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قسم قسم قسم قسم اللغة العربية واللغة العربية واللغة العربية واللغة العربية وتعليمتعليمتعليمتعليم    مقارنة بني قسممقارنة بني قسممقارنة بني قسممقارنة بني قسم((((يف القواعد النحوية يف القواعد النحوية يف القواعد النحوية يف القواعد النحوية     ببببكفاءة الطالكفاءة الطالكفاءة الطالكفاءة الطال

        امعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنججبجبجبجب    ))))ة وأداة وأداة وأداة وأدابيبيبيبياللغة العراللغة العراللغة العراللغة العر

        ::::إعدادإعدادإعدادإعداد

        ايكا فاريداايكا فاريداايكا فاريداايكا فاريدا

        ١٠١٥٠٠٨٥١٠١٥٠٠٨٥١٠١٥٠٠٨٥١٠١٥٠٠٨٥: : : : رقم القيد رقم القيد رقم القيد رقم القيد 

    

  

    

        تعليم اللغة العربيةتعليم اللغة العربيةتعليم اللغة العربيةتعليم اللغة العربيةقسمقسمقسمقسم

        علوم التربية والتعليمعلوم التربية والتعليمعلوم التربية والتعليمعلوم التربية والتعليمكلية كلية كلية كلية 

        مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجمالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجمالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجمالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجنا نا نا نا جامعة موالجامعة موالجامعة موالجامعة موال

٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٤٤٤٤    

اللغة العربية و قسم اللغة اللغة العربية و قسم اللغة اللغة العربية و قسم اللغة اللغة العربية و قسم اللغة     تعليمتعليمتعليمتعليم    مقارنة بني قسممقارنة بني قسممقارنة بني قسممقارنة بني قسم((((يف القواعد النحوية يف القواعد النحوية يف القواعد النحوية يف القواعد النحوية     ببببكفاءة الطالكفاءة الطالكفاءة الطالكفاءة الطال

        راهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجامعة موالنا مالك إبامعة موالنا مالك إبامعة موالنا مالك إبامعة موالنا مالك إبجبجبجبجب    ))))العريبة وأداالعريبة وأداالعريبة وأداالعريبة وأدا



 ب 

    حبث جامعيحبث جامعيحبث جامعيحبث جامعي

        ))))----١١١١SSSS((((للحصول على درجة سرجانا للحصول على درجة سرجانا للحصول على درجة سرجانا للحصول على درجة سرجانا     االختباراالختباراالختباراالختبار    شروطشروطشروطشروطالالالالمقدم إلكمال بعض مقدم إلكمال بعض مقدم إلكمال بعض مقدم إلكمال بعض 

        علوم التربية والتعليمعلوم التربية والتعليمعلوم التربية والتعليمعلوم التربية والتعليمكلية كلية كلية كلية قسم تعليم اللغة العربية قسم تعليم اللغة العربية قسم تعليم اللغة العربية قسم تعليم اللغة العربية يف يف يف يف     

        

        ::::إعدادإعدادإعدادإعداد

  ايكا فاريداايكا فاريداايكا فاريداايكا فاريدا

        ١٠١٥٠٠٨٥١٠١٥٠٠٨٥١٠١٥٠٠٨٥١٠١٥٠٠٨٥: : : : رقم القيدرقم القيدرقم القيدرقم القيد

        ::::شرفشرفشرفشرفمممم

        بشرى مصطفى املاجستريبشرى مصطفى املاجستريبشرى مصطفى املاجستريبشرى مصطفى املاجستري

 ١٩٧٢١٢١١٢٠٠٠٠٣١٠٠٣١٩٧٢١٢١١٢٠٠٠٠٣١٠٠٣١٩٧٢١٢١١٢٠٠٠٠٣١٠٠٣١٩٧٢١٢١١٢٠٠٠٠٣١٠٠٣    ::::رقم التوظيفرقم التوظيفرقم التوظيفرقم التوظيف

 

        

        

        

        

 

 

 

        قسم تعليم اللغة العربيةقسم تعليم اللغة العربيةقسم تعليم اللغة العربيةقسم تعليم اللغة العربية

        علوم التربية والتعليمعلوم التربية والتعليمعلوم التربية والتعليمعلوم التربية والتعليمكلية كلية كلية كلية 

        راهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجمالك إبمالك إبمالك إبمالك إب    جامعة موالناجامعة موالناجامعة موالناجامعة موالنا

٢٠١٤٢٠١٤٢٠١٤٢٠١٤ 



 أ 
 

    ستهاللستهاللستهاللستهاللاااا
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3. Sesungguhnya Kami menjadikan Al Quran dalam bahasa Arab supaya kamu 

memahami(nya). 

 ٣): ٤٣(سورة الزخروف  القران
 

 

  

  

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

        

        



 ب 

 

    إهداءإهداءإهداءإهداء

        

::::أهدي هذا البحث اجلامعي إىل أهدي هذا البحث اجلامعي إىل أهدي هذا البحث اجلامعي إىل أهدي هذا البحث اجلامعي إىل      

    إىل النور الذي ينري يل درب النجاحإىل النور الذي ينري يل درب النجاحإىل النور الذي ينري يل درب النجاحإىل النور الذي ينري يل درب النجاح

""""أيب سالمات أديأيب سالمات أديأيب سالمات أديأيب سالمات أدي""""     

    

     الصمود مهما تبدلت الظروف الصمود مهما تبدلت الظروف الصمود مهما تبدلت الظروف الصمود مهما تبدلت الظروفويا من علمتينويا من علمتينويا من علمتينويا من علمتين

""""مارسيينمارسيينمارسيينمارسيينأميأميأميأمي""""     

    

  : : : : احملبوبني احملبوبني احملبوبني احملبوبني     أخيأخيأخيأخيو

    """"ييو أدي ويباواييو أدي ويباواييو أدي ويباواييو أدي ويباوامحدا قمر الدين وفرمحدا قمر الدين وفرمحدا قمر الدين وفرمحدا قمر الدين وفر""""

    

 



 ج 

 

 كلمة الشكر والتقديركلمة الشكر والتقديركلمة الشكر والتقديركلمة الشكر والتقدير

  

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى 

  :آله وصحبه أمجعني، أما بعد 

رجانا يف قسم تعليم اللغة لنيل درجة سقد انتهت كتابة هذا البحث اجلامعي

ة عة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكوميجبام والتعليمالتربية كلية علوم الالعربية 

  :وال ميكن إمتامه دون مساعدة اآلخر، لذلك تقدم الباحثة شكرا كثريا إىل  ج،ماالن

فضيلة األستاذ الدكتور موجيا راهرجا مدير جامعة موالنا مالك  .١

 .اإلسالمية احلكومية ماالنجإبراهيم 

 والتعليم، عميد كلية علوم التربية املاجستري نور عليفضيلة الدكتور  .٢

 .جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

فضيلة الدكتورة مملوءة احلسنة املاجستري رئيسة قسم تعليم اللغة العربية  .٣

لك إبراهيم اإلسالمية بجامعة موالنا ماعلوم التربية والتعليمكلية

 .احلكومية ماالنج

املاجستري املشرف الذي أفاد الباحثة علميا  بشرى مصطفىفضيلة  .٤

وعمليا أشرف خطواا يف كل مراحل إعداد هذا البحث اجلامعي منذ 

بداية فكرة الباحثة حىت االنتهاء منه، فله من اهللا خري اجلزاء ومن الباحثة 

 .عظيم الشكر والتقدير

علوم التربية كليةمجيع األساتيذ و األستاذات يف قسم تعليم اللغة العربية  .٥

 .والتعليم

كلية داوأ املاجستري رئيسة قسم تعليم اللغة العربية فيصلحممد فضيلة  .٦

جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  العلوم اإلنسانية

 .ماالنج



 د 
 

 علوم التربية والتعليمكليةمجيع أصدقائي يف قسم تعليم اللغة العربية  .٧

 ناديا، وأخيت أرينا،وأخيت نعمة النصف أخيتوحممودة، أخيت إيل خاصة 

  .اليل، وأخيت أونيك زكية، وأخيت حدودة

وأخريا، تأكدت الباحثة بأن هذا البحث اجلامعي ال ختلو من 

الكتابة وإما من مضموا، فترجو األخطاء والنقصان إما من أساليب 

وعسى أن يكون هذا . من القراء أن يقدموا للباحثة تعليقات واقتراحات

آمني با رب . البحث اجلامعي ينتفع للباحثة وجلميع القراء األحباء

 .العاملني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٢٠١٤يوليو  ١ماالنج، 

  الكاتبة

  

  ايكا فاريدا

 ١٠١٥٠٠٨٥: رقم القيد 



 ه 

        اللغة العربيةاللغة العربيةاللغة العربيةاللغة العربيةقسم تعليم قسم تعليم قسم تعليم قسم تعليم 

        علوم التربية والتعليمعلوم التربية والتعليمعلوم التربية والتعليمعلوم التربية والتعليم    كليةكليةكليةكلية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

        موافقةاملشرفموافقةاملشرفموافقةاملشرفموافقةاملشرف

        بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

  :إن هذا البحث اجلامعي الذي قدمته

  ايكا فاريدا:   االسم

  ١٠١٥٠٠٨٥:   رقم القيد

اللغة العربية اللغة العربية اللغة العربية اللغة العربية تعليمتعليمتعليمتعليم    مقارنة بني قسممقارنة بني قسممقارنة بني قسممقارنة بني قسم((((يف القواعد النحوية يف القواعد النحوية يف القواعد النحوية يف القواعد النحوية     ببببكفاءة الطالكفاءة الطالكفاءة الطالكفاءة الطال:   العنوان

راهيم اإلسالمية راهيم اإلسالمية راهيم اإلسالمية راهيم اإلسالمية امعة موالنا مالك إبامعة موالنا مالك إبامعة موالنا مالك إبامعة موالنا مالك إبجبجبجبجب    ))))ة وأداة وأداة وأداة وأدابيبيبيبيو قسم اللغة العرو قسم اللغة العرو قسم اللغة العرو قسم اللغة العر

    احلكومية مباالنجاحلكومية مباالنجاحلكومية مباالنجاحلكومية مباالنج

قد نظرنا وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون على 

متام الدراسة واحلصول الشكل املطلوب فوفقت هذا البحث الستيفاء شروط املناقشة إل

جبامعة  والتعليميف قسم تعليم اللغة العربية لكلية علوم التربية )S1(على درجة سرجانا 

  .م ٢٠١٤-٢٠١٣موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج للعام الدراسي 

  

   ٢٠١٤يوليو  ١٥االنج، امبتقرير    

    املشرفاملشرفاملشرفاملشرف

        

        املاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجستري    بشرى مصطفىبشرى مصطفىبشرى مصطفىبشرى مصطفى

        ١٩٧٢١٢١١٠٠٠٠٣١٠٠٣١٩٧٢١٢١١٠٠٠٠٣١٠٠٣١٩٧٢١٢١١٠٠٠٠٣١٠٠٣١٩٧٢١٢١١٠٠٠٠٣١٠٠٣    ::::رقم التوظيفرقم التوظيفرقم التوظيفرقم التوظيف

        قسم تعليم اللغة العربيةقسم تعليم اللغة العربيةقسم تعليم اللغة العربيةقسم تعليم اللغة العربية



 و 

        علوم التربية والتعليمعلوم التربية والتعليمعلوم التربية والتعليمعلوم التربية والتعليم    كليةكليةكليةكلية    

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 

    رئيسة قسم تعليم اللغة العربيةرئيسة قسم تعليم اللغة العربيةرئيسة قسم تعليم اللغة العربيةرئيسة قسم تعليم اللغة العربيةتقرير تقرير تقرير تقرير 

        بسم اهللا الرمحن الرحيم

  :الباحثةقد قررت رئيسة قسم تعليم اللغة العربية البحث اجلامعي الذي كتبته 

  ايكا فاريدا:   االسم

  ١٠١٥٠٠٨٥:   رقم القيد

  تعليم اللغة العربية:   قسم

اللغة العربية اللغة العربية اللغة العربية اللغة العربية تعليمتعليمتعليمتعليم    مقارنة بني قسممقارنة بني قسممقارنة بني قسممقارنة بني قسم((((يف القواعد النحوية يف القواعد النحوية يف القواعد النحوية يف القواعد النحوية     ببببكفاءة الطالكفاءة الطالكفاءة الطالكفاءة الطال:   العنوان

راهيم اإلسالمية راهيم اإلسالمية راهيم اإلسالمية راهيم اإلسالمية امعة موالنا مالك إبامعة موالنا مالك إبامعة موالنا مالك إبامعة موالنا مالك إبجبجبجبجب    ))))ة وأداة وأداة وأداة وأدابيبيبيبيو قسم اللغة العرو قسم اللغة العرو قسم اللغة العرو قسم اللغة العر

 احلكومية مباالنجاحلكومية مباالنجاحلكومية مباالنجاحلكومية مباالنج

يف قسم تعليم اللغة العربية )S1(إلمتام دراستها واحلصول على درجة سرجانا 

لكلية علوم التربية والتعليم جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

 .م ٢٠١٤-٢٠١٣العام الدراسي 

  

     ٢٠١٤يوليو  ١٥االنج، امبتقرير

    رئيسة قسم تعليم اللغة العربيةرئيسة قسم تعليم اللغة العربيةرئيسة قسم تعليم اللغة العربيةرئيسة قسم تعليم اللغة العربية

        

        املاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجستريمملوءة احلسنة مملوءة احلسنة مملوءة احلسنة مملوءة احلسنة ةةةةالدكتورالدكتورالدكتورالدكتور

        ١٩٧٤١٢٠٥٢٠٠٠٠٣٢٠٠١٩٧٤١٢٠٥٢٠٠٠٠٣٢٠٠١٩٧٤١٢٠٥٢٠٠٠٠٣٢٠٠١٩٧٤١٢٠٥٢٠٠٠٠٣٢٠٠::::رقم التوظيفرقم التوظيفرقم التوظيفرقم التوظيف

        قسم تعليم اللغة العربيةقسم تعليم اللغة العربيةقسم تعليم اللغة العربيةقسم تعليم اللغة العربية

        علوم التربية والتعليمعلوم التربية والتعليمعلوم التربية والتعليمعلوم التربية والتعليم    كليةكليةكليةكلية



 ز 

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 

        والتعليموالتعليموالتعليموالتعليمالتربية التربية التربية التربية استالمعميد كلية علوم استالمعميد كلية علوم استالمعميد كلية علوم استالمعميد كلية علوم 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  :عميد كلية علوم التربية والتعليم البحث اجلامعي الذي كتبته الباحثة استلم

  ايكا فاريدا:   االسم

  ١٠١٥٠٠٨٥:   رقم القيد

اللغة اللغة اللغة اللغة تعليمتعليمتعليمتعليم    مقارنة بني قسممقارنة بني قسممقارنة بني قسممقارنة بني قسم((((يف القواعد النحوية يف القواعد النحوية يف القواعد النحوية يف القواعد النحوية     ببببكفاءة الطالكفاءة الطالكفاءة الطالكفاءة الطالكفاءة كفاءة كفاءة كفاءة :   العنوان

راهيم راهيم راهيم راهيم امعة موالنا مالك إبامعة موالنا مالك إبامعة موالنا مالك إبامعة موالنا مالك إبجبجبجبجب    ))))ة وأداة وأداة وأداة وأدابيبيبيبيالعربية و قسم اللغة العرالعربية و قسم اللغة العرالعربية و قسم اللغة العرالعربية و قسم اللغة العر

  احلكومية مباالنجاحلكومية مباالنجاحلكومية مباالنجاحلكومية مباالنجاإلسالمية اإلسالمية اإلسالمية اإلسالمية 

يف قسم تعليم اللغة العربية )S1(إلمتام دراستها واحلصول على درجة سرجانا 

لكلية علوم التربية والتعليم جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

 .م ٢٠١٤-٢٠١٣العام الدراسي 

   ٢٠١٤يوليو  ١٥تقريرا مباالنج، 

            والتعليموالتعليموالتعليموالتعليمعميد كلية علوم التربية عميد كلية علوم التربية عميد كلية علوم التربية عميد كلية علوم التربية 

        

        

                الدكتور نور علي املاجستريالدكتور نور علي املاجستريالدكتور نور علي املاجستريالدكتور نور علي املاجستري

        

        ١٩٦٥٠٤٠٣١٩٩٨٠٣١٠٠٢١٩٦٥٠٤٠٣١٩٩٨٠٣١٠٠٢١٩٦٥٠٤٠٣١٩٩٨٠٣١٠٠٢١٩٦٥٠٤٠٣١٩٩٨٠٣١٠٠٢: : : : رقم التوظيف رقم التوظيف رقم التوظيف رقم التوظيف 

        قسم تعليم اللغة العربيةقسم تعليم اللغة العربيةقسم تعليم اللغة العربيةقسم تعليم اللغة العربية

        علوم التربية والتعليمعلوم التربية والتعليمعلوم التربية والتعليمعلوم التربية والتعليم    كليةكليةكليةكلية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 



 ح 

 

        جلنة املناقشةجلنة املناقشةجلنة املناقشةجلنة املناقشةتقرير تقرير تقرير تقرير 

  :لقد متت مناقشة هذا البحث اجلامعي الذي قدمته

  ايكا فاريدا:   االسم

  ١٠١٥٠٠٨٥:   رقم القيد

اللغة العربية اللغة العربية اللغة العربية اللغة العربية تعليمتعليمتعليمتعليم    مقارنة بني قسممقارنة بني قسممقارنة بني قسممقارنة بني قسم((((يف القواعد النحوية يف القواعد النحوية يف القواعد النحوية يف القواعد النحوية     ببببكفاءة الطالكفاءة الطالكفاءة الطالكفاءة الطال:   العنوان

راهيم اإلسالمية راهيم اإلسالمية راهيم اإلسالمية راهيم اإلسالمية امعة موالنا مالك إبامعة موالنا مالك إبامعة موالنا مالك إبامعة موالنا مالك إبجبجبجبجب    ))))ة وأداة وأداة وأداة وأدابيبيبيبيو قسم اللغة العرو قسم اللغة العرو قسم اللغة العرو قسم اللغة العر

        احلكومية مباالنجاحلكومية مباالنجاحلكومية مباالنجاحلكومية مباالنج

يف قسم تعليم اللغة )S1(وقررت اللجنة بنجاحها واستحقاقها درجة سرجانا 

جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  والتعليمالعربية لكلية علوم التربية 

  .ماالنج

  : جملس املناقشة 

 )   (  املاجستريالدكتور نور هادي  - ١

 )   ( املاجستريمملوءة احلسنة ة الدكتور - ٢

  )   (   املاجستري بشرى مصطفى - ٣

  املعرف  

    علوم التربية والتعليمعلوم التربية والتعليمعلوم التربية والتعليمعلوم التربية والتعليم    كليةكليةكليةكليةعميد عميد عميد عميد 

        

        املاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجستري    نور علينور علينور علينور عليالدكتور الدكتور الدكتور الدكتور 

 ١٩٦٥٠٤٠٣١٩٩٨٠٣١٠٠٢١٩٦٥٠٤٠٣١٩٩٨٠٣١٠٠٢١٩٦٥٠٤٠٣١٩٩٨٠٣١٠٠٢١٩٦٥٠٤٠٣١٩٩٨٠٣١٠٠٢::::رقم التوظيفرقم التوظيفرقم التوظيفرقم التوظيف

 

        إقرار الطلبة إقرار الطلبة إقرار الطلبة إقرار الطلبة 

  :أنا املوقع أدناه وبيانايت كاآليت



 ط 

 

  ايكا فاريدا:   االسم

  ١٠١٥٠٠٨٥:   رقم القيد

يف )S1(أقرر بأن هذه الرسالة اليت حضرا لتوفري الشرط لنيل درجة سرجانا 

العربية كلية علوم التربية والتعليم يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية تعليم اللغة 

  :احلكومية ماالنج حتت العنوان

اللغة العربية و قسم اللغة العربية و قسم اللغة العربية و قسم اللغة العربية و قسم تعليمتعليمتعليمتعليم    مقارنة بني قسممقارنة بني قسممقارنة بني قسممقارنة بني قسم((((يف القواعد النحوية يف القواعد النحوية يف القواعد النحوية يف القواعد النحوية     ببببكفاءة الطالكفاءة الطالكفاءة الطالكفاءة الطال

  راهيم اإلسالمية احلكومية مباالنجراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنجراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنجراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنجامعة موالنا مالك إبامعة موالنا مالك إبامعة موالنا مالك إبامعة موالنا مالك إبجبجبجبجب    ))))ة وأداة وأداة وأداة وأدابيبيبيبياللغة العراللغة العراللغة العراللغة العر

وإذا . حضرا وكتبتها بنفسي وما زورا من إبداع غريي أو بتأليف آخر

ادعى أحد استقباال أا من تأليفه وتبني أا فعال من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على 

  .ذلك، ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية علوم التربية والتعليم

  .اخلاصة ال جيربين أحد على ذلكهذا، وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت 

  

  ٢٠١٤يوليو  ١ماالنج، 

  توقيع صاحبة اإلقرار

 

        ايكا فاريداايكا فاريداايكا فاريداايكا فاريدا

 ١٠١٥٠٠٨٥: رقم القيد 

 

 

 

 

 

  مستخلص البحثمستخلص البحثمستخلص البحثمستخلص البحث
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امعة جب )ة وأدابياللغة العربية و قسم اللغة العر تعليم مقارنة بني قسم(يف القواعد النحوية  بكفاءة الطال. م٢٠١٤. فاريدا، إيكا

كلية علوم التربية . البحث اجلامعي، قسم تعليم اللغة العربية. مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجموالنا 

  .جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. والتعليم

  الدكتور بشرى مصطفى املاجستري: حتت إشراف 

  

  يف القواعد النحوية  بكفاءة الطال: الكلمة األساسية 

إن املواد الدرسة للغة العربية من حيث أن فيها من العناصر اللغة اليت منها القواعد النحوية، تكون هي من املواد 

العناصر التيلها دور مهمفي  ىحدإهي القواعد النحوية .فياملستوى اجلامعياملفروضة يف املستوى األول حىت يف املستوى اخلامسة 

  .النص الصحيحالقواعد النحويةهو عاجلة جدا،ليؤدي إلىالفهم تعلمألن .ماللغة العربيةيتعل

كيف كفاءة الطلبة يف ) ٢، كيف كفاءة الطلبة يف القواعد النحوية بقسم التعليم اللغة العربية ؟)١: وأسئلة البحث هي 

النحوية يف قسم التعليم اللغة العربية  كفاءة الطلبة يف القواعدلما العوامل املساعدة ) ٣، القواعد النحوية بقسم اللغة العربية وأدا؟

  .كفاءة الطلبة يف القواعد النحوية يف قسم اللغة العربية  وأدا ؟لما العوامل املساعدة ) ٤، ؟

الطلبة يف القواعد النحوية األساسية التطبيقية والعوامل املساعدة لكفاءة ةيف ملعرفة كفاءة الطلباهلدف يف هذا البحث هو و

. امعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجوادا جبيف قسم اللغة العربية و قسم تعليم اللغة العربيةيف  السادسةاملستوى 

  . الطلبة ٢٠٥كان جمتمع البحث 

عة امجب )ة وأدابياللغة العربية و قسم اللغة العر تعليم مقارنة بني قسم(كفاءة الطالب يف القواعد النحوية عن البحث 

 الباحثة املنهج الوصفي تستخدماو. م٢٠١٤- ٢٠١٣يف املستوى السادسة سنة  موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

  .االستبانةو ةهي االختبار واملقابلاليت استخدمت الباحثة  در البياناتامصو. الباحثة هو املدخل الكمي تستخدمااملدخل الذي و

كفاءة الطلبة يف القواعد النحوية األساسية ) ١: (كفاءة الطلبة يف املستوى السادسة كما يلى أن  البحثنتائج هذه أما 

 ةاألدىنلنتيجاأما  ٧٩ ة األعلىلنتيجا.٧٥علوم التربية والتعليمجيد جدا، والدرجة املعدلة كلية التطبيقيةبقسم تعليم اللغة العربية

كفاءة الطلبة يف القواعد النحوية األساسية التطبيقية فيقسم اللغة )٢( ٧٩-٧٢ بنياملتوسطي ة مجيعالطالنتيجويتضحأن. ٧٢

العوامل ) ٣( ٤٦ النتيجةاألدىنأما  ٩٤ النتيجة األعلى. ٦٤كلية العلوم اإلنسانية جيد، والدرجة املعدلة  كليةالعربية وأدا

هي خربات تعليم القواعد النحوية  يف قسم التعليم اللغة العربية األساسية التطبيقية املساعدة على كفاءة الطلبة يف القواعد النحوية

والطريقة  مادة الذي يشرحها املدرس،تفهمكل بشرح مدرس القواعد النحوية،  القواعد النحوية، االهتماميف املعهد، احلب يف 

 حىت النتيجة االختبار جيدةلنحوية مرتبا، دراسة القواعد االقواعد النحوية سهولة بطريقة أناليت يستخدمها املدرس، يعتربون الطلبة

األساسية التطبيقيةفيقسم اللغة العربية وأدا هي خربات تعليم  العوامل املساعدة على كفاءة الطلبة يف القواعد النحوية) ٤(

الذي يشرحها  مادةتفهمكل بشرح مدرس القواعد النحوية،  القواعد النحوية، االهتمامالقواعد النحوية يف املعهد، احلب يف 

األساسية التطبيقية ألن على كفاءة الطلبة يف القواعد النحوية والعامل الذي مل يساعد . والطريقة اليت يستخدمها املدرس املدرس،

 .رتباصعبة ومل يتبعون الطلبة تعليم مالقواعد النحوية يعتربون الطلبة أن 
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ABSTRACT  
 

Farida, Ika.2014.Ability Students in Qawaid An-Nahwiyah (Comparison between Arabic 

Education Department and Language and Literature Arabic Department) State Islamic 

University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Department of Arabic Education. Faculty 

of Education and Teachership. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim 

Malang. 

Advisor:BisriMustofa, M.A. 

 

 

Keywords :Ability Students in Qawaid An-Nahwiyah 

In theArabiclanguagelearning materialsthere aresome elements, one of them is al-qawa'id 

an-nahwiyah. Al-Qawa'idan-nahwiyah is acompulsory subjectinthe first semesterto fifth semester. 

Al-Qawa'idan-nahwiyah isan important element in the Arabic languagelearning at the college 

level. This isbecauseof understandingqawa'id nahwiyahwellwilllead to 

aproperunderstandingandcorrectingtext.  

The problems of this study are: (1) How does the ability of students in Arabic Education 

Department in Qawaid nahwiyah (2) How does the ability of students in Language and Literature 

Arabic Department in Qawaid nahwiyah (3) What factors help student's ability in Arabic 

Education Department in Qawaid nahwiyah (4) What factors help student’s abilities in Arabic 

Language and Literature Department in the nahwiyah Qawaid. 

The purpose of this studyis to determinehowthe abilityof studentsandthe 

factorsthathelpthepresenceabilities. The population was205.  

StudentresearchandArabicEducation Department and Language and 

LiteratureDepartmentat theState Islamic Universityof Maulana MalikIbrahim Malangin 

sixsemesters, is a descriptive studywith aquantitativeapproach.  

From the analysis, the information results are (1) the highest value of students in 

ArabicEducation Departmentis 79 and the lowest value is 72, and generally their abilitys is very 

good with average value of 75 (2) the highest value of students in Language and 

LiteratureDepartmentis 94 and the lowest value is 46, and generally their abilitys is good with 

average value of 64 (3) factors that help the ability of students in Arabic Education Department are 

experience learning nahwiyah an-Qawaid at boarding schools, interested in nahwu subject, noting 

the explanation of  lecturer when learning takes place, understanding any material that described 

by lecturer and the methods used by him, and the existence of the presumption that an-

Qawaidnahwiyah is easy by learning it on a regular basis (4) factors that help the ability of 

students in Language and LiteratureDepartmentare experience learning nahwiyah an-Qawaid at 

boarding schools, interested in nahwu subject, pay attention to the explanation lecturer when 

learning takes place, understanding any material described by lecturer, and the methods used by 

him. And the factors that do not help the nahwiyah an-Qawaid ability are existence of the 

presumption that an-Qawaidnahwiyah is difficult and not followed by learning on a regular basis. 
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Farida, Ika.2014. KemampuanMahasiswadalamQawaid An-Nahwiyah(Perbandingan antara 

JurusanPendidikanBahasa Arabdan Jurusan Bahasa Dan Sastra Arab) Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan.Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
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Kata Kunci :Kemampuan MahasiswadalamQawaid An-Nahwiyah  

Dalam materi pembelajaran bahasa Arab terdapat unsur-unsur bahasa diantaranya adalah 

Qawa’id an-nahwiyah. Qawa’id an-nahwiyah ini merupakan mata kuliah wajib di semester satu 

sampai semester lima. Qawa’id an-nahwiyah merupakan unsur yang mempunyai peranan penting 

dalam pembelajaran bahasa arab di tingkat perguruan tinggi. Hal ini karena dengan memahami 

qawa’id an-nahwiyah secara baik akan mengantarkan kepada pemahaman teks  yang tepat dan 

benar. 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Bagaimana 

kemampuan mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab dalam Qawaid an-nahwiyah (2) 

Bagaimana kemampuan mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab dalam Qawaid an-nahwiyah 

(3) Faktor apa saja yang membantu kemampuan mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab 

dalam Qawaid an-nahwiyah (4) Faktor apa saja yang membantu kemampuan mahasiswa jurusan 

Bahasa dan Sastra Arab dalam Qawaid an-nahwiyah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman kemampuan mahasiswa dan faktor-

faktor yang membantu adanya kemampuan tersebut. Populasi penelitian ini adalah 205.  

Penelitian mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Arab dan jurusan bahasa dan sastra Arab 

di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang semester enam, merupakan penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.  

 Dari hasil analisis diperoleh informasi sebagai berikut : (1) nilai tertinggi dari mahasiswa 

jurusan Pendidikan Bahasa Arab adalah 79 dan nilai terendah adalah 72, sedangkan secara umum 

kemampuannya baik sekali dengar rata-rata nilai 75 (2) nilai tertinggi dari mahasiswa jurusan 

Bahasa dan Sastra Arab adalah 94 dan nilai terendah adalah 46, sedangkan secara umum 

kemampuannya baik dengar rata-rata nilai 64 (3) faktor yang membantu adanya kemampuan 

mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab antara lain adalah  pengalaman pernah belajar Qawaid 

an-nahwiyah di pesantren, menyukai mata kuliah nahwu, memperhatikan penjelasan dosen ketika 

pembelajaran berlangsung, memahami setiap materi yang dijelaskan dosen dan metode yang 

digunakan oleh dosen, dan adanya anggapan bahwa Qawaid an-nahwiyah mudah dengan cara 

belajar secara rutin (4) faktor yang membantu adanya kemampuan mahasiswa jurusan Bahasa dan 

Sastra Arab antara lain adalah  pengalaman pernah belajar Qawaid an-nahwiyah di pesantren, 

menyukai mata kuliah nahwu, memperhatikan penjelasan dosen ketika pembelajaran berlangsung, 

memahami setiap materi yang dijelaskan oleh dosen, dan metode yang digunakan oleh dosen. 

Sedangkanfaktor yang tidak membantu adanya kemampuan Qawaid an-nahwiyah adalah 

menganggap bahwa Qawaid an-nahwiyah sulit dan tidak diikuti dengan belajar secara rutin. 
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 جدول

)٣(  

قسم "عدد الطلبة من ناحية تقدير نتيجة اإلختبار يف 
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 جدول
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قسم اللغة العربية "نتائج االستبانة من الطلبة يف 
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    الفصل األولالفصل األولالفصل األولالفصل األول

    اإلطار العام ومنهجيتهاإلطار العام ومنهجيتهاإلطار العام ومنهجيتهاإلطار العام ومنهجيته

    

        أساسيات البحث ومنهجيتهأساسيات البحث ومنهجيتهأساسيات البحث ومنهجيتهأساسيات البحث ومنهجيته    ::::    املبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األول

    خلفية البحثخلفية البحثخلفية البحثخلفية البحث      ----أأأأ    

صال فكرة أو تال ةمهم الوسائل يمجيعا ه عرف الناساللغة، كما 

اللغة اصطالحا . املوجودةويعرف تطويرات  ستطيع االتصاليللغة ب. رسالة

        : كثرية، ستذكر الباحثة آراء اخلبري فهي كما يلي  هلا معان

ظ يعرب ا كل قوم عن لفأاللغة ": يقول غالييىنالشيخ مصطفى "

   ١."للتعبري عن نيتهماتمع مها استخدلفاظ أ اللغة هي يعينمقاصدهم 

 صاللت ها اتمعستخدميا يةرمز الصوتالاللغة هي  اخلري يف شاعر عبد"

 ٢".ينفساللتعرف املعلةمات و

  

                                                             

١
   ٣:  ص) م٢٠٠٨دار الفكر،: لبنان - بريت( اللغةغالييىن،  الشيخ مصطفى  

2 Abdul Chaer, 2007, Linguistik Umum, Jakarta : Rineka Cipta, hal : 32 
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استخدمها  لالتصال وسائلال هي اللغة ج أناستنت، فإنه اءراآل تلك من

  .معنويا عبارة منطوقة أو اإلنسان

على  .وية اجلنسيةاهللألمة، ألن اللغة ميكن أن تشري إىل  مهم دورللغة 

لشعب ل ةدوحميسية هي اللغة الوطنية أو اللغة اإلندوناللغة املثال، 

اإلسالم  املتحدة للعرب وأمةاللغة هي اللغة العربية،  لذلكو .ةاإلندونيسي

  .واللغة العاملية

على نطاق  األكثر استخداما للغة اخلامسةبا اللغة العربية لحتاآلن 

 أيضا عربيةاللغة ال رفتوقد ع .مليون ناطق ٣٠٠ مع كمية من، واسع

غة العربية هي اللغة اخلاصة الل .٣باعتبارها لغة عاملية املتحدة كااللغة لألمم

  .لسكان العامل وخاصة للمسلمني

 مرشدااحلديث القرآن و ألن .للمسلمني مهم اللغة العربية دورإن 

   .باللغة العربية اكتبمسلمني يف العبادة وللاحلياة 

                                                             
3
  http://al-teko.blogspot.com/2011/03/10-bahasa-dengan-jumlah-penutur.html, (diakses 14 Juni 

2014, 15:00) 
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  : تعاىل قال
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٤
    

   .إنا أرسلنا عليه كما يف القرآن باللغة العربية، ان كنتم قد فهم: يعين

درس، وفسره العلماء مسلم مث احلديث يف حماولة استكشافها، والقرآن و

اإلسالم ازدهر أن  العجبها مرة أخرى باللغة العربية، لذلك فإنه واكتاب

العلماء قادرين على العثور العلوم الشائعة مثل علم وجد  .جمال التعليم

  .و والطب، والزراعة، وغريهاأالفلك 

يف إندونيسيا، مل تكن الدراسة اليت تدل على بدء تعليم اللغة العربية 

كثري من الرأي يقول أن اللغة العربية قد عرفها مجهور جمتمع . وتطورها

إذا اإلسالم الذي أدخل إليها . هإندونيسيا حني عرفوا اإلسالم وأدخل إلي

قرون أو أكثر  ٧، فسن تعليم اللغة العربية يبلغ إىل ١٣جمتمعنا يف القرن 

فكانت اللغة العربية . ألن لقائهم باللغة العربية متساوي بلقائهم باإلسالم

  . ٥أكرب سنا من اللغة األخرى مثل اإلجنليزية و أليبنية و صنية وغريها

                                                             

٤
  )٢: يوسف. سورة(  

5
 Zulkifli Paputungan, 2010, (Online), (http://kiflipaputungan.wordpress.com/2010/06/27/sejarah-

pendidikan-bahasa-arab-di-indonesia-dan-barat/), (diakses 28 Juni 2014, 21:00) 
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املدارس  –بلد اليت كثري سكانه مسلمون  –يسيا وعلى ذلك، يف إندون

وإحدى . واجلامعات اإلسالمية حتاول إلعطاء االهتمام باللغة العربية

والطريقة . طريقته هي جعل اللغة العربية كإحدى املواد الواجبة يف الفصل

 .األخرى هي قيام األقسام اخلاصة للتعليم اللغة العربية يف اجلامعات الكثرية

موالنا  جامعةيف     العلوم اإلنسانيةوكلية  علوم التربية والتعليمكلية 

 انتلمن املؤسسات التعليمية ال اماالنج مه اإلسالمية احلكومية مالك إبراهيم

اللغة تعليم قسم افتتاح بذلك  يدل على .خاص للغة العربية ا باهتماماهتمام

وآداا يف كلية العلوم اللغة العربية قسم ربيه وعلوم التالعربية يف كلية 

  .١٩٩٨٦ اإلنسانية يف عام

يف جمال التعليم  ةبطلاللتخريج  ولغة العربية هالهدف قسم التعليم 

قسم اللغة و .العربية الذين لديهم النضج املهين وتطوير العلوم والتكنولوجيا

 عتستاليت لديها  هاوطباعة املوارد البشرية العربية وآداا يهدف إىل إعداد

   .همة جدا يف عصر العوملةاملاملعرفة واالحتراف يف جمال اللغة العربية وآداا 

، ال ميكن أن ننكر القدرة على فهم اللغة نظرا اىل األهداف السابقة

ومع ذلك،  .العربية هي واحدة من النقاط وهناك حاجة لدعم تلك الرؤية

                                                             
6
 Orientasi Pengenalan Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010 
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من أجل حتقيق النجاح والتعلم، وعادة ما واجه العقبات اليت تتسبب يف 

  .مشاكل التعليم وتعلم اللغة العربية

دراسة اللغة العربية، وهي  هاهناك أربعة جوانب مهمة اليت حتتاج

وترتبط هذه اجلوانب األربعة ارتباطا  .م والقراءة والكتابةاالستماع والكال

العملية  تدم، إذا وجيتعلباال مسي .يف تعلم اللغة العربيةوثيقا مع بعضها 

ميكن أن يكون  .تجديد يف السلوك واملهاراتالتغيري أو الؤدي إىل تاليت 

وهناك  .ختلفةاملطريق العوامل م عن يسبب الفشل يف حتقيق هدف التعل

 العاملحد العوامل هي إم، يجناح التعل يفنوعان من العوامل اليت تؤثر 

 اجتماعيأو خارج الفرد  تظهر ذيوالعامل الذي تظهر دخل الفرد ال

 .)خارجي

 االستماع وهي هناك مهارات اللغة األربعة اللغة العربية مييف تعل

 ثالثة املشاركة هيالعناصر اللغة أيضا وهناك  .والكتابة والقراءة واكالم

يف  املهمةحدى العناصر إ يالتراكيب ه .التراكيبو اتاملفردو األصوات

و القواعد  النحوية من القواعد التراكيبيتكون  .اللغة العربية تعليم

 للشخص الذي شرط أساسي النحوية مهمة ألا القواعدتكون  .الصرفية



٦ 

 

 

 النص العريبستطيع لقراءة أن ياإلنسان ميكن بعض  .اللغة العربية يدرس

   .اللغة العربية لقواعد فهمه عندما يتم

. تعليم اللغة العربيةيف صعبة  النحوية القواعد تعتربولكن يف الواقع 

يف خلفية البحث استنادا إىل  .فيهامن العوامل اليت تؤثر  هوسبب هذا و

والعوامل اليت تدعم  النحوية القواعديف  الطلبةاستعراض الفرق كفاءة 

حبيث من املتوقع أن النتائج يف هذه الدراسة إىل مساعدة  الطلبةكفاءة 

 .املعلمني يف التدريس وأنشطة التعليم

كفاءة  “ حتت العنواناملوضوع  ةحثاالبمت تقد ،بناء على ما سبق

اللغة  التعليميف قسم  الطلبةة ءمقارنة بني كفا(يف القواعد النحوية  بالطال

 ....”اوأدويف قسم اللغة العربية العربية 

 كفاءة  االختالفات عن علوماتامل يرجى هذا البحث يستطيع أن يكون

حىت يكون هذا . الطلبة لكفاءة املساعدة  ملوالعوا .القواعد النحوية يف الطلبة

 .التعليم عملية يف ةساليب املستخدملأل التعليممادة و أساسا البحث
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        أسئلة البحثأسئلة البحثأسئلة البحثأسئلة البحث      - - - - بببب    

فيما سبق، تقدم الباحثة  فبناء على خلفية البحث اليت شرحها الباحثة

  :أسئلة البحث كمايلي

 اللغة العربية ؟ التعليميف القواعد النحوية بقسم  الطلبةكيف كفاءة  .١

 ؟ اوأد يف القواعد النحوية بقسم اللغة العربية الطلبةكيف كفاءة  .٢

اللغة  التعليميف قسم  يف القواعد النحوية الطلبةة كفاءل ساعدةما العوامل امل .٣

 ؟ العربية

يف قسم اللغة العربية   يف القواعد النحوية الطلبةكفاءة ل ساعدةما العوامل امل .٤

 ؟ وأدا

 

 البحثالبحثالبحثالبحث    أهدافأهدافأهدافأهداف      ----جججج    

اليت  هدافيت أبنتها الباحثة فيما سبق، فاألبالنظر إىل مشكلة البحث ال

  :أرادت البحث كما يلى

 اللغة العربية التعليميف القواعد النحوية بقسم  الطلبةكفاءة  لوصف .١

 ا  وأديف القواعد النحوية بقسم اللغة العربية  الطلبةكيف كفاءة  لوصف .٢

 اللغة العربية  التعليميف قسم  الطلبة كفاءةل ساعدةاملالعوامل  لوصف .٣



٨ 

 

 

 يف قسم اللغة العربية  وأدا  الطلبةكفاءة ل ساعدةالعوامل امل لوصف .٤

 

    فروض البحثفروض البحثفروض البحثفروض البحث      ----دددد    

اللغة العربية  لديهم     التعليم يف قسم الطلبة كفاءةترى الباحثة أن 

ألن مها يف  .وأدا يف قسم اللغة العربية الطلبة كفاءةباملتسوية  الكفاءة

كان قسم . لكن الدراسة بينهما خمتلفاال املتساوي يعين اللغة العربية 

قسم أما . يدرس كثريا يف تعليم اللغة العربية وتربيتهاتعليم اللغة العربية 

 .اللغة العربية من الناحية األدب فيدرس كثريااللغة العربية وأدا 

  

  البحثالبحثالبحثالبحث    فوائدفوائدفوائدفوائد      - - - - هههه    

فهذه الفوائد تعود إىل وجهني،  .إن هذا البحث له الفوائد الكثرية  

كفاءة  ملعرفة فاألوىل تعود إىل النظرية، .وجهة النظرية ووجهة التطبيقية

اللغة العربية و اللغة العربية  التعليمبني قسم  يف القواعد النحوية الطلبة

اللغة  تعليم يف كمرجع املعلومات اليت ميكن استخدامها أن مع حىت .وأدا

، ووسائل اإلعالم، من حيث األساليب على حد سواء العربية

  .يةالتعليملألغراض  أقصى التعليمنتائج  من أجل حتقيق واالستراتيجيات



٩ 

 

 

  :الثانية تعود إىل التطبيقية، وهي ف

أن تتطور علومها ومعارفها تطورا سريعا، وأن تكون :   للباحثة نفسها  - ١

 .هي منتفعة ا يف حياا خاصة واتمع عامة

البحوث  نتائج مع للطالبالدافع توفري املعلومات و : للطالب  - ٢

  .القائمة

 ميكن استخدامها هذه الدراسة من احملتملني نتيجة مرب كما : للمعلم  - ٣

حتقيق  من أجل نيمتعلامل أو للطالب التعليملعملية  النظر أو كمرجع

  .يةالتعليملألغراض  وجيدة أقصى التعليم نتائج

يف قسم  سيماوال  الطلبةكفاءة  نتائج املعلومات حول معط : جامعةلل  - ٤

 للمؤسسة وكذلك النظر، اللغة العربية  وأدا    اللغة العربية وقسم تعليم

 يف عمل ما هو نأمل .العربية املوادتسليم  يف للمعلمني سياسات لتوفري

 ميكن استخدامه املعلومات حبيث اخلطاب ميكن أن توفر هذه املناقشة

 .القواعد النحوية التعليم لتقييم كمقياس

 

 

  



١٠ 

 

 

    البحثالبحثالبحثالبحث    حدودحدودحدودحدود      - - - - وووو    

فاءة الباحثة املوضوع هذا الباحث يف ك حتددت : حدود املوضوعية

قسم بني  " التطبيقيةساسية األ يف القواعد النحوية كفاءة"وهي  الطلبة

 نا مالك إبراهيمموال جبامعة  وأدا العربيةاللغة العربية و قسم اللغة  التعليم

    .جماالن اإلسالمية احلكومية

موالنا مالك إبراهيم عة اماجلب الباحثةنفدت :   احلدود املكانية

ت يف علمتن قد أل" دسالسا"يف املستوى  ماالنجاإلسالمية احلكومية 

  .قبلهااملستوى 

موالنا ملك إبراهيم اإلسالمية  يف جامعةيعقد البحث  :  لزمانيةااحلدود 

 .م٢٠١٤-٢٠١٣يف السنة الدراسية  احلكومية

  

 حتديد املصطلحاتحتديد املصطلحاتحتديد املصطلحاتحتديد املصطلحات      - - - - زززز    

  كفاءة  - ١

على القيام بنوع معني من  كفاءةإن الكفاءة متثل جزًءا من 

وقد  .أيضا" موهبة"العمل على مستوى حمدد، واليت ميكن اعتبارها 

أو  معرفةوال ميكن اعتبار الكفاءة  .عقليةأو  بدنيةتكون الكفاءات 



١١ 

 

 

 .أو توجه )مهارات( ها أو اكتسااتعليمفهم أو قدرات مت 

وتتعارض الطبيعة الفطرية للكفاءة مع التحصيل، والذي ميثل املعرفة 

  .املكتسبة كفاءةأو 

 اللغة العربية تعليمقسم   - ٢

علوم التربية  كليةالعربية اليت نظمتها  اللغة تعليمقسم 

إبراهيم اإلسالمية احلكومية موالنا مالك  امعةجب والتعليم

و قسم تعليم اللغة العربية هي واحدة من مخسة أقسام . ماالنج

إعداد  يهدف إىل أن .علوم التربية والتعليم كليةيف كلية 

 النضج املهين يكون اللغة العربية التعليميف جمال  جنيخراملت

  .والتكنولوجياتطوير العلوم و

٣ -  اقسم اللغة العربية  وأد 

فتحها كلية  الذي قسمال هي اللغة العربية وأداقسم 

موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  جبامعةالعلوم اإلنسانية 

 املوارد البشرية وطباعة يهدف إىل إعداد أن .ماالنجاحلكومية 

اللغة  يف جمال واالحتراف اتساع املعرفة الذي حيتوي على

  .عصر العوملة يفمهم جدا واألدب العربية و



١٢ 

 

 

 األساسية التطبقية  القواعد النحوية  - ٤

 ٧.صرفو حنو ، ومها اثنني تنقسم إىلعلم القواعد 

الصرف هو علم بأصول تعرف ا صيغ الكلمات العربية 

والنحو هو علم بأصول  .ا الىت ليست بإعراب وال بناءوأحواهل

 ٨.تعرف ا أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء

وهي إحدى العناصر اللغوية وهي نظام تركيب العناصر اللغوية 

 اليت تصف تركيب اجلمل والكلمات وعملها يف حالة

ات اليت تتعلق بأواخر التعليماالستعمال، ويقنن أيضا القواعد و

األساسية   القواعد النحوية .٩الكلمات يف اجلمل والعبارات

حتتوي على . حهي كما ذكر يف الكتاب حنو الواضالتطبقية 

اإلعراب، والعوامل النواسخة  املوضوع احلرف، وأنواع

املبتدأ للمضارع، أنواع الفاعل، والنائب الفاعل، ونواسخ 
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٨
   ٨-٧:  ص) م١٨٨٦الفكر،دار : لبنان -بريت(، جامع الدروس العريبةالشيخ مصطفى الغالييين،  
٩
-انعم(، اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها طه علي حسن الدليمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، 

  ١٨١ : ص)م ٢٠٠٥دار الشروق، : األردن

 



١٣ 

 

 

النعت، واملعرفة والنكرة، وحروف العطف، وأنواع و، واخلرب

 .املفعول به، واحلال، والتمييز، واالستثناء

  

 السابقةالسابقةالسابقةالسابقة    الدراسةالدراسةالدراسةالدراسة      ----حححح    

  :يف القواعد النحوية كمايلي  الطلبةمن الدراسة اليت تتعلق بكفاءة و

 م٢٠٠٣أمبو فريا أفريزال،  - ١

لنيل درجة  أمبو فريا أفريزالالبحث الذي قامت به 

تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية  قسم املاجستر يف

كفاءة  ، والباحثة تركز علىماالنج السودانية- ندونيسيةاإل

ية الدينية يف استحدام أحرف العطف باملدرسة الثانو الطلبة

ف من هذا البحث هو معرفة الوصف واهلد .احلكومية مجيب

عن قدرة الطالب يف كتابة اإلنشاء الستخدام أحرف العطف 

باملدرسة الثانوية الدينية احلكومية مجيب مبا فيه من موحدة 

وأما  .لفقرةالكتابة واملطابقة بني الكلمات وأساليب يف تنمية ا

 .الطريقة املستعلمة فيه فهي طريقة الوصفية



١٤ 

 

 

نتيجة والتحليل عن البيانات كاستتباط هذا البحث 

" الواو"كثريا هي  الطلبةحرف العطف اليت استخدامها : هي

والذي وصل إىل  الطلبةمرة من مجيع  ١٩٧مع جمموعة التكرار 

وأما أقل احلرف استخدام  .من مجيع أحرف العطف% ٥٥

والذي  الطلبةمرات من مجيع  ٨مع جمموعة التكرار " أم" هي

 الطلبةأما كفاءة  .من مجيع أحرف العطف% ٢،٢وصل إىل 

طالب على املستوى  ٩: يف استخدام أحرف العطف كالتاىل

طالب  ٧من صحة االستخدام،  ١٠٠-٨٦مباسافة " جيد"

  .من صحة االستخدام ٨٥-٦٦مباسافة " مقبول"على املستوى 

 م ٢٠٠٨ماحناىب، انتان  - ٢

البحث الذي قامت به انتان ماحناىب لنيل درجة 

املاجستر يف قسم اللغة العربية وأدا باجلامعة اإلسالمية 

احلكومية ماالنج، والباحثة تركز على كفاءة حفاظ القران 

دراسة حتليلية وصفية يف املعهد حتفيظ القران (على تطيبق النحو

  .)ساري بندار اجلنوبية كديريلريبايا كديري ومعهد معونة 



١٥ 

 

 

 نتيجة املذكورة أن املعدل كفاءة حفاظ على تطيبق النحو يف

القران الكرمي يف املعهد حتفيظ القران لريبايا كديري هو يف  

  .%٧٧، ٣٨بنسبة مئوية " جيد جدا"رتبه 

نتيجة املذكورة أن املعدل كفاءة حفاظ على تطيبق 

عونة ساري بندار اجلنوبية النحو يف القران الكرمي يف ومعهد م

  .%٦٦، ٩٠كديري 

حبثت الدراسات السابقة يف , ختتلف هذا البحث بالدراسة السابقة

حروف العطف فحسب وخفظ القران على تطبيق النحو، لكن هذا البحث 

حتتوي على املوضوع  كلها التطبقية األساسية يةقواعد النحوالث يف حب

، أنواع الفاعلمضارع، النواسخة للالعوامل أنواع اإلعراب، واحلرف، و

والنكرة، وحروف املعرفة النعت، و، واخلرب والنائب الفاعل، ونواسخ املبتدأ

  .واحلال، والتمييز، واالستثناءوأنواع املفعول به، العطف، 

 

 

 

 



١٦ 

 

 

        منهجية البحث ومدخلهمنهجية البحث ومدخلهمنهجية البحث ومدخلهمنهجية البحث ومدخله: : : :     املبحث الثايناملبحث الثايناملبحث الثايناملبحث الثاين

    منهجية البحث ومدخلهمنهجية البحث ومدخلهمنهجية البحث ومدخلهمنهجية البحث ومدخله   -أ 

 على الطلبةلكفاءة  حقيقية تقدمي صورة إىل البحث ادف هذ

 العربيةاللغة العربية و قسم اللغة  التعليمقسم ، بني قسمانالقواعد النحوية 

املدخل الذي استخدمت الباحثة هو املدخل  .خلفية متساوية لديهما اوأد

و  .١٠اإلحصاءاتحتليلها باستخدام و الرقمية البيانات الكمي ألن

نتائج الدراسة  تلحتلوصف أو   هألن الوصفي استخدمت الباحثة املنهج

  .١١جلعل استنتاجات أوسع هاتستخدم ال هاولكن

  

 جمتمع البحثجمتمع البحثجمتمع البحثجمتمع البحث   - ب 

١٢.على كائن املوجودة من اخلصائص هو العدد اإلمجايل تمعا 

 ٤٥ولذا أخذت الباحثة اتمع من  الكمي الوصفييكون هذا البحث و

 ج"الفصل الطلبة يف  ٤٥من و .قسم تعليم اللغة العربية "ج"الفصل الطلبة يف 
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١٧ 

 

 

امعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية جب قسم اللغة العربية وأدا" و ب

  .احلكومية ماالنج

     

 أدوات مجع البياناتأدوات مجع البياناتأدوات مجع البياناتأدوات مجع البيانات   - ج 

. وجتد البيانات يف هذا البحث من كفاءة الطلبة يف القواعد النحوية

  :وللحصول على البيانات احملتاجة فتستخدم أدوات مجعها كما يلي

 االختبار - ١

 ١٣.معينة قدرة يف تقييم األدوات املستخدمة هي االختبارات

االختبار املستخدم يف هذا البحث هو االختبار التحصيل وتوجد 

. يستخدم االختبار.هذه البيانات من االختبار التراكيب النحوية

اليت مت احلصول عليها، مث  اللتقاط البيانات هذا االختبار ويستخدم

مايو  ١٥التاريخ اخترب بنفسي  .الفرق يبدو البيانات حبيث مقارنة

قسم تعليم اللغة العربية ويف " ج"فصل اليف يف يوم اإلثنني  ٢٠١٤

اللغة العربية وأدا يف جامعة موالنا مالك قسم  "جب و "فصل ال

 .إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
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١٨ 

 

 

  املقابلة - ٢

لينالوا   للمتحدثني األسئلة من تقدميالبيانات  كيفية مجع هو

 حول اللتقاط املعلومات هذا املقابلة ويستخدم ١٤.املعلومات

مع الطلبة  قابلت .كل طالب كفاءة اليت تدعماملساعدة  العوامل

 ١٥التاريخ يف . دابقسم تعليم اللغة العربية وبقسم اللغة العربية وأ

قسم تعليم اللغة العربية " ج"فصل اليف يوم اإلثنني يف  ٢٠١٤مايو 

قسم اللغة العربية وأدا يف جامعة موالنا  "جب و "فصل الويف 

  .مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 االستبانة - ٣

من األسئلة  سلسلة اليت حتتوي على أداة البحث هواالستبانة 

عن  للمجيبني وفقا اليت ينبغي اإلجابة املعلومات أو البياناتمع جل

 حول اللتقاط املعلومات االستبانةهذا  ويستخدم. ١٥حبرية آرائهم

 االستبانةأعطيت  .كل طالب كفاءة اليت تدعماملساعدة  العوامل

يف . إىل الطلبة بقسم تعليم اللغة العربية وبقسم اللغة العربية وأدا

قسم تعليم " ج"فصل اليف يوم اإلثنني يف  ٢٠١٤مايو  ١٥التاريخ 
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١٩ 

 

 

اللغة العربية وأدا يف قسم  "جب و "فصل الاللغة العربية ويف 

  .جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 

 مصادر البياناتمصادر البياناتمصادر البياناتمصادر البيانات   -د 

اليت تنطوي  التصاميم البحث املقارن هو هذه الدراسة تصميم

نتائج  يف شكل البيانات الكمية .البيانات النوعيةالبيانات الكمية و على

البيانات  نتائج حني أن .قسم يف كل طالب الفردية لكل االختبارات

 اليت قدمها اإلجابة يف شكل االستبانةايبني على  يف شكل النوعية

  .الباحث

هناك  يف هذا البحث الستخدامها البيانات املصدر حني أنو

         .الثانوية ومصادر البيانات البيانات األولية مصادر نوعان من

  األولية مصادر البيانات -١

اليت مت احلصول  البيانات مصدر األساسي هو مصدر البيانات

مصدر  .ألول مرةسجلت و وحظ من املصدر مباشرة عليها

 القواعديف  الطلبةمن  نتائج االختبار األساسي هو البيانات

 .النحوية



٢٠ 

 

 

  الثانوية مصادر البيانات -٢

من قبل  مجعها هي البيانات اليت البيانات الثانويةمصادر 

اليت  الدراسة يف الثانوية مصادر البيانات يستخدم .نفسه الباحث

 استخدامها البيانات اليت يتم جلمع ا واإلستنانة املقابلةيتعني 

 الذين فعلوا من املستطلعني يف شكل األولية البيانات بوصفها تعزيز

 .االختبار

  

     حتليل البياناتحتليل البياناتحتليل البياناتحتليل البيانات  - - - -     هههه

 دفتفسري البيانات ملعاجلة و هي عملية حتليل البيانات

معىن  أن يكون هلاوظيفتها املعلومات وفقا ل جمموعة متنوعة من للجلوس

        ١٦.غراض البحثوفقا ألاضح و

أو  البيانات ملخصات احلصول على يف هي عملية معاجلة البيانات

 دف إىل معاجلة البيانات .صيغ معينة أو باستخدام وسائل ملخصات األرقام

   .البيانات قياسات من تغيري البيانات
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٢١ 

 

 

، فعملت الباحثة الوصفية الكميةحتليل البيانات يف هذا البحث هو 

يكفى مبجرد عرضها بعد نالت البيانات الو. دانهو مجع البيانات من مياألهم 

 ت الباحثة نتيجةجستنتاحىت ، بل بعملية التحليل بطريقة الوصفية الكمية

  .يف القواعد النحوية الطلبةكفاءة 

وحتليل البيانات اموعة  ١٧، likertستحلل الباحثة االستبانة مبقياس 

  :تستعمل معادلة النسبة 

×= = = =     ن من من من م
ت

ج
١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠%%%%  

        نسبة املئةنسبة املئةنسبة املئةنسبة املئة= = = = ن م ن م ن م ن م 

        نعمنعمنعمنعم    الذين أجابواالذين أجابواالذين أجابواالذين أجابوا    الطلبةالطلبةالطلبةالطلبةعدد عدد عدد عدد = = = = ت ت ت ت 

  الطلبةالطلبةالطلبةالطلبةكل كل كل كل عدد عدد عدد عدد = = = =         جججج

  :واخلالصة من حتليل البيانات ونتيجتها برتبة كما يف التاىل 
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    ))))١١١١((((جدول جدول جدول جدول 

    ١٨١٨١٨١٨مبسافة حتديد النتيجةمبسافة حتديد النتيجةمبسافة حتديد النتيجةمبسافة حتديد النتيجةتعييس الدرجة تعييس الدرجة تعييس الدرجة تعييس الدرجة 

        التقديرالتقديرالتقديرالتقدير        مبسافة حتديد النتيجةمبسافة حتديد النتيجةمبسافة حتديد النتيجةمبسافة حتديد النتيجة        الرقمالرقمالرقمالرقم

  ممتاز  ١٠٠-٩٠  ١

  جيد جدا  ٨٩-٧٥  ٢

  جيد  ٧٤-٦٠  ٣

  مقبول  ٥٩-٤٥  ٤

  ضعيف  ٤٤- ٠  ٥

  

    مراحل تنفيذ الدراسةمراحل تنفيذ الدراسةمراحل تنفيذ الدراسةمراحل تنفيذ الدراسة  - - - -     وووو

 ١٩: قامت الباحثة إجراءات البحث على عدة مراحل، وهي

 املرحلة األوىل تتكون من حتليل املشكلة ••••

 الواقعحلقيقة  ةناسبامل ة شكلاختر امليعين 

 املرحلة الثانية حبث اإلطار النظري إلجابة املشكلة ••••

                                                             
18

Soenardi Djiwandono, 2008, Tes Bahasa Pegangan Bagi Pengajar Bahasa, Bandung : ITB, hal : 

251 
19

 Sugiono.2013 Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta. Hal 49 



٢٣ 

 

 

 وحيدد طريقة لتحليل البيانات يتم استرداد املعلومات يعين

 املرحلة الثالثة تعيني الفروض البحث ••••

 احبث عن الفرضيات املؤقتة للمشاكل القائمةيعين 

 املرحلة الرابعة مجع البيانات ••••

نتائج اختبارات ومقابالت من  ةاليت مت مجعها الباحث يعين البيانات

 ةانواالستب

 املرحلة اخلامسة حتليل البيانات ••••

بعد أن يتم استرداد البيانات، مت حتليل البيانات وفقا يعين 

 لالحتياجات

  املرحلة السادسة ختليص نتائج البحث ••••

  أن يتم حتليل البيانات، فإنه ميكن أن تكون النتيجة يعين بعد

  



٢٤ 

 

        الفصل الثاينالفصل الثاينالفصل الثاينالفصل الثاين

    االطار النظرياالطار النظرياالطار النظرياالطار النظري

        

    مفهوم الكفاءةمفهوم الكفاءةمفهوم الكفاءةمفهوم الكفاءة        ::::    املبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األول

    مفهوم الكفاءةمفهوم الكفاءةمفهوم الكفاءةمفهوم الكفاءة      ----أأأأ    

عمل األنشطة جسمية أو روحنية طبعا يتعلق بأنشطة كل فرد 

، هو البشر يف التفاعل مع هكذا أيضا .الكفاءة اليت تسمى بالكفاءة

كفاءة هي من اللغة اإلجنليزية أصل ال. كفاءم يف العمل يظهرس

“intelligence” هو ترمجة من اللغة الالتينيةintellectis   و

intelligentiae
٢٠

 .  

 “intelligence”  األمورلغاويا هو الكفاءة العامة يف فهم 

خمتلف احلاالت  التكيف مع الفرد على كفاءةاصطالحا هو أما  .اردة

  .٢١املختلفة
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  :فيما يتعلق بتعريف الكفاءة هناك آراء كثرية من اخلرباء منها 

١ - Claparde  على ضبط عقليا مع احلاالت  الكفاءةوشترين، ويعرف بأنه

 .٢٢اجلديدة

  : ألفريد بينيه، تعريف الكفاءة تتكون من ثالثة عناصر، وهي    - ٢

 على توجيه األفكارك واإلجراءات الكفاءة    -أ 

 على تغيري وجه العمل بعد العمل  الكفاءة    - ب 

 ٢٣على النقد الذايت  الكفاءة    - ج 

٣ -  Garett )ا القدرات الالزمة حلل املشاكل اليت ) ١٩٤٦يعرف بأ

 .٢٤تتطلب الفهم والرموز

 : الكفاءة هي ) ١٩٥٩(فرميان  - ٤

 على توحيد اخلربات  الكفاءة    -أ 

 على التعلم اجليد  الكفاءة   - ب 

على انتهاء الوظيفة مع االهتمام بالناحية النفسية  الكفاءة   - ج 

 والفكرية

                                                             
22

 Drs. Irwanto dkk, 1994, Psikologi Umum, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hal : 166 
23 Ratna Sulistami D, dan Erlinda Manaf Mahdi, 2006, Universal Intelligence, Jakarta : Gramedia 

Pustaka Utama, hal : 38 
24

 M.Dalyono, 2012, Psikologi Pendidikan, Jakarta : Rineka Cipta, hal :183 
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 .٢٥على التفكري ارد الكفاءة   -د 

الكفاءة هي نعم اهللا جلميع البشر اليت متيز بني البشر و 

بالذكاء البشري ميكن أن تستمر حتسني . الكائنات احلية األخرى

ميكن القول أن الذكاء غالبا ما  .نوعية احلياة بعملية والتفكري والتعلم

  .٢٦التكيف مع البيئة أو للتعلم من التجربة كفاءة تعرف بأا

 . ا الكفاءة باحلياة والنجاح للشخصويرتبط ارتباطا وثيق

حبيث أن كل شخص لديه مستوى الذكاء الذي خيتلف ألنه يعتمد 

  .على العوامل اليت تشكل الذكاء نفسه

حقيقة الكفاءة و الذكاء متساويان، والفرق الوحيد هو يف 

تشمل الذكاء على الكفاءة فيها، مثل كفاءة على . نطاق حده

  .، ويشعر واالهتمامالتفكري، واالستجابة، ختيل

 كفاءة ولكن أيضا ليست للتفكري فقط الكفاءة استنتجت أن

  .الشيء احلقيقي تنطبيقها على العلم فهم الشخص على
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٢٧ 

 

 ومع ذلك ، ينبغي التأكيد على أن الذكاء ليس الذكاء الفكرية

(IQ ) وحدها ، ولكن أيضا الذكاء العاطفي (EQ )  و الذكاء

يف  قعتالطفل  لنجاحان يقولون أن االن كثري م ( SQ ) .الروحي

حيدد جناح الطفل  ممالرغم وبامدى ارتفاع معدل الذكاء لألطفال ، 

 متكن الكفاءةال  .هو ثالثة جوانب الذكاء أن يعوض بعضها البعض

اليت تؤثر على الذكاء الوقوف وحدها دون دعم من الذكاء العاطفي 

الروحية اليت من شأا أن  الذكاء أما .يف فعل شيء أو حل مشكلة

ث تساعد الالث الذكاءحىت مع . تعطي معىن ل جتربة واحدة يف احلياة

يؤدي إىل  الذكاءيف حتسني نوعية واحدة املصري و سوف تتجاهل 

  .مشاكل شخصية واجتماعية

  

            أنواع الذكاءأنواع الذكاءأنواع الذكاءأنواع الذكاء      - - - - بببب    

ما يسمى ب فهي  مل تطور اليت الذكاء كل شخص لديه

  :  هي، من بني أمور أخرى، الذكاء أما بالنسبة  "الذكاءات املتعددة"
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 الرياضيات املنطقية الرياضيات املنطقية الرياضيات املنطقية الرياضيات املنطقية  الذكاءالذكاءالذكاءالذكاء - - - - 

ص على التفكري الشخ كفاءة -الرياضيات املنطقية الذكاء وتشمل 

على التفكري وفقا لقواعد املنطق والفهم و حتليل  الكفاءة، و باحلث و استنتاجيا

األطفال  . على التفكري الكفاءةأمناط من األرقام و حل املشاكل باستخدام 

متيل إىل مثل األنشطة لتحليل و دراسة  يةاملنطقالذكاء الرياضيات  لديهمالذين 

متيل األطفال أيضا ملثل هذا النوع من النشاط ، وهلا  . وقوع السبب والنتيجة

 حسابية عالية السرعة يف حل املشاكل الرياضية
٢٧. 

 ( Liguistic ) ة ة ة ة ويويويوياللغاللغاللغاللغ    الذكاءالذكاءالذكاءالذكاء -

لشخص على استخدام اللغة ا كفاءة على ةاللغوي ذكاءحيتوي 

شكال املختلفة للتعبري عن ، سواء املكتوبة واملنطوقة من األوالكلمات

الذكاء العايل وتتميز عموما متعة يف األنشطة لديهك األطفال  .٢٨أفكارهم

أا متيل إىل  .غري ذلكوالقراءة ، والكتابة ، واملقاالت والشعر و  مثل ةاللغوي

  . تكون أسهل للتعلم من خالل االستماع و التعبري اللفظيأن 
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٢٩ 

 

ذا اال أن ، و الناس الذين لديهم موهبة يف ه Amstrongوفقا ل 

أو لعبة  غالبا ما تستخدم التوريةام  .صوات اللغةتكون حساسة وحادة أل

 النحويةبل هي أيضا بارعون يف التالعب  .، وغريها، قافية، اجلناسالكلمة

 .فهم معىنأو لغة من الداليل حساسية ل، وكذلك )أو بناء اجلملةهيكل (

االتصاالت، و (  الكالمواملعلمني ميكن استخدامها يف  ةبالكفاءة اللغوية للطل

 .٢٩والكتابة) املناقشة، والكالم 

 املوسيقىاملوسيقىاملوسيقىاملوسيقى    الذكاءالذكاءالذكاءالذكاء - - - - 

الشخص على أن تكون حساسة  كفاءةيتضمن الذكاء املوسيقي 

لألصوات غري اللفظية اليت هي من حوله، مبا يف ذلك يف هذه احلالة هو هلجة و 

األطفال من هذا النوع متيل إىل أن تكون سعيدا لسماع هلجة مجيلة  .٣٠اإليقاع

 أو أو االستماع إىل الشريط الفضاء الذيتو اإليقاع، سواء كان ذلك من 

بل هي أيضا من  .آلالت املوسيقية اليت لعبت وحدهاالراديو، أو أوركسترا ا

  .٣١األسهل أن نتذكر شيئا و التعبري عن األفكار عندما ترتبط مع املوسيقى
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 البصريةالبصريةالبصريةالبصرية    الذكاءالذكاءالذكاءالذكاء - - - - 

الشخص على فهم أكثر اكتماال العالقة  كفاءة يتضمن الذكاء البصرية

، على سبيل املثال ،  الكفاءةهؤالء األطفال لديهم  .٣٢بني الكائنات يف الفضاء

على إنشاء مناذج ثالثية األبعاد مثل  الكفاءةإلنشاء منوذج يف خيال العقل ، أو 

 الكفاءة .وجدت يف البالغني الذين أصبح النحات أو املهندس املعماري للمبىن

على ختيل شكل حقيقي ومن مث حل املشاكل املختلفة يف اتصال مع هذه 

 .٣٣على هذا النوع من الذكاء البصري هو الشيء الذي يربز الكفاءة

 حركيحركيحركيحركي    الذكاءالذكاءالذكاءالذكاء - - - - 

ستخدام األجزاء أو الالشخص  كفاءة على ويشمل الذكاء احلركي

وميكن العثور عليها يف األطفال الذين  .وحل املشكالت التصالاجلسم 

، والسباحة، قون يف رياضة واحدة، مثل الريشة، وكرة القدم، والتنسيتفو

تظهر يف األطفال الذين هم جيدة يف الرقص، و أو أا ميكن أن  .وهكذا

  .٣٤األلعاب البهلوانية اللعب املهرة أو التفوق يف اللعب السحرية
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 الشخصيةالشخصيةالشخصيةالشخصية    الذكاءالذكاءالذكاءالذكاء - - - - 

الشخص على أن تكون حساسة  كفاءةالشخصية يشري إىل  الذكاء

ملشاعر اآلخرين ، فإا متيل إىل فهم و التفاعل مع اآلخرين ، مما جيعل من 

وغالبا ما يشار مثل هذه  .مع البيئة احمليطة ا ة االجتماعيةالتنشئ السهل

املعلومات إىل الذكاء االجتماعي باإلضافة إىل طفل قادر على تكوين صداقات 

الذين هم على دراية مع أصدقائه لديها أيضا قدرات مثل الرصاص، وتنظيم، 

والتعامل مع النزاعات بني األصدقاء، وكسب التعاطف من األطفال 

  .٣٥آلخرينا

 داخل الشخص داخل الشخص داخل الشخص داخل الشخص     الذكاءالذكاءالذكاءالذكاء  - - - - 

املرء على أن تراعي مشاعر من تلقاء  كفاءةداخل الشخص هو  الذكاء

قوة نفسه ، وقال انه من املرجح قادرا على التعرف على خمتلف نقاط ال

، وتصحيح العيوب و أوجه القصور، ومن مث والضعف اليت توجد يف حد ذاته

مثل الصمت والعزلة والتأمل و بعضهم متيل إىل . حماولة لتحسني أنفسهم

  . ٣٦احلوار مع نفسها
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 طبيعيطبيعيطبيعيطبيعي    الذكاءالذكاءالذكاءالذكاء - - - - 

الطالب أو املعلم أن تكون حساسة للبيئة  كفاءةطبيعي هو  الذكاء

املثال، لتكون سعيدة يف بيئات مفتوحة مثل الشواطئ واجلبال و . الطبيعية

النوع من األطفال الذين يعانون من هذا  .غريهااحملميات الطبيعية والغابات و

، عية، مثل أنواع خمتلفة من الصخورالذكاء متيل إىل مثل ملراقبة البيئة الطبي

وأنواع طبقات التربة ، وأنواع خمتلفة من النباتات واحليوانات، و الكائنات يف 

  .٣٧الفضاء

 

 كفاءة اللغويةكفاءة اللغويةكفاءة اللغويةكفاءة اللغويةالالالال      ----جججج    

مفهوم الكفاءة اللغوية يقصد به الشيئ الذي ال غين عنه 

  .كفاية تعين االستغناءويكفي عما سواه، وكلمة 

 الكفاءةوكلمة الكفاءة يف اللغة اإلجنليزية تعين املهارة و

والصالحية وهي عند مهمني جمموعة من أنشطة الذكاء ذات مسؤولية 

كبرية يلزم ألي إنسان أن ميلكها حىت يصبح صاحل وكفأ ألداء 

إن هذا : "ويتم فقال . الوظائف يف جمال معني من جماالت احلياة
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٣٣ 

 

اء ال بد أن يتمثل يف وجود املهارة والدقة والنجاح عند حتصيل الذك

العمل، وأن املسؤولية ال بد أن تتمثل يف صالحية العمل املكفأته مع 

وجهة التظر العلمية والتكنولوجية واإلخالقية، مبعن أن العمل يكون 

  .صحيحا من وجهة النظر العلمي والتكنولوجي واألخالقي

ة عن احلد املقبول من املعلومات وقيل أن الكفاءة عبار

واملهارات واالجتاهات والقيم واملبادئ األخالقية الذي ميكن املعلم من 

  .٣٨إجناز مهامة التعلمية بإتقان وفعالية

وقيل أيضا أنه احلد األدىن من املهارات اليت جيب أن يكتسبها 

املعلم النتيجة مرةرة بربنامج معني واليت تعكس على أدائه داخل 

صف، وهذه الكفايات ال ميكن قياسها إال مبالحظة أداء املعلم دخل ال

  .الصف عن طريقة بطاقات مالخظة معدة هلذا الغرض

أا جمموعة : والتعريف املختار للكفاءة يف رأي الباحث هو 

من القدرات واملهارة واملعارف يتسلح ا التلميذ ملواجهة جمموعة من 

                                                             
٣٨

 : UIN-MALIKI Press ماالنق،(طوير اللغة العرابية وتطبيقه علي املهارة الكتابة أوريل حبر الدين، ت  
  ٥١ :  ص) م ٢٠١٠



٣٤ 

 

يت تستوجب إجياد احللول الناجعة هلا الوضعيات والعوامق واملشاكل ال

  .بشكل مالئم وفعال

ويظهر لنا من جمموعة من التعارف للكفاية أا تبين على 

   :عناصر أساسية ميكن حصرها يف 

 القدرات واملهارات - ١

 اإلجناز أو األداء - ٢

 الوضعية أو املشكل  - ٣

 حل الوضعية بشكل فعال وصائب - ٤

 ٣٩تقومي الكفاية بطريقة موضوعية - ٥

يصبح كل إنسان كفأ يف كل جمال عمله، ألنه  وما أحسن

سينتج من عمله إنتاجات كثرية، كما أن األعمال الىت تنبىن على 

فمن املسلم به أن الدعوة إىل . أساس الكفاءة تقل فيها النتائج السلبية

إجياد الكفاءة يف مجيع نواحي احلياة تتم بتنسيق العوامل املؤثرة عليها 

  .، والنتيجةالدخل، اإلجراءات: وهي

                                                             
٣٩

  ٥٢: املرجع نفسة، ص   



٣٥ 

 

وألن كل إنسان يرغب يف أن يصبح كفأة يف عمله، فأصبح 

لزاما أن يوجد هناك برنامج دراسي يبين على أساس الكفاءة وخيرج 

فليس من املستغرب إذا كان . اخلرجيني األكفاء يف جماالت حتصصام

امع يطالب أن تكون املدرسة واجلامعة واملؤسسات التعليمية عامة 

اس األكفاء يف أعماهلم، ميعن أن كل من خترج من مدرسة خترج األن

من املدارس ال بد أن ميلك كفاءة معينة ألداء وظيفة معية أو ملواصلة 

  .الدراسة

العلمية أن األنسان يعترب أنه صاحلا وكفأ  البحثودلت نتائج 

ألداء وظيفة من الوظائف وأمانة من األمانات حيتاج إىل أن يتصف 

  : األمور التالية

القراءة، والكتابة، والرياضيات، والكالم : املهارات األساسية، وهي - ١

 واالستماع

اعتقاد اإلبداع، واختاذ القرارت، وحل املشاكل، : املهارات االعتقاد، وهي - ٢

 .وتصور األشياء يف عني العقل، معرفة كيفية التعليم، والتفكري



٣٦ 

 

ؤانسة، واإلدراة مسؤولية فردية، واجرام جىن، وامل: امليزة الشخصية، وهي - ٣

 .٤٠الذاتية، والنزاهة

 

 الذكاءالذكاءالذكاءالذكاء    يفيفيفيفالعوامل اليت تؤثر العوامل اليت تؤثر العوامل اليت تؤثر العوامل اليت تؤثر       ----دددد    

 كثريةبسبب  املختلفأن كل فرد لديه الذكاء  رفكما نع

 : هي كما يلي ،العوامل اليت تؤثر يف الذكاء .العوامل

 تأثري الوراثة  - ١

أن الشخص من أسرة معينة هلا  يدل على من الدراسات كثريتظهر 

 .املختلفة

 العوامل البيئيةتأثري  - ٢

هناك عالقة بني التغذية ف .ويتأثر منو الطفل بقوة من قبل العناصر املغذية

توفري األغذية املغذية هي واحدة من  .الذكاءواحدة مغذية مع 

إىل املعلمني ، و احملفزات اليت هي البيئة  سوىالتأثريات البيئية اهلامة باإل

 .دورا هاما ، مثل التعليم ، وغريها هلااملعرفية العاطفية 
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٣٧ 

 

 استقرار الذكاء   - ٣

 .يعتمد على تنمية العضوية للدماغ الذكاءاستقرار 

 تأثري عامل النضج  - ٤

وسوف ختضع كل جهاز النضج اجلسدي  .تنموكل جسم اإلنسان 

 .على أداء وظائفها الكفاءةوالنفسي إذا كان قد حقق 

 تشكيليف العوامل اليت تؤثر   - ٥

 .تنمية الذكاء يفاليت تؤثر  يفاخلا احلالل تشكيل هو ك

 مصاحل و الصفات النموذجية - ٦

يف البشر هناك الدوافع اليت . اهلدف و دفعة للعمل يؤدي إىلمصلحة 

 .تشجع الناس على التفاعل مع العامل اخلارجي

 حرية - ٧

 .احلرية تعين أن الناس ميكن أن ختتار أساليب معينة يف حل املشاكل

حر يف اختيار وفقا  وكذلكالبشر لديهم احلرية يف اختيار األسلوب، 

 .حتياجام املسألةال

تحديد ذكاء الشخص ال ميكن حتديده لمما سبق ميكن استنتاج أنه 



٣٨ 

 

ألن الذكاء هو عامل  .عامل واحد فقط ، ولكن جيب أن يكون شامل

 .٤١يف حتديد ذكاء الشخص كل شخص اشترك .يف اموع

  

        مفهوم القواعد النحويةمفهوم القواعد النحويةمفهوم القواعد النحويةمفهوم القواعد النحوية: : : : الثاين الثاين الثاين الثاين املبحث املبحث املبحث املبحث 

  القواعد النحويةالقواعد النحويةالقواعد النحويةالقواعد النحويةمفهوم مفهوم مفهوم مفهوم       ----أأأأ    

وقد عاين . املفهوم الشائع للنحو أنه ضبط أو اخر الكلمة، أو اإلعراب

البحثون واملدرسون والدارسون األمرين من جراء هذا املفهوم اخلاطئ 

ومن أبرز مساوئ هذا املفهوم، الفصل التعسفي بني اللغة والنحو . للنحو

  .يس، وتصدع العالفة الطبيعية، بل والضرورية بينهمايف التدر

لكن النحو باملفهوم احلديث هو علم املتكامل مع اللغة، وهو كما يقول 

من علوم الوسائل، وليس من العلوم : "ابن خلدون –املفكر العظيم 

  ". املقاصد والغايات

ولكي يتحقق للنحو هذا، فان مفهومه يتعدى حدود العنصر االعرايب 

وضبط أو اخر الكلمات، وحتديد العالفة بني مفردات اجلملة، ليشمل 
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٣٩ 

 

ومبا أن النحو وسيلة . أيضا دراسة بنية الكلمات نفسها أو علم الصرف

يف تسهيل عملية االتصال اللغوي فال بد من إشتمال مفهومه على عنصر 

صوات الكالمية، وذلك لتحديد قواعد األصوات اليت يسمح لنا دراسة األ

بنطق الكلمات هلا معان، والنحو ال بد وأن يوضح ماذا تعين الكلمات يف 

ومفهوم . إذن، فالنحو يشمل أيضا عنصر دالالت األلفاظ. موافق معية

وعلى هذا فإذا أردنا ألطفالنا . النحو يشتمل على عنصر التحليل النفسي

ولكن ال بد . دوا عملية اإلتصال اللغوي،  فال بد من نعلمهم النحوأن جيي

اليت يتكلمون ا ) اقصد اللغة العربية(وأن يتم ذلك من خالل اللغة 

ذا املفهوم الشامل تصري دراسة النحو جزءا . ويقرؤون ا ويكتبون ا

  .٤٢من دراسة اللغة بل جزءا ضروريا هلا 

 

 التطبيقيةالتطبيقيةالتطبيقيةالتطبيقيةاألساسية األساسية األساسية األساسية القواعد النحوية القواعد النحوية القواعد النحوية القواعد النحوية       - - - - بببب    

مادة القواعد النحوية املوجودة  هو القواعد النحوية األساسية التطبيقية

أنواع اإلعراب، حتتوي على املوضوع احلرف، وح، حنو الواضيف كتاب 

                                                             
٤٢

:  ، ص)جامعة ملك سعود، دون السنة:  مكة املكرمة( تدريس فنون اللغة العربية،علي أمحد مدكور،   
٢٤٩  



٤٠ 

 

والعوامل النواسخة للمضارع، أنواع الفاعل، والنائب الفاعل، ونواسخ 

وأنواع املفعول  ، النعت، واملعرفة والنكرة، وحروف العطف،املبتدأ واخلرب

   .به، واحلال، والتمييز، واالستثناء

 أنواع اإلعرابأنواع اإلعرابأنواع اإلعرابأنواع اإلعراب ----١١١١

إعراب ظاهر، وإعراب تقديري، وإعراب : اإلعراب ثالثة أنواعٍ

حملِّي. 

