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( دراسة حتليلية عالجية )ندونيسياتعليم عناصر اللغة العربية لطالب اجلامعة

ذواهلاديكتورد بقلم: 

ملخص

جلامعة اإلسالمية احلكومية سومطرة الشمالية  ا الطالب  إن من أبرز مشكالت اليت تعاين 
أما املفردات العربية يف تعلم اللغة العربية هي  مشكلة يف النظام الصويت ويف تركيب املفردات.

فقد حفظها الطالب كثرية دون االهتمام بنطقها وتلفظها الصحيحة وعدم االستطاعة 
برتكيبها مبفردات أخرى وتكوينها حىت تنتج منها معاين جديدة. يفضل الباحث يف أساليب 
تعلم عناصر اللغة العربية لدى طالب اجلامعي خصوصا الطالب يف اجلامعة اإلسالمية 

لقرآن احلك ومية سومطرة الشمالية مقارنة ذلك كلها من األصوات واملفردات والرتاكيب 
ا وتراكيبها بشرط  الكرمي. هذه األساليب تساعد الطالب يف تعلم األصوات العربية ومفرد

أن يستطيع الطالب تالوة القرآن تالوية صحيحة.

الكلمات األساسية: القرآن الكرمي، عناصر اللغة، أساليب.

مقدمة.أ

لنظام الصويت عند نطقهم مفردات - كثري منهم–إن أبناء اإلندونيسيني الناطقني بغري العربية  ال يهتمون 
عربية. وقد خيطئون يف خمارج احلروف، وقد خيطئون يف احلركة الطويلة واحلركة القصرية، وقد خيطؤون يف النرب 

والنغم.
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ا؟ ليس هل خيطئ الطالب يف نطق احلروف خطأ ذاتيا؟، و  هل خيطؤون بسبب صعوبتهم يف نطقها وتلفظ 
ا نطقا  ا. بعد تعلمهم عن األصوات العربية فينطقون  ذا السبب متاما، بل السبب هو عدم االهتمام 
صوات عربية، وامهاهلم  صحيحا، وال خيلو من اخلطأ عند نطقهم مرة أخرى، وهذا يدل على عدم اهتماهم 

م ال يستخدمو  م اليومية.ا، أل ن العربية يف حيا

ويف هذه املقالة القصرية يقدم الباحث بعض الطريقة لعالج مشاكل الطالب يف تعلم عناصر اللغة العربية؛ من 
ا وتراكيبها. وحيتوي هذا البحث على النظام الصويت يف اللغة العربية. و يعرض الباحث بعض  ا، ومفردا أصوا

ب عند تلّفظهم ونطقهم يف املفردات العربية خصوصا يف نطق أمساء األنبياء الطالاألخطاء الشائعة ومشكلة
واملرسلني، ويقدم احللول والعالج من تلك املشكلة. ويقدم الباحث طرقا حلل مشكلة الطالب يف تعلم عناصر 

اللغة العربية ببعض التدريبات واالجراءات.

ذه الطريقة وا إلجراءت يف تدريب اللغة العربية حتل مشكالت من خالل هذا البحث مييل الباحث أن 
مناط لغوية صحيحة،  الطالب يف تعلمهم عناصر اللغة العربية من األصوات، واملفردات والرتاكيب. ويتعودون 
لنظام الصويت يف اللغة العربية، وال خيطؤون عند  وينطقون اللغة العربية نطقا صحيحا، ويهتمون اهتماما كبري 

ا، وحيفظون املفردات الكثرية اليت ميكن استعماهلا يف الرتاكيب واجلمل.النطق والتلف ظ 

عناصر اللغة.ب

ت اللغة" وهي ثالثة عناصر: األصوات، واملفردات، والرتاكيب/القواعد. وهذه العناصر  يسميها البعض "مكو
يها ال يتمكن من السيطرة على هي املادة احلقيقية اليت تعني املتعلم على تعلم مهارات اللغة، ومن مل يسيطر عل

ا املتعددة. ا قد أشار سليم سليمان اخلماس واآلخرون إىل أن للغة ثالثة 1مهارات اللغة مبستو وما يتعلق 
ت؛ مستوى صويت، ومستوى معجمي وصريف، ومستوى تركييب. مستو

اإضاءات ملعلمي اللغة العربي. عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، 1 ض 1، ط ة لغري الناطقني  146ه، ص: 1432، العربية للجميع، الر
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اليت متثلها احلروف واحلركات. أما مستوى صويت: فيتمضن عددا من العناصر الصوتية الصغرى احملدودة العدد 
وأما مستوى معجمي فيشتمل على مئات آالف من العالمات (الكلمات/املفردات) املؤلفة من الستوى األول 
طبق قواعد صرفية ومعجمية خاصة بكل لغة، وأما مستوى تركييب فتمثله اجلمل والرتاكيب املؤلفة حسب قواعد 

