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  يالباب الثان

 القواعد النحوية استيعابمالك و  بنا ألفية حفظ نظم إنجاز

  

 الدراسة السابقة  .أ 

قد وجدت الباحثة ما قد حبث عنه السابقون من البحوث العلمية املتعلقة مبوضوع 
  هذا البحث، وهي:

 حتفيظ إجناز بني رتباطاإل: املوضوع حتت 2009  ) سنة3103267( االمم حلافظ .1
. دماك مراجنني سالميةإلا العالية مبدرسة العربية اللغةة دراس ونتيجة مالك بنا ألفية كتاب

 والدليل العربية اللغة ابيا بنتيجةجييربط إرتباطا إ مالك إبن ألفية كتاب حتفيظ إجناز وأن
 كانو  0,5812ىل معامل اإلرتباط املتغريين وهو على ذلك أن درجة اإلحصائي وصلت إ

  .عالية داللة ذو ارتباطإلا
القدرة الطالب  بني رتباطاإل:  املوضوع حتت 2009 سنة) 3104230ملختار األنوار ( .2

"بيت السالم"  العالية مبدرسة ومهارة الكالم يف الصف الثاين العربية اللغةعلى فهم قواعد 
 ارة الكالم للطالب يف الصف الثاينعلى مه ترابط العربية اللغةقواعد  وأن ميجان مسارانج.

"بيت السالم" ميجان مسارانج, ألن قيمة معامل االرتباط احملصولة أكرب من  العالية مبدرسة
 رتفعتا العربية اللغةقيمة جدوال االرتباط. ومعىن هذا كلما ارتفعت درجة قدرة قواعد 

درجة  إخنفضت العربية اللغةمهارة الكالم, وكلما إخنفضت درجة قدرة قواعد  درجة قدرة
  مهارة الكالم. قدرة

القدرة على  بني رتباط: اإل املوضوع حتت 2009 سنة) 3102272ألمري احلاكيم ( .3
 مبدرسة ديث لدى التالميذ يف الصف الثاينوفهم مادة درس القران واحل العربية اللغةالقراءة 
القدرة  بني رتباط. البحث الذي ألفه ال يوجد اإلدماكين و ية كراجناحلكوم سالميةإلاالثانوية 

 ديث لدى التالميذ يف الصف الثاينن واحلوفهم مادة درس القرآ العربية اللغةعلى القراءة 
أصغر من جدوال  رتباط, ألن معامل اإلدماكين و ية كراجناحلكوم سالميةإلاالثانوية  مبدرسة

يف تدل على أن قيمتها  رتباطوجدوال اإل 0,053 رتباط, يعىن أن معامل اإلرتباطاإل
 0,217% هي  5ويف مستوى  0,301%, هي 1مستوى 
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والفرق بني هذا البحث  ,ةه الباحثتلبحث العلمي الذي كتبة خمتلفة باالبحوث السابق
اللغة  والبحوث السابقة تركز يف القواعد النحوية وث السابقة أن هذا البحث يركز يفوالبح
 .العربية

 الهيكل النظري  .ب 

 مالك بنا ألفية حفظ نظم إنجاز .1

 حفظ مفهوم إنجاز  )أ 

يف اللغة  1إفعاال. -ل فعِ يُ  -إجنازا على وزن أفعل -ينجز - إجناز لغة مصدر من أجنز 
  اإلجنليزية اللغة يفو  ”Prestasi“ندونيسية اإل

2
.“Achievement”3.متصل و مبعىن ح  

اللغة  يف 4.الل يفَعل فععلى وزن فع حفظا -حيفظ -حفظمصدر لغة من حفظ أما 
   5فوظ.األمر احمل هوفظ احل ,”Hafalan“ ندونيسيةاإل

يتمكن من حتفيظها يف  حفط هو النشاط الذى غرش املادة الفعلية يف الذهن حىت
 6ل حرفيا يناسب باملادة األصلية.املستقب

النشاط الذى غرش املادة الفعلية يف من إجناز حفظ هذا يعىن ما حصل من  املقصود
 .الذهن

