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دمةمق

يعترب علم الَعروض من أصناف العلوم األدبية.
ل الرتكيب العروض والقافية ِعلمان يستخدمهما الشخص لتحلي

.  اخلارجي من الشعر العريب التقليدي
حة وزنه موضوع علم العروض يتعلق ابلشعر العريب من حيث ص

يت الشعر وسقمه، أما علم القافية فموضوعه الصوت األخري من ب
.  العريب



مشكلة البحث
لطالبالدىاإلجباريةاملوادضمنمنوالقافيةالعروضمادةتعد

العامليةاإلسالميةةاجلامعيفوآداهباالعربيةاللغةقسميفاملتخصصني
.ختياريةاالاملوادمنمادة  إىلذلكبعديتحّولأنقبلمباليزاي

لقافيةواالعروضعلميتعّلميفالطالبتواجهمشكالتهناك.
الصعوابتنمابلكثريالطالبيشكوالشكري،الرحيملعبدووفقا  

إىلدا  عائيكونماومنهاوالقافية،العروضتعلمأثناءوالراتبة
.األفهامغلقيفسببا  فتكونالعجيبةاملصطلحات



أسئلة البحث
01 02 03

ما املوضوعات اليت 
يدرسها الطالب يف 
ية؟علمي العروض والقاف

ما أبرز الصعوابت اليت
يواجهها الطالب 

ة املتخصصون يف اللغ
ة العربية يف تعلم ماد

جلامعة العروض والقافية يف ا
يزاي؟اإلسالمية العاملية مبال

ما االسرتاتيجيات 
مادة املستخدمة يف تعلم

العروض والقافية لدى
يف الطالب املتخصصني

امعة اللغة العربية يف اجل
اليزاي؟اإلسالمية العاملية مب



أهداف البحث

ية لدى الطالب معرفة االسرتاتيجيات املستخدمة يف تعلم علمي العروض والقاف
.ية مباليزاياملتخصصني ابللغة العربية وآداهبا يف اجلامعة اإلسالمية العامل

.معرفة املوضوعات اليت يدرسها الطالب يف علمي العروض والقافية 01

للغة العربية بيان أبرز الصعوابت اليت يواجهها الطالب املتخصصون اب
.ية العاملية مباليزايوآداهبا يف تعلم علمي العروض والقافية يف اجلامعة اإلسالم 02

03



أمهية البحث

ةخاصهامامرجعاالبحثهذايكون
ةماديفالدراسيةاملناهجملطوري

سالميةاإلاجلامعةيفوالقافيةالعروض
.مباليزايالعاملية

ماهيةإدراكعلىاملعلممساعدة
القافيةو العروضعلميتعلماسرتاتيجيات

التعليميةعملتكونحىتلطلبتهماملناسب
.فعاليةأكثر

حتديدعلىاملعلممساعدة
الطالبيواجههااليتاملشاكل

.القافيةو العروضعلمي  تعلمأثناء

اكتشافعلىالطالبمساعدة
تعلميففعالةاسرتاتيجياتماهية
.والقافيةالعروضعلمي  

0102

03
04



تعلم مادة ينحصر حدود هذا البحث يف الرتكيز على اسرتاتيجيات
صصني يف اللغة العروض والقافية، مقتصرا  على طلبة البكالوريوس املتخ

لذين اجتازوا مادة العربية وآداهبا يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، وا
سنة بدء ا من الفصل الدراسي الثاين لل(ARAB 4518)العروض والقافية 

.م فصاعدا  ٢.٢/.م٢.١٩الدراسية 

حدود البحث



منهج البحث

املدخلخدامابستوذلكالتحليلياملنهجهوالبحثهذايفاملختاراملنهج
.وحتليلهاالبياانتمجعخاللمنالكيفي

الصعوابترفةملعطريقةأنسبأبنهالعتقادهااملنهجهذاالباحثةاختارتقد
يفتعلمهمعندالطلبةلدىاملستخدمةاالسرتاتيجياتوكذلكحتدثاليت

.والقافيةالعروضعلمي  
 القصديةأوالغرضيةالعينةنوعمناملعاينةتكونو(Purposeful sampling)

Snowball).الثلجكرةطريقةعنيكونواختيارهم Technique)املشاركنيوعدد
.أفراد(أربعة)4

الية هي املقابلة األداة جلمع البياانت اليت تستخدمها الباحثتان يف الدراسة احل
Semi-structured)شبه املقّننة  interview)ية ، وذلك عن طريق املقابلة اهلاتف

.ابستخدام تطبيق جوجل ميت



احلفظ( ۱
مشاهدة الفيديوهات( ۲
إعداد املذكرات( ۳
التعلم التعاوين( ٤
كتابة التدريبات( ٥
االستعداد اجليد قبل دخول الفصل( ٦

عريةالضعف يف تشكيل األبيات الش( ۱
بيئة التعلم غري املناسب( ۲
ضعف خط اإلنرتنت( ۳
صعوبة التفاعل مع اآلخرين (٤
اضعف فهم املوضوعات وحمتوايهت( ٥

التحليل والنتائج

صعوابت تعلم علمي
العروض والقافية

االسرتاتيجيات  
ة املستخدمة لدى الطلب