اية له من العالم 2ات املركبة (اجلمل) اليت تعرب عن أغراضنا املختلفة.حنوية إلنتاج ما ال 

أصوات وأهداف تدريسها.1

ألصوات اللغوية األصوات املنطوقة اليت تتكون منها اللغة. فمن خالل هذه األصوات تتكون املفردات  يقصد 
ا / ن. ومن والرتاكيب، فمثال كلمة "الرمحن" تتكون من األصوات املنطوقة التالية: ا / ر / ر / ح / م / 

لنرب الضغط على مقطع معني من  القضية املهمة يف األصوات اللغوية هي التنبه لطريقة النرب والنغم، ويقصد 
املفردة حىت يصبح أوضح يف النطق من غريه. وعدم الضغط على هذا املقطع حيدث خلال يف فهم امللتقي 

طيبو النفس. -2طيُب النفس - 1تاليتني يف العربية: للمفردة اليت تريد قوهلا. فعلى سبيل املثال: اجلملتني ال
اية 2) طيب واملفردة األوىل يف املثال (1الفرق بني املفردة األوىل يف املثال ( ) "طيبوا" هو النرب القوي يف 

). إن اإلنقان لطريقة نرب الكلمات يساعد على إيصال املفردات بطريقة واضحة ال حتمل 2املفردة يف املثال (
3موض أو لبس.أي غ

أما التنغيم فيقصد به ارتفاع الصوت واخنفاضه يف اجلملة مراعاة للمعىن الذي يريده املتحدث. فرفع الصوت 
وخفضه عند نطق مجلة معينة يغري معناها من اخلرب، إىل االستفهام، إىل التأكيد، إىل االنفعال، إىل التعجب. 

اسب مهارة مهمة لكل من يتعلم اللغة الثانية.إخل واستخدام التنغيم املناسب يف السياق املن

ت النطق لدى  ندونيسيا التغلب على صعو من األمور اهلامة اليت يواجها معلم اللغة العربية كلغة أجنبية 
لنظام الصويت للغة األم لدى  الطالب، وال شك أن البداية متكن يف معرفة الصوت للغة العربية ومقارنته 

لى نطاق التشابه ونطاق االختالف بني النظامني، وتدعي هذه املقارنة الدراسة التقابلية أو املتعلم، للتعرف ع

7م، ص: 2013. سامل سليمان اخلماس واآلخرون، املهارات اللغوية املستوى األول، دار حافظ للنشر والتوزيع، 2
نية، ط 3 ض، 1. حممود بن عبد هللا احملمود، كيف تتعلم لغة  23ص: م، 2014، العربية للجميع، الر
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التحليل التقابلي. ويفيد هذا التحليل معلم اللغة العربية من عدة وجوه. ومن هذا العبارات فإن األهداف من 
القدرة على:تدريس األصوات مساعدة الطلبة على هضم ومتثل خمتلف أصوات اللغة. ويضاف إىل 

فهم عناصر النظام الصويت للغة واستعماهلا مثل نطق األصوات، والنرب والتنغيم..1
استعمال إشارات اللغة اجلانبية مثل تعبريات واإلشارات.2
فهم الدالالت املصاحبة للكلمات اليت يستخدمها..3
خرفهم السياق الثقايف الذي يضفي على الكلمة معىن خيتلف عن معناها يف سياق عن آ.4
ازي.5 التمييز بني التعبري احلقيقي وا
فهم الرتاكيب اللغوية واستخدامها بكفاءة.6
م السابقة به.7 األلفة مبوضوع احلديث وخربا
جتاهات املستمع وميوهلم وقيمهم.8 املعرفة 

من األهداف السابقة ، فأساليب تدريس األصوات فيما يلي بيانه :

بعده، فإن تكرار هم يكون على ثالثة أنواع، وهي التكرار يقوم املعلم مع طالبه بتكرار الشيء من.1
اجلماعي والتكرار الفئوي مث التكرار الفردي. 

ينطق املعلم النموذج املطلوب مرتني أو ثالث والطالب يستمعون.2
يعطي املعلم لطالبه إشارة تطلب منهم التكرار اجلمعي..3
نيةيكرر املعلم نفس اإلشارة إذا أراد أن يبدأ طالبه ال.4 تكرار الفئوي مرة 
يعطي املعلم إشارة تطلب من الطالب بدء التكرار الفردي.5
ت الطالب فيصحح ما حيتاج إىل تصحيح ويشجع من .6 أثناء التكرار الفردي، يستمع املعلم استجا

يستحق التشجيع ويثين على من يستحق الثناء

حىت يكون الطالب متعودين يف نطق وهذه أساليب تدرس األصوات مناسبة بتطبيقها متكررة ومتوالية
األصوات العربية اليت تبدأ من األحرف والكلمات مث مجل.
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مفردات وأهداف تدريسها.2

ماذا نتعلم يف املفردة؟ هل يكفي أن نعرف معناها فقط؟. ميكن القول أن إجادة املفردة ال يقتصر على معرفة 
للغة األم، بل األمر أ وسع من ذلك، هناك جوانب خمتلفة جيدر مبتعلم اللغة التنبه هلا املعىن املقابل ملفردة ما 

4وهي:

معرفة طريقة نطق املفردة نطقا صحيحا -
معرفة معىن املفردة الرئيس والسياقات اليت ترد فيها.-
معرفة املعاين األخرى للمفردة-
معرفة الرتكيب اللغوي الصحيح الذي ترد فيه املفردة-
جئة الكلمة وكتابته- امعرفة 
معرفة االشتقاق منها-

ا : اللفظة أو الكلمة اليت تتكون من حرفني فأكثر وتدل على معىن، سواء   املفردات واحدها مفردة، ونقصد 
كانت فعال أم امسا أو أداة. واملفردات من حيث الفعل تتكون من الفعل املاضي (طلع) والفعل املضارع 

-حيث االسم حتتوي على االسم العامل والعلم واملصدر (رجل(يكتب) مث الفعل األمر (اجلس). واملفردات من 
اليت)، وأما املفردات من حيث -هذه-أعلم)، الضمري (أ- أحسن- مصري- كتابة)، والصفة (طويل-حممد

األداة يشتمل على الروابط مثل حروف اجلر، حروف العطف، حروف االستثناء واالستدراك. والتحويليات 
ت االستفهام.ووتشتمل أدوات النفي وأدوا

ومن األمور السابقة، فتدريس املفردات العربية له أهداف خاصة كما يلي:

نية، ط 4 ض، 1. حممود بن عبد هللا احملمود، كيف تتعلم لغة  28م، ص: 2014، العربية للجميع، الر
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قدرة الطالب على نطق احلروف العربية.1
قدرة الطالب على فهم معاين احلروف العربية مستقلة..2
قدرة الطالب على معرفة طريقة االشتقاق من حروف العربية وصفتها يف تركيب لغوي صحيح..3
على استخدام الكلمة املناسبة يف املكان املناسب.قدرة الطالب .4

من األهداف السابقة، فأساليب تدريس املفردات حتتوى على األمور التالية:

الشرح عن طريق املوقف أو السياق اللفظي: فاملدرس كلما يدخل الصف يقول "السالم عليكم" .1
نه "حتية نلقيها على اآلخر  ين" فإذا استعملها  عند خروجه من الصف.  يفسر املعىن العام هلذه العبارة 

كذلك فقد أعطاها معىن آخر وهو "تعبري نستعمله عند الوداع".
اشتقاق الكلمة أو بنيتها: فاملدرس يضوح معىن الكلمة بذكر معىن الكلمات األخرى اليت تشرتك معها .2

كتاب" أو "كتب مثال يف األصل ويعرف الطالب معناها، فيبني املدرس كلمة "مكتبة" بربطها بكلمة "
ويوضح املدرس عالقة "أقالم" مبفردها "قلم" إخل.

مكان املدرس أن يؤدي بعض احلركات احلقيقية مثل املشي أو اجللوس أو الكتابة، ليشرح .3 التمثيل: 
معاين هذه املفردات.

اإلشارة إىل شيء أو ملسه.4
استخدام الصور والرسوم.5
التسلسل أو السلم الداليل.6
وألضداداملرتادفات.7
الرتمجة.8
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الرتاكب وأهداف تدريسها.3

لرتاكيب هي الصيغة أو النمط أو القالب الذي تبىن عليه  الرتاكيب هي إحدى عناصر اللغة اهلامة. ويقصد 
فاعل +اجلمل. مثال: (يتعلم حممد اللغة) تعد مجلة، والرتاكيب الذي بنيت عليه هذه اجلملة هو: فعل مضارع 

ء على ذلك ميكن القول أن يف كل لغة عدد حمدد من الرتاكيب اللغوية واليت ميكن من خالهلا مفعول به. وبنا+
إنتاج عدد غري حمدود من اجلمل.

5مدرس اللغة العربية مراعاة األساليب التالية أثناء تدريس الرتاكيب اللغوية.

لتطبيق. دراسة القواعد اللغوية مع الرتكيز على االستخدام وا.1 لوظيفة اليت تؤديها االهتمام 
القواعداللغوية. مثال: دراسة تركيب املبين للمجهول" لن تفيد متعلم اللغة شيئا إن كانت دراسة نظرية 
مع حفظ للقواعد اليت تشرحه؟ لكنها ستكون مفيدة حينما يعرف متعلم اللغة أن هنالك تركيب لغوي 

خر. يستطيع من خالله ذكر الفعل مع عدم ذكر الفاعل لسبب أو آل
تركيز النظر يف االستخدامات املختلفة لصيغة، مثال: املبين للمجهول، وكيف مت بناء بعض اجلمل على .2

ا يف استخدام حقيقي حىت ترسخ يف ذهن املتعلم ويكتسبها.  هذه الصيغة، وحماول حماكا
القواعد االهتمام الكبري على االستخدام والوظيفة ألي تركيب لغوي تتعلمه مع عدم الرتكيز على.3

النظرية وإغفال التطبيق. إذا تتعلم قاعدة جديدة يف اللغة الثانية فال حتفظها، بل افهمها جيدا وإن 
احتجت فاحفظ بعض األمثلة عليها فقط. 

الرتكيز بشكل كبري على الرتاكيب اليت يكثر استخدامها وحتتاجها يف تعلمك للغة. ومن املفيد كذلك .4
ا تسمعه وتقرؤه من اللغة يف مواقفها الطبيعية.حماولة استخالص القواعد مم.5
احلصول على مدخالت لغوية عن طريق القراءة واالستماع إل مجل وعبارات حتوي القواعد اليت ترى .6

أنك ضعيف فيها. وعن طريق الدخل اللغوي املكثف 

نية، ط 5 ض، 1.  حممود بن عبد هللا احملمود، كيف تتعلم لغة  34م، ص: 2014، العربية للجميع، الر
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يف لديك وحماولة حتويله إىل خمرجات لغوية عن طريق الكالم والكتابة ستجد نفسك قد عاجلت الضع.7
يف الرتاكيب.

ا بل هي وسيلة الستخدام اللغة .8 ال بد من التأكيد على أن القواعد اللغوية ليست هدفا يف ذا
ردة من التطبيق واملعتمدة على احلفظ فقط لن جتدي  استخداما صحيحا ولذلك فاملعرفة النظرية ا

م وجهوده م يف املعرفة النظرية للقواعد شيئا. ومع ذلك لألسف يضيع كثري من متعلمي اللغة أوقا
اللغوية.

ة عالجهايمشكلة طالب اإلندونيسيني يف تعلم عناصر اللغة العربية وكيف.ج

ا  ا ومفردا إن من مشكالت تعلم عناصر اللغة العربية لدى طالب حيتوي على عناصر ثالثة من أصوا
ت القرآنية آل ت القرآنية من وتراكيبها، فيأيت الباحث معاجلة ذلك مبقارنتها  حيث يرجع كل الطالب إىل اآل

ا ومفردات خاصة وتراكيب حمدودة لعل هذه الطريقة يفيد الطالب ويستطيع معاجلة املشكالت اليت  أصوا
ا. تعاين 

يف األصوات.1

بدراسة األصوات العربية أن تكون يف نطاق العناية خبصوص  يشري متام حيسان: ورمبا قال البعض إن عهد
النص القرآين ال بعموم االستعمال العريب. فالذي تسمونه "علم األصوات" مساه الرتاث "علم التجويد" والتجويد 

6األوىل ملا قد يبدو على ظاهرة من صدقه.من علوم القرآن وليس من علوم اللغة وهذا كالم قد يقبل للوهلة 

ت القرآنية تساعد كثريا على تعلم األصوات العربية، وممارسة اآلية القرآنية تصبح  ن اآل أريد أن أأكد هنا 
حتسني الطالب يف االستماع ونطق العربية وممارسها وتدريبها. ومن تدريبات النطق يف اللغة العربية عند 

قني بغري اللغة العربية تدريب اللطالب على نطق أمساء األنبياء واملرسلني. اإلندونيسيني الناط

لعربية، جملة مع6 م جامعة أم القرى، معهد اللغة 1984-ه1404هد اللغة العربية، العدد الثاين . متام حسان، تعليم األصوات لغري الناطقني 
353العربية وحدة البحوث واملناهج مكة مكرمة، اململكة العربية السعودية. ص: 
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إن أمساء األنبياء واملرسلني مشهور جدا لدى اإلندونيسيني، بل يسموا أبنائهم بتلك األمساء. ولكن عند النطق 
للغ ا بطريقة التلفظ  ا لفظا صحيحا، بل يلفظو ة اإلندونيسية دