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 الباب الّرابع

 تحليل البيانات ومناقشتها

 لمحة عن ميدان البحث - أ
 وصف ادلختصر عن قسم تعليم الّلغة العربّية -1

إّن ميدان البحث قسم تعليم الّلغة العربّية جبامعة اإلسالمية   

احلكومية أنتساري بنجرماسُت كليمنتان اجلنوبية وىو أحد من األقسام 

يف قسم تعليم اللغة العربية ألن يف كّلّية الًتبية. قصدت البحث 

البحوث عنها أي عن تعليم يف قسم تعليم اللغة العربية. ففيها 

تعليمات والدراسات ومنها تعليم الًّتاكيب. وىذا البحث عن 

مشكالت تعلم الًتكيب بادلدخل الّنوعي. رئيس قسم تعليم اللغة 

 العربية االن حسب اهلل ادلاجستَت.

فأما كلية الًتبية والتعليم فهي إحدى من أربعة كليات جبامعة 

اإلسالمية احلكومية أنتساري بنجرماسُت, وعنوان جامعة اإلسالمية 

يف  4,5احلكومية أنتساري بنجرماسُت يف الطريق أمحد ياين كيلومًت 

ادلدينة بنجرماسُت أي مدينة يف كلمنتان اجلنوبية إندونيسيا.
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 / BR/  14، بناًء على مرسوم رئيس جامعة عُت أنتساري رقم  1965يف عام 

IV 1965  عايل ، مت افتتاح كلية الًتبية. مت تعيُت م 1965سبتمرب من  22بتاريخ

مت افتتاح برنامج  1975ري عميدًا أول دلدينة تربية. يف أغسطس اعشدكتور زلمد أ

. منذ Kep./D.VI/218/74دراسة اللغة العربية مبرسوم مدير عام التوجيو اإلسالمي رقم. 

 قسم، مت تغيَت برنامج دراسة اللغة العربية إىل برنامج  1995تطبيق ادلنهج يف عام 

 .تعليم اللغة العربية

)جيد(  Bتعليم اللغة العربية على اعتماد  قسم، حصل برنامج  2222يف عام 

الشهادة:  ( بناًء على رقمBAN-PTمن رللس االعتماد الوطٍت للتعليم العايل )

24218  /Ak-1-III-019 / TAJPEB / VIII / 2000.  تقدم برنامج  2223يف عام

تعليم اللغة العربية بطلب للحصول على تصريح دتديد للمدير العام اإلسالمي  قسم

 .2223/ سنة  2/26األديان وحصل على التصريح برقم دي جي.  قسم

تقدم برنامج دراسة تعليم اللغة العربية مرة أخرى بطلب  2228مث يف عام 

األديان وحصل مرة للحصول على تصريح دتديد للمدير العام اإلسالمي بن باقا بوزارة 

 / Dj.I / Dt.I.IV / I / PP.009برقم  2228أكتوبر  28أخرى على التصريح يف 

تقدم  2228سنوات. باإلضافة إىل ذلك ، يف عام  5وتصريح دتديد مدتو  1268/08

 .أيًضا بطلب إلعادة االعتماد قسم تعليم اللغة العربيةبرنامج دراسة 
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ليم اللغة العربية على درجة االعتماد ، حصل برنامج دراسة تع 2229يف عام 

B 324( من رللس االعتماد الوطٍت للتعليم العايل )BAN-PT)  213برقم / BAN-PT 

/ Ak-XII / S1 / VI / 2009  اعتماد برنامج 2228من طلب إعادة االعتماد يف عام .

 .2214يونيو  من5إىل  2229يونيو  5صاحل حىت  قسم تعليم اللغة العربية

مرة أخرى  قسم تعليم اللغة العربية، تقدم برنامج  2214يناير  27من  يف 

إلعادة االعتماد ألن فًتة صالحية االعتماد ستنتهي يف األشهر الستة ادلقبلة. ووفًقا لـ 

SK BAN-PT  قسم تعليم اللغة ، حصل برنامج  2214ديسمرب  من 12بتاريخ

 / sk / ban-pt / Akred / XII/  478رقم  B (333) SK BAN-PTعلى االعتماد  العربية

 .2219ديسمرب  من 21صاحل حىت  2114

بطلب  قسم تعليم اللغة العربية، تقدم برنامج  2219يونيو من  32يف 

-SK BAN-PT: 229 / SK / BANإلعادة االعتماد. يف انتظار الزيارة ، مت إصدار رقم 

PT / Ak-PPJ / S / I / 2020  باإلشارة إىل رقمSK BAN-PT: 342 / SK / BAN-PT / 

Ak-PNB / S  / حيتويVI / 2112  على دتديد حالة االعتماد وتصنيفو ادلعتمد ىو

، ويسري ىذا احلكم حىت صدور  333" بقيمة Bنفسو االعتماد السابق ، وىو "
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ومت اعتماد برنامج  BAN-PTصدر مرسوم جديد من  2221قرار جديد. مث يف عام 

 .361بدرجة   Aربية قسم تعليم اللغة الع

 قسم تعليم اللغة العربيةوالغاية يف رسالة الرؤية و ال .1

 قسم تعليم اللغة العربيةل رؤيةأ( 

 ةكرديشلتاز يف رلال تعليم اللغة العربية وتعليمها ولو أخالق  

 قسم تعليم اللغة العربيةل رسالةب( 

 العربية وتزويدىا بالعلوم. تنظيم الًتبية يف رلال تعليم اللغة العربية وعلوم اللغة 1

 االجتماعية وادلواطنة والعلوم اإلنسانية والدينية ذات العالقة بالعصر.

. إجراء البحوث حول تعليم اللغة العربية اليت تفيد نتائجها يف تطوير 2

 التخصصات العلمية يف رلال تعليم اللغة العربية.

اذلادفة إىل تطوير ادلؤسسات . تنظيم خدمة اجملتمع يف رلال تعليم اللغة العربية 3

 التعليمية واجملتمع.

 . تنفيذ إجراءات عمل فعالة وكفؤة4

 . إقامة شركاء تعاون مع ادلؤسسات األخرى ذات ادلنفعة ادلتبادلة5
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 قسم تعليم اللغة العربيةج( غاية ل

. ختريج خرجيُت جامعيُت يف رلال تعليم اللغة العربية يتميزون بالقدرة التنافسية 1

 دينية والنبالء وادلستقلُت وادلهنيُت.وال

 . إجراء أحباث يف رلال تعليم اللغة العربية تنافسي زللًيا ودولًيا.2

. إنتاج منتجات خدمة اجملتمع القائمة على األحباث يف رلال اللغة العربية واليت 3

تشجع على تغيَت ادلواقف وظهور السلوك ادلعتدل حبيث يكون ذلا تأثَت على 

 تاجية اجملتمع ورفاىيتو وكذلك االستدامة البيئيةزيادة إن

. إنتاج أداء برنامج دراسي يتسم بالفعالية والكفاءة يف تنفيذ ترايدارما للتعليم 4

 العايل ادلستدام يف رلال تعليم اللغة العربية.

 .. تكوين شركاء تعاونيُت مع مؤسسات أخرى تعود بالفائدة على الطرفُت5

 1سم تعليم اللغة العربيةأمساء احملاضرين يف ق 1.1

 اسم احملاضر رقم

 دكتور. فهمي عارف ادلاجستَت . أ 1

 دكتور أمحد مرادي ادلاجستَت 2

                                                 
 ملف يف قسم تعليم اللغة العربية 1
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 دكتور احلاج فيصل مبارك سيف ادلاجستَت 3

 دي إذلامي ادلاجستَتدكتور حام 4

 دكتورة نور ليلة ادلاجستَت 5

 نور ادلاجستَت عاشقُتدكتور احلاج  6

 ادلاجستَت ةمطمئنّ  إنا  7

 دكتورة رضا درموايت ادلاجستَت 8

 سيت مفلحة ادلاجستَت 9

 دكتورة فتوية نور ادلاجستَت 12

 مرياين ادلاجستَت 11

 حسب اهلل ادلاجستَت 12

 صادقُت ادلاجستَت رمحات 13

 احلاج زلّمد مشس الّدين النور ادلاجستَت 14
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 ادلاجستَت زلّمد نادر 15

 ادلاجستَتفتح اهلل منادي  16

 م ادلاجستَتعارف رمحن حاك 17

 ار ادلاجستَتاحلاج كامل رمى أنص 18

 أمحد عارفُت ادلاجستَت 19

 ل الشوقي ادلاجستَتازلمد إقب 22

 سللص أنصاري ادلاجستَت 21

 دكتور توفيق الرمحن ادلاجستَت 22

 

 فبقسم تعليم اللغة العربية ذلذه اجلامعة تعليم الًتكيب يف ثالث مستويات وىي: 

 المحاضر الدرس المستوى

 مرياين ادلاجستَت تركيب ادلرفوعات الثّاين
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 عارف الرمحن حكيم ادلاجستَت تركيب ادلنصوبات الثّالث

 عارف الرمحن حكيم ادلاجستَت تركيب الّتوابع الرّابع

 

 

 البياناتتقديم  -ب

قد نفذت أساليب مجع البيانات بوسيلة ادلالحظة وادلقابلة تنفيذا جيدا اليت تعلقت 

طلبة باإلرشادات والتوجيهات معنية. من خالل  االستبيانات وادلالحظة وادلقابلة أثبتت الباحثة ب

 اسُت.جبامعة أنتساري اإلسالمّية احلكومية بنجرم 2219قسم تعليم الّلغة العربّية يف مرحلة 

بيانات تتعّلق بمشكالت تعّلم الّنحو الّتي يواجهها طلبة قسم تعليم الّلغة العربّية  .1

 9102مرحلة بجامعة أنتساري اإلسالمّية الحكومية بنجرماسين 

   تعليم اللغة العربية من الناحية اللغوية على قسمطلبة  هاأما عن ادلشكالت اليت تواجه

 :النحو التايل

 النحو.  ادلستخدمة يف علمادلصطلحات  ( أ
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قد اختلف الطلبة على فهم ادلصطلحات ادلستخدمة يف النحو, كما يف الصورة 

 التالية:

 
بناًء على االختيارات أعاله ، ديكننا أن نرى أن ادلصطلحات ادلستخدمة يف 

  . سهلة ىي تعليم اللغة العربية قسمطلبة لدي   النحو

 مادة النحو ادلستخدم. ( ب

يف هنج تتماشى مع منهج التعلم حبيث يتم التعلم بشكل فعال  النحون مادة إ

 كما يف الصورة التالية:  ويركز على العناوين ادلقدمة
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يف هنج تتماشى مع منهج التعلم حبيث يتم التعلم  النحوديكن استنتاج أن مادة 

 .بشكل فعال ويركز على العناوين ادلقدمة

 وحمناقشة علم الن ( ج

 .كما يف الصورة التالية::63.7ة أي بقدر واسع األكثر يعٍت  وحمناقشة علم الن

 
 رس النحو.ادلصطلحات اليت جيب حفظها يف د ( د

تعليم اللغة  قسمطلبة عند اليت جيب حفظها  النحو رسيف د ن ادلصطلحاتإ

ادلصطلحات  ونحفظحي ممبعٌت أهن. :73.5 أي بقدر  ليست مرىقة العربية

 سهلة.كما يف الصورة التالية:النحو  رسد ادلوجودة يف
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 .فهم نوع اجلملة وموضع الكلمة أو العبارة يف اجلملةه( 

طلبة لدي  فهم نوع اجلملة و العبارة يف اجلملة أن الطلبة التاليةمن إجابات 

 .صعب بعض الشيءىي  تعليم اللغة العربية قسم

  

  
 وحالكتابة العربية مرتبطة مبقررات الن ( و

 تعليم اللغة العربية قسم طلبةلدي  ويةحالكتابة العربية مرتبطة مبقررات الن أّما

كما يف   الكتابة العربيةيف  وىم قادرونسهلة, مبعٌت أهنم الجيدون ادلشكلة وىم  

 الصورة التالية:
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قسم تعليم  ة ىناك عدة عروض تقدديية لنتائج حبث مت توزيعها على طلب

 من جوانب غَت لغوية على النحو التايل: 2219 اللغة العريية مرحلة

 و يف ادلكتبة حالندرس توافر كتب عن  ( أ

لدي الطلبة قسم تعليم اللغة العربية  و يف ادلكتبةحالندرس توافر كتب عن  إن

ىذا يعٍت أن معظمهم يستعَت الكتب . :55كاف دتاما بقدر   2219مرحلة 

 وليس االختالف عندىم كما يف الصورة التالية: من ادلكتبة كمرجع

 
 .وحأنشطة / برامج غَت منهجية تدعم تعلم الن ( ب
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ومن الصورة التالية ىذه, نعرف أن الطلبة قسم تعليم اللغة العربية مرحلة 

. مثل الربنامج الذي أنشأه قسم النحويشاركون يف برامج خارج تعلم  2219

 ين.ودورات أخر "التاج" ا تعليم اللغة العربية وىو برنارل

 
 النحو بدرساجملالت اخلارجية / احمللية ذات الصلة  ( ج

 الطالب ادلتخصصُت يف النحو عند تدعم اجملالت يف قسم اللغة العربية تعلم 

 كما يف الصورة التالية:  تعليم اللغة العربيةقسم 

 

 
  النحوادلستخدم يف تعلم ق التطبي ( د
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بقدر  لفهمل ةسهل النحوالتطبيق ادلستخدم يف تعلم العرض التايل يوضح أن 

بسبب قيود الشبكة اليت مل تدعم  جداصعًبا  . و كانوا من بعضهم:72.5

 ادلستخدم. التطبيق

 
 

 النحو تعلم فهم وسائط التعلم ادلستخدمة يف ( ه

أو  أية مشكلةال جيدون إهنم . النحووسائط التعلم ادلستخدمة يف تعلم بوكذلك 

 كما يف الصورة التالية::81.3بقدر  أن الوسائط ادلستخدمة سهلة الفهم

 
ىو الوسيلة  يوتوبفيما يتعلق بالوسائط ادلستخدمة يف التعلم ، فإن 

لتقدمي ادلعلومات يف شكل تسجيالت للمواد ذات الصلة اليت جيب على 
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، كما  ةتفاعليال احملادثةالطالب االستماع إليها. وتطبيق واتسآب كوسيط 

تستخدم ىذه الوسائط لتحديد مدى فهم الطالب للمواد ادلقدمة من خالل 

التدريبات اليت تكون زلدودة بالوقت واالستجابة يف نفس الوقت. يتم ذلك 

 2األصدقاء. التعاون بُت لتجنب

 فهم الطريقة ادلستخدمة يف النحو ( و

ستخدمة يف تعلم أن الطريقة ادل يشعرون تعليم اللغة العربيةقسم  ةالطلب أكثر

ىذا يعٍت أن الطريقة اليت يستخدمها احملاضر . 71.5كانت سهلة، أي   النحو

بينما قالت نسبة  النحو.فهم درس  ة يفل على الطلبيحبيث تسه جيد ومطابق

 كما يف الصورة التالية:  :22.5، أي  جّداصغَتة منهم أهنا صعبة 

 

 

                                                 
 . 2221من نوفنرب  17مقابلة عرب واتساب مبدرس علم الًتكيب األستاذ عارف الرمحن حكيم نتائج  2
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للغاية ، ألن الطريقة ديكن أن تعد دقة الطريقة ادلستخدمة يف التعلم مهمة  

ألن الطريقة ادلستخدمة  ,تساعد الطالب على فهم ادلواد ادلقدمة بسهولة أكرب

  .مناسبة حبيث ال يواجهون أي عوائق يف التعرف عليها

محاوالت على عالج المشكالت  الّتي يواجهها طلبة قسم تعليم الّلغة العربّية  .9

 .9102بنجرماسين مرحلة جامعة أنتساري اإلسالمّية الحكومية 

طلبة قسم تعليم الّلغة العربّية يف مرحلة أما بالنسبة لبعض نتائج البحوث اليت وزعت على 

 :فقد قاموا على النحو التايل عالج ادلشكلةمن ناحية  2219

 خارج التعلم النحو رسدمطالعة يف  ( أ

 قسم ةالطلب بعض أن ه, وجدت الباحثة اإلختالف فهي:ىذالصورة التالية من 

حىت ال يقوم لعة أربع مرات وبعضهم ثالث مرات بادلطايقومون   تعليم اللغة العربية

مرتُت، وىذا يعٍت أن اجلهد الذي يبذلونو ال  بادلطالعةيقومون  وأكثرىم بادلطالعة قط.

 أي فقط مرتُت. يزال غَت مثايل ألن اجلهد ادلبذول ال يزال منخفًضا
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 النحو سعدد الكتب تتعلق بدر   ( ب

النحو لدي الطلبة قسم  سعدد الكتب اليت تتعلق بدر قد اختلف عن 

كما يف 34.6:تعليم اللغة العربية. فأكثر ما لديهم وىي كتابُت بقدر 

 الصورة التالية:

 
  النحو عند دراسةشعور  ( ج

النحو.  عند دراسةأكثر الطلبة قسم تعليم اللغة العربية اليشعرون بادللل 

ىذا ألنو عندما حتدث عملية التعلم ، يتم توجيههم دائًما إىل التفكَت 

بأنشطة مثل التمارين واالستجابات السريعة والفهم التدرجيي حىت ال 
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مع نتيجة  ناسبوىذا البيان ي 3يشعرون بادللل ويكونون دائًما متحمسُت.

 :التايل البحث

 
 وحنبالتعلقة ادلعلومات ادل ( د

تعليم اللغة العربية لديهم اىتمام كبَت بإضافة ادلعلومات قسم  ةأن الطلب

 كما يف الصورة التالية:  81.3:بقدر  وحنبالادلتعلقة 

 
 

 

                                                 
3
 .2221من نوفنرب  17مقابلة عرب واتساب مبدرس علم الًتكيب األستاذ عارف الرمحن حكيم  
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 النحوتعلم  مشكالتاجلهود للتغلب على  ( ه

النحو. تعلم  مشكالتاجلهود اليت تبذذلا للتغلب على  قد اختلفت

كما   61.3.:دلن لديو أفضل ادلعلومات بقدر  األصدقاء أكثرىم يسألون

 يف الصورة التالية:

  
 

 النحو لعدم فهم هدنوع اجل ( و

دروس   النحو وىي: من بعضهم يأخذون لعدم فهم قد اختلف اجلهد

 ونسألوي مقال أو رللة ويفتحون احملاضر ونلأسوي يوتوبيفتحون و إضافية

 ون فهموياألصدقاء الكتاب ويدرسون مع  يفتحوناألصدقاء ادلفضل و

فتح خيار اجلهد  عند طلبة قسم تعليم اللغة العربية فهي ب فأكثر هم. بنفس

 النحو كما يف الصورة التالية:عندما ال يفهمون علم 
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ال يزال منخفًضا ألن بالنسبة احملاوالت على عالج ادلشكالت  اّليت يواجهوهنا  

يعد اكتمال ادلرافق والبنية التحتية  .ونو ال يزال منخفًضا للغايةلبعض اجلهد الذي يبذ

ا للنجاح يف التعلم. إذا استخدم الطالب يف التعلم معدات داعما جد عةاجلاميف 

فيما يتعلق  مناسبة، فمن احملتمل أن تكون أنشطة التعلم شلتعة وتؤدي إىل نتائج جيدة.

تم من خالل يا . يف قسم تعليم اللغة العربية، نظرًا ألن التعلم حاليةمبرافق اجلامع

، فإن ما يتم استخدامو ىو ادلرافق اليت ديتلكها الطالب مثل الوسائط عرب اإلنًتنت

أجهزة الكمبيوتر احملمولة واذلواتف احملمولة وشبكات اإلنًتنت والكتب ادلتعلقة 

 قسم بة، فعند حدوث التعلم، ال يشعر معظم الطلبادلوضوعات. ىذا ال يثقل كاىلهم

  4ة بادللل والعقبات يف التعلم.تعليم اللغة العربي
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 تحليل البيانات - ج

نسبة إىل النتائج ادلتقدمة, مث تأيت مرحلة التحليل ألخذ االستنتاج. يف ىذه الدراسة كان  

 زلاور النقاش إجابة أسئلة البحث ادلتعلقة شلا تلي:

جبامعة  2219مشكالت تعّلم النحو اّليت يواجهها الطّلبة قسم تعليم الّلغة العربّية  (1

 أنتساري اإلسالمّية احلكومية بنجرماسُت.

