
86 
 

 

 الباب الرابع

 نتائج البحث

 خلفية موضوع البحث

 مدرسة البلد األمٌن الثانوية .2

 مدرسة البلد األمٌن الثانويةاتريخ أتسيس .أ 

مػػػػػػن رئػػػػػػيس ادلقاطعػػػػػػة ادلكػػػػػػوف  مقارنػػػػػػة دراسػػػػػػيةورشػػػػػػة عمػػػػػػل زنيرة ب بػػػػػػدأت

 يف كالعلمػػػػػػػػاء اإلسػػػػػػػػبلمية الداخليػػػػػػػػة ادلػػػػػػػػدارس قػػػػػػػػادة شػػػػػػػػخص كىػػػػػػػػم 20 مػػػػػػػػن

ادلدرسػػػػػػػػػة الداخليػػػػػػػػػة أك معهػػػػػػػػػد غونتػػػػػػػػػور بونوركغػػػػػػػػػو  إذل 2222 يوليػػػػػػػػػوشػػػػػػػػػهر 

 درسػػػػةادلك  يةشػػػػرقال جبػػػػاكل Pondok Modern Gontor Ponorogo العصػػػػرم

 كإذل Pesantren Zaitun Indramayu اإلسػػػػبلميةإنػػػػدرامايو  زيتػػػػوف الداخليػػػػة

جبػػػػػػػاكل الغربيػػػػػػػة عػػػػػػػاـ  SMA Dewi Warna الثانويػػػػػػػة دكم كارانمدرسػػػػػػػة 

، حينهػػػػػػا ظهػػػػػػرت فكػػػػػػرة إنشػػػػػػاء معهػػػػػػد أك مدرسػػػػػػة داخليػػػػػػة متطػػػػػػور يف 2221

 .Hulu Sungai Selatanمنطقة ىولو سوصلام اجلنوبية 
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 تطػػػػػػويريقػػػػػػـو ب يتطلػػػػػػب إذل كجػػػػػػود مكػػػػػػاف حاليػػػػػػا تمػػػػػػعاجمل تطػػػػػػورنظػػػػػػرا إذل 

 التعلػػػػػػػيم مػػػػػػػع ادلعهػػػػػػػد نظػػػػػػػاـ مػػػػػػػ اني دمػػػػػػػا خػػػػػػػبلؿ مػػػػػػػن يػػػػػػػتم كالػػػػػػػذم الطػػػػػػػبلب

 كالقػػػػػدرة كادلهػػػػػارات كالػػػػػذكاء كادلعرفػػػػػة السػػػػػلوؾ قػػػػػيم مػػػػػن سػػػػػواء كػػػػػاف احلػػػػػديث،

 الػػػػػػػوعي مػػػػػػػن كت يػػػػػػػد بشػػػػػػػكل كاسػػػػػػػع اجملتمػػػػػػػع مػػػػػػػع تتفاعػػػػػػػل ك التواصػػػػػػػل علػػػػػػػى

 .كالبيئة مللطبيعة

 الػػػػػػذين بورنيػػػػػػو أك كاليمانتػػػػػػاف اجلنوبيػػػػػػة حػػػػػػرص رلتمػػػػػػع كمللتػػػػػػارل رجعػػػػػػا إذل

 ىػػػػػػوكىػػػػػػذا  ادلنطقػػػػػػة، خػػػػػػارج إسػػػػػػبلمية داخليػػػػػػة مػػػػػػدارس إذل أطفػػػػػػاذلم يرسػػػػػػلوف

 ذات إسػػػػػػػػبلمية داخليػػػػػػػػة مدرسػػػػػػػػة لتكػػػػػػػػوين شػػػػػػػػجعادل مػػػػػػػػراأل الػػػػػػػػدافع القػػػػػػػػوم ك

كأيمػػػػػل مػػػػػن ىػػػػػذا ادلعهػػػػػد . كرغبػػػػػالم توقعػػػػػالم تلبيػػػػػة علػػػػػى قػػػػػادرة مثػػػػػلك  جػػػػػودة

أك ادلدرسػػػػػػػة الداخليػػػػػػػة ادلتواجػػػػػػػد يف منطقػػػػػػػة ىولػػػػػػػو سػػػػػػػوصلام اجلنوبيػػػػػػػة ادلتطػػػػػػػور 

ٌن السػػػػػلف كاخللػػػػػف علػػػػػى أف يكػػػػػوف قػػػػػادرا لتلبيػػػػػة الرغبػػػػػاف كأف يكػػػػػو جسػػػػػرا بػػػػػ

 كاألخػػػػػػػذ احلصػػػػػػػال ـادالقػػػػػػػ علػػػػػػػى احملافظػػػػػػػة مبػػػػػػػدأ التقليديػػػػػػػة ك العصػػػػػػػرية( مػػػػػػػع 

 جوانػػػػػػػػب مجيػػػػػػػػع يف ةالكرديػػػػػػػػ ؽلؤلخػػػػػػػػبل األكلويػػػػػػػػة إبعطػػػػػػػػاء لحاألصػػػػػػػػ ملجلديػػػػػػػػد

  120 .احلياة

 مدرسة البلد األمٌن الثانويةىوية مدير .ب 
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 S.Pd.IFakhmi, S. Pd. I: فهمي،    االسم

 2111أكتوبر  22تيبلغا الصلسات، :  مكاف كاتريخ الوالدة

 6306032010780001:    رقم العمل

 ملكواف الشرقية مبحافة تيبلغا الصلسات مبنطقة :    العنواف

 سوصلام ىولو   

  Langsat Kabupaten Hulu Sungai

 Selatan121 
 

 مدرسة البلد األمٌن الثانويةىيكل تنظيم .ج 

 S.Pd.IFakhmi, S. Pd. Iفهمي،  الثانويةمدرسة البلد األمٌن مدير  (2

  .S.Pd.Salehuddin, S. Pdصاحل الدين، ككيل قسم الطبلب  (2

 .S.Pd.Bukhairi, Sبوخًنم، ككيل قسم ادلنها كرئيس معمل األحياء  (0

Pd. 
S.Pd.Iأمينة صندكؽ ادلالية دلساعدة تشغيل ادلدرسة سييت رككمينا ،  (4

Siti Rukminati, S.Pd.I 
أمينة صندكؽ ادلالية دلساعدة تشغيل ادلدرسة اإلقليمية لطفي نذر،  (0

S.Pd.Lutfi Nazar, S.Pd 
 S.Pd.M. Fakhruddin, S.Pdككيل قسم البنية التحتية دمحم فخر الدين،  (2
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 S.Pd.Dandan Wicaksono, S.Pdرئيس ادلكتبة دانداف كجياكسونو،  (1

 .S.Pd.Bukhairi, S. Pdبوخًنم، رئيس معمل اللغة  (1

 S.Pd.Muslim, S. Pdمسلم، رئيس معمل احلاسوب  (1

 S.Pd.Lisnaليسنا مكرمة، كرل الصف األكؿ العلمي  (22

Mukarramah, S. Pd 
 S.Pd.Pratiwi, S. Pdبراتيوم، كرل الصف األكؿ اللغوم  (22

 S.Pd.M. Noorدمحم نور يوىدا، كرل الصف الثاين العلمي  (22

Yuhda, S. Pd 
 .S.Pd.Salehuddin, Sصاحل الدين، كرل الصف الثاين اللغوم  (20

Pd. 
 S.Pd.Sitiسييت رككمينا ، كرل الصف الثالث اللغوم  (24

Rukminati, S. Pd 
  Muhammad Fadhiel Wafiقسم العمل دمحم فضيل كايف  (20

  M. Firdausعامل النظافة دمحم فردكس  (22

  M. Fiqri Apriadiحارس ادلدرسة دمحم فكرم أبرنيدم  (21

  M. Jalaluddinالبستاين دمحم جبلؿ الدين  (21

  M. Agus Rifaniعامل دمحم أغس رفاين  (21
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  M. Zaini. 122السائق دمحم زيين  (22

 مدرسة البلد األمٌن الثانوية أىداؼك  كالرسالة الرؤية.د 

 الرؤية  (2

 فعل قادرين على قادر على تكوين شخصيات ذك معرفة كاسعة

 كللبيئة كلآلخرين ألنفسهم األفضل

 الرسالة (2

 قدرة التعمق يف العلم(أ 

 احلصوؿ على التجربة كمعرفة عن اإلسبلـ بشكل شامل(ب 

 التحلي ملألخبلؽ كإتقاف مهارات احلياة البلزمة(ج 

ديثل كيعكس  متكاملة كشخصية كمنتجة مبتكرة بركح تحلىال(د 

 ةادلدرس رسالة

 األىداؼ (0

لكػػػػػػػػوف ادلدرسػػػػػػػػة جػػػػػػػػ ء مػػػػػػػػن ىػػػػػػػػدؼ الابيػػػػػػػػة الوطنيػػػػػػػػة لرفػػػػػػػػع مسػػػػػػػػتول 

الػػػػػػػػػػذكاء، كادلعرفػػػػػػػػػػة، كالشخصػػػػػػػػػػية، كاألخػػػػػػػػػػبلؽ الكرديػػػػػػػػػػة كمهػػػػػػػػػػارة احليػػػػػػػػػػاة 

للقػػػػػػػػدرة علػػػػػػػػػى العػػػػػػػػػيش بشػػػػػػػػػكل مسػػػػػػػػتقل كمواصػػػػػػػػػلة التعلػػػػػػػػػيم تسػػػػػػػػػتهدؼ 
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منطقػػػػػػة ىولػػػػػػو سػػػػػػوصلام اجلنوبيػػػػػػة زلافظػػػػػػة  مدرسػػػػػػة البلػػػػػػد األمػػػػػػٌن الثانويػػػػػػة

 ىداؼ التارل:بورنيو أك كاليمانتاف اجلنوبية األ

 السػػػػػػػػياؽ، يف الدقيقػػػػػػػػة الفػػػػػػػػركؽ مػػػػػػػػع ىادفػػػػػػػػة تعلػػػػػػػػم بيئػػػػػػػػة تشػػػػػػػػكيل.أ 

 . أم:اإلصلاز مؤشرات. كاالستفسار

علػػػػػػى ملػػػػػػف منهجػػػػػػػي  مدرسػػػػػػة البلػػػػػػد األمػػػػػػٌن الثانويػػػػػػةديتلػػػػػػك  .2

 مػػػػػػػػػع يتماشػػػػػػػػػى مبػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػتمر بشػػػػػػػػػكل تطػػػػػػػػػويره شػػػػػػػػػامل كيػػػػػػػػػتم

 العلػػػػػػػػػػػػػػػػـو يف كالتقػػػػػػػػػػػػػػػػدـ كالتطػػػػػػػػػػػػػػػػورات اجملتمػػػػػػػػػػػػػػػػع احتياجػػػػػػػػػػػػػػػػات

 .كالتكنولوجيا

 علػػػػػػػى كالقػػػػػػػدرة الصػػػػػػػلة مػػػػػػػن عػػػػػػػاؿ   مبسػػػػػػػتول ادلعلمػػػػػػػوف يتمتػػػػػػػع .2

 الػػػػػػػيت ادلػػػػػػػواد يف خاصػػػػػػػة ادلهنيػػػػػػػة، الواجبػػػػػػػات تنفيػػػػػػػذ يف العمػػػػػػػل

 .بتدريسها يقوموف

 تعلػػػػػػػم أمنػػػػػػػاط كتطػػػػػػػوير تنفيػػػػػػػذالك  تخطػػػػػػػيطال للمدرسػػػػػػػٌن ديكػػػػػػػن .0

 موحدة تقييمات إجراء إذل ملإلضافة متنوعة، مبتكرة

 feed كمرجػػػػع التقيػػػػيم نتػػػػائا اسػػػػتخداـيف  ادلعلمػػػػوف يػػػػتمكن .4

back كنتائجها التعلم عمليات لتطوير. 
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 ادلتعػػػػػػػػػػػػػػػػددة الوسػػػػػػػػػػػػػػػػائط اسػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ يف ادلعلمػػػػػػػػػػػػػػػػوف إمكانيػػػػػػػػػػػػػػػػة .0

 .التعلم يف كاالتصاالت ادلعلومات كتكنولوجيا

 يف عاليػػػػػػة أكاددييػػػػػة كغػػػػػًن أكاددييػػػػػػة إبصلػػػػػازات الطػػػػػبلب يتمتػػػػػع .2

 .اجملاالت سلتلف

ذك ك  كطنيػػػػػػػة شخصػػػػػػػيةديتلػػػػػػػك  قػػػػػػػيم متميػػػػػػػ ين ذك خػػػػػػػرجيٌن تكػػػػػػػوين.ب 

 أم: .اإلصلاز مؤشرات. كاسعة معرفة

 آداء الواجبات الدينية بشكل جيد (2 

 صاحل كمواطن أك اجملتمع يف كعضو التصرؼ (2 

 مػػػػػػػػػػن كاالسػػػػػػػػػػتفادة( لمسػػػػػػػػػػتقبليفكػػػػػػػػػػر ل  كاعػػػػػػػػػػي للتقػػػػػػػػػػدـ (0 

  الفرص

 .اليومية احلياة يف األمة شخصية قيمب التحلي (4 

 مؤشػػػػػػػػػػرات. ادلهػػػػػػػػػػاـ أداء يف ؤكليةكادلسػػػػػػػػػػ التعػػػػػػػػػػاكف ثقافػػػػػػػػػػة تكػػػػػػػػػػوين.ج 

 ، أم:اإلصلاز

 ادلدرسة يف حي االنضباط ترسيخ امتاـ (2 

 يف حػػػػػي جيػػػػػد بشػػػػػكل كاإلصلػػػػػاز كاإلبػػػػػداع االبتكػػػػػار تطػػػػػور (2 

 .ادلدرسة
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 العػػػػػارل كاألداء اجلمػػػػػاعي، لعمػػػػػلمل ادلدرسػػػػػة، سػػػػػكاف التػػػػػ اـ (0 

 كاجبالم تنفيذ يف

 ادلعلمػػػػػٌن كبػػػػػٌن ادلعلمػػػػػٌن بػػػػػٌنالقػػػػػوم  األكػػػػػادمي التواصػػػػػل (4 

 .نسبينا عالية كالطبلب

  دلادة الدراسةسبلسة مناقشة ادلعلمٌن  (0 

 عبلقػػػػػػة يكػػػػػػوف ةرسػػػػػػادلد يف العمػػػػػػبلء سلتلػػػػػػف بػػػػػػٌن العبلقػػػػػػة (2 

 كمنسقة كتعاكنية مجاعية

 التعلػػػػػػػػػػيم رلػػػػػػػػػاؿ يف عػػػػػػػػػػاملٌنك  زلافػػػػػػػػػٌن امكانيػػػػػػػػػة تكػػػػػػػػػوين مػػػػػػػػػػربيٌن.د 

، اإلصلػػػػػػػاز مؤشػػػػػػػرات. العاليػػػػػػػة اإلجتماعيػػػػػػػة ادلشػػػػػػػاركة إذل ملإلضػػػػػػػافة

 أم:

 يتمتعػػػػػػػػػػوف كامػػػػػػػػػػل كطػػػػػػػػػػاقم تعلػػػػػػػػػػيم /اتفمعلمػػػػػػػػػػو  كجػػػػػػػػػػود (2 

 تنفيػػػػػػػػػػذ يف العمػػػػػػػػػػل علػػػػػػػػػػى القػػػػػػػػػػدرة مػػػػػػػػػػن عػػػػػػػػػػاؿ   مبسػػػػػػػػػػتول

 ادلدرسي العمل عبء على بناءن  كاجبالم،

 كأصػػػػػػػحاب كاخلػػػػػػػرجيٌن ةادلدرسػػػػػػػ جلنػػػػػػػة بػػػػػػػٌن تعػػػػػػػاكف إقامػػػػػػػة (2 

 الػػػػػػػػػيت ادلدرسػػػػػػػػػي التطػػػػػػػػػوير أنشػػػػػػػػػطة يف اآلخػػػػػػػػػرين ادلصػػػػػػػػػلحة

 جترم بشكل جيد.



 

 

94 
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 التعلػػػػػػػيم معػػػػػػػايًن كفػػػػػػػق التحتيػػػػػػػة كالبنيػػػػػػػة ادلدرسػػػػػػػية ادلرافػػػػػػػق ا تػػػػػػػوفًن.ق 

 .اإلصلاز مؤشرات. الوطنية

كجػػػػػػود بنايػػػػػػة، كقاعػػػػػػة التعلػػػػػػيم، مكتػػػػػػب، معمػػػػػػل، كمكتبػػػػػػة  (2 

 كمرافق  نوية مثثيلية أخرل.

كجػػػػػػػػػود مرافػػػػػػػػػق تعلػػػػػػػػػيم، كػػػػػػػػػ دكات التطبيػػػػػػػػػق، كأداة تعلػػػػػػػػػيم  (2 

 تكنولوجيػػػػػػػػايػػػػػػػػدكم كرقمػػػػػػػػي ملإلضػػػػػػػػافة إذل كجػػػػػػػػود مرافػػػػػػػػق 

 القياسية. كاالتصاالت ادلعلومات

 ، أم:اإلصلاز مؤشرات. شلتعة مادية بيئة تكوين.ك 

 القمامة من نظيفة مفتوحة ةبيئك  مغلقة قاعة (2 

 اجليد كالتعامل سلة مهمبلت كافية توفًن (2 

 توفًن مسالك صرؼ كافية  (0 

 مظللة لتكوف احلديقة كترتيب فضًن (4 

ديكػػػػػػػػن اإلسػػػػػػػػتفادة مػػػػػػػػن حػػػػػػػػي ادلدرسػػػػػػػػة بشػػػػػػػػكل جيػػػػػػػػد أك  (0 

  123 تطور كمكاف للتعليم.
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 مدرسة البلد األمٌن الثانويةبياانت معلمي .ق 

 5.2جدول 

  124البلد األمني الثانويةمدرسة بياانت معلمي 

 مكانة مدرس اإلسم الرقم
التعليم 
 األخري

عام 
 التخرج

2. 
 دمحم لطفي ىدانيت

Ahmad Lutfi Hidayat 
الرنيضة 
 كالصحة

 2220 بكالوريوس معلم

 بوخًنم .3
Bukhairi 

 2221 بكالوريوس معلم األحياء

 دانداف كجاكسونو .4
Dandan Wicaksono 

 2222 بكالوريوس معلم الفي نيء

5. 
 فهمي

Fakhmi _ 
مدير 
 ادلدرسة

 2222 بكالوريوس

 لسنا مكرمة .6
Lisna Mukarramah 

 2220 بكالوريوس معلمة الرنيضيات

 لطفي نذر .7
Lutfi Nazar 

 2220 بكالوريوس معلم الكيمياء

 دمحم زين الدين .8
Muh. Zainuddin 

 2220 بكالوريوس معلم الدين

 دمحم شافعي .9
Muhamad Syafi’i 

 2220 بكالوريوس معلم اللغة العربية
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 دمحم فخر الدين .:
Muhammad Fakhruddin 

 2221 بكالوريوس معلم فنوف

 دمحم مسلم .21
Muhammad Muslim 

 2221 بكالوريوس معلم الرنيضيات

22. 
 براتيوم

Pratiwi 
اللغة 

 اإلندكنيسية
 2220 بكالوريوس معلمة

23. 
 صاحل الدين

Salehuddin 
الابية 
 الوطنية

 2220 بكالوريوس معلم

24. 
 سييت آجة

Siti Ajah 
اللغة 
 اإلصللي ية

 2221 بكالوريوس معلمة

25. 
 سييت رككمينا 

Siti Rukminati 
اللغة 
 اإلصللي ية

 2224 بكالوريوس معلمة
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 مدرسة البلد األمٌن الثانويةبياانت طبلب .ك 

 5.3جدول 

  125البلد األمني الثانوية مدرسة طالببياانت 

الصف  اجلنس الرقم
 األول

الصف 
 الثاين

الصف 
 الثالث

 اجملموع

 12 22 21 42 الطبلب .2

 _ _ _ _ الطالبات .3

 12 22 21 42 اجملموع

 

 درسة البلد األمٌن الثانويةادلرافق كالبنية التحتية دل.ز 

 قاعة ادلعلموف/ات، متوفرة كىي  الة جيدة (2

 متوفرة كىي  الة جيدةقاعة العمل،  (2

 قاعة مدير ادلدرسة، متوفرة كىي  الة جيدة (0

 متوفرة كىي  الة جيدةدكرات ادلياه،  (4

 قاعة التعليم/الدراسة، متوفرة كىي  الة جيدة (0

 متوفرة كىي  الة جيدة قاعة ادلكتبة، (2
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 متوفرة كىي  الة جيدة قاعة العبادة/ادلصلى، (1

  الة جيدةقاعة متعددة اإلستخداـ، متوفرة كىي  (1

 قاعة ادلعمل، متوفرة كىي  الة جيدة (1

  126 متوفرة كىي  الة غًن جيدة.قاعة الفنوف،  (22

 الثانوية مدرسة أـ القرل .2

 الثانوية مدرسة أـ القرلاتريخ نش ة .أ 

 حضػػػػػػػػاراتالبشػػػػػػػر نػػػػػػػرل أوػػػػػػػم أنتجػػػػػػػوا كبنػػػػػػػو  حيػػػػػػػاة اتريػػػػػػػخ بتقصػػػػػػػي

 كتلػػػػػيبوفًن تػػػػػ يف كادلبػػػػػادرة العمػػػػػل أشػػػػػكاؿ مػػػػػن كشػػػػػكل كتقليديػػػػػة ثقافيػػػػػة

 كػػػػػاف الوقػػػػػت، مػػػػػع مػػػػػركر. يواجهووػػػػػا الػػػػػيت احليػػػػػاة كمتطلبػػػػػات احتياجػػػػػات

 االجتمػػػػػػاعي التغيػػػػػػًن علػػػػػػى مباشػػػػػػر أتثػػػػػػًن اليػػػػػػـو كالثقافػػػػػػة احلضػػػػػػارة لتقػػػػػػدـ

 شػػػػػدة أدت فقػػػػػد ال، أـ ذلػػػػػك نػػػػػدرؾ كنػػػػػا إذا كمػػػػػا اجملتمػػػػػع كديناميكيػػػػػات

 مػػػػػػػػػػن متنوعػػػػػػػػػػة رلموعػػػػػػػػػػة ظهػػػػػػػػػػور إذل االجتماعيػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػديناميكيات ىػػػػػػػػػػذه

 ذلػػػػػك يف مبػػػػػا كمعاجلػػػػػة، فوريػػػػػة إجػػػػػاملت تتطلػػػػػب الػػػػػيت كادلشػػػػػاكل ادلشػػػػػاكل

كبػػػػػدءا مػػػػػن  127 .التعلػػػػػيم بعػػػػػادل مباشػػػػػر اتصػػػػػاؿ علػػػػػى ىػػػػػي الػػػػػيت ادلشػػػػػاكل

 يف الوطنيػػػػػػػة الابيػػػػػػػة نظػػػػػػػاـ حػػػػػػػوؿ 2111عػػػػػػػاـ  2قػػػػػػػانوف إنودنيسػػػػػػػيا رقػػػػػػػم 
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. التعلػػػػيم يف احلػػػػق لػػػػو مػػػػواطن كػػػػل أف علػػػػى تػػػػنص 0 ادلػػػػادة الثػػػػاين الفصػػػػل

 الداخليػػػػػػػة ادلػػػػػػدارسادلعهػػػػػػػد أك  يف األطفػػػػػػاؿ ذلػػػػػػك يف مبػػػػػػػا مػػػػػػواطن، لكػػػػػػل

 حػػػػػػ  شلكػػػػػػن تعلػػػػػػيم كأعلػػػػػػى أكسػػػػػػع علػػػػػػى احلصػػػػػػوؿ يف احلػػػػػػق اإلسػػػػػػبلمية،

 .احلياة يف كاالستقبللية كادلهارات ادلعرفة يكتسبوا

مدرسػػػػػة انطبلقػػػػػا مػػػػػن ذلػػػػػك احلػػػػػاؿ، سػػػػػعت مجعيػػػػػة أـ القػػػػػرل يف بنػػػػػاء 

 اليوميػػػػة األطفػػػػاؿ حيػػػػاة يف القػػػػرآف قػػػػيم تع يػػػػ  نظػػػػاـ مػػػػع الثانويػػػػة أـ القػػػػرل

 تػػػػػػػػدبرهك  كحفظػػػػػػػػو كقوانينػػػػػػػػو كمعنػػػػػػػػاه ألفاظػػػػػػػػو القػػػػػػػػرآف تعلػػػػػػػػيم خػػػػػػػػبلؿ مػػػػػػػػن

  128 .كشلارستو

  اـتػػػػػػػأمونتػػػػػػػام مػػػػػػػرآة تعكػػػػػػػس ال الثانويػػػػػػػة مدرسػػػػػػػة أـ القػػػػػػػرلكاعتػػػػػػػربت 

 مػػػػوارد تػػػػوفًن يف ادلشػػػػاركة كىػػػػي رسػػػػالتها إبحػػػػدل ال ىػػػػراء القػػػػرل أـ مجعيػػػػة

 ادلسػػػػػار علػػػػػى تعليميػػػػػة كحػػػػػدات تنظػػػػػيم خػػػػػبلؿ مػػػػػن اجلػػػػػودة عاليػػػػػة بشػػػػػرية

 ككػػػػػػػذلك الثػػػػػػػانوم، التعلػػػػػػػيم إذل ادلدرسػػػػػػػة قبػػػػػػػل مػػػػػػػا مرحلػػػػػػػة مػػػػػػػن ادلدرسػػػػػػػي

 الداخليػػػػػػػػػة كادلػػػػػػػػػدارس التعلػػػػػػػػػيم، رللػػػػػػػػػس مثػػػػػػػػػل. ادلدرسػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػارج التعلػػػػػػػػػيم

 اجلمعيػػػػػػػػة أتسػػػػػػػػيس ا أف منػػػػػػػػذ(. 0 ادلػػػػػػػػادة لتخصصػػػػػػػػات كا ، اإلسػػػػػػػػبلمية

 ، .SH مػػػػػاركتو،.ب ىػػػػػًنم. د مػػػػن العػػػػػدؿ بصػػػػػك 2220 ينػػػػاير 22 يف
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M.Kn.   Drs. Heri B. Marwoto, SH., M.Kn)، يبظهػػر - 20 .رقػػم 

 مؤشػػػػرات خػػػػبلؿ مػػػػن ذلػػػػك مبلحظػػػػة ديكػػػػن. إجيابيػػػػا تقػػػػدما التطػػػػور ىػػػػذا

  129 الطبلب. من اجلدد ادلتقدمٌن كعدد اجملتمع استجابة

 اقػػػػػػػػااح الت سػػػػػػػػيس جلنػػػػػػػػة أعػػػػػػػػدت اإلمكػػػػػػػػاانت، ىػػػػػػػػذهانطبلقػػػػػػػػا مػػػػػػػػن 

 سػػػػػػػػيتم الػػػػػػػػيت الثانويػػػػػػػػة مدرسػػػػػػػػة أـ القػػػػػػػػرل بتصػػػػػػػػميم يتعلػػػػػػػػق فيمػػػػػػػػا إنشػػػػػػػػاء

 كاألىػػػػػػػػػػػػػػداؼ كالرسػػػػػػػػػػػػػػالة لرؤيػػػػػػػػػػػػػػةمل يتعلػػػػػػػػػػػػػػق فيمػػػػػػػػػػػػػػا خاصػػػػػػػػػػػػػػة إنشػػػػػػػػػػػػػػاؤىا،

 مػػػػػػػػػن بسلسػػػػػػػػػلة ادلػػػػػػػػػركر بعػػػػػػػػػد. كاإلدارة الػػػػػػػػػتعلم كمنػػػػػػػػػاذج كاالسػػػػػػػػػااتيجيات

 أبريػػػػػػػػػػػػل 2 يف عقػػػػػػػػػػػػدت الػػػػػػػػػػػػيت معيػػػػػػػػػػػػةاجل إدارة مػػػػػػػػػػػػع االقػػػػػػػػػػػػااح نقاشػػػػػػػػػػػػات

 قبػػػػػػل مػػػػػػن كالػػػػػػربانما التخطػػػػػػيط زلتػػػػػػول اعتمػػػػػػاد أخػػػػػػًننا ا كالػػػػػػيت ،2221

  130 اجلمعية.

 بتػػػػػػوفًن يتعلػػػػػػق فيمػػػػػػا خاصػػػػػػة كافيػػػػػػة، اإلعػػػػػػداد مرحلػػػػػػة اعتػػػػػػرب أف بعػػػػػػد

  131 مدرسة  نوية. إنشاء طلب تتقدـ اجلمعية للدراسة، مكاف
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 الثانوية مدرسة أـ القرلىوية .ب 

 الثانوية مدرسة أـ القرل:   االسم

 : أىلية  احلالة

 : ا التسجيل االكادديي االعتماد

085251110125:  رقم اذلاتف/اجلواؿ

 قرية مليور 24شارع كامبانا مليونا :   العنواف
   Jl. Kambang Payung Rt. 04 Desa Bayur 

 : ىاكر غادينا  مقاطعة

 71418:   رقم الربيد

 ummulqura85@gmail.com:   اإلدييل

 2221:  اتريخ الت سيس

  132 .الثانوية مدرسة أـ القرلالرؤية كالرسالة كأىداؼ .ج 

 الرؤسة (2

 أخبلؽ كردية كماىرتكوين جيل صاحل، مؤمن، ذك 
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 الرسالة (2

 ْحيدة ذك أخبلؽك  كتعاذل سبحانو هللا خيشوف انتاج شخصيات(أ 

 كالسنة القرآف أساس على

تطوير التعليم ادلتمي  يف رلاؿ التحفي ، كالكتب الكتب  (ب 

 الكبلسيكية مع إضافة العلـو كالتكنولوجيا

 اذلدؼ (0

 ساعة من ادلمكن تكوين طبلب: 24مع نظاـ تعليم 

 قوم مل  تعاذل ذك إدياف(أ 

 ذك أخبلؽ كردية(ب 

 قادر على تبلكة القرآف  سب التجويد(ج 

 حاف  للقرآف الكرمي (د 

 قادر على قراءة الكتب الكبلسيكية(ق 

 قادر على فهم كإتقاف العلـو كالتكنولوجيا(ك 
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  133الثانوية مدرسة أـ القرلمعلمي .د 

 5.4جدول 

 الثانوية مدرسة أم القرىمعلمي 

 اجملموع حالة ادلعلم الرقم
 التعليم األخري

 اثنوية
ابكالوريو 

 س
 دكتوراة ماجستري

 2 2 20 2 24 مدرس غًن دائم .2

 - - 2 - 2 موظف غًن دائم .3

 2 2 22 2 20 اجملموع
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  134الثانوية مدرسة أـ القرلطلبة .ق 

 5.5جدول 

 الثانوية مدرسة أم القرى طلبة

 اجملموع طالبات طالب الصف الرقم

 01 22 22 األكؿ .2

 42 22 22 الثاين .3

 20 1 24 الثالث .4

 222 02 02 اجملموع

 

  135الثانوية درسة أـ القرلادلرافق كالبنية التحتية دل.ك 

 5.6جدول 

 الثانوية درسة أم القرىادلرافق والبنية التحتية دلبيان 

 احلالة اجملموع نوع القاعة الرقم

 جيدة 2 قاعة التعليم .2
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 جيدة 2 قاعة مدير ادلدرسة .3

 جيدة 2 قاعة ادلعلموف/ات .4

 جيدة 2 قاعة اإلدارة .5

 جيدة 2 قاعة العبادة/ادلصلى/ادلسجد .6

 جيدة 2 قاعة ادلكتب .7

 جيدة 2 قاعة الكافاني .8

 جيدة 2 دكرة ادلياة للمعلم/ة .9

 جيدة 4 دكرة ادلياة للطلبة .:

 جيدة 2 السكن .21

 جيدة 2 قاعة احلاسوب .22

 جيدة 2 قاعة احلاسوب احملموؿ .23

 جيدة 0 قاعة الطباعة .24

 جيدة 2 قاعة منظمة الطلبة .25

 جيدة 2 قاعة الصحة .26

 جيدة 2 قاعة التوجيو كاإلرشاد .27
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 جيدة 2 معمل الدين .28

 

 عرض البياانت

مدرسػػػػػػػػػػػػة البلػػػػػػػػػػػػد األمػػػػػػػػػػػػٌن الثانويػػػػػػػػػػػػة كانػػػػػػػػػػػػدانغانا تعلػػػػػػػػػػػػيم ادلفػػػػػػػػػػػػردات لطػػػػػػػػػػػػبلب 

 .القرل الثانوية أمونتاممدرسة أـ طبلب ك 

 مدرسة البلد األمٌن كانداصلاف .2

 مفردات اللغة العربية اليت تستخدمها الطبلب.أ 

مفػػػػػػردات اللغػػػػػػة العربيػػػػػػة يعتػػػػػػرب جػػػػػػ ءا مهػػػػػػم للغايػػػػػػة ألف يف كثرتػػػػػػو يػػػػػػؤثر 

أتثػػػػػػػػػًنا إجيابيػػػػػػػػػا أك سػػػػػػػػػلبيا يف زلادثػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػخص. كلػػػػػػػػػذلك، ديكػػػػػػػػػن مبلحظػػػػػػػػػة 

 الصور اآل :إجيابية ادلفردات الذم ديتلكو الطبلب يف 

 تناسب ادلفردات ادلعطى (2

جتػػػػػػػب تناسػػػػػػػب ادلفػػػػػػػردات مػػػػػػػع الػػػػػػػنص أك مػػػػػػػع موضػػػػػػػوع احملادثػػػػػػػة. 

تناسػػػػػػػػػب ادلفػػػػػػػػػردات يػػػػػػػػػؤثر يف لياقػػػػػػػػػة احملادثػػػػػػػػػة. كلػػػػػػػػػذلك، قػػػػػػػػػاـ الباحػػػػػػػػػث 
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مببلحظػػػػػػػػػة تناسػػػػػػػػػب مفػػػػػػػػػردات الطػػػػػػػػػبلب مػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػنص أك مػػػػػػػػػع موضػػػػػػػػػوع 

 احملادثة، فبلح  أف:

ك يػػػػػػػػتقن الطػػػػػػػػبلب الكثػػػػػػػػًن مػػػػػػػػن ادلفػػػػػػػػردات العربيػػػػػػػػة. الحػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػ

 الفصػػػػػػل طػػػػػػبلبعنػػػػػػدما رآ مهػػػػػػارة الطػػػػػػبلب يف احملادثػػػػػػة ملللغػػػػػػة العربيػػػػػػة. ك 

 طػػػػػػػػبلب ككػػػػػػػػذلك الثػػػػػػػػاين الفصػػػػػػػػل طػػػػػػػػبلب مػػػػػػػػن األكؿ ال يقػػػػػػػػل مهػػػػػػػػارلم

  136 .العربية ملللغة التحدث اعتادك الطبلب فكل. لثالثا الفصل

ديكػػػػػػن اثبػػػػػػػات نتػػػػػػػائا البحػػػػػػػث السػػػػػػابق مػػػػػػػن خػػػػػػػبلؿ ادلقالػػػػػػػة الػػػػػػػيت 

 بلب، منها:أجرلا الباحث مع رلموعة من الط

 علػػػػى قػػػػادرين لنكػػػػوفيػػػػتم تعليمنػػػػا  ىنػػػػاصػػػػرح دمحم علػػػػي علػػػػى أف "

 تػػػػػػػػػتم الػػػػػػػػػيت الكتػػػػػػػػػب بفهػػػػػػػػػم عبلقػػػػػػػػػة ذلػػػػػػػػػا ألف العربيػػػػػػػػػة، ملللغػػػػػػػػػة التحػػػػػػػػػدث

 مػػػػا غالبنػػػػاكأيضػػػػا . العربيػػػػة فػػػػرداتادل مضػػػػاعفة منػػػػا طلػػػػب لػػػػذلك. دراسػػػػتها

 ادلفػػػػػػردات ىػػػػػػذه يتناسػػػػػػب كعػػػػػػادة العربيػػػػػػة ملللغػػػػػػة مفػػػػػػردات األسػػػػػػاتذ يػػػػػػوفر

  137 ".دراستها تتم اليت ادلوضوعات مع
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كصػػػػػػػػػػرح مجػػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػػدين أيضػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػى أف "كيػػػػػػػػػػوفر لنػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػتاذان 

 تػػػػػػػػػػتم الػػػػػػػػػيت ادلوضػػػػػػػػػػوعات مفػػػػػػػػػردات يتناسػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػع أنشػػػػػػػػػطتنا اليوميػػػػػػػػػة ك

، كغػػػػػػػًن ذلػػػػػػػك، يقػػػػػػػـو أسػػػػػػػتاذان بشػػػػػػػرح مسػػػػػػػتخدمات ادلفػػػػػػػردات دراسػػػػػػػتها

  138 ادلعطى لنا."

لنػػػػػا كصػػػػػرح فخػػػػػر الػػػػػرازم أيضػػػػػا علػػػػػى أف "تلػػػػػك ادلفػػػػػردات ادلعطػػػػػى 

تتناسػػػػب كثػػػػػًنا مػػػػػع احتياجاتنػػػػػا، ألف تلػػػػػك ادلفػػػػػردات مفيػػػػػدة جػػػػػدا عنػػػػػدما 

نريػػػػد فهػػػػػم الكتػػػػػاب الػػػػػذم نقػػػػػوؾ بدراسػػػػػتو. كإضػػػػػافة إذل ذلػػػػػك، ادلفػػػػػردات 

  139 ادلعطى مفيدة أيضا أثناء احملادثة اليت جترم بٌن الطبلب."

نسػػػػػػػػػػتنتا مػػػػػػػػػػن نتػػػػػػػػػػائا ادلبلحظػػػػػػػػػػة كادلقابلػػػػػػػػػػة خبصػػػػػػػػػػوص تناسػػػػػػػػػػب 

لطػػػػبلب مػػػػن قبػػػػل معلػػػػم اللغػػػػة العربيػػػػة علػػػػى أف ادلفػػػػردات العربيػػػػة ادلعطػػػػى ل

معلػػػػػػػػم اللغػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة يف مدرسػػػػػػػػة البلػػػػػػػػد األمػػػػػػػػٌن قػػػػػػػػاـ ملعطػػػػػػػػاء الطػػػػػػػػبلب 

 تػػػػػػػػػػتم الػػػػػػػػػػيت ادلوضػػػػػػػػػػوعاتمفػػػػػػػػػػردات عربيػػػػػػػػػػة مناسػػػػػػػػػػبة أم تتناسػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػع 

، كتتناسػػػػػػػب أيضػػػػػػػا مػػػػػػػع احتياجػػػػػػػات اليوميػػػػػػػة للطػػػػػػػبلب كحملادثػػػػػػػة دراسػػػػػػػتها

 الطبلب اليت جترم بٌن الطبلب.
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 حف  ادلفردات ادلعطى ذلم إمكانية الطبلب على (2

أف  جيػػػػػػػػب العربيػػػػػػػػة، ادلفػػػػػػػػردات كخاصػػػػػػػػة ادلفػػػػػػػػردات، إعطػػػػػػػػاء عنػػػػػػػػد

 لػػػػػدل ادلوجػػػػػودة كالظػػػػػركؼ ادلواقػػػػػف. الطػػػػػبلب قػػػػػدرةتتناسػػػػػب أيضػػػػػا مػػػػػع 

الػػػػػذم علػػػػػى ادلعلػػػػػم التفكػػػػػًن  االعتبػػػػػارات أك األسػػػػػاس أيضنػػػػػا ىػػػػػي الطػػػػػبلب

 علػػػػى الطػػػػبلب قػػػػدرة باحػػػػثال يبلحػػػػ  لػػػػذلك. ادلفػػػػردات تػػػػوفًن عنػػػػد فيػػػػو

ادلبلحظػػػػػة  نتػػػػػائامػػػػػن  ك العربيػػػػػة اللغػػػػػة معلػػػػػم يعطيػػػػػو الػػػػػيت ادلفػػػػػردات حفػػػػػ 

 :أف تظهر

يسػػػػػػػػػػهل علػػػػػػػػػػى الطػػػػػػػػػػبلب حفػػػػػػػػػػ  ادلفػػػػػػػػػػردات. كذلػػػػػػػػػػك يعػػػػػػػػػػود إذل 

عػػػػػادات الطػػػػػبلب اليوميػػػػػة.  يػػػػػث أوػػػػػم دكمػػػػػا يقومػػػػػوف يف حفػػػػػ  الػػػػػدرس 

الػػػػػػػذم ا دراسػػػػػػػتو مباشػػػػػػػرة بعػػػػػػػد انتهػػػػػػػائهم مػػػػػػػن صػػػػػػػبلة الصػػػػػػػبح مجاعػػػػػػػة. 

لعربيػػػػػػػػػػة. كىػػػػػػػػػػذه العػػػػػػػػػػادة جتعػػػػػػػػػػل كخاصػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػدرس ادلتعلػػػػػػػػػػق ملدلفػػػػػػػػػػردات ا

الطػػػػػػػػػبلب بشػػػػػػػػػعركف بسػػػػػػػػػهولة حفػػػػػػػػػ  ادلفػػػػػػػػػردات العربيػػػػػػػػػة كال جيػػػػػػػػػدكف أم 

  140 عرقلة يف احلف ."

 

                                                           
140

Observasi terhadap Siswa SMA al-Baladul Amin 



 

 

110 

110 

ديكػػػػػػن اثبػػػػػػػات نتػػػػػػػائا البحػػػػػػػث السػػػػػػابق مػػػػػػػن خػػػػػػػبلؿ ادلقالػػػػػػػة الػػػػػػػيت 

 أجرلا الباحث مع رلموعة من الطبلب، منها:

قػػػػػاؿ رْحػػػػػت "أان شخصػػػػػيا احلفػػػػػ  سػػػػػهل مللنسػػػػػبة رل. يف البدايػػػػػة  

كلكػػػػػن مػػػػػع العػػػػػادة أصػػػػػبح يسػػػػػًنا. عػػػػػادة مػػػػػا احفػػػػػ  بعػػػػػد كػػػػػاف صػػػػػعب، 

اوػػػػائي مػػػػن الصػػػػلوات اخلمػػػػس أك بػػػػٌن الصػػػػلوات، كأكثػػػػر األكقػػػػات راحػػػػة 

  141 كأطوذلا للحف  ىي ما بعد صبلة الصبح."

كقػػػػػػػػػاؿ زلفػػػػػػػػػوجي أيضػػػػػػػػػا "أمػػػػػػػػػا خبصػػػػػػػػػوص احلفػػػػػػػػػ  فهػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػهل 

 142 للغاية، ألوا أصبحت عادة لنا بصفتنا طبلب ىنا."

حلفػػػػػػػػ  سػػػػػػػػهل رل، ألين اعتػػػػػػػػد علػػػػػػػػى كقػػػػػػػػاؿ دمحم علمػػػػػػػػي أيضػػػػػػػػا "ا

احلفػػػػػ . اقػػػػػـو  فػػػػػ  كػػػػػل يػػػػػـو لػػػػػيس فقػػػػػ  ادلفػػػػػردات العربيػػػػػة بػػػػػل احفػػػػػ  

  143 الدركس األخرل أيضا."

نسػػػػػػػػػػتنتا مػػػػػػػػػػن نتػػػػػػػػػػائا ادلبلحظػػػػػػػػػػة كادلقابلػػػػػػػػػػة خبصػػػػػػػػػػوص إمكانيػػػػػػػػػػة 

الطػػػػػػبلب يف حفػػػػػػ  ادلفػػػػػػردات العربيػػػػػػة ادلعطػػػػػػى للطػػػػػػبلب مػػػػػػن قبػػػػػػل معلػػػػػػم 

ٌن ال جيػػػػػػػػدكف أم اللغػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة علػػػػػػػػى أف طػػػػػػػػبلب مدرسػػػػػػػػة البلػػػػػػػػد األمػػػػػػػػ
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صػػػػػعوبة يف حفػػػػػ  ادلفػػػػػردات العربيػػػػػة. كذلػػػػػك انتػػػػػا عػػػػػن عػػػػػادة الطػػػػػبلب، 

 يػػػػػػث ىػػػػػػم اعتػػػػػػادك علػػػػػػى حفػػػػػػ  الػػػػػػدركس الػػػػػػذم ا دراسػػػػػػتو يوميػػػػػػا بعػػػػػػد 

انتهػػػػػػائهم مػػػػػػن صػػػػػػبلة الصػػػػػػبح، كخاصػػػػػػة الػػػػػػدرس ادلتعلػػػػػػق بفػػػػػػردات اللغػػػػػػة 

العربيػػػػػػة. ىػػػػػػذه العػػػػػػادة جعلػػػػػػت مػػػػػػن الطػػػػػػبلب يشػػػػػػعركف بسػػػػػػهولة احلفػػػػػػ . 

 فردات اللغة العربية. كخاصة يف حف  درس

 إمكانية الطبلب يف استخداـ ادلفرات  (0

يف اسػػػػػػػػػتخداـ ادلفػػػػػػػػػردات، كخاصػػػػػػػػػة ادلفػػػػػػػػػردات العربيػػػػػػػػػة جيػػػػػػػػػب أف 

تتناسػػػػػػب مػػػػػػع ادلوضػػػػػػوع أك الػػػػػػدرس الػػػػػػذم يػػػػػػتم دراسػػػػػػتو. احلػػػػػػدث كاحلػػػػػػاؿ 

اجلػػػػارم أثنػػػػاء احملادثػػػػة، ككػػػػذلك األمػػػػر أك النقػػػػاش الػػػػذم حيػػػػاكر عنػػػػو يػػػػؤثر 

اسػػػػػػػتخدامو. كذلػػػػػػػذا، الطػػػػػػػبلب مطالػػػػػػػب  علػػػػػػػى اختيػػػػػػػار ادلفػػػػػػػردات البلئػػػػػػػق

مػػػػػنهم امكانيػػػػػة اسػػػػػتخداـ ادلفػػػػػردات العربيػػػػػة الػػػػػيت يتقنووػػػػػا أثنػػػػػاء زلػػػػػادثتهم 

مػػػػػع اآلخػػػػػرين. فلػػػػػذلك يقػػػػػـو الباحػػػػػث مببلحظػػػػػة إمكانيػػػػػة الطػػػػػبلب علػػػػػى 

اسػػػػػػػتخداـ ادلفػػػػػػػردات ادلعطػػػػػػػػى مػػػػػػػن قبػػػػػػػل معلػػػػػػػػم اللغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة، فبلحػػػػػػػػ  

 اآل :

بيػػػػػػػػػػػػة بكػػػػػػػػػػػػل الحػػػػػػػػػػػػ  أف الطػػػػػػػػػػػػبلب يسػػػػػػػػػػػػتخدموف ادلفػػػػػػػػػػػػردات العر 

سػػػػػػػػػػػهولة. كيرجػػػػػػػػػػػع ذلػػػػػػػػػػػك إذل عػػػػػػػػػػػادة الطػػػػػػػػػػػبلب،  يػػػػػػػػػػػث أف الطػػػػػػػػػػػبلب 
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يتحػػػػػدثوف كيسػػػػػػتخدموف اللغػػػػػػة العربيػػػػػػة أكثػػػػػػر مػػػػػػن لغػػػػػػة األـ  لغػػػػػػة بنجػػػػػػر( 

مػػػػػػػػػن الطػػػػػػػػػبلب يشػػػػػػػػػعركف  جتعػػػػػػػػػل العػػػػػػػػػادة ىػػػػػػػػػذهيف أنشػػػػػػػػػطتهم اليوميػػػػػػػػػة. ك 

  144 كجيدكف عرقلة فيها. العربية ادلفردات بسهولة شلارسة استخداـ

السػػػػػػابق مػػػػػػػن خػػػػػػػبلؿ ادلقالػػػػػػػة الػػػػػػػيت ديكػػػػػػن اثبػػػػػػػات نتػػػػػػػائا البحػػػػػػػث 

 أجرلا الباحث مع رلموعة من الطبلب، منها:

صػػػػػرح غػػػػػ ارل رْحػػػػػن قػػػػػائبل "قػػػػػد اعتػػػػػدت التحػػػػػدث ملللغػػػػػة العربيػػػػػة. 

اسػػػػػػػػػػػتخدـ ادلفػػػػػػػػػػػردات الػػػػػػػػػػػذم حفظتػػػػػػػػػػػو مسػػػػػػػػػػػبقا ألنيـ يف ىػػػػػػػػػػػذا ادلعهػػػػػػػػػػػد 

كأمارسػػػػػػػػو. كأشػػػػػػػػعر، أف ىػػػػػػػػذا ال حيػػػػػػػػدث رل فقػػػػػػػػط كإمنػػػػػػػػا حيػػػػػػػػدث لكػػػػػػػػل 

  145 الطبلب."

جػػػػػبلؿ "السػػػػػتخداـ كشلارسػػػػػة ادلفػػػػػردات العربيػػػػػة كأيضػػػػػا قػػػػػاؿ مجيػػػػػل 

يف احملادثػػػػػػة لػػػػػػػيس أبمػػػػػػػر صػػػػػػعب. ألوػػػػػػػا أصػػػػػػػبحت عػػػػػػادة لنػػػػػػػا مللتحػػػػػػػدث 

ملللغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة أكثػػػػػػػر مػػػػػػػن لغتنػػػػػػػا. كاحلػػػػػػػاؿ نفسػػػػػػػو مللنسػػػػػػػبة ألصػػػػػػػدقائي، 

 يػػػػػػػػػػػػث أف الوضػػػػػػػػػػػػع كادلكػػػػػػػػػػػػاف يػػػػػػػػػػػػدفعنا إذل التحػػػػػػػػػػػػدث ملللغػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػة 

    146كشلارستها بشكل مستمر"
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"ال أجػػػػػػػػد صػػػػػػػػعوبة يف اسػػػػػػػػتخداـ شلارسػػػػػػػػة كسػػػػػػػػليماف أيضػػػػػػػػا قػػػػػػػػاؿ 

ادلفػػػػػػردات العربيػػػػػػة، كذلػػػػػػك رجعػػػػػػا للوضػػػػػػع  يػػػػػػث كػػػػػػل الطػػػػػػبلب ديارسػػػػػػوف 

  147 الشيء نفسو."

نسػػػػػػػػػػتنتا مػػػػػػػػػػن مبلحظػػػػػػػػػػة إمكانيػػػػػػػػػػة الطػػػػػػػػػػبلب علػػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػػتخداـ 

كشلارسػػػػػػػة ادلفػػػػػػػردات ادلعطػػػػػػػى مػػػػػػػن قبػػػػػػػل معلػػػػػػػم اللغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة نبلحػػػػػػػ  أف 

الطػػػػػػػػبلب متكنػػػػػػػػو مػػػػػػػػن اسػػػػػػػػتخداـ كشلارسػػػػػػػػة ادلفػػػػػػػػردات العربيػػػػػػػػة بسػػػػػػػػهولة. 

كذلػػػػػػك رجعػػػػػػا إذل عػػػػػػادة الطػػػػػػبلب اليوميػػػػػػة  يػػػػػػث أوػػػػػػم يتحػػػػػػدثوف ملللغػػػػػػة 

كىػػػػػػػػذه العػػػػػػػػاة جتعػػػػػػػػل مػػػػػػػػن العربيػػػػػػػػة أكثػػػػػػػػر مػػػػػػػػن لغػػػػػػػػة األـ  لغػػػػػػػػة بنجػػػػػػػػر(. 

الطػػػػػػػػبلب يشػػػػػػػػعركف بسػػػػػػػػهولة اسػػػػػػػػتخداـ كشلارسػػػػػػػػة ادلفػػػػػػػػردات العربيػػػػػػػػة كال 

 بشعركف أبم ثقل فيو.

مدرسػػػػػػػػػػػة البلػػػػػػػػػػػد األمػػػػػػػػػػػٌن  طػػػػػػػػػػػبلب تطبيػػػػػػػػػػػق القواعػػػػػػػػػػػد العربيػػػػػػػػػػػو علػػػػػػػػػػػى احملادثػػػػػػػػػػػة

ك يقػػػػػػػػػػػـو  .مدرسػػػػػػػػػػػة أـ القػػػػػػػػػػػرل الثانويػػػػػػػػػػػة أمونتػػػػػػػػػػػامطػػػػػػػػػػػبلب الثانويػػػػػػػػػػػة كانػػػػػػػػػػػدانغانا ك 

اعػػػػػػػػػػػػد اللغػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػة يف الوضػػػػػػػػػػػػع الباحػػػػػػػػػػػث مببلحظػػػػػػػػػػػػة حسػػػػػػػػػػػن فهػػػػػػػػػػػػم الطػػػػػػػػػػػبلب لقو 
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 طريقة ادلعلم/ة يف تعليم قواعد اللغة للطبلب (2

 هػػػػػارةادل  ػػػػػذهلتعلػػػػػيم قواعػػػػػد اللغػػػػػة العربيػػػػػة حيتػػػػػاج إذل مهػػػػػارة جيػػػػػدة،  يػػػػػث 

ا العربيػػػػػػة اللغػػػػػػة قواعػػػػػػد فهػػػػػػم الطػػػػػػبلب علػػػػػػى يسػػػػػػهل أف ديكػػػػػػن قػػػػػػـو ي لػػػػػػذلك. جيػػػػػػدن

 اللغػػػػػػػة قواعػػػػػػد طبل ػػػػػػػم تعلػػػػػػيم يف العربيػػػػػػة اللغػػػػػػػة معلمػػػػػػي مهػػػػػػػارة بلحػػػػػػ مب الباحػػػػػػث

 على النحو التارل: النتائا، كتظهر العربية

يعلػػػػػػم معلمػػػػػػي اللغػػػػػػة العربيػػػػػػة طبل ػػػػػػم بشػػػػػػكل جيػػػػػػد، ألف الطػػػػػػبلب متكنػػػػػػو 

  ػػػػػػا يفهػػػػػم الػػػػػيت الطريقػػػػػةمػػػػػن فهػػػػػم قواعػػػػػد اللغػػػػػػة يف اللغػػػػػة العربيػػػػػة بكػػػػػل سػػػػػػهولة. ك 

بتطبيقػػػػػػػو يقػػػػػػػـو  ي أكالن الػػػػػػػدرس  شػػػػػػػرحب البػػػػػػػدء ىػػػػػػػي طبل ػػػػػػػم العربيػػػػػػػة اللغػػػػػػػة معلمػػػػػػػو

 يفهػػػػػػػم  يػػػػػػػث الفػػػػػػػور، علػػػػػػػى تعلمهػػػػػػػا ا الػػػػػػػيت القواعػػػػػػػد تطبيػػػػػػػق يػػػػػػػتم ،إذا. مباشػػػػػػػرة

  148 .العربية اللغة يف القواعد استخداـ أك كظيفة بسهولة الطبلب

ديكػػػػػػػن اثبػػػػػػػات نتػػػػػػػائا البحػػػػػػػث السػػػػػػػابق مػػػػػػػن خػػػػػػػبلؿ ادلقالػػػػػػػة الػػػػػػػيت أجرلػػػػػػػا 

 الباحث مع رلموعة من الطبلب، منها:

قػػػػػػػػػاؿ دمحم علػػػػػػػػػي "أان معجػػػػػػػػػب جػػػػػػػػػدا بطريقػػػػػػػػػة أسػػػػػػػػػتاذ حسػػػػػػػػػٌن يف تعليمنػػػػػػػػػا 

قواعػػػػػد اللغػػػػػة يف اللغػػػػػة العربيػػػػػة، كألنػػػػػو مػػػػػريح كطريقػػػػػة شػػػػػرحو سػػػػػهلة كإضػػػػػافة علػػػػػى 
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ذلػػػػػك دكمػػػػػا يقػػػػػـو بتطبيػػػػػق مػػػػػا تعلمنػػػػػا مػػػػػن القواعػػػػػد مباشػػػػػرة. كلػػػػػذلك أشػػػػػعر أبنػػػػػين 

  149 ."أفهم بشكل سريع كأيضا يسهل استخدامو أثناء احملادثة ملللغة العربية

كقػػػػػػاؿ مجػػػػػػاؿ الػػػػػػدين أيضػػػػػػا "قػػػػػػد علمنػػػػػػا أسػػػػػػتاذان بشػػػػػػكل جيػػػػػػد، بػػػػػػدليل أان 

  150 كأصدقائي متكنا يف فهم قواعد اللغة يف اللغة العربية."

كقػػػػػاؿ فخػػػػػر الػػػػػرازم أيضػػػػػا "أسػػػػػتاذ حسػػػػػٌن أيضػػػػػا أسػػػػػتاذان يف اللغػػػػػة العربيػػػػػة. 

أان كأصػػػػػػػػدقائي اآلخػػػػػػػػرين نػػػػػػػػتمكن مػػػػػػػػن فهػػػػػػػػم الػػػػػػػػدركس ادلعطػػػػػػػػى مػػػػػػػػن قبلػػػػػػػػو بغايػػػػػػػػة 

  151 كخاصة يف دركس قواعد اللغة يف اللغة العربية."السهولة، 

نسػػػػػتنتا مػػػػػن نتػػػػػائا ادلبلحظػػػػػة كادلقابلػػػػػة خبصػػػػػوص طريقػػػػػة ادلعلػػػػػم/ة يف تعلػػػػػيم 

قواعػػػػد اللغػػػػة للطػػػػبلب، أف معلػػػػم/ة اللغػػػػة العربيػػػػة قػػػػد علػػػػم طبل ػػػػم بطريقػػػػة جيػػػػدة. 

ألف الطػػػػػػػػبلب متكنػػػػػػػػو مػػػػػػػػن فهػػػػػػػػم قواعػػػػػػػػد اللغػػػػػػػػة يف اللغػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة بكػػػػػػػػل سػػػػػػػػهولة. 

الػػػػػدرس  شػػػػػرحب البػػػػػدء ىػػػػػي طبل ػػػػػم العربيػػػػػة اللغػػػػػة معلمػػػػػو  ػػػػػا يفهػػػػػم الػػػػػيت الطريقػػػػػةك 

 علػػػػػػػى تعلمهػػػػػػػا ا الػػػػػػػيت القواعػػػػػػػد تطبيػػػػػػػق يػػػػػػػتم ،إذا. يقػػػػػػػـو بتطبيقػػػػػػػو مباشػػػػػػػرة ي أكالن 

 اللغػػػػػػػة يف القواعػػػػػػػد اسػػػػػػػتخداـ أك كظيفػػػػػػػة بسػػػػػػػهولة الطػػػػػػػبلب يفهػػػػػػػم  يػػػػػػػث الفػػػػػػػور،
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 قدرة الطبلب يف فهم قواعد اللغة  (2

تتعلػػػػػػػق يف  ألوػػػػػػػا ،أمػػػػػػػر مهػػػػػػػم العربيػػػػػػػة اللغػػػػػػػة يفاللغويػػػػػػػة  القواعػػػػػػػديعػػػػػػػد فهػػػػػػػم 

. اآلخػػػػػرين مػػػػػع يتواصػػػػػل عنػػػػػدما العربيػػػػػة للغػػػػػةمل حسػػػػػن كيفيػػػػػة الشػػػػػخص يف احملادثػػػػػة

 عنػػػػػػػد ادلوجػػػػػػػودة كالظػػػػػػػركؼ ادلوقػػػػػػػف مػػػػػػع التكيػػػػػػػف اللغػػػػػػػة مسػػػػػػػتخدمي علػػػػػػػى جيػػػػػػب

 الػػػػػػيت النحويػػػػػػة القواعػػػػػػد مناقشػػػػػػتو حيػػػػػػدد يػػػػػػتم الػػػػػػذم ادلناقشػػػػػػة موضػػػػػػوعف. التواصػػػػػػل

 فهػػػػػػػػم يف الطػػػػػػػػبلب قػػػػػػػػدرة ةبلحظػػػػػػػػقػػػػػػػػـو الباحػػػػػػػػث مبي لػػػػػػػػذلك. اسػػػػػػػػتخدامها سػػػػػػػػيتم

 نتائا مبلحظتو على النحو التارل:ك  ،العربية اللغة معلم/ة قدمها اليت القواعد

الحػػػػػػػػ  الباحػػػػػػػػث أف الطػػػػػػػػبلب يفهمػػػػػػػػـو القواعػػػػػػػػد اللغويػػػػػػػػة بكػػػػػػػػل سػػػػػػػػهولة. 

احملادثػػػػػػة، كىػػػػػذا يرجػػػػػػع إذل طريقػػػػػػة ادلعلػػػػػم اجليػػػػػػد يف التعلػػػػػػيم كإذل عػػػػػادة الطػػػػػػبلب يف 

 يػػػػث ىػػػػم يتحػػػػدثوف ملللغػػػػة العربيػػػػة أكثػػػػر مػػػػن لغػػػػتهم احملليػػػػة  لغػػػػة بنجػػػػر(. ديػػػػارس 

الطػػػػبلب القواعػػػػد العربيػػػػة بسػػػػهولة، كذلػػػػك ألنػػػػو ال يػػػػتم تفهػػػػيم قواعػػػػد اللغػػػػة العربيػػػػة 

  152 فقط بل ا تفهيم كيفية استخداـ قواعد اللغة العربية يف احملادثة.

ؿ ادلقالػػػػػػػة الػػػػػػػيت أجرلػػػػػػػا ديكػػػػػػػن اثبػػػػػػػات نتػػػػػػػائا البحػػػػػػػث السػػػػػػػابق مػػػػػػػن خػػػػػػػبل

 الباحث مع رلموعة من الطبلب، منها:
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قػػػػػاؿ رْحػػػػػت "أان شخصػػػػػيا ال أجػػػػػد صػػػػػعوبة يف تطبيػػػػػق قواعػػػػػد اللغػػػػػة العربيػػػػػة 

أنثػػػػاء التحػػػػدث ملللغػػػػة العربيػػػػة. لكػػػػل يػػػػـو نتحػػػػدث غالبػػػػا ملللغػػػػة العربيػػػػة أكثػػػػر مػػػػن 

يف  لغتنػػػػػػػػػا احملليػػػػػػػػػة أك لغػػػػػػػػػة بنجػػػػػػػػػر. كإضػػػػػػػػػافة إذل احملادثػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػنحن نتطبقهػػػػػػػػػا أيضػػػػػػػػػا

  153 دراستنا للكتب كخاصة الكتب العربية."

كقػػػػػاؿ سلفػػػػػوجي أيضػػػػػا "ال أجػػػػػد صػػػػػعوبة يف فهػػػػػم قواعػػػػػد اللغػػػػػة العربيػػػػػة. قػػػػػد 

اعتػػػػدان التحػػػػدث ملللغػػػػة العربيػػػػة كلػػػػذلك يسػػػػػهل علينػػػػا تطبيػػػػق قواعػػػػد اللغػػػػة العربيػػػػػة 

  154اليت تعلمناه. كإضافة أننا نستعملها يف دراسة الكتب"

قواعػػػػػد اللغػػػػػة العربيػػػػػة ليسػػػػػت صػػػػػعبة مللنسػػػػػبة كقػػػػػاؿ دمحم علمػػػػػي أيضػػػػػا "فهػػػػػم 

رل. كلهػػػػػا أصػػػػػبحت سػػػػػهلة، فالوضػػػػػع جيعلهػػػػػا سػػػػػهلة.  يػػػػػث ضلػػػػػن دكمػػػػػا مطػػػػػالبوف 

  155يف التحدث ملللغة العربية"

 فهػػػػػػم يف الطػػػػػػبلب قػػػػػػدرةنسػػػػػػتنتا مػػػػػػن نتػػػػػػائا ادلبلحظػػػػػػة كادلقابلػػػػػػة خبصػػػػػػوص 

لغويػػػػػة أف الطػػػػػبلب يفهمػػػػػـو القواعػػػػػد ال العربيػػػػػة اللغػػػػػة معلػػػػػم/ة قػػػػػدمها الػػػػػيت القواعػػػػػد

بكػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػهولة. كىػػػػػػػػػذا يرجػػػػػػػػػع إذل طريقػػػػػػػػػة ادلعلػػػػػػػػػم اجليػػػػػػػػػد يف التعلػػػػػػػػػيم كإذل عػػػػػػػػػادة 
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الطػػػػبلب يف احملادثػػػػة،  يػػػػث ىػػػػم يتحػػػػدثوف ملللغػػػػة العربيػػػػة أكثػػػػر مػػػػن لغػػػػتهم احملليػػػػة 

 لغػػػػػػػة بنجػػػػػػػر(. ديػػػػػػػارس الطػػػػػػػبلب القواعػػػػػػػد العربيػػػػػػػة بسػػػػػػػهولة، كذلػػػػػػػك ألنػػػػػػػو ال يػػػػػػػتم 

ة اسػػػػػػتخداـ قواعػػػػػػد اللغػػػػػػة تفهػػػػػػيم قواعػػػػػػد اللغػػػػػػة العربيػػػػػػة فقػػػػػػط بػػػػػػل ا تفهػػػػػػيم كيفيػػػػػػ

العربيػػػػػة يف احملادثػػػػػة كإضػػػػػافة يػػػػػتم اسػػػػػتخداـ قواعػػػػػد اللغػػػػػة العربيػػػػػة يف الدراسػػػػػة كفهػػػػػم 

 الكتب العربية.

 قدرة الطبلب يف استخداـ كشلارسة قواعد اللغة (0

عنػػػػد تطبيػػػػق قواعػػػػػد اللغػػػػة العربيػػػػػة جيػػػػب أف تكػػػػوف مناسػػػػػبة مػػػػع ادلوضػػػػػوع أك 

اؿ حيػػػػػػػدداف مسػػػػػػػًن احملادثػػػػػػػة اجلاريػػػػػػػة ادلناقشػػػػػػػة الػػػػػػػيت يػػػػػػػتم مناقشػػػػػػػتها. الوضػػػػػػػع كاحلػػػػػػػ

ككػػػػػػػذلك ادلوضػػػػػػػوع أكادلناقشػػػػػػػة حيػػػػػػػدد يف اختيػػػػػػػار قواعػػػػػػػد اللغػػػػػػػة ادلناسػػػػػػػبة. كيف ىػػػػػػػذا 

احلػػػػػػػػاؿ الطػػػػػػػػبلب مطالػػػػػػػػب علػػػػػػػػيهم إتقػػػػػػػػاف قواعػػػػػػػػد اللغػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة كتطبيقهػػػػػػػػا أثنػػػػػػػػاء 

التحػػػػػػػدث مػػػػػػػػع اآلخػػػػػػػػرين. كلػػػػػػػػذلك يقػػػػػػػػـو الباحػػػػػػػػث مببلحظػػػػػػػػة قػػػػػػػػدرة الطػػػػػػػػبلب يف 

الػػػػػػيت ا تعليمػػػػػػو مػػػػػػن قبػػػػػػل معلػػػػػػم اللغػػػػػػة العربيػػػػػػة. اسػػػػػػتخداـ كشلارسػػػػػػة قواعػػػػػػد اللغػػػػػػة 

 كالح  الباحث من نتائا ادلبلحظة أف:

الطػػػػػػبلب يطبقػػػػػػوف كديارسػػػػػػوف القواعػػػػػػد اللغويػػػػػػة بكػػػػػػل سػػػػػػهولة. كىػػػػػػذا يرجػػػػػػع 

إذل عػػػػػادة الطػػػػػبلب اليوميػػػػػة،  يػػػػػث ىػػػػػم يتحػػػػػدثوف ملللغػػػػػة العربيػػػػػة أكثػػػػػر مػػػػػن لغػػػػػة 
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ال يشػػػػػعركف بصػػػػػعوبة األـ  لغػػػػػة بنجػػػػػر(. كىػػػػػذه العػػػػػادة يشػػػػػعر الطػػػػػبلب مللسػػػػػهولة ك 

  156 يف تطبيق قواعد اللغة العربية.

 

ديكػػػػػػػن اثبػػػػػػػات نتػػػػػػػائا البحػػػػػػػث السػػػػػػػابق مػػػػػػػن خػػػػػػػبلؿ ادلقالػػػػػػػة الػػػػػػػيت أجرلػػػػػػػا 

 الباحث مع رلموعة من الطبلب، منها:

قػػػػػاؿ غػػػػػ ارل رْحػػػػػن "اعتػػػػػد التحػػػػػدث ملسػػػػػتخداـ قواعػػػػػد اللغػػػػػة العربيػػػػػة. طادلػػػػػا 

سػػػػػابقا يػػػػتم تطبيقهػػػػػا كشلارسػػػػػتها  أان يف ادلعهػػػػد قواعػػػػػد اللغػػػػة العربيػػػػػة الػػػػػيت ا تعليمهػػػػا

يوميػػػػػػػػػػا. أشػػػػػػػػػػعر أف ىػػػػػػػػػػذا ال حيػػػػػػػػػػدث فقػػػػػػػػػػط مللنسػػػػػػػػػػبة رل كإمنػػػػػػػػػػا حيػػػػػػػػػػدث جلميػػػػػػػػػػع 

  157الطبلب"

كقػػػػػػاؿ مجيػػػػػػل جػػػػػػبلؿ أيضػػػػػػا "تطبيػػػػػػق قواعػػػػػػد اللغػػػػػػة العربيػػػػػػة ليسػػػػػػت صػػػػػػعبة، 

ألف مػػػػػػػن عادتنػػػػػػػا التحػػػػػػػدث ملللغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة أكثػػػػػػػر مػػػػػػػن التحػػػػػػػدث بلغتنػػػػػػػا. كاألمػػػػػػػر 

ضػػػػػػػػػع كالبيئػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػدفعنا إذل التحػػػػػػػػػدث نفسػػػػػػػػو ألصػػػػػػػػػدقائي اآلخػػػػػػػػػرين،  يػػػػػػػػػث أف الو 

  158ملللغة العربية بشكل دائم"
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كقػػػػاؿ سػػػػػليماف أيضػػػػا "ال يصػػػػػعب عليػػػػػا تطبيػػػػق قواعػػػػػد اللغػػػػة العربيػػػػػة. كىػػػػػذا 

  159أيضا يرجع إذل الوضع،  يث جيب على مجيع الطبلب فعلو نفس األمر"

  159األمر"

 

قػػػػػدرة  يف الطػػػػػبلب قػػػػػدرةنسػػػػػتنتا مػػػػػن نتػػػػػائا ادلبلحظػػػػػة كادلقابلػػػػػة خبصػػػػػوص 

اسػػػػػتخداـ كشلارسػػػػة قواعػػػػػد اللغػػػػػة الػػػػيت ا تعليمػػػػػو مػػػػػن قبػػػػل معلػػػػػم اللغػػػػػة الطػػػػبلب يف 

العربيػػػػػػػة، أف الطػػػػػػػبلب يطبقػػػػػػػوف كديارسػػػػػػػوف القواعػػػػػػػد اللغويػػػػػػػة بكػػػػػػػل سػػػػػػػهولة. كىػػػػػػػذا 

يرجػػػػػع إذل عػػػػػادة الطػػػػػبلب اليوميػػػػػة،  يػػػػػث ىػػػػػم يتحػػػػػدثوف ملللغػػػػػة العربيػػػػػة أكثػػػػػر مػػػػػن 

شػػػػػػػعركف لغػػػػػػػة األـ  لغػػػػػػػة بنجػػػػػػػر(. كىػػػػػػػذه العػػػػػػػادة يشػػػػػػػعر الطػػػػػػػبلب مللسػػػػػػػهولة كال ي

 بصعوبة يف تطبيق قواعد اللغة العربية.

 مدرسة أـ القرل أمونتام .2

 مفردات اللغة العربية اليت تستخدمها الطبلب.أ 

مفػػػػػػػػردات اللغػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة يعتػػػػػػػػرب جػػػػػػػػ ءا مهػػػػػػػػم للغايػػػػػػػػة ألف يف كثرتػػػػػػػػو 

يػػػػػػػػػػؤثر أتثػػػػػػػػػػًنا إجيابيػػػػػػػػػػا أك سػػػػػػػػػػلبيا يف زلادثػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػخص. كلػػػػػػػػػػذلك، ديكػػػػػػػػػػن 

 ديتلكو الطلبة يف الصور اآل :مبلحظة إجيابية ادلفردات الذم 

                                                           
159

2021فب وواري  03يىو االربع ت ريخ  13.30 – 13.00في انس عة  10انمق بهة مع سهيم ن ط نب نهفصم   



 

121 
 

 تناسب ادلفردات ادلعطى (2

جتػػػػػػب تناسػػػػػػب ادلفػػػػػػردات مػػػػػػع الػػػػػػنص أك مػػػػػػع موضػػػػػػوع احملادثػػػػػػة. 

تناسػػػػػػػػب ادلفػػػػػػػػردات يػػػػػػػػؤثر يف لياقػػػػػػػػة احملادثػػػػػػػػة. كلػػػػػػػػذلك، قػػػػػػػػاـ الباحػػػػػػػػث 

مببلحظػػػػة تناسػػػػب مفػػػػردات الطلبػػػػة مػػػػع الػػػػنص أك مػػػػع موضػػػػوع احملادثػػػػة، 

 فبلح  أف:

 يتضػػػػػػح. العربيػػػػػػة ادلفػػػػػػردات مػػػػػػن الكثػػػػػػًن لػػػػػػديهم ةبػػػػػػالطل أف يػػػػػػرل

 مػػػػػرة كػػػػػل يف. العربيػػػػػة ادلفػػػػردات حػػػػػوؿ لباحػػػػػثا أسػػػػئلة خػػػػػبلؿ مػػػػػن ىػػػػذا

علػػػػػػػػى  ةبػػػػػػػػالطل جييػػػػػػػػب العربيػػػػػػػػة، اللغػػػػػػػػة مفػػػػػػػػردات عػػػػػػػػن باحػػػػػػػػثال يسػػػػػػػػ ؿ

  160 .صحيحة اإلجابة السؤاؿ بسهولة ك

ديكػػػػػػن اثبػػػػػػػات نتػػػػػػػائا البحػػػػػػػث السػػػػػػابق مػػػػػػػن خػػػػػػػبلؿ ادلقالػػػػػػػة الػػػػػػػيت 

 منها:أجرلا الباحث مع رلموعة من الطلبة، 

تقػػػػوؿ سػػػػييت عائشػػػػػة "لػػػػدم الكثػػػػًن مػػػػػن ادلفػػػػردات العربيػػػػة، ألنػػػػػو 

  161 مطالب علينا ملحلف  كزنيدة ادلفردات اليت نتقنها."

كتقػػػػػوؿ فاطمػػػػػة أيضػػػػػا "أسػػػػػتاذان دكمػػػػػا يعطينػػػػػا مفػػػػػردات كيطلػػػػػب 

  162منا حفظها"
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كتقػػػػػػػػوؿ أكليػػػػػػػػاء أيضػػػػػػػػا "كادلفػػػػػػػػردات الػػػػػػػػيت يعطيػػػػػػػػو األسػػػػػػػػتاذ لنػػػػػػػػا 

ىػػػػػػذه ادلفػػػػػػردات يف احملادثػػػػػػة مللعربيػػػػػػة. مناسػػػػػػبة. ك مػػػػػػل أف نسػػػػػػتفيد مػػػػػػن 

  163كلذلك، دكما نطالب يف زنيدة ادلفردات كحفظها"

نسػػػػػػػػتنتا مػػػػػػػػن نتػػػػػػػػائا ادلبلحظػػػػػػػػػة كادلقابلػػػػػػػػة خبصػػػػػػػػوص تناسػػػػػػػػػب 

ادلفػػػػػردات ادلعطػػػػػى للطلبػػػػػة مػػػػػن قبػػػػػل معلػػػػػم اللغػػػػػة العربيػػػػػة علػػػػػى أف معلػػػػػم 

اللغػػػػػة العربيػػػػػة يف مدرسػػػػػة أـ القػػػػػرل قػػػػػاـ ملعطػػػػػاء الطلبػػػػػة مفػػػػػردات عربيػػػػػة 

 .دراستها تتم اليت ادلوضوعاتبة أم تتناسب مع مناس

 إمكانية الطلبة يف حف  ادلفردات ادلعطى (2

أف  جيػػػػػػػب العربيػػػػػػػة، ادلفػػػػػػػردات كخاصػػػػػػػة ادلفػػػػػػػردات، إعطػػػػػػػاء عنػػػػػػػد

 لػػػػػػدل ادلوجػػػػػػودة كالظػػػػػػركؼ ادلواقػػػػػػف. ةبػػػػػػالطل قػػػػػػدرةتتناسػػػػػػب أيضػػػػػػا مػػػػػػع 

الػػػػػذم علػػػػػى ادلعلػػػػػم التفكػػػػػًن  االعتبػػػػػارات أك األسػػػػػاس أيضنػػػػػا ىػػػػػي ةبػػػػػالطل

 علػػػػػى ةبػػػػػالطل قػػػػػدرة باحػػػػػثال يبلحػػػػ  لػػػػػذلك. ادلفػػػػػردات تػػػػػوفًن عنػػػػػد فيػػػػو

ادلبلحظػػػػة  نتػػػػائامػػػػن  ك العربيػػػػة اللغػػػػة معلػػػػم يعطيػػػػو الػػػػيت ادلفػػػػردات حفػػػػ 

 :أف تظهر
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جتػػػػػػػػد الطلبػػػػػػػػة صػػػػػػػػعوبة يف حفػػػػػػػػ  ادلفػػػػػػػػردات. كذلػػػػػػػػك يعػػػػػػػػود إذل 

عػػػػػػػػػادة الطلبػػػػػػػػػة،  يػػػػػػػػػث ىػػػػػػػػػم منشػػػػػػػػػغلٌن ملدلػػػػػػػػػواد األخػػػػػػػػػرل كإضػػػػػػػػػافة إذل 

ادثػػػػػػػة ملللغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة. كغالبػػػػػػػا مػػػػػػػا الوضػػػػػػػع،  يػػػػػػػث ال جيػػػػػػػب علػػػػػػػيهم احمل

  164 يطالب الطلبة يف حف  ادلفردات العربية أبنفسهم.

ديكػػػػػػن اثبػػػػػػػات نتػػػػػػػائا البحػػػػػػػث السػػػػػػابق مػػػػػػػن خػػػػػػػبلؿ ادلقالػػػػػػػة الػػػػػػػيت 

 أجرلا الباحث مع رلموعة من الطلبة، منها:

تقػػػػػػػوؿ سػػػػػػػييت رْحػػػػػػػػة "أان شخصػػػػػػػيا أشػػػػػػػػعر أف حفػػػػػػػ  ادلفػػػػػػػػردات 

  سػػػػػػػػػول القليػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػن العربيػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػعبة قلػػػػػػػػػيبل، كإف حفظػػػػػػػػػت دل أحفػػػػػػػػػ

ادلفػػػػػردات، ألننػػػػػا ىنػػػػػا منشػػػػػغلٌن أكثػػػػػر يف حفػػػػػ  القػػػػػرآف، كإضػػػػػافة علػػػػػى 

  165 ذلك كجود مواد دراسية أخرل."

كتقػػػػػػػػػوؿ زلفوظػػػػػػػػػة أيضػػػػػػػػػا "أان ال اسػػػػػػػػػتطيع حفػػػػػػػػػ  الكثػػػػػػػػػًن مػػػػػػػػػن 

. كلكػػػػػػن أحػػػػػػاكؿ علػػػػػػى األقػػػػػػل حفػػػػػػ   مفػػػػػػردات  22ادلفػػػػػػردات يف اليػػػػػػـو

"   166لكل يـو
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صػػػػػػػػعب كتقػػػػػػػػوؿ حسػػػػػػػػىن أيضػػػػػػػػا "إذا كػػػػػػػػاف عػػػػػػػػن احلفػػػػػػػػ  فهػػػػػػػػو 

قلػػػػػػػػػيبل، ألف أغلػػػػػػػػػب األكقػػػػػػػػػات تسػػػػػػػػػتخدـ يف حفػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػرآف. كيعتػػػػػػػػػرب 

القػػػػػػػػػػػرآف بػػػػػػػػػػػرانما مهػػػػػػػػػػػم ككاجػػػػػػػػػػػب فلػػػػػػػػػػػذلك، نركػػػػػػػػػػػ  أكثػػػػػػػػػػػر يف حفػػػػػػػػػػػ  

  167القرآف"

 

نسػػػػػػػػتنتا مػػػػػػػػن نتػػػػػػػػائا ادلبلحظػػػػػػػػة كادلقابلػػػػػػػػة خبصػػػػػػػػوص إمكانيػػػػػػػػة 

الطلبػػػػة يف حفػػػػ  ادلفػػػػردات ادلعطػػػػى للطلبػػػػة مػػػػن قبػػػػل معلػػػػم اللغػػػػة العربيػػػػة 

ردات. كذلػػػػػػػػػك يعػػػػػػػػود إذل عػػػػػػػػػادة جتػػػػػػػػد الطلبػػػػػػػػة صػػػػػػػػػعوبة يف حفػػػػػػػػ  ادلفػػػػػػػػ

الطلبػػػػػػػة،  يػػػػػػػث ىػػػػػػػم منشػػػػػػػغلٌن ملدلػػػػػػػواد األخػػػػػػػرل كإضػػػػػػػافة إذل الوضػػػػػػػع، 

 يػػػػػػػث ال جيػػػػػػػب علػػػػػػػيهم احملادثػػػػػػػة ملللغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة. كغالبػػػػػػػا مػػػػػػػا يطالػػػػػػػب 

 الطلبة يف حف  ادلفردات العربية أبنفسهم.

 إمكانية الطلبة يف استخداـ ادلفردات  (0

ربيػػػػػػػػة جيػػػػػػػػب أف يف اسػػػػػػػػتخداـ ادلفػػػػػػػػردات، كخاصػػػػػػػػة ادلفػػػػػػػػردات الع

تتناسػػػػػب مػػػػػع ادلوضػػػػػوع أك الػػػػػدرس الػػػػػذم يػػػػػتم دراسػػػػػتو. احلػػػػػدث كاحلػػػػػاؿ 

اجلػػػػػػارم أثنػػػػػػاء احملادثػػػػػػة، ككػػػػػػذلك األمػػػػػػر أك النقػػػػػػاش الػػػػػػذم حيػػػػػػاكر عنػػػػػػو 
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يػػػػػػػػؤثر علػػػػػػػػى اختيػػػػػػػػار ادلفػػػػػػػػردات البلئػػػػػػػػق اسػػػػػػػػتخدامو. كذلػػػػػػػػذا، الطػػػػػػػػبلب 

مطالػػػػػب مػػػػػنهم امكانيػػػػػة اسػػػػػتخداـ ادلفػػػػػردات العربيػػػػػة الػػػػػيت يتقنووػػػػػا أثنػػػػػاء 

م مػػػػػػػع اآلخػػػػػػػرين. فلػػػػػػػػذلك يقػػػػػػػـو الباحػػػػػػػث مببلحظػػػػػػػة إمكانيػػػػػػػػة زلػػػػػػػادثته

الطػػػػػػػػبلب علػػػػػػػػى اسػػػػػػػػتخداـ ادلفػػػػػػػػردات ادلعطػػػػػػػػى مػػػػػػػػن قبػػػػػػػػل معلػػػػػػػػم اللغػػػػػػػػة 

 العربية، فبلح  اآل :

 

الحػػػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػػػعوبة الطلبػػػػػػػػػػػػة يف اسػػػػػػػػػػػتخداـ كشلارسػػػػػػػػػػػة ادلفػػػػػػػػػػػػردات 

العربيػػػػػػػة. مػػػػػػػازاؿ الػػػػػػػبعض يتكػػػػػػػ كؤكف كالػػػػػػػبعض اآلخػػػػػػػر يسػػػػػػػكتوف أثنػػػػػػػاء 

 علػػػػػػى يػػػػػػدؿ كىػػػػػػذاكقػػػػػػت ادلقابلػػػػػػة.  اإلجابػػػػػػة علػػػػػػى األسػػػػػػئلة ادلعطػػػػػػى ذلػػػػػػم

 أف مػػػػػن الػػػػػرغم علػػػػػى. العربيػػػػػة ملللغػػػػػة التحػػػػػدث يف ةبػػػػػالطل عػػػػػدـ إمكانيػػػػػة

  168 التكوين. صعب أنو إال ادلفردات، من الكثًن لديهم ةبالطل

ديكػػػػػػن اثبػػػػػػات نتػػػػػػائا البحػػػػػػث السػػػػػػابق مػػػػػػن خػػػػػػبلؿ ادلقالػػػػػػة الػػػػػػيت 

 أجرلا الباحث مع رلموعة من الطلبة، منها:
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 دلفػػػػػػرداتمل يف احملادثػػػػػػة صػػػػػػعوبة أجػػػػػػد زلػػػػػػت مػػػػػػاتقػػػػػػوؿ فػػػػػػانيين "

ادلعػػػػػػػػىن  أعػػػػػػػػرؼ أنػػػػػػػػين مػػػػػػػػن الػػػػػػػػرغم كعلػػػػػػػػى صػػػػػػػػعب أمػػػػػػػػر إنػػػػػػػػو. ادلوجػػػػػػػودة

  169".عنو التعبًن ديكنين ال لكن السؤاؿ، كادلقصد من

كتقػػػػػػػػػوؿ نػػػػػػػػػور حسػػػػػػػػػنة أيضػػػػػػػػػا "السػػػػػػػػػتخداـ كشلارسػػػػػػػػػة ادلفػػػػػػػػػردات 

العربيػػػػػػة يف احملادثػػػػػػة مػػػػػػات اؿ صػػػػػػعبة. مػػػػػػن احملتمػػػػػػل ألنػػػػػػو اندر كقلػػػػػػيبل مػػػػػػا 

 السػػػػػػؤاؿ ادلػػػػػػراد مػػػػػػن أعػػػػػػرؼ أنػػػػػػين مػػػػػػن لػػػػػػرغما كمنارسػػػػػػها ك ملنسػػػػػػتخدمه

"170  

 

كتقػػػػػػػػوؿ حكمػػػػػػػػة أيضػػػػػػػػا "أشػػػػػػػػعر بصػػػػػػػػعوبة يف تطبيػػػػػػػػق ادلفػػػػػػػػردات 

  171 العربية."

نسػػػػػػػػتنتا مػػػػػػػػن نتػػػػػػػػائا ادلبلحظػػػػػػػػة كادلقابلػػػػػػػػة خبصػػػػػػػػوص إمكانيػػػػػػػػة 

الطلبػػػػػػة يف اسػػػػػػتخداـ ادلفػػػػػػردات ادلعطػػػػػػى مػػػػػػن قبػػػػػػل معلػػػػػػم اللغػػػػػػة العربيػػػػػػة، 

الحػػػػػػػػػ  الباحػػػػػػػػػث صػػػػػػػػػعوبة الطلبػػػػػػػػػة يف اسػػػػػػػػػتخداـ كشلارسػػػػػػػػػة ادلفػػػػػػػػػردات 

العربيػػػػػػػة. مػػػػػػػازاؿ الػػػػػػػبعض يتكػػػػػػػ كؤكف كالػػػػػػػبعض اآلخػػػػػػػر يسػػػػػػػكتوف أثنػػػػػػػاء 
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 علػػػػػػى يػػػػػػدؿ كىػػػػػػذاقابلػػػػػػة. اإلجابػػػػػػة علػػػػػػى األسػػػػػػئلة ادلعطػػػػػػى ذلػػػػػػم كقػػػػػػت ادل

 أف مػػػػػن الػػػػػرغم علػػػػػى. العربيػػػػػة ملللغػػػػػة التحػػػػػدث يف ةبػػػػػالطل عػػػػػدـ إمكانيػػػػػة

 التكوين. صعب أنو إال ادلفردات، من الكثًن لديهم ةبالطل

 قواعد اللغة العربية اليت يستخدمها الطلبة.ب 

يعترب قواعد اللغة الغربية ج ءا مهما، ألف فهم الطبلب لقواعد اللغة 

يف فهم الطبلب للمحادثة. كلذلك يقـو الباحث مببلحظة حسن العربية يؤثر 

 فهم الطبلب لقواعد اللغة العربية يف الوضع التارل:

 

 

 طريقة ادلعلم/ة يف تعليم قواعد اللغة للطبلب (2

لتعلػػػػػػػيم قواعػػػػػػػد اللغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة حيتػػػػػػػاج إذل مهػػػػػػػارة جيػػػػػػػدة،  يػػػػػػػث 

 لعربيػػػػػةا اللغػػػػػة قواعػػػػػد فهػػػػػم ةبػػػػػالطل علػػػػػى يسػػػػػهل أف ديكػػػػػن هػػػػػارةادل  ػػػػػذه

ا  يف العربيػػػػػة اللغػػػػػة معلمػػػػػي مهػػػػػارة بلحػػػػػ مب قػػػػػـو الباحػػػػػثي لػػػػػذلك. جيػػػػػدن

علػػػػػػػػى النحػػػػػػػػو  النتػػػػػػػػائا، كتظهػػػػػػػػر العربيػػػػػػػػة اللغػػػػػػػػة قواعػػػػػػػػد طبل ػػػػػػػػم تعلػػػػػػػػيم

 التارل:
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 شػػػػػػػرح أك احملاضػػػػػػػرات لقػػػػػػػاءإب طلبتػػػػػػػو العربيػػػػػػػة اللغػػػػػػػة معلػػػػػػػم يعلػػػػػػػم

 فهمهػػػػػػػػم عػػػػػػػػن الطلبػػػػػػػػة بعػػػػػػػػض سػػػػػػػػؤاؿي كأحيػػػػػػػػاانن  العربيػػػػػػػػة اللغػػػػػػػػة قواعػػػػػػػػد

 تدريسػػػػػها ا الػػػػػيت القواعػػػػد. دراسػػػػػتها يػػػػتم الػػػػػيت العربيػػػػة اللغػػػػػة يف للقواعػػػػد

 يف أيضنػػػػػػػا شلارسػػػػػػتها يػػػػػػتم أك أخػػػػػػرل مػػػػػػػرة مراجعتهػػػػػػا أك متابعتهػػػػػػا تػػػػػػتم ال

زأدل ذلػػػػػػك  كىػػػػػػذا نقػػػػػػص يف األداء كاالىتمػػػػػػاـ. العربيػػػػػػة ملللغػػػػػػة ادثػػػػػػةاحمل

  172 .العربية اللغة قواعد فهم على إذل صعوبة الطلبة

السػػػػػػابق مػػػػػػن خػػػػػػبلؿ ادلقالػػػػػػة الػػػػػػيت ديكػػػػػػن اثبػػػػػػات نتػػػػػػائا البحػػػػػػث 

 أجرلا الباحث مع رلموعة من الطلبة، منها:

 

أان معجػػػػػػػػػػػب بطريقػػػػػػػػػػػة أسػػػػػػػػػػػتاذة شػػػػػػػػػػػريفة يف  قالػػػػػػػػػػػت خدجيػػػػػػػػػػػة "

تعليمنػػػػػا قواعػػػػػد اللغػػػػػة يف اللغػػػػػة العربيػػػػػة، كألوػػػػػا مػػػػػرةيح كطريقػػػػػة شػػػػػرحها 

  173 سهلة."

كقالػػػػػػت خػػػػػػًن النسػػػػػػاء أيضػػػػػػا "قامػػػػػػت أسػػػػػػتاذلا بتعليمنػػػػػػا قواعػػػػػػد 

  174شكل جيد"اللغة العربية ب
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كقالػػػػػػػػت نػػػػػػػػور بيػػػػػػػػيت أيضػػػػػػػػا "أسػػػػػػػػتاذة شػػػػػػػػريفة معلمتنػػػػػػػػا يف اللغػػػػػػػػة 

العربيػػػػػػػػة. أان كصػػػػػػػػػديقا  األخػػػػػػػػرنيت معجػػػػػػػػػب جػػػػػػػػدا بطريقػػػػػػػػػة تعليمهػػػػػػػػػا 

  175دلادة قواعد اللغة العربية"

نسػػػػػتنتا مػػػػػن نتػػػػػائا ادلبلحظػػػػػة كادلقابلػػػػػة خبصػػػػػوص طريقػػػػػة تعلػػػػػيم 

 أف معلػػػػػم .العربيػػػػػة اللغػػػػػة قواعػػػػػد طبل ػػػػػم تعلػػػػػيم يفمعلػػػػػم/ة اللغػػػػػة العربيػػػػػة 

 العربيػػػػػػة اللغػػػػػػة قواعػػػػػػد شػػػػػػرح أك احملاضػػػػػػرات لقػػػػػػاءإب طلبتػػػػػػو العربيػػػػػػة اللغػػػػػػة

 العربيػػػػػػة اللغػػػػػػة يف للقواعػػػػػػد فهمهػػػػػػم عػػػػػػن الطلبػػػػػػة بعػػػػػػض سػػػػػػؤاؿي كأحيػػػػػػاانن 

 أك متابعتهػػػػػػػػا تػػػػػػػػتم ال تدريسػػػػػػػػها ا الػػػػػػػػيت القواعػػػػػػػػد. دراسػػػػػػػػتها يػػػػػػػػتم الػػػػػػػػيت

 ملللغػػػػػػػػػة ادثػػػػػػػػػةاحمل يف أيضنػػػػػػػػػا شلارسػػػػػػػػػتها يػػػػػػػػػتم أك أخػػػػػػػػػرل مػػػػػػػػػرة مراجعتهػػػػػػػػػا

زأدل ذلػػػػػػػػػك إذل صػػػػػػػػػعوبة  كىػػػػػػػػػذا نقػػػػػػػػػص يف األداء كاالىتمػػػػػػػػػاـ. العربيػػػػػػػػػة

 .العربية اللغة قواعد فهم على الطلبة

 إمكانية الطلبة يف فهم قواعد اللغة للطبلب (2

 ألوػػػػػػا ،أمػػػػػػر مهػػػػػػم العربيػػػػػػة اللغػػػػػػة يفاللغويػػػػػػة  القواعػػػػػػديعػػػػػػد فهػػػػػػم 

 عنػػػػػػػدما العربيػػػػػػػة للغػػػػػػػةمل تتعلػػػػػػػق يف حسػػػػػػػن كيفيػػػػػػػة الشػػػػػػػخص يف احملادثػػػػػػػة

 مػػػػػػػع التكيػػػػػػف اللغػػػػػػة مسػػػػػػتخدمي علػػػػػػػى جيػػػػػػب. اآلخػػػػػػرين مػػػػػػع يتواصػػػػػػل
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 الػػػػػذم ادلناقشػػػػػة موضػػػػػوعف. التواصػػػػػل عنػػػػػد ادلوجػػػػػودة كالظػػػػػركؼ ادلوقػػػػػف

 لػػػػػػذلك. اسػػػػػتخدامها سػػػػػيتم الػػػػػيت النحويػػػػػػة القواعػػػػػد مناقشػػػػػتو حيػػػػػدد يػػػػػتم

 قػػػػػػػدمها الػػػػػػيت القواعػػػػػػد فهػػػػػػم يف ةبػػػػػػػالطل قػػػػػػدرة ةبلحظػػػػػػقػػػػػػـو الباحػػػػػػث مبي

 على النحو التارل:نتائا مبلحظتو ك  ،العربية اللغة معلم/ة

الحػػػػػػػػ  الباحػػػػػػػػث أف الطلبػػػػػػػػة جيػػػػػػػػدكف صػػػػػػػػعوبة يف فهػػػػػػػػم قواعػػػػػػػػد 

 التحػػػػدث عنػػػػد ةبػػػػالطل مػػػػن كثػػػػًنال سػػػػكت عنػػػػدما اللغػػػػة. الحػػػػ  ذلػػػػك

 القواعػػػػػػد  ديػػػػػػد يف مػػػػػػازالو يف حػػػػػػًنة مػػػػػػن أمػػػػػػرىم كأيضنػػػػػػا العربيػػػػػػة ملللغػػػػػػة

 إذل بينهػػػػا، مػػػػن أيضنػػػػا، ذلػػػػك كيرجػػػػع. العربيػػػػة اللغػػػػة قواعػػػػد مػػػػن ادلناسػػػػبة

  176 للطلبة. يومينا العربية اللغة قواعد مراجعة عدـ

ديكػػػػػػن اثبػػػػػػات نتػػػػػػائا البحػػػػػػث السػػػػػػابق مػػػػػػن خػػػػػػبلؿ ادلقالػػػػػػة الػػػػػػيت 

 أجرلا الباحث مع رلموعة من الطلبة، منها:

قالػػػػػػػػػت أرمليػػػػػػػػػو "ال أزاؿ أجػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػعوبة يف اسػػػػػػػػػتخداـ كتطبيػػػػػػػػػق 

قواعػػػػػد اللغػػػػػة العربيػػػػػة أثنػػػػػاء التحػػػػػدث ملللغػػػػػة العربيػػػػػة. أان أفهمهػػػػػا عنػػػػػدما 
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حصػػػػػػػػػة أسػػػػػػػػػتاذة شػػػػػػػػػريفة، كلكػػػػػػػػػن العكػػػػػػػػػس يف التطبيػػػػػػػػػق ال أتواجػػػػػػػػػد يف 

  177أجيدىا"

كقالػػػػػػػت زليخػػػػػػػة أيضػػػػػػػا "أشػػػػػػػعر بصػػػػػػػعوبة يف فهػػػػػػػم قواعػػػػػػػد اللغػػػػػػػة 

  178العربية"

ال أزاؿ أجػػػػػػػد صػػػػػػػعوبة يف فهػػػػػػػم قواعػػػػػػػد  كقالػػػػػػػت سػػػػػػػييت قمريػػػػػػػة "

  179اللغة العربية "

نسػػػػػػػػتنتا مػػػػػػػػن نتػػػػػػػػائا ادلبلحظػػػػػػػػة كادلقابلػػػػػػػػة خبصػػػػػػػػوص إمكانيػػػػػػػػة 

. أف العربيػػػػػػػة اللغػػػػػػػة معلػػػػػػػم/ة قػػػػػػػدمها الػػػػػػػيت اللغػػػػػػػة قواعػػػػػػػد الطلبػػػػػػػة يف فهػػػػػػػم

 عنػػػػػػػدما الطلبػػػػػػػة جيػػػػػػػدكف صػػػػػػػعوبة يف فهػػػػػػػم قواعػػػػػػػد اللغػػػػػػػة. الحػػػػػػػ  ذلػػػػػػػك

مػػػػازالو  كأيضنػػػػا العربيػػػػة ملللغػػػػة التحػػػػدث عنػػػػد ةبػػػػالطل مػػػػن كثػػػػًنال سػػػػكت

 اللغػػػػػػػة قواعػػػػػػػد مػػػػػػػن ادلناسػػػػػػػبة القواعػػػػػػػد  ديػػػػػػػد يف يف حػػػػػػػًنة مػػػػػػػن أمػػػػػػػرىم

 مراجعػػػػػػػة قواعػػػػػػػد عػػػػػػػدـ إذل بينهػػػػػػػا، مػػػػػػػن أيضنػػػػػػػا، ذلػػػػػػػك كيرجػػػػػػػع. العربيػػػػػػػة

 للطلبة. يومينا العربية اللغة

 إمكانية الطلبة يف استخداـ كشلارسة قواعد اللغة (0
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عنػػػػػد تطبيػػػػػق قواعػػػػػد اللغػػػػػة العربيػػػػػة جيػػػػػب أف تكػػػػػوف مناسػػػػػبة مػػػػػع 

ادلوضػػػػػػػوع أك ادلناقشػػػػػػػػة الػػػػػػػػيت يػػػػػػػػتم مناقشػػػػػػػػتها. الوضػػػػػػػػع كاحلػػػػػػػػاؿ حيػػػػػػػػدداف 

تيػػػػػػار مسػػػػػػًن احملادثػػػػػػة اجلاريػػػػػػة ككػػػػػػذلك ادلوضػػػػػػوع أكادلناقشػػػػػػة حيػػػػػػدد يف اخ

قواعػػػػػػد اللغػػػػػػة ادلناسػػػػػػبة. كيف ىػػػػػػذا احلػػػػػػاؿ الطلبػػػػػػة مطالػػػػػػب علػػػػػػيهم إتقػػػػػػاف 

قواعػػػػػد اللغػػػػػة العربيػػػػػة كتطبيقهػػػػػا أثنػػػػػاء التحػػػػػدث مػػػػػع اآلخػػػػػرين. كلػػػػػذلك 

يقػػػػػػـو الباحػػػػػػث مببلحظػػػػػػة قػػػػػػدرة الطػػػػػػبلب يف اسػػػػػػتخداـ كشلارسػػػػػػة قواعػػػػػػد 

اللغػػػػػة الػػػػػيت ا تعليمػػػػػو مػػػػػن قبػػػػػل معلػػػػػم اللغػػػػػة العربيػػػػػة. كالحػػػػػ  الباحػػػػػث 

 بلحظة أف:من نتائا ادل

الحػػػػػػػػػػ  الباحػػػػػػػػػػث أف الطلبػػػػػػػػػػة جيػػػػػػػػػػدكف صػػػػػػػػػػعوبة يف اسػػػػػػػػػػتخداـ 

 مػػػػػػػػن كثػػػػػػػػًنال سػػػػػػػػكت عنػػػػػػػػدما كتطبيػػػػػػػػق قواعػػػػػػػػد اللغػػػػػػػػة. الحػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػك

 مػػػػازالو يف حػػػػًنة مػػػػن أمػػػػرىم كأيضنػػػػا العربيػػػػة ملللغػػػػة التحػػػػدث عنػػػػد ةبػػػػالطل

 ذلػػػػػػك كيرجػػػػػػع. العربيػػػػػػة اللغػػػػػػة قواعػػػػػػد مػػػػػػن ادلناسػػػػػػبة القواعػػػػػػد  ديػػػػػػد يف

 يومينػػػػػػػػا العربيػػػػػػػػة اللغػػػػػػػػة مراجعػػػػػػػػة قواعػػػػػػػػد عػػػػػػػػدـ إذل بينهػػػػػػػػا، مػػػػػػػػن أيضنػػػػػػػػا،

 180للطلبة.
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ديكػػػػػػن اثبػػػػػػات نتػػػػػػائا البحػػػػػػث السػػػػػػابق مػػػػػػن خػػػػػػبلؿ ادلقالػػػػػػة الػػػػػػيت 

 أجرلا الباحث مع رلموعة من الطلبة، منها:

ال أزاؿ أجػػػػػػػػد صػػػػػػػػػعوبة يف اسػػػػػػػػتخداـ كتطبيػػػػػػػػػق  قالػػػػػػػػت أرمليػػػػػػػػػة "

قواعػػػػػد اللغػػػػػة العربيػػػػػة أثنػػػػػاء التحػػػػػدث ملللغػػػػػة العربيػػػػػة. أان أفهمهػػػػػا عنػػػػػدما 

أتواجػػػػػػػػػد يف حصػػػػػػػػػة أسػػػػػػػػػتاذة شػػػػػػػػػريفة، كلكػػػػػػػػػن العكػػػػػػػػػس يف التطبيػػػػػػػػػق ال 

  181أجيدىا"

كقالػػػػػػت زليخػػػػػػة أيضػػػػػػا "أشػػػػػػعر بصػػػػػػعوبة يف تطبيػػػػػػق قواعػػػػػػد اللغػػػػػػة 

العربيػػػػػة. كىػػػػػذا ألنػػػػػػو ال يراجػػػػػع درس قواعػػػػػد اللغػػػػػػة العربيػػػػػة. ككػػػػػاف عليػػػػػػا 

  182االجتهاد يف تطبيقها"

ال أزاؿ أجػػػػػػػد صػػػػػػػعوبة يف فهػػػػػػػم قواعػػػػػػػد  كقالػػػػػػػت سػػػػػػػييت قمريػػػػػػػة "

العربيػػػػػة. كىػػػػػذا خطػػػػػ م، ألنػػػػػين ال أراجعهػػػػػا كثػػػػػًنا كأيضػػػػػا اندرا مػػػػػا اللغػػػػػة 

  183أقـو بتطبيقها"

نسػػػػػػػػتنتا مػػػػػػػػن نتػػػػػػػػائا ادلبلحظػػػػػػػػة كادلقابلػػػػػػػػة خبصػػػػػػػػوص إمكانيػػػػػػػػة 

 اللغػػػػػػة معلػػػػػػم/ة قػػػػػػدمها الػػػػػػيت اللغػػػػػػة قواعػػػػػػد الطلبػػػػػػة يف اسػػػػػػتخداـ كتطبيػػػػػػق
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. أف الطلبػػػػػة جيػػػػػدكف صػػػػػعوبة يف اسػػػػػتخداـ كتطبيػػػػػق قواعػػػػػد اللغػػػػػة. العربيػػػػػة

 ملللغػػػػة التحػػػػدث عنػػػػد ةبػػػػالطل مػػػػن كثػػػػًنال سػػػػكت عنػػػػدما الحػػػػ  ذلػػػػك

 ادلناسػػػػػبة القواعػػػػػد  ديػػػػػد يف مػػػػػازالو يف حػػػػػًنة مػػػػػن أمػػػػػرىم كأيضنػػػػػا العربيػػػػػة

 عػػػػػػدـ إذل بينهػػػػػػا، مػػػػػػن أيضنػػػػػػا، ذلػػػػػػك كيرجػػػػػػع. العربيػػػػػػة اللغػػػػػػة قواعػػػػػػد مػػػػػن

 للطلبة. يومينا العربية اللغة مراجعة قواعد

 ادلناقشة

ديكن مناقشة زلادثة اللغة العربية لطبلب مدرسة البلد األمٌن كانداصلاف كمدرسة 

أـ القرل أمونتام ادلتضمن على مفردات اللغة العربية لدل الطبلب كقواعد اللغة العربية 

 لدل الطبلب على النطاؽ التارل: 

 مدرسة البلد األمٌن كانداصلاف .2

 الطبلبمفردات اللغة العربية اليت تستخدمها .أ 

مفػػػػػػردات اللغػػػػػػة العربيػػػػػػة يعتػػػػػػرب جػػػػػػ ءا مهػػػػػػم للغايػػػػػػة ألف يف كثرتػػػػػػو يػػػػػػؤثر 

أتثػػػػػػػًنا إجيابيػػػػػػػا أك سػػػػػػػلبيا يف زلادثػػػػػػػة الشػػػػػػػخص. كلػػػػػػػذلك، ديكػػػػػػػن مبلحظػػػػػػػة 

 إجيابية ادلفردات الذم ديتلكو الطبلب يف الصور اآل :
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تناسػػػػػب ادلفػػػػػردات ادلعطػػػػػى. جيػػػػػب تناسػػػػػب ادلفػػػػػردات مػػػػػع الػػػػػنص أك مػػػػػع  (2

ب ادلفػػػػػػػػػػردات يػػػػػػػػػػؤثر يف لياقػػػػػػػػػػة احملادثػػػػػػػػػػة. يف موضػػػػػػػػػػوع احملادثػػػػػػػػػػة. تناسػػػػػػػػػػ

مدرسػػػػػػػػػػة البلػػػػػػػػػػد األمػػػػػػػػػػٌن كانػػػػػػػػػػداصلاف، قػػػػػػػػػػاـ ادلعلػػػػػػػػػػم ملعطػػػػػػػػػػاء الطػػػػػػػػػػبلب 

 تػػػػػػػػػتم الػػػػػػػػػيت ادلوضػػػػػػػػػوعاتمفػػػػػػػػػردات عربيػػػػػػػػػة مناسػػػػػػػػػبة أم تتناسػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػع 

، كتتناسػػػػػػب أيضػػػػػػا مػػػػػػع احتياجػػػػػػات اليوميػػػػػػة للطػػػػػػبلب كحملادثػػػػػػة دراسػػػػػػتها

 الطبلب اليت جترم بٌن الطبلب.

 إعطػػػػػػػاء عنػػػػػػػدإمكانيػػػػػػػة الطػػػػػػػبلب علػػػػػػػى حفػػػػػػػ  ادلفػػػػػػػردات ادلعطػػػػػػػى ذلػػػػػػػم.  (2

أف تتناسػػػػػػػب أيضػػػػػػػا مػػػػػػػع  جيػػػػػػػب العربيػػػػػػػة، ادلفػػػػػػػردات كخاصػػػػػػػة ادلفػػػػػػػردات،

 ىػػػػػػػػي الطػػػػػػػػبلب لػػػػػػػػدل ادلوجػػػػػػػػودة كالظػػػػػػػػركؼ ادلواقػػػػػػػػف. الطػػػػػػػػبلب قػػػػػػػػدرة

 عنػػػػػػد الػػػػػػذم علػػػػػػى ادلعلػػػػػػم التفكػػػػػػًن فيػػػػػػو االعتبػػػػػػارات أك األسػػػػػػاس أيضنػػػػػػا

ٌن كانػػػػػػػػػداصلاف الطػػػػػػػػػبلب ال يف مدرسػػػػػػػػػة البلػػػػػػػػػد األمػػػػػػػػػ .ادلفػػػػػػػػػردات تػػػػػػػػػوفًن

جيػػػػػػػدكف أم صػػػػػػػعوبة يف حفػػػػػػػ  ادلفػػػػػػػردات العربيػػػػػػػة. كذلػػػػػػػك انتػػػػػػػا عػػػػػػػن 

عػػػػػػادة الطػػػػػػبلب،  يػػػػػػث ىػػػػػػم اعتػػػػػػػادك علػػػػػػى حفػػػػػػ  الػػػػػػدركس الػػػػػػػذم ا 

دراسػػػػػػػتو يوميػػػػػػػا بعػػػػػػػد انتهػػػػػػػائهم مػػػػػػػن صػػػػػػػبلة الصػػػػػػػبح، كخاصػػػػػػػة الػػػػػػػدرس 

ادلتعلػػػػػػػق بفػػػػػػػردات اللغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة. ىػػػػػػػذه العػػػػػػػادة جعلػػػػػػػت مػػػػػػػن الطػػػػػػػبلب 
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كخاصػػػػػػػػػة يف حفػػػػػػػػػ  درس فػػػػػػػػػردات اللغػػػػػػػػػة  يشػػػػػػػػػعركف بسػػػػػػػػػهولة احلفػػػػػػػػػ .

 العربية.

إمكانيػػػػػػػػػة الطػػػػػػػػػػبلب يف اسػػػػػػػػػػتخداـ ادلفػػػػػػػػػرات. يف اسػػػػػػػػػػتخداـ ادلفػػػػػػػػػػردات،  (0

كخاصػػػػػة ادلفػػػػػردات العربيػػػػػػة جيػػػػػب أف تتناسػػػػػب مػػػػػػع ادلوضػػػػػوع أك الػػػػػػدرس 

الػػػػػػذم يػػػػػػتم دراسػػػػػػتو. احلػػػػػػدث كاحلػػػػػػاؿ اجلػػػػػػارم أثنػػػػػػاء احملادثػػػػػػة، ككػػػػػػذلك 

ر ادلفػػػػردات البلئػػػػق األمػػػػر أك النقػػػػاش الػػػػذم حيػػػػاكر عنػػػػو يػػػػؤثر علػػػػى اختيػػػػا

اسػػػػػػػػػػتخدامو. كذلػػػػػػػػػػذا، الطػػػػػػػػػػبلب مطالػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػنهم امكانيػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػتخداـ 

ادلفػػػػػػػػػردات العربيػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػيت يتقنووػػػػػػػػػا أثنػػػػػػػػػاء زلػػػػػػػػػادثتهم مػػػػػػػػػع اآلخػػػػػػػػػرين. يف 

نػػػػػػػػػػرل أف الطػػػػػػػػػػبلب يسػػػػػػػػػػتخدموف  مدرسػػػػػػػػػػة البلػػػػػػػػػػد األمػػػػػػػػػػٌن كانػػػػػػػػػػداصلاف

ادلفػػػػػػػردات العربيػػػػػػػة بكػػػػػػػل سػػػػػػػهولة. كيرجػػػػػػػع ذلػػػػػػػك إذل عػػػػػػػادة الطػػػػػػػبلب، 

ثوف كيسػػػػػػػتخدموف اللغػػػػػػة العربيػػػػػػة أكثػػػػػػر مػػػػػػػن  يػػػػػػث أف الطػػػػػػبلب يتحػػػػػػد

مػػػػػن  جتعػػػػػل العػػػػػادة ىػػػػػذهلغػػػػػة األـ  لغػػػػػة بنجػػػػػر( يف أنشػػػػػطتهم اليوميػػػػػة. ك 

 العربيػػػػػػػػػػػة ادلفػػػػػػػػػػػردات الطػػػػػػػػػػػبلب يشػػػػػػػػػػػعركف بسػػػػػػػػػػػهولة شلارسػػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػػتخداـ

 كجيدكف عرقلة فيها.

 كضػػػػػػح حيػػػػػػث ،Nurgiyantoro توضػػػػػػيح نورغيػػػػػػانتو مػػػػػػع يتوافػػػػػػق ىػػػػػػذا

 بػػػػػػػػػػٌنأك التناسػػػػػػػػػػب  التوافػػػػػػػػػػق عػػػػػػػػػػن فصػػػػػػػػػػلو ديكػػػػػػػػػػن ال ادلفػػػػػػػػػػردات تعلػػػػػػػػػػيم أف
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 ىػػػػػذه كتطبيػػػػق تػػػػذكر ككػػػػذلك الػػػػػتعلم تسػػػػهيل مبعػػػػىن أم .ادلػػػػتعلم احتياجػػػػات

كيتوافػػػػػػػػق أيضػػػػػػػػا مػػػػػػػػع توضػػػػػػػػيح جيوانػػػػػػػػدكنو 184 .االتصػػػػػػػػاؿ يف الكلمػػػػػػػػات

Djiwandono، قػػػػػػػػػػاـ إذا الطػػػػػػػػػػبلب سػػػػػػػػػػيبلـز ادلفػػػػػػػػػػردات أف ضػػػػػػػػػػحك  حيػػػػػػػػػػث 

 احتياجػػػػػػػػػػات أك ظػػػػػػػػػػركؼال تناسػػػػػػػػػػبها مػػػػػػػػػػع طريػػػػػػػػػػق عػػػػػػػػػػن بتعليمهػػػػػػػػػػا ادلػػػػػػػػػػريب

  185 .الطبلب

 قػػػػػػاـ إبعطػػػػػػاء العربيػػػػػػة اللغػػػػػػة معلػػػػػػم أف أعػػػػػػبله البيػػػػػػاانت يسػػػػػػتنتا مػػػػػػن

 الػػػػػػذم يػػػػػػتم دراسػػػػػػتو ادلوضػػػػػػوع مػػػػػػع التكيػػػػػػف خػػػػػػبلؿ مػػػػػػن لطبلبػػػػػػو مفػػػػػػردات

 ىػػػػػػػذا. همبيػػػػػػػن التواصػػػػػػػل ك للطػػػػػػػبلب اليوميػػػػػػػة احليػػػػػػػاة مػػػػػػػع لتكيػػػػػػػفمل أيضػػػػػػػاك 

 كأيضنػػػػػػػا Nurgiyantoro نورغيػػػػػػػانتو كضػػػػػػػحها الػػػػػػػيت التوضػػػػػػػيحات مػػػػػػػع يتوافػػػػػػػق

 .Djiwandonoجيواندكنو 

 يعرفهػػػػػػػا الػػػػػػػيت ادلفػػػػػػػردات أك الكلمػػػػػػػات مػػػػػػػن رلموعػػػػػػػة ىػػػػػػػي ادلفػػػػػػػردات

 الشػػػػػخص مفػػػػػردات تبعػػػػػرَّؼ. معينػػػػػة لغػػػػػة مػػػػػن جػػػػػ ء أك رلموعػػػػػة، أك شػػػػػخص

 الشػػػػػػخص ذلػػػػػػك يفهمهػػػػػػا الػػػػػػيت الكلمػػػػػػات مجيػػػػػػع مػػػػػػن رلموعػػػػػػة أوػػػػػػا علػػػػػػى

 مفػػػػػردات كفػػػػػرة تعتػػػػػربك . جديػػػػػدة مجػػػػػل لتكػػػػػوين يسػػػػػتخدمها أف ادلتوقػػػػػع كمػػػػػن

 .تعليمو دلستول انعكاسنا عاـ بشكلككثرلا  الشخص

                                                           
184

Nurgiyantoro, Penguasaan Kosa-Kata, (Bandung: Pustaka Ilmu, 2013), h. 25. 
185

Djiwandono, Kosa-Kata dalam Berbahasa, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 101. 
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 Sitiادلػػػػػػذكور يف أحػػػػػػد مؤلفػػػػػػات سػػػػػػييت  ريػػػػػػة  Hornكفقػػػػػػا ذلػػػػػػورف 

Bahriah  الكلمػػػػػػػػات مػػػػػػػػن رلموعػػػػػػػػة عػػػػػػػػن عبػػػػػػػػارةكأصػػػػػػػػدقائها، أف ادلفػػػػػػػػردات 

 اللغويػػػػة ادلهػػػػارات إتقػػػػاف يف ادلفػػػػردات دكر إف 186 .اللغػػػػة منهػػػػا تتكػػػػوف الػػػػيت

ادلػػػػػػػذكور يف أحػػػػػػػد مؤلفػػػػػػػات  Vallet كفقػػػػػػػا لفاليػػػػػػػت للغايػػػػػػػة ضػػػػػػػركرم األربػػػػػػػع

 ادلهػػػػػػارات فهػػػػػػم إمكانيػػػػػػة أف أم كأصػػػػػػدقائها، Siti Bahriahسػػػػػػييت  ريػػػػػػة 

 كمػػػػػػع 187 .ادلفػػػػػػردات إتقػػػػػػاف علػػػػػػى كبػػػػػػًن بشػػػػػػكل تعتمػػػػػػد األربػػػػػػع اللغويػػػػػػة

 امػػػػػػتبلؾ مبعػػػػػػىن. فقػػػػػػط ادلفػػػػػػردات تعلػػػػػػم ال يقصػػػػػػد اللغػػػػػػة تعلػػػػػػم فػػػػػػإف ذلػػػػػػك،

 .ادلفردات من الكثًن حف  رلرد يكفي الأم أنو  لغوية، مهارات

 علػػػػى تػػػػدؿ أكثػػػػر أك حػػػػرفٌن مػػػػن تتكػػػػوف كلمػػػػة أك لفػػػػ  ىػػػػي ادلفػػػػردة

 اللغػػػػػة يف ادلهمػػػػػة العناصػػػػػر مػػػػػن ادلفػػػػػردات تعػػػػػد. أداة أك فعػػػػػل أك اسػػػػػم معػػػػػىن

 الصػػػػػػػريف كالنظػػػػػػػاـ الصػػػػػػػو  نظػػػػػػػاـال مثػػػػػػػل األخػػػػػػػرل، العناصػػػػػػػر إذل ملإلضػػػػػػػافة

 يقػػػػػـو الػػػػػيت األكذل اخلطػػػػػوة فػػػػػإف لػػػػػذلك،. الػػػػػدالرل كالنظػػػػػاـ النحػػػػػوم كالنظػػػػػاـ

 اللغػػػػة كلمػػػػات معرفػػػػة جنبيػػػػة ىػػػػياأل لغػػػػةال تعلػػػػمالشػػػػخص عنػػػػدما يريػػػػد   ػػػػا

  188 .اللغة من خرلاأل وانباجل معرفة حياكؿ أف قبل األجنبية،

                                                           
186

Siti Bahriah, dkk., Afaq „Arabiyyah, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), h. 11. 
187

Siti Bahriah, dkk., Afaq „Arabiyyah . . . ., h. 13. 
188

Aziz Fakhrurrozi, Modul Pembelajaran Bahasa Arab, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2012), h. 

221. 



 

139 
 

يف تعلػػػػػم ادلفػػػػػردات، جيػػػػػب علػػػػػى ادلعلػػػػػم أف يكػػػػػوف قػػػػػادرا علػػػػػى اعػػػػػداد 

ادلفػػػػػػردات ادلناسػػػػػػبة لطلبتػػػػػػو. علػػػػػػى ادلعلػػػػػػم تطبيػػػػػػق عػػػػػػدة مبػػػػػػادئ كمعػػػػػػايًن يف 

 ح  تكوف كاضحة. كمن مبادئ اختيار ادلفردات: اختيار ادلفردات

 التواتر؛ مبعىن أف خيتار مفردات دائمة االستخداـ. .2

التػػػػػوزع؛ مبعػػػػػىن أف خيتػػػػػار مفػػػػػردات منتشػػػػػرة يف البلػػػػػداف العربيػػػػػة،  يػػػػػث ال  .2

 تستخدـ فقط يف بعض البلداف العربية.

ادلتاحػػػػػػة؛ مبعػػػػػػىن أف خيتػػػػػػار مفػػػػػػردات خاصػػػػػػة الػػػػػػيت متلػػػػػػك معػػػػػػىن خػػػػػػاص.  .0

 تستخدـ يف رلاؿ خاص.أم 

األلفػػػػػػة أك ادلعركفػػػػػػة؛ مبعػػػػػػىن أف خيتػػػػػػار مفػػػػػػردات م لوفػػػػػػة كمعركفػػػػػػة  يػػػػػػث  .4

 يضيف الكلمات اليت اندرا ما يسمعو السامع.

الشػػػػػػػػػموؿ؛ مبعػػػػػػػػػىن أف خيتػػػػػػػػػار مفػػػػػػػػػردات تتمػػػػػػػػػًن مللشػػػػػػػػػموؿ الػػػػػػػػػيت ديكػػػػػػػػػن  .0

 استخدامها يف كل اجملاالت.

أكثػػػػػػر  أمهيػػػػػػة؛ مبعػػػػػػىن أف خيتػػػػػػار مفػػػػػػردات مهمػػػػػػة الػػػػػػيت  تاجهػػػػػػا الطػػػػػػبلب .2

 عوضا من ادلفردات اليت اندرا ما  تاجها الطبلب.

عركبػػػػػػػة؛ مبعػػػػػػػىن أف خيتػػػػػػػار مفػػػػػػػردات عربيػػػػػػػة، أم أكلويػػػػػػػة الكلمػػػػػػػة العربيػػػػػػػة  .1

حػػػػػ  لػػػػػو كانػػػػػت ىنػػػػػاؾ كلمػػػػػة مرادفػػػػػة ذلػػػػػا يف لغػػػػػة أخػػػػػرل. علػػػػػى سػػػػػبيل 
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ادلثػػػػػػاؿ اختيػػػػػػار كلمػػػػػػة ىػػػػػػاتف عوضػػػػػػا مػػػػػػن التليفػػػػػػوف، أك كلمػػػػػػة ادلػػػػػػذنيع 

  189 عوضا من الراديو كاخل.

مػػػػػػادة ادلفػػػػػػردات ال يكفػػػػػػي للطػػػػػػبلب تعلػػػػػػم كيفيػػػػػػة لفػػػػػػ  حركفهػػػػػػا، يف 

أك معرفػػػػػػػػػػػة معانيهػػػػػػػػػػػا أك بنيتهػػػػػػػػػػػا األكليػػػػػػػػػػػة. كلػػػػػػػػػػػيس رلػػػػػػػػػػػرد اعطػػػػػػػػػػػاء األمثلػػػػػػػػػػػة 

الصػػػػػػػػحيحة لااكيبهػػػػػػػػا. كلكػػػػػػػػن ادلتوقػػػػػػػػع يف مػػػػػػػػادة ادلفػػػػػػػػردات ىػػػػػػػػو امكانيػػػػػػػػة 

الطػػػػػبلب مػػػػػن تطبيػػػػػق مػػػػػا ا تعلمػػػػػو. مػػػػػن األمػػػػػور الػػػػػذم جيػػػػػب الاكيػػػػػ  عليػػػػػو 

 ادلرحلة الثانوية ىو كالتارل: يف تعليم ادلفردات لطبلب

 كم لوفػػػػػػة قريبػػػػػػة أبشػػػػػػياء النشػػػػػػاط ىػػػػػػذا يبػػػػػػدأ أف ديكػػػػػػن. األشػػػػػػياء  ديػػػػػػد (2

 كادلبلبػػػػػػػػػس البشػػػػػػػػػرم اجلسػػػػػػػػػم أجػػػػػػػػػ اء ادلثػػػػػػػػػاؿ سػػػػػػػػػبيل علػػػػػػػػػى لؤلطفػػػػػػػػػاؿ،

 .الفصل يف كاألشياء

 كالوظيفػػػػػػػة كالعػػػػػػػدد كاحلجػػػػػػػم كالشػػػػػػػكل اللػػػػػػػوف حسػػػػػػػبعلػػػػػػػى  التصػػػػػػػنيف (2

 شخصػػػػػػػية تكػػػػػػػوف قريبػػػػػػػة، أبشػػػػػػػياء يبػػػػػػػدأ أف جيػػػػػػػب ىػػػػػػػذا كػػػػػػػل. كالنػػػػػػػوع

 .لؤلطفاؿ كمعركفة كملموسة

، ىػػػػذا. كػػػػافكادل ادلسػػػػافة مفهػػػػـو (0  مفهػػػػـو ىػػػػو ادلثػػػػاؿ، سػػػػبيل علػػػػى ادلفهػػػػـو

 .فوؽ كما أدانه ككذلك كاخللف، كاألماـ كالقريب البعيد
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Rosyidi Ahmad Thoimah, Ta‟limul al „Arabiyah li ghoiri an-Nathi qina Biha, (Mesir: 

Jami’atul Manshurah, 1989), h. 195-196. 
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 ادلثػػػػػػػػاؿ، سػػػػػػػبيل علػػػػػػػى تقدديػػػػػػػػو، تريػػػػػػػد الػػػػػػػذم ادلفهػػػػػػػػـو. الوقػػػػػػػت مفهػػػػػػػـو (4

 ىػػػػػػػػو الوقػػػػػػػػت. كبعػػػػػػػػده قبلػػػػػػػػو ككػػػػػػػػذلك ،ادلسػػػػػػػػتقبل ك احلاضػػػػػػػػر ادلاضػػػػػػػػي،

 مسػػػػػػتول مػػػػػػن ي يػػػػػػد كمللتػػػػػػارل كػػػػػػافكادل ادلسػػػػػػافة مػػػػػػن كاقعيػػػػػػة أقػػػػػػل مفهػػػػػػـو

 .الطبلب لبعض الصعوبة

 اإلعجػػػػػػػاب مشػػػػػػػاعر ادلثػػػػػػػاؿ، سػػػػػػػبيل علػػػػػػػى. األسػػػػػػػرة ك العاطفػػػػػػػةمفهػػػػػػػـو  (0

 كاألسػػػػػػػػػػػػػرة، ،كاالخػػػػػػػػػػػػػبلص كاحلػػػػػػػػػػػػػ ف، كالسػػػػػػػػػػػػػعادة اإلعجػػػػػػػػػػػػػاب، كعػػػػػػػػػػػػػدـ

 بػػػػػػػػٌن العبلقػػػػػػػػة إضػػػػػػػػافة إذل كاآلخػػػػػػػػرين، كالػػػػػػػػنفس األخويػػػػػػػػة، كالعبلقػػػػػػػػات

 .كالبالغٌن األطفاؿ

 السػػػػػػػابقة، ملدلفػػػػػػػاىيم ادلفهػػػػػػػـو ىػػػػػػػذا يػػػػػػػرتبط. الصػػػػػػػحيح مللاتيػػػػػػػب رتػػػػػػػب (2

 الصػػػػػغًنة مػػػػػن حلجمهػػػػػا كفقنػػػػػا األشػػػػػياء ترتيػػػػػب ديكػػػػػن ادلثػػػػػاؿ سػػػػػبيل علػػػػػى

 .زمين باتيب األنشطة ترتيب أيضنا ديكن. الكبًنة إذل

 أوػػػػػػا إال ،األشػػػػػػياء معظػػػػػػم اخػػػػػػتبلؼ مػػػػػػن الػػػػػػرغم علػػػػػػى. التكػػػػػػافؤ مفهػػػػػـو (1

 علػػػػى أخػػػػرل، ألشػػػػياء مكافئػػػػة إوػػػػا القػػػػوؿ كديكػػػػن مػػػػا، شػػػػيء يف تشػػػػاؾ

 أك ادلنطقػػػػػػة نفػػػػػػس ادلختلفػػػػػػة األشػػػػػػكاؿ تشػػػػػػغل أف ديكػػػػػػن ادلثػػػػػػاؿ، سػػػػػػبيل

  190 الكمية. نفس من بسوائل سلتلفة أشياء ملء ديكن
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Aziz Fakhrurrozi, Modul Pembelajaran Bahasa Arab, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2012), h. 

221. 
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 اعد اللغة العربية اليت يستخمها الطبلبقو .ب 

يعتػػػػػرب قواعػػػػػد اللغػػػػػة الغربيػػػػػة جػػػػػ ءا مهمػػػػػا، ألف فهػػػػػم الطػػػػػبلب لقواعػػػػػد 

العربيػػػػػػة يػػػػػػؤثر يف فهػػػػػػم الطػػػػػػبلب للمحادثػػػػػػة. كلػػػػػػذلك يقػػػػػػـو الباحػػػػػػث اللغػػػػػػة 

 مببلحظة حسن فهم الطبلب لقواعد اللغة العربية يف الوضع التارل:

لتعلػػػػػػيم قواعػػػػػػد اللغػػػػػػة  طريقػػػػػة ادلعلػػػػػػم/ة يف تعلػػػػػػيم قواعػػػػػػد اللغػػػػػػة للطػػػػػػبلب. (2

 يسػػػػػهل أف ديكػػػػػن هػػػػػارةادل  ػػػػػذهالعربيػػػػػة حيتػػػػػاج إذل مهػػػػػارة جيػػػػػدة،  يػػػػػث 

ا العربيػػػػػػػة اللغػػػػػػػة قواعػػػػػػػد فهػػػػػػػم الطػػػػػػػبلب علػػػػػػػى مدرسػػػػػػػة البلػػػػػػػد يف . جيػػػػػػػدن

يعلػػػػػم معلمػػػػػي اللغػػػػػة العربيػػػػػة طبل ػػػػػم بشػػػػػكل جيػػػػػد،  ،األمػػػػػٌن كانػػػػػداصلاف

ألف الطػػػػػػػبلب متكنػػػػػػػو مػػػػػػػن فهػػػػػػػم قواعػػػػػػػد اللغػػػػػػػة يف اللغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة بكػػػػػػػل 

 ىػػػػػػي طبل ػػػػػػم العربيػػػػػػة اللغػػػػػػة معلمػػػػػػو  ػػػػػػا يفهػػػػػػم الػػػػػػيت الطريقػػػػػػةسػػػػػػهولة. ك 

 تطبيػػػػػػق يػػػػػػتم ،إذا. و مباشػػػػػػرةيقػػػػػػـو بتطبيقػػػػػػ ي أكالن الػػػػػػدرس  شػػػػػػرحب البػػػػػػدء

 بسػػػػػػهولة الطػػػػػػبلب يفهػػػػػػم  يػػػػػػث الفػػػػػػور، علػػػػػػى تعلمهػػػػػػا ا الػػػػػػيت القواعػػػػػػد

 .العربية اللغة يف القواعد استخداـ أك كظيفة

 اللغويػػػػػػة يف يعػػػػػػد فهػػػػػػم القواعػػػػػػدقػػػػػػدرة الطػػػػػػبلب يف فهػػػػػػم قواعػػػػػػد اللغػػػػػػة.  (2

تتعلػػػػػػق يف حسػػػػػػن كيفيػػػػػػة الشػػػػػػخص يف  ألوػػػػػػا أمػػػػػػر مهػػػػػػم، العربيػػػػػػة اللغػػػػػػة

 علػػػػػػػػى جيػػػػػػػػب. اآلخػػػػػػػػرين مػػػػػػػػع يتواصػػػػػػػػل عنػػػػػػػػدما العربيػػػػػػػػة ملللغػػػػػػػػة احملادثػػػػػػػة
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 عنػػػػػػػػد ادلوجػػػػػػػػودة كالظػػػػػػػػركؼ ادلوقػػػػػػػػف مػػػػػػػػع التكيػػػػػػػػف اللغػػػػػػػػة مسػػػػػػػػتخدمي

 القواعػػػػػػػػػد مناقشػػػػػػػػتو حيػػػػػػػػػدد يػػػػػػػػػتم الػػػػػػػػػذم ادلناقشػػػػػػػػة فموضػػػػػػػػػوع. التواصػػػػػػػػل

يف مدرسػػػػػة البلػػػػػد األمػػػػػٌن كانػػػػػداصلاف، . اسػػػػػتخدامها سػػػػػيتم الػػػػػيت النحويػػػػػة

بكػػػػػػػػل سػػػػػػػػهولة. كىػػػػػػػػذا كجػػػػػػػػد أف الطػػػػػػػػبلب يفهمػػػػػػػػـو القواعػػػػػػػػد اللغويػػػػػػػػة 

يرجػػػػػػػػػع إذل طريقػػػػػػػػػة ادلعلػػػػػػػػػم اجليػػػػػػػػػد يف التعلػػػػػػػػػيم كإذل عػػػػػػػػػادة الطػػػػػػػػػبلب يف 

احملادثػػػػػة،  يػػػػػث ىػػػػػم يتحػػػػػدثوف ملللغػػػػػة العربيػػػػػة أكثػػػػػر مػػػػػن لغػػػػػتهم احملليػػػػػة 

 لغػػػػػة بنجػػػػػر(. ديػػػػػارس الطػػػػػبلب القواعػػػػػد العربيػػػػػة بسػػػػػهولة، كذلػػػػػك ألنػػػػػو 

داـ ال يػػػػتم تفهػػػػيم قواعػػػػد اللغػػػػة العربيػػػػة فقػػػػط بػػػػل ا تفهػػػػيم كيفيػػػػة اسػػػػتخ

قواعػػػػػػد اللغػػػػػػة العربيػػػػػػة يف احملادثػػػػػػة كإضػػػػػػافة يػػػػػػتم اسػػػػػػتخداـ قواعػػػػػػد اللغػػػػػػة 

 العربية يف الدراسة كفهم الكتب العربية.

 

عنػػػػد تطبيػػػػق قواعػػػػد قػػػػدرة الطػػػػبلب يف اسػػػػتخداـ كشلارسػػػػة قواعػػػػد اللغػػػػة.  (0

اللغػػػػػػة العربيػػػػػػة جيػػػػػػب أف تكػػػػػػوف مناسػػػػػػبة مػػػػػػع ادلوضػػػػػػوع أك ادلناقشػػػػػػة الػػػػػػيت 

دداف مسػػػػػًن احملادثػػػػػة اجلاريػػػػػة ككػػػػػذلك يػػػػػتم مناقشػػػػػتها. الوضػػػػػع كاحلػػػػػاؿ حيػػػػػ

ادلوضػػػػػػوع أكادلناقشػػػػػػة حيػػػػػػدد يف اختيػػػػػػار قواعػػػػػػد اللغػػػػػػة ادلناسػػػػػػبة. كيف ىػػػػػػذا 

احلػػػػػاؿ الطػػػػػبلب مطالػػػػػب علػػػػػيهم إتقػػػػػاف قواعػػػػػد اللغػػػػػة العربيػػػػػة كتطبيقهػػػػػا 
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أثنػػػػػػػاء التحػػػػػػػدث مػػػػػػػع اآلخػػػػػػػرين. يف مدرسػػػػػػػة البلػػػػػػػد األمػػػػػػػٌن كانػػػػػػػداصلاف، 

كػػػػػػػل سػػػػػػػػهولة. كىػػػػػػػػذا الطػػػػػػػبلب يطبقػػػػػػػػوف كديارسػػػػػػػوف القواعػػػػػػػػد اللغويػػػػػػػػة ب

يرجػػػػػع إذل عػػػػػادة الطػػػػػبلب اليوميػػػػػة،  يػػػػػث ىػػػػػم يتحػػػػػدثوف ملللغػػػػػة العربيػػػػػة 

أكثػػػػػػػػر مػػػػػػػػن لغػػػػػػػػة األـ  لغػػػػػػػػة بنجػػػػػػػػر(. كىػػػػػػػػذه العػػػػػػػػادة يشػػػػػػػػعر الطػػػػػػػػبلب 

 مللسهولة كال يشعركف بصعوبة يف تطبيق قواعد اللغة العربية

 أف حيػػػػػػػػث. التاليػػػػػػػػة تعكػػػػػػػػس التوضػػػػػػػػيحات أيضنػػػػػػػػا أعػػػػػػػػبله كالبيػػػػػػػاانت

ادلفهػػػػػػػـو بػػػػػػػٌن اللغػػػػػػػة كقواعػػػػػػػد اللغػػػػػػػة، مللت كيػػػػػػػد لػػػػػػػو ارتبػػػػػػػاط كثيػػػػػػػق ال ديكػػػػػػػن 

 ىػػػػػػػي الػػػػػػػيت اللغػػػػػػػة. أكالن  اللغػػػػػػػة جػػػػػػػاءت عنػػػػػػػدما القواعػػػػػػػد ظهػػػػػػػرتمفارقتػػػػػػػو.  

. اللغػػػػػػة تلػػػػػػك يف مللقواعػػػػػػد حقنػػػػػػا لػػػػػػتم ال الواقػػػػػػع يف اجملتمػػػػػػع ثقافػػػػػػةل نتيجػػػػػػة

 ديكػػػػن  يػػػػث اللغػػػػة، علػػػػمتعمػػػػق خػػػػرباء اللغػػػػة يف  الوقػػػػت، مػػػػركرلكػػػػن مػػػػع ك 

 .اليـو ىي كما كفهمها اللغة ىذه كصف

 

 كلمػػػػػػة يف" قواعػػػػػػد" كلمػػػػػػة فػػػػػػإف معناىػػػػػػا، حيػػػػػػث مػػػػػػن فهمهػػػػػػا ا إذا

 القواعػػػػػد تعػػػػػين الكبػػػػػًنة، اإلندكنيسػػػػػية اللغػػػػػة لقػػػػػاموس كفقنػػػػػا ،"اللغػػػػػة قواعػػػػػد"

 القواعػػػػػد معػػػػػىن فػػػػػإف كمللتػػػػػارل،. النظػػػػػاـك  الاتيػػػػػب كيفيػػػػػة كاذليكػػػػػل؛ كاللػػػػػوائح
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 اللغػػػػػػوم، القػػػػػػاموس يف 191 .اسػػػػػػتخدامها يف اللغػػػػػػة سػػػػػػلوؾ  كػػػػػػم الػػػػػػيت ىػػػػػػو

 مفهوماف كىو: للقواعد

 عػػػػػػػػػىنادل ذات الوحػػػػػػػػػدات فيػػػػػػػػػو تتحػػػػػػػػػد اللغػػػػػػػػػة منظمػػػػػػػػػة يف فرعػػػػػػػػػي نظػػػػػػػػػاـ (2

 علػػػػػم إذل القواعػػػػد تقسػػػػيم يػػػػػتم تقػػػػرييب، بشػػػػكل. أكػػػػػرب كحػػػػدات لتشػػػػكل

 األصػػػػػػػوات علػػػػػػػم عػػػػػػػن منفصػػػػػػػلة كىػػػػػػػي كالنحػػػػػػػو،ادلورفولوجيػػػػػػػا  التشػػػػػػػكل

 .كادلعجم الدالالت كعلم

 أنػػػػػػػو علػػػػػػػى إليػػػػػػػو كينظػػػػػػػر اللغػػػػػػػة يف البنيويػػػػػػػة للعبلقػػػػػػػات الكامػػػػػػػل النظػػػػػػػاـ (2

تضػػػػػمن فيػػػػػو  ذلػػػػػك يف مبػػػػػا اجلمػػػػػل، كػػػػػوين كبنيػػػػػةلت القواعػػػػػد مػػػػػن رلموعػػػػػة

  192 .الدالالت كعلم األصوات علم

 

 القػػػػػػػػػػػاموس يف Kridalaksana كريدالكساانلػػػػػػػػػػػػ كفقنػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػاـ، بشػػػػػػػػػػكل

 األنظمػػػػػػػػة كىػػػػػػػي أجػػػػػػػ اء، ثبلثػػػػػػػة إذل للغػػػػػػػػة الفرعػػػػػػػي النظػػػػػػػاـ قسػػػػػػػم اللغػػػػػػػوم،

 مفػػػػػػػػػػاىيم تتوافػػػػػػػػػػق ،منهجيػػػػػػػػػػة يف. كادلعجميػػػػػػػػػػة كالنحويػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػػوتية الفرعيػػػػػػػػػػة

  193 .النحوية ادلفاىيم مع القواعد
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Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008. Diunduh dari http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id 

pada tanggal 2 Januari 2020. 
192

Harimurti Kridalaksana, Kamus Linguistik, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 

2001), h. 66. 
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Harimurti Kridalaksana, Kamus Linguistik . . . ., h. 67. 
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 أنظمػػػػػػة أحػػػػػػد ىػػػػػػو القواعػػػػػػد مفهػػػػػػـو، Wedhawatiمػػػػػػن رأم كيػػػػػػداكا  

. كالضػػػػيق الواسػػػػع الفهػػػػم كمهػػػػا ،مفهومػػػػاف لػػػػو الفرعػػػػي النظػػػػاـ. الفرعيػػػػة اللغػػػػة

 علػػػػػػممػػػػػػن جانػػػػػػب   اجلملػػػػػػة بنػػػػػػاء تغطػػػػػػي النحويػػػػػػة القواعػػػػػػد أف الفهػػػػػػم يعػػػػػػين

( مجلػػػػػػػػػػة يف الكلمػػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػػٌن العبلقػػػػػػػػػػة ينػػػػػػػػػػاقش العلػػػػػػػػػػم الػػػػػػػػػػذم ىػػػػػػػػػػو اللغػػػػػػػػػػة

 تكػػػػػػػػوين عمليػػػػػػػػة ينػػػػػػػػاقشالػػػػػػػػذم  اللغػػػػػػػػة علػػػػػػػػمجانػػػػػػػػب  مػػػػػػػػن  ورفولوجيػػػػػػػػاكادل

 ورفولوجيػػػػػػػاادل عػػػػػػػن النظػػػػػػػر بصػػػػػػػرؼ القواعػػػػػػػد، الواسػػػػػػػع، ملدلعػػػػػػػىن(. الكلمػػػػػػػات

 علػػػػػم مػػػػػن جانػػػػػب  األصػػػػػوات علػػػػػم أيضنػػػػػا القواعػػػػػد مفهػػػػػـو يشػػػػػمل كالنحػػػػػو،

 أك احلػػػػػػػوار كاخلطػػػػػػػاب ،(كظيفتهػػػػػػػا علػػػػػػػى بنػػػػػػػاءن  اللغػػػػػػػة صػػػػػػػوت ينػػػػػػػاقش اللغػػػػػػػة

 نصالػػػػػػػػ يف ةيػػػػػػػاذليكل اجلملػػػػػػػة بنيػػػػػػػةفيػػػػػػػو  ينػػػػػػػػاقش اللغػػػػػػػة علػػػػػػػم مػػػػػػػن جانػػػػػػػب 

 مػػػػػػن فػػػػػػرع  كالرباغماتيػػػػػػة ،(كمتينػػػػػػة ادلعلومػػػػػػات مػػػػػػن كاملػػػػػػة كحػػػػػػدة لتشػػػػػػكيل

 ملجلوانػػػػب يتعلػػػػق فيمػػػػا للتواصػػػػل كوسػػػػيلة اللغػػػػة بنيػػػػةفيػػػػو  ينػػػػاقش اللغػػػػة علػػػػم

  194 .(الكبلـ حلاالت البلمرك ية

، مفهػػػػػػػػـو قواعػػػػػػػػد اللغػػػػػػػػة ينقسػػػػػػػػم إذل نػػػػػػػػوعٌن، Kerafيف رأم كػػػػػػػػًناؼ 

 كمها:
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Wedhawati, dkk., Tata Bahasa Jawa Mutakhir, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), h. 29. 
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فػػػػرع مػػػػن علػػػػم اللغػػػػة الػػػػذم تػػػػدرس كتوصػػػػف القواعػػػػد الػػػػذم ىػػػػو أسػػػػاس  (2

 لغة معينة.

 ادلتعلقػػػػػػة العامػػػػػػة كادلعػػػػػػايًن القواعػػػػػػد مػػػػػػن رلموعػػػػػػة علػػػػػػى حيتػػػػػػوم ككتػػػػػػاب (2

  195 معينة. لغة ببنية

 أم معػػػػػػػػىن، لقواعػػػػػػػػدل أف أعػػػػػػػػبله ؼو وصػػػػػػػػادل نسػػػػػػػػتنتا مػػػػػػػػن ادلفػػػػػػػػاىيم

 ا كىكػػػػػػػذا. اللغػػػػػػػة يف كالقواعػػػػػػػد اذلياكػػػػػػػل يػػػػػػػدرس الػػػػػػػذم اللغػػػػػػػة علػػػػػػػم فػػػػػػػرع

 ل،يشػػػػػػػػػكتكال الصػػػػػػػػػوت، رلػػػػػػػػػاالت تشػػػػػػػػػمل اللغػػػػػػػػػة بنيػػػػػػػػػة أف علػػػػػػػػػى االتفػػػػػػػػػاؽ

 علػػػػػػػػػػم نطػػػػػػػػػاؽ ذلػػػػػػػػػا القواعػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػإف أخػػػػػػػػػرل، بعبػػػػػػػػػػارة أك كادلعػػػػػػػػػىن كاجلملػػػػػػػػػة،

 كعلػػػػػػم اجلملػػػػػػة، كبنػػػػػػاء ،مورفولوجيػػػػػػا ليالتشػػػػػػك كعلػػػػػػم ،فونولوجيػػػػػػا األصػػػػػػوات

 .الدالالت

 

 مدرسة أـ القرل أمونتام .2

 مفردات اللغة العربية اليت تستخدمها الطبلب.أ 
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Gorys Keraf, Tata Bahasa Rujukan Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 

1999), h. 17. 
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مفػػػػػػػػردات اللغػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة يعتػػػػػػػػرب جػػػػػػػػ ءا مهػػػػػػػػم للغايػػػػػػػػة ألف يف كثرتػػػػػػػػو 

يػػػػػػػػػػؤثر أتثػػػػػػػػػػًنا إجيابيػػػػػػػػػػا أك سػػػػػػػػػػلبيا يف زلادثػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػخص. كلػػػػػػػػػػذلك، ديكػػػػػػػػػػن 

 مبلحظة إجيابية ادلفردات الذم ديتلكو الطلبة يف الصور اآل :

تناسػػػػػػػػػب ادلفػػػػػػػػردات مػػػػػػػػػع الػػػػػػػػنص أك مػػػػػػػػػع تناسػػػػػػػػب ادلفػػػػػػػػػردات ادلعطػػػػػػػػى.  (2

موضػػػػػػػػػػوع احملادثػػػػػػػػػػة. تناسػػػػػػػػػػب ادلفػػػػػػػػػػردات يػػػػػػػػػػؤثر يف لياقػػػػػػػػػػة احملادثػػػػػػػػػػة. يف 

مدرسػػػػػة أـ القػػػػػرل أمونتػػػػػام، قػػػػػاـ ادلعلػػػػػم ملعطػػػػػاء الطلبػػػػػة مفػػػػػردات عربيػػػػػة 

 دراستها. تتم اليت مناسبة أم تتناسب مع ادلوضوعات

 ادلفػػػػػردات، إعطػػػػػاء عنػػػػػدطػػػػػى. إمكانيػػػػػة الطلبػػػػػة يف حفػػػػػ  ادلفػػػػػردات ادلع  (2

. الطلبػػػػػة أف تتناسػػػػػب أيضػػػػػا مػػػػػع قػػػػػدرة جيػػػػػب العربيػػػػػة، ادلفػػػػػردات كخاصػػػػػة

 أك األسػػػػػػػػاس أيضنػػػػػػػػا ىػػػػػػػػي الطلبػػػػػػػػة لػػػػػػػػدل ادلوجػػػػػػػػودة كالظػػػػػػػػركؼ ادلواقػػػػػػػػف

يف . ادلفػػػػػردات تػػػػػوفًن عنػػػػػد الػػػػػذم علػػػػػى ادلعلػػػػػم التفكػػػػػًن فيػػػػػو االعتبػػػػػارات

. جتػػػػػػد الطلبػػػػػة صػػػػػعوبة يف حفػػػػػ  ادلفػػػػػػرداتمدرسػػػػػة أـ القػػػػػرل أمونتػػػػػام، 

كذلػػػػػػك يعػػػػػػود إذل عػػػػػػادة الطلبػػػػػػة،  يػػػػػػث ىػػػػػػم منشػػػػػػغلٌن ملدلػػػػػػواد األخػػػػػػرل 

كإضػػػػػػافة إذل الوضػػػػػػع،  يػػػػػػث ال جيػػػػػػب علػػػػػػيهم احملادثػػػػػػة ملللغػػػػػػة العربيػػػػػػة. 

 كغالبا ما يطالب الطلبة يف حف  ادلفردات العربية أبنفسهم.
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يف اسػػػػػػػػػػتخداـ ادلفػػػػػػػػػػردات، إمكانيػػػػػػػػػػة الطلبػػػػػػػػػػة يف اسػػػػػػػػػػتخداـ ادلفػػػػػػػػػػردات.  (0

جيػػػػػب أف تتناسػػػػػب مػػػػػػع ادلوضػػػػػوع أك الػػػػػػدرس  كخاصػػػػػة ادلفػػػػػردات العربيػػػػػػة

الػػػػػػذم يػػػػػػتم دراسػػػػػػتو. احلػػػػػػدث كاحلػػػػػػاؿ اجلػػػػػػارم أثنػػػػػػاء احملادثػػػػػػة، ككػػػػػػذلك 

األمػػػػر أك النقػػػػاش الػػػػذم حيػػػػاكر عنػػػػو يػػػػؤثر علػػػػى اختيػػػػار ادلفػػػػردات البلئػػػػق 

اسػػػػػػػػػػتخدامو. كذلػػػػػػػػػػذا، الطػػػػػػػػػػبلب مطالػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػنهم امكانيػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػتخداـ 

اآلخػػػػػػػػػرين. يف  ادلفػػػػػػػػػردات العربيػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػيت يتقنووػػػػػػػػػا أثنػػػػػػػػػاء زلػػػػػػػػػادثتهم مػػػػػػػػػع

مدرسػػػػػػػػػة أـ القػػػػػػػػػرل أمونتػػػػػػػػػام، الحػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػعوبة الطلبػػػػػػػػػة يف اسػػػػػػػػػتخداـ 

كشلارسػػػػػة ادلفػػػػػردات العربيػػػػػة. مػػػػػازاؿ الػػػػػبعض يتكػػػػػ كؤكف كالػػػػػبعض اآلخػػػػػر 

يسػػػػػػػكتوف أثنػػػػػػػاء اإلجابػػػػػػػة علػػػػػػػى األسػػػػػػػئلة ادلعطػػػػػػػى ذلػػػػػػػم كقػػػػػػػت ادلقابلػػػػػػػة. 

. العربيػػػػػػة ملللغػػػػػػة التحػػػػػػدث يف الطلبػػػػػػة عػػػػػػدـ إمكانيػػػػػػة علػػػػػػى يػػػػػػدؿ كىػػػػػػذا

 أنػػػػػػػػو إال ادلفػػػػػػػػردات، مػػػػػػػػن الكثػػػػػػػػًن لػػػػػػػػديهم الطلبػػػػػػػػة فأ مػػػػػػػػن الػػػػػػػػرغم علػػػػػػػػى

 التكوين. صعب

 

 حيػػػػػػػػػث ،Nurgiyantoro توضػػػػػػػػػيح نورغيػػػػػػػػػانتو مػػػػػػػػػع يتوافػػػػػػػػػقال  ىػػػػػػػػػذا

 بػػػػػػٌنأك التناسػػػػػب  التوافػػػػػق عػػػػػن فصػػػػػػلو ديكػػػػػن ال ادلفػػػػػردات تعلػػػػػيم أف كضػػػػػح

 ىػػػػػذه كتطبيػػػػق تػػػػذكر ككػػػػذلك الػػػػػتعلم تسػػػػهيل مبعػػػػىن أم .ادلػػػػتعلم احتياجػػػػات
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كيتوافػػػػػػػػق أيضػػػػػػػػا مػػػػػػػػع توضػػػػػػػػيح جيوانػػػػػػػػدكنو 196 .االتصػػػػػػػػاؿ يف الكلمػػػػػػػػات

Djiwandono، قػػػػػػػػػػاـ إذا الطػػػػػػػػػػبلب سػػػػػػػػػػيبلـز ادلفػػػػػػػػػػردات أف ضػػػػػػػػػػحك  حيػػػػػػػػػػث 

 احتياجػػػػػػػػػػات أك ظػػػػػػػػػػركؼال تناسػػػػػػػػػػبها مػػػػػػػػػػع طريػػػػػػػػػػق عػػػػػػػػػػن بتعليمهػػػػػػػػػػا ادلػػػػػػػػػػريب

  197 .الطبلب

 قػػػػػاـ إبعطػػػػػاء العربيػػػػػة اللغػػػػػة معلػػػػػم أف أعػػػػػبله البيػػػػػاانت يسػػػػػتنتا مػػػػػن

 يػػػػػػتم دراسػػػػػػتوالػػػػػػذم  ادلوضػػػػػػوع مػػػػػػع التكيػػػػػػف خػػػػػػبلؿ مػػػػػػن لطبلبػػػػػػو مفػػػػػػردات

 ىػػػػػػػذا. همبيػػػػػػػن التواصػػػػػػػل ك للطػػػػػػػبلب اليوميػػػػػػػة احليػػػػػػػاة مػػػػػػػع لتكيػػػػػػػفمل أيضػػػػػػػاك 

 كأيضنػػػػػػػا Nurgiyantoro نورغيػػػػػػػانتو كضػػػػػػػحها الػػػػػػػيت التوضػػػػػػػيحات مػػػػػػػع يتوافػػػػػػػق

 .Djiwandonoجيواندكنو 

 يعرفهػػػػػػا الػػػػػػيت ادلفػػػػػػردات أك الكلمػػػػػػات مػػػػػػن رلموعػػػػػػة ىػػػػػػي ادلفػػػػػػردات

 الشػػػػػخص مفػػػػػردات تبعػػػػػرَّؼ. معينػػػػػة لغػػػػػة مػػػػػن جػػػػػ ء أك رلموعػػػػػة، أك شػػػػػخص

 الشػػػػػػخص ذلػػػػػػك يفهمهػػػػػػا الػػػػػػيت الكلمػػػػػػات مجيػػػػػػع مػػػػػػن رلموعػػػػػػة أوػػػػػػا علػػػػػػى

 مفػػػػػردات كفػػػػػرة تعتػػػػػربك . جديػػػػػدة مجػػػػػل لتكػػػػػوين يسػػػػػتخدمها أف ادلتوقػػػػػع كمػػػػػن

 .تعليمو دلستول انعكاسنا عاـ بشكلككثرلا  الشخص

                                                           
196

Nurgiyantoro, Penguasaan Kosa-Kata, (Bandung: Pustaka Ilmu, 2013), h. 25. 
197

Djiwandono, Kosa-Kata dalam Berbahasa, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 101. 
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 Sitiادلػػػػػذكور يف أحػػػػػد مؤلفػػػػػات سػػػػػييت  ريػػػػػة  Hornكفقػػػػػا ذلػػػػػورف 

Bahriah  الكلمػػػػػػػػات مػػػػػػػػن رلموعػػػػػػػػة عػػػػػػػػن عبػػػػػػػػارةكأصػػػػػػػػدقائها، أف ادلفػػػػػػػػردات 

 اللغويػػػػة ادلهػػػػارات إتقػػػػاف يف ادلفػػػػردات دكر إف 198 .اللغػػػػة منهػػػػا تتكػػػػوف الػػػػيت

ادلػػػػػػػذكور يف أحػػػػػػػد مؤلفػػػػػػػات  Vallet كفقػػػػػػػا لفاليػػػػػػػت للغايػػػػػػػة ضػػػػػػػركرم األربػػػػػػػع

 ادلهػػػػػػارات فهػػػػػػم إمكانيػػػػػػة أف أم كأصػػػػػػدقائها، Siti Bahriahسػػػػػػييت  ريػػػػػػة 

 كمػػػػػػع 199 .ادلفػػػػػػردات إتقػػػػػػاف علػػػػػػى كبػػػػػػًن بشػػػػػػكل تعتمػػػػػػد األربػػػػػػع اللغويػػػػػػة

 امػػػػػػتبلؾ مبعػػػػػػىن. فقػػػػػػط ادلفػػػػػػردات تعلػػػػػػم ال يقصػػػػػػد اللغػػػػػػة تعلػػػػػػم فػػػػػػإف ذلػػػػػػك،

 .ادلفردات من الكثًن حف  رلرد يكفي الأم أنو  لغوية، مهارات

 تػػػػػػدؿ أكثػػػػػػر أك حػػػػػػرفٌن مػػػػػػن تتكػػػػػػوف كلمػػػػػػة أك لفػػػػػػ  ىػػػػػػي ادلفػػػػػػردة

 يف ادلهمػػػػػة العناصػػػػػر مػػػػػن ادلفػػػػػردات تعػػػػػد. أداة أك فعػػػػػل أك اسػػػػػم معػػػػػىن علػػػػػى

 كالنظػػػػػػػػاـ الصػػػػػػػػو  نظػػػػػػػػاـال مثػػػػػػػػل األخػػػػػػػػرل، العناصػػػػػػػػر إذل ملإلضػػػػػػػػافة اللغػػػػػػػػة

 األكذل اخلطػػػػػػػوة فػػػػػػػإف لػػػػػػػذلك،. الػػػػػػػدالرل كالنظػػػػػػػاـ النحػػػػػػػوم كالنظػػػػػػػاـ الصػػػػػػػريف

 معرفػػػػػػة جنبيػػػػػػة ىػػػػػػياأل لغػػػػػػةال تعلػػػػػػمالشػػػػػػخص عنػػػػػػدما يريػػػػػػد   ػػػػػػا يقػػػػػػـو الػػػػػػيت

                                                           
198

Siti Bahriah, dkk., Afaq „Arabiyyah, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), h. 11. 
199

Siti Bahriah, dkk., Afaq „Arabiyyah . . . ., h. 13. 



 

 

152 

152 

 مػػػػػػػن خػػػػػػػرلاأل وانػػػػػػػباجل معرفػػػػػػػة حيػػػػػػػاكؿ أف قبػػػػػػػل األجنبيػػػػػػػة، اللغػػػػػػػة كلمػػػػػػػات

  200 .اللغة

يف تعلػػػػػػػػم ادلفػػػػػػػػردات، جيػػػػػػػػب علػػػػػػػػى ادلعلػػػػػػػػم أف يكػػػػػػػػوف قػػػػػػػػادرا علػػػػػػػػى 

اعػػػػداد ادلفػػػػردات ادلناسػػػػبة لطلبتػػػػو. علػػػػى ادلعلػػػػم تطبيػػػػق عػػػػدة مبػػػػادئ كمعػػػػايًن 

يف اختيػػػػػػػػػػػار ادلفػػػػػػػػػػػردات حػػػػػػػػػػػ  تكػػػػػػػػػػػوف كاضػػػػػػػػػػػحة. كمػػػػػػػػػػػن مبػػػػػػػػػػػادئ اختيػػػػػػػػػػػار 

 ادلفردات:

 التواتر؛ مبعىن أف خيتار مفردات دائمة االستخداـ. (2

مبعػػػػػىن أف خيتػػػػػار مفػػػػػردات منتشػػػػػرة يف البلػػػػػداف العربيػػػػػة،  يػػػػػث ال التػػػػػوزع؛  (2

 تستخدـ فقط يف بعض البلداف العربية.

ادلتاحػػػػػػة؛ مبعػػػػػػىن أف خيتػػػػػػار مفػػػػػػردات خاصػػػػػػة الػػػػػػيت متلػػػػػػك معػػػػػػىن خػػػػػػاص.  (0

 أم تستخدـ يف رلاؿ خاص.

األلفػػػػػػة أك ادلعركفػػػػػػة؛ مبعػػػػػػىن أف خيتػػػػػػار مفػػػػػػردات م لوفػػػػػػة كمعركفػػػػػػة  يػػػػػػث  (4

 ما يسمعو السامع. يضيف الكلمات اليت اندرا

الشػػػػػػػػػموؿ؛ مبعػػػػػػػػػىن أف خيتػػػػػػػػػار مفػػػػػػػػػردات تتمػػػػػػػػػًن مللشػػػػػػػػػموؿ الػػػػػػػػػيت ديكػػػػػػػػػن  (0

 استخدامها يف كل اجملاالت.
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أمهيػػػػػػة؛ مبعػػػػػػىن أف خيتػػػػػػار مفػػػػػػردات مهمػػػػػػة الػػػػػػيت  تاجهػػػػػػا الطػػػػػػبلب أكثػػػػػػر  (2

 عوضا من ادلفردات اليت اندرا ما  تاجها الطبلب.

العربيػػػػػػػة  عركبػػػػػػػة؛ مبعػػػػػػػىن أف خيتػػػػػػػار مفػػػػػػػردات عربيػػػػػػػة، أم أكلويػػػػػػػة الكلمػػػػػػػة (1

حػػػػػ  لػػػػػو كانػػػػػت ىنػػػػػاؾ كلمػػػػػة مرادفػػػػػة ذلػػػػػا يف لغػػػػػة أخػػػػػرل. علػػػػػى سػػػػػبيل 

ادلثػػػػػػاؿ اختيػػػػػػار كلمػػػػػػة ىػػػػػػاتف عوضػػػػػػا مػػػػػػن التليفػػػػػػوف، أك كلمػػػػػػة ادلػػػػػػذنيع 

  201 عوضا من الراديو كاخل.

يف مػػػػػػػػػػػادة ادلفػػػػػػػػػػػردات ال يكفػػػػػػػػػػػي للطػػػػػػػػػػػبلب تعلػػػػػػػػػػػم كيفيػػػػػػػػػػػة لفػػػػػػػػػػػ  

مثلػػػػػة حركفهػػػػػا، أك معرفػػػػػة معانيهػػػػػا أك بنيتهػػػػػا األكليػػػػػة. كلػػػػػيس رلػػػػػرد اعطػػػػػاء األ

الصػػػػػػػػحيحة لااكيبهػػػػػػػػا. كلكػػػػػػػػن ادلتوقػػػػػػػػع يف مػػػػػػػػادة ادلفػػػػػػػػردات ىػػػػػػػػو امكانيػػػػػػػػة 

الطػػػػػبلب مػػػػػن تطبيػػػػػق مػػػػػا ا تعلمػػػػػو. مػػػػػن األمػػػػػور الػػػػػذم جيػػػػػب الاكيػػػػػ  عليػػػػػو 

 يف تعليم ادلفردات لطبلب ادلرحلة الثانوية ىو كالتارل:

 كم لوفػػػػػػة قريبػػػػػػة أبشػػػػػػياء النشػػػػػػاط ىػػػػػػذا يبػػػػػػدأ أف ديكػػػػػػن. األشػػػػػػياء  ديػػػػػػد (2

 كادلبلبػػػػػػػػػس البشػػػػػػػػػرم اجلسػػػػػػػػػم أجػػػػػػػػػ اء ادلثػػػػػػػػػاؿ لسػػػػػػػػػبي علػػػػػػػػػى لؤلطفػػػػػػػػػاؿ،

 .الفصل يف كاألشياء
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 كالوظيفػػػػػػػة كالعػػػػػػػدد كاحلجػػػػػػػم كالشػػػػػػػكل اللػػػػػػػوف حسػػػػػػػبعلػػػػػػػى  التصػػػػػػػنيف (2

 شخصػػػػػػػية تكػػػػػػػوف قريبػػػػػػػة، أبشػػػػػػػياء يبػػػػػػػدأ أف جيػػػػػػػب ىػػػػػػػذا كػػػػػػػل. كالنػػػػػػػوع

 .لؤلطفاؿ كمعركفة كملموسة

، ىػػػػذا. كػػػػافكادل ادلسػػػػافة مفهػػػػـو (0  مفهػػػػـو ىػػػػو ادلثػػػػاؿ، سػػػػبيل علػػػػى ادلفهػػػػـو

 .فوؽ كما أدانه ككذلك كاخللف، كاألماـ كالقريب البعيد

 ادلثػػػػػػػػاؿ، سػػػػػػػبيل علػػػػػػػى تقدديػػػػػػػػو، تريػػػػػػػد الػػػػػػػذم ادلفهػػػػػػػػـو. الوقػػػػػػػت مفهػػػػػػػـو (4

 ىػػػػػػػػو الوقػػػػػػػػت. كبعػػػػػػػػده قبلػػػػػػػػو ككػػػػػػػػذلك ،ادلسػػػػػػػػتقبل ك احلاضػػػػػػػػر ادلاضػػػػػػػػي،

 مسػػػػػػتول مػػػػػػن ي يػػػػػػد كمللتػػػػػػارل كػػػػػػافكادل ادلسػػػػػػافة مػػػػػػن كاقعيػػػػػػة أقػػػػػػل مفهػػػػػػـو

 .الطبلب لبعض الصعوبة

 اإلعجػػػػػػػاب مشػػػػػػػاعر ادلثػػػػػػػاؿ، سػػػػػػػبيل علػػػػػػػى. األسػػػػػػػرة ك العاطفػػػػػػػةمفهػػػػػػػـو  (0

 كاألسػػػػػػػػػػػػػرة، ،كاالخػػػػػػػػػػػػػبلص كاحلػػػػػػػػػػػػػ ف، كالسػػػػػػػػػػػػػعادة اإلعجػػػػػػػػػػػػػاب، كعػػػػػػػػػػػػػدـ

 بػػػػػػػػٌن العبلقػػػػػػػػة إضػػػػػػػػافة إذل كاآلخػػػػػػػػرين، كالػػػػػػػػنفس األخويػػػػػػػػة، كالعبلقػػػػػػػػات

 .كالبالغٌن األطفاؿ

 السػػػػػػػابقة، ملدلفػػػػػػػاىيم ادلفهػػػػػػػـو ىػػػػػػػذا يػػػػػػػرتبط. الصػػػػػػػحيح مللاتيػػػػػػػب رتػػػػػػػب (2

 الصػػػػػغًنة مػػػػػن حلجمهػػػػػا كفقنػػػػػا األشػػػػػياء ترتيػػػػػب ديكػػػػػن ادلثػػػػػاؿ سػػػػػبيل علػػػػػى

 .زمين باتيب األنشطة ترتيب أيضنا ديكن. الكبًنة إذل
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 أوػػػػػػا إال ،األشػػػػػػياء معظػػػػػػم اخػػػػػػتبلؼ مػػػػػػن الػػػػػػرغم علػػػػػػى. التكػػػػػػافؤ مفهػػػػػـو (1

 علػػػػى أخػػػػرل، ألشػػػػياء مكافئػػػػة إوػػػػا القػػػػوؿ كديكػػػػن مػػػػا، شػػػػيء يف تشػػػػاؾ

 أك ادلنطقػػػػػػة نفػػػػػػس ادلختلفػػػػػػة األشػػػػػػكاؿ تشػػػػػػغل أف ديكػػػػػػن ادلثػػػػػػاؿ، سػػػػػػبيل

  202 الكمية. نفس من بسوائل سلتلفة أشياء ملء ديكن

 قواعد اللغة العربية اليت يستخدمها الطلبة.ب 

يعتػػػػػػػػػرب قواعػػػػػػػػػد اللغػػػػػػػػػة الغربيػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػ ءا مهمػػػػػػػػػا، ألف فهػػػػػػػػػم الطػػػػػػػػػبلب 

لقواعػػػػػػػد اللغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة يػػػػػػػؤثر يف فهػػػػػػػم الطػػػػػػػبلب للمحادثػػػػػػػة. كلػػػػػػػذلك يقػػػػػػػـو 

الوضػػػػػع  الباحػػػػػث مببلحظػػػػػة حسػػػػػن فهػػػػػم الطػػػػػبلب لقواعػػػػػد اللغػػػػػة العربيػػػػػة يف

 التارل:

لتعلػػػػػػيم قواعػػػػػػد اللغػػػػػػة طريقػػػػػة ادلعلػػػػػػم/ة يف تعلػػػػػػيم قواعػػػػػػد اللغػػػػػػة للطػػػػػػبلب.  (2

 يسػػػػػهل أف ديكػػػػػن ادلهػػػػػارة العربيػػػػػة حيتػػػػػاج إذل مهػػػػػارة جيػػػػػدة،  يػػػػػث  ػػػػػذه

ا العربيػػػػػػة اللغػػػػػػة قواعػػػػػػد فهػػػػػػم الطلبػػػػػػة علػػػػػػى يف مدرسػػػػػػة أـ القػػػػػػرل . جيػػػػػػدن

 شػػػػػرح كأ احملاضػػػػػرات إبلقػػػػػاء طلبتػػػػػو العربيػػػػػة اللغػػػػػة معلػػػػػم أمونتػػػػػام، يعلػػػػػم

 فهمهػػػػػػػػم عػػػػػػػػن الطلبػػػػػػػػة بعػػػػػػػػض يسػػػػػػػػؤاؿ كأحيػػػػػػػػاانن  العربيػػػػػػػػة اللغػػػػػػػػة قواعػػػػػػػػد

 تدريسػػػػػها ا الػػػػػيت القواعػػػػد. دراسػػػػػتها يػػػػتم الػػػػػيت العربيػػػػة اللغػػػػػة يف للقواعػػػػد
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 يف أيضنػػػػػػػا شلارسػػػػػػتها يػػػػػػتم أك أخػػػػػػرل مػػػػػػػرة مراجعتهػػػػػػا أك متابعتهػػػػػػا تػػػػػػتم ال

زأدل ذلػػػػػػك  كىػػػػػػذا نقػػػػػػص يف األداء كاالىتمػػػػػػاـ. العربيػػػػػػة ملللغػػػػػػة احملادثػػػػػػة

 .العربية اللغة قواعد فهم على صعوبة الطلبة إذل

 يعػػػػػػػد فهػػػػػػػم القواعػػػػػػػدإمكانيػػػػػػػة الطلبػػػػػػػة يف فهػػػػػػػم قواعػػػػػػػد اللغػػػػػػػة للطػػػػػػػبلب.  (2

تتعلػػػػػػػق يف حسػػػػػػػن كيفيػػػػػػػػة  ألوػػػػػػػا أمػػػػػػػر مهػػػػػػػػم، العربيػػػػػػػة اللغػػػػػػػة اللغويػػػػػػػة يف

. اآلخػػػػػػػرين مػػػػػػػع يتواصػػػػػػػل عنػػػػػػػدما العربيػػػػػػػة ملللغػػػػػػػة الشػػػػػػػخص يف احملادثػػػػػػػة

 كالظػػػػػػػػػػركؼ ادلوقػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػع التكيػػػػػػػػػػف اللغػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػتخدمي علػػػػػػػػػػى جيػػػػػػػػػػب

 مناقشػػػػػتو حيػػػػػدد يػػػػػتم الػػػػػذم ادلناقشػػػػػة فموضػػػػػوع. التواصػػػػػل عنػػػػػد ادلوجػػػػػودة

يف مدرسػػػػػػػػػػة أـ القػػػػػػػػػػرل . اسػػػػػػػػػػتخدامها سػػػػػػػػػػيتم الػػػػػػػػػػيت النحويػػػػػػػػػػة القواعػػػػػػػػػػد

أف الطلبػػػػػػػػة جيػػػػػػػػدكف صػػػػػػػػعوبة يف فهػػػػػػػػم قواعػػػػػػػػد اللغػػػػػػػػة.  كجػػػػػػػػدأمونتػػػػػػػػام، 

 ملللغػػػػة التحػػػػدث عنػػػػد الطلبػػػػة مػػػػن الكثػػػػًن سػػػػكت عنػػػػدما الحػػػػ  ذلػػػػك

 ادلناسػػػػػبة القواعػػػػػد  ديػػػػػد يف يف حػػػػػًنة مػػػػػن أمػػػػػرىممػػػػػازالو  كأيضنػػػػػا العربيػػػػػة

 عػػػػػػدـ إذل بينهػػػػػػا، مػػػػػػن أيضنػػػػػػا، ذلػػػػػػك كيرجػػػػػػع. العربيػػػػػػة اللغػػػػػػة قواعػػػػػػد مػػػػػن

  للطلبة. يومينا العربية اللغة مراجعة قواعد
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عنػػػػػػػػد تطبيػػػػػػػػق إمكانيػػػػػػػػة الطلبػػػػػػػػة يف اسػػػػػػػػتخداـ كشلارسػػػػػػػػة قواعػػػػػػػػد اللغػػػػػػػػة.  (0

قواعػػػػػد اللغػػػػػة العربيػػػػػة جيػػػػػب أف تكػػػػػوف مناسػػػػػبة مػػػػػع ادلوضػػػػػوع أك ادلناقشػػػػػة 

الػػػػػػيت يػػػػػػػتم مناقشػػػػػػػتها. الوضػػػػػػع كاحلػػػػػػػاؿ حيػػػػػػػدداف مسػػػػػػًن احملادثػػػػػػػة اجلاريػػػػػػػة 

ككػػػػػػذلك ادلوضػػػػػػوع أكادلناقشػػػػػػة حيػػػػػػدد يف اختيػػػػػػار قواعػػػػػػد اللغػػػػػػة ادلناسػػػػػػبة. 

كيف ىػػػػػػػذا احلػػػػػػػاؿ الطلبػػػػػػػة مطالػػػػػػػب علػػػػػػػيهم إتقػػػػػػػاف قواعػػػػػػػد اللغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة 

طبيقهػػػػػػػػػػػا أثنػػػػػػػػػػػاء التحػػػػػػػػػػػدث مػػػػػػػػػػػع اآلخػػػػػػػػػػػرين. يف مدرسػػػػػػػػػػػة أـ القػػػػػػػػػػػرل كت

كجػػػػػػػػػد أف الطلبػػػػػػػػػة جيػػػػػػػػػدكف صػػػػػػػػػعوبة يف اسػػػػػػػػػتخداـ كتطبيػػػػػػػػػق أمونتػػػػػػػػػام، 

 عنػػػػػػد ةبػػػػػػالطل مػػػػػػن كثػػػػػػًنال سػػػػػػكت عنػػػػػػدما قواعػػػػػػد اللغػػػػػػة. الحػػػػػػ  ذلػػػػػػك

  ديػػػػػد يف مػػػػػازالو يف حػػػػػًنة مػػػػػن أمػػػػػرىم كأيضنػػػػػا العربيػػػػػة ملللغػػػػػة التحػػػػػدث

 مػػػػػن أيضنػػػػػا، ذلػػػػػك كيرجػػػػػع. ةالعربيػػػػػ اللغػػػػػة قواعػػػػػد مػػػػػن ادلناسػػػػػبة القواعػػػػػد

 للطلبة. يومينا العربية اللغة مراجعة قواعد عدـ إذل بينها،

ادلفهػػػػػػـو بػػػػػػٌن اللغػػػػػػة كقواعػػػػػػد اللغػػػػػػة، مللت كيػػػػػػد لػػػػػػو ارتبػػػػػػاط كثيػػػػػػق ال 

 الػػػػػػيت اللغػػػػػػة. أكالن  اللغػػػػػػة جػػػػػػاءت عنػػػػػػدما القواعػػػػػػد ظهػػػػػػرتديكػػػػػػن مفارقتػػػػػػو.  

 تلػػػػػػػك يف مللقواعػػػػػػػد حقنػػػػػػػا لػػػػػػػتم ال الواقػػػػػػػع يف اجملتمػػػػػػػع ثقافػػػػػػػةل نتيجػػػػػػػة ىػػػػػػػي

  يػػػػث اللغػػػػة، علػػػػمتعمػػػػق خػػػػرباء اللغػػػػة يف  الوقػػػػت، مػػػػركرلكػػػػن مػػػػع ك . اللغػػػػة

 .اليـو ىي كما كفهمها اللغة ىذه كصف ديكن
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 كلمػػػػػة يف" قواعػػػػػد" كلمػػػػػة فػػػػػإف معناىػػػػػا، حيػػػػػث مػػػػػن فهمهػػػػػا ا إذا

 القواعػػػػػد تعػػػػػين الكبػػػػػًنة، اإلندكنيسػػػػػية اللغػػػػػة لقػػػػػاموس كفقنػػػػػا ،"اللغػػػػػة قواعػػػػػد"

 القواعػػػػػد معػػػػػىن فػػػػػإف كمللتػػػػػارل،. النظػػػػػاـك  الاتيػػػػػب كيفيػػػػػة كاذليكػػػػػل؛ كاللػػػػػوائح

 اللغػػػػػػوم، القػػػػػػاموس يف 203 .اسػػػػػػتخدامها يف اللغػػػػػػة سػػػػػػلوؾ  كػػػػػػم الػػػػػػيت ىػػػػػػو

 مفهوماف كىو: للقواعد

 عػػػػػػػػػىنادل ذات الوحػػػػػػػػػدات فيػػػػػػػػػو تتحػػػػػػػػػد اللغػػػػػػػػػة منظمػػػػػػػػػة يف فرعػػػػػػػػػي نظػػػػػػػػػاـ (2

 علػػػػػم إذل القواعػػػػد تقسػػػػيم يػػػػػتم تقػػػػرييب، بشػػػػكل. أكػػػػػرب كحػػػػدات لتشػػػػكل

 األصػػػػػػػوات علػػػػػػػم عػػػػػػػن منفصػػػػػػػلة كىػػػػػػػي كالنحػػػػػػػو،ادلورفولوجيػػػػػػػا  التشػػػػػػػكل

 .كادلعجم الدالالت كعلم

 أنػػػػػػػو علػػػػػػػى إليػػػػػػػو كينظػػػػػػػر اللغػػػػػػػة يف البنيويػػػػػػػة للعبلقػػػػػػػات الكامػػػػػػػل النظػػػػػػػاـ (2

تضػػػػػمن فيػػػػػو  ذلػػػػػك يف مبػػػػػا اجلمػػػػػل، كػػػػػوين كبنيػػػػػةلت القواعػػػػػد مػػػػػن رلموعػػػػػة

  204 .الدالالت كعلم األصوات علم
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 القػػػػػػػػػاموس يف Kridalaksana كريدالكساانلػػػػػػػػػػ كفقنػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػاـ، بشػػػػػػػػػكل

 األنظمػػػػػػػػة كىػػػػػػػي أجػػػػػػػ اء، ثبلثػػػػػػػة إذل للغػػػػػػػػة الفرعػػػػػػػي النظػػػػػػػاـ قسػػػػػػػم اللغػػػػػػػوم،

 مفػػػػػػػػػػاىيم تتوافػػػػػػػػػػق ،منهجيػػػػػػػػػػة يف. كادلعجميػػػػػػػػػػة كالنحويػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػػوتية الفرعيػػػػػػػػػػة

  205 .النحوية ادلفاىيم مع القواعد

 أحػػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػػو القواعػػػػػػػػػػػد مفهػػػػػػػػػػـو، Wedhawatiمػػػػػػػػػػن رأم كيػػػػػػػػػػػداكا  

 الواسػػػػػع الفهػػػػػم كمهػػػػػا ،مفهومػػػػػاف لػػػػػو الفرعػػػػػي النظػػػػػاـ. الفرعيػػػػػة اللغػػػػػة أنظمػػػػػة

مػػػػػػػػن   اجلملػػػػػػػػة بنػػػػػػػػاء تغطػػػػػػػػي النحويػػػػػػػػة القواعػػػػػػػػد أف الفهػػػػػػػػم يعػػػػػػػػين. كالضػػػػػػػػيق

 يف الكلمػػػػػػات بػػػػػػٌن العبلقػػػػػػة ينػػػػػػاقش العلػػػػػػم الػػػػػػذم ىػػػػػػو اللغػػػػػػة علػػػػػػمجانػػػػػػب 

 تكػػػػػوين عمليػػػػػة ينػػػػػاقشالػػػػػذم  اللغػػػػة علػػػػػمجانػػػػػب  مػػػػػن  ورفولوجيػػػػػاكادل( مجلػػػػة

 ورفولوجيػػػػػػػاادل عػػػػػػػن النظػػػػػػػر بصػػػػػػػرؼ القواعػػػػػػػد، الواسػػػػػػػع، ملدلعػػػػػػػىن(. الكلمػػػػػػػات

 علػػػػػم مػػػػػن جانػػػػػب  األصػػػػػوات علػػػػػم أيضنػػػػػا القواعػػػػػد مفهػػػػػـو يشػػػػػمل كالنحػػػػػو،

 أك احلػػػػػػػوار كاخلطػػػػػػػاب ،(كظيفتهػػػػػػػا علػػػػػػػى بنػػػػػػػاءن  اللغػػػػػػػة صػػػػػػػوت ينػػػػػػػاقش اللغػػػػػػػة

 نصالػػػػػػػػ يف ةيػػػػػػػاذليكل اجلملػػػػػػػة بنيػػػػػػػةفيػػػػػػػو  ينػػػػػػػػاقش اللغػػػػػػػة علػػػػػػػم مػػػػػػػن جانػػػػػػػب 

 مػػػػػػن فػػػػػػرع  كالرباغماتيػػػػػػة ،(كمتينػػػػػػة ادلعلومػػػػػػات مػػػػػػن كاملػػػػػػة كحػػػػػػدة لتشػػػػػػكيل
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 ملجلوانػػػػب يتعلػػػػق فيمػػػػا للتواصػػػػل كوسػػػػيلة اللغػػػػة بنيػػػػةفيػػػػو  ينػػػػاقش اللغػػػػة علػػػػم

  206 .(الكبلـ حلاالت البلمرك ية

، مفهػػػػػػػـو قواعػػػػػػػد اللغػػػػػػػة ينقسػػػػػػػم إذل نػػػػػػػوعٌن، Kerafيف رأم كػػػػػػػًناؼ 

 كمها:

فػػػػرع مػػػػن علػػػػم اللغػػػػة الػػػػذم تػػػػدرس كتوصػػػػف القواعػػػػد الػػػػذم ىػػػػو أسػػػػاس  (2

 لغة معينة.

 ادلتعلقػػػػػػة العامػػػػػػة كادلعػػػػػػايًن القواعػػػػػػد مػػػػػػن رلموعػػػػػػة علػػػػػػى حيتػػػػػػوم ككتػػػػػػاب (2

  207 معينة. لغة ببنية

 أم معػػػػػػػىن، لقواعػػػػػػػدل أف أعػػػػػػػبله ؼو وصػػػػػػػادل نسػػػػػػػتنتا مػػػػػػػن ادلفػػػػػػػاىيم

 ا كىكػػػػػػػذا. اللغػػػػػػػة يف كالقواعػػػػػػػد اذلياكػػػػػػػل يػػػػػػػدرس الػػػػػػػذم اللغػػػػػػػة علػػػػػػػم فػػػػػػػرع

 ل،يشػػػػػػػػػكتكال الصػػػػػػػػػوت، رلػػػػػػػػػاالت تشػػػػػػػػػمل اللغػػػػػػػػػة بنيػػػػػػػػػة أف علػػػػػػػػػى االتفػػػػػػػػػاؽ

 علػػػػػػػػػػم نطػػػػػػػػػاؽ ذلػػػػػػػػػا القواعػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػإف أخػػػػػػػػػرل، بعبػػػػػػػػػػارة أك كادلعػػػػػػػػػىن كاجلملػػػػػػػػػة،

 كعلػػػػػػم اجلملػػػػػػة، كبنػػػػػػاء ،مورفولوجيػػػػػػا ليالتشػػػػػػك كعلػػػػػػم ،فونولوجيػػػػػػا األصػػػػػػوات

 .الدالالت
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