  اإلعراب الظاهر  -

: هذا هو األصل؛ حيث ال داعي لإلعراب التقديري وال للمحلِّي، يعين

» الصدق نافع«: مثل لو قلت مثالً يوجد سبب يكون اإلعراب ظاهرا، إذا مل

): نافع(مبتدأٌ مرفوع بالضمة الظاهرة، و): الصدق(هذا إعراب ظاهر؛ ألنَّ 

هذا يسمى إعرابا ظاهرا، واألصل يف اإلعراب . خرب مرفوع بالضمة الظاهرة

   .أن يكون ظاهرا

- ى اإلعراب التقديرييسم 

االسم املتصل بياء املتكلِّم مثل -١: اضعاإلعراب التقديري له أربعة مو

والفعل املعتلُّ  -٤واالسم املنقوص،  - ٣واالسم املقصور،  -٢، »هذا كتايب«



٤١ 

 

إما بالواو أو باأللف أو بالياء، وهذا الفعل املعتلُّ فيه استثناءات، مثل حالة 

   .النصب تظهر الفتحة مع املعتلِّ بالواو واملعتلِّ بالياء

  عراب احمللِّييسمى اإل -

يف األمساء املبنية، كلُّ اسمٍ : املوضع األول .اإلعراب احمللِّي له موضعان

  .يف اجلمل اليت هلا حملٌّ من اإلعراب: مبين، فإعرابه يف احمللِّ، واملوضع الثاين

والفرق بني اإلعراب التقديري واحمللِّي أما يشتركان يف كوما ليس 

ظاهرةٌ، لكن اإلعراب التقديري يكون على آخر حرف يف الكلمة فيهما حركةٌ 

مقدرةً عليه احلركةُ على آخرٍ، وهكذا بالنسبة للمنقوص، وهكذا بالنسبة للفعل 

إنَّ : املعتلِّ يف بعض أحواله، وهكذا بالنسبة لالسم املتصل بياء املتكلِّم وهلذا يقال

على احلرف األخري من : ى ما قبل ياء املتكلِّم، يعيناملعتلَّ مرفوع بضمة مقدرة عل

  .الكلمة

ا اإلعراب احمللِّينٍ، بل على الكلمة بأكملها، : أممعي فليس هو على حرف

اسم إشارة مبين على ): ذا(حرف تنبيه، ): هاء(، »هذا جمد«: فلو قلت مثالً

واجلملة يف حملِّ رفعٍ، هل : تالسكون يف حملِّ رفعٍ، وهكذا بالنسبة للجمل، إذا قل

  . الرفع واقع على حرف معينٍ؟ على اجلملة بأكملها، واهللا أعلم

  



٤٢ 

 

     الفاعلالفاعلالفاعلالفاعل ----٢٢٢٢

 .اسم مرفوع يأيت بعد فعل مبين للمعلوم، ويدل على من فعل الفعل

   .حضر القاضي: سافر احلجاج، وحنو: حنو

  

   نائب الفاعلنائب الفاعلنائب الفاعلنائب الفاعل ----٣٣٣٣

فاعله ، أو يقع  –جمهول  –اسم مرفوع يقع بعد فعل غري معروف 

بعد شبه فعل ، وشبه الفعل يف هذا املقام هو اسم املفعول ، واالسم 

  .املنسوب

  .عوقب املُسيء: ما يقع بعد فعل غري معروف فاعله : مثال 

الشـعب مسـتنزفةٌ   : اسم املفعول  –ما يقع بعد شبه فعل 

  .موارده

أَينسب جارك = أعراقي جارك  –ما يقع بعد اسم منسوب 

  إىل العراق ؟

وقد سمي نائب الفاعل كذلك ، ألنه سد مسد الفاعل بعد حذفـه،  

  .وناب عنه يف العمل ، فالتقدير يف اجلملة األوىل

  .عاقب القاضي املسيَء: مثال 



٤٣ 

 

  .استنزِفت الدولةُ موارد الشعب

  

   املبتدأ واخلرباملبتدأ واخلرباملبتدأ واخلرباملبتدأ واخلرب ----٤٤٤٤

واألصل أن يتقدم املبتدأ ويتلوه . امسان مرفوعان يؤلّفان مجلة مفيدة

  : ولكلٍّ منهما أحكام نوردها فيما يلي. اخلرب، ولكن قد يكون العكس

      :    حكْم املبتدأ      

. ، يف كثري من املواضعنكرةًولكن جاء يف كالمهم . معرفةأن يكون 

  : أشهرها وأكثرها استعماالً ما يلي

عندنا ضيف، ويف : حنو) ظرف أو جار وجمرور(أن يتقدم على املبتدأ شبه مجلة  -

البيت كتاب. 

 .صرب مجيلٌ، خري من استرحامِ ظامل: حنو منعوتاًون أن يك -

   .طَلَب علْمٍ خري من طَلَبِ مال: حنو مضاف إليهأن يتلوه  -

  :أحكام اخلرب



٤٤ 

 

يشترط يف اخلرب أصالً أن يطابق املبتدأ، إفراداً وتثنية ومجعاً، وتذكرياً 

أو  فاعل، فإن معموله من مشتقّاًويستثىن من ذلك أن يكون املبتدأ . وتأنيثاً

أناجح أخواك؟ وما مؤمتن : حنو. ، يغين عن اخلرب ويسد مسدهنائب فاعل

  .الغادرون

: كان هو اخلرب حنو)وارورالظرف أو اجلار (إذا متت الفائدة بشبه اجلملة 

  .خالد عندنا، وزيد يف البيت

  .عنترةُ بطلٌ، شاعر، فارس: قد يتعدد اخلرب، واملبتدأ واحد، حنو

مثال األول لوال  .، وبعد مبتدأ قَسمي]لوال[بعد : يحذَف اخلرب وجوباً يف موضعني

  .لَعمرك ُألسافرنَّ: لضاع علم كثري، ومثال الثاين -الكتابة 

: للضرورة(للضرورة أحكامها : إذا اتصل املبتدأ بضمري اخلرب وجب تقدمي اخلرب حنو

  ).مبتدأ مؤخر: شبه مجلة، خرب مقدم، وأحكامها

 

  



٤٥ 

 

 النعتالنعتالنعتالنعت ----٥٥٥٥

ويطابقه ويتبعه النعت تابع السمٍ قبله، يبين صفةً من صفاته، 

قرأت  - هذا كتاب مفيد : حنو. يف إعرابه رفعاً ونصباً وجراً

سافرت معلمات  -مررت برجالٍ شجعان  -الكتابين املفيدين 

فاضالت.  

  حكمان -

: ودعت صديقاً مسافراً، واجلامد حنو: ، فاملشتق حنوجامدأو  مشتقالنعت 

نا عدووقد يكون امساً، كما جاء يف األمثلة املتقدمة .ثعلب عدو.  

 فـ على الطاولة. هذا كتاب على الطاولة، أو فوق الطاولة: أو شبه مجلة، حنو -

  .و فوق الطاولة نعت لكلمة كتاب

: حنو. أو مجلةً، فيشترط أن تشتمل على ضمري يعود إىل املنعوت فريبطها به -

 .زارنا تلميذٌ كتابه ممزق سافر طالب حيمل حقيبةً و

 

 

  



٤٦ 

 

        النكرة واملعرفةالنكرة واملعرفةالنكرة واملعرفةالنكرة واملعرفة ----٦٦٦٦

واملعرفة اسم . كتاب ومصباح: فالنكرة اسم ال يدل على معين، مثل

  .خالد وهذا: يدل على معين، مثل

 - املوصول اسم -   اإلشارة اسم - العلَم – الضمري:  واملعارف هي

  .املضاف إىل معرفة -  ]ألـ[املعرف بـ 

  

    أحرف العطفأحرف العطفأحرف العطفأحرف العطف ----٧٧٧٧

 -الواو: حروف العطف . التابع املتوسط بينه وبني متبوعة هو

  ٤٣.حىت -بل - لكن - ال-أم - أو -مث -الفاء

 :تفيد املشاركةَ بني املتعاطفني، كقولِ شوقي:  الواو -

 لو جعلُوا العالقةَ يف غد ّما ضر 

  بني الشّعوبِ مودّةً وإخاَء

                                                             
٤٣

مكتبة اهلداية، دون : سورابايا (، الثمرات اجلنية يف األسئلة النحوية بشرحالتحفة السنية  عبد الوصف حممد،  
  ١٤١: ، ص )سنة



٤٧ 

 

 :تفيد املشاركةَ بينهما، وتدلُّ على الترتيبِ والتعقيبِ، كقولِ الزركلي : الفاء -

فارمتَت احلضارة ّيا أم وكخدع 

وجنود فيالق جتين عليك 

 الكتاب مثّ القصةَقرأْت : تفيد الترتيب مع التراخي يف الزمنِ: مثَّ -

 :تفيد التّخيري، كقولِ أمحد شوقي: أو -

 خيِّرت فاخترت املبيت على الطَّوى 

 مل تنبِ جــاهاً أو تلمّ ثَـراَء

 :املعادلةُ، وتفيد اشتراك ما قبلها وما بعدها يف احلكمِ، كقولِ شفيق جربي: أم -

 حلم على جنبات الشّامِ أم عيد؟

 ّال اهلمتسهيد سهيدّوال الت ّهم 

 ال الزّجر يدفعها وال التّهديد: تفيد النّفي:ال

 .مل جيب أمحد عن السّؤالِ لكن خالد: تفيد االستدراك: لكن -

 ما بدأ خالد الكالم بل إبراهيم:تفيد اإلضراب: بل -

 تفيد الغايةَ، ويكونُ معطوفُها جزءاً من املعطوف:حتى -

 يأكلُ الثّعلب الدجاجةَ حتى رأسها، فالرأس جزٌء: عليه -

جاجةمن الد. 



٤٨ 

 

 هبضمريِ رفعٍ منفصلٍ أو الفصلُ بين هتوكيد إذا عطفْنا على ضمريِ رفعٍ وجب

 .وبني املعطوف، وال يشترطُ ذلك يف ضمريِ النصبِ املتصلِ

  

٨٨٨٨---- ولُ بِهفْعالْمولُ بِهفْعالْمولُ بِهفْعالْمولُ بِهفْعالْم    

 قَعصوب ونم ملاملَفعول به اسعل الفاعليه فع.  

  :أنواعه ◄

  :املفعول به اسم ظاهر  - ١

 .رمى احلَارِس الكُرةَ: اسم صحيح اآلخر، مثل ●

 .ينصب بالفتحة الظاهرة على آخره -

  .شاهدت يحيى يلْعب: اسم مقْصور، مثل ●

 .ينصب بالفتحة املقدرة على األلف -

  .طَارد الشّرطيّ اجلَانِي: اسم منقوص، مثل ●

 .ينصب بالفتحة الظاهرة على آخره -

  .شرحت الدّرسينِ جيِّداً: املفعول به اسم مثىن، مثل ●

 .ينصب بالياء -

 أَوقَف املُدرِّب الالَّعبِني : املفعول به مجع مذكر سامل، مثل ●



٤٩ 

 

  .عنِ اللَّعبِ

  .ينصب بالياء -

  .هنّأَ اُألستاذُ املُتفَوِّقَات: املفعول به مجع مؤنث سامل ●

 .ينصب بالكسرة النائبة عن الفتحة -

  .أَخرجت هذَا القَلَم من الكُرزِ: املفعول به اسم إشارة ●

 .يبنى على السكون أو على الكسر يف حمل نصب -

  .ا في جيبِيأَنفَقْت م: املفعول به اسم موصول ●

 .يبنى على السكون يف حمل نصب -

 .يجِلُّ النّاس أَباك: املفعول به اسم من األمساء اخلمسة، مثل ●

  .ينصب باأللف -

  :املفعول به ضمري متّصل  - ٢

  :الضمائر املتصلة اليت تقع يف حمل نصب على املفعولية، هي

للمخاطَب واملخاطبة، وكُما للمثىن الكاف  -نا املتكلمني –ياء املتكلم 

املخاطب، وكُم للمخاطبني، وكُنّ للمخاطبات، واهلاء للغائب، وها 

  .للغائبة، وهما للغائب املثىن، وهم للغائبني، وهنّ للغائبات

  :أمثلة



٥٠ 

 

● سرّنِي الدبجأَع.  

● راَألم كنزأَح.  

● موالي دّمحا منارز. 

  :املفعول به ضمري منفَصلٌ  - ٣

  :الضّمائر املُنفصلة اخلاصة بالنصب هي

ايّا –للمتكلم : إِيانّللمتكلمني: إِي- اكّللمخاطب: إِي - اكّللمخاطبة : إِي 

: إِيّأكُنّ - للمخاطبني: إِيّاكُم - للمخاطبني أو املخاطبتني :إِيّاكُما

 - للغائبني أو الغائبتني: إِيّاهما -للغائبة: يّاهاإِ -للغائب: إِيّاه -للمخاطبات

ماهّللغائبني: إِي- ّناهّللغائبات: إِي. 

 :أمثلة

● الطَّبِيب الَجع اهّإِي.  

● اسّالن رِمتحي اكّإِي. 

أَنْ وكَي والَم ( تؤوّلُ أدوات النصب : املفعول به مصدر مؤوّلٌ  - ٤

  :الفعل املضارع بعدها مبصدر، وقد يكون مفعوال به، مثل مع) التعليل

● هتارزِي ّدأَو هورأَنْ أَز ّدأَو. 

  .ظَننت الطّفْلَ يلْعب: املفعول به جملة، مثال  - ٥



٥١ 

 

 

 احلالاحلالاحلالاحلال ----٩٩٩٩

سافر خالد : حنو. يبين هيئة صاحبه. اسم نكرة، فَضلة منصوب

  ).اوغاًمر: أي. (وجاء زهري ثعلباً   حزيناً

  :أحكام ستة        

وتتعدد ويتعدد . جاء خالد مسرعاً بامساً: تتعدد احلال وصاحبها واحد، حنو - ١      

لقي خالد زهرياً مصعداً : صاحبها، فتكون القريبة للقريب والبعيدة للبعيد، حنو

  .فـ منحدراً حال من خالد، ومصعداً حال من زهرياً. منحدراً

جاء خالد راكباً، فسرين : احلال عن الفعل وشبهه وتتقدم عليهما، حنو تتأخر - ٢      

  .رجوعه منتصراً وراكباً جاء خالد، فسرين منتصراً رجوعه

سافر زهري معجالً وسافر : تتأخر احلال عن صاحبها، وتتقدم عليه، حنو -٣      

الً زهريجعم.  

جاء ضيف : و. جاء علي مستعجالً: حنويكون صاحب احلال معرفةً ونكرة،  -٤      

  .مستعجالً



٥٢ 

 

لزيد ممزقاً : حنو. نكرة على موصوفها، انقلبت إىل حال صفةٌإذا تقدمت  -٥      

واألصل قبل التقدمي. كتاب :قممز كتاب زيدل.  

  :د تأيت احلال مستقلّةً بنفسها، بدون فعل، فتقترنق - ٦      

إذا أردت الداللة على تدرج يف نقص أو زيادة، حنو فصاعداً، فنازالً، : إما بالفاء      

يباع الكتاب بدينار فصاعداً وأستريح : تقول مثالً... فأكثر، فأقلّ، فأطول، فأقصر

  .ساعةً فأكثر

  .أقاعداً وقد سار الناس: فهام توبيخي، حنوللداللة على است: وإما مزة      

 احلال اجلملة - 

جاء خالد : حنو. قد تكون اجلملة حاالً، وذلك إذا وقعت موقع احلال

ويربطها بصاحب احلال عند ذلك وجوباً، ضمري أو . جاء ضاحكاً= يضحك 

  .واو؛ وقد جيتمع الرابطان

الضمري املتصل، أي (سافر خالد حمفظته بيده : فمن جميء الرابط ضمرياً

  ).اهلاء، من حمفظته هو الرابط

   .سافرت والشمس طالعةٌ: ومن جميئه واواً



٥٣ 

 

 ٤٤.أَقْبل زهري ويده على رأسه: ومن اجتماع الرابطَني
 

    التمييزالتمييزالتمييزالتمييز - - - - ١٠١٠١٠١٠

االسم  قبله :فالتمييز يف اللغة هو التبيني ، وأما يف االصطالح فهو  

 . النسباملنصوب املفسر ملا انبهم من الذوات أو 

 الضابط يف التمييز

  التمييز نوعان -

  ، ويقال عنه متييز املفرد وينعت بتمييز امللفوظ متييز ذات - ١

  عندي متر قماشاً ـ التمييز قماشا ، املميز متر وهو امللفوظ

 ، ويقال عنه متييز اجلملة ، وينعت بتمييز امللحوظ متييز نسبة - ٢

مييز امللحوظ أي نالحظه ، اشتعل الرأس شيباً ـ متييز مجلة وينعت بت 

 ٤٥.حظ شيئا يف هذه النسبة أو اجلملةفنال

 

 

                                                             
٤٤

  ٥٥: ص ) ٢٠١٠زنيت،(، احلرص على اللغة العربيةماونج هاين وجيايا،   
٤٥

مؤسسة نور اهلدى، دون : ماالمج (، التحفة السنية بشرح املقدمة االجروميةحممد حمي الدين عبد احلميد،   
  ١١٢: ص ، )سنة



٥٤ 

 

 االستثناء االستثناء االستثناء االستثناء  - - - - ١١١١١١١١

 , هو إخراج ما بعد أداة االستثناء من حكم ما قبلها : تعريفه 

  .أي إخراج املستثىن من حكم املستثىن منه

  -٣أداة االستثناء  - ٢ املستثىن منه  - ١:  أركان مجلة االستثناء -

 . املستثىن

 . جاء األطفالُ إالّ خالداً : مثال

  . تقسم أدوات االستثناء بني اسم وفعل وحرف -

 عدا, حاشا , خال : األفعال  -غري و سوى : األمساء  -إالّّ : احلروف 

 االستثناء املفرغو االستثناء التام  -  : أنواعه -

هو االستثناء الذي يكون فيه املستثىن منه مذكوراً : االستثناء التام  - ١

  : ويقسم إىل، اجلملة يف

  . وهو الذي يكون فيه املستثىن من جنس املستثىن منه: التام املتصل  - أ

  . قام التالميذ إال زيداً: مثال 

أي , هو الذي يكون فيه املستثىن غري املستثىن منه : التام املنقطع  -  ب

 . حترقت الدار إال الكتب : ومثال ذلك قولنا, ليس من جنسه 

 



٥٥ 

 

 القواعد النحويةالقواعد النحويةالقواعد النحويةالقواعد النحويةليم ليم ليم ليم أهداف تعأهداف تعأهداف تعأهداف تع      ----جججج    

ليست القواعد غاية تقصد لذاا، ولكنها وسيلة إىل ضبط الكالم، 

وتصحيح األساليب، وتقومي اللسان، ولذلك ينبغى أال ندرس منها إال 

ومن األغراض الىت ترمى إليها . القدر الذى يعني على حتقيق هذه الغاية

        : دروس القواعد ما يأتى

األساليب وخلوها من اخلطاء النحو الذي تساعد القواعد يف التصحيح  ----١١١١

يذهب جمماهلا، فيستطيع التلميذ يتعلمها أن يفهوم وجه اخلطاء فيما يكتب 

 .يف جتنيبه، ويف ذلك اقتصاد يف الوقت واهود

حتمل التالميذ على التفكري، وإدراك الفروق الدقيقة بني التراكيب  - ٢

 .والعبارات واجلميل

ميذ، بفضل ما يدرسونه ويبحثونه من عبارات تنمية املادة اللغوية للتال - ٣

 .وأمثلة تدور حول بيئتهم، وتعرب عن ميوهلم

تنظم املعلومات التالميذ اللغوية تنظيما يسهل عليهم االنتفاع ا، وميكنهم  - ٤

من نقد األساليب والعبارات نقدا يبني هلم وجه الغموض، أساليب 

 .الركاكة يف هذه األساليب



٥٦ 

 

تعويد الترميذ دقة املالحظة واملوازنة واحلكم، وتكون وتساعد القواعد يف  - ٥

ألن من وظيفتها حتليل االلفاظ والعبارات : يف نفوسهم الذوق األدىب

واألساليب، والتمييز بني صواا وهطئها، ومراعاة العالقات بني التراكيب 

 .ومعاا، والبحث فيما طرا عليها من تغيري

اظ والتراكيب استعماال صحيحا، تدريب التالميذ على استعمال األلف - ٦

بإدراك اخلصائص الفنية السهلة للجملة العربية، كأن يدربوا على أا 

نتكون من فعل وفاعل، أو مبتدأ وخرب، ومن بعض املكمالت األخرى، 

 .كامفعول يهه واحلال والتمييز وغري ذلك

 .تكوين العادات اللغوية الصحيحة، خىت اليتأثروا بتيار العامية - ٧

دهم بطائفة من التراكيب اللغوية وإقدارهم بالتدريج على متييز اخلطاء تزوي

 .٤٦من الصوب

 

  

 

 

                                                             
٤٦

 ، ص)م١٩٩٦الدار احملرية البنانية :  قاهرة(، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيقدكتور حسن شحاتة،   
: ٢٠٢ - ٢٠١  



٥٧ 

 

 القواعد النحويةالقواعد النحويةالقواعد النحويةالقواعد النحويةمشكلة تعليم مشكلة تعليم مشكلة تعليم مشكلة تعليم       ----دددد    

ليس هناك علم من العلوم العربية قد نال "يقول الدكتور حممد عبيد 

العناية ماناله النحو العريب قدميا وحديثا، فمنذ القرن األول اهلجري الذي 

الدراسة إىل أن ألف أول أثر علمي باق بني أيدينا أىل اليوم بدأت فيه هذه 

واهودات العلمية تتوايل يف هذا العلم حىت العصر ) كتاب سيبويه(وهو 

الذي نعيش فيه، فتضخمت مكتبة النحو العريب وما حييط به من دراسات 

تضخما جتاوز احلد املعقول، وخرجت هذه الدراسة عن الغرض الذي من 

س النحو ويتعلم، وهي خدمة اللغة العربية يف مستوياا املختلفة أجله يدر

  ".قوال وكتابة وقراءة

وهكذا أن النحاة حني قعدوا القواعد أقحموا اللهجات العربية القدمية، 

ونظروا إليها على أا صور خمتلفة من اللغة العربية، فخلقوا بذالك مشاكل 

  . دةأيسرها إختالف األقوال يف املسألة الواح

والذي يرضاه املنهج احلديث يف دراسة اللغة أن يتوافر ملوضوع 

  :الدراسة الشرطان األتيان 

أن يتناول هلجة واحدة من هلجات لغة ما، فال خيلط من  - ١

 .مراحل بينها وبني هلجو أخرى من اللغة نفسها



٥٨ 

 

أن يعىن يف هذه الدراسة الوضيفة مبرحلة زمنية واحدة من مراحل تطور 

  .٤٧هذه اللهجة

 

 القواعد النحوالقواعد النحوالقواعد النحوالقواعد النحو     طرئق تعليمطرئق تعليمطرئق تعليمطرئق تعليم      - - - - هههه    

ليس مثة طريقة بعينها هي األفضل لتعليم النحو أو غريه من فنون اللغة 

أو املواد الدرسية املختلفة، حيث إن طبيعة املتعلمني، وعناصر املوقف 

التعليمي برمته هي اليت تتحكم يف نوع الطريقة، فقد تتضافر جمموعة من 

املعلم من موقف إىل اخر، أو يداول بينها حسب الطرائق اليت يستعني ا 

  .طبيعة املتعلمني، أو يوظفها جمتمعة يف وقت واحد

فقد كشفت نتائج األحباث العلمية يف ميداين التربية وعلم النفس يف 

نصب القرن األخري عن طريقة واحدة لتدريس مجيع املواد أو طريقة 

اخلربة التعلمية ككل واحدة لتدريس مادة بعينها وحولت األنظار إىل 

متكامل، وليست الطريقة إال جزء منه، فالعملية هي عملية إحداث تغريات 

يف سلوك التالميذ واملوقف الذي يوجدون فيه، ويتكون املوقف من عناصر 

ال حصر هلا، أمهها املعلم، واملادة، والطريقة زاألدوات التعليمية والعالقات 

                                                             
٤٧

  ٢٠٠٢-٢٠٠١:  ، صاملرجع نفسة  



٥٩ 

 

اعل بني التالميذ واملوقف على مدى ويتوقف التف. االجتماعية يف الفصل

مالءمة املوقف بكل عناصره ألغراض التالميذ وحاجام واسعدادم، 

  .وقدرم

وبوجه عام فإن أكثر طرائق التدريس شيوعا واستخداما يف تعليم 

  : القواعد النحوية

 الطريقة القياسية - ١

حيث ينطلق املعلم من تقرير القاعدة للتالميذ ابتداء، مث يعقبها ذكر 

الشهواهدواألمثلة واألدلة الشارحة، ومع كثرة التدريب عليها ميكن 

وقد تفيد هذه الطريقة عند تعذر استخالص القاعدة من قبل . تعميمها

التالميذ، خاصة يف املوضوعات اليت تتسم بقدركبري من الصعوبة، لكن 

اقف التدريسية يف تلك الطريقة تبدو متكلفة ومصطنعة لتمكني التالميذ املو

الشارحة لتلك القاعدة أن ا�مثلة من السيطرة على قاعدة حمددة سلفان، كما 

  .ال ختلو هي األخرى من ذلك التكلف

  :اما خطوات السري يف الطريقة القياسية كما يلى   

 .التمهيد .١



٦٠ 

 

تالية على األسم فتجره عرض القاعدة، مثال تدخل احلروف ال .٢

من، إىل، على، يف، الباء، والالم : وتسمى حروف اجلر وهي 

 .اخل......والكاف

ذهب الولد إىل املدرسة، عدت من السوقِ، كتبت : عرض اجلمل  .٣

لسعيد اخل.......بالقلمِ، الكتاب. 

قراءة اجلمل ومالحظة أثر حروف اجلر يف أو اخر الكلمات  .٤

 .بعدها

 .دةتوكد القاع .٥

 .التطبيق عليها .٦

وال بد من التذكري بضرورة إناحة اال واسعا أمام التالميذ، كي 

يوظفوا النمط التدرييب الذي تعلموه منذ املراحل األوىل يف حيام الدراسية، 

يوظفوه يف حديثهم وحىت يف كتام، وفقا لقدرام، من أجل أن يصري النمط 

  .اللغوي جزءا من ممارسام اللغوية

واألمر نفسه منذوب إليه، بالنسبة للطالب يف املراحل التعلمية التالية، 

والذي يبدأ يف تعلم القواعد اللغوية، فال سبيل إىل تطويع هذه القواعد 



٦١ 

 

قي مواقف جديدة، مقسية ) يطبقها(لالستعمال اللغوي لديه، دون أن يوظفها 

  .على االستعمال الذي أورده املعلم، أو خطر يف الكتاب

الفرق شاسع بني حفظ القاعدة اللغوية حفظا الياء سكايا، وبني فهم ف

الوظفة اليت تؤديها تلك القاعدة يف االستعمال اللغوي، ومدى إفتراقها أو 

توافقها مع قاعدة أخرى، وقدرته على حماكاا بشكل واع وإكتشاف دورها 

ما يقرأو يف إقداره على تعديل وتصحيح لغته أوال، ومن مث احلكو على صحة 

  .ما يسمع من االخرين

ولعل متابعة املعلم طالبه قفي كافة وراحل الدراسة، من أفضل السبيل 

الكفيلة بتهيئة املواقف الطبيعية اليت تدرب الطلبة، وتذكرهم باألمناط اللغوية 

التدريبية، وبالقواعد اللغوية، فتقودهم والتاىل إىل التعود الطبيعي على 

أثرها على حصص خمصوصة وحمدودة، هي حصص  إستعماهلا، وعدم قصر

 .٤٨التدريبات والقواعد فحسب

 

 

 

                                                             
٤٨

مفاهيم نظرية وتطبيقهات   تدريس اللغة العربية  ،)استاذ اللغة العربية كلية تدريب(وليد أمحد جابر . أ  
  ٣٤٥-٣٤٤: ص ) ه١٤٢٣در الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، : عمان (الطبعة األوىل،  ،عملية



٦٢ 

 

 )االستباطية(الطريقة االستقرائية   - ٢

ويف هذه الطريقة ينحرك املعلم يف اجتاه معاكس للطريق القياسية، 

حيث يبدأ هنا باستعراض األمثلة والشواهد أوال، مث ينبه املعلم تالميذ إىل 

األمثلة ليالحظوها، مث جتمع هذه املالظة لتكون قاعدة يتم أجزاء معينة يف هذه 

  .تسجيلها وتطبيقها غلى أمثلة جديدة

ويعتمد حترك املعلم يف هذه الطريقة غلى اإلفكار املريب األملاين 

واخلطوات اليت حددها واليت تتمثل يف املقدمة والعرض، " فريدريك هربارت"

  .والربط، والقاعدة، واالستباط، والتطبيق

كما ) االستباطية(اما خطوات السري يف الطريقة الطريقة االستقرائية 

  :يلى 

 .التمهيد  - ١

عرض األمثلة  أو النص يف الكتاب، أو على اللوح، أو على بطاقة   - ٢

 .وقراءة األمثلة أو الناص ومناقسة الالميذ يف معناها. كرتون

كة املوازنة، وتسمى الربط أو املناقشة، وتناول الصفات املستر  - ٣

واملختلفة بني اجلمل، وتشمل املوازنة بيان نوع الكلمة وعالقتها 

 .ووظفتها وموقعها بالنسبة لغريها وعالمة إعراا



٦٣ 

 

استنباط القاعدة من خالل املناقشة أو املوازنة، وييشترك يف   - ٤

استخالصها املعلم والتالميذ، وال بأس أن تكاتب باللغة اليت هي 

 .أقرب إىل فهمهم وإستعماهلم

وهذه اخلطوة من احلطوات اهلامة يف : التطبيق على القاعدة   - ٥

دروس القواعد وينبغي أن تتنوع صور التطبيق لتثبتها عند التالميذ، 

فيكون أحيانا على شكل ضبط مجل غري مشكولة، أو إدخال 

أو بضرب األمثلة املباشرة , كلمات أو حروف على مجل معينة

 .٤٩على قاعدة ما

 الطريقة املعدلة  - ٣

تعليم النجو وفق هذه الطريقة اليبتعد كثريا عن توظيف الطريقة و

االستباطية، وقصارى األمر أن تعلم القاعدة سيتم من خالل استعرض نص 

من نصص القراة، أو األدب، يدور النقاش من خالل النض حول معناه 

الضوءغلى اجلمل اليت ينطوي الذي ينبغي أن يفهمه املتعلمون، يلقى 

بيان خصائصها، مث تستخلص القاعدة، مث يكون التطبيق بعد النص وعليها

                                                             
٤٩

  ٣٤٤: املرجع نفسة، ص   



٦٤ 

 

ذلك فالناص هنا متكامل، أما يف الطريقة االستباطية، فاألمثلة غري 

 .٥٠مترابطة

                                                             
٥٠

مطبعة جامعة موالنا ملك إبراهيم : ماالنق( املوجه التعليم املهارات اللغوية لغري الناطقني انور هادي،    
  ١٨٦:  ، ص)م٢٠١١اإلسالمية احلكومية 



٦٥ 

 

        الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

    ومناقشتهاومناقشتهاومناقشتهاومناقشتها    عرض البيانات وحتليلهاعرض البيانات وحتليلهاعرض البيانات وحتليلهاعرض البيانات وحتليلها

    

قسم اللغة قسم اللغة قسم اللغة قسم اللغة وووو        حملة عن قسم تعليم اللغة العربيةحملة عن قسم تعليم اللغة العربيةحملة عن قسم تعليم اللغة العربيةحملة عن قسم تعليم اللغة العربية: : : :     املبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األول

        وأداوأداوأداوأدا        العربيةالعربيةالعربيةالعربية

    تأسيس قسم تعليم اللغة العربية تأسيس قسم تعليم اللغة العربية تأسيس قسم تعليم اللغة العربية تأسيس قسم تعليم اللغة العربية       ----أأأأ    

 امعةجب علوم التربية والتعليم كليةالعربية اليت نظمتها  اللغة تعليمقسم 

و قسم تعليم اللغة العربية . ومية ماالنجموالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلك

ومقررات . علوم التربية والتعليم كليةهي واحدة من مخسة أقسام يف كلية 

باملرسوم رئيس اجلامعة موالنا مالك إبراهيم األسالمية احلكومية ماالنج، 

عن انتقال قسم تعليم اللغة العربية Un.3/PP.00.9/1211/2014: رقم

يف جامعة موالنا  علوم التربية والتعليم كليةإىل كلية ة العلوم اإلنسانيكلية 

افتتاح األساسية بقرار من املدير . مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج



٦٦ 

 

إدارة شركات التعليم على  DJ .I/220A/2007: العامللتربيةاإلسالمية

 ).S-١(العريب 

        

 من قسم تعليم اللغة العربيةمن قسم تعليم اللغة العربيةمن قسم تعليم اللغة العربيةمن قسم تعليم اللغة العربية    يةيةيةيةو البغو البغو البغو البغ    بعثةبعثةبعثةبعثةالرؤية والالرؤية والالرؤية والالرؤية وال      - - - - بببب    

 من قسم تعليم اللغة العربيةمن قسم تعليم اللغة العربيةمن قسم تعليم اللغة العربيةمن قسم تعليم اللغة العربية    رؤيةرؤيةرؤيةرؤيةللللاااا - ١

يف التعليم و التدريس  األعلى تعليم اللغة العربية قسمكون يأن "

يف جمال تعليم اللغة العربية  ةبوالبحث و خدمة اتمع لتخريج طل

، واتساع املعرفة و عمق الروحية واألخالق السامية الذين لديهم

التكنولوجيا و الفن مركز تطوير العلوم و يكونالنضج املهين ، و 

  ".تقدم اتمع، وجعل القوة الدافعة ل ياإلسالم

 من قسم تعليم اللغة العربيةمن قسم تعليم اللغة العربيةمن قسم تعليم اللغة العربيةمن قسم تعليم اللغة العربية    بعثةبعثةبعثةبعثةالالالال - ٢

جني الذين تخرتوفري املتخصصني يف التربية والتعليم يف إعداد امل - ١

و  و تدريسها يتمتعون بالكفاءة يف جمال تعليم اللغة العربية

 .طبيقيةالت ية أومالعلتكون قادرة على تطبيق إما 



٦٧ 

 

جني الذين أساس اإلسالمية و إعداد املتخرعلى توفري التعليم  - ٢

لديهم العمق الروحي ، عظمة األخالق ، واتساع املعرفة و 

 .النضج املهين

واألخالق املهنية من األكادميية يف تنظيم الدينية حفظ القيم  - ٣

  .برنامج الدراسة

 األهداف من قسم تعليم اللغة العربيةاألهداف من قسم تعليم اللغة العربيةاألهداف من قسم تعليم اللغة العربيةاألهداف من قسم تعليم اللغة العربية - ٣

اإلميان، وعمق  ثباتلديه الذي العربية  اللغة تعليمقسم ب املعال إنتاج     - ١

  . ونبل األخالق، الروحية

 بفهمفهم اللغة العربية اللغة العربية الذي ي تعليمبقسم عامل ال إنتاج  - ٢

  . هاحول علم تعليم اللغة العربية و تدريس، عميق

 بحثال نهجاللغة العربية الذي يتقن م تعليمبقسم عامل ال إنتاج  - ٣

اللغة العربية و  ق يف تعليميبتكار وقادر على تطبإلنتاج االائل كالوس

  . هاتدريس

الذي يتكلم باللغة العربية تعليم اللغة العربية بقسم عامل ال إنتاج  - ٤

 . يد و صحيحشفهيا أو كتابيا جب



٦٨ 

 

يف منطقة الذي ينتفع العلم  تعليم اللغة العربية بقسم عامل إنتاجال  - ٥

 .يبيقعلم نقي وال تط يفة ويلغال

 

 قدم قدم قدم قدم الربنامج املتالربنامج املتالربنامج املتالربنامج املت      ----جججج    

 الربنامج اخلاص لتنمية اللغة العربية  - ١

 سبوع اللغة أ  - ٢

 ندوة تعليم اللغة العربية وتربيتها  - ٣

 التعليم اللغة العربيةاملعمل   - ٤

 الربنامج النشر والترجيم  - ٥

 ممارسة املهنة  - ٦

 

 الوسائل التعليمية يف قسم تعليم اللغة العربيةالوسائل التعليمية يف قسم تعليم اللغة العربيةالوسائل التعليمية يف قسم تعليم اللغة العربيةالوسائل التعليمية يف قسم تعليم اللغة العربية      ----دددد    

 : هياللغة العربية م تعليقسم  يف    الوسائل التعليمية

  التدريس اجلزئي  عملم  - ١

  لغة ال معمل  - ٢



٦٩ 

 

  ) SAC(مركز الوصول الذايت   - ٣

  الدراسات اإلسالمية وسائل   - ٤

  معمل القرآن  - ٥

  كتبة امل  - ٦

 ) IAC(مركز االتصال بشبكة اإلنترنت   - ٧

 معهد سونان أمبيل العايل  - ٨

   .الندوة، وغريهاغرفة   - ٩

 

 حملة عن املعلمني اللغة العربيةحملة عن املعلمني اللغة العربيةحملة عن املعلمني اللغة العربيةحملة عن املعلمني اللغة العربية      - - - - هههه    

الدراسات العليا  لديه معلمي اللغة العربية منالعربية  اللغة يمتعل قسم

 زيادةل. هارجأوخا البالد داخل إما من) S-٣و S-٢(املهنية واخلربة 

من الناطق األصلي  باملعلمالعربية  اللغة تعليم يساعد قسمناسبة، املالنوعية 

  .ومصر، والسودان، واملغرب ،العربية السعوديةمثل مملكة دول ال

وعدد املعلمني بقسم تعليم اللغة العربية يف جامعة موالنا مالك إبراهيم 

 .اإلسالمية احلكومية ماالنج مثانية عشر معلما



٧٠ 

 

 قسم اللغة العربية وآدااقسم اللغة العربية وآدااقسم اللغة العربية وآدااقسم اللغة العربية وآدااتأسيس تأسيس تأسيس تأسيس       - - - - وووو    

كلية العلوم اإلنسانية  ربية وآداا هي القسم الذي فتحتهقسم اللغة الع

العربية وآداا هي أغرض قسم اللغة  .”A“مكاسب الوضع املعتمدة 

إعداد املوارد البشرية وإطباعها اليت لديها اتساع املعرفة و االحتراف يف 

من خالل التعليم  .جمال اللغة العربية وآداا مهمة جدا يف عصر العوملة

الذي جيمع بني العمق يف التمكن من العلوم الدينية واملعرفة املتقدمة يف 

متخرجي قسم يف اللغة العربية وآداا  جمال اللغة و األدب، و يتوقع أن

لديهم املهارات و االحتراف يف اال العلمي عمق الروحية و عظمة 

  .األخالق أيضا

 

  وأداوأداوأداوأدا بعثة من قسم اللغة العربيةبعثة من قسم اللغة العربيةبعثة من قسم اللغة العربيةبعثة من قسم اللغة العربيةالرؤية والالرؤية والالرؤية والالرؤية وال      - - - - زززز    

 وأداوأداوأداوأدا من قسم اللغة العربيةمن قسم اللغة العربيةمن قسم اللغة العربيةمن قسم اللغة العربية    الرؤيةالرؤيةالرؤيةالرؤية - ١

يف اللغة و  أفضل القسمكون قسم اللغة العربية وأدا يأن "

لبحث و خدمة اتمع لتخريج طالب يف جمال اللغة العربية أدا وا

وأدا الذين لديهم عمق الروحية واألخالق السامية ، واتساع 



٧١ 

 

املعرفة و النضج املهين ، و يكون مركز تطوير العلوم والتكنولوجيا 

  ".و الفن اإلسالمي ، وجعل القوة الدافعة لتقدم اتمع

 أداأداأداأداوووو من قسم اللغة العربيةمن قسم اللغة العربيةمن قسم اللغة العربيةمن قسم اللغة العربية    بعثةبعثةبعثةبعثةالالالال - ٢

توفري التعليم على أساس اإلسالمية و إعداد املتخرجني  - ١

الذين لديهم العمق الروحي ، عظمة األخالق ، واتساع 

 .املعرفة و النضج املهين

توفري املتخصصني يف التربية والتعليم يف إعداد املتخرجني   - ٢

الذين يتمتعون بالكفاءة يف جمال تعليم اللغة العربية و 

درة على تطبيق إما العلمية أو تدريسها و تكون قا

 .التطبيقية

إجراء البحوث والدراسات يف حماولة ل استكشاف  - ٣

 .يف جمال اللغات العربية وآداا العلوموتطوير 

تطوير خدمة اتمع املهين يف حل املشاكل االجتماعية   - ٤

ات و األدب للمجتمع يف جمال اللغوتقدمي اخلدمات الدينية 

 .العريب



٧٢ 

 

ق األكادميية من االحتراف يف تنظيم ظ على األخالحف - ٥

 .قسم اللغة العربية وأدا

 وأداوأداوأداوأدا األهداف من قسم اللغة العربيةاألهداف من قسم اللغة العربيةاألهداف من قسم اللغة العربيةاألهداف من قسم اللغة العربية - ٣

 ثباتلديه الذي وأدا  العربية اللغةبقسم  املتخرج إنتاج     - ١

  . ونبل األخالق، اإلميان، وعمق الروحية

فهم الذي يوأدا  العربية اللغة تعليمبقسم  املتخرج إنتاج - ٢

  .اللغة العربية أدبحول علم ، عميق بفهمربية اللغة الع

 نهجالذي يتقن موأدا  العربية اللغةبقسم  املتخرج إنتاج - ٣

ق يف يبتكار وقادر على تطبإلنتاج االكالوسائل  بحثال

  . اللغة العربيةأدب 

الذي يتكلم باللغة ا وأد العربية اللغةبقسم  املتخرج إنتاج - ٤

 . صحيح يد والعربية شفهيا أو كتابيا جب

  

 الربنامج املتقدم الربنامج املتقدم الربنامج املتقدم الربنامج املتقدم       ----حححح    

 املدرسة اللغة  - ١



٧٣ 

 

 األدباملدرسة  - ٢

 املدرسة الترجيم - ٣

 أسبوع اللغة   - ٤

 وأداندوة اللغة العربية  - ٥

 ممارسة املهنة - ٦

 

 وأداوأداوأداوأدا    العربيةالعربيةالعربيةالعربية    اللغةاللغةاللغةاللغةالوسائل التعليمية يف قسم الوسائل التعليمية يف قسم الوسائل التعليمية يف قسم الوسائل التعليمية يف قسم       ----طططط    

 : هيوأدا  العربية اللغةقسم  يف    الوسائل التعليمية

  لغة ال معمل  - ١

  مسرح منزيل   - ٢

  ) SAC(الوصول الذايت مركز   - ٣

  الدراسات اإلسالمية وسائل   - ٤

  معمل القرآن  - ٥

  كتبة امل  - ٦

 ) IAC(مركز االتصال بشبكة اإلنترنت   - ٧

  .الندوة، وغريهاغرفة  - ٨



٧٤ 

 

 وأداوأداوأداوأدا    العربيةالعربيةالعربيةالعربية    اللغةاللغةاللغةاللغةحملة عن املعلمني حملة عن املعلمني حملة عن املعلمني حملة عن املعلمني       - - - - يييي    

الدراسات العليا  لديه معلمي اللغة العربية منوأدا  العربية اللغة قسم

 زيادةل. هارجأوخا البالد داخل إما من) S-٣و S-٢(املهنية واخلربة 

من الناطق األصلي  باملعلموأدا  العربية اللغة يساعد قسمناسبة، املالنوعية 

  .ومصر، والسودان، واملغرب ،العربية السعوديةمثل مملكة دول ال

  

        ومناقشتها ومناقشتها ومناقشتها ومناقشتها     عرض البيانات وحتليلهاعرض البيانات وحتليلهاعرض البيانات وحتليلهاعرض البيانات وحتليلها: : : :     املبحث الثايناملبحث الثايناملبحث الثايناملبحث الثاين

 الطلبةكفاءة ( يف القواعد النحوية الطلبةكفاءة بيانات  يفبحثت الباحثة ت

  .حبثا واضحا ة وأدابيو قسم اللغة العر يف قسم تعليم اللغة العربية) األساسية التطبيقية

لتوضح هذه . االستبانةو واملقابلة تبدأ هذه البيانات من نتائج االختبار

        :البيانات، ستبحث الباحثة نتائج البيانات فيما يلي

    اتاتاتاتررررئج االختبائج االختبائج االختبائج االختبانتانتانتانتا      ----أأأأ    

يف يوم اإلثنني يف  ٢٠١٤مايو  ١٥قامت الباحثة االختبار يف التاريخ 

قسم تعليم " ج"فصل اليف  الساعة الثامنة حىت الساعة التاسعة والنصف،



٧٥ 

 

يف جامعة قسم اللغة العربية وأدا " ب و ج"فصل الويف اللغة العربية 

  .موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 القواعد النحويةيف  الطلبةن هذا االختبار ملعرفة نتيجة واألهداف م

  . كل األسئلة املذكورة واأن جييب الطلبةلكل  وجب. األساسية التطبيقية

    :األسئلة يف االختبار هي كما يلي أمثال

ضع يف كل مكان من األماكن اخلالية فعال مضارعا، مث بين موضعه من  .١

 !اإلعراب وعالمة إعرابه

 !االتية بوضع فعال مضارع مناسب، واضبط اخرهأكمل اجلمل  .٢

 !أعرب اجلمل االتية  .٣

 !كون من الكلمات االتية مجال تشتمل كل واحدة منها على فعل و فاعل .٤

كل مجلة من اجلمل االتية مؤلفة من فعل وفاعل ومفعول، فاحذف الفاعل،  .٥

 !واجعل املفعول نائبا عنه، واضبطه بالشكل الكامل

 !األمساء االتية بشبه مجلة أخرب عن كل اسم من   .٦

يف قسم تعليم  الطلبةعن  ختبارإلا تقدميوبعد أن قامت الباحثة 

اإلختبار كما يظهر يف  وقسم اللغة العربية وأدا، نتائج  اللغة العربية

 :  جدول األيت

  



٧٦ 

 

        ))))٢٢٢٢((((جدول جدول جدول جدول 

        يف اختبار القواعد النحويةيف اختبار القواعد النحويةيف اختبار القواعد النحويةيف اختبار القواعد النحوية" " " " قسم تعليم اللغة العربيةقسم تعليم اللغة العربيةقسم تعليم اللغة العربيةقسم تعليم اللغة العربية""""نتيجة طلبة نتيجة طلبة نتيجة طلبة نتيجة طلبة 

        التقديرالتقديرالتقديرالتقدير        نتائجنتائجنتائجنتائج        بةبةبةبةالطلالطلالطلالطلاسم اسم اسم اسم         الرقمالرقمالرقمالرقم

  جيد حدا  ٧٨  إيدا جمهدة اإلسالمية  .١

  جيد  ٧٤  و.نويف ر  .٢

  جيد  ٧٥  انديريا  .٣

  جيد  ٧٤  يوستنا شريفة  .٤

  جيد  ٧٢  حممد   .٥

  جيد  ٧٤  ام فتحة الصلحة  .٦

  جيد  ٧٥  فره نيال  .٧

  جيد  ٧٥  نداية الرمحة  .٨

  جيد  ٧٤  عبد اهللا  .٩

  جيد جدا  ٧٩  بيت فضيلة الثاين  .١٠

  جيد  ٧٥  نور جلية  .١١

  جيد  ٧٣  رشيدا اليفة هاين  .١٢



٧٧ 

 

  جيد  ٧٤  اقامة النويف خلق  .١٣

  جيد حدا  ٧٨  تريسنا فوجي استويت  .١٤

  جيد  ٧٤  ليلة العزيزة  .١٥

  جيد  ٧٥  هسراين   .١٦

  جيد  ٧٤  حممد نور  .١٧

  جيد  ٧٢  يويل ووصال  .١٨

  جيد  ٧٤  امحد ديلمي قدر  .١٩

  جيد  ٧٥  عبد اهللا فاقيه سيوطي  .٢٠

  جيد  ٧٥  مرأة الصلحة  .٢١

  جيد  ٧٤  فكري  .٢٢

  جيد جدا  ٧٣  ويلدا  .٢٣

  جيد  ٧٥  فريوز  .٢٤

  جيد  ٧٩  امام قاريئ  .٢٥

  جيد  ٧٤  املا فؤادة  .٢٦

  جيد حدا  ٧٨  مونيسا  .٢٧



٧٨ 

 

  جيد  ٧٤  فصيلة اللسانية  .٢٨

  جيد  ٧٥  هسان بصري  .٢٩

  جيد  ٧٤  علي ابرار  .٣٠

  جيد  ٧٨  ميمونة  .٣١

  جيد  ٧٤  رميا  .٣٢

  جيد  ٧٥  حسنية الفجاريين  .٣٣

  جيد  ٧٥  رزكا دووي ارومي  .٣٤

  جيد  ٧٤  حمحد عبد املخرجي  .٣٥

  جيد جدا  ٧٩  سرج املنري  .٣٦

  جيد  ٧٥  ايرما نور هداية  .٣٧

  جيد  ٧٣  انسيا احدا سبيال  .٣٨

  جيد  ٧٤  عزيت  .٣٩

  جيد حدا  ٧٢  مغاميد  .٤٠

  جيد  ٧٤  ايك رمحاوايت  .٤١

  جيد  ٧٥  ر جهانتيتيئ نو  .٤٢



٧٩ 

 

  جيد  ٧٤  .ايليس ايرلينا م  .٤٣

  جيد  ٧٢  نفيسة  .٤٤

  جيد  ٧٤  رزكا مهارديكا  .٤٥

        جيد جداجيد جداجيد جداجيد جدا        ٧٥٧٥٧٥٧٥        املعدلاملعدلاملعدلاملعدل  

        

        ))))٣٣٣٣((((جدول جدول جدول جدول 

        """"قسم تعليم اللغة العربية قسم تعليم اللغة العربية قسم تعليم اللغة العربية قسم تعليم اللغة العربية """"عدد الطلبة من ناحية تقدير نتيجة اإلختبار يف عدد الطلبة من ناحية تقدير نتيجة اإلختبار يف عدد الطلبة من ناحية تقدير نتيجة اإلختبار يف عدد الطلبة من ناحية تقدير نتيجة اإلختبار يف 

        الطلبةالطلبةالطلبةالطلبةعدد عدد عدد عدد         فئات الدرجةفئات الدرجةفئات الدرجةفئات الدرجة        التقديرالتقديرالتقديرالتقدير        الرقمالرقمالرقمالرقم

  -  ١٠٠-٩٠  ممتاز  .١

  ٧  ٨٩-٧٥  جيد جدا  .٢

  ٣٨  ٧٤-٦٠  جيد  .٣

  -  ٥٩-٤٥  مقبول  .٤

  -  ٤٤- ٠  ضعيف  .٥

        



٨٠ 

 

ينالوا  نيف قسم تعليم اللغة العربية الذي الطلبةفمن نتائج هذا اإلختبار وضح أن 

ومن   ٧٥، فنالوا الدرجة املعدلة ةبطل ٣٨ينالوا جيد جدا يعين ، و ةبطل ٧جيد يعين 

    .ة العامة هي جيد جداهنا فإن كفائتهم على القواعد النحوية بصف

        

        ))))٤٤٤٤((((جدول جدول جدول جدول 

            يف اختبار القواعد النحويةيف اختبار القواعد النحويةيف اختبار القواعد النحويةيف اختبار القواعد النحوية" " " " قسم اللغة العربية وأداقسم اللغة العربية وأداقسم اللغة العربية وأداقسم اللغة العربية وأدا""""نتيجة طلبة نتيجة طلبة نتيجة طلبة نتيجة طلبة 

        التقديرالتقديرالتقديرالتقدير        نتائجنتائجنتائجنتائج        الطلبةالطلبةالطلبةالطلبةاسم اسم اسم اسم         الرقمالرقمالرقمالرقم

  مقبول  ٥٠  ريا خنرية  .١

 ممتاز  ٩٤  حممد عرف الدين  .٢

 مقبول  ٥٤  فهمي  .٣

  ممتاز  ٩٢  عجيب نور توفيق  .٤

  مقبول  ٤٧  حنيفة السمحة  .٥

  جيد  ٧٥  مد حلميحم  .٦

  مقبول ٤٦  فرمان  .٧

 جيد جدا ٨٩  دية ايو  .٨



٨١ 

 

 مقبول ٤٧  قاين  .٩

 جيد ٦٥  زهرة  .١٠

 مقبول ٥١  حممد فتح الرازي  .١١

 جيد ٧٤  ايكا سيتيا  .١٢

 مقبول ٥٠  نديا حمتوزة  .١٣

  مقبول  ٥٠  امحد اخسمدير  .١٤

 ممتاز  ٩٤  نورول  .١٥

 مقبول  ٥٤  صفي  .١٦

  ممتاز  ٩٢  بديئة الليحة  .١٧

  مقبول  ٤٧  نييا زلفى  .١٨

  جيد  ٧٥  فطري ابريليانا  .١٩

  مقبول ٤٦  عنئم  .٢٠

 جيد جدا ٨٩  امدت السالمة  .٢١

 مقبول ٤٧  زلفة املغفرة  .٢٢

 جيد ٦٥  زهرة النساء  .٢٣



٨٢ 

 

 مقبول ٥١  حممد زمزمي  .٢٤

 جيد ٧٤  ولد اجلميل  .٢٥

 مقبول ٥٠  حممد الشوقي  .٢٦

  مقبول  ٥٠  ذرة الصنتا  .٢٧

 ممتاز  ٩٤  ارينا استقامة  .٢٨

 مقبول  ٥٤  حبيب شيخ الرمحن  .٢٩

  ممتاز  ٩٢  نويف لوسينا  .٣٠

  مقبول  ٤٧  موال منهة  .٣١

  جيد  ٧٥  ساراة ريتنو  .٣٢

  مقبول ٤٦  رمحة دووي  .٣٣

 جيد جدا ٨٩  اتيقة نور حسنة  .٣٤

 مقبول ٤٧  سلهة موافقة  .٣٥

 جيد ٦٥  .دووي ن  .٣٦

 مقبول ٥١  نزام  .٣٧

 جيد ٧٤  دوويكا فارهسيت  .٣٨



٨٣ 

 

 مقبول ٥٠  روقية  .٣٩

  مقبول  ٥٠  ريسا ارديياين  .٤٠

 ممتاز  ٩٤  فحري هادي  .٤١

 مقبول  ٥٤  حممد بشري نذير  .٤٢

  ممتاز  ٩٢  اار السلطان  .٤٣

  مقبول  ٤٧  فتيا نييا  .٤٤

  جيد  ٧٥  افنان الزازيل  .٤٥

        جيدجيدجيدجيد        ٦٤٦٤٦٤٦٤  املعدلة  

    

        ))))٥٥٥٥((((جدول جدول جدول جدول 

        """"قسم اللغة العربية وأداقسم اللغة العربية وأداقسم اللغة العربية وأداقسم اللغة العربية وأدا""""نتيجة اإلختبار يف نتيجة اإلختبار يف نتيجة اإلختبار يف نتيجة اإلختبار يف من ناحية تقدير من ناحية تقدير من ناحية تقدير من ناحية تقدير     ةةةةببببعدد الطلعدد الطلعدد الطلعدد الطل

        الطلبةالطلبةالطلبةالطلبةعدد عدد عدد عدد         فئات الدرجةفئات الدرجةفئات الدرجةفئات الدرجة        التقديرالتقديرالتقديرالتقدير        الرقمالرقمالرقمالرقم

  ٨  ١٠٠-٩٠  ممتاز  .١

  ٣  ٨٩-٧٥  جيد جدا  .٢

  ١٠  ٧٤-٦٠  جيد  .٣



٨٤ 

 

  ٢٤  ٥٩-٤٥  مقبول  .٤

  -  ٤٤- ٠  ضعيف  .٥

        

 نيف قسم اللغة العربية وأدا الذي الطلبةفمن نتائج هذا اإلختبار وضح أن 

 ٣ينالوا جيد جدا يعين ، و ةبطل ١٠ينالوا جيد يعين ، و ةبطل ٢٤ول يعين ينالوا مقب

ومن هنا فإن كفائتهم على  ٦٤فنالوا الدرجة املعدلة . ةبطل ٨ينالوا ممتاز يعين ، و طلبة

 .القواعد النحوية بصفة العامة هي جيد

 مث من البيانات السابقة، وجد الباحثة خمتلفا يف تقدير نتيجة االختبار بني

   : ، كما يتصور يف اجلدول التايلقسمني

  

  

  

  

  



٨٥ 

 

        ))))٦٦٦٦((((جدول جدول جدول جدول 

        بني قسمنيبني قسمنيبني قسمنيبني قسمني    الطليةالطليةالطليةالطلية    من ناحية تقدير نتيجة االختبارمن ناحية تقدير نتيجة االختبارمن ناحية تقدير نتيجة االختبارمن ناحية تقدير نتيجة االختبار    الطلبةالطلبةالطلبةالطلبةعدد عدد عدد عدد 

        فئات الدرجةفئات الدرجةفئات الدرجةفئات الدرجة        التقديرالتقديرالتقديرالتقدير        الرقمالرقمالرقمالرقم

قسم تعليم اللغة قسم تعليم اللغة قسم تعليم اللغة قسم تعليم اللغة 

        العربيةالعربيةالعربيةالعربية

        قسم اللغة العربيةقسم اللغة العربيةقسم اللغة العربيةقسم اللغة العربية

        الطلبةالطلبةالطلبةالطلبةعدد عدد عدد عدد         الطلبةالطلبةالطلبةالطلبةعدد عدد عدد عدد 

  ٨  -  ١٠٠-٩٠  ممتاز  .١

  ٣  ٧  ٨٩-٧٥  جيد جدا  .٢

  ١٠  ٣٨  ٧٤-٦٠  جيد  .٣

  ٢٤  -  ٥٩-٤٥  مقبول  .٤

  -  -  ٤٤- ٠  ضعيف  .٥

        

    بالطلبةبالطلبةبالطلبةبالطلبة    نتائج املقابلةنتائج املقابلةنتائج املقابلةنتائج املقابلة      - - - - بببب    

يف يوم  ٢٠١٤مايو  ١٥قامت الباحثة املقابلة بالطلبة يف التاريخ 

بقسم " ج"اإلثنني يف الساعة الثامنة حىت الساعة التاسعة والنصف،يف فصل 



٨٦ 

 

تعليم اللغة العربية واللغة العربية وأدا يف جامعة موالنا مالك إبراهيم 

        .اإلسالمية احلكومية ماالنج

ة عوامل املساعدة على كفاءة فواألهداف من هذه املقابلة هي ملعر

  .األساسية التطبيقيةوية يف القواعد النحالطلبة 

        : بالطلبةهذه هي األسئلة للمقابلة 

    لطريقة اليت يستخدمه املدرس القواعد النحوية ؟ما ا - ٧

 ؟النحوية  قواعدال تعليموسائل ما ال - ٨

 النحوية ؟ قواعدومي يف تعليم التقما ال - ٩

  ما الصعوبة درس القواعد النحوية ؟ -١٠

العربية ويف قسم  نتائج املقابلة مع الطلبة يف قسم تعليم اللغة

  :اللغة العربية وأدا ستذكر الباحثة فيما يلي

 النحوية قواعدالطريقة تعليم  - ١

 طرق خمتلطة طريقة اليت يستخدمها املدرس هي

جمموعة من طرائق  ولكنواحدة  طريقة ليستيعين 



٨٧ 

 

تبداء من . احملاضرالدراسة يف املواد  مع يتعلق تعليم 

املواد أو عرض  املدرس يشرحهاقراءة الكتب، مث 

اذا وجد . القاعدة من الباب املعني مث يعطي التمرينات

  .يف اموعة أحد األصدقاءمع  مناقشة مث تليهاصعوبة 

 النحوية قواعدال تعليموسائل  - ٢

الوسائل اليت يستخدمها املدرس يف دراسة 

  :قواعد النحوية هي ال

 كتاب جامع الدروس العربية -

 كتب للطالب -

 السبورة -

 القلم -

 التدريبات ةورق -

 عملية لدعم وسائل املذكورة هيالاستخدام و

كتاب جامع الدروس العربية و  ةبلط كلحيمل  .مالتعل

أما السبورة والقلم يستخدمها األستاذ ليشرح . دفترهم



٨٨ 

 

التدريبات تستخدم يف أخري  ورقة و. املواد يف الفصل

  .مالتعل عمليةالوقت من 

 النحوية قواعدومي يف تعليم التق - ٣

يف تعليم القواعد النحوية هي التمرينات مي وقتال

  .أو يف كل األسبوع مالتعل عمليةيف أخري الوقت 

يف  الطلبة لتسهيلواألهداف من هذا التقومي 

اإلختبار النصفي اآلخر يعين  التقييم. املواد فهم

)UTS ( واإلختبار النهائي)UAS( . اإلختبار

 صورأوجه القعرفة ملهو اإلختبار ) UTS(النصفي 

اإلختبار النهائي أما . املباشرة مالتعل عملية من

)UAS(  لتحديدم التعل عمليةهو اإلختبار يف اخري 

  ٣١.الطلبة ميتعل نتائج
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٨٩ 

 

 صعوبة درس القواعد النحوية - ٤

يتم  يه القواعد النحوية ميالتعل صعوبة يف

القواعد  النص العريب يف املواد معالقاعدة  الواردة حتليل

  .ية التطبيقيةالنحوية األساس

 

    اتاتاتاتنتائج االستباننتائج االستباننتائج االستباننتائج االستبان      ----جججج    

×= = = =     ن من من من م
ت

ج
١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠%%%%  

  نسبة املئةنسبة املئةنسبة املئةنسبة املئة= = = =  ن من من من م

        نعمنعمنعمنعم    الذين أجابواالذين أجابواالذين أجابواالذين أجابوا    الطلبةالطلبةالطلبةالطلبةعدد عدد عدد عدد     ====ت ت ت ت 

        الطلبةالطلبةالطلبةالطلبةعدد كل عدد كل عدد كل عدد كل = = = =         جججج

        

        

        

        



٩٠ 

 

    ))))٧٧٧٧((((جدول جدول جدول جدول 

        """"قسم تعليم اللغة العربية قسم تعليم اللغة العربية قسم تعليم اللغة العربية قسم تعليم اللغة العربية """"يف يف يف يف     الطلبةالطلبةالطلبةالطلبةنتائج االستبانة من نتائج االستبانة من نتائج االستبانة من نتائج االستبانة من 

  نودالب  الرقم
  اإلجابة

  ال  نعم

١  
  ١٥  ٣٠  املعهد ؟ انت متخرجهل 

  %٣٣،٣  %٦٦،٧  املائوية الدرجة

٢  

ب أن تدرس القواعد هل حت

  النحوية ؟
١٣  ٣٢  

  %٢٩  %٧١  الدرجة املائوية

٣  

هل القواعد النحوية صعب عليك 

  ؟
١٦  ٢٩  

  %٣٦  %٦٤  الدرجة املائوية

٤  

القواعد  املدرستستمع شرح هل 

  ؟ يف عملية التعليمالنحوية 
٢  ٤٣  

  %٤،٤  %٩٥،٦  الدرجة املائوية



٩١ 

 

٥  

ح رشاملوضوع امل مهل تفه

  ؟ املدرس
١٤  ٣١  

  %٣١  %٦٩  الدرجة املائوية

٦  

تفهم املادة بالطريقة اليت  هل

القواعد  املدرس هستخدمي

  النحوية ؟

١٦  ٢٩  

  %٣٦  %٦٤  الدرجة املائوية

٧  

هل تدرس القواعد النحوية مرتبا 

  ؟
٦  ٣٩  

  %١٣،٣  %٨٦،٧  الدرجة املائوية

  

لعوامل املساعدة عرف االباحثة أن ت طيعست، تأعاله انطالقا إىل اجلدول

 : يف القواعد النحوية األساسية التطبيقية كما يلي  ةبعن الكفاءة الطل

 

 

  



٩٢ 

 

 املعهد  خرجيي - ١

يف قسم  ةبالطلمن % ٦٦،٧ ،أعاله انطالقا إىل اجلدول

متخرج % ٣٣،٣تعليم اللغة العربية متخرج من املعهد و

  .العامةاملدرسة من 

 لنحويةالقواعد ا حب دراسة - ٢

يف قسم تعليم  الطلبةمن % ٧١، أعاله انطالقا إىل اجلدول

% ٢٩القواعد النحوية، أما  يدرسواأن  ونباللغة العربية حي

   .ال ونيجيبف

 القواعد النحوية صعوبة  - ٣

يف قسم تعليم  الطلبة %٣٦ من، أعاله انطالقا إىل اجلدول

 %٦٤القواعد النحوية صعب، أما أن  وناللغة العربية جييب

  .القواعد النحوية سهلأن  ونيجيبف

 بشرح مدرس القواعد النحوية االهتمام - ٤

يف قسم  الطلبةمن % ٩٥،٦، أعاله انطالقا إىل اجلدول

تم بشرح مدرس القواعد النحوية أما تعليم اللغة العربية 

  .ال ونيجيبف% ٤،٤



٩٣ 

 

 درسامل يشرحها الذي كل موضوع تفهم - ٥

يف قسم تعليم  الطلبةمن  % ٦٩، أعاله انطالقا إىل اجلدول

  .ال ونجتيب% ٣١نعم أما  وناللغة العربية جتيب

ستطيع أن يسهل مفهم ي املدرسها طريقة اليت تستخدم - ٦

 القواعد النحوية

يف قسم تعليم  الطلبةمن  %٦٤، أعاله انطالقا إىل اجلدول

  .جتيب ال %٣٦اللغة العربية جتيب نعم أما 

 القواعد النحوية مرتبا ةسدرا - ٧

، أعاله انطالقا إىل اجلدول ،أعاله إىل اجلدولانطالقا 

نعم  ونيبجي يف قسم تعليم اللغة العربية الطلبةمن % ٨٦،٧

  .الجييبون  % ١٣،٣ أما

        

 من الطلية يف قسم تعليم اللغة العربيةمن الطلية يف قسم تعليم اللغة العربيةمن الطلية يف قسم تعليم اللغة العربيةمن الطلية يف قسم تعليم اللغة العربية    مناقشة نتائج البحثمناقشة نتائج البحثمناقشة نتائج البحثمناقشة نتائج البحث  - د

  :كما يلي  ميكن تفسريه أعاله استنادا إىل البيانات

املعهد هو  خرجيي أن يبنياملذكورة  ةناالنتائج االستب منالسؤال األول  - ١

ألن النسبة . أحد العوامل املساعدة لكفاءة الطلبة يف القواعد النحوية



٩٤ 

 

املؤية للطلبة املتخرج املعهد أكثر من الطلبة الذين املتخرج املدرسة 

 تخرج من املعهدامل الطلبةميكن أن يفسر . العامة، ولديهم نتيجة جيدة

 ةاملدارسمن  تخرجامل من الطلبة د النحوية ة القواعفهم املاد أفضل

ألن قد نعلم الطلبة القواعد النحوية يف املعهد مرتبا، توزيع . العامة

فهنا . املعهد مما كانت عليه يف أقل يف املدارس العامة التعليمية الوقت

يدل أ املعهد هو أحد العوامل املساعدة لكفاءة الطلبة يف القواعد 

 .ةيالنحو

حب دراسة  أن يبنياملذكورة  ةناالنتائج االستب مناين السؤال الث - ٢

القواعد النحوية احدى من العوامل املساعدة عن الكفاءة الطلبة 

 حب دراسة القواعد النحوية ألن النسبة املؤية للطلبة .القواعد النحوية

، ولديهم نتيجة حب دراسة القواعد النحويةأكثر من الطلبة الذين مل 

 القواعد النحويةنفترض أن  ميكن أن يفسرسر اذا ميكن أن يف .جيدة

 .عن طريقة تعليم املرتبا سهلة السهل

القواعد  نفترضأن يبني املذكورة  ةناالنتائج االستب منالسؤال الثالث  - ٣

العوامل املساعدة عن الكفاءة الطلبة يف القواعد  النحوية سهولة



٩٥ 

 

 النتيجة االختبار مرتبا حىتطريق تعليم القواعد النحوية ب يعين. النحوية

 .جيدة

االهتمام بشرح  أن يبنياملذكورة  ةناالنتائج االستب منالربع  السؤال - ٤

احدى من العوامل املساعدة عن الكفاءة الطلبة  مدرس القواعد النحوية

االهتمام بشرح مدرس  ألن النسبة املؤية للطلبة .القواعد النحوية

 .، ولديهم نتيجة جيدةون الجييبأكثر من الطلبة الذين  القواعد النحوية

 ذيعلى املادة ال فهم  الطلبة سيكونبشرح مدرس ميكن أن يفسر 

 . واألسئلة األمثلةب املدرس وصفه

مادة كل  تفهمأن  يبنياملذكورة  ةناالنتائج االستب مناخلامس  السؤال - ٥

املدرس العوامل املساعدة عن الكفاءة الطلبة يف القواعد  يشرحهاالذي 

النسبة املؤية اكثر من  نعمجييبون  ن النسبة املؤية للطلبةأل .النحوية

، مادةكل  تفهمميكن أن يفسر اذا كان الطلبة  .الجييبون  للطلبة

 .العريب النص يف القواعد قادرا على تطبيق ةبستكون طل

طريقة اليت  أن يبنياملذكورة  ةناالنتائج االستب منالسادس  السؤال - ٦

امل املساعدة عن الكفاءة الطلبة املدرس احدى من العوتستخدم 

أكثر من الطلبة  جييبون نعم ألن النسبة املؤية للطلبة. القواعد النحوية



٩٦ 

 

ستسهيل فهم الطالب إذا كانت متكن أن يفسر . جييبون الالذين 

 .ةبالطل االتالطريقة املستخدمة وفقا حل

 هيا دراسة مرتب أن يبنياملذكورة  ةناالنتائج االستب منالسابع  السؤال - ٧

ألن النسبة  .العوامل املساعدة عن الكفاءة الطلبة يف القواعد النحوية

ميكن . الجييبون  النسبة املؤية للطلبةاكثر من  نعمجييبون  املؤية للطلبة

القواعد  قادرا على تطبيق، ستكون دراسة مرتبااليت أن يفسر الطلبة 

 .النحوية

  

        ))))٨٨٨٨((((جدول جدول جدول جدول 

  """"اللغة العربية وأدااللغة العربية وأدااللغة العربية وأدااللغة العربية وأدا    قسمقسمقسمقسم""""يف يف يف يف     الطلبةالطلبةالطلبةالطلبةنتائج االستبانة من نتائج االستبانة من نتائج االستبانة من نتائج االستبانة من 

  نودالب  الرقم
  اإلجابة

  ال  نعم

١  
  ٢٩  ١٦  هل انت متخرج املعهد ؟

  %٦٤  %٣٦  الدرجة املائوية

  ١١  ٣٤هل حتب أن تدرس القواعد   ٢



٩٧ 

 

  النحوية ؟

  %٢٤،٤  %٧٥،٦  الدرجة املائوية

٣  

هل القواعد النحوية صعب عليك 

  ؟
٢٠  ٢٠  

  %٤٤،٤  %٥٦،٦  الدرجة املائوية

٤  

القواعد  املدرسل تستمع شرح ه

  النحوية يف عملية التعليم ؟
١  ٤٤  

  %٢،٢  %٩٧،٨  الدرجة املائوية

٥  

املوضوع املشرح  هل تفهم

  ؟ املدرس
١٨  ٢٧  

  %٤٠  %٦٠  الدرجة املائوية

٦  

هل تفهم املادة بالطريقة اليت 

القواعد  املدرسيستخدمه 

  النحوية ؟

٨  ٣٧  

  %١٧،٨  %٨٢،٢  الدرجة املائوية



٩٨ 

 

٧  

هل تدرس القواعد النحوية مرتبا 

  ؟
٣٧  ٨  

  %٨٢،٢  %١٧،٨  الدرجة املائوية

  

عرف العوامل املساعدة الباجثة أن تستطيع ، تأعاله انطالقا إىل اجلدول

  :يف القواعد النحوية األساسية التطبيقية كما يلي  الطلبةعن الكفاءة 

 املعهد خرجيي - ١

يف قسم اللغة  الطلبةمن % ٣٦ ،أعاله انطالقا إىل اجلدول

ة املدرسمتخرج من % ٦٤العربية وأدا متخرج من املعهد أما 

  .العامة

 القواعد النحوية حب دراسة - ٢

يف قسم اللغة  الطلبةمن % ٧٥،٦، أعاله انطالقا إىل اجلدول

% ٢٤،٤القواعد النحوية، أما  وادرسون أن يبحي العربية وأدا

 .جييب ال

 

  



٩٩ 

 

 القواعد النحوية صعب - ٣

يف قسم اللغة  الطلبةمن % ٤٤،٤، أعاله  اجلدولانطالقا إىل

% ٥٦،٦القواعد النحوية صعب، أما العربية وأدا جييب أن 

  .القواعد النحوية سهلجييب أن 

 بشرح مدرس القواعد النحوية االهتمام - ٤

يف قسم اللغة  الطلبةمن % ٩٧،٨، أعاله انطالقا إىل اجلدول

% ٢،٢النحوية أما تم بشرح مدرس القواعد العربية وأدا 

  .جييب ال

 املدرس يشرحهامادة الذي كل  هل تفهم - ٥

يف قسم اللغة  الطلبةمن % ٦٠، أعاله انطالقا إىل اجلدول

  .جتيب ال% ٤٠العربية وأدا جتيب نعم أما 

استطيع أن يسهل مفهم القواعد  املدرس هاستخدميت يطريقة ال - ٦

 النحوية

يف قسم اللغة  لبةالطمن  %٨٢،٢، أعاله انطالقا إىل اجلدول

  .جتيب ال %١٧،٨العربية وأدا جتيب نعم أما 

 تدرس القواعد النحوية مرتبا - ٧



١٠٠ 

 

% ١٧،٨، أعاله انطالقا إىل اجلدول ،أعاله انطالقا إىل اجلدول

 % ٨٢،٢نعم أما  ونيبغة العربية وأدا جييف قسم الل الطلبةمن 

  .جتيب ال

        

        ا ا ا ا لغة العربية وأدلغة العربية وأدلغة العربية وأدلغة العربية وأدمناقشة نتائج البحث من الطلية يف قسم المناقشة نتائج البحث من الطلية يف قسم المناقشة نتائج البحث من الطلية يف قسم المناقشة نتائج البحث من الطلية يف قسم ال    - - - - هههه

        :كما يلي  ميكن تفسريه أعاله استنادا إىل البيانات

املعهد هو  خرجيي أن يبنياملذكورة  ةناالنتائج االستب منالسؤال األول  - ١

ة ألن النسب. أحد العوامل املساعدة لكفاءة الطلبة يف القواعد النحوية

رج املدرسة من الطلبة الذين املتخ املؤية للطلبة املتخرج املعهد اقل

تخرج من امل الطلبةميكن أن يفسر . ضعيفالعامة، ولديهم نتيجة 

من  تخرجامل من الطلبة ة القواعد النحوية فهم املاد أفضل املعهد

ألن قد نعلم الطلبة القواعد النحوية يف املعهد مرتبا، . العامة ةاملدارس

. املعهد يف مما كانت عليه أقل يف املدارس العامة التعليمية الوقتتوزيع 

فهنا يدل أ املعهد هو أحد العوامل املساعدة لكفاءة الطلبة يف القواعد 

    .النحوة



١٠١ 

 

حب دراسة  أن يبنياملذكورة  ةناالنتائج االستب منالسؤال الثاين  - ٢

القواعد النحوية احدى من العوامل املساعدة عن الكفاءة الطلبة 

 ة القواعد النحويةحب دراس ألن النسبة املؤية للطلبة. القواعد النحوية

، ولديهم نتيجة حب دراسة القواعد النحويةأكثر من الطلبة الذين مل 

لديهم فكرة أن القواعدالنحوية سهلة فلديهم ميكن أن يفسر اذا  .جيدة

 .القواعد النحويةس لتعليم مح

القواعد  نفترضأن يبني املذكورة  ةناالنتائج االستب منالسؤال الثالث  - ٣

العوامل املساعدة عن الكفاءة الطلبة يف القواعد  النحوية سهولة ليس

القواعد جييبون أن  النسبة املؤية للطلبةعلى الرغم منألن . النحوية

القواعد النحوية جييبون أن  النسبة املؤية للطلبة النحوية سهل اكثر من

حىت النتيجة االختبار  املرتبا ميإال أنه ال يتبع بالتعلصعب، لكن 

  .ضعيف

االهتمام بشرح  أنيبني املذكورة  ةناالنتائج االستب منربع ال السؤال - ٤

احدى من العوامل املساعدة عن الكفاءة درس القواعد النحوية امل

االهتمام بشرح مدرس  ألن النسبة املؤية للطلبة. الطلبة القواعد النحوية

 .ال، ولديهم نتيجة جيدةجييبون أكثر من الطلبة الذين ية القواعد النحو
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 ذيعلى املادة ال فهم  الطلبة سيكونبشرح مدرس ن يفسر ميكن أ

 . واألسئلة األمثلةب املدرس وصفه

مادة كل  أن تفهم يبنياملذكورة  ةناالنتائج االستب مناخلامس  السؤال - ٥

العوامل املساعدة عن الكفاءة الطلبة  احدى مناملدرس  يشرحهاالذي 

اكثر من نعم يبون جي ألن النسبة املؤية للطلبة .يف القواعد النحوية

ميكن أن  .أما النتيجة االختبار ضعيف .الجييبون  النسبة املؤية للطلبة

 قادرا على تطبيقمادة، ستكون طلبة كل  تفهميفسر اذا كان الطلبة 

  .العريب النص يف القواعد

طريقة اليت  أن يبنياملذكورة  ةناالنتائج االستب منالسادس  السؤال - ٦

العوامل املساعدة عن الكفاءة الطلبة املدرس احدى من تستخدم 

أكثر من الطلبة  جييبون نعم ألن النسبة املؤية للطلبة. القواعد النحوية

ستسهيل فهم الطالب إذا كانت متكن أن يفسر . جييبون الالذين 

 .ةالطلب االتالطريقة املستخدمة وفقا حل

ليس مرتبا دراسة  أن يبنياملذكورة  ةناالنتائج االستب منالسابع  السؤال - ٧

ألن النسبة  .العوامل املساعدة عن الكفاءة الطلبة يف القواعد النحوية
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حىت  .جييبون نعم النسبة املؤية للطلبةاكثر من جييبون ال  املؤية للطلبة

 .والنتيجة االختبار ضعيفتطبيق القواعد النحوية ليست قادرة على 
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        الرابعالرابعالرابعالرابع    الفصلالفصلالفصلالفصل

        ةةةةمتمتمتمتاااااخلاخلاخلاخل

        

    الصةالصةالصةالصةاخلاخلاخلاخل  - - - -     أأأأ

بقسم تعليم  السادسيف املستوى " ج"يف فصل  البحث تقام الباحثةبعد أن 

كلية العلوم وبقسم اللغة العربية وأدا  علوم التربية والتعليمكلية  اللغة العربية

يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج،     اإلنسانية

 النحوية األساسية التطبيقيةقواعد الكفاءة الطالب يف أن  الباحثةاستنتجت 

   : هي

بقسم تعليم     النحوية األساسية التطبيقيةقواعد اليف  ةبكفاءة الطل - ١

املعدلة  جيد جدا، والدرجة    علوم التربية والتعليمكلية     اللغة العربية

 ةنتيج أن ويتضح .٧٢ األدىن ةلنتيجاأما  ٧٩ ة األعلىلنتيجا    .٧٥

 .٧٩-٧٢ بني املتوسط هي الطالب مجيع
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    يف القواعد النحوية األساسية التطبيقية يف ةبكفاءة الطل - ٢

جيد، كلية العلوم اإلنسانية  كلية    قسم اللغة العربية وأدا

 األدىن ةلنتيجاأما  ٩٤ ة األعلىلنتيجا. ٦٤والدرجة املعدلة 

٤٦.  

 يف القواعد النحوية ةبعلى كفاءة الطل ساعدةالعوامل امل - ٣

خربات هي  يف قسم التعليم اللغة العربية األساسية التطبيقية

القواعد احلب يف ، يف املعهدتعليم القواعد النحوية 

 تفهمبشرح مدرس القواعد النحوية،  االهتمامالنحوية، 

 هاستخدمالطريقة اليت يو الذي يشرحها املدرس، مادةكل 

سهولة بطريقة  القواعد النحوية أن يعتربون الطلبة املدرس،

 .حىت النتيجة االختبار جيدة ،القواعد النحوية مرتبا دراسة

 يف القواعد النحوية ةبعلى كفاءة الطل ساعدةالعوامل امل - ٤

خربات قسم اللغة العربية وأدا هي     يف األساسية التطبيقية

القواعد احلب يف ، تعليم القواعد النحوية يف املعهد

 تفهم، النحويةبشرح مدرس القواعد  االهتمامالنحوية، 
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ها ستخدموالطريقة اليت ي الذي يشرحها املدرس، مادةكل 

يف  ةبكفاءة الطلعلى يساعد والعامل الذي مل . املدرس

 يعتربون الطلبةألن  األساسية التطبيقية القواعد النحوية

 .تعليم املرتباصعبة ومل يتبعون الطلبة  القواعد النحوية

 

    االقتراحاتاالقتراحاتاالقتراحاتاالقتراحات  - - - -     بببب

انطالقا بنتائج البحث السابقة، فتقدمت الباحثة االقتراحات وترجو الباحثة 

يف تعليم القواعد  ، وخاصةباللغة العربية أنشطة التعلم لتقييممفيدا أن تكون 

 علوم التربية والتعليمكلية  بقسم تعليم اللغة العربيةالنحوية األساسية التطبيقية 

يف جامعة موالنا مالك     كلية العلوم اإلنسانيةوأدا  بقسم اللغة العربية و

  :راهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج منها إب

تعلم للطالب لل الدافع لتوفريالقواعد النحوية ينبغى على مدرس  - ١

 .سهولة جلعلها مرتبا

يم األساليب اليت لتقيالقواعد النحوية ينبغى على مدرس  - ٢

 .ميالطالب وأهداف التعل احوال مناسباستخدامها 
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ات جمموعات املناقش ليجعلالقواعد النحوية ينبغى على مدرس  - ٣

الذين لديهم صعوبة يف فهم  ةبخارج الفصل الدراسية ملساعدة الطل

 .القواعد النحوية
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        قائمة املراجعقائمة املراجعقائمة املراجعقائمة املراجع

    املراجع العربيةاملراجع العربيةاملراجع العربيةاملراجع العربية      ----أأأأ    
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  م١٩٩٦

اللغة العربية مناهجها  الدليمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي،طه علي حسن 

  م ٢٠٠٥دار الشروق، :  األردن -، عمانوطرائق تدريسها

، سورابايا التحفة السنية بشرح الثمرات اجلنية يف األسئلة النحوية عبد الوصف حممد،

  مكتبة اهلداية، دون سنة: 
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