـ التناسب بُت "اؼببتدأ كاػبرب" يف التأنيث إذا  ُٕتناؿ نسبة مئوية 

يف عدـ التناسب بُت "اؼببتدأ كاػبرب" يف التأنيث إذا كاف كاف اؼببتدأ مؤنثا معنويا. كاػبطأ 
اؼببتدأ صبع تكسَت لغَت العاقل. كاػبطأ يف عدـ استخداـ اسم اؼبعرفة يف االسم الذم يقع 
يف أكؿ اعبملة )اؼببتدأ(. كاػبطأ يف عدـ استخداـ اسم النكرة يف االسم الفاعل )الصفة( 

 الذم يكٌمل معٌت اؼببتدأ )اػبرب(.

17% 

13% 

7% 

12% 17% 

17% 

17% 

 "المبتدأ والخبر"نسبة مئوية لألخطاء الشائعة عن 

 عدـ تأنيث اػبرب، كاؼببتدأي مؤنث معنوم

 عدـ تأنيث اػبرب، كاؼببتدأي مؤنث ؾبزم

 عدـ تثنية اػبرب، كاؼببتدأي مثٌت

 عدـ صبع اػبرب، كاؼببتدأي صبع

 (صفة)عدـ تنكَت اػبرب كلفظو اسم فاعل 

 عدـ تأنيث اػبرب بشكل اؼبفرد، كاؼببتدأي صبعي تكسَت لغَت العاقل

 عدـ تعريف اؼببتدأ
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 األخطاء النحوية عن "كان وأخواتها" -د 
كؼبعرفة تفصيل األخطاء النحوية عن "كاف كأخواهتا" اليت كقع فيها طلبة اؼبستول 
الثاين يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارم اإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت، انظر 

 إىل اعبدكؿ التايل:

 ا"(: األخطاء النحوية عن "كان وأخواتهٗالجدول )

 الرقم
 كان وأخواتها

 عدد موقع األخطاء
 األخطاء النحوية  الطلبة

القواعد 
 الصحيحة

عدـ رفع اسم كاف كأخواهتا  نىاًئمناكىافى ؿبيىمَّده  نىائًمه كىافى ؿبيىمَّده  ُ
كعدـ نصب خرب كاف 

 كأخواهتا

ٗ 

ًلٍيالن قىائًمه مىازىاؿى  ِ ًلٍيله قىاًئمنامىازىاؿى  خى  ُِ خى

اًدئنااٍلغىابىةي  كىافى  ّ  ىى
انىٍت اٍلغىابىةي   كى

اًدئىةن   ىى

عدـ تأنيث الفعل الناقص، 
 . كعدـ تأنيث كاظبيو مؤنثه

. خرب كانت،   كاظبيها مؤنثه
ُٖ 

تيوي رىبَّةى  كىافى ... ْ زىٍكجى
 اٍلبػىٍيتً 

انىٍت ... كى
 ...زىٍكجىتيوي 

عدـ تأنيث الفعل الناقص، 
 كاظبيو مؤنثه 

ُٖ 

انىٍت زىيٍػنىبي   ٓ زىيٍػنىبي  كىانىٍت  كىريًٍبناكى
 كىريًٍبنا

عدـ تأنيث خرب كانت، 
 كاظبيها مؤنثه 

ُٖ 

 

كفيما يلي الرسم البياين الذم يتعلق باألخطاء النحوية الشائعة عن "كاف 
كأخواهتا" اليت كقع فيها طلبة اؼبستول الثاين يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارم 

 سُت:اإلسالمية اغبكومية بنجرما
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بناء على البيانات السابقة فإف األخطاء النحوية الشائعة عن "كاف كأخواهتا" 
اهتا باظبها" %، ىي: اػبطأ يف عدـ التناسب بُت "كاف كأخو ِْاليت تناؿ نسبة مئوية 

يف التذكَت كالتأنيث. كاػبطأ يف عدـ التناسب بُت "اسم كاف كأخواهتا خبربىا" يف التذكَت 
 كالتأنيث.

12% 

16% 

24% 

24% 

24% 

 "كان وأخواتها"نسبة مئوية لألخطاء الشائعة عن 

 عدـ رفع اسم كاف كأخواهتا كعدـ نصب خرب كاف كأخواهتا

 عدـ رفع اسم كاف كأخواهتا كعدـ نصب خرب كاف كأخواهتا

 .كعدـ تأنيث خرب كانت، كاظبيها مؤنثه . عدـ تأنيث الفعل الناقص، كاظبيو مؤنثه 

 عدـ تأنيث الفعل الناقص، كاظبيو مؤنثه 

 عدـ تأنيث خرب كانت، كاظبيها مؤنثه 
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 األخطاء النحوية عن "إّن وأخواتها" -ه 
كؼبعرفة تفصيل األخطاء النحوية عن "إٌف كأخواهتا" اليت كقع فيها طلبة اؼبستول 

امعة أنتسارم اإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت، انظر الثاين يف قسم تعليم اللغة العربية جب
 إىل اعبدكؿ التايل:

 (: األخطاء النحوية عن "إّن وأخواتها"٘الجدول )

 الرقم
 إّن وأخواتها

 عدد موقع األخطاء
 القواعد الصحيحة األخطاء النحوية الطلبة

عىاًمالن  عىًليَّ ًإفَّ  ُ
 نىًشٍيطنا

عىاًمله  عىًليًّاًإفَّ 
عدـ نصب اسم إٌف  طه نىًشيٍ 

 كعدـ رفع خربىا

َُ 

 َُ ...أيمَّوي ...أًلىفَّ  ...أيم وي ...أًلىفَّ  ِ

عدـ تأنيث خرب ًإٌف،  ذىًكٌيةه  اٍلميٍرًضعى ًإفَّ  ذىًكي   اٍلميٍرًضعى ًإفَّ  ّ
 ُٔ كاظبيها مؤنثه معنوم

ا  ْ ا  حىاًضرىةه لىعىلَّ سىًعٍيدن رب إٌف، عدـ تذكَت خ حىاًضره لىعىلَّ سىًعٍيدن
 ُْ كاظبيها مذكره حقيقي

عدـ كسر نبزة "ًإفَّ"،  الصَّرٍحى عىاؿو  ًإفَّ  الصَّرٍحى عىاؿو  أىفَّ  ٓ
 كىي تقع يف أكؿ اعبملة 

ُٗ 

 
كأخواهتا"  إفٌ كفيما يلي الرسم البياين الذم يتعلق باألخطاء النحوية الشائعة عن "

غة العربية جبامعة أنتسارم اإلسالمية اليت كقع فيها طلبة اؼبستول الثاين يف قسم تعليم الل
 اغبكومية بنجرماسُت:
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بناء على البيانات السابقة فإف األخطاء النحوية الشائعة عن "إٌف كأخواهتا" اليت 
، عدـ كسر نبزة "إفَّ" اليت تقع يف أكؿ اعبملة %، ىي: اػبطأ يفِٔبة مئوية  تناؿ نس

 .كاػبطأ يف عدـ التناسب بُت "اسم إٌف كأخواهتا خبربىا" يف التأنيث
 

المبحث الثاني: أسباب حدوث األخطاء النحوية لدى طلبة المستوى 
 الثاني قسم تعليم اللغة العربية

احث دبالحظة أسباب حدكث األخطاء النحوية بعد أف يتم التحليل مث قاـ الب
كمقابلة طلبة اؼبستول الثاين يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارم اإلسالمية 
اغبكومية بنجرماسُت اليت كقع يف األخطاء منذ اللقاء الثاين إىل اللقاء الثامن للمجموعة 

14% 

14% 

26% 

20% 

26% 

 "إّن وأخواتها"نسبة مئوية لألخطاء الشائعة عن 

 عدـ نصب اسم إٌف كعدـ رفع خربىا
 عدـ نصب اسم إٌف كعدـ رفع خربىا
 عدـ تأنيث خرب ًإٌف، كاظبيها مؤنثه معنوم
 عدـ تذكَت خرب إٌف، كاظبيها مذكره حقيقي

 ، كىي تقع يف أكؿ اعبملة"ًإفَّ "عدـ كسر نبزة 
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النحوية اليت كقع فيها طلبة الضابطة كاجملموعة التجريبية، كأما أسباب حدكث األخطاء 
 اؼبستول الثاين فهي:

 أسباب حدوث األخطاء عن "الفاعل" -أ 
كبعد أف يقـو الباحث دبالحظة أسباب حدكث األخطاء النحوية عن "الفاعل" 
كمقابلة طلبة اؼبستول الثاين يف قسم تعليم اللغة العربية اليت كقع يف تلك األخطاء 

 فأسبابو كما يلي:

لقواعد اعبديدة )بسبب عجزىم على استخداـ القواعد الصحيحة(، مثل: اعبهل با -ُ
اعبهل بالتناسب بُت الفعل كالفاعل يف اإلفراد كالتثنية كاعبمع، إذا كاف الفعل 

 يتضمن أك يتصل بالفاعل أك نائبو الذم يعود إىل االسم  قبلو أك اؼببتدأ.
نيث الفعل بشكل اإلفراد إذا  اعبهل بالشواذ )االستثناءات( من القواعد، مثل: تأ -ِ

 كاف الفاعل صبع تكسَت لغَت العاقل. 
عدـ التذكر بالقواعد الصحيحة، مثل: عدـ التناسب بُت الفعل كالفاعل يف  -ّ

 التأنيث، إذا كاف الفاعل اظبا ظاىرا )مؤنثا حقيقيا(.
عدـ اغبفظ بتصريف الفعل اؼباضي كاؼبضارع بشكل جيد، يعٍت الطلبة ىم ال  -ْ

ظوف تصريف الفعل اؼباضي كاؼبضارع جيدا، حىت يستخدـ الطلبة تصريف الفعل وبف
القرأف"،  يػىٍقرىأيٍكا"، ك "اؼبسلموف فىازيٍكفى اػباطئ كغَت الدقيق، مثل: "اجملتهدكف 

 اػبَت". تػىٍعمىلىتىافً ك"الصاغبتاف 
، حىاًمله، طىاًلقه، ميٍرًضعه  -ٓ كغَتىا، ىذه عدـ اؼبعرفة باؼبؤنث اؼبعنوم، مثل: حىاًئضه

األكصاؼ اػباصة بالنساء ال تلحقتها التاء إال ظباعا. كىذه كلها تسمى مؤنثا 
 معنويا.

، اليدي، الٌرجل، كغَتىا. -ٔ ، السَّمآءي، الشٍَّمسي  عدـ اؼبعرفة باؼبؤنث اجملزم، مثل: األىرضي
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وف أف عدـ اؼبعرفة جبمع التكسَت سواء كاف عاقال أك غَت عاقل يعٌت الطلبة ال يعرف -ٕ
تلك الكلمة صبع تكسَت، كىم يظنوف أف تلك الكلمة مفرد. كىذا يسببهم على 

 اػبطاء النحوم.
 

 أسباب حدوث األخطاء عن "نائب الفاعل" -ب 
كبعد أف يقـو الباحث دبالحظة أسباب حدكث األخطاء النحوية عن "نائب 

اليت كقع يف تلك  الفاعل" كمقابلة طلبة اؼبستول الثاين يف قسم تعليم اللغة العربية
 األخطاء فأسبابو كما يلي:

إف سبب حدكث اػبطأ يف عدـ التناسب بُت "الفعل كنائب الفاعل" يف اعبمع إذا   -ُ
كاف الفعل يتصل بضمَت الفاعل الذم يعود إىل صبع اؼبذكر السامل، ىو اعبهل 

 بالقواعد اعبديدة.
يعٌت عدـ معرفتهم بطريقة عجزىم على تغيَت الفعل اؼبعلـو ليصَت فعال ؾبهوال،  -ِ

 تغيَت كزف الفعل اؼبعلـو إىل اجملهوؿ.
 النسياف بالقواعد الصحيحة -ّ
 عدـ دقة الطلبة يف التعبَت كاإلجابة -ْ
إف سبب حدكث اػبطأ يف عدـ التناسب بُت "الفعل كنائب الفاعل" يف اعبمع إذا   -ٓ

سامل، ىو عدـ كاف الفعل يتصل بضمَت الفاعل الذم يعود إىل صبع اؼبؤنث ال
 اغبفظ بتصريف الفعل اؼباضي كاؼبضارع بشكل جيد.

إف سبب حدكث اػبطأ يف عدـ التناسب بُت "الفعل كنائب الفاعل" يف التذكَت  -ٔ
كالتأنيث إذا كاف الفاعل اظبا ظاىرا )مؤنثا معنويا(، ىو عدـ اؼبعرفة باؼبؤنث 

، حىاًمله، طىاًلقه، ميٍرًضعه كغ َتىا، ىذه األكصاؼ اػباصة اؼبعنوم، مثل: حىاًئضه
 بالنساء ال تلحقتها التاء إال ظباعا. كىذه كلها تسمى مؤنثا معنويا.

إف سبب حدكث اػبطأ يف عدـ تأنيث الفعل إذا كاف الفعل يتضمن ضمَت الفاعل  -ٕ
 الذم يعود إىل اؼبؤنث اجملزم، ىو عدـ معرفة الطلبة باؼبؤنث اجملزم.
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أنيث الفعل بشكل اؼبفرد إذا كاف الفعل يتصل إف سبب حدكث اػبطأ يف عدـ ت -ٖ
بضمَت الفاعل الذم يعود إىل صبع التكسَت للعاقل كلغَته، ىو عدـ اؼبعرفة جبمع 
التكسَت سواء كاف عاقال أك غَت عاقل يعٌت الطلبة ال يعرفوف أف تلك الكلمة صبع 

 م.تكسَت، كىم يظنوف أف تلك الكلمة مفرد. كىذا يسببهم على اػبطاء النحو 
 

 أسباب حدوث األخطاء عن "المبتدأ والخبر" -ج 
كبعد أف يقـو الباحث دبالحظة أسباب حدكث األخطاء النحوية عن "اؼببتدأ 
كاػبرب" كمقابلة طلبة اؼبستول الثاين يف قسم تعليم اللغة العربية اليت كقع يف تلك األخطاء 

 فأسبابو كما يلي:

 عن استخداـ القواعد الصحيحة(اعبهل بالقواعد اعبديدة )بسبب عجزىم  -ُ
 سرعة زكاؿ القواعد الصحيحة يف ذىن الطلبة -ِ
 عدـ دقة الطلبة يف التعبَت كاإلجابة -ّ
 شرح اؼبدرسبقلة االىتماـ  -ْ
 قلة التدريبات اؼبصاحبة لكل درس -ٓ
، حىاًمله، طىاًلقه، ميٍرًضعه كغَتىا، ىذه  -ٔ عدـ اؼبعرفة باؼبؤنث اؼبعنوم، مثل: حىاًئضه

األكصاؼ اػباصة بالنساء ال تلحقتها التاء إال ظباعا. كىذه كلها تسمى مؤنثا 
 معنويا.

 عدـ اؼبعرفة باؼبؤنث اجملزم -ٕ
عدـ اؼبعرفة جبمع التكسَت سواء كاف عاقال أك غَت عاقل يعٌت الطلبة ال يعرفوف أف  -ٖ

ى تلك الكلمة صبع تكسَت، كىم يظنوف أف تلك الكلمة مفرد. كىذا يسببهم عل
 اػبطاء النحوم.
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 أسباب حدوث األخطاء عن "كان وأخواتها" -د 
كبعد أف يقـو الباحث دبالحظة أسباب حدكث األخطاء النحوية عن "كاف 
كأخواهتا" كمقابلة طلبة اؼبستول الثاين يف قسم تعليم اللغة العربية اليت كقع يف تلك 

 األخطاء فأسبابو كما يلي:

اػبطأ كاالختالط بُت عمل "كىافى"  ا يسبب كقوع عدـ اغبفظ بعمل كاف كأخواهت -ُ
 ك"إٌف".

 عدـ دقة الطلبة يف التعبَت كاإلجابة -ِ
 عدـ تصويب األخطاء مباشرة -ّ
 قلة التدريبات اؼبصاحبة لكل درس -ْ
شرحها  اؼبتعلمة اؼبادة النحوية ألفالطلبة   يتعلمهادقة اؼبادة النحوية اليت قلة -ٓ

 يستخدـ اللغة العربية
 أسباب حدوث األخطاء عن "ِإّن وأخواتها" - ه

كبعد أف يقـو الباحث دبالحظة أسباب حدكث األخطاء النحوية عن "ًإٌف 
كأخواهتا" كمقابلة طلبة اؼبستول الثاين يف قسم تعليم اللغة العربية اليت كقع يف تلك 

 األخطاء فأسبابو كما يلي:

أ كاالختالط بُت عمل إٌف ك  اػبط عدـ اغبفظ بعمل إٌف كأخواهتا يسبب كقوع  -ُ
 كىافى.

اعبهل بالقواعد اعبديدة )بسبب عجزىم عن استخداـ القواعد الصحيحة(،  -ِ
عدـ كسر نبزة "ًإفَّ"، كىي تقع  كاعبهل بالشواذ )االستثناءات( من القواعد، مثل:

 يف أكؿ اعبملة.
مثل: عدـ تذكَت النسياف بالقواعد الصحيحة كعدـ دقة الطلبة يف التعبَت كاإلجابة،  -ّ

 خرب إٌف، كاظبيها مذكره حقيقي.
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، حىاًمله، طىاًلقه، ميٍرًضعه كغَتىا، ىذه  -ْ عدـ اؼبعرفة باؼبؤنث اؼبعنوم، مثل: حىاًئضه
األكصاؼ اػباصة بالنساء ال تلحقتها التاء إال ظباعا. كىذه كلها تسمى مؤنثا 

 معنويا.
 اليت كقعوا فيها.عدـ مشاركة الطلبة يف تصحيح األخطاء النحوية  -ٓ
 قلة التدريبات اؼبصاحبة لكل درس. -ٔ

 

 المبحث الثالث: تطوير المادة النحوية على أساس تحليل األخطاء النحوية
 ربليل أساس على إعدادىا أم النحوية اؼبادة بتطوير الباحث يقـو أف قبل

ليم اللغة قسم تع يف النظرم النحو مادة تعليم دبالحظة الباحث قاـ النحوية، األخطاء
 ؽبم الطلبة أف الباحث رأل العربية جبامعة أنتسارم اإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت

 تعليم هبدكا كمل العامة الثانوية اؼبدرسة من متخٌرجوف أكثرىم اؼبختلفة، الًتبية خلفيات
 الثانوية اؼبدرسة يف النحو يتعلموف كبعضهم القسم، ىذا يف إال كالواسع العميق النحو
 اؼبعاىد يف بالعميق النحو يتعلموف كاألخركف. معقد غَت بسيط بشكل ميةاإلسال

كإهنم يأتوف من بيئات شىت كخلفيات تربوية ـبتلفة، كىذه األمور اليت تؤدم  .اإلسالمية
إىل اختالفهم يف القدرات النحوية كاستعدادىم لتعلم النحو النظرم، كبالطبع فإهنم 

مامهم كسرعة تعلمهم للنحو النظرم، كما أف ىبتلفوف يف دكافعهم كيف درجة اىت
 اختالؼ اػبلفيات الًتبوية لو أثره على ربصيل النحو النظرم.

 

 كتعليمها النظرم النحو مادة كبو الثاين اؼبستول طلبة استجابة كاختلفت
 بشرح كيهتموف كنشاط جبد كيتعلموهنا تعلمها يف يرغبوف بعضهم ككاف فيها، كاشًتاكهم

 فال فيها، يرغبوف كال وببوهنا ال كالصعوبة باؼبلل يشعركف كاآلخركف كبَتا، ااىتمام اؼبدرس
 يف بالصعوبة لشعورىم ذلك من السبب كردبا. تعلمها على وبرصوف كال كثَتا هبا يهتموف

 اؼبادة فهم يف لضعفهم أك كالطلبة احملاضر بُت االتصاؿ لقلة أك اؼبدركسة اؼبادة فهم
 مادة تعلم يبدأكا كمل العامة الثانوية اؼبدرسة من متخرجوف رىمأكث الطلبة ألف اؼبدركسة،
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 الذم النظرم النحو مادة كتاب لديهم ليس ككذلك القسم ىذا يف إال النظرم النحو
 .الوسيطة كاللغة اإلندكنيسية اللغة يستخدـ

 مركز ىو احملاضر أفٌ  الباحث كجد احملاضر، دبالحظة الباحث يقـو حينما
 فيها غامض ىو ما كيبُت النحوية اؼبادة يشرح الذم ىو ألنو التعليم، عملية يف كمصدر

كقد كاف احملاضر يستخدـ  .كبيانو بشرحو االىتماـ على الطلبة كيأمر كيًتصبو النصٌ  كيقرأ
طريقة احملاضرة كطريقة القواعد كالًتصبة يف تعليم النحو النظرم، فيشرح مادة النحو 

باللغة اإلندكنيسية، كيف إلقاء األمثلة، يعطي احملاضر األمثلة النظرم باللغة العربية كأحيانا 
 الطلبة، لدل اؼبعركفة األخرل األمثلةباللغة العربية بأسلوب الوصف كالتمثيل كبإعطاء 

  . جيدا فهما احملاضر يقصده ما يفهموا أف الطلبة يستطيع حىت

  كيستخدـ نوعة،اؼبت التعليمية الوسائل استخداـ يف احملاضر قلة الباحث كرأل
 كاؼبقلمة السبورة مثل النظرم، النحو مادة تعليم يف اؼبتنوعة غَت التعليمية الوسائل

. النظرم النحو مادة تعليم يف اآليل كاعبهاز اغباسوب احملاضر يستخدـ كال. كالطالسة
 قواعد كيبُت يشرح بل كاحد، موضوع اختتاـ يف كالتعليم التعلم بتقوًن احملاضر يقـو كال

 التعليم عملية يف كنشاطهم اشًتاكهم من الطلبة تقوًن على احملاضر يعتمدك  فقط، النحو
  .الفصل دخوؿ يف تأخرىم كعدـ الفصل، حجرة داخل

 يف الثابت التعليمى الكتاب أف الباحث ككجد رأل النحوية اؼبادة ناحية كمن
 كأما موجود، غَت رماسُتقسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارم اإلسالمية اغبكومية بنج

كحينما  العربية اللغة تستخدـ ىي اؼبقالة إعداد يف كاؼبرجع الطلبة هبعلها اليت الكتب
يتعلم الطلبة القواعد النحوية بالكتاب الذم يستخدـ اللغة العربية فلهم كظيفتاف حينئذ: 

ينجذب الطلبة  الوظيفة يف فهم اللغة العربية كالوظيفة يف فهم القواعد النحوية، كذلك مل
 اإلسالمية الثانوية كاؼبدرسة العامة الثانوية اؼبدرسة يف اؼبتخرجوف الطلبة كيعترب إىل كبوه،

الكتب اؼبستخدمة  السيما كمعقدة ككاسعة ثقيلة الثاين اؼبستول يف اؼبعلمة اؼبوضوعات أف
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ق باؼبادة ليس عند الطلبة كتاب دليل يتعلك . تستخدـ اللغة العربية يف شرح قواعد النحو
النحوية اؼبعلمة اليت تستخدـ اللغة الوسيطة أك اللغة اإلندكنيسية كعنصر مساعد ؽبم يف 
تعلم القواعد النحوية، كىذا ييعتربى كاؼبشكلة عندىم، ألهنم يشعركف بالصعب الشديد يف 

 .فهم القواعد النحوية اليت كاف شٍرحيها يستخدـ اللغة العربية

ليم مادة النحو النظرم يف قسم تعليم اللغة العربية إف الكتاب اؼبستخدـ يف تع
غَت معُت ألف ليس ىناؾ الكتاب الثابت يف تعليم مادة النحو النظرم. كهبد الباحث 
بأف مضموف مواد النحو النظرم يف الكتاب اؼبدركس وبتول على اؼبوضوعات الثقيلة 

 الثانوية كاؼبدرسة العامة انويةالث اؼبدرسة لطلبة قسم تعليم اللغة العربية الذين زبرجوا يف
بل إهنا متضمنة على اؼبوضوعات اليت ال يتعلمها الطلبة يف اؼبستول السابق  اإلسالمية

. كإف موضوعات مادة النحو  مثل: كاف كأخواهتا، كإف كأخواهتا، كالنواصب، كاعبواـز
ؼببتدأ كاػبرب، النظرم اليت سيتعلمها الطلبة يف اؼبستول الثاين ىي: "الفاعل، كنائبو، كا

" كىى موضوعات ثقيلة ككاسعة ككثَتة  ككاف كأخواهتا، كإف كأخواهتا، كالنواصب، كاعبواـز
 كاؼبدرسة العامة الثانوية اؼبدرسة ذبعل طلبة قسم تعليم اللغة العربية الذين زبرجوا يف

وا يشعركف بالصعوبة يف فهمها كتذكرىا، بل بعض الطلبة الذين زبرج اإلسالمية الثانوية
 يف اؼبعاىد اإلسالمية يشعركف كذلك.

مث قاـ الباحث بتحليل احتياجات الطلبة كمشكالهتم، كالحظ اؼبادة النحوية اليت 
سيتعلمها الطلبة، كاؼبنهج اؼبستخدـ يف قسم تعليم اللغة العربية. كيكوف ىذا اإلجراء 

ة ؼبعرفة ميوؽبم باؼبقابلة مع ؿباضر مادة النحو، مث يوزع الباحث االستبانة على الطلب
 كاحتياجاهتم يف تعلم النحو. 

 يف النظرم النحو تعليم من عليها وبصل اليت اؼبالحظة بيانات من الباحث علم
 الكتاب أف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارم اإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت

ربية، كملخص جامع الدركس العكتاب " ىو النظرم النحو تعليم يف كاؼبرجع اؼبستخدـ
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قواعد اللغة العربية، كالنحو الواضح، كالقواعد األساسية للغة العربية، كمعجم قواعد اللغة 
كىي كتب تعليم النحو النظرم على مستول اؼبتوسط كاؼبتقدـ. كليس عند الطلبة  "العربية

كتاب دليل يتعلق مباشرة دبادة النحو النظرم الذم يستخدـ اللغة الوسيطة أك اللغة 
 . إلندكنيسيةا

 بتحليل الباحث فقاـ اؼبعدة أك اؼبطورة النحوية باؼبادة النظرم النحو تعليم عملية قبل
 كزع لذا. النظرم النحو مادة تعلم يف كاحتياجاهتم ميوؽبم ؼبعرفة الطلبة احتياجات

 العربية اللغة تعليم قسم يف الثاين اؼبستول طلبة من طالبا ُٓ إىل االستبانة الباحث
 مث أسئلة خربية َُكقٌدـ الباحث ؽبم  بنجرماسُت اغبكومية اإلسالمية أنتسارم عةجبام

 مادة تعليم يف الطلبة احتياجات عن االستبانة من البيانات نتيجة على الباحث حصل
 :اآلتية البيانات االستبانة ىذه من الباحث كعرؼ. النظرم النحو

 الوسيطة اللغة يستخدـ النحوية اؼبادة كتاب (ُ

 موافق" أجابوا طالبا ُٓ عددىم الطلبة صبيع أف الباحث كجد الناحية ىذه يف
 النظرم النحو مادة كتاب إىل وبتاجوف أهنم على كاتفقوا% ََُ اؼبئوية بالنسبة" جدا

 (. اإلندكنيسية) الوسيطة اللغة يستخدـ الذم

 الثاين اؼبستول لطلبة اػباصة النحوية اؼبادة تقدًن  (ِ

 موافق" أجابوا طالبا ُٓ عددىم الطلبة صبيع أف الباحث كجد ةالناحي ىذه يف 
 تناسب اليت النحوية اؼبادة إىل وبتاجوف أهنم على كاتفقوا% ََُ اؼبئوية بالنسبة" جدا
 .الثاين اؼبستول لطلبة النحوية اؼبادة على

 الكاملة األمثلة مع النحوية اؼبادة تقدًن (ّ

 موافق" أجابوا طالبا ُٓ عددىم لطلبةا صبيع أف الباحث رأ الناحية ىذه يف
 األمثلة مع النحوية اؼبادة إىل وبتاجوف أهنم على كاتفقوا% ََُ اؼبئوية بالنسبة" جدا

 .فهمها على تساعدىم اليت الكاملة
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 .الصعوبة إىل السهولة من اؼبادة تقدًن تدرج (ْ

 موافق" أجابوا طالبا ُٓ عددىم الطلبة صبيع أف الباحث كجد الناحية ىذه يف
 من اؼبادة تقدًن تدرج إىل وبتاجوف أهنم على كاتفقوا% ََُ اؼبئوية بالنسبة" جدا

 .الصعوبة إىل السهولة

 االبتدائية النحوية اؼبادة تقدًن (ٓ

 موافق" أجابوا طالبا ُٓ عددىم الطلبة صبيع أف الباحث كجد الناحية ىذه يف
 . االبتدائية اؼبادة تقدًن إىل اجوفوبت أهنم على كاتفقوا% ََُ اؼبئوية بالنسبة" جدا

 اؼبنتظمة اؼبادة تقدًن (ٔ

 موافق" أجابوا طالبا ُِ عددىم الطلبة معظم أف الباحث كجد الناحية ىذه يف
 كثالث اؼبنتظمة اؼبادة تقدًن إىل وبتاجوف أهنم على كاتفقوا% َٖ اؼبئوية بالنسبة" جدا
 .الناحية هبذه يتفقوف كال% َِ اؼبئوية بالنسبة" موافق" أجابوا طلبة

 كالتعليم التعلم عملية يف مهم الدليل كتاب كجود (ٕ

 موافق" أجابوا طالبا ُٓ عددىم الطلبة صبيع أف الباحث كجد الناحية ىذه يف
 يف الدليل كتاب كجود إىل وبتاجوف أهنم على كاتفقوا% ََُ اؼبئوية بالنسبة" جدا

 التعليمية كاؼبواد الكتاب التعليمي أك يلالدل كتاب كجود كإف. كالتعليم التعلم عملية
هبعل ىذه العملية مستمرة بُت الطالب  ألنو كالتعليم التعلم عملية يف جدا مهم دكرىا

 كبُت اؼبعلم حىت وبصل على ما يريده من التعليم، فالكتاب باؽ معو ينظر فيو كلما أراد،
كدكر اؼبعلم يف  عٌلمو،ي مل كالذم اؼبعٌلم عٌلمو قد الذم الدرس فهم على كيساعدىم

 اعبامعة على اإلرشاد قليل كعلى التوجيو ؿبدكد بسبب كقت ؿبدكد كقليل.

 .الطلبة فيها يقع اليت الشائعة النحوية األخطاء مادة تقدًن (ٖ
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 موافق" أجابوا طالبا ُٓ عددىم الطلبة صبيع أف الباحث كجد الناحية ىذه يف
 النحوية األخطاء مادة تقدًن إىل وبتاجوف أهنم على كاتفقوا% ََُ اؼبئوية بالنسبة" جدا

 .الطلبة فيها يقع اليت الشائعة

 ذاتيا النحو كتاب تعلم إىل الطالب احتياج (ٗ

 موافق" أجابوا طالبا ُّ عددىم الطلبة معظم أف الباحثة كجد الناحية ىذه يف
 يتعلمونو مالذ النحو كتاب إىل وبتاجوف أهنم على كاتفقوا% ٕٖ اؼبئوية بالنسبة" جدا

 .الناحية هبذه يتفقاف كال% ُّ اؼبئوية بالنسبة" موافق" أجابا كالطالبُت ذاتيُت

 التدريبات تقدًن  (َُ

 أجابوا طالبا ُٓ عددىم الطلبة صبيع أف الباحث كجدت الناحية ىذه يف
 .التدريبات تقدًن إىل وبتاجوف أهنم على كاتفقوا% ََُ اؼبئوية بالنسبة" جدا موافق"

 ككجد فرأل اغباجات، ربليل عن كاالستبانة كاؼبقابلة اؼبالحظة نتائج إىل دااستنا
 الطلبة باعتبار كقدراهتم حاجاهتم مراعاة مع اؼبناسبة النحوية اؼبادة كجود أف الباحث

 مهم اإلسالمية الثانوية كاؼبدرسة العامة، الثانوية اؼبدرسة من متخرجوف أكثرىم الذين
 تستطيع حيث اعبذابة النحوية اؼبادة كيعد يطور أف للباحث كينبغي ؽبم، جدا كمساعد

 .النظرم النحو تعلم يف خاصة العربية، اللغة تعلم يف كرغبتهم الطلبة اىتماـ ترقي أف

 النحوية، األخطاء ربليل أساس على النحوية اؼبادة الباحث كيعد يطور أف قبل
اؼبستول الثاين يف قسم تعليم اللغة اليت كقع فيها طلبة  النحوية األخطاء بتحليل أكال قاـ

العربية عن مادة النحو النظرم، كىي:"الفاعل، كنائب الفاعل، كاؼببتدأ كاػبرب، ك كاف 
اليت كقع فيها طلبة  النحوية كأخواهتا، كإٌف كأخواهتا". كقاـ الباحث بدراسة األخطاء

 اؼبستول الثاين على ثالث مراحل ىي:
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لباحث اؼبواطن اليت تنحرؼ فيها استجابات طلبة "تعرؼ اػبطأ"، بأف وبٌدد ا -ْ
 اؼبستول الثاين عن مقاييس استخداـ القواعد الصحيحة.

 "توصيف اػبطأ"، بأف يبٌُت الباحث أكجو االكبراؼ عن القاعدة، كتصنيفها. -ٓ
 "تفسَت اػبطأ"، بأف يبٌُت الباحث العوامل اليت أدت إىل ىذا اػبطأ. -ٔ

تبار على الطلبة ؼبعرفة استيعاهبم كإتقاهنم عن اؼبادة مث قاـ الباحث أيضا باالخ
 يتم أف بعدالنحوية اليت سيتعلمها الطلبة، كؼبعرفة األخطاء النحوية اليت كقع فيها الطلبة. 

 العربية اللغة تعليم قسم لطلبة النحوية اؼبادة كيعدٌ  يطور الباحث بدأ األخطاء، ربليل
. ليت تساعد على تاليف ىذه األخطاء أك عالجهاباختيار موضوعات النحو أك الًتاكيب ا

 الباحث استخدـ النحوية األخطاء ربليل أساس على النحوية اؼبادة كإعداد تطوير كيف
 :كىي النحو، كتب

 الغالييٍت مصطفى للشيخ" العربية الدركس جامع"  -ُ

 الصنهاجي للشيخ" اآلجرمية منت" -ِ

 الشجراكم عمر لعزاـ" التطبيقي النحو" -ّ

 العشماكم الشيخ بن اهلل لعبد" العشماكم شرح" -ْ

 نعمة لفؤاد" العربية اللغة قواعد ملخص" -ٓ

 عقيل ابن حملمد" عقيل ابن" -ٔ

 ؿبًتاـ كأضبد حنفي ضبيدة لديوم" اؼبيسرة النحو قواعد" -ٕ

ٖ- "Pengantar mudah belajar bahasa Arab"   الذم ألفو أبو ضبزة يوسف 
اؼبادة النحوية )إعدادىا(، كينتج كتابا عن مادة النحو قاـ الباحث بتطوير 

النظرم  لطلبة اؼبستول الثاين يف قسم تعليم اللغة العربية معتمدا على احتياجاهتم كعلى 
أساس ربليل األخطاء النحوية. كيتضمن ىذا الكتاب على: كلمة التمهيد، كأىداؼ 

 Mudah Belajarالكتاب: " تعليم الكتاب، كدليل العاـ الستخداـ الكتاب، كموضوع
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Bahasa Arab Berbasis Analisis Kesalahan ،كالفهرس، كموضوعات النحوم النظرم ،"
 كاألمثلة، كاألخطاء النحوية مع األمثلة، كالتدريبات.

من ىذا البحث أنتج الباحث مادة كبوية بشكل كتاب تعليمي على أساس 
الثاين يف قسم تعليم اللغة العربية،  ربليل األخطاء النحوية كاحتياجات طلبة اؼبستول

 كفيما يلي مواصفات إنتاج ىذه اؼبادة:

يتألف ىذا الكتاب حسب اؼبوضوعات لتعليم النحو النظرم على أساس ربليل  -ٕ
األخطاء النحوية. كمواصفات األخطاء النحوية ىي األخطاء النحوية الشائعة عن 

اليت   ا، كإٌف كأخواهتا، كما يتعلق هبا"الفاعل كنائبو، كاؼببتدأ كخربه، ككاف كأخواهت"
كقع فيها طلبة اؼبستول الثاين قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارم اإلسالمية 

 اغبكومية بنجرماسُت.
 "ْىذا الكتاب حجمو "أ  -ٖ
  ُْٕعدد صفحة ىذا الكتاب  -ٗ
 يتكوف ىذا الكتاب من: -َُ

 Mudah Belajar Bahasa Arab" "الغالؼ" الذم ييكتىب فيو موضوع الكتاب -

Berbasis Analisis Kesalahan كمؤلفو، كؼبن يؤلَّف ىذا الكتاب )يؤلَّف ىذا ،"
الكتاب لطلبة اؼبستول الثاين قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارم اإلسالمية 

 اغبكومية بنجرماسُت(، كالشعار "إقرأ"، كاػبط العريب "إقرأ". 
 ككلمة التمهيد -
 األىداؼ التعليميةك  -
 كدليل استخداـ الكتاب -
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 كالفهرس -
كاؼبوضوعات النحوية اليت تتكوف من سبعة، كىي: "الكلمة"، ك"الكلمات اليت  -

تنتظم يف اعبملة ىي: العامل كاؼبعموؿ كالعمل كالبناء كاؼببٍت"، "كالفاعل" 
 ك"نائبو"، ك"اؼببتدأ كخربه"، ك"كاف كأخواهتا"، ك"إٌف كأخواهتا".

"الفاعل كنائبو، كاؼببتدأ كخربه، ككاف كأخواهتا،  عنمادة األخطاء النحوية الشائعة  -
 كإٌف كأخواهتا، كما يتعلق هبا".

خطأ، كترتيب الكلمات، كربويل -ىذا الكتاب لو تدريبات يف شكل: صحيح -
 اعبمل، كملء الفراغات، كربليل األخطاء النحوية يف اعبمل مث تصحيحها.

 كاؼبراجع -
 مزايا ىذا الكتاب: -ُُ

 من السهلة إىل الصعبةاؼبادة  يقدـ -
 يبكن أف يستخدمو الطلبة للتعلم الذايت كاعبماعي داخل الفصل كخارجو. -
 يستخدـ اعبداكؿ يف توضيح األقساـ كاألمثلة اليت تتعلق باؼبادة النحوية. -
 يستخدـ اللغتُت )اللغة العربية كاإلندكنيسية/الوسيطة(. -
 األلواف اؼبتنوعة لًتكيز اىتماـ القارئُت بشرح اؼبادة. يستخدـ  -
"الفاعل كنائبو، كاؼببتدأ كخربه، ككاف  عنيقدِّـ مادة األخطاء النحوية الشائعة  -

كأخواهتا، كإٌف كأخواهتا، كما يتعلق هبا" اليت يقع فيها طلبة قسم تعليم اللغة 
 ُت.العربية جبامعة أنتسارم اإلسالمية اغبكومية بنجرماس

يلٌّب احتياجات طلبة اؼبستول الثاين عن تعليم مادة النحو النظرم يف قسم تعليم  -
 اللغة العربية جبامعة أنتسارم اإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت
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 عيوب ىذا الكتاب: -ُِ
 اؼبادة كثَتة  -
 شرح اؼبادة طويل -
 اؼبادة مفصلة جدا -
 حجم الكتاب كبَت -

 يف اػببَتين إىل فيقدمها ،إعدادىا() النحوية ؼبادةا تطوير الباحث يتم أف بعد
 كنبا. كتعليقاهتما تقديراهتما على للحصوؿ التعليمي الكتاب كتصميم النحوية اؼبادة ؾباؿ

 اؼباجستَت صاحل شهداء كالدكتور النحوية اؼبادة ؾباؿ يف كاػببَت الدين حبر أكريل الدكتور
 مالك موالنا جبامعة العربية اللغة علميم من كنبا. الكتاب تصميم ؾباؿ يف كاػببَت
 أعدىا اليت النحوية اؼبادة بتصحيح اػببَتاف قاـ كلقد. ماالنج اغبكومية اإلسالمية إبراىيم

 . إعدادىا() النحوية اؼبادة لتطوير الباحث عينها اليت العناصر حسب الباحث

 الدين حبر أكريل رالدكتو  النحو مادة ؾباؿ يف اػببَت من االستبانة نتائج يلي كفيما
 :حيث من "جدا جيدة" الباحث أعدىا اليت النحوية اؼبادة أف يرل كىو اؼباجستَت،

كمشولية اؼبادة، كسهولة اؼبادة يف التعليم،  اؼبادة، الًٌتتيب يف تقدًنك  األىداؼ، يف الوضوح
كاؼبادة مناسبة على األىداؼ التعليمية كمستول الطلبة كتعليم مادة النحو النظرم 
كالنظرية اؼبوجودة، كتدرج اؼبادة من السهولة إىل الصعوبة، كاألمثلة كاضحة، كاؼبادة مناسبة 
على األساس اؼبستخدـ، تشتمل اؼبادة على أساس ربليل األخطاء النحوية، ككضوح 

من حيث: جٌذابية اؼبادة، كقابلية  جيدة"ربليل األخطاء النحوية، كاعبداكؿ، كالغالؼ. ك"
كإعداد اؼبادة مناسب على الفركؽ الفردية، كالصلة بُت اؼبادة، كانقرائيتها، اؼبادة للتعلم، 

كصدقها، كسعتها كدقتها، كمستول صعوبة اؼبادة، كالتدريبات مناسبة على اؼبوضوع، 
 من االستبانة نتائجكاألمر يف التدريبات كاضح. أنظر إىل اعبدكؿ التايل ؼبعرفة تفصيل 

 :النحو مادة ؾباؿ يف اػببَت
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  النحو مجال في الخبير من االستبانة نتيجة  (ٙ) لجدولا
 النظري للنحو المعدة المواد ناحية من

 

 قائمة التقديرات
 ( جيد جداٗ( جيد        )ٖ( مقبول          )ٕ( ضعيف       )ٔالتقدير : )

 الرقم البنود ٔ ٕ ٖ ٗ
 ُ الوضوح يف اؽبدؼ -    √
 ِ   ةاؼباد الًٌتتيب يف تقدًن -    √

 ّ جٌذابية اؼبادة -   √ 
 ْ مشولية اؼبادة -    √

 ٓ  قابلية اؼبادة للتعلم -   √ 
 ٔ سهولة اؼبادة يف التعليم -    √
 ٕ اؼبادة مناسبة على األىداؼ التعليمية -    √
 ٖ اؼبادة مناسبة على مستول الطلبة -    √
 ٗ رماؼبادة مناسبة على تعليم مادة النحوم النظ -    √

 َُ إعداد اؼبادة مناسب على الفركؽ الفردية -    √ 
 ُُ الصلة بُت اؼبادة -   √ 
 ُِ انقرائية اؼبادة -   √ 
 ُّ صدؽ اؼبادة  -   √ 
 ُْ كسع اؼبادة كدقتها -   √ 
 ُٓ اؼبادة مناسبة على النظرية اؼبوجودة -    √

 ُٔ مستول صعوبة اؼبادة  -   √ 
 ُٕ ادة من السهولة إىل الصعوبةتدرٌج اؼب -    √
 ُٖ األمثلة كاضحة  -    √

 ُٗ التدريبات مناسبة على اؼبوضوع -   √ 
 َِ األمر يف التدريبات كاضح  -   √ 
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 ُِ اؼبادة مناسبة على األساس اؼبستخدـ -    √
 ِِ تشتمل اؼبادة على أساس ربليل األخطاء النحوية -    √
 ِّ اء النحويةكضوح ربليل األخط -    √
 ِْ اعبداكؿ  -    √
 ِٓ الغالؼ -    √
 المجموع - - ٓٔ ٘ٔ

 النسبة المئوية %ٜٓ
 معيار النجاح جدا جيد

 

كؼبعرفة صحة اؼبادة النحوية اؼبعدة أك اؼبنتج فيبٌدؿ الباحث تلك البيانات إىل 
 البيانات الكمية  كما يلي:

 

 

 النحوية للمادة( ٔ: اعبدكؿ) النحو مادة خبَت من التحكيم جنتائ إىل استنادا
كىي   %ٜٓ اؼبئوية النسبة" تناؿ الباحث كأعدىا طورىا اليت اؼبادة فإف اؼبعدة، أك اؼبطورة

يبكن  أم %ٖٓمن  أعلى اؼبئوية النسبة ألف" جدا جيدة" التعبَت يفبصفة عامة 
 ىذه كجبانب.  التعليم بدكف تصحيح"استخداـ ىذا اؼبنتج من ناحية اؼبادة النحوية يف

: كىى الباحث، أعدىا اليت النحوية للمادة تعليقات النحو مادة خبَت قٌدـ التقديرات،
 كأف األخطاء، بعض ىناؾ ألف أخرل قراءة بقراءتو اؼبنتج ىذا يصٌحح أف الباحث على"

 جيد، بشكل دةاؼبا تقرأ أف يستطيع حىت العربية اغبركؼ حجم بتكبَت اؼبنتج ىذا يصٌحح
 كالتعليقات التقديرات ىذه كتكوف ".(األساتذة) بكلمة( األساتيذ) كلمة يغَت كأف

 أكثر لتكوف كربسينها اؼبعدة النحوية اؼبادة تصحيح يف للباحث كمدخالت اقًتاحات
 .النظرم النحو مادة يف الطلبة كفاءة ترقية يف فعاال

  
  

   
        90% 
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 ؾباؿ يف اؼباجستَت صاحل شهداء الدكتور اػببَت من االستبانة نتائج يلي كفيما
 :الكتاب تصميم

 الكتاب تصميم مجال في الخبير من االستبانة نتيجة(: ٚ) الجدول
 

 ( جيد جداٗ( جيد        )ٖ( مقبول          )ٕ( ضعيف       )ٔدليل التقديرات:   )
 مكونات المظهر - أ ٔ ٕ ٖ ٗ كلمة التمهيد - ب ٔ ٕ ٖ ٗ
 كضوح الكتابة .ُ   √  دقة الوضع .ُ    √
 جاذبية الكتابة .ِ   √  كضوح احملتويات .ِ    √
 دقة الكتابة .ّ    √ كضوح تركيب اعبمل .ّ    √
 مالئمة حجم الكتاب  .ْ   √  سهولة الفهم .ْ    √
 دقة حجم اغبركؼ .ٓ  √   جاذبية العرض .ٓ    √
 دقة جنس اغبركؼ  .ٔ    √ صحة اللغة .ٔ   √ 
 انسجاـ تركيب األلواف .ٕ   √  بساطة اللغة .ٕ   √ 

 جودة الغالؼ .ٖ   √  دقة حجم اغبركؼ .ٖ    √
 صباؿ عرض اغبركؼ .ٗ   √  دقة جنس اغبركؼ .ٗ    √
 صباؿ عرض اعبداكؿ .َُ   √  دقة بعد اؼبسافة .َُ    √
 المجموع - ٔ 7 ٕ الكتابة اؼبنتظمة .ُُ   √ 

 بة المئويةالنس %7٘ٚٚ المجموع - - 3 8
 النسبة المئوية 7ٔٛ%ٖٜ

 معيار النجاح مقبول
 معيار النجاح جيد جدا

دليل استخدام  -د ٔ ٕ ٖ ٗ
 الكتاب

 الفهرس -ج ٔ ٕ ٖ ٗ

 دقة الوضع .ُ    √ دقة الوضع .ُ    √
 كضوح اؼبضموف .ِ    √ كضوح اؼبضموف .ِ    √
 لكضوح تركيب اعبم .ّ    √ كضوح تركيب اعبمل .ّ    √
 سهولة الفهم .ْ    √ سهولة الفهم .ْ    √
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 جاذبية العرض .ٓ    √ جاذبية العرض .ٓ    √
 صحة استخداـ اللغة .ٔ    √ صحة اللغة .ٔ   √ 
 بساطة اللغة .ٕ    √ بساطة اللغة .ٕ    √
 دقة حجم اغبركؼ .ٖ    √ دقة حجم اغبركؼ .ٖ    √
 نس اغبركؼدقة ج .ٗ    √ دقة جنس اغبركؼ .ٗ    √
 دقة بعد اؼبسافة .َُ    √ دقة بعد اؼبسافة .َُ    √
 الكتابة اؼبنتظمة .ُُ   √  الكتابة اؼبنتظمة .ُُ   √ 
 المجموع - - 1 11 المجموع - - 2 9

 النسبة المئوية %7ٕٜٚٚ النسبة المئوية 7ٗ٘%ٜ٘
 معيار النجاح جيد جدا معيار النجاح جيد جدا

مادة تقديم ال -و ٔ ٕ ٖ ٗ
 األهداف التعليمية -ه ٔ ٕ ٖ ٗ النحوية

 دقة الوضع .ُ    √ دقة الوضع -ُ    √
 سهولة الفهم .ِ    √ كضوح اؼبضموف -ِ    √
 كضوح اؼبضموف .ّ    √ كضوح اعبمل -ّ   √ 
 صحة اللغة .ْ    √ سهولة الفهم -ْ    √
 كضوح اعبمل .ٓ    √ جاذبية العرض -ٓ    √
 صحة الصيغة .ٔ   √  للغةصحة ا -ٔ    √
 الكتابة اؼبنتظمة .ٕ   √  بساطة اللغة  -ٕ    √
 جاذبية العرض .ٖ   √  دقة حجم اغبركؼ -ٖ  √  
 المجموع - - 3 ٘ دقة جنس اغبركؼ -ٗ   √ 
 النسبة المئوية %7ٕٜٙٓ دقة بعد اؼبسافة -َُ   √ 
 معيار النجاح جيد جدا الكتابة اؼبنتظمة -ُُ   √ 
 المجموع - ٔ ٗ ٙ

 النسبة المئوية 7ٖٙ%ٙٛ 

 معيار النجاح جيد جدا
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 التدريبات -ز ٔ ٕ ٖ ٗ
 دقة الوضع .ُ   √ 
 كضوح اؼبضموف .ِ    √
 كضوح اعبمل .ّ   √ 
 سهلة الفهم .ْ   √ 
 جاذبية العرض .ٓ   √ 
 صحة اللغة .ٔ   √ 
 بساطة اللغة .ٕ   √ 
 ةالكتابة اؼبنتظم .ٖ   √ 
 المجموع - - ٚ ٔ

 النسبة المئوية 7ٕٔ%ٛٚ
 معيار النجاح مقبول

 المجموع بصفة عامة - ٕ ٕٚ ٔٗ
 النسبة المئوية بصفة عامة 7ٜٕ%ٛٛ

 معيار النجاح بصفة عامة جيد جدا
 

 للمادة( ٕ: اعبدكؿ) الكتاب تصميم خبَت من التحكيم نتائج إىل كاستنادا
% 7ٜٕٛٛ اؼبئوية النسبة" تناؿ الباحث كأعدىا طورىا اليت اؼبادة فإف اؼبعدة، النحوية

يبكن  أم %ٖٓمن  أعلى اؼبئوية النسبة ألف" جدا جيدة" التعبَت يفكىي  بصفة عامة 
 ىذه كجبانب. استخداـ ىذا اؼبنتج من ناحية تصميم الكتاب يف التعليم بدكف تصحيح"

 الباحث، أعدىا اليت ةالنحوي للمادة تعليقات الكتاب تصميم خبَت قٌدـ التقديرات،
 : كىى
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الكتابة صغَتة جدا يف مكونات اؼبظهر. كإف تصميم الكتاب من ناحية مكونات  (ُ
 ألف" مقبول" التعبَت يفكىي بصفة عامة % 7٘ٚٚ اؼبئوية النسبة" تناؿاؼبظهر 
يبكن استخداـ ىذا اؼبنتج من ناحية تصميم " أم %ٖٓمن  أدىن اؼبئوية النسبة

  م بالتصحيح البسيط".الكتاب يف التعلي

 أكتب أنبية اؼبواد التعليمية كعلم النحو يف مكونات كلمة التمهيد. (ِ

 الكتابة صغَتة جدا يف مكونات تقدًن اؼبادة النحوية. (ّ

 اؼبادة مفصٌلة جدا يف مكونات تقدًن اؼبادة النحوية. (ْ
 

 حتصحي يف للباحث كمدخالت اقًتاحات كالتعليقات التقديرات ىذه كتكوف
 النحو دبادة الطلبة اىتماـ جاذبية يف فعاال أكثر لتكوف كربسينها اؼبعدة النحوية اؼبادة

 اػببَتين تقديرات حسب النحوية اؼبادة بتصحيح ذلك بعد الباحث قاـ مث. النظرم
 . كتعليقاهتما

 بشكل النحوية األخطاء ربليل أساس على اؼبعدةمث طبق الباحث اؼبادة النحوية 
 اؼبادةليمي، كىي على طبس موضوعات ؼبعرفة ما مدل فعالية استخداـ الكتاب التع

 جبامعة العربية اللغة تعليم قسم يف النحوية األخطاء ربليل أساس على اؼبعدة النحوية
 . كأنشطة البحث كما يف اعبدكؿ التايل:بنجرماسُت اغبكومية اإلسالمية أنتسارم

 جموعة التجريبية: تطبيق المادة النحوية المعدة للمٛالجدول 

 الزمن المادة اليوم/ التاريخ الرقم
 دقيقة َٗ االختبار القبلي َُِٕفرباير   ُِالثالثاء،  ُ
دقيقة َٗ مادة الفاعل َُِٕمارس   ُاألربعاء،   ِ  

دقيقة َٗ مادة الفاعل َُِٕمارس    ٖاألربعاء،  ّ  
دقيقة َٗ مادة نائب الفاعل َُِٕمارس   ُٓاألربعاء،  ْ  

دقيقة َٗ مادة اؼببتدأ كاػبرب َُِٕمارس   ِِاألربعاء،  ٓ  
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دقيقة َٗ مادة اؼببتدأ كاػبرب  َُِٕمارس  ِٗاألربعاء،   ٔ  

دقيقة َٗ مادة كاف كأخواهتا كما يتعلق هبا َُِٕأبريل    ٓاألربعاء،   ٕ  

دقيقة َٗ مادة إٌف كأخواهتا كما يتعلق هبا َُِٕأبريل  ُِاألربعاء،   ٖ  

دقيقة َٗ االختبار البعدم َُِٕأبريل  َِيس، اػبم ٗ  
 

 : تطبيق المادة النحوية للمجموعة الضابطةٜالجدول 

 الزمن المادة اليوم/ التاريخ الرقم
 دقيقة َٗ االختبار القبلي َُِٕفرباير  ِّاػبميس،  ُ
دقيقة َٗ مادة الفاعل َُِٕفرباير   ِٖالثالثاء،  ِ  

دقيقة َٗ ادة الفاعلم َُِٕمارس   ٕالثالثاء ،  ّ  
َُِٕمارس   ُْالثالثاء،  ْ دقيقة َٗ مادة نائب الفاعل   

َُِٕمارس   ُِالثالثاء،  ٓ دقيقة َٗ مادة اؼببتدأ كاػبرب   

َُِٕمارس   ِٖالثالثاء،  ٔ دقيقة َٗ مادة اؼببتدأ كاػبرب   

َُِٕأبريل     ْالثالثاء،  ٕ دقيقة َٗ مادة كاف كأخواهتا كما يتعلق هبا   

دقيقة َٗ مادة إٌف كأخواهتا كما يتعلق هبا َُِٕأبريل    ُُالثالثاء،  ٖ  

دقيقة َٗ االختبار البعدم َُِٕأبريل  َِاػبميس،  ٗ  
 

 التعليم عملية يف الطلبة اشًتاؾ الباحث الحظ التطبيق، ىذا خالؿ كمن
 يف كثَتا كيسركف كثَتا يهتموف أهنم فوجد النحوية، اؼبادة كبو كاستجابتهم كاىتمامهم

 غَت مروبة عملية النحوية اؼبادة هبذا التعليم عملية فتكوف كنشاط، جبد كيتعلموهنا تعلمها
 .فبلة

 مدل ؼبعرفة البعدم باالختبار الباحث يقـو مث تطبيقها من الباحث يتم أف كبعد
 فٌ أ على تدؿ االختبار ىذا كنتائج. النظرم النحو مادة يف الطلبة استيعاب لًتقية فعاليتها
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 الباحث كزٌع ذلك، كجبانب. مرتفعا أشد النظرم النحو يف كاستيعاهبم الطلبة كفاءة
 دليلة النتائج ىذه كتصبح اؼبعدة، النحوية اؼبادة عن آرائهم ؼبعرفة الطلبة إىل االستبانة
 كقد. اإلعداد عن التالية اػبطوة يف كربسينها كتنقيحها، اؼبادة، ىذه تصحيح يف للباحث

 يف التجريبية للمجموعة الثاين اؼبستول طلبة من طلبة َُ إىل االستبانة الباحث كزع
 حصل مث بنجرماسُت، اغبكومية اإلسالمية أنتسارم جبامعة العربية اللغة تعليم قسم

 نتيجة عن( ٕ) اعبدكؿ يف كردت كما االستبانة من البيانات نتيجة على الباحث
 االستبانة ىذه من الباحث كعرؼ. النظرم لنحوا ؼبادة اؼبعدة النحوية اؼبادة عن االستبانة
 :اآلتية البيانات

 (المعدة) المطورة النحوية المادة عن الطلبة من االستبانة نتيجة(: ٓٔ) الجدول

النسبة  معيار النجاح
عدد  الدرجة المئوية

 الرقم االستجابات الطلبة

 جيد جدا 

ََُ%  ُ موافق جدا َُ َْ 
 موافق - - -
موافقغَت  - - -  
 غَت موافق جدا - - -

 جيد جدا 

َٗ%  ِ موافق جدا ٗ ّٔ 
ٕ.ٓ%  موافق ُ ّ 
 غَت موافق - - -
 غَت موافق جدا - - -

 جيد جدا 

ََُ%  ّ موافق جدا َُ َْ 
 موافق - - -
 غَت موافق - - -
 غَت موافق جدا - - -

%َٖ جيد جدا   ْ موافق جدا ٖ ِّ 
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ُٓ% قمواف ِ ٔ   
 غَت موافق - - -
 غَت موافق جدا - - -

 جيد جدا 

ََُ%  ٓ موافق جدا َُ َْ 
 موافق - - -
 غَت موافق - - -
 غَت موافق جدا - - -

 جيد جدا 

َٖ%  ٔ موافق جدا ٖ ِّ 
ُٓ%  موافق ِ ٔ 
 غَت موافق - - -
 غَت موافق جدا - - -

 جيد جدا 

َٔ%  ٕ موافق جدا ٔ ِْ 
َّ%  موافق ْ ُِ 
 غَت موافق - - -
 غَت موافق جدا - - -

 جيد جدا 

ََُ%  ٖ موافق جدا َُ َْ 
 موافق - - -
 غَت موافق - - -
 غَت موافق جدا - - -

 جيد جدا 

َٔ%  ٗ موافق جدا ٔ ِْ 
َّ%  موافق ْ ُِ 
 غَت موافق - - -
 غَت موافق جدا - - -

 جيد جدا 

َٕ%  َُ موافق جدا ٕ ِٖ 
ِِ.ٓ%  موافق ّ ٗ 
 غَت موافق - - -
 غَت موافق جدا - - -
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 جيد جدا 

َٕ%  ُُ موافق جدا ٕ ِٖ 
ِِ.ٓ%  موافق ّ ٗ 
 غَت موافق - - -
 غَت موافق جدا - - -

 جيد جدا 

َٕ%  ُِ موافق جدا ٕ ِٖ 
ِِ.ٓ%  موافق ّ ٗ 
 غَت موافق - - -
افق جداغَت مو  - - -  

 مقبوؿ

َْ%  ُّ موافق جدا ْ ُٔ 
ْٓ%  موافق ٔ ُٖ 
 غَت موافق - - -
 غَت موافق جدا - - -

 جيد جدا 

َٗ%  ُْ موافق جدا ٗ ّٔ 
ٕ.ٓ%  موافق ُ ّ 
 غَت موافق - - -
 غَت موافق جدا - - -

 جيد جدا 

َٓ%  ُٓ موافق جدا ٓ َِ 
ّٕ.ٓ%  موافق ٓ ُٓ 
افقغَت مو  - - -  
 غَت موافق جدا - - -

%ٜٗ جيد جدا   المجموع ٙٙ٘ 
 

 التجريبية للمجموعة الثاين اؼبستول طلبة من االستجابات نتيجة إىل استنادا
 %ٜٗ اؼبئوية النسبة" يناؿ أعده الذم اؼبنتج بأف للباحث القوؿ يبكن ،(ْ: جدكؿ)

يبكن  أم %ٖٓمن  أعلى اؼبئوية النسبة ألف" جدا جيد" التعبَت يفكىي  بصفة عامة 
 أف الباحث فيعرؼ االستجابات كهبذه استخداـ ىذا اؼبنتج يف التعليم بدكف تصحيح".
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 ناحية من مقبول التعبَت يف% كىي ٖٓ اؼبئوية النسبة يناؿ ُّ رقم يف االستجابة بند
 من اؼبنتج كينٌقح وبٌسن أف للباحث ينبغي كلذا ،"ككضوحها اؼبعدة النحوية اؼبادة دقة"

 . الناحية تلك

 كىو اؼبعدة النحوية اؼبادة عن رأيو ؼبعرفة النحو مادة ؿباضر دبقابلة الباحث كقاـ
 حل على مساعدة النحوية األخطاء ربليل أساس على اؼبعدة النحوية اؼبادة إف: يقوؿ

 عملية يف احملاضر يواجهها اليت اؼبشكالت كأما. كاحملاضر الطلبة يواجهها اليت اؼبشكالت
 كيبلوف يتكاسلوف فهم كقليلة ناقصة النظرم النحو تعليم يف الطلبة دكافع أف فهي يمالتعل

 الوسيطة باللغة الكتاب استخداـ عدـ بسبب كذلك كالتعليم، التعلم عملية اشًتاؾ يف
 اليت كاؼبادة. كالطلبة اؼبعلم عند موجود غَت التعليمي الكتاب ككذلك ،(اإلندكنيسية)

 بعضهم الذين الثاين اؼبستول طلبة احتياجات على اسبةمن الكتاب ىذا يف كردت
: منها الكتاب، ىذا على االقًتاحات احملاضر كقدـ. العامة الثانوية اؼبدرسة يف متخرجوف

، النصب عوامل مادة الكتاب ىذا يف يضيف أف للباحث ينبغي"  يصحح كأف كاعبـز
 ."كاألمثلة كالشرح الكتابة ناحية من الكتاب ىذا يف الواردة األخطاء
 

 المبحث الرابع: فعالية المادة النحوية على أساس تحليل األخطاء النحوية

 نتائج البيانات من االختبار القبلي -أ 
قبل إجراء عملية التعليم باؼبادة النحوية اؼبعدة قاـ الباحث باالختبار القبلي لطلبة  

اإلسالمية اغبكومية  اؼبستول الثاين يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارم
بنجرماسُت كاجملموعة الضابطة كاجملموعة التجريبية ؼبعرفة اغبالة األكلية عن استيعاهبما 
كقدرهتما يف مادة النحوم النظرم قبل تطبيق اؼبادة اؼبعدة، ىل استيعاهبم متساك بينهما. 

 فهو  كالضابطة التجريبية للمجموعتُت القبلي االختبار لنتيجة كالتقدير الدرجة دليل أماك 
 :يلي فيما
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 : دليل النتيجة والدرجةٔٔالجدول 
 

 الدرجة مسافة تحديد النتيجة الرقم
 جيد جدا ََُ – ٖٔ ُ
 جيد ٖٓ -ُٕ ِ
 مقبوؿ َٕ-ُٓ ّ
 ضعيف َٓ-َُ ْ

 
 

   التجريبية للمجموعة القبلي االختبار نتيجة -1
 تجريبية(:  نتيجة االختبار القبلي لطلبة المجموعة الٕٔالجدول )

 الرقم اسم الطالب/ة النتيجة الدرجة
 ُ مفتاح الرضبن َٔ مقبوؿ
 ِ شركاين عبداف ٓٓ مقبوؿ
 ّ ـ. رزقي ىدايات ٓٓ مقبوؿ
 ْ سفراين ٓٓ مقبوؿ
 ٓ يسَت رضبن ٓٓ مقبوؿ
 ٔ مولياين رزقي ٓٓ مقبوؿ
 ٕ ىنداياين ٓٓ مقبوؿ
 ٖ نور حكمة َٔ مقبوؿ
 ٗ نور العناية َٔ مقبوؿ
ؿمقبو   َُ إيكا حرفيانا ٓٓ 

 مقبول
 المجموع ٘ٙ٘
 معدل النتيجة 7٘ٙ٘
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يتضح للباحث أف نتائج الطلبة للمجموعة التجريبية  السابقاستنادا إىل اعبدكؿ 
 يف االختبار القبلي يبكن تصنيفها إىل اعبدكؿ التايل:

 

 التجريبية للمجموعة القبلي االختبار النسبة المئوية في: ٖٔ الجدول
 

مالرق الدرجة  عددالطلبة النتيجة تحديد مسافة  مئوية نسبة   
ُ 
ِ 
ّ 
ٗ 

ٖٔ – ََُ  
ُٕ- ٖٓ  
ُٓ-َٕ  
َُ-َٓ  

َ 
َ 
َُ 
َ 

جدا جيد  
 جيد
 مقبوؿ
 ضعيف

- 
- 
ََُ %  
- 

  َُ  ََُ %  
 

 أحد ال:     جدا جيد درجة .ُ

 أحد ال:         جيد درجة .ِ

 طلبة َُ:       مقبوؿ درجة .ّ

 دأح ال:      ضعيف درجة .ْ

 كما التجريبية موعةاجمل لطلبةاالختبار القبلي  نتائج عن التكرار ؼبعرفة توضيحا
 النظرم النحو مادة معرفة أف يتضح ىنا كمن. السابق اعبدكؿ يف الباحث  عرضها

 كجيد جدا جيد درجة يف أحد كال". مقبول" درجة على% ََُ التجريبية للمجموعة
 .كضعيف

 :يلي كما الرمز لباحثا استخدـ النتيجة معدؿ ؼبعرفة

 : النتيجة معدؿ
ؾبموع النتائج
ؾبموع الطلبة

 =   

  
 =ٓٔ.ٓ 
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 معرفة أف نعرؼ البحث، ىذا يف اؼبستخدـ اؼبعيار حسب السابقة، النتيجة كمن
 ألف" مقبول" درجة على التجريبية للمجموعة القبلي االختبار يف النظرم النحو مادة

 .7٘ٙ٘ نتيجتهم معدؿ

  الضابطة للمجموعة القبلي اراالختب نتيجة -2
 

 (:  نتائج االختبار القبلي لطلبة المجموعة الضابطةٗٔالجدول )
 

 الرقم اسم الطالب/ة النتيجة الدرجة
 ُ بيهقي ْٔ مقبوؿ
 ِ أضبد نسائي ِٓ مقبوؿ
نا ناديفا ٓٔ مقبوؿ  ّ ىى
 ْ ناديا عىيشى ِٓ مقبوؿ
 ٓ نور زكية ْٔ مقبوؿ
 ٔ إرما أرًياين ِٓ مقبوؿ
 ٕ نعمة النجاح َٔ مقبوؿ
 ٖ فطرم رضباداين ٓٓ مقبوؿ
 ٗ إميل ِٓ مقبوؿ
 َُ جنة ْٓ مقبوؿ

 مقبول
 المجموع ٓٚ٘
 معدل النتيجة ٚ٘

 
يتضح للباحث أف نتائج الطلبة للمجموعة التجريبية  السابقاستنادا إىل اعبدكؿ 

 يف االختبار القبلي يبكن تصنيفها إىل اعبدكؿ التايل:
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  الضابطة للمجموعة القبلي االختبار النسبة المئوية في: ٘ٔ الجدول
 

مئوية نسبة الدرجة عددالطلبة النتيجة تحديد مسافة الرقم  

ُ 
ِ 
ّ 
ْ 

ٖٔ – ََُ  
ُٕ- ٖٓ  
ُٓ-َٕ  
َُ-َٓ  

َ 
َ 
َُ 
َ 

جدا جيد  
 جيد
 مقبوؿ
 ضعيف

- 
- 
ََُ%  
- 

  َُ  ََُ %  
 

 أحد ال:     جيدجدا درجة .ُ

 أحد ال:         جيد درجة .ِ

 طلبة َُ:       مقبوؿ درجة .ّ

 أحد ال:      ضعيف درجة .ْ

 كما الضابطة موعةاجمل لطلبةاالختبار القبلي  نتائج عن التكرار ؼبعرفة توضيحا
 النظرم النحو مادة معرفة أف يتضح ىنا كمن. السابق اعبدكؿ يف الباحث  عرضها

 كجيد جدا جيد درجة يف أحد كال". مقبوؿ" درجة على% ََُ الضابطة للمجموعة
 .كضعيف

 :يلي كما الرمز استخدـ النتيجة معدؿ ؼبعرفة

 : النتيجة معدؿ
ؾبموع النتائج
ؾبموع الطلبة

 =   

  
 =ٕٓ 

 معرفة أف نعرؼ البحث، ىذا يف اؼبستخدـ اؼبعيار حسب السابقة، النتيجة كمن
 ألف" مقبوؿ" رجةد على الضابطة موعةاجمل لطلبة القبلي االختبار يف النظرم النحو مادة

 .ٚ٘ نتيجتهم معدؿ
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 نتائج البيانات من االختبار البعدي -ب 
بعد إجراء عملية التعليم باؼبادة النحوية اؼبعدة قاـ الباحث باالختبار البعدم 
لطلبة اؼبستول الثاين يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارم اإلسالمية اغبكومية 

فعالية استخداـ اؼبادة النحوية كاجملموعة التجريبية ؼبعرفة بنجرماسُت كاجملموعة الضابطة 
على أساس ربليل األخطاء النحوية يف تعليم النحو النظرم لدل طلبة اؼبستول الثاين يف 

 دليل أما. ك قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارم اإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت
 فيما فهو  كالضابطة التجريبية لمجموعتُتل البعدم االختبار لنتيجة كالتقدير الدرجة

 :يلي
 : دليل النتيجة والدرجةٙٔالجدول 

 

 الدرجة مسافة تحديد النتيجة الرقم
 جيد جدا ََُ – ٖٔ ُ
 جيد ٖٓ -ُٕ ِ
 مقبوؿ َٕ-ُٓ ّ
 ضعيف َٓ-َُ ْ

 

   التجريبية للمجموعة البعدي االختبار نتيجة -1
 لطلبة المجموعة التجريبية البعدي(:  نتيجة االختبار ٚٔالجدول )

 الرقم اسم الطالب/ة الدرجة التقدير
 ُ مفتاح الرضبن َٗ جيد جدا
 ِ شركاين عبداف َٖ جيد 
 ّ ـ. رزقي ىدايات ِٖ جيد 
 ْ سفراين َٖ جيد 
 ٓ يسَت رضبن َٕ مقبوؿ
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 ٔ مولياين رزقي َٕ مقبوؿ
 ٕ ىنداياين َٗ جيد جدا
 ٖ نور حكمة ِٕ جيد 
ور العنايةن َٕ مقبوؿ  ٗ 
 َُ إيكا حرفيانا ْٖ جيد 

 جيد 
 المجموع ٛٛٚ
 معدل النتيجة 7ٛٛٚ

 

يتضح للباحث أف نتائج الطلبة للمجموعة التجريبية  السابقاستنادا إىل اعبدكؿ 
 يف االختبار البعدم يبكن تصنيفها إىل اعبدكؿ التايل:

 

 التجريبية للمجموعة البعدي االختبار النسبة المئوية في: ٛٔ الجدول
 

 

مئوية نسبة الدرجة عددالطلبة النتيجة تحديد مسافة الرقم  
ُ 
ِ 
ّ 
ْ 

ٖٔ – ََُ  
ُٕ- ٖٓ  
ُٓ-َٕ  
َُ-َٓ  

ِ 
ٔ 
ِ 
َ 

جدا جيد  
 جيد
 مقبوؿ
 ضعيف

َِ%  
َٔ%  
َِ%  
- 

  َُ  ََُ %  
 

 طالباف:     جدا جيد درجة .ُ

 طلبة ستة:         جيد درجة .ِ

 طالباف:       مقبوؿ درجة .ّ

 أحد ال:      ضعيف ةدرج .ْ

 كما التجريبية موعةاجمل لطلبةاالختبار البعدم  نتائج عن التكرار ؼبعرفة توضيحا
 النظرم النحو مادة معرفة أف يتضح ىنا كمن. السابق اعبدكؿ يف الباحث  عرضها
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 َِك ،"جيد" درجة على% َٔك ،"جدا جيد" درجة على% َِ التجريبية للمجموعة
 .ضعيف درجة يف أحد كال  ،"مقبول" درجة على% 

 :يلي كما الرمز الباحث استخدـ النتيجة معدؿ ؼبعرفة

 : النتيجة معدؿ
ؾبموع النتائج
ؾبموع الطلبة

 =   

  
 =ٕٖ.ٖ 

 معرفة أف نعرؼ البحث، ىذا يف اؼبستخدـ اؼبعيار حسب السابقة، النتيجة كمن
 ألف" جيد" درجة على التجريبية للمجموعة البعدم االختبار يف النظرم النحو مادة

 .7ٛٛٚ نتيجتهم معدؿ

  الضابطة للمجموعة البعدي االختبار نتيجة -2
 (:  نتائج االختبار البعدي لطلبة المجموعة الضابطةٜٔالجدول )

 الرقم اسم الطالب/ة النتيجة الدرجة
 ُ بيهقي ِٕ جيد
 ِ أضبد نسائي َٕ مقبوؿ
نا ناديفا ٔٔ مقبوؿ  ّ ىى
 ْ ناديا عىيشى ٔٓ مقيوؿ
 ٓ نور زكية ٕٔ جيد 
 ٔ إرما أرًياين ِٕ جيد 
 ٕ نعمة النجاح َٕ مقبوؿ
 ٖ فطرم رضباداين ِٔ مقبوؿ
 ٗ إميل ْٔ مقبوؿ
 َُ جنة ِٕ جيد

 المجموع ٓٛٙ مقبول
 معدل النتيجة ٛٙ
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يتضح للباحث أف نتائج الطلبة للمجموعة الضابطة  السابقاستنادا إىل اعبدكؿ 
 يبكن تصنيفها إىل اعبدكؿ التايل:يف االختبار القبلي 

 

  الضابطة للمجموعة البعدي االختبار النسبة المئوية في: ٕٓ الجدول
 

مئوية نسبة الدرجة عددالطلبة النتيجة تحديد مسافة الرقم  
ُ 
ِ 
ّ 
ْ 

ٖٔ – ََُ  
ُٕ- ٖٓ  
ُٓ-َٕ  
َُ-َٓ  

َ 
ْ 
ٔ 
َ 

جدا جيد  
 جيد
 مقبوؿ
 ضعيف

- 
َْ%  
َٔ%  
- 

  َُ  ََُ %  
 

 أحد ال:    جدا دجي درجة .ُ

 طلبة أربعة:         جيد درجة .ِ

 طلبة ستة:       مقبوؿ درجة .ّ

 أحد ال:      ضعيف درجة .ْ

 كما الضابطة موعةاجمل لطلبةاالختبار البعدم  نتائج عن التكرار ؼبعرفة توضيحا
 النظرم النحو مادة معرفة أف يتضح ىنا كمن.  السابق اعبدكؿ يف الباحث  عرضها
 أحد كال. ،"مقبوؿ" درجة على% َٔك ،"جيد" درجة على% َْ الضابطة موعةللمج

 .كضعيف جدا جيد درجة يف

 :يلي كما الرمز استخدـ النتيجة معدؿ ؼبعرفة

 : النتيجة معدؿ
ؾبموع النتائج
ؾبموع الطلبة

 =   

  
 =ٙٛ 
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 معرفة أف نعرؼ البحث، ىذا يف اؼبستخدـ اؼبعيار حسب السابقة، النتيجة كمن
 ألف" جيد" درجة على الضابطة موعةاجمل لطلبة البعدم االختبار يف النظرم النحو مادة

 .ٛٙ نتيجتهم معدؿ

 تحليل نتائج االختبار البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة -3
 والضابطة التجريبية المجموعتين بين البعدي االختبار مقارنة: ٕٔ الجدول

 طلبة
(N) 

 التجربيبة
(X1) 

 الضابطة
(X2) 

(x1) (x2) (x1)
2 (x2)

2 

ُ َٗ ِٕ ُُ.ِ ْ ُِٓ.ْْ ُٔ 
ِ َٖ َٕ ُ.ِ ِ ُ.ْْ ْ 
ّ ِٖ ٔٔ ّ.ِ ِ- َُ.ِْ ْ 
ْ َٖ ٓٔ ُ.ِ ُِ- ُ.ْْ ُْْ 
ٓ َٕ ٕٖ ٖ.ٖ- َُ ٕٕ.ْْ ََُ 
ٔ َٕ ِٕ ٖ.ٖ- ْ ٕٕ.ْْ ُٔ 
ٕ َٗ َٕ ُُ.ِ ِ ُِٓ.ْْ ْ 
ٖ ِٕ ِٔ ٔ.ٖ- ٔ- ْٔ.ِْ ّٔ 
ٗ َٕ ْٔ ٖ.ٖ- ْ- ٕٕ.ْْ ُٔ 

َُ ْٖ َٕ ٓ.ِ ِ ِٕ.َْ ْ 
 ٖٗٗ 7ٜٙٙ٘   ٓٛٙ ٛٛٚ المجموع

 7ٖٗٗ 7ٜٙٙ٘   ٛٙ 7ٛٛٚ معدل النتيجة
 

 تأثَت ؼبعرفة مقياس ألهنا التحليل، ىذا يف االختبار نتيجة على الباحث اعتمد
 أف كقبل. الضابطة اجملموعة يف التابع اؼبتغَت كتأثَت التجريبية اجملموعة يف اؼبستقل اؼبتغَت
 (x2)لالختبار من اجملموعة التجريبية، كعالمة  (X1) عالمة الباحث سمر  وبللها

 لالختبار من اجملموعة الضابطة. مث بدأ الباحث بالتحليل كما يلي:
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  ∑بالرمز  X1: معرفة متوسط  أكال

  
   =   

  ∑بالرمز  X2: معرفة متوسط  ثانيا    

  
   =   

 X1 – M1  =x1بالرمز   x1  : معرفة نتيجة ثالثا   
 X2 – M2  =x2بالرمز   x2: معرفة نتيجة   رابعا   
2مث هبمع كيناؿ x1: الًتبيع من  خامسا

∑   
2مث هبمع كيناؿ x2: الًتبيع من  سادسا

∑   
 بالرمز : t0:  معرفة  سابعا

     
     

√(
             

           
)(

     
    

)

  

 

 مة اؼبقارنة= قي   
 = اؼبتوسط من اجملموعة التجربة.     

 .اؼبتوسط من اجملموعة الضابطة     =  
   

 .x1من = عدد الًتبيع   
    

 .x2= عدد الًتبيع من  
n1   =الطلبة يف من اجملموعة التجربة. عدد 
n2  عدد الطلبة يف اجملموعة الضابطة =. 

 

 آلتية:الباحث البيانات ا كجدكمن اعبدكؿ السابق 
X1∑   =ٚٛٛ  X2∑   =ٙٛٓ N  =َُ 

X1
2∑  =ٜ٘ٙ7ٙ      X2

2∑  =ٖٗٗ 
 

 مث حساب اؼبتوسط من كل ؾبموعة كحصل الباحث على العدد التايل:
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     =∑  

  
    =   

  
  =ٕٖ.ٖ 

     =∑  

  
    =   

  
  =ٖٔ 

 

 بالرمز: t0كحساب 

     
     

√(
             

         
)(

     
    

)

  

 

     
     –    

√(
     
    

)(
  
   

)

  

     
     

√            
  

 

     
     

√     
  

 

     
    

     
  

 

            
 

قد حصل الباحث على أف اؼبتوسط من اجملموعة التجريبية  السابقمن اغبساب 
(M1 ىو )ٕٖ.ٖ ( كاؼبتوسط من اجملموعة الضابطةM2 ىو )ٖٔ ( كدرجة تاءt0 ىو )

كحصل على :  df = (N1 + N2) – 2بالرمز:  df، مث حسب الباحث َّٗ.ّ
(َُ+َُ )-ِ  =ُٖ. 

( كقد اتضحت أف t-table( يف تاء اعبدكؿ )tt( يرجع إىل قيمة )ُٖمث ىذا العدد )
% ُ( كعند مستول الداللة َُُ.ِ% تدؿ على )ٓدرجة التاء عند مستول الداللة 
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( أكرب من درجة تاء t0ث أف درجة تاء حساب )(. فعرؼ الباحٖٕٖ.ِتدؿ على )
(tt( :يف اعبدكؿ )ِ.َُُ  >ٖ7ٖٜٓ  <ِ.ٖٕٖ.) 

استنادا إىل حساب النتيجة األخَتة فعرؼ الباحث أف ىناؾ فرقا كاضحا بُت نتيجة 
االختبار للمجموعتُت التجريبية كالضابطة بعد عملية تعليم اؼبادة النحوية اؼبعدة. كبعبارة 

ـ اؼبادة النحوية اؼبعدة على أساس ربليل األخطاء النحوية يف قسم أخرل أف استخدا
 . اؼبادةتعليم اللغة العربية فعٌاؿ كأحسن تأثَتا من التعليم بدكف استخداـ تلك 

بناء على النتائج احملصولة لالختبار البعدم للمجموعتُت الضابطة كالتجريبية فوجد 
( أكرب من درجة تاء َّٗ.ّ) ( يف ىذا البحثt0الباحث أف درجة تاء حساب )

% ُ( ك من درجة تاء اعبدكؿ على مستول َُُ.ِ% )ٓاعبدكؿ على مستول 
اؼبادة النحوية اؼبعدة على (. فعرفنا أف الفرض السابق مقبوؿ، كىذا يعٍت أف ٖٕٖ.ِ)

فعاؿ يف ترقية كفاءة النحو  أساس ربليل األخطاء النحوية يف قسم تعليم اللغة العربية
لح ألف تصَت كتابا تعليميا لطلبة اؼبستول الثاين يف قسم تعليم اللغة العربية النظرم كتص

جبامعة أنتسارم اإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت. كلتصديقها استخدـ الباحث اؼبعيار 
 اآليت:

إذا كانت درجة تاء حساب أكرب من درجة تاء اعبدكؿ فالفرض مقبوؿ، كىذا  -ُ
على أساس ربليل األخطاء النحوية لطلبة اؼبستول  اؼبادة النحوية اؼبعدةيعٍت أف 

جبامعة أنتسارم اإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت  الثاين يف قسم تعليم اللغة العربية
 فعاؿ يف ترقية كفاءة النحو النظرم.

إذا كانت درجة تاء حساب أصغر من درجة تاء اعبدكؿ أك متساكيتُت فالفرض  -ِ
لنحوية اؼبعدة على أساس ربليل األخطاء النحوية اؼبادة امردكد، كىذا يعٍت أف 

جبامعة أنتسارم اإلسالمية  لطلبة اؼبستول الثاين يف قسم تعليم اللغة العربية
 اغبكومية بنجرماسُت غَت فعاؿ يف ترقية كفاءة النحو النظرم.
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 المبحث الخامس: مناقشة نتائج البحث
اؼبستول الثاين يف قسم تعليم  كأما األخطاء النحوية الشائعة اليت كقع فيها طلبة

اللغة العربية جبامعة أنتسارم اإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت فهي: عدـ التناسب بُت 
"الفعل كالفاعل"، كبُت "الفعل كنائب الفاعل" يف التذكَت كالتأنيث إذا كاف الفاعل أك 

كبُت "الفعل نائبو اظبا ظاىرا )مؤنثا معنويا(. كعدـ التناسب بُت "الفعل كالفاعل"، 
كنائب الفاعل" يف التذكَت كالتأنيث كيف اإلفراد كالتثنية كاعبمع إذا كاف الفعل يتضمن أك 
يتصل بضمَت الفاعل أك نائبو الذم يعود يف اسم ظاىر يقع يف أكؿ اعبملة أك يقع قبل 

ة الفعل. كعدـ التناسب بُت "اؼببتدأ كاػبرب"، يف التذكَت كالتأنيث كيف اإلفراد كالتثني
كاعبمع. كعدـ استخداـ اسم اؼبعرفة يف االسم الذم يقع يف أكؿ اعبملة )اؼببتدأ(. كعدـ 
استخداـ اسم النكرة يف االسم الفاعل )الصفة( الذم يقع يف تكميل معٌت اؼببتدأ 
)اػبرب(. كعدـ التناسب بُت "كاف كأخواهتا باظبها" يف التذكَت كالتأنيث. كعدـ التناسب 

اهتا خبربىا" يف التذكَت كالتأنيث، كيف اإلفراد كالتثنية كاعبمع. كعدـ بُت "اسم كاف كأخو 
تطبيق عمل "كاف كأخواهتا" يف اإلعراب. كعدـ التناسب بُت "اسم إٌف كأخواهتا خبربىا" 
يف التذكَت كالتأنيث، كيف اإلفراد كالتثنية كاعبمع. كعدـ تطبيق عمل "إٌف كأخواهتا" يف 

 إٌف اليت تقع يف أكؿ اعبملة.اإلعراب. كعدـ كسرة نبزة "

الفاعل كنائبو، كاؼببتدأ كخربه، ككاف "ىناؾ أسباب غبدكث األخطاء النحوية عن
كأخواهتا، كإٌف كأخواهتا، كما يتعلق هبا" اليت كقع فيها طلبة اؼبستول الثاين يف قسم تعليم 

بالقواعد اللغة العربية جبامعة أنتسارم اإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت، ىي: اعبهل 
 كقلةاعبديدة كاعبهل بالشواذ )االستثناءات( من القواعد، كالنسياف بالقواعد الصحيحة، 

شرحها يستخدـ اللغة  اؼبتعلمة اؼبادة النحوية ألفالطلبة   يتعلمهادقة اؼبادة النحوية اليت
، كعدـ دقة الطلبة يف التعبَت كاإلجابة، كعدـ اغبفظ بتصريف الفعل اؼباضي العربية

ضارع بشكل جيد، كعدـ اؼبعرفة باؼبؤنث اؼبعنوم كاؼبؤنث اجملزم، كعدـ اؼبعرفة جبمع كاؼب
التكسَت سواء كاف عاقال أك غَت عاقل، كعدـ معرفتهم بطريقة تغيَت كزف الفعل اؼبعلـو 
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إىل اجملهوؿ، كقلة التدريبات اؼبصاحبة لكل درس، كقلة اىتماـ الطلبة على شرح اؼبدرس، 
اء مباشرة، كعدـ مشاركة الطلبة يف تصحيح األخطاء النحوية اليت كعدـ تصويب األخط

 كقعوا فيها.

إف إجراءات إعداد اؼبادة النحوية على أساس ربليل األخطاء النحوية يف قسم 
تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارم اإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت ىي أف يقـو الباحث 

الطلبة مع مراعاة الفركؽ الفردية بينهم عند إعداد اؼبادة الدراسة اؼببدئية كوبلل احتياجات 
النحوية كاختيارىا، كاؼبوضوعات اؼبدركسة باؼبقابلة مع ؿباضر اؼبادة النحوية يف ميدف 

كمالحظة عملية تعليم النحو النظرم يف ميداف البحث كالكتب اؼبستخدمة فيها البحث، 
عن كيفية إعداد اؼبواد التعليمية،  كيبحث الباحث الكتب كالوثائق كالبحوث العلمية

 مثكالكتب اؼبستخدمة لتعليم مادة النحو النظرم، ككذلك الكتب عن ربليل األخطاء. 
ربكيم اػببَتين ؼبقياس جودة الكتاب  مثتصميم اػبطة بأف يعُت الباحث ؿبتول الكتاب. 

تصويبات من التعليمي )اؼبادة النحوية اؼبعدة على أساس ربليل األخطاء النحوية( كال
قبل ذبريبها إىل طلبة اؼبستول الثاين يف قسم تعليم اللغة  التعليقات كاالقًتاحات منهما

مث ذبربة الكتاب التعليمي لدل طلبة اؼبستول الثاين يف قسم تعليم اللغة العربية العربية. 
عد جبامعة أنتسارم اإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت ؼبعرفة فعالية الكتاب التعليمي اؼب

ربسُت الكتاب النهائي مادامت األخطاء كالنقائص موجودتُت فإنو وبتاج إىل التعديل ك 
 مث، إنتاجو. كالتحسُت، حىت حصل الباحث على أحسن اؼبنتج

على أساس ربليل األخطاء النحوية  الباحث أعدىاك  طورىا اليتكاؼبادة النحوية اعبديدة 
 يف فعالية ؽبااإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارم 

 بُت الباحث قارف عندما ذلك يبدك. الثاين اؼبستول لطلبة النظرم النحو استيعاب تنمية
 الضابطة، اجملموعة كطلبة التجريبية اجملموعة طلبة عليها حصل اليت البعدم االختبار نتائج
أكرب من درجة تاء اعبدكؿ ( َّٗ.ّ( يف ىذا البحث )t0أف درجة تاء حساب ) كذلك

 (.ٖٕٖ.ِ% )ُ( ك من درجة تاء اعبدكؿ على مستول َُُ.ِ% )ٓعلى مستول 



 

 

 
 

 الفصل الخامس
الخاتمة
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 الخامس الفصل

 الخاتمة
 

 البحث نتائج صملخ -أ 

 أساس على النحوية اؼبادة تطوير" عن كربليلها السابقة، البيانات عرض على ناءب
 اغبكومية اإلسالمية أنتسارم جبامعة العربية اللغة تعليم قسم يف النحوية األخطاء ربليل

 :يلي كما البحث نتائج لخصي أف للباحث يمكنف بنجرماسُت
 

عدـ التناسب  ة اؼبستول الثاين فهي:األخطاء النحوية الشائعة اليت كقع فيها طلب إف -ُ
بُت "الفعل كالفاعل"، كبُت "الفعل كنائب الفاعل" يف التذكَت كالتأنيث إذا كاف 

عدـ التناسب بُت "اؼببتدأ كاػبرب"، يف ك . )مؤنثا معنويا( الفاعل أك نائبو اظبا ظاىرا
ؿ اعبملة عدـ استخداـ اسم اؼبعرفة يف االسم الذم يقع يف أك ك التذكَت كالتأنيث. 

عدـ استخداـ اسم النكرة يف االسم الفاعل )الصفة( الذم يقع يف ك  )اؼببتدأ(.
عدـ التناسب بُت "كاف كأخواهتا باظبها" يف التذكَت ك  تكميل معٌت اؼببتدأ )اػبرب(.

 .هتا خبربىا" يف التذكَت كالتأنيثعدـ التناسب بُت "اسم كاف كأخواك  كالتأنيث.
كعدـ كسرة نبزة  .كأخواهتا خبربىا" يف التذكَت كالتأنيث عدـ التناسب بُت "اسم إفٌ ك 

 "إٌف اليت تقع يف أكؿ اعبملة.
الفاعل كنائبو، كاؼببتدأ كخربه، ككاف كأخواهتا، "عن غبدكث األخطاء النحويةأسباب  -ِ

، ىي: اعبهل ، كما يتعلق هبا" اليت كقع فيها طلبة اؼبستول الثاينكإٌف كأخواهتا
بالقواعد  النسيافكبالشواذ )االستثناءات( من القواعد، ك بالقواعد اعبديدة 

 اؼبتعلمة اؼبادة النحوية ألفالطلبة   يتعلمهادقة اؼبادة النحوية اليت كقلةالصحيحة، 
، كعدـ اغبفظ يف التعبَت كاإلجابة كعدـ دقة الطلبة، شرحها يستخدـ اللغة العربية

عرفة باؼبؤنث اؼبعنوم كاؼبؤنث ، كعدـ اؼببشكل جيد بتصريف الفعل اؼباضي كاؼبضارع
كعدـ اؼبعرفة بطريقة تغيَت كزف الفعل اؼبعلـو إىل  كسَت،اجملزم، كعدـ اؼبعرفة جبمع الت
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بشرح اؼبعلم، كعدـ  ىتماـاال ، كقلةقلة التدريبات اؼبصاحبة لكل درساجملهوؿ، ك 
 تصويب األخطاء مباشرة، كعدـ مشاركة الطلبة يف تصحيح األخطاء النحوية اليت

 .كقعوا فيها
تطوير اؼبادة النحوية على أساس ربليل األخطاء النحوية اليت  إف إجراءات -ّ

طرؽ التعليم  يالحظ بأف الدراسة اؼببدئية،ب ـ الباحثقا ىي: استخدمها الباحث،
احتياجات  وبللكالوسائل اللتاف يستخدمهما اؼبعلم، كعملية التعلم كالتعليم، مث 

ظ اؼبواد التعليمية اليت سيتعلمها الطلبة، كاؼبنهج اؼبستخدـ الطلبة كمشكالهتم، كيالح
لطلبة صبع الباحث البيانات، بطرح االختبار على امث . ة العربيةيف قسم تعليم اللغ

يعُت بأف اؼبنتج،  الباحث مصمٌ مث  ؼبعرفة األخطاء النحوية اليت كقع فيها الطلبة.
احتياجات طلبة اؼبستول الثاين  الباحث ؿبتول الكتاب النحوم كيعٌده معتمدا على

 اػبرباء ؼبعرفةاؼبنتج إىل تحكيم مث قاـ الباحث ب كاألخطاء النحوية اليت كقعوا فيها.
مث  صحح الباحث اؼبنتج اؼبصمم حسب ما حٌكم اػبرباء فيو.مث  مزايا اؼبنتج كعيوبو.

م تعليم يف قس الثاين اؼبستول لطلبةاؼبادة النحوية )الكتاب النحو( جٌرب الباحث 
مث  ؼبعرفة فعاليتها. اللغة العربية جبامعة أنتسارم اإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت

، بتوزيع الباحث االستبانة على الطلبة ؼبعرفة آراءىم عن اؼبادة الباحث اؼبنتج حصح
 عرفةمث القياـ باؼبقابلة مع ؿباضر النحو عن اؼبادة اؼبطورة ؼب، اؼبعدة أك اؼبطورة

 ودة يف اؼبنتج.النقائص اؼبوج

يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة  الباحث أعدىااؼبادة النحوية اليت طورىا ك  -ْ
 النظرم النحو استيعاب تنمية يف فعالية ؽباأنتسارم اإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت 

 البعدم االختبار نتائج بُت الباحث قارف عندما ذلك كاتضح. الثاين اؼبستول طلبةل
أف  ذلك اتضحك  الضابطة، اجملموعة كطلبة ةيبيالتجر  اجملموعة طلبة ليهاع حصل اليت

( أكرب من درجة تاء اعبدكؿ على َّٗ.ّ( يف ىذا البحث )t0درجة تاء حساب )
 (.ٖٕٖ.ِ% )ُ( ك من درجة تاء اعبدكؿ على مستول َُُ.ِ% )ٓمستول 
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 البحث توصيات -ب 

 :البحث ىذا نتائج علىمدة الباحث معت قدمهاي اليت التوصيات بعض يلي فيما
مع مراعاة الفركؽ الفردية بُت الطلبة  اعبيدة التعليمية اؼبواد بإعداد احملاضر قـوي أف (ُ

 ارتباط ؽباك  كاؼبتكاملة السهلة اؼبوضوعات باختيار كذلك ،عند إعدادىا كاختيارىا
 .محتياجاهتاك  اليومية أحواؽبمب

 كيستعُت اؼبتعددة التعليمية نشاطاتكال التعليم أساليب احملاضر ستخدـي أف (ِ
 .فبلة غَت مروبة عملية التعليم يكوف حىت اؼبختلفة التقوًن كأساليب اؼبتنوعة بالوسائل

 كعالج ك الًتاكيب اليت تساعد على تاليفموضوعات النحو أ احملاضر كىبتار يعد أف (ّ
 .ء النحوية اليت كقع فيها الطلبةاألخطا

 . النحوية األخطاء أساس على النظرم النحو عن مبطيا كتابا احملاضر كيقدـ يعد أف (ْ

 البحث مقترحات -ج 
 منها: ،بعض اؼبقًتحات بناء على ما جاء يف ىذا البحث فيقدـ الباحث

ة يف أداة من األدكات اؼبهم اؼبادة النحوية على أساس ربليل األخطاء النحويةإف  (ُ
يف -الثاين كؿباضر مادة النحو النظرم  لطلبة اؼبستول العملية التعليمية اليت ينبغي

أف  -قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارم اإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت
 .لتاليف كعالج األخطاء النحوية اليت كقع فيها طلبة اؼبستول الثاين كىايستفيد

 كيو ليف تعليم النح اؼبساعد الكتاب التعليميلباحثُت اآلخرين أف يعدكا ينبغي ل  (ِ
 مستمرة بُت الطالب كاؼبعلم.مروبة ك هبعل عملية التعليم 

 يف اؼبادة النحوية على أساس ربليل األخطاء النحوية اليت طورىا كأعدىا الباحثإف  (ّ
اؼبستول الثاين يف قسم طلبة ل النظرم النحوم مادة إعداد على مرٌكزة البحث ىذا

 أف فيحسن ،ة اغبكومية بنجرماسُتتعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارم اإلسالمي
 اؼبستول لطلبة كالوظيفي التطبيقي النحو مادة كإعداد تطويرل أخرل حبوث توجد

 .كالرابع الثالث
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نشاء لطلبة الصف الثالث باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية النموذجية اإل

، ماالنج: رسالة اؼباجستَت غَت منشورة، جامعة ماالنج اإلسالمية ماكاسار(
 .ََِّاغبكومية، 
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 .ََِْ/ََِّامعة ماالنج اغبكومية للعاـ اعبامعي العريب بكلية اآلداب جب
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 لمحة عن قسم تعليم اللغة العربية
 بجامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين

ليم اللغة العربية بجامعة أنتساري الموقع الجغرافي وتاريخ النشأة لقسم تع -أ 
 اإلسالمية الحكومية بنجرماسين

إف جامعة أنتسارم اإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت ىي كحيدة اعبامعات اإلسالمية 
بنجرماسُت كاليمنتاف  ٓ،ْاغبكومية ببنجرماسُت كتقع يف شارع أضبد ياين كيلومًت 

 .ِّّْْْٓ( َُُٓلفاكس )، كرقم أِِِّٖٓ( َُُٓاعبنوبية، كرقم التلفوف )

يف جامعة أنتسارم اإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت موجودة كلية الًتبية كالتعليم اليت 
تتكوف على سبعة أقساـ: قسم تعليم اللغة العربية، قسم تعليم اللغة اإلقبليزية، كقسم 

ة، كقسم الًتبية اإلسالمية، كقسم تعليم اؼبدرس للمدرسة االبتدائية، كقسم تعليم الرياض
يف اؼبكتبة. كركز الباحث ميداف البحث  ّتعليم اؼبدرس لركضة األطفاؿ، كقسم ديبلـو 

 يف قسم تعليم اللغة العربية للمرحلة الثانية.

 ِٖيف تاريخ  ََِٖ/ّٖٓرقم:  كبناء على القرار من اؼبدير العاـ للًتبية اإلسالمية
شغيل القسم. كأما رؤية القسم فوجد قسم تعليم اللغة العربية اإلذف لت ََِٖأكتوبر 

يصَت قسما متفوقا يف ؾباؿ تعليم اللغة العربية كحبثها كتطوير تعلمها مع فهي أف 
تنفيذ تعليم كتعلم اللغة العربية  رسالة القسم فهي . كأمآَِِاألخالؽ الكريبة يف عاـ 

قية اإلتقاف البحوث لًت اؼبعتمد على الذات من الطلبة يف تنمية قدراهتم الكامنة، كتنفيذ 
عن أساسيات البحث، كلًتقية اؼبهارات يف ؾباؿ تعليم اللغة العربية، كتنفيذ اػبدمة يف 
مؤسسات التعليم أك اجملتمع يف شكل تطبيق اؼبعرفة كاؼبهارات يف ؾباؿ اللغة العربية، 
كتطوير اؼبهارات اغبياتية إلعداد الطلبة ؼبواجهة اؼبطالب كالتحديات  يف عامل العمل، 

من خالؿ الربامج التدريبية تعليم اللغة العربية نشر نتائج الدراسات العلمية يف ؾباؿ ك 
 أثناء اػبدمة كالربامج التدريبية ذات الصلة.



 

 

حالة المحاضرين والمحاضرات في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة أنتساري  -ب 
 اإلسالمية الحكومية بنجرماسين

تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارم اإلسالمية اغبكومية  أما احملاضركف كاحملاضرات يف قسم
بنجرماسُت بعضهم متخرجوف يف اعبامعات األجنبية اؼبختلفة كجامعة األزىار القاىرة، 
كبعضهم متخرجوف يف جامعات إندكنيسيا اؼبختلفة كجامعة موالنا مالك إبراىيم 

سالمية اغبكومية جاكرتا، اإلسالمية اغبكومية ماالنج، كجامعة شريف ىداية اهلل اإل
كجامعة سنن كليجاغا اإلسالمية اغبكومية يوغياكرتا، كجامعة سنن أمبيل اإلسالمية 
اغبكومية سورابايا، كجامعة سنن غونونج جايت اإلسالمية اغبكومية باندكنج، كجامعة 
أالء الدين اإلسالمية اغبكومية ماكاسر، ككذلك بعضهم متخرجوف يف جامعة أنتسارم 

سالمية اغبكومية بنجرماسُت. أما عميد كلية الًتبية كالتعليم يف ىذه جامعة أنتسارم اإل
اإلسالمية اغبكومية ىو الدكتور ىدايات معركؼ اؼباجستَت، كأما رئيس قسم تعليم اللغة 
العربية يف ىذه اعبامعة ىو الدكتور أضبد مرادم اؼباجستَت. كعدد ىؤالء احملاضرين 

ثالثة كعشركف  َُِٕ-َُِٔم اللغة العربية يف العاـ اعبامعي كاحملاضرات لقسم تعلي
 ؿباضرا. كيتكوف عددىم من شبانية عشر ؿباضرا كطبس ؿباضرات.

أهداف تعليم اللغة العربية في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة أنتساري  -ج 
 اإلسالمية الحكومية بنجرماسين

تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارم  اؽبدؼ الرئيسي من تعليم اللغة العربية يف قسم
اإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت ىو أف يصَت الطلبة معلمُت كمربُت يف تعليم اللغة العربية 
سواء كانوا مربوف من خالؿ اؼبؤسسة الرظبية أك غَت الرظبية. كأف يصَت الطلبة باحثُت 

عليم اللغة العربية. كأف يقوموا بالبحث العلمي إما أف يكوف كيفيا أك كميا يف ؾباؿ ت
لديهم: الكفاءة العربية يف اؼبستول اؼبتوسط عاـ   قسم تعليم اللغة العربية خرهبويكوف 



 

 

، كاؼبهارات اغبياتية اليت يبكن َِِٓ، كالكفاءة العربية يف اؼبستول اؼبتقدـ عاـ ََِِ
 .يم اللغة العربيةاالعتماد عليها، كإتقاف تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت، كاعبودة يف تعل

تعليم المادة النحوية في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة أنتساري اإلسالمية  -د 
 الحكومية بنجرماسين

تعليم مادة النحوم النظرم يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارم اإلسالمية 
فصل إلعداد اغبكومية بنجرماسُت بأف يعطي احملاضر الوظيفة على كل اجملموعة يف ال

اؼبقالة، كتقديبها أماـ الفصل. كاؼبعلم ال يستخدـ الكتاب اؼبعُت يف شرح مادة النحوم 
النظرم كتعليمها، كهبرم معلم اللغة العربية عملية التعلم كالتعليم بطريقة احملاضرة كطريقة 

دة النحو القواعد كالًتصبة. كاللغة اؼبستعملة عند التعليم أحيانا ىي اإلندكنيسية. كأما ما
النظرم لطلبة اؼبستول الثاين فهي: "الفاعل، كنائب الفاعل، كاؼببتدأ كخربه، ككاف 

 .  كأخواهتا، كإف كأخواهتا، كالنواصب، كاعبواـز
 

كاف تعليم مادة النحوم النظرم لطلبة اؼبرحلة الثانية ستة حصص يف األسبوع، يعٍت يـو 
 َٓ)أربعة حصص(. كلكل حصة  اػبميس لقاء كاحد )حصتاف(، كيـو اعبمعة لقاءين

 دقيقة، كما يف اعبدكؿ التايل:
 

 جدول تعليم النحو النظري
 

 الغرفة الصف المستوى الحصة المادة الساعة اليوم
 ُٕ.ِ ب ِ ِ النحو النظرم َُ.ُِ-َّ.َُ الخميس
 ُٖ.ِ أ ِ ِ النحو النظرم َُ.َُ-َّ.َٖ الجمعة
 ُٔ.ِ ج ِ ِ النحو النظرم ََ.ُِ-َِ.َُ الجمعة

 



 

 

أحوال الطلبة في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة أنتساري اإلسالمية  -ه 
 الحكومية بنجرماسين

 إف الطلبة يف ىذ القسم بعضهم متخرجوف من اؼبعاىد اإلسالمية اؼبختلفة، كاؼبدرسة
الثانوية   الثانوية العامة اغبكومية، كاؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية، كاؼبدرسة

سالمية األىلية. كليس كل منهم هبيئوف من مدينة بنجرماسُت كلكن جاء بعضهم من اإل
بنجار، كبنجاربارك، كمرتابورا، ككندجاف، كبرابام، كأمونتام، كغَت ذلك. لذلك، 
فكفاءهتم يف اللغة العربية أكثرىم يف اؼبرحلة األساسية أك اؼببتدئُت كاؼبتوسطة. أنظر إىل 

 لبة قسم تعليم اللغة العربية:اعبدكؿ التايل عن عدد ط

 جدول عدد طلبة قسم تعليم اللغة العربية
 

 عدد طلبة قسم تعليم اللغة العربية 
 بجامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين

 عدد الطلبة الطالبات الطالب العام الجامعي
َُِٔ/َُِٕ َّ ٕٓ ٖٕ 
َُِٓ/َُِٔ  ِٕ ُّ ٖٓ 
َُِْ/َُِٓ  ِٕ َّ ٕٓ 
َُِّ/َُِْ  ِٕ ُْ ٖٔ 
َُِِ/َُِّ  ُّ ِّ ْٓ 
َُُِ/َُِِ  َُ ُ ُُ 
ََُِ/َُُِ  ِ ُ ّ 
ََِٗ/ََُِ  ُ - ُ 
َُِٖ/ََِٗ  - ّ ّ 

 ٕٖٗ ٚٛٔ ٘٘ٔ المجموع



 

 

ANGKET ANALISIS KEBUTUHAN MAHASISWA 

 

A. Petunjuk 

1. Identitas Mahasiswa 

Nama Mahasiswa : 

NIM  : 

Jurusan  : 

Semester  : 

Hari  : 

2. Anda diminta untuk memberikan jawaban/tanggapan sesuai dengan yang anda 

lihat, rasakan dan menurut pendapat anda sendiri. 

3. Angket ini terdiri dari kolom pertanyaan/pernyataan dan kolom 

jawaban/tanggapan. Oleh karena itu anda diminta untuk memberikan tanggapan 

atau jawaban dengan cara memberi tanda cheklist (√) pada kolom yang disediakan 

sesuai dengan jawaban anda. 

4. Ada empat pilihan yang dapat anda berikan tanda cheklist (√) masing-masing 

sebagai berikut. 

SS : Jawaban “Sangat Setuju” terhadap setiap item pertanyaan/pernyataan. 

S : Jawaban “Setuju” terhadap setiap item pertanyaan/pernyataan. 

TS : Jawaban “Tidak Setuju” terhadap setiap item pertanyaan/pernyataan. 

STS :Jawaban “Sangat Tidak Setuju” terhadap setiap item 

pertanyaan/pernyataan. 

5. Contoh 

No Pertanyaan 
Pilihan Jawaban 

SS S TS STS 

1 Sebaiknya materi nahwu itu jelas dan rinci √    

  

B. Pertanyaan Angket 

No Pertanyaan 
Pilihan Jawaban 

SS S TS STS 

1 
Saya membutuhkan buku nahwu yang 

menggunakan bahasa indonesia 
    

2 

Saya membutuhkan materi nahwu yang 

disajikan sesuai dengan kebutuhan 

mahasiswa pada semester 2  

    



 

 

3 
Sebaiknya buku nahwu menyajikan 

contoh-contoh yang lengkap 
    

4 
Saya membutuhkan materi nahwu yang 

disajikan secara runtut, dimulai dari materi 

yang mudah sampai materi yang sulit 

    

5 
Saya membutuhkan buku nahwu yang 

menyajikan materi dasar 
    

6 
Saya membutuhkan buku nahwu yang 

menyajikan materi secara sistematis 
    

7 
Pentingnya sebuah buku dalam 

mempelajari nahwu 
    

8 

Saya membutuhkan buku nahwu yang 

menyajikan materi kesalahan sintaksis 

yang sering dilakukan pembelajar bahasa 

Arab 

    

9 
Saya membutuhkan buku nahwu yang 

dapat saya pelajari secara mandiri 
    

10 

Sebaiknya buku nahwu menyajikan 

latihan-latihan guna meningkatkan 

pemahaman saya 

    

 

 



 

 

 )االختبار ؼبعرفة األخطاء النحوية(
 :  االسم الكامل

 : الصف 
 : اؼبرحلة

 : زبرٌجتي يف
 : التاريخ

  ًةن تػىتىكىوَّفي ًمنى اٍلًفٍعل ًًه، كىاٍسًم كىافى  ًاٍجعىٍل فػىٍقرىةن كىاًحدى ًأ كىخىربى كىاٍلفىاًعًل، كىنىائًًبًو، كىاٍلميٍبتىدى
 اٍلفىٍقرىةي كىأىخىوىاهًتىا كىخىربىً كىافى كىأىخىوىاهًتىا، كىاٍسًم ًإفَّ كىأىخىوىاهًتىا كىخىربىً ًإفَّ كىأىخىوىاهًتىا. كىتػىتىكىوَّفي ىىًذهً 

 كىٍضًع الشٍَّكًل! عىلىى اأٍلىقىلِّ ًمٍن أىٍربػىعىًة سيطيٍورو مىعى 
 

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

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

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

................................................................................. 
 !يَّةى اآٍلتًيىةى ًإىلى اعبٍيمىًل اٍلًفٍعًليًَّة مىعى كىٍضًع الشٍَّكًل  حىوٍِّؿ اعبٍيمىلى ااٍلًظبًٍ

اٍلمىٍقعىًد( = اعبملة الفعلية )هبىًٍلسي عىٍبدي  اؼبثاؿ: اعبملة االظبية )عىٍبدي اهلًل كىأىضٍبىدي هبىًٍلسىاًف عىلىى 
 اهلًل كىأىضٍبىدي عىلىى اٍلمىٍقعىًد(.

   = ................... اىلرِّجىاؿي قىاميٍوا -ُ
 = ................... اىلنِّسىآءي يىصيٍمنى  -ِ
 = ................... ضبىٍزىةي قىائًمه  -ّ
 .................= .. اىأٍلىبٍػوىابي مىٍفتػيٍوحىةه  -ْ
اًف فبىٍديٍكحىافً  -ٓ  = ................... اىٍلميٍجتىًهدى



 

 

 = ................... عىًلي  حىسىنه خيليقيوي  -ٔ
 = ................... اىأٍلىٍعمىاؿي الصَّاغبًىةي عيًملىتٍ  -ٕ
ًلٍيله مىٍقتػيٍوؿه أىبػيٍوهي  -ٖ  = ................... خى
 = ................... ٍكقىةه جىوَّالىتػيهىازىيٍػنىبي مىٍسري  -ٗ
 = ................... حىٍفصىةي حىاًمله   -َُ

 

 !حىوٍِّؿ اعبٍيمىلى الفعلية اؼبعلومة اآٍلتًيىةى ًإىلى اعبٍيمىًل اٍلمجهولة مىعى كىٍضًع الشٍَّكًل 
 تبيعي فاطمةي السمكى = ................... -ُ
 و =...................قاؿ رسوؿي اهلًل ألصحاب -ِ
 فىًهٍمنىا الد ريٍكسى =................... -ّ
ْ- ...................=  فػىتىٍحتي األبوابى
 ييكًرـي أىيب اٍلميرًضعى=................... -ٓ
ٔ- ...................=  يػيزىٍلزًؿي اهللي األىٍرضى
 

  اًت اٍلمينىاًسبىًة مىعى الشٍَّكًل!ًاٍمألىً اٍلفىرىاغى ًفٍيمىا يىٍأيت بًاٍلكىًلمى 
 .......... ميٍكرىمىات -ُ
 ......... التالميذ -ِ
 الشمس ......... -ّ
 ......... قيٍمنى  -ْ
 اٍلميٍرًضعي........... -ٓ
 ......... قلمه  -ٔ
 .......... يىتعٌلماف النحو -ٕ
 يف اعبامعة ........ -ٖ



 

 

 كاف....... ميٍفًلًحٍُتى  -ٗ
 ساجد .........إٌف اؼب -َُ
  ًًاٍمألىً اٍلفىرىاغى ًفٍيمىا يىٍأيت بًاأٍلىفػٍعىاًؿ اٍلمينىاًسبىًة مىعى كىٍضًع الشٍَّكل 

 .............. اعبٌوالةى  ٔ ............ اٍلمسلميٍوف القرآفى  ُ
 اؼبتعلمتاف.............. النحوى  ٕ ............ اؼبسلماتي يف اؼبسجد ِ
 ............. إىل البيت ٖ ............ إىل اعبامعة الطاٌلبي  ّ
 الشمس.......... يف الصباح ٗ اؼبساجد........... من اؼبستشفى ْ
 .............األرض َُ ............. اٍلميٍرًضعي  ٓ

 

  انىًت مىةى "ص" ًإذىا كىانىًت اعبٍيٍملىةي صىًحٍيحىةن، كىعىالىمىةى "خ" ًإذىا كى اًطئىةن ضىٍع عىالى  !اعبٍيٍملىةي خى

ًؿ الرَّضٍبىنً  ْ ).....( كىافى زىيٍػنىبي كىريًٍبنا ُ  ).....( أىفَّ اٍلعىامًلى يف ًظالى

 ).....( شىًهٍدتي أىفَّ اهللى إًلىوه كىاًحده  ٓ ).....( مىا زىاؿى خىًليالن قىائًمه  ِ

ـه  ّ  ).....( أىٍصبىحى السَّارًؽي نىاًد



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دليل اؼبقابلة مع الطلبة

الفاعل كنائبو، كاؼببتدأ "يقابل الباحث الطلبة الذين كقعوا يف األخطاء النحوية عن  -ُ

 خربه، ككاف كأخواهتا، كإٌف كأخواهتا، كما يتعلق هبا".ك 

 يقابل الباحث الطلبة عن اؼبوضوعات النحوية اليت يتعلموهنا يف اؼبستول الثاين. -ِ

 يقابل الباحث الطلبة عن اؼبشكالت يف تعلم النحو. -ّ

 يقابل الباحث الطلبة عن خلفية تربيتهم. -ْ

  يستخدمها احملاضر يف شرح اؼبادة.يقابل الباحث الطلبة عن اللغة اليت -ٓ

 يقابل الباحث الطلبة عن الوظيفة اليت يعطيها احملاضر يف تعليم النحو. -ٔ

 يقابل الباحث الطلبة عن الكتب اليت يستخدموهنا يف تعلم النحو. -ٕ

 يقابل الباحث الطلبة عن الكتب اليت يستخدمها احملاضر يف تعليم النحو. -ٖ

 لبة عن الطرؽ التعليمية اليت يستخدمها احملاضر.يقابل الباحث الط -ٗ

 يقابل الباحث الطلبة عن الوسائل التعليمية اليت يستخدمها احملاضر. -َُ



 

 

 )االختبار(   :  الطالبة/الطالب
 : الصف 
 : اؼبرحلة

   : زبرٌجتي يف
 : التاريخ

  مىةى "ص" ًإذىا كىانىًت اعبٍي اًطئىةن ضىٍع عىالى انىًت اعبٍيٍملىةي خى  !ٍملىةي صىًحٍيحىةن، كىعىالىمىةى "خ" ًإذىا كى
ـي  ُُ ).....( يىسير ين مىا يػىٍعمىلي  ُ  ).....( عىًلي  كىأىضٍبىدي يػىنىا

يػٍره  ِ  ).....( اىأٍلىٍلوىافي ميتػىنػىوِّعىةه  ُِ ).....( كىتىبى الدٍَّرسى زيىى

اأىٍكرىـى تًٍلًمٍيذيهي أيٍستىاذن  ّ  ).....( اىأٍلىبي بًٍنتيوي أيٍستىاذه  ُّ ).....( 

ًديٍػنىةً  ْ ًذًه اٍلمى بػيرى يف ىى اًرسي كى  ).....( كىافى زىيٍػنىبي كىريًٍبنا ُْ ).....( اىٍلمىدى

ـى رىجيله ميًنيػٍره كىٍجهيوي  ٓ  ).....( مىا زىاؿى خىًليالن قىائًمه  ُٓ ).....( قىا
ـه  ُٔ ).....( اىأٍلىبٍػوىابي مىٍفتػيٍوحه  ٔ  ).....( أىٍصبىحى السَّارًؽي نىاًد

ًؿ الرَّضٍبىنً  ُٕ ).....( عيًرؼى أىنًَّك ؾبيٍتىًهدىةه  ٕ  ).....( أىفَّ اٍلعىامًلى يف ًظالى

 ).....( شىًهٍدتي أىفَّ اهللى إًلىوه كىاًحده  ُٖ ).....( زىيٍػنىبي مىٍسريٍكؽه جىوَّاؽبيىا ٖ

ٍينً  ٗ ا حىاًضرىةه  ُٗ ).....( ميًدحى اٍلميٍجتىًهدى  ).....( لىعىلَّ سىًعٍيدن

ـه  َِ ).....( عيًملى اىأٍلىٍعمىاؿي الصَّاغبًىةي  َُ  ).....( لىٍيتى الصًَّدٍيقى قىاًد
 
 !يًَّة مىعى كىٍضًع الشٍَّكًل  حىوٍِّؿ اعبٍيمىلى اٍلًفٍعًليَّةى اآٍلتًيىةى ًإىلى اعبٍيمىًل ااٍلًظبًٍ

ٍقعىًد( = اعبملة االظبية )عىٍبدي اهلًل كىأىضٍبىدي  اؼبثاؿ: اعبملة الفعلية )هبىًٍلسي عىٍبدي اهلًل كىأىضٍبىدي عىلىى اٍلمى
 عىلىى اٍلمىٍقعىًد(.  جىاًلسىاًف/هبىًٍلسىاًف/نبيىا جىاًلسىافً 

ًمٍيذي  -ُ ـى التَّالى    = ................... قىا
 ...........= ........ تػىٍرًجعي الطَّالًبىةي ًإىلى اٍلبػىٍيتً  -ِ
 = ................... يػىرٍكىبي أىضٍبىدي اعبٍىوَّالىةى  -ّ
 = ................... فىازى اىٍلميٍجتىًهديٍكفى  -ْ
 = ................... يػىٍقرىأي اٍلميٍؤًمنػيٍوفى اٍلقيٍرآفى  -ٓ
 = ................... تػىٍعمىلي الصَّاغبًىتىاًف اػٍبىيػٍرى  -ٔ
 = ................... لطَّالًبىاًف الل غىةى اٍلعىرىبًيَّةى يػىتػىعىلَّمي ا -ٕ
 = ................... عىلَّمى اٍلميدىرِّسي النٍَّحوى  -ٖ



 

 

 = ................... ذىىىبىٍت اغبٍىاًملي ًإىلى اٍلميٍستىٍشفىى -ٗ
ًمٍيذى  -َُ تىاًف التَّالى  = ................... تيشىجِّعي اٍلميعىلِّمى
 
  ًٍمألىً اٍلفىرىاغى ًفٍيمىا يىٍأيت بًاأٍلىفػٍعىاًؿ اٍلمينىاًسبىًة مىعى كىٍضًع الشٍَّكًل!ا 

 .............. اعبٌوالةى  ٔ ............ اٍلمسلميٍوف القرآفى  ُ
 اؼبتعلمتاف.............. النحوى  ٕ ............ اؼبسلماتي يف اؼبسجد ِ
 ............. إىل البيت ٖ الطاٌلبي ............ إىل اعبامعة ّ
 الشمس.......... يف الصباح ٗ اؼبساجد........... من اؼبستشفى ْ
 .............األرض  َُ ............. اٍلميٍرًضعي  ٓ

 

  ٍَّكًل!ًاٍمألىً اٍلفىرىاغى ًفٍيمىا يىٍأيت بًاأٍلىفػٍعىاًؿ النَّاًقصىًة اٍلميٍختىًلفىًة اٍلمينىاًسبىًة مىعى كىٍضًع الش 
ا ُ  ...........اهللي ًإؽبىنا كىاًحدن
 ...........اىٍلفىالَّحيٍوفى يًف اٍلمىٍزرىعىًة  ِ
 ...........الطَّاًلبي ييصىلِّي الض حىى ّ
ٍنسىافي ضىًعيػٍفنا ْ  ...........اإٍلً
 ...........اأٍليـ  يف اٍلمىٍطبىخً  ٓ

 

  ةن مىعى كىٍضًع الشٍَّكًل! رىتًِّب اٍلكىًلمىاًت اآٍلتًيىةى لًتىكيٍوفى  صبيٍلىةن ميًفٍيدى
ـ  –)الصٍِّدؽ  -ُ  خىٍَت( –ًإفَّ  –اٍلكىالى

 =  
 الضٍَّيف( –عىًلٍمنىا  –ميٍكرىـ  –)أىفَّ  -ِ

 = ................................  
 ذىىىب( –كىأىفَّ   –ًمٍن  –الشٍَّمس  –)كيرىة  -ّ

 = .......................................  
 اعبًٍهىاد( –لىٍيتى  –ميٍسًلم  –عىلىى  –عىازًـ  –)كيٌل  -ْ

 = ..............................................  
 اٍلمىٍسًجًد( –أىٍف  –أىٍذىىبى  –ًإىلى  –خىًفٍيف  –ًلكىٍي  –أىٍستىًطٍيعى  –لىعىلَّ  –اٍلمىطىر ) -ٓ

 = ..........................................................................  



 

 

ANGKET RESPON MAHASISWA 

 

A. Petunjuk 

1. Identitas Mahasiswa 

Nama Mahasiswa : 

NIM  : 

Jurusan  : 

Semester  : 

Hari/Tanggal : 

2. Anda diminta untuk memberikan jawaban/tanggapan sesuai dengan yang anda 

lihat, rasakan dan menurut pendapat anda sendiri. 

3. Angket ini terdiri dari kolom pertanyaan/pernyataan dan kolom 

jawaban/tanggapan. Oleh karena itu anda diminta untuk memberikan tanggapan 

atau jawaban dengan cara memberi tanda cheklist (√) pada kolom yang disediakan 

sesuai dengan jawaban anda. 

4. Ada empat pilihan yang dapat anda berikan tanda cheklist (√) masing-masing 

sebagai berikut. 

SS : Jawaban “Sangat Setuju” terhadap setiap item pertanyaan/pernyataan. 

S : Jawaban “Setuju” terhadap setiap item pertanyaan/pernyataan. 

TS : Jawaban “Tidak Setuju” terhadap setiap item pertanyaan/pernyataan. 

STS :Jawaban “Sangat Tidak Setuju” terhadap setiap item 

pertanyaan/pernyataan. 

5. Contoh 

No Pertanyaan 
Pilihan Jawaban 

SS S TS STS 

1 
Saya sangat senang mengikuti  perkuliahan 

Al-Nahwu Al-Nazhari 
√    

  

B. Pertanyaan Angket 

No Pertanyaan 
Pilihan Jawaban 

SS S TS STS 

1 
Buku ini dapat dipahami uraian materinya 

dengan mudah 
    

2 
Buku ini tepat digunakan dalam 

perkuliahan Al-Nahwu Al-Nazhari 
    



 

 

3 
Materi yang disajikan sesuai dengan 

kebutuhan mahasiswa pada semester 2 
    

4 
Penyajian materi pada tiap bab buku ini 

jelas dan baik 
    

5 
Buku ini sangat membantu dalam 

perkuliahan Al-Nahwu Al-Nazhari 
    

6 

Materi “Kesalahan Sintaksis” yang 

disajikan pada buku ini sangat membantu 

mahasiswa untuk mengetahui dan 

memahami kesalahan yang sering 

dilakukan dalam sintaksis 

    

7 
Penjelasan yang terdapat pada materi 

“Kesalahan Sintaksis” sangat jelas, rinci 

dan mudah dipahami 

    

8 
Buku ini menggunakan bahasa Indonesia 

sangat membantu dalam memahami 

kaidah-kaidah 

    

9 
Materi yang disajikan dimulai dari materi 

yang mudah dipahami 
    

10 

Latihan-latihan dalam buku ini sangat 

membantu mahasiswa dalam 

meningkatkan pemahaman  

    

11 
Contoh-contoh yang disajikan sangat jelas 

dan membantu dalam memahami materi 
    

12 

Buku ini sangat membantu bagi mahasiswa 

yang bukan berlatar belakang pendidikan 

pondok pesantren 

    

13 Materi buku ini sangat rinci dan jelas     

14 
Buku ini bisa digunakan untuk belajar 

secara mandiri dan berkelompok 
    

15 

Penggunaan penekanan berupa huruf tebal 

dan garis ketika pemaparan teori kaidah 

dan contoh sangat membantu dalam 

memahami kaidah 

    

 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 DENGAN DOSEN MATA KULIAH NAHWU 

Dalam penelitian  ini mengadakan wawancara secara langsung kepada dosen yang 

mengajar mata kuliah An-Nahwu. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui 

respon beliau terhadap produk yang peneliti kembangkan dan untuk 

mengumpulkan data seputar perkuliahan Al-Nahwu. Wawancara ini dilakukan 

dikantor  beliau pada tanggal 26 April 2017, dalam hal ini peneliti menanyakan 

tentang: 

1. Bagaimanakah tanggapan bapak terhadap penggunaan buku nahwu yang 

yang dilengkapi dengan analisis kesalahan sintaksis yang dilakukan 

mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Arab semester II dalam perkuliahan 

nahwu? 

2. Apakah materi dalam buku tersebut membantu mahasiswa dalam 

memahami kaidah-kaidah nahwu? 

3. Apakah materi dalam buku ini sesuai dengan kebutuhan mahasiswa 

jurusan pendidikan bahasa Arab semester II? 

4. Apakah buku nahwu yang yang dilengkapi dengan analisis kesalahan 

sintaksis yang dilakukan mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Arab 

semester II bisa meningkatkan minat belajar mahasiswa? 

5. Apakah buku nahwu ini sesuai tepat diterapkan untuk mahasiswa jurusan 

pendidikan bahasa Arab semester II? 

6. Apakah menurut bapak buku ini mudah dipahami? 

7. Apa saran bapak terhadap penerapan buku nahwu ini? 

8. Apa saran bapak terhadap isi dari buku nahwu ini? 

9. Apa kesulitan bapak dalam mengajar mata kuliah al-nahwu? 

10. Apa kesulitan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan al-nahwu? 

 

 

 

 



 

 

 عملية تعليم النحو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الباحث مع المحاضر

 

 

 

 

 اؼبقابلة مع الطالب

 

 

 

 
 عملية االختبار

 

 

 

 

 

 



 

 

  للباحث الذاتية السيرة
 نور فخرياف اغباج:  الكامل االسم

 ََُِِٖٕٓ:  التسجيل رقم

   ُٖٗٗ -سبتمرب - َُأمونتام، :  داؼبيال كتاريخ مكاف

 اإلسالـ:  الدين

 اإلندكنيسيا:  الشعبية

 كوين قرية  ،َٖ رقم ِ براؾ زقاؽ درات، بليتونج شارع:  العنواف
 بنجرماسُت بلدية الغربية، بنجرماسُت منطقة جركجوؾ، : 

 ََُِّْٖٖٖٔٗٓ/َُُِّٕٕٖٕٖٗٔ:  اعبواؿ

 : التعليمية اػبربات

 األىلية اإلسالمية" العناية" مدرسة يف اإلبتدائي التعليم ةشهاد على حصلت - ُ
 ـََِِ سنة اعبنوبية، كاليمنتاف بنجرماسُت،

" األمُت اؼبرشد" اإلسالمي اؼبعهد يف اؼبتوسط التعليم شهادة على حصلت - ِ
 ـََِٔ سنة اعبنوبية، كاليمنتاف غامبوت،

 غامبوت، األمُت اؼبرشد مياإلسال اؼبعهد يف الثانوم التعليم شهادة على حصلت - ّ
 ـََِٗ سنة اعبنوبية، كاليمنتاف

 اغبكومية اإلسالمية أنتسارم جامعة يف البكالوريوس تعليم شهادة على حصلت - ْ
 ـَُِٓ سنة اعبنوبية، كاليمنتاف بنجرماسُت،

 

اآلف يدرس الباحث يف كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية )اؼباجسًت( جبامعة 
النا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج، كيكتب رسالة اؼباجستَت بالعنواف: مو 

"تطوير اؼبادة النحوية على أساس ربليل األخطاء النحوية يف قسم تعليم اللغة العربية 
 7جبامعة أنتسارم اإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت"