   ظطرق الحف )1
 طريقة الكلية  ) أ(

, بدال من تقسميه وحفظ أقسامه ويقصد ا حفظ الشيئ باعتباره كال ووحدة
ميكن حفظها بتكرارها كوحدة, أو  قطعة من الشعر مثال فإنه. فإذا كان لدينا جزءا جزءا

خر. فإذا كانت ه عدد آحفظ بيت بعد بيت, أو حفظ عدد من األبيات كل مرة وبعد

                                                             
  16), ص. 1992مسارانج,  :( فوستكا العلوية ,األمثلة التصريفية ,يحممد معصوم بن عل  1

2 John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Indonesia-Inggris, ( Jakarta: PT Gramedia, 
2007),  hlm. 436. 

  300), ص. 1982, (مصر: دار املعارف, معجم الوسيط, اجلزء الثاىنحممد انيس واخرون,   3

 4, ص. التصريفيةاألمثلة , يحممد معصوم بن عل  4

5 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka, 2005), hlm. 381. 

6 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011),Edisi Revisi., 
cet. 3, hlm. 29. 
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من املمكن تقسيمها إىل فهال القطعة طويلة حبيث ال ميكن تكرارها كوحدة كل مرة. 
 أجزاء.   

 طريقة اجلزئية  ) ب(
زء بعد فهم املعىن وا تقسم القطعة إىل أجزاء كل جزء وحدة معنوية, وحيفظ اجل

 يضاف إليه وهكذا. هي حيفظ ا املتعلم جزأ مث لقطعة, مث يضاف إليه اجلزء الثاينالعام ل
  7باألول ويستمر يف احلفظ إىل أن تتم بقية األجزاء. ويربط الثاين خرآجزء 

 واجلزئية الكلية طريقة اجلمع بني  ) ج(
  وهى حالتان:

دون أن يربط كل جزء مبا قبله أو مبا , أن يبدأ التلميذ حبفظ القطعة جزءا جزءا )1(
حفظ القطعة كاملة, فاالنتقال يف هذه  ه مث يعود إيل هذا الربط فيصل إىلبعد
 من اجلزء إىل الكل. ةاحلال

مث أن حياول التلميذ حفظ القطعة كلها من مبدئها على حسب طريقة الكل مث  )2(
مبزيد من العناية والتكرر, ويف هذه احلالة  هايعود إىل بعض األجزاء الصعبة فيؤثر 
 ينتقل التلميذ من الكل إىل اجلزء. 

 طريقة احملو التدرجيى  ) د(
 واهلذه الطريقة عدة طرق فرعية أشهرها: 

الطريقة احملو من الكل: وهى أنه بعد الفراغ من املعاجلة القطعة, قراءة وفهما  )1(
اليت يسهل على  وتذوقا, يأخذ املدرس يف حمو بعض الكلمات أو اجلمل

التالميذ معرفتها, مستعينني بالسياق أو القافية وال يتقيد املدرس يف هذا احملو 
  .ة مثالري برتتيب األبيات بل له أن يبدأ احملو من األجزاء األخ

كالطريقة السابقة ولكن يكون احملو مقصورا على  الطريقة احملو من اجلزء : وهى )2(
 8.ىل ما بعدهامثال مث ينتقل احملو إ ول والثايناأل جزء معني مثل البيت األول أو

 

   الحفظفي العناصر المؤثرة  )2

                                                             
    346-344, ص. للغة العربية أصوهلا النفسية وطرق تدريسهااعبد العزيز عبد ايد,   7

   250-249ص. : دار املعارف, دون سنة)القاهره( ,اللغة العربية سىاملوجة الفين ملدر عبد العامل إبرهيم,  8
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 لى:فهي ما ي
أن حيفظوا  على احلفظ, فبعضهم حيفظ بسرعة وآخرون ببطء فال ينتظر القدرة  ) أ(

  مجيعا يف وقت واحد.
ستجابة للمحفوظ, فكل تلميذ يستجيب للقطعة بدرجة من امليل إليها أو اال  ) ب(

