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ملخص البحث
يهدف هذا البحث إىل الكشف عن دور استيعاب اجلمل االمسية يف تنمية مهارة الكتابة ابلعربية لدى الناطقني بغريها
يف مركز اللغات والتنمية العلمية يف مرحلة اإلعداد اجلامعي ،يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي .لقد أكدت دراسة
على أتثري إجيايب للقواعد النحوية يف تنمية مهارة الكتابة ابلعربية ،إال أن هذه الدراسة أجريت على الطلبة الناطقني هبا.
هذا وقد كانت اللغة العربية يف تلك الدراسة هي اللغة األم ،ومها جوهران خمتلفان هلما بيئة التعلم املتباينة .لقد سارت
فتم
هذه الدراسة على منهج شبه جترييب ،حيث مت اختيار العينة أبسلوب غري عشوائي .وأما ابلنسبة جلمع البياانتّ ،
خالل االختبارين :قبلي وبعدي ،وأجراي على  34فرداً من الطلبة يف اجملموعتني :التجريبية والضابطة .وأظهرت نتيجة
الدال إحصائيًّا بني اجملموعتني :التجريبية والضابطة يف تنمية
الدراسة بعد االختبار التائي لعينتني مستقلتني على الفرق ّ
مهارة الكتابة ابلعربية ،لصاحل اجملموعة التجريبية.
الكلمات املفتاحية :تعلّم اللغة الثانية – القواعد النحوية – نظرية التعلم اإلدراكي  -اجلمل االمسية  -مهارة الكتابة.

1

Postgraduate Student, Department of Arabic Language and Literature, Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge
and Human Sciences, International Islamic University Malaysia. Email: fariqhemal@gmail.com
2
Assoc. Prof., Department of Arabic Language and Literature, Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human
Sciences, International Islamic University Malaysia. Email: nadwah@iium.edu.my
113

e-ISSN: 2600-8394
VOL. 4. No. 4
Oct (1442 -2020)
Employing Nominal Sentences to Develop the Writing Skill in Arabic Among Non-Arabic Speakers
NADWAH DAUD - MUHAMMAD FARIQ HEEMAL ATTRUK

Abstract
This research aims at looking at potential role of employing nominal sentences to develop the
writing skill in Arabic among non-native speakers at the Center for Languages and Pre-University
Academic Development of the International Islamic University Malaysia. Even though a previous
study has confirmed a positive role of grammar comprehension in developing writing skill in
Arabic, it was conducted on native speakers. Thus, Arabic in that case was not learnt and taught
as a second language. There are differences between language taught as first and second language
in which each represents different learning environment. This study is a quasi-experimental design,
whereby the sample was non-randomly defined. While the data was collected using pre and
posttests, the sample which was consisted of 34 students was divided into the two groups: control
and experimental. The result shown statistically significant difference between both groups after
running independent samples t-test, in which the experimental was proven to have better result in
both tests.
Key words: Second language learning - grammar rules - perceptual learning theory - noun
sentences - writing skill.

مقدمة
 "ألن اللغة إذا خلت،واندرا ما جند لغة ختلو منه
ً .إن للنحو مكانة مهمة يف اللغة العربية خباصة ويف سائر اللغات بعامة

 هذا وخيتلف تعلم اللغة الثانية عن.3" وصارت مبهمة ملن يقرؤها أو يسمعها، وغمض فكرها،غم كالمها
ّ من النحو
 وقد قال، واللغة الثانية يكتسبها وفق نظام معني، فاللغة األم حيصل عليها اإلنسان تلقائيًّا من بيئة أبناء اللغة،اللغة األم

 فيتعلم،4 وإن تعلم اللغة الثانية ملكة حتصل عليه اإلنسان ابلتعليم والتمرين واملمارسة،ابن خلدون إن اللغة ملكة صناعية
 ويف معظم األحوال يكون، أي من املعلم،اإلنسان اللغة الثانية بعد لغته األم من خالل التعليم النظامي وغري النظامي

.327 ص،)م2010 ، دار املسرية: (عمان، تدريس اللغة العربية وف ًقا ألحدث الطرائق الرتبوية، علوي عبد هللا طاهر3

: (كواالملبور، اللسانيات التطبيقية احلديثة للمتخصصني يف العربية وآداهبا مدخل وصفي، عاصم شحادة علي وحنفي دوله وجمدي إبراهيم وايسر إمساعيل4
.61 ص،)م2015 ،منشورات اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزاي
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دارسوها من غري أبنائها ،وقد تُعلّم ألغراض خاصة ،فتعلم اللغة الثانية بعد اللغة األم ،أما اللغة األجنبية فتعلمها بعد
اللغتني األم والثانية.5
6
مهم يف تدريس
وميكن أن يساعد تعليم القواعد النحوية الطلبة يف تعلم اللغة وجيعل اكتساهبا ً
سهال  ،ملا هلا دور ّ

اللغة األجنبية ألهنا جزء من النشاطات األخرى مثل التواصل والرتكيز على املعن ،7وهي أساس يف تعلم اللغة وتعليمها،
وال ميكن ختفيف تعليم القواعد النحوية يف أي ظرف من الظروف.8
مشكلة البحث
تُ ُّ
عد اجلملة االمسية مشكلة أساسية لدى الطلبة املاليو والسيما املاليزيني يف مهارة الكتابة ابلعربية ،9ومن الصعوابت

النحوية اليت تواجههم هي املبتدأ واخلرب يف اجلملة االمسية من حيث التذكري والتأنيث ،والتثنية واجلمع .10وعلى الرغم
من أتكد دراسة يف العربية 11على الدور الفعال الستيعاب القواعد النحوية يف تطوير مهارة الكتابة ،إال أن جمتمع تلك
معني من القواعد
الدراسة من املتعلمني الناطقني هبا وليست العربية لغة اثنية .وكذلك ،مل ترّكز الدراسة على جانب ّ
النحوية .ومن مثّ ،يثري هذا التباين إىل نوع من الفجوة العلمية ألن ملتعلم اللغة الثانية صعوابت يف التعلم قد ال تواجه
أبناء اللغة .لذلك ،حياول الباحثون النظر إىل دور استيعاب اجلمل االمسية وأتثريها على تنمية مهارة الكتابة ابلعربية

 5املرجع السابق ،ص.60
El-Dakhs, Dina, “So, can Teaching Grammar Work?”, Qscience Connect, (2014), 6.
Pontarolo, Giulia, “The Role of Grammar in EFL Instruction: A Study on Secondary School Students and Teachers”,
(Master Thesis, Universita Degli Studi Di Padova, 2013), 3.
8
Wang, Fengjuan, “The Necessity of Grammar Teaching”, English Language Teaching, Vol. 3, No. 2, (2010), 78-81.
9
Bin Pungut, Mohd Asfarizan, “Penguasaan Jumlat Ismiyyat dan Jumlat Fi’liyyat dalam Kalangan Pelajar Sekolah
Menengah Kebangsaan Agama”, (Tesis Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Syarat Penganugerahan Ijazah Sarjana
Falsafah, Universiti Teknologi Malaysia, 2017), 20.
10
Mahmood, Mohd Uzaini & Zailani, Muhammad Azhar, “Kemahiran Menulis Jumlah Bahasa Arab dalam Kalangan
Murid Sekolah Menengah”, The Online Journal of Islamic Education, Vol. 5, (2017), 26.
6
7

 11فاطمة الزهرة حاجي ،دور القواعد النحوية يف تصويب مهارة التعبري الكتايب لدى تالميذ السنة الرابعة من التعليم املتوسط( ،رسالة دكتوراه يف قسم
اللغة األدب العريب ،جامعة قاصدي مرابح ورقلة اجلزائر2013 ،م) ،ص.37
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لدى متعلميها النا طقني بغريها .ويف هذا اإلطار تتنـزل غاية الباحثني من الدراسة ،أال وهي الوقوف على الفرق الدال
إحصائيًا بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف تنمية مهارة الكتابة ابلعربية بعامة خالل الرتكيز على اجلمل االمسية.
أمهية الدراسة :تظهر أمهية هذه الدراسة يف إفادة املدرسني بدروس اجلملة االمسية يف تنمية مهارة الكتابة ابلعربية،
وإعدادهم لتحضري الدروس اجليدة ،والسيما دروس اجلملة االمسية؛ ألهنا من العوامل املهمة يف تنمية مهارة الكتابة،
وتدقيقهم يف كفاءة الطلبة يف استيعاب اجلملة االمسية قبل أن خيطو إىل موضوع آخر من القواعد النحوية يف تعليم
العربية.
الدراسات السابقة :هناك بعض الدراسات اليت تبحث عن العالقة بني تنمية مهارة الكتابة ابلعربية واستيعاب القواعد
النحوية أجراها الباحثون واخلرباء يف تعليم العربية ،منها دراسة 12يف إتقان مهارات اللغة العربية من خالل تدريس القواعد
اللغوية وسيلةً إلتقان املهارات اللغوية األربع ،االستماع والكالم والقراءة والكتابة ،يف منطقة يف إندونيسيا .واستخدم
هذا البحث املنهج الوصفي من خالل الدراسة الكيفية ،وقد توصلت إىل أن تدريس القواعد النحوية ينبغي أن يكون
كثريا يف إتقان مها رات اللغة العربية ،أي إن القواعد النحوية اليت يقدمها املدرس للطلبة
وظيفيًّا حىت يسهم للمتعلمني ً

كالما وكتابةً وقراءةً ،وخيتلف البحث
هي القواعد النحوية الوظيفية ،ليس فقط نظرًّاي إعرابيًّا ،إمنا يستطيع الطلبة تطبيقها ً

مع البحث احلايل يف منهج البحث حيث أن الباحث احلايل يستخدم املنهج شبه جترييب ويركز على تنمية مهارة الكتابة

ابلعربية لغةً اثنيةً.
وأجريت دراسة أخرى ،13يتكون جمتمعها من  40تلمي ًذا من تالميذ السنة الرابعة من التعليم املتوسط يف والية
ورقلة ،اجلزائر ،وركزت على القواعد النحوية يف تعبرياهتم الكتابية ،وقد ُُجعت بياانت الدراسة ابستخدام اختبار التعبري
 12ساه خالد انسوتيون ،إتقان مهارات اللغة العربية من خالل تدريس النحو ،جملة الدراسات العربية2016 ،)2( 1 ،م ،ص.104-102
 13فاطمة الزهرة ،دور القواعد النحوية يف تصويب مهارة التعبري الكتايب لدى تالميذ السنة الرابعة من التعليم املتوسط ،ص .37
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الكتايب ،ودلت النتيجة على ارتفاع نسبة التوظيفات النحوية الصائبة أكثر من اخنفاض نسبة التوظيفات النحوية اخلاطئة،
وختتلف هذه الدراسة عن البحث احلايل يف أهنا أجريت على على التالميذ الناطقني ابلعربية ،أما البحث احلايل فمن
تعليم العربية لغةً اثنيةً.
وابلتايل دراسة 14يف فاعلية حمتوى كتاب قواعد اللغة العربية يف تنمية مهاريت القراءة والكتابة ابللغة العربية لدى
تالميذ الصف الثالث املتوسط يف اململكة العربية السعودية الناطقني هبا ،واملنهج املستخدم هو املنهج الوصفي ،وتوصلت
الدراسة إىل أن القواعد النحوية تسهم يف تنمية املهارات اللغوية مثل القراءة وربط الرموز الصوتية املكتوبة بسهولة،
ومراعاة حركات اإلعراب عند القراءة ،ومتثيل املعن ،وفهم املعن من احملتوى والرتاكيب ،وإدراك معاين الكلمات من
السياق ،ومراعاة بنية اجلمل ،وغري ذلك.
وتليها دراسة 15يف فاعلية برانمج قائم على معايري حنو النص يف تنمية مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي .وطبقت
الدراسة على عينة من طالب الصف األول الثانوي مبدرسة الدلنجات الثانوية بنني مبحافظة البحرية مبصر بلغ عددها
 62طالبًا ،مت توزيعهم على جمموعتني :التجريبية قوامها  32طالبًا والضابطة قوامها  30طالبًا ،وأظهرت النتيجة وجود

فروق دالة إحصائيًّا بني متوسطي درجات أفراد العينة؛ حيث ثبتت تلك الفروق يف أن اجملموعة التجريبية أحسن من
اجملموعة الضابطة يف تنمية مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي.
حقيق أن هذه الدراسات (إالّ األوىل) تناولت متغريَين :القواعد النحوية واملهارات اللغوية يف العربية ،إال أن

جوهري ألن العربية يف
جمتمع الدراسة هلا من الناطقني هبا ،وأما الدراسة احلالية فتهتم ابلناطقني بغريها ،وهذا االختالف
ّ
14

أمحد بن حممد بن سعد الشنربي الشريف ،فاعلية حمتوى كتاب قواعد اللغة العربية يف تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى تالميذ الصف الثالث

املتوسط( ،رسالة ماجستري يف املناهج وطرق التدريسي ،جامعة أم القرى2002 ،م) ،ص.85

 15أمحد سعيد حممود األحول ،فاعلية برانمج قائم على معاير حنو النص يف تنمية مهارات التعبري الكتايب اإلبداعي لدى طالب الصف األول الثانوي،
اجمللة الدولية لألحباث الرتبوية2018 ،)1( 42 ،م ،ص.243-190
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درس يف غري بيئتها .واثنيا :أهنا مل حتدد أجزاء النحو للغة العربية العربية اليت قد تثري إىل تنمية مهارة الكتابة
هذه الدراسة تُ ّ
أبكثر دقة .لذلك ،يضطر الباحث على البحث يف فعالية اجلمل االمسية من القواعد النحوية العربية يف تنمية مهارة
الكتابة ملا هلا أمهية يف الدراسات التقابلية بني اللغتني العربية واملاليوية.
تعلم اللغة الثانية
عندما يلفظ اإلنسان أصو ًاًت مركبة ذات مقاطع وكلمات ُجيلة للتعبري عما خيطر يف ذهنه من معان وما حيسه من
مدركات ،وعندما يقلد الطفل أبويه واحمليطني به فيما يلفظونه من مفردات وعبارات ،فتنتقل إليه لغتهم عن هذه الطريقة،
وهذا من نشأة اللغة بعامة ،16أما تعلم اللغة الثانية فيختلف عن اللغة األم ،فاللغة األم حيصل عليها اإلنسان تلقائيًّا من
بيئة أبناء اللغة ،واللغة الثانية يكتسبها وفق نظام معني ،وقد قال ابن خلدون إن اللغة ملكة صناعية ،وإن تعلم اللغة
الثانية ملكة حتصل عليه اإلنسان ابلتعليم والتمرين واملمارسة ،17فيتعلم اللغة الثانية بعد لغته األم من خالل التعليم
أحياان،
النظامي وغري النظامي ،أي من املعلم ،ويف معظم األحوال يكون دارسوها من غري أبنائها ،وتُعلّم ألغراض خاصة ً
وليس بني اللغتني الثانية واألجنبية فرق إال يف الرتبة ،فتعلم اللغة الثانية بعد اللغة األم ،أما اللغة األجنبية فتعلمها بعد
اللغتني األم والثانية.18
أحياان ،فاألول تعلم لغة يف مكان ليس
وهناك رأي آخر يقول إن بني تعلم اللغة األجنبية وتعلم اللغة الثانية فرقًا ً
فيه أبناء تلك اللغة ،مثل أن يدرس الطالب الياابين اإلجنليزية يف الياابن ،أما الثاين فتعلم لغة بني الناطقني هبا ،مثل أن

 16علي عبد الواحد وايف ،علم اللغة( ،القاهرة :هنضة مصر ،ط2004 ،9م) ،ص.80

 17عاصم شحادة علي وحنفي دوله وجمدي إبراهيم وايسر إمساعيل ،اللسانيات التطبيقية احلديثة للمتخصصني يف العربية وآداهبا مدخل وصفي( ،كواال
ملبور :منشورات اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزاي2015 ،م) ،ص.61
 18املرجع السابق ،ص0 .60
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19
درس ابعتبارها لغة اثنية ألهنا من
يدرس ُ
العرب املاليوية يف ماليزاي  .وابلنسبة للّغة العربية يف هذه الدراسة ،فإهنا تُ ّ
متطلبات التخرج لعينة الدراسة ،وأصبحت دراستها جزءًا أساسيًا يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي.

القواعد النحوية يف تنمية مهارة الكتابة
القواعد النحوية يف العربية طائفة من املعايري والضوابط املستنبطة من القرآن الكرمي واحلديث الشريف ومن لغة العرب،20
وهي وسيلة لتقومي ألسنة الطلبة وعصمتها من اللحن واخلطأ ،فهي تعينهم على دقة التعبري وسالمة األداء .21لتعلم
القواعد النحوية أثر كبري يف تنمية املهارات اللغوية والسيما مهارة الكتابة ،وهناك عالقة بني استيعاب الطالب علم
النحو وكفاءهتم يف مهارة الكتابة ،22وهي من أصعب املهارات اللغوية ،ومن صعوابت واجهت متعلمي العربية لغة
كثريا على إفهام اآلخرين األفكار املعربة
أجنبية كتابة احلروف من اليمني إىل اليسار ،وأن إتقان اجلوانب الكتابية يؤثر ً
ابلكتابة ،وإذا كانت الكتابة خاطئة من جهة القواعد النحوية فقد ينقلب املعن من أصله .23وميكن القول أن القواعد

النحوية يف العربية وسيلة للحصول على املهارات اللغوية يف تعلم العربية لغةً اثنيةً .24وهي تسهم يف تنمية مهارة الكتابة
أساسا عند وضع كلمة يف
ابلعربية لغة اثنية؛ ألهنا تساعد الطلبة يف تصويب األخطاء النحوية يف أثناء الكتابة ،وتكون ً
نمى كتابة الطلبة تدرجييًّا.
ُجلة ،فالنحو يف العربية تركز على ضبط أواخر الكلمات ،وابملعرفة هبا تُ َّ

Yule, George, “The Study of Language”, (New York: Cambridge University Press, Third 19
Edition), 162.
ُ 20جال عبد الناصر زكراي ،املدخل إىل تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها طرائق ومفاهيم( ،ماليزاي :اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزاي2016 ،م) ص.105
 21اجلبوري ،طرائق تدريس اللغة العربية يف ضوء معايري اجلودة الشاملة ،ص.337

 22حممد رفيق أمري هللا ،أثر استيعاب علم النحو على مهارة الكتابة يف مركز اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج( ،حبث
جامعي ،جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية يف ماالنج2016 ،م) ،ص.56

 23فجر اهلادي ،أمهية اجلوانب يف تعليم الكتابة العربية ،جملة علمية ديداكتيكا2014 ،م ،ص.12-1

 24قريب هللا اببكر مصطفى ،قواعد النحو وأثرها يف تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا ،جملة تعليم العربية ،واللغوايت ،واألدبيات2018 ،م ،ص.24-1
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نظرية التعلم اإلدراكي الرمزي وتعلم اللغة الثانية
إن نظرية التعلم اإل دراكي الرمزي يف تعلم اللغة الثانية حتوي أبن دراسة اللغة نظام معقد هبدف احلصول على حتكم واع
للقواعد النحوية واملفردات واألمناط السمعية ،حيث أكدت على دور مهم إلدراك القواعد اللغوية على أهنا رمز يف التعلم
الواعي والتعلم الواضح ) ،(The Conscious and Explicit Learningوبناءً واقرتحت النظرية أن تعلم

اللغة الثانية حيتاج إىل التعليم الواضح ودراسة اللغة على أهنا نظام معقد حيكمه القانون ،ويرى هذا النهج أن الدراسة

الواعية هليكل اللغة مزيج من املهارات ،وذلك أساس لتطوير اللغة الثانية .ويُ ُّ
عد توفري فرص للدارسني للتدريبات املؤثرة

أساسا يف هذه النظرية ،إذ إن الرتسيخ على املمارسة املؤثرة يركز على حاجة الدارسني إىل فهم
يف تعلم اللغة الثانية ً
القواعد اللغوية ّأوًال ،مث تنفيذها يف سياق االستخدام العملي للغة.
إن التعلم اإلدراكي الرمزي يهتم ابلتوازن بني النظري والعملي ،25إذ تكون القواعد النحوية ضروريةً يف هذا
النهج؛ ألهنا ال ميكن فصلها عن طرق تدريس اللغة الثانية أو األجنبية من دون استثناء اهليئة واملعن .26القواعد النحوية
وسيلة مؤثرة لتدريب الطلبة على الكفاءة التواصلية يف تعلم اللغة الثانية أو األجنبية ،وميكن للطلبة حتسني مهاراهتم يف
اللغة الثانية أو األجنبية ابملعرفة ابلقواعد النحوية معرفةً جيدةً.27

25

Salvucci, Dario D., “Cognitive Code: An Embedded Approach to Cognitive Modeling”,

Proceedings of the 14th International Conference on Cognitive Modeling (ICCM), University Park,
Penn State, (2016), 20.

Fatemeh Abbasian, “Investigating Controversies in Teaching Grammar: A Case for Boroujen,26
Iranian High School Students”, Theory and Practice in Language Studies, Vol. 2, No. 8, (2012),
1571.
Wang, Fengjuan, “The Necessity of Grammar Teaching”, 78-81. 27
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العمليات اإلدراكية والبناء اإلدراكي أساسان يستخدمهما الطلبة يف تعلم القواعد النحوية وممارستها يف تعلم
اللغة الثانية ،لذلك ،عندما يتعلم الطالب عنصرا جديدا يف القواعد النحوية ،سوف يؤثر ذلك على قدرته يف التواصل
والتعبري عن األفكار يف سياقات خمتلفة .28ويرى أصحاب نظرية التعلم اإلدراكي الرمزي أن كل عملية يف تنمية املهارة
اللغوية جتري من خالل التفكري الواعي.29
إذن ،يعتمد اكتساب اللغة الثانية على التطور اإلدراكي ،إذ تُ ُّ
عد املهارات اللغوية ضروريةً يف النظرية اإلدراكية،
مثال أن ينجح يف تطوير اهليئة اللغوية قبل حتويلها إىل هيئة إدراكية .30ومن انحية أخرى ،تُ ُّ
عد العمليات
وال ميكن للمتعلم ً
اإلدراكية نشاطات عقلية تساعد يف نقل املعلومات من ذاكرة إىل أخرى ،وتتكون من عمليات منها االنتباه واالهتمام
والتصور والتكرار والرتميز ،31مث تبني نظرية التعلم اإلدراكي أن التعلم يعتمد على العمليات العقلية ،وتركز على عمليات
التعلم ،مثل تكوين الفكرة وحل املشكالت.
وتعلم العربية لغة اثنية  -يف رأي الباحثني  -تعلم إدراكي؛ ألنه يرتبط ارتباطًا وثي ًقا بعملية التطوير اإلدراكي
للطلبة بكل جوانبه ،ومنها أهداف التعلم ،وبيئة اللغة ،واستخدام وسائل اإلعالم والثقافة ،ومستوايت التعلم وغريها.32
ُثبتت صحته يف دراسات خمتلفة ،كما أن للقواعد النحوية
مهم ألنه يوازن النظرية العملية ،فقد أ ْ
والتعلم اإلدراكي الرمزي ّ

دور فعال يف تعلم اللغة الثانية وال سيما العربية ،ألهنا أساس ال ب ّد من فهمه وإدراكه من أجل املمارسة اللغوية الصحيحة.

وهي من أهم العوامل املؤثرة على تنمية املهارات اللغوية يف اللغة الثانية؛ ألهنا تدل على صحة اللغة اليت ينطق هبا
Newby, David, “Teaching Grammar and The Question of Knowledge, Taken from A.B. Fanner & David Newby,
Coherence of Principles, Cohesion of Competences: Exploring Theories and Designing Materials for Teacher
Education”, (Graz/Strasbourg: European Centre For Modern Language/Council of Europe Press, 2006).
29
Demirezen, Mehmet, “Cognitive-Code Learning Theory and Foreign Language Learning Relations”, International
Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 1(5), 310.
30
Rahimpor, Massoud, “Cognitive Development and Linguage Acquisition”, Psycholinguistics Scientific and
Technological Challenges, (2007), 193.
31
Celikoz, Nadir, Erisen, Yavuz, & Sahin, Mehmet, “Learning and Teaching: Theories, Approaches and Models”, 43.
32
Rosyid, M. Fairuz & Baroroh, R. Umi, “Teori Belajar Kognitif dan Implikasinya dalam Pembelajaran Bahasa Arab”,
Al-Lisan: Jurnal Bahasa (E-Journal) IAIN Sultan Amai Gorontalo, Vol. 5, (2019), 195.
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اإلنسان ،ويستفيد منها الطلبة يف تصحيح األخطاء يف الكتابة والقراءة والتحدث ،وال ميكن ألي أحد تعلم اللغة الثانية
ابلدقة إال من خالل استيعاب القواعد النحوية ،وابلتايل أهنا مرجع أساسي ملتعلم اللغة.
اجلملة االمسية :اجلملة ترتكب من كلمتني أسندت إحدامها إىل األخرى سواء أفاد حنو :زيد قائم ،أو ال حنو :إن تكرمين،
فإهنا ُجلة غري مفيدة لعدم جوابه ،33واجلملة االمسية هي اجلملة اليت ترتكب من مبتدأ وخرب ،34وهي وحدة إسنادية اليت
تبدأ ابسم وهو املسند إليه ويسمى املبتدأ وأييت بعده اسم آخر وهو املسند ويسمى اخلرب.35
إن املعرفة ابجلملة االمسية يف اللغة العربية مهمة السيما للدارسني الناطقني بغريها وخاصة الناطقني ابملاليوية،
لوجود أوجه التشابه واالختالف على مستوى اجلملة يف اللغتني :العربية واملاليوية 36حيث تتميز العربية ابجلملتني:
الفعلية واالمسية ،وأما املاليوية فلها ُجلة امسية فقط .ومبا أن اجلملة االمسية من مميزات العربية وأصبحت أمرا جديدا
ابلنسبة للطلبة الناطقني ابملاليوية ،صارت – من منظور الباحثنب – من موضوعات أساسية يف النحو العريب ،وأنه ليس
من املبالغة القول أبن عدم إتقان النحو بعامة واجلمل االمسية خباصة من أسباب ضعف املهارات اللغوية لدى الطلبة
تطبيقي يف معظم األحوال ،حيث كان
الناقطني بغري العربية .ويتضاعف هذا أكثر إذا كان تدريس النحو نظرًّاي غري
ّ
هناك كثري من الطلبة يتقنون النحو ومل يقدروا على تطبيقه يف املهارات األربع من الكتابة واحملادثة والقراءة واالستماع.37
غذن ،من أمهية مبكان أن استيعاب النحو واجلمل االمسية خباصة ضروري الكتساب املهارات اللغوية لدى الناطقني بغري
العربية.

 33حممد عبد الرؤوف املناوي ،التوقيف على مهمات التعاريف( ،دمشق :دار الفكر2002 ،م) ،ص.254
 34علي اجلارم ومصطفى أمني ،النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية للمرحلة االبتدائية( ،القاهرة :دار املعارف ،ج ،)1ص.43
 35السفري أنطوان الدحداح ،قاموس اجليب يف لغة النحو العريب( ،مكتبة لبنان انشرون1997 ،م) ،ص.116

 36حممد جنيب بن جعفر ،اجلملة يف اللغتني العربية واملاليوية :دراسة تقابلية( ،رسالة دكتوراه يف اللغة العربية وآداهبا ،اجلامعة األردنية2010 ،م) ،ص.118
 37ساه خالد ،إتقان مهارات اللغة العربية من خالل تدريس النحو ،ص.104-102
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مهارة الكتابة
مهارة الكتابة من املهارات االتصالية حيث تتيح الكتابة اجليدة إيصال الرسالة بوضوح وسهولة إىل ُجهور أكرب بكثري
وجها لوجه أو عرب اهلاتف .وهي يف املرحلة املتقدمة من تطور اللغة حسب الرتتيب الطبيعي
من االتصال خالل احملاداثت ً
للمهارات اللغوية يف تعلم اللغة الثانية :االستماع والتحدث والقراءة والكتابة .38وهي عند بعض الباحثني 39عملية معقدة
للغاية ابلنسبة للعديد من متعلمي اللغة الثانية ألهنا متثل قدرة عالية على أداء فعل حركي معقد يف جمال معني بسهولة
وسرعة ودقة ،مع القدرة على تكييف األداء مع الظروف املتغرية ،40ويف ذاهتا كفاءة أو قدرة على تصور األفكار وتصويرها
حنواي ،ويف األساليب متنوعة املدى والعمق والطالقة مع عرض تلك األفكار
يف حروف وكلمات وتراكيب صحيحة ً
والرتاكيب اليت تعرضها بشكل يدعو إىل مزيد من الضبط والتفكري .41على الرغم من تعقيدها وصعوابهتا ،فإن الكتابة
مهمة لطلبة اللغة الثانية ،وهي وسيلة إلثبات املعرفة ابحملتوى.
منهج البحث
 .1عينة البحث :تتكون عينة هذه الدراسة من ال طلبة يف املستوى الرابع يف شعبة لغة القرآن يف مركز اللغات والتنمية
العلمية يف مرحلة اإلعداد اجلامعي يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي ،ويدرسون يف هذه املرحلة مهارة الكتابة .ومتّ
اختيارهم أبسلوب غري عشوائي ألسباب إدارية وميزانية حمدودة ،فكانت العينة من غري االحتمالية الغرضية ألن الطلبة

38

Brown D.H. (1987). Principles of language learning and teaching. New Jersey: Prentice Hall Inc.
Dixon C.R., Isaacson S. & Stein M. (2002). Effective strategies for teaching writing. In Kame’enui, J.E.,Carnine,
W. D., Dixon, C.R., Simmons, C.D. & Coyne , D.M (eds). (2002). Effective teaching strategies that accommodate
diverse learners. New Jersey: Merrill Prentice Hall.
)Hinkel, E. (2006). Current perspectives on teaching the four skills. TESOL Quarterly, 40(1
39

 40ملحقة سعيدة اجلهوية ،املعجم الرتبوي( ،اجلمهورية اجلزائرية الدميوفراطية الشعبية :وزارة الرتبية الوطنية ،املركز الوطين للواثئق الرتبوية) ،ص.74
 41إبراهيم علي راببعة ،مهارة الكتابة ومنوذج تعليمها ،ص.5
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تتمثل فيهم اخلصائص احملددة ،فتسري هذه الدراسة – بذلك  -على منهج شبه جترييب .وكان عدد أفراد العينة 34
فردا ،42وقُسموا إىل جمموعتني :ضابطة وجتريبية ،ولكل جمموعة  17فردا.
 . 2أداة البحث :تتكون أداة البحث من اختبارين :قبلي وبعدي ،يتصف كل منهما بنفس املكوانت أو العناصر املتمثلة
يف اجلدول اآليت:
جدول ( :)1مكوانت االختبارين وعناصرمها
رقم األسئلة

مكوانت االختبارين (قبلي وبعدي)

عدد األسئلة

أ

تعيني املبتدأ واخلرب من اجلملة االمسية

12

ب

وضع كلمة مبتدأً يف ُجلة امسية

10

ج
د

خربا يف ُجلة امسية
وضع كلمة ً

10

حتويل املبتدأ واخلرب إىل مثن وُجع

12

هـ

كتابة إنشاء (ال يقل عدد الكلمات عن  30كلمة)

1

 .3املعاجلة
جيدا ،كما
قام الباحثون بشرح دروس اجلملة االمسية املمثلة يف أنواع املبتدأ واخلرب ،وأتكدوا من استيعاب إايها ً
ّبني للطلبة خطوات الكتابة ابستخدام اجلمل االمسية فيها ،مث ق ّدم التدريبات عن دروس اجلملة االمسية مثل إكمال
اجلملة ابملبتدأ واخلرب ،وتركيب اجلمل االمسية ،وتدريبات كتابة إنشاء أو مقالة قصرية ابلعربية ،واستخدم الباحث اخلريطة
الذهنية يف شرح اجلملة االمسية وأنواع مبتدئها وخربها لزايدة االهتمام وتسهيل الفهم لدى الطلبة يف بعض األحيان.

42 Roscoe, J. T., Fundamental Research Statistics for the Behavioral Sciences, New York: Holt, Rinehart and Winston,

2nd Edition, (1975), 184.
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حتليالت إحصائية
 .1وصف إحصاءات الدراسة
اجلدول ( )2اإلحصاءات الوصفية للدراسة
االختبار القبلي

تنمية

اجملموعة

املتوسط

مهارة التجريبية

27.53

الكتابة ابلعربية
بعامة

الضابطة

28.65

االختبار البعدي

االحنراف

املتوسط

املعياري

37.88

8.83

31.76

9.77

االحنراف
املعياري
7.14
9.32

الفرق
املتوسط
10.35
3.12

االحنراف
املعياري
1.69
0.45

يدل اجلدول السابق على فرق بني االختبارين القبلي والبعدي للمجموعتني التجريبية والضابطة من حيث متوسط
الدرجات واالحنراف املعياري يف :تنمية مهارة الكتابة ابلعربية بعامة .ومن املهم ذكره أن متوسط الدرجات لطلبة اجملموعة
التجريبية يف تنمية مهارة الكتابة ابلعربية بعامة يف االختبار القبلي كان ( 27.53االحنراف املعياري  ،)8.83ويف
االختبار البعدي ( 37.88االحنراف املعياري  ،)7.14أما متوسط الدرجات ألفراد العينة يف اجملموعة الضابطة يف
االختبار القبلي فهو ( 28.65االحنراف املعياري  ،)9.77ويف االختبار البعدي هو ( 31.76االحنراف املعياري
 ،) 9.32وقد أشارت النتيجة إىل أن متوسط الدرجات للمجموعتني التجريبية والضابطة) يف االختبار البعدي أعلى
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من متوسط الدرجات يف االختبار القبلي ،حيث كان فرق املتوسط للمجموعة التجريبية ( 10.35االحنراف املعياري
 )1.69وللمجموعة الضابطة ( 3.12االحنراف املعياري .)0.45
 .2وصف إحصاءات اجملموعتني لالختبار البعدي
اجلدول ( )3إحصاءات اجملموعتني لالختبار البعدي
االحنراف

متوسط اخلطأ

املعياري

املعياري

التجريبية

17

37.88

7.14

1.73

الضابطة

17

31.76

9.32

2.26

اجملموعة

االختبار
البعدي

العدد

املتوسط

(حجم العينة)

يتضح من اجلدول السابق أن متوسط درجات االختبار البعدي للمجموعة التجريبية ( 37.88االحنراف املعياري
 ،)7.14ومتوسط الدرجات للمجموعة الضابطة ( 31.76االحنراف املعياري  ،)9.32وتدل النتيجة على أن متوسط
الدرجات للمجموعة التجريبية أعلى من متوسط الدرجات للمجموعة الضابطة يف االختبار البعدي؛ يف تنمية مهارة
الكتابة ابلعربية بعامة.
 .3الفرق بني اجملموعتني يف االختبار البعدي
اجلدول ( )5االختبار التائي للعينة املستقلة لالختبار البعدي
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اختبار

ليفني

لتجانس التباين

االختبار التائي للتجانس يف املتوسطات احلسابية

القيمة
ف

الدالل ت
ية

درجة
احلرية

القيمة
متوسط
الدالل
الفروق
ية

فرق
اخلطأ
املعياري

 %95فاصل الثقة من
الفرق
األدن

األعلى

التباين
املتس
اوي
57
املفت
رض

2.1

االخ
تبار
البعد
ي

التباين
املتس
اوي
غري
املفت
رض

0.1

2.1

52

49

32

0.0
39

2.1

0.0 29.9

49

40

74

11.917 0.318 2.847 6.117
65

10

30

00

11.932 0.302 2.847 6.117
65

10

88

41

اخلالصة
خالصة القول ،يشري الفرق الدال إحصائيًا بني اجملموعتني الضابطة والتجريبية على أتثري الرتكيز على اجلمل االمسية يف
تدريس مهارة الكتابة ابلعربية على تنميتها .تؤكد هذه النتيجة إجيابية االهتمام ابلقواعد النحوية يف تعلّم اللغة الثانية

وتعليمها للناطقني بغريها وخا صة يف غري بيئتها .ولعل النتيجة تثري انتباه الدارسني واملدرسني والباحثني يف جمال تعليم
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العربية وتعلّمها لغة اثنية للناطقني بغريها حيث إهنا تذكران أبمهية القواعد النحوية للغة ما وجيب تناوهلا بوعي ألن
اكستاب اللغة الثانية ال يتم إال عن طريق تعلّمها والتعلم نشاط إدراكي عقلي واع.
نتيجة البحث
يشري اجلدول السابق إىل أتثري طرق التدريس على درجات االختبار البعدي يف تنمية مهارة الكتابة ابلعربية بعامة ،وقد
وجد الباحث أن القيمة الداللية الختبار ليفني لتجانس التباين ( Levene’s Test for Equality of
 )Variancesهي ( 0.152ف= ،) 2.157وتدل النتيجة على جتانس التباين ألن القيمة الداللية أعلى من
 ،0.05ومن انحية أخرى أظهرت النتيجة يف االختبار التائي للتجانس يف املتوسطات احلسابية (T-Test for
) Equality of Meansأن القيمة الداللية هي (ت= ،2.149درجة احلرية= ،0.039 )32واجلدير ابلذكر أن
هناك فرقًا داالًّ إحصائيًّا بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف االختبار البعدي يف تنمية مهارة الكتابة ابلعربية بعامة ألن
قيمة الداللة أقل من .0.05
مناقشة النتيجة
يشري حتليل النتيجة إىل ٍ
دال إحصائيًّا بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف االختبار البعدي يف تنمية
فرق ٍّ
مهارة الكتابة ابلعربية بعامة ،وأن متوسط الدرجات للمجموعة التجريبية أعلى من متوسط الدرجات للمجموعة
الضابطة ،أي إن مهارة الكتابة ابلعربية بعامة لدى اجملموعة التجريبية تنمو يوما بعد ٍ
يوم ألهنا أحسن من اجملموعة
ً
الضابطة ،وذلك من خالل استيعاب القواعد النحوية (دروس اجلملة االمسية) ،وهذا يدل على أن للمعاجلة بتعليم
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أثرا إجيابيًّا على تنمية مهارة الكتابة ابلعربية بعامة ،حيث وافقت هذه النتيجة الرأي الذي
الدروس يف اجلملة االمسية ً
يقول إن القواعد النحوية من العوامل األساس املهمة اليت تؤثر على تنمية املهارات اللغوية يف اللغة الثانية.43

ويركز هذا البحث على دور استيعاب اجلملة االمسية يف تنمية مهارة الكتابة ابلعربية لغة اثنية ،وكانت النتيجة
يف هذا البحث أن للقواعد النحوية مكانة مهمة يف تنمية مهارة الكتابة ابلعربية ،حيث توافق هذه النتيجة نتائج دراسات
ُّ
كبريا على تنمية املهارات اللغوية ،44وحققت يف أتثري الرتكيز
أثرا ً
أخرى ،منها الدراسة اليت ترى أن لتعلم القواعد النحوية ً
على القواعد النحوية على التعابري الكتابية لدى الطلبة الناطقني ابلعربية ،45و ًّأاي كان؛ يركز البحث احلايل على استيعاب

اجلملة االمسية ابلعربية لدى الطلبة الناطقني بغري العربية .كان الطلبة من اجملموعة التجريبية – كما الحظهم الباجثون
 جييبون عن األسئلة بسهولة.ومبا أن الباحثني اهتموا ابجلانب التطبيقي اهتماما حيث قدموا تدريبات متنوعة يف بناء اجلمل االمسية ،توافق
هذه الدراسة – إذن  -نظرية التعلم اإلدراكي الرمزي ) (Cognitive-Code Learningيف تعلم اللغة الثانية
اليت جتعل اجلانب النظري والتطبيقي للدروس متوازنني .وهبذه النتيجة أضافت الدراسة صحة النظرية يف اجملال .ومتثل
الدروس يف اجلمل االمسية عملية تفكري ونشاط عقلي ميثل قدرة طبيعية لدى اإلنسان ،كما هذه النظرية ابإلدراك واملعرفة
ابلقواعد النحوية والصرفية يف تعلم اللغة الثانية.46

Adwani, Priya and Shrivastava, Sanjay, “Analysis of Factors Affecting Second Language 43
Acquisition”, 158-159.
Suzana (Gjata), “A Case Study on the Role of Grammar in English Second Language ,Samarxhiu 44
Acquisition”, (2014), 76.
 45فاطمة الزهرة ،دور القواعد النحوية يف تصويب مهارة التعبري الكتايب لدى تالميذ السنة الرابعة من التعليم املتوسط ،ص.72
Hinkel, Eli. “Cognitive-Code Learning”. 46
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وبناءً على أن للقواعد النحوية أمهية ابلغة يف تعليم اللغة الثانية؛ ألهنا تساعد الطلبة يف تعلم اللغة وجتعل
 فهناك عالقة بني استيعاب،48 وال ميكن ختفيف تعليم القواعد النحوية يف أي ظرف من الظروف،47ًاكتساب اللغة سهال
 وميكن حل املشاكل اليت تواجه دارسي العربية لغة اثنية يف ماليزاي يف،49الطلبة لعلم النحو وكفاءهتم يف مهارة الكتابة
 ابلرتكيز على القواعد النحوية وخاصة فيما يتعلق ابجلمل االمسية يف تدريس املهارة مع االهتمام50مهارة الكتابة ابلعربية
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