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 الخامسالباب 
 بحثال

 
الثانوية  "المنار" مدرسةتطبيق تعليم قواعد اللغة العربية لمهارة الكتابة ب .أ 

ونداع ج اإلسالمية الثانوية "الكريم " فرامبون عانجوك ومدرسة اإلسالمية
 .عانجوك

الثانوية  "ادلنار" درةةتطبيق تعليم قواعد اللغة العربية دلهارة الكتابة مب و

 ونداع عاجنوكج اإلةالمية الثانوية "الكرمي " بون عاجنوك ومدرةةفرام اإلةالمية

ة ىف يةر الكتب ادلدلًتقية مهارة الكتابة، و  العربيةطريقة القواعد  إةتخدام  منها

جتري عملية تعليم القواعد دلهارة الكتابة و  .كلها مكتوبة باللغة العربية  درةةىذا ادل

وإةتخدام الطريقة اإلةالمي السلفي.  مساويا كما يف عملية التعليم يف ادلعهد

ألقية ابن ، و العمريطى، و األجرومية مثل الكتب القواعدية ادلستخدماإلةتقرائية، و 

 .مالك

, ولة عباراتوإن تعليم اللغة جييئ عن طريق ادلعاجلة اللغة نفسها ومزا

فليكن تعلم القواعد إذن على ىذا النهج الذى نرتكز فيو على اللغة الصحيحة 

لجها وعرضها على األمساع واألنظار ومترين األلسنة واألقالم على ومع

شأنو لًتاكيب الصحيحة الىت نغمر هبا مسعو الستخداميها. فا الطفل إذا ترك و 
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ونتخدىا وةيلة للتعبَت عما يصل إليو من جتارب وحقائق فإنو يستطع أن يدرك 

يدرك القواعد  أى أنو يستطع أن صائص اللغة أو القسط األكرب منهابنفسو خ

 .ية إدراك مقرونا بالتطبيق العملىالنحو 

وال يكون الفرق بُت ما يصل إليو من ىذا و بُت الذى نعتمد تعلميو إياه 

وليست ىذه  رفمن القواعد ىف دروةها اخلاصة ةوى االصطالحة والتعا

بالكثَتة األثر ىف الغرض الذى من أجلو تدريس القواعد, بل إهنا من األعباء 

ل الىت الدعى إىل إثقال كا ىل التالمذ هبا مادموا يستطعون الوصل بدوهنا الثقا

 إىل الغاية ادلقصدة.

أما إذا درةت القواعد دراةة مستقلة على أهنا غاية ىف ذاهتا ال على أهنا 

وةيلة للفهم والتعبَت فإن ىذا مقصد تلتوى فحاجو, وهنج يبعدنا عن اذلدف 

 ا عن الغاية ادلثلى الىت جيب أن نتجو إليها.الذى ترمى اليو اللغة ويتجاق بن
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ةيلة إىل تعليم بل و  ل ىذا أن القواعد ليست ىي الغايةويضح من ك

فإن الناس مجيعا قد تعلموا الكالم الصحيح، وال يزالون  الًتكيب الصحيحة

 0بل عن طريق زلاكاة اللغة الصحيحة. ونو ال عن طريق القواعد النحويةيتعلم

ن يف ىذه ادلدرةة إةتخدم مدرس اللغة العربية قد وجد الباحث أ

الطريقة  ٥نشأت ىذ. بالطريقة اإلةتقرائية أو تسمى أيضا بالطريقة اإلةتنباطية

فقد نشأ ىؤالء ىف ظل الطريقة  أعضاء البعثان التعلمية من أوربامع مقدم 

 الطريقة ىم: ٥ما خطوات الدرس ىذأاةية. يالق

 مقدمة (0

 اجلديدةطالبة لتقبل ادلادة العلمية  ففى ادلقدمة يهَيئ ادلدرس

 نفوس وذلك عن طريق القصة واحلوار أو بسط الفكرة, حبيث تثَت ىف

 م إىل التعلق بالدرس, وىي اةاةيةفتشهدى الطالب الذكريات ادلشًتكة

مث  النجاح وةيل إىل فهم الدرس و التوضيحوألهنم واةطة من وةائط 

 ض.ينتقل ادلدرس بعد ىذه اخلطوة إىل العر 

 
                                                           

ص.  (،0991)مصر: دار ادلصرية اللبننية،  تعليم اللغة العربية بُت النظرية والتطبيق،حسن شحاتو،   0
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 عرض (2

وعليو يتحددبادلوضوع حبيث يعرض عرضا  عرض ىو لب الدرس

ية فهو مادة دمس ادلدرس أن يبلغ با الطالبة إليو ةريعا اذلدف الذى يرد

وىو يدل على الرباعة ادلدرس, مث ينتقل  مغدية تصل ما ةبقها مبا حلقها

 بعد ذلك إىل الربط.

 ربط (1

, وبُت ما تعلمو ربط ىو ادلوازنة بُت ما تعلمو الطالب اليوم

ادلعلومات وتتسلسل ىف واذلدف منو أن ترتبط  والبعيد  باألمس قريب

 مث يصل ادلدرس بطالقة إىل االيتنتاج. ذىن الطالب

ليستنتج من عرضو للموضوع مادة يسجلها  وىنا يقف ادلدرس

ب الةتنتاج ىذه الطالب فاعدة, على ان يفسح اجملل أمام الطال

واالةتنتاج زبدة ما بلغ إليو  لقهم إياىا تلقيناالقاعدة بأنفسهم الأن ي

 السعى من الدرس.
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 تطبيق (1

مثارىا تتبيق تعلق عليو األمهية الكربى, ألن دراةة القواعد التؤتى 

وتدريب تالميذ تدريبا كافيا على األبواب الىت  إال بكثَتة التطبيق عليها

ئص اللغوية ىف فاإلمام با لقواعد ديثل اجلانب النظرى من اخلصا يدرةوهنا

حُت أن التطبيقا متثل اجلانب العملى الذى تبدو فائدتو يف القراة السليمة 

 والتعبَت السليم.

والطريقة االةتقرائية من طريق التفكَت الطبيعية الىت يسلكها العقل ىف 

الوصل من احلكم على حقائق غَت مشاىدة أو معلومات إىل حقائق غَت 

، ومن ل الفكر من اجلزئ إىل القنون عاممشاىدة أورلهولة, وفيها ينتق

وىي تنطوى على أن يكمشف التالميذ  حاالت خاصة إىل أحكام عامة

 .ادلعلومات واحلقائق بأنفسهم

كما أن اتبعاىا يف التدريس يتطلب من ادلدرس مجع كثَت من األمثلة  

ةتنباط مث النتقال من مثال اخر ومناقسة بغية ا الىت تنطبق عليها القاعدة العامة،
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الكتب النحوية  فيعرب عنها الطلبة بأنفسهم، ولقد الغت بعض القاعدة العامة

 2،ككتاب "حنو الواضح".على ىذا األةاس

 

األخطاء يوجهها الطالب في إستخدام قواعد اللغة العربية لمهارة الكتابة  .ب 
 ةالثانوي "الكريم " فرامبون عانجوك ومدرسة اإلسالميةالثانوية  "المنار" مدرسةب

 .ونداع عانجوكج اإلسالمية
األخطاء يوجهها الطالب يف إةتخدام قواعد اللغة العربية دلهارة الكتابة و  

 الثانوية "الكرمي " فرامبون عاجنوك ومدرةة اإلةالميةالثانوية  "ادلنار" درةةمب

خول يف ىذه فية تعليمهم قبل داختالف خل منها ونداع عاجنوكج اإلةالمية

كتابة، وضعف يف ىف حتسُت قدرهتم ىف مهارة النقصان اجتهادىم ادلدرةة، و 

، صعوبة يف الًتكيب اإلضايف، و ضعف يف فهم مفعول بوتركيب نعت وادلنعوت، و 

 .وصعوبة يف تركيب العدد،وىم ال حيفظون من عالمات اإلعراب

 األجنبية اللغة خصوصا اللغة تعليم ىف ادلعلم يفعلو كثَت خطأ ىناك أن

 بعض من ادلنحرف التحويل جزء من ىي األخطاء كان و. الثانية اللغة أو

 ادلعرفة بنقصان يسببو اخلطاء أما و الناضجُت اللغوية العادة من ادلختارة ادلعايَت
                                                           

 200-201ص.  تعليم اللغة...،، شحاتو  2
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 على الدارس معرفة أو اللغة قواعد عن ادلعرفة بسبب اخلطأ ىذا. اللغة قواعد عن

 1.الثانية اللغة أو األجنبية اللغة

 فهو األمُت زلمد وإةحاق صيٍت إمساعيل زلمود قال ماك اللغوي اخلطأ

 1.باللغة الناطقون يتبعها اليت ادلقايس حسب اللغة يف مقبول ىو عما االحنراف

 يقصد ما خالف إصابة معناه اللغوي اخلطأ أن فعّرف العسكري ىالل أبو أما

 ٥.والفعل القول يف يكون وقد

 معنها اللسان زلّة: ألخطاءوا واألغالط اللسان زلّة بُت الفرق أما 

 عن ناجتة فهي األغالط أما .ذلك شابو وما ادلتكلم، تردد من الناجتة األخطاء

 فيو خيالف ما النوع كذل فهي األخطاء أما. للموقف مناةب غَت ادلتكلم إتيان

 2. اللغة قواعد الكاتب أو ادلتكلم أو ادلتحدث

 
                                                           

3  Iman Santoso, Analisis Kesalahan Kebahasaan Hasil Terjemahan Google-Translate 

Teks Bahasa Indonesia 

4
 شؤون عمادة :الرياض) ،األخطاء وحتليل اللغوي التقابل االمُت، زلمد وإةحاق صيٍت إمساعيل زلمود 

  11(، ص. 0992 السعود، ادللك امعةج-ادلكتبات
 10. ص السنة(،  دزنالعامة، الكتب دار :بَتوت) اللغوية، الفرق العسكري، ىالل أبو  5

 اإليسسيكو، :الرباط) وأةاليب، مناىجة هبا، الناطقُت لغَت العربية تعليم امحد طعيمة، رشدي  6
 14. ص(، 0999
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ع الباحث أن يستنتج نظرا من احلقائق احملصولة ذلذا البحث، يستطي

 Henry) تارجان ونتورك ىنري عند اللغوية األخطاء .بالنظرية ادلعتربة عنها

Guntur Tarigan) وىي أنواع أربعة إىل منقسمة: 

 أو بالنطق يتعلق ما ىي  (Kesalahan Fonology) الفونولوجية األخطاء .أ 

 (الشمس طلعت – السمس طلعت :ادلثل)الكتابة

 اجلملة بتيبًت  يتعلق ما ىي (Kesalahan Morfology) الصرفية األخطاء .ب 

 (بنت لتكأ – بنت لكأ :ادلثال)

 أيها :ادلثل) اجلملة بناء أو(Kesalahan Syntaksis)  النحوية األخطاء .ج 

 (األةتاذ أيها – األةاتيذ

 4.اجلملة مبعاين يتعلق ما ىي (Kesalahan Semantik) الداللية األخطاء .د 

 :مها صنفُت، بُت يةاللغو  األخطاء متييز وديكن

 (Competence Errors) فاءةك أو مقدرة أخطاء .أ 

 8 (Performance Errors) أداء أخطاء .ب 

                                                           
7 Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa, (Bandung: Angkasa, 

9999), hlm. 969 

 11ص.  ،... اللغوي التقابل االمُت،  8
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حل المشكالت التي قام بها المدرس في تحسين القواعد العربية لمهارة  .ج 
فرامبون عانجوك  اإلسالميةالثانوية  "المنار" مدرسةالكتابة عند الطالب ب

 ونداع عانجوكج الميةاإلس الثانوية "الكريم" ومدرسة
حل ادلشكالت اليت قام هبا ادلدرس يف حتسُت القواعد العربية دلهارة الكتابة 

 "الكرمي" فرامبون عاجنوك ومدرةة اإلةالميةالثانوية  "ادلنار" درةةعند الطالب مب

إعطاء األمثال من اجلمل ، و كثرة التدريبات ونداع عاجنوكج اإلةالمية الثانوية

تصحيح عالمات للغوية يف عملية الكتابة، و  إعطاءة الكتابة. السهلة يف مهار 

 .، وإختيار ادلفردات ادلناةبةالكتابة اخلطيئة مث تبيُت عن قواعدىا

 وديكن عرض ابرز زلاوالت تيسَت النجو يف ىذا القرن فيما يلي: 

 زلاوالت حفٌت ناصف وزمالئو .0

اربعة أجزاء  وضع حفٌت ناصف وزمالئو كتاهبم قواعد اللغة العربية يف

متخذين من الطريقة القياةية أةاةا يف منهج التأليف. أي اهنم كانو يذكرون 

القاعدة، مث يسوقون الشواىد واالمثلة لتوضيح احلكم، وعلى ادلتعلم ان يستوعب 

 القواعد، وحيفظ الشواىد واالمثلة.
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 زلاوالت ابراىم مصطفى .2

حياء النجو" وراى ضمن ابراىم مصطفى مقًتحات يف كتاب ادلشهور " ا

ان حتتزل ابواب النجو الىت تتجاوز ثالثُت بابا يف ثالثة أبواب كبَتة ىي: باب 

الضمة علم السناد وباب الكسرة علم االضافة، وباب الفتحة ، وذىب اىل أهنا 

 ليست عالمة اعراب.

وعلى الرغم مما احاط ىذه احملاوالت من مناقشات، فقد اتضحت منها 

 :معامل وامور منها

 االىتمام بالقراءات القرآنية، واةتقراء الشواىد العربية من شعر ونثر.  ( أ

اةتقصاء اقوال علماء اللغة االقدمُت كاخلليل، وةيبويو والفراء يف معاجلة   ( ب

 ادلسائل الدقيقة يف النجو، واختيار ادلصطلحات ادلناةبة ذلا.

الغاء  ُت.ةاليب الدراةات احلديثة، ومناىج البحث عند احلدثأاالنتفاع ب ( ج

 9االبواب غَت علمية كباىب التنازع واالشتغال يف مجيع أبواب النحو.
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