ومن النتائج البحث السابقة, سوف نكتشف ونعلم  أمرا مهما متعلقا باالكتشاف  

األول, مشكالت تعّلم النحو اّليت يواجهها الطّلبة قسم تعليم الّلغة العربّية  جبامعة أنتساري 

 . 2219مبرحلة  اإلسالمّية احلكومية بنجرماسُت

قسم  الذي يواجهها الطلبةمشكالت تعلم النحو , أن البحث اتستبيانانتائج  حسب 

ويركز  من جهة اللغوية,  جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت العربية تعليم اللغة

، يف حُت أن الباقي ال يزال سهال على حتديد نوع اجلملة وموضع الكلمة أو العبارة يف اجلملة

كل  فرد  ترتبط ىذه ادلشكلة بادلوىبة اليت ديتلكها الطالب يزال من ادلمكن فهمو.ا أو ال نسبي

لديو مواىب سلتلفة. وعادة ما نعرف ادلوىبة على أهنا القدرة الفطرية احملتملة الىت التزال حباجة 

إىل تطوير أو تدريب لتحقيقها. ادلوىبة ىي القدرة الطبيعية على اكتساب ادلعرفة أو ادلهارات, 

واليت ديكن أن تكون عامة نسبيا )على سبيل ادلثال, ادلواىب الفكرية  ادلشًتكة( أو خاصة 
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يتعلق األمر بنظرية أن الًتكيب يف اللغة العربية خيتلف عن بنية  5.)ادلواىب األكادديية اخلاصة(

ن مبتدى اللغة العربية ديكن أن تتكون كل مجلة م اجلملة يف لغتنا األم ، وىي اللغة اإلندونيسية

ادلشكلة  .مجلة الفعليةيف  الفاعلو  الفعل، وديكن أن تتكون أيًضا من االمسية مجلةوخرب يف 

فيما يتعلق بالوقت احملدود  ادلرتبطة بالنظرية احلالية األخرى ىي الوقت احملدود أثناء الدراسة.

 مادة مقدمة.للغاية ، فإن أملنا ضئيل للغاية يف احلصول على أقصى قدر من النتائج من كل 

حيتاج إىل الوعي الذايت جيب أن يكون الطالب قادرين على إضافة وقت مستقل لفهم  ، لذلك

ىو فقط لنقل ادلواد وحنن مطالبون  كليةوفره التادلواد على النحو األمثل. ألن الوقت الذي 

 بفهم الدرس.

لّلغة العربّية طّلبة قسم تعليم ااّليت يواجهها  زلاوالت على عالج مشكالت تعلم النحو (2

 جبامعة أنتساري اإلسالمّية احلكومية بنجرماسُت

الطّلبة قسم تعليم الّلغة العربّية اليت يواجهها  النحوتعلم  تشكالمللتغلب على   

وفًقا لنتائج ادلقابالت وادلالحظات يف جبامعة أنتساري اإلسالمّية احلكومية بنجرماسُت. 

ادلادة  أو ادلطالعة وىي تكرار وتعلم النح تمشكالىذه احلالة ديكن إجراؤىا للتغلب على 

وأثناء عملية التعلم،  ادلصادفة. تاليت مت إعطاؤىا أكثر من مرتُت حىت ديكن حل ادلشكال

حىت ديكن فهم إتقان ادلادة بشكل  اضرإىل ادلواد اليت يقدمها احمل ىتمامجيب عليهم اال
                                                 

5
 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, Cet IV, (Jakarta:PT. Rineka Cipta), h. 57 



23 

 

23 
 

خالل القيام ومن  دلمارسة ادلستقلةإدارة أوقاهتم وزيادة ا بةصحيح. مث جيب على الطل

  .للمادة اليت مت دراستها ةستعمل على تعميق فهم الطلب دريباتبالت

 اليت يواجهوهنا تعلى تغلب ادلشكالقدرون سي ,ادلذكورة أعاله اوالتباحمل
 جلهودىم.وبالطبع سيحققون نتائج جيدة 


