
Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE)  

                                                                                                    Vol. 5: No. 15 (July 2019) page 109-118| www.gbse.com.my | eISSN : 24621714 

 

109 
 

 ألحكام النحويةلمدى فهم الطلبة 
(THE EXTENT OF ARABIC GRAMMAR UNDERSTANDING) 

 

، حممد فرحان بن مت عيسى، خري األكرب بن خالب، نور حظ لنا بنت 1عبد اهلادي بن عبد الرحيم
 حممد نور حظ يل

Abdul Hadi Bin Abdul Rahim1, Mohd Farhan Bin Mat Isa, Khairul Akbar Bin Khalib, Noorhazleena 
Mohd Nor Hazlee 

abdulhadi.ar@kuis.edu.my1 
 

Matriculation Centre, 
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) 

 

 ملخص
 ية، خاّصة حول بنية كلمتها معربة  إنَّ األحكام النحوية تعترب عنصرا من العناصر املهمة يف تعّلم اللغة العرب

أثناء  مدى فهم الطلبة يف األحكام النحويةم(. وهدف هذا البحث لكشف 2017ومبنية  )عبد اهلادي، 
تعلمهم يف اللغة العربية. تتكّون عينة البحث من اّلذين يدرسون يف املركز الّتمهيدي للكلية اجلامعية 

 ويتبع الباحثون درسة.( طالب امل60طالب اجلامعة وستني ) (60اإلسالمية بسالجنور مما ينضّم ستني )
من املصادر  تنظرايالعن  ودقيقا   كامال    حيث يتصف املنهج الوصفي وصفا   أي وصفي وحتليلي؛ منهجنْي 

تائج من االستبانة ابستخدام على النّ  بناء   اكتشاف فهم الطلبةبتحليل  ونايل قام الباحثاملتعددة. وابلتّ 
م اللغة علّ فهم الطلبة لألحكام النحوية يف تراسة مدى لت إليها الدّ تائج اليت توصّ . ومن النّ SPSSالربانمج 
 العربية.

 دراسة حنوية، مركز متهيدي، اللغة العربية. : الكلمة املفتاحية
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Abstract : The law of Arabic Grammar is an important element in learning the Arabic language, 

especially the inflective and structure of the word (Abdul Hadi, 2017). The aim of this research is 

to uncover the implementation of Arabic Grammar Law in students learning> The research sample 

consists of 60 students of the matriculation centre of the Islamic University College Selangor, and 

sixty (60) students from secondary school. The researchers follow two descriptive and analytical 

approaches in this research. The descriptive approach has comprised of theories from multiple 

sources. Thus, the researchers analysed the result based on the understanding of students using 

Arabic Grammar Law. The researchers distribute a questionnaire and interpret it using the SPSS 

program. As a result, the researchers could halt the understanding of Arabic grammatical rules 

in among the students. 

Keywords: Grammar study, Matriculation Centre, Arabic Language 
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 مقدمة

غة العربية قواعدها ونظامها الخاص إما نحوها المعتقد أم صرفها المتعددة بنيته، فعلى المتعلمين أن يدرسوها مهما للا إن

  .(2011)شمس الدين وآخرون،  دناهأأم اهم أعاله كان مستو

عتبر النّحو ي  . ف(2010؛ مصطفى،2016)أبو سكينة،  تنقسم قواعد اللغة العربية إلى قسمْين مهمْين أي النحو والصرف

لعربي النحو ا بدأ علم (.2012؛ روسني،1991)جيك في، إما للناطقين بها أم بغيرها تعليمهلمنه  ىالعربي عنصراً مهّماً ال يستغن

لتحليل مسائل كيفية قراءة  (1985)طعيمة، -رضي هللا عنه –خليفة علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي المنذ عصر 

 .(2012)هدايات،عندئذقبائلهم  حركات القرآن التي قد نزعت قراءته التي نشرت عدة طرق قراءتها حسب نحو

، فنشأت عدة المدارس النحوية عبر الزمان والمكان، (2001)محمد،ماء النحوعلم النحو تطورا شاسعاً لدى أئمة عل رتطوّ 

)شوقي،  فظهرت على وجه األرض المدارس النحوية في البصرة والكوفة وبغداد واألندلس وكذلك مصر له مدرسته الخاصة

1985) . 

ماكن التي أسلم سكانها وملوكها مثل لبلدان العربية فحسب، بل انتشر إلى أإلى ا ال ينحصر انتشار علم النحو العربيإن 

 عربية فيهاهم األصلية بإدخال كلمات لغت  قد يؤثر  ، وهذهأوروباالهند و( 2010إندونيسيا)أرشد،و (2016)سامح،رخبيل ماليوأ

)نور  صرفغة العربية مثل النحو والوقواعد الل والعقيدة والتوحيد حيث علّمهم العلماء باألمور الدينية مثل الفقه وأصول الدين

  .(1991أنيدا،

 تعليم النحو في المدارس الحكومية

الة ماليزيا، اتّبع المدرسون يبدأ تعليم النحو العربي من المرحلة االبتدائية إلى المرحلة الجامعية للصغار وللكبار. أما في ح

للمتعلمين أن يتعلموا النحو العربي منذ  تتيح وزارة التعليم الماليزية فرصةمنهجاً خّططته وزارة التعليم حسب مستوى المتعلمين. 

 اهماعتبار مستوبالمعلمون  همعلّم، إذ (2016)حنيفة،طفولتهم أي في المرحلة االبتدائية واستمروا تعلّمهم في المدارس الثانوية

 .(2014)سليم،حيث أن علّموهم مواضع نحوية أساسية مثل المبتدأ والخبر والفاعل والمفعول به على وجه السطح
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بأن يقدروا أن يكّونوا جمل مفيدة ومفهومة وأقصى غرضه أن يقدروا أن يؤلفوا  والمراهقين والهدف من تعليم النحو للصغار

 .(2013)حميد،اإلنشاء ويفهموا بالغة عربية بسيطة

 تعليم النحو في الجامعة  

الوكالة االستحقاقية بل ن ق  وط مالشرخطط المحاضرون منهج دراسة نحوية حسب متطلبات الجامعية نظراً إلى موافقة 

. معظم (2015)ويكي،. فتعليم النحو العربية مختلف بين الجامعات والكليات(Malaysia Qualification Agency)الماليزية 

الدارسين ومعرفتهم بدايةً من مرحلة المركز التّمهيدي والدبلوم  جّهزت دروس اللغة العربية حسب مستوىالجامعات 

 والماجستير والدكتوراة.      والبكالوريوس

في كل المراحل الجامعية المذكورة. علّم المحاضرون  عالمية بسالنجورالكلية الجامعية الفي  دراسة النحوت دّرس 

 الموضوعات النّحوية مثل النداء واالستغاثة.

 النحو

، فالمبنية ال تناقش في هذه المقابلة ألن (2015)تلقيس، تنقسم كلمات اللغة العربية إلى أحكامها إعرابية مبنيةً أم معربةً 

ة. وهذه المقالة تركز على أحكام النحوية المعربة أي مرفوعة ومنصوبة ومجرورة الكلمات المبنية ال تغير حركات آخرها في الجمل

 ومجزومة. 

 المنهج
       

مصادر مثل احثون على عدة ال(، حيث يعتمد البDescriptive analysisالمنهج الوصفي التحليلي )تطّرق الباحثون 

المتعلقة بتعليم النحو العربي من عدة المصادر. وتّم توزيع االستبانة على عينة مطالعة عدة الكتب، والمقاالت، والرسائل العلمية 

 طالب المدرسة. 50طالب الجامعة و 50طالٍب أي  100البحث أي يشمل على 

 قّسمت االستبانة إلى أربعة أقسام أي:

 موغرافية العينةدي –ول القسم األ .1

 النحو والصرف –القسم الثاني  .2

 ام النحويةاألحك –القسم الثالث  .3

 عالمات اإلعراب –القسم الرابع  .4

 حدد الباحثون لكل بنود األسئلة المغلقة خمسة مستويات لإلجابة مع استخدام مقياس ليكرت لإلجابة عن األسئلة كاآلتي:

 ةمقياس ليكرت لتقويم األسئلة المغلق 

 أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق ال أوافق بشدة الصيغة

 5 4 3 2 1 الدرجة
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 النتائج

 مدى معرفة النحو

 

 درجة الموافقة االنحراف المعيار المتوسط الحسابي البند مالرق

ً  62073. 3.3200 النحو العربيأنا أفهم   -1  مرتفع جدّا

 اً مرتفع جدّ  65278. 3.3200 أنا أفهم الصرف العربي  -2

 مرتفع  61445. 3.5000 أقدر أن التمييز بين النحو والصرف  -3

 مرتفع  83299. 3.8000 بتعلم النحو العربيأحب   -4

 مرتفع 76772. 3.6800 أحب بتعلم الصرف العربي  -5

أستتتتتتنيأ أن ألتتتتت ا الحر ا  ا  ير    -6

 ل ا  لمة بسهولة

 معتدل 72393. 2.9200

 معتدل 73540. 2.9000 أستنيأ أن أقرأ نصاً بدون الل ا  -7

 معتدل 54548. 2.7800 أقدر أن أعّرب  لما  بسهولة  -8

 معتدل 71027. 3.1600 أستنيأ أن أ ون جما مفيد  بسهولة  -9

النحو العربي أهم عنصر في تعلم اللغة   -10

 العربية

 مرتفع 88641. 4.3000

 

يتضح من الجدول السابق أن لهذه النتائج.  ، وفيما يلي عرضقد تّم تحليل مدى معرفة النحو لدى طلبة المدرسة والجامعة

( وبانحراف معياري 4,30المتوسط الحسابي للسؤال العاشر نحو أن النحو العربي أهم عنصر في تعلم اللغة العربية بلغ )

و ن أسئلة عن النحكما يشير الجدول السابق كذلك إلى أنه مقيمة النحو العربي كانت قوية. ، هذا يعني أن (0,88641)بلغ 

 عة تميز بينهما، تحظى بنود على درجة بين متعدل ومرتفع جداً، حيث يتراوح متوسطها الحسابي ما بينوالصرف واستطا

( وبانحراف معياري 2,900(، وأضعفها يتحدث عن تكوين الجملة المفيدة، وبلغ المتوسط الحسابي )4,300( و)2,900)

(0,735.)   

 

 األحكام النحوية

 درجة الموافقة االنحراف المعيار يالحساب المتوسط البند مالرق

 معتدل 34759. 2.0400 مبتدأ  -1

 معتدل 55549. 2.2400 خبر  -2

  منخفض 50508. 2.1000 فاعل  -3

 منخفض 94415. 1.9200 اسم فاعل  -4

 منخفض 1.03510 2.1000 اسم مفعول  -5
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 معتدل 79821. 3.6600 مفعول به  -6

 منخفض 1.11410 2.0600 الصفة المشبهة  -7

 منخفض 1.06924 1.8600 صيغة المبالغة  -8

 منخفض 71257. 3.3200 حال  -9

 منخفض 1.14286 3.4000 تمييز  -10

 منخفض 96489. 2.2600 اسم المكان  -11

 معتدل 76265. 2.5000 اسم كان  -12

 معتدل 71600. 2.7600 اسم إنّ   -13

 معتدل 65807. 2.6600 خبر كان  -14

 منخفض 64175. 2.4200 خبر إنّ   -15

 رتفعم 1.01519 4.1000 مضاف إليه  -16

 معتدل 93547. 2.6800 مفعول فيه  -17

 منخفض 98478. 2.3600 النداء  -18

 عرتفم 1.22624 4.0800 اسم مجرور  -19

 منخفض 78246. 2.2000 نائب فاعل  -20

 

( 1يتطلب منهم أن يمأل رقماً لكل موضوع، فالرقم )هذا القسم يفرق بين بمعرفة الطلبة عن التمييز بين النحو والصرف حيث إن 

يبين الجدول السابق أن أغلبية بنود حصلت على درجة منخفضة ( للمجرور. ف4)( للمنصوب و3( للمرفوع و)2للصرف و)

ين تقنيكونوا منتائج أشارت إلى أن هؤالء الطلبة لم (، وهذه ال3,1( و )1,86ومعتدل ويتراوح متوسطها الحسابي ما بين )

بالموضوعات النحوية والصرفية التي ت درس في المدرسة حتى يكودون أال يستطيعوا بالتفريق بينهما. فكان موضوع اسم مجرور 

( بنود على درجة معتدل، 9(. وعلى المجمل، تحظى )1,22( وانحراف معياري )3,08حصل على أعلى درجة متوسط حسابي )

 .ة( بنداً على درجة منخفض11و )

 ى عرض النتائج، يستخلص الباحثان النقاط اآلتية:فبناء عل

 مجرور منصوب مرفوع صرف مالرق

 مضاف إليه مفعول به مبتدأ اسم فاعل  -1

 اسم مجرور حال خبر صيغة المبالغة  -2

  تمييز فاعل   -3

   اسم مفعول   -4
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   الصفة المشبهة   -5

   اسم المكان   -6

   اسم كان   -7

   اسم إنّ    -8

   كانخبر    -9

   نّ خبر إ   -10

   مفعول فيه   -11

   النداء   -12

   نائب فاعل   -13

 

 عالمة اإلعراب

 

 مرفوع -أ

 درجة الموافقة االنحراف المعيار المتوسط الحسابي البند الرقم

 منخفض 37033. 1600. فتحة  -1

 نخفض جداً م 27405. 0800. كسرة  -2

 جداً مرتفع  41845. 7800. ضمة  -3

 نخفض جداً م 27405. 0800. سكون  -4

 مرتفع 46291. 3000. ألف  -5

 جداً مرتفع  38809. 8200. واو  -6

 نخفض جداً م 27405. 0800. ياء  -7

 مرتفع  47852. 3400. ثبوت النون  -8

 نخفض م 37033. 1600. حذف النون  -9
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على مرتفع جداً بين قائمة درجة  تانمدى معرفة الطلبة عن عالمات اإلعراب للمرفوع. فحصلت عالميشير الجدول السابق إلى 

(. وأما أدناها فتمثل في بندين 38809.( بانحراف معياري )0,8200لها )موافقة كلياً، حيث بلغ أعلى المتوسطات الحسابية ال

(. وتحظى بندان على درجة مرتفعة جداً، وبندان على 0,27405( بانحراف معياري )0,800حيث بلغ متوسطهما الحسابي )

   منخفض جداً.نود على درجة ( ب3عة وبندان على درجة منخفضة و)درجة مرتف

 

 منصوب -ب

 درجة الموافقة االنحراف المعيار المتوسط الحسابي البند الرقم

ً  38809. 8200. فتحة  -1  مرتفع جدّا

 منخفض 37033. 1600. كسرة  -2

 منخفض جداً  19795. 0400. ضمة  -3

 منخفض جداً  23990. 0600. سكون  -4

 مرتفع جداً  41845. 7800. ألف  -5

 منخفض 30305. 1000. واو  -6

 مرتفع 49857. 4200. ياء  -7

 عتدلم 41845. 2200. ثبوت النون  -8

 معتدل 47852. 3400. حذف النون  -9

 

بلغ على مرتفع جداً حيث  ة واحدة. فحصلت عالمنصوبالجدول السابق إلى مدى معرفة الطلبة عن عالمات اإلعراب للم بيني

حيث  البند الثالثفي  بها فتمثل ى المتوسطات الحسابية(. وأما أدن0,38809( بانحراف معياري )0,8200الحسابي ) متوسطها

على درجة مرتفعة جداً، وبندا على درجة مرتفعة  انحظى بندي(. و0,19795معياري )( بانحراف 0,400الحسابي ) هبلغ متوسط

   منخفض جداً.على درجة  انبندالوبندان على درجة منخفضة و 

 مجرور -ج

 درجة الموافقة االنحراف المعيار حسابيالمتوسط ال البند الرقم

 منخفض جداً  19795. 0400. فتحة  -1

ً مرتفع  37033. 8400. كسرة  -2  جدّا

 منخفض جداً  14142. 0200. ضمة  -3

 منخفض جداً  19795. 0400. سكون  -4

 منخفض جداً  19795. 0400. ألف  -5

 منخفض جداً  19795. 0400. واو  -6

 مرتفع جداً  48487. 6400. ياء  -7
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 منخفض 35051. 1400. ت النونثبو  -8

 منخفض  37033. 1600. حذف النون  -9

 

على مرتفع جداً  تانت عالمحصل. فجرورمدى معرفة الطلبة عن عالمات اإلعراب للم عن الجدول السابقأظهرت النتائج في 

نى المتوسطات . وأما أد(0,48487و) (0,37033بانحراف معياري ) (0,6400و) (0,8400الحسابي ) ماحيث بلغ متوسطه

(. ويحظى بندان على 0,14142( بانحراف معياري )0,0200حيث بلغ متوسطه الحسابي ) لثالحسابية فتمثل بها في البند الثا

   منخفض جداً.على درجة  ( بنود5)درجة مرتفعة جداً، وبندان على درجة منخفضة و 

 مجزوم -د

 وافقةدرجة الم االنحراف المعيار المتوسط الحسابي البند الرقم

 منخفض جداً  00000. 0000. فتحة  -1

 منخفض جداً  14142. 0200. كسرة  -2

 نخفضم 38809. 1800. ضمة  -3

 جداً مرتفع  44309. 7400. سكون  -4

 منخفض جداً  14142. 0200. ألف  -5

 منخفض جداً  00000. 0000. واو  -6

 منخفض جداً  00000. 0000. ياء  -7

  مرتفع 48487. 3600. ثبوت النون  -8

 مرتفع جداً  50346. 5400. ونحذف الن  -9

 

على مرتفع جداً حيث بلغ  تانت عالمحصل. فجزومالجدول السابق مدى معرفة الطلبة عن عالمات اإلعراب للمتتضح النتائج في 

. وأما أدنى المتوسطات الحسابية (0,50346و) (0,44309بانحراف معياري ) (0,5400و) (0,7400الحسابي ) مامتوسطه

(. ويحظى بندان 0,000( بانحراف معياري )0,0000حيث بلغ متوسطه الحسابي )األولى والسادس والسابع د ولبنافتمثل بها في 

 \  منخفض جداً.على درجة  ( بنود5)وبند على درجة منخفضة و  وبند على درجة مرتفع،  على درجة مرتفعة جداً،

 

 خاتمة

النحو مهم جداً لمن تعلّم اللغة العربية وفنونها وعلومها الكثيرة  ، يستخلص الباحثون أن تعلّمالمنصوصة النتائج بناًء على

 أن يميزوا يهمينبغي عل ، بعون المعلمين بينمافي النحو العربي قبل تعلّم وتعّمق مجالها ينملمّ  الطلبة والمتنوعة. فاألساس أن يكون

ً  ماال يقلقوا وال يختلطوا بعضهى تفريقاً واضحاً حتالنحو العربي والصرف  ويساعد هؤالء الطلبة لتفريق بين والطلبة ال  . بعضا

يستطيعون أن يفرقوا بينهما إال الموضوعات األساسية التي ت درس في المرحلة االبتدائية على سبيل المثال؛ المبتدأ، والخبر، 

تحديد عالمات اإلعراب ب لطلبةا لم يتمكن . إضافةً إلى ذلك،مجرداً  على علومهما يقومان كال مجالينكان فوالفاعل، والمفعول به 

  الصحيحة حسب حكم اإلعراب األربعة رفعاً، ونصباً، وجّراً، وجزماً.
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لحل هذه المشكلة ويتعاونوا معاً  ويتناقشوا فاقتراح من الباحثين أن على المعلّم والمدرسة وكذلك الوزارة أن يتجالسوا

 في أي مرحلة. ة اللغة العربيةالحاسمة لدى الطلبة حتى أن يكون الطلبة ممتازين في دراس
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