  عنها ختتلف عن درجة زميله. 
 بالطريقة اليت تناسبه. احلفظ يسهل على كل تلميذاحلفظ عندهم,  طرق  ) ج(
  يؤثر بدوره يف سرعة احلفظ أو بطئه. الذكاء اليت تؤثر يف الفهم. وهذا نسبة  ) د(
 فظه يف املرة الواحدة. مدى احلفظ, أي مقدار ما يستطيع ح  ) ه(
 9.هتمام بالدرسدرجة االنتباه واال  ) و(

استعداد الفرد : مكتوب يف دراسة  الرتبية العصرية أن الفرد له صفات خاصة يف   ) ز(
نيل ما أراده من الدراسة والفهم واحلفظ واملذاكرة. تلك صفات هي: الرغبة 

فكان يف نفسه  واملطالعة واالنتباه. وإذا اجتمعت تلك الصفات يف نفس التلميذ
استطاعة قوية يف حتصيل ما أراد التعب ولذلك قال علماء النفس أن ذاكرة الفرد 

 متعلق مبا يظن أنه مهم وال تتعلق مبا يظن أن غري مهم.

العمر املناسب : العمر املناسب للحفظ هو عمر الولد يعين قبل البالغ وسنوات   ) ح(
وكان قبلهم طهورا مثل اللؤلؤ بعده. قال الغازايل إن األوالد أمانة لوالديهم 

وخاليا من الرسوم. وهم مستعدون يف قبول ما يعطي إليهم ومييلون إىل عادة 
 10يفعلوا.

   الحفظسرعة  في العوامل المساعدة )3

 رادة احلفظ وتعمده اليتم احلفظ.إرادة احلفظ, إذا بغري إ  ) أ(
النص املراد حفظه حمببا واه نفوس التالميذ كان  حب النص احملفوظ, فكلما كان  ) ب(

 أيسر على احلفظ
  فهم النص, البد أن يكون النص مفهوما لديهم أوال  ) ج(

                                                             
  343- 342,(املصر: دار املعارف, دون سنة), ص. اهياللغة العربية أصوهلا وطرق تدرسعبد العزيز عبد ايد,   9

10 Abdurrab Nawabuddin, Teknik Menghafal Al-Qur’an, terj. Bambang Saiful Ma’arif, 
(Jakarta: Sinar Baru, 1999), hlm. 30. 
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 11.تكرر احلفظ, فكلما تكرر احلفظ املفردة زاد متكنا يف الذاكرة  ) ه(
  مالك بنا ألفية نظم مفهوم  )ب 

ف وهذا لاألالكلمة تنسب إىل  هي ألفية 12.ما اتفقت فيه الفاصلتان هو نظمال
  . مالك بنا ألفية كتابال هي ألفيةيف هذا البحث املقصود من  13.لفأب موصوف يعىن

حيتوى على  كتابوهذا ال ,مالك بنا ؤلفامل كتابالهو  مالك بنا ألفية كتابال
   منظوما. 1002والصرفية ويشتمل على النحوية  القواعد

 عبد اهللا وكنيته أبو الدين مجالولقبه  مالك بن عبد اهللا بن حممدامسه  مالك بنا
إبن مالك بنسبة اجلد تأدبا برسول, ألن بني امسه واسم الرسول املساوة أال واسم مشهور 

باإلضافة إىل ذالك جده  عبد اهللاوهي حممد وكذلك بني اسم أبيه وابو الرسول أال وهي 
ة من املدن الرئيسية يف واحدهي  15.يانجبه  597سنة  مالك إبن ولد 14.أبيهاشهر من 
األندلس هو اسم لشبه اجلزيرة االيبريية (اسبانيا  إىل اجلنوب. (Spanyol) إسبانيااألندلس 
هي منطقة حكم ذايت للمناطق دولة إسبانيا من  Spanyol dan Portugal)( والربتغال)

           .)Sevilla( عاصمتها إشبيليةو  من ثاين أكرب يف إسبانيا 17حيث عدد السكان يف 

   : ي, وهيقتصر األندلس
  )Castilla-La Mancha( وكاستيا ال مانشا) Extremadura( الشمال:إكسرتميادورا

  )Laut Mediterania(والبحر األبيض املتوسط )Murcia( مورسيا  : الشرق
  ) Samudra Atlantik(واحمليط األطلسي )Portugal( : الربتغاىل الغربية

  Selat Gibraltar(.16( اجلنوب: مضيق جبل طارق

                                                             
, (القاهرة: دار املعارف, يف تدريس اللغة العربية كتاب املعلم والوجه والباحث يف طرق تدريس اللغة العربية هالتوجي السمان, يد علو حمم  11

      180ص. ), 1983
12 Ali Aljarim & Musthafa Amin, Terjemahan Al-Balaghatul Wadhihah, (Bandung: Sinar 

Baru Algensindo, 1993), hlm. 391. 
13 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka 

Progressif, 1997), hlm. 34. 
14 http://nuralfiyyah.blogspot.com/2012/12/biografi-imam-ibnu-malik.html diakses pada 

tanggal 30 Desember 2012  
  .7, (مساراع: طه فوترا, دون سنة), ص. حاشية اخلضرى على ابن عقيل ,اخلضرى حممد 15 

16 http://id.wikipedia.org/wiki/Andalusia diakses pada tanggal 30 Desember 2012  
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منهم وله شيوخ عديدة معتمدة أربعة  17ه. 672عشرة ليلة من شعبان سنة  وتويف
نحاس وحمي بن احلاجب, وله تالميذ منهم ابن اليعيش وابن عمرون وثابت بن خيار واابن 

  18الفتح. وابن بالعطار وابن أىبوى وولده بدر الدين الدين النو 

األقصى من غوامض املسائل فتصري واضحة  الطالبوهذه األلفية تدين ألفهام 
وتبسط البذل * تقرب األقصى بلفظ موجز " يف هذا الكتابكما قال الناظم  بلفظ موجز.
  19".بوعد منجز

   مالك بنا ألفيةفي المادة   )ج 

 لى:ما يفهي 

 20القائدة النحوية : )1
  القائدة النحوية  الرقم  القائدة النحوية  

  التعجب  35  الكالم  1

  التصريف  36  املعرب واملبىن  2
  زيادة مهزة الوصلفصل ىف   37  النكرة واملعرفة  3
  نعم وبئس وما جرى جمرامها  38  العلم  4
  أفعال التفضيل  39  اسم اإلشارة  5
  التوابع  40  املوصول  6
  النعت  41  املعرف بأداة التعريف  7
  التوكيد  42  اإلبتداء  8
  العطف  43  كان وأخواا  9

فصل ىف ما وال والت وإن املشبهات   10
  بليس

  عطف النسق  44

                                                             
  .8), ص. دون سنة, (القاهرة: دار الفكر, الصبان على شرح االمسوىن حاشيةالصبان,  حممد  17

  .9, ص. )دون سنة, : طه وترا(مسارانج ,بن محدون على شرح املكودى, ج. األولاحاشية  أبن محدون بن احلاج,  18

   1), ص. دون سنة (سورابيا: سامل نبهان, ,لفيةشرح ابن عقيل على األجالل الدين السيوطى,   19

20 Bahauddin Abdullah ibn ‘Aqil, Terjemahan Alfiyyah Syarah Ibnu ‘Aqil, (Bandung: 
Sinar Algensindo, 2007), hlm. ix 
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  البدل  45  املقاربةأفعال   11
  النداء  46  إن وأخواا  12
  املنادى املضاف إىل ياء املتكلم  47  ال اليت لنفي اجلنس  13
  أمساء الزمت النداء  48  ظن وأخواا  14
  اإلستغاثة  49  أعلم وأرى  15
  الندبة  50  الفاعل  16
  الرتخيم  51  النائب الفاعل  17
  االختصاص  52  اشتغال العامل عن املعمول  18
  التحذير واإلغراء  53  تعدى الفعل ولزومه  19
  أمساء األفعال واألصوات  54  التنازع ىف العمل  20
  نون التوكيد  55  املفعول املطلق  21
  إعراب الفعل  56  املفعول له  22
  عوامل اجلزم  57  املفعول فيه  23
  فصل لو  58  االستثناء  24
  أما ولوال ولوما  59  احلال  25
  اإلخبار بالذى واأللف والالم  60  التمييز  26
  العدد  61  حروف اجلر  27
  كم وكأي وكذا  62  اإلضافة  28
  احلكاية  63  املضاف إىل ياء املتكلم  29
  التأنيث  64  إعمال املصدر  30
  املقصور واملمدودة  65  إعمال اسم الفاعل  31
كيفية تثنية املقصور واملمدودة   66  أبنية املصادر  32

  ومجعهما تصحيحا
  مجع التكسري  67  أبنية امساء الفاعلني واملفعولني  33
  التصغري  68  الصفة املشبهة باسم الفاعل  34
  النسب  69    
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 : الصرفيةالقائدة  )2
  القاعدة الصرفية  الرقم
  الوقف  1
  اإلمالة  2
  اإلبدال  3
  اإلدغام  4
  ما الينصرف  5

  مالك بنا ألفيةكتاب الح و شر  )3

  لى:ما ي يفه
 .عقيل شهري اليومح العالمة ابن شر  .1
شروح االمام العارف باهللا العالمة أىب زيد سيد عبد  ابن محدون ابن احلاج على .2

 .الرمحن املكودى
املكودى ألىب زيد سيد عبد الرمحن بن صاحل املكودى على األلفية يف علم  حشر  .3

 .النحو والصرف
 احلضرىى على ابن عقيل للعالمة الفاضل األستاذ الشيخ حممد حاشية احلضر  .4

 .لعالمة لنب عقيل على ألفية ابن مالك
عقيل قاض القضاة اء الدين عبد اهللا بن عقيل العقلي املولود يف سنة  ابنشرح  .5

 من اهلجرة. 769واملتوىف يف سنة  798
أليب احلسن على نور الدين بن حممد املصر وممن شرح اخلالصة العالمة  األمشوين .6

ففي يوم األحد  سهللا بن مالك املتويف بدمشقحممد بدر الدين بن حممد بن عبد ا
 21.هجرية 686رم سنة من شهر احمل

  
  
 

                                                             
  .7 ص.(لبنان: دار الكتب العلمية, دون سنة),  ,ابن مالك يف النحو والصرف لفيةأ ,ىيحممد بن عبد اللة بن مالك االندلس  21
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  مالك بنا ألفيةتعليم كتاب  طريقة )4

طريقة القياسية يعين يبدأ  هي مالك بنا ألفيةكتاب التعليم  املستعملة يفالطريقة 
القاعدة وحيفظواها فيعطى املثال من القاعدة، مث  التالميذ املعلم بإعطاء القاعدة ألن يفهم

 يعطى التدريبات بتطبيق القاعدة يف الكلمة  أو اجلملة.

بن مالك نظم ألفية ا حفظ قيمة هو بن مالكألفية انظم جناز حفظ واملقصود من إ
 "الرباط اإلسالمى"عهد مب سلفيةالعلمات املدرسة امليف  يف الصف الثالث اتبلدى الطال

-2011عام  اتبىت تؤخذ من كشف الدرجات الطالالكندال  وجنو كايل للبنات
2012. 

  القواعد النحوية استيعاب .2
  استيعابمفهوم   )أ 

 من ومصدر 22.بأمجعه أخذ مبعىن وعبا -يعب - وعب كلمة من استيعاب
   23.الفهم على القدرة هو استيعاب -يستوعب  - استوعب

القدرة على  أو فهم هوو  Penguasaan, Kemampuan  .24:اإلندونيسية يف اللغة 
  25.والفهم املعرفة استخدام
  26ري الدخل وظيفية.يتغ ل من األنشطة أو العملية تؤدى إىلاحلصو  هو استيعابو 

 مجيعه العلم على الفهمفهو  استيعابالسابق ختلص الباحثة أن  التعريفمن 
  .يستخدمه أن ويستطيع

  التعلم استيعابالمجال من  )1

 ثالثة أقسام:التعلم إىل  استيعاب Benyamin Bloomيقسم 

 املعرفية (الفكرية): املعرفة والفهم والتطبيق والتحليل والرتكيب والتقييم.  ) أ(

                                                             
   907), ص. 1986, (بريوت: دار املشرق, المنجد في اللغة واألعالم لويس معلوف,  22

  129), ص. 1996, (بريوت: دار العلم للماليني, روحي البعلبكي, الموارد الوسيط مزدودمنري البعلبكي,   23

)، 2003كرتا : مؤسسة على معصوم معهد كرابيك اإلسالمى، جا ، (قاموس العصرى عربى ـ إندونيسىأتابيك على وأمحد زهدى حمضر،   24
 22ص.

25 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 
Pustaka, 2005), hlm: 604 

26 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009), hlm. 44.  
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 وقف وتشكيل احلياة وحتديد امل السلوكيات): التقبل واملشاركة( العاطفي  ) ب(
 والتنظيم.

وتسرتشد احلركة واإلبداع  مألوفة أو (مهارات): التصور والتأهب وآلية احلركية  ) ج(
  27والتكيف.

  التعلم استيعاب في العوامل المؤثرة )2
  28:لىما ي هيف

 العوامل الداخلية  ) أ(

العوامل الداخلية هي العوامل من نفس املتعلم وهي كائن الطالب مها البدنية 
 والروحنية, وتشمل هذه العوامل هي:

 الصحة )1(

 الذكاء )2(

 الرغبة والدافعة )3(

 العوامل اخلارجية  ) ب(

وبيئة  ارج نفس املتعلم وهي كون األسرةاخلارجية هي العوامل خ العوامل
  حول التالميذ, وتشمل هذه العوامل هي:

 األسرة )1(
 املدرسة )2(
 البيئة اإلجتماعية )3(

 القواعد النحويةمفهوم   )ب 

هي علم  القواعديقول األخر  29.أو القانون ساسألاهي مجع من القاعدة  القواعد
  اللغة العربية الذي يشمل النحو والصرف. القواعد

خر الكلمات بعد التعرف على بط أو آعبد القادر أمحد هو ضحممد عند النحو 
خر قواعد يعرف ا أحوال أو آالنحو هو ال أمحد اهلامشيوعند الشيخ  30واقعها من اجلملة.م

                                                             

27 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar , (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2009), hlm. 22- 23. 

28 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 44. 
      .643ص. ), 2007(لبنان: دار املشرق, , املنجد يف اللغة واألعالم لويس معلوف,  29
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 31.يتبعهماالكلمات العربية الىت حصلت برتكيب بعضها مع بعض من إعراب وبناء وما 
خر آ قواعد يعرف ا وظيفة كل كلمة داخل اجلملة, وضبظ أو يقول األخر النحو هو

    32الكلمات, وكيفية إعراا.
علم يبحث فيه تركيب الأن القواعد النحوية هي وبناء على ما سبق ختلص الباحثة 

الكلمات آخر علم ملعرفة  خرى أنهناء واإلعراب أو بعبارة آمن حيث البالكلمات العربية 
  كصيغ الكلمات وأحواهلا والعالقة بينهما يف اجلملة.  العربية

علم الصرف بأم العلم وعلم النحو بأيب العلم ألا لفهم العلم الدينية   العلماءلقب 
كعلم الفقة وأصول الفقة والتصوف واللغة العربية متكن فهما ما, كما قالت العبارة من 

 33تبحر يف سائر العلوم. تبحر يف علم الصرف والنحو
 م قواعد النحويةيهداف تعلأ  ) ج

   م قواعد النحوية ما يلى :يهداف تعلقال حسن شحاتة أن أ
اخلطأ النحوى الذى يذهب تصحيح األساليب وخلوها من يف  تساعد القواعد )1

 .فيما يكتب فيستطيع التلميذ بتعلمها أن يفهم وجه اخلطأجبماهلا, 
 وادراك الدقيقة بني الرتاكيب واجلملحتمل التالميذ على التفكري  )2
عبارات وأمثلة تدور نه من و ويبحثل ما يدرسونه بفضتنمية املادة اللغوية للتالميذ  )3

 عن ميوهلم. حول بيئتهم وتعرب
هم نقد ما يسهل عليهم االنتفاع ا وميكنتنظم معلومات التالميذ اللغوية تنظي )4

 .األساليب والعبارات
ازنة واحلكم وتكون يف نفوسهم ة واملو الحظالتالميذ دقة امل وتساعد القواعد يف تعويد )5

 .لفاظ والعبارات واألساليبها حتليل األالذوق األدىب ألن من وظيفت
  34تدريب التالميذ على استعمال األلفاظ والرتاكيب استعماال صحيحا. )6

                                                                                                                                                                       
  .166), ص. 1984(مصر: مكتبة النهضة املصرية,  ,طرق التعليم اللغة العربيةحممد عبد القادر أمحد,   30

  .6, (لبنان: دار الكتب العلمية, دون سنة), ص. القواعد األساسية للغة العربيةأمحد اهلامشي,   31

  .17), ص. دون سنة ,(دون مكان: مكتبة األخبلو املصرية ,ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة,   32

33 M. Sholihuddin Shofwan, Maqhosid An-Nahwiyah, Pengantar Memahami Al Fiyyah, 
(Jombang: Darul Hikmah, 2005), hlm. III. 

  .202- 201), ص. 2002, (القاهرة: الدار املصرية البانانية, والتطبيقتعليم اللغة العربية بني النظرية حسن شحاتة,   34
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  هداف تعليم القواعد النحوية منها:وعند حممود علي السمان أ
 .من اخلطأعصمة اللسان والقلم  )1
 .الكالم ملعاىن فهم اجليد الصحيحالفهم الوظائف الكلمات فهما يساعد على  )2
 .فة أصول االشتقاقة مبعر توسيع مادة التالميذ اللغوي )3
كيب واالستنباط ا تعويد التالميذ التفكري الصحيح, ودقة املالحظة, واملوازنة بني الرت  )4

  35واحلكم.
والقواعد اليت تتعلق من  النحو تدريسهداف عبد القادر أمحد : أ وقال حممد

  فيما يلى : تدريسه
 صون اللسان عن اخلطأ وحفظ القلم من الزلل. )1
 .التالميذ قوة املالحظة والتفكريد يتعو  )2
 .عاب املعاىن بسرعةييعني على فهم الكالم على وجهه الصحيح مبا يساعد على است )3
 36يف املواقف اللغوية املختلفة. ةاعدالتالميذ القدرة على استعمال القاكتساب  )4

ومن البيان السابق تعرف الباحثة أن أهداف تعليم القواعد النحوية وهي جعل 
اللغة الصحيحة من األخطأ اللغوية وتعويد التالميذ التفكري باألساليب واجلمل والكلمات 

  الصحيحة.
 النحوية القواعدتعليم طريقة   ) د

 (Deductive Method)  القياسية طريقةال )1
القياسية هى أقدام طريقة استخدمت يف تعليم  طريقةال حممد عبد القادر أن عند

حبفظها مث تعرض  التالميذ ومطالبة أوال النحو العريب, وهذه الطريقة تبدأ بعرض القاعدة
أمحد مذكور تقوم على البدء حبفظ  وعند علي 37ه القاعدة.األمثلة بعد ذلك لتوضيح هذ

     38.مثلةباألالقاعدة مث إتباعها 
  

                                                             
  . 150-149, ص. التوجيه يف تدريس اللغة العربية كتاب املعلم والوجه والباحث يف طرق التدريس اللغة العربية , د علي السمانو حمم  35

    .168- 167, ص. طرق التعيلم اللغة العربية ,أمحد حممد عبد القادر 36 

  .191, ص. طرق التعليم اللغة العربيةحممد عبد القادر,  37 

  .337), ص. 1991(القاهرة: دار املشرق,  ,تدريس فنون اللغة العربيةعلى أمحد مذكور,   38
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الىت يبدأ املعلم  طريقةال القياسية هي طريقةلص الباحثة أن الومن هذه الفكرة خت
وتم حفظ القاعدة حىت يستطيع الطالب أن  بتعليم القاعدة النحوية مث يتبعها باألمثلة

 .ستخدمها يف اجلملة أو الكالمي

  اخلطوات يف الطريقة القياسية ما يلى:
 املقدمة )1
 عرض القاعدة )2
 تفصيل القاعدة )3
 39التطبيق.  )4

 (Inductive Method) اإلستقرائية طريقةال )2
االستنباطية وهي يبدأ املعلم بذكر األمثلة مث يستخلص تسمى أحيانا بالطريقة 

 :ما يلى مها ,اإلستقرائية هلا وجهان والطريقة 40منها القاعدة.
 األمثلة مث القاعدة طريقة  ) أ(

مثلة املفرقة أو األمثلة املفردة أو األ أوطريقة األمثلة الصناعية  وتسمى
مث أوال األمثلة يقوم التعليم يف هذه الطريقة على أساس عرض  لة,األمثلة املتكلف

    .يستخلص منها القاعدة
 طريقة النصوص مث األمثلة والقاعدة  ) ب(

تكاملة ساعدة أو النصوص املامل قطعةوتسمى طريقة األساليب املتصلة وال
وتعتمد  ,شأت نتيجة تعديل يف الطريقة التدريس السابقةنأو طريقة املعادلة ألا 
املوضوع يؤخذ من موضوعات  متكامل تصل املعىننص م هذه الطريقة على عرض

أو من الصحف اليومية , من دروس التاريخمن النصوص األدبية أو ة أو القراء
موضوع  ويعاجله كما يعاجلسبوعية, وعلى املعلم أن يشرح الناص االواالت 

يستكمل اخلطوات اليت القراءة, مث يستنبط منه األمثلة اليت يبين عليها الدرس, مث 
  41الطريقة االستقرائية. تتبع وفق

                                                             
), 2005, جامعة بغداد: كلية الرتبية( ,اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسهاطه علي حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي,  39

    .183ص. 
  .202ص.  ), 1989(مصر: جامعة املنصورة, ,تعليم العربية لغري الناطقني ا مناهجة وأسالبةرشدى أمحد طعيمة,  40

      .190, ص. طرق التعليم اللغة العربيةحممد عبد القادر,   41
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  اخلطوات يف الطريقة االستقرائية ما يلى:
 املقدمة )1
 الربط واملوازنة )2
 االستنباط )3
  42التطبيق )4

 القواعد النحوية قيمة هو يف هذا البحث النحوية القواعد استيعاباملقصود من أما 
ات يف الصف الثالث يف املدرسة املعلمات السلفية مبعهد "الرباط اإلسالمى" بلدى الطال

  .2012-2011عام  اتبىت تؤخذ من كشف الدرجات الطالال وجنو كندال للبنات كايل
 القواعد النحوية استيعابو  ألفية ابن مالك نظم نجاز حفظإالعالقة بين   ) أ

تفق ي كلمةال هو مجع ونظم ,النشاط الذى غرش املادة الفعلية يف الذهنهو  حفظ
والصرفية النحوية  القواعدحيتوى على  كتابهو المالك  بنا كتاب ألفيةوال .الفاصلتان

الذي  نظم فظحي النشاطهو  ألفية ابن مالك نظم فظفاحل منظوما. 1002ويشتمل على 
  .ألفية ابن مالك كتابالمن  والصرفيةالنحوية  القواعدتشتمل على 
يؤثر  مالك بنا ألفية نظمحفظ  السابقة تستطيع الباحثة ان تعرف بأن التعريفاتومن 

بناء على بيت تشتمل على  مالك بنا كتاب ألفيةألن ال .القواعد النحوية استيعابعلى 
 نظم وفهم بياا من كل هاكان حفظ ألفية ابن مالك كلوإذا   والصرفيةالنحوية  القواعد

   .القواعد النحوية استيعابيف  ةلو فيساعد على سه

 فرضية البحث  .ج 
الظن ميكن الصحيح أو اخلطأ أو الزائف وتقبل أو  43.والنظريةاالجابة املؤقتة  الفرضية هي

   44.إذا عوامل تصدقها
 مالك بنا ألفية حفظ نظم إجناز بني اإلرتباط دو وجهي الباحثة  هاتقدم الىت الفرضية اوأم

الرباط " عهدمب السلفيةعلمات املدرسة امل يف ثالثالصف ال لطالبات النحوية القواعد استيعابو 
 وجنو كندال. كايل  للبنات  "اإلسالمى

                                                             
  .191- 190ص.  ,وطرائق تدريسهااللغة العربية مناهجها  طه علي حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي,  42

43 Sukardi, Metodologi Penelitian pendidikan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 40.  
44 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 63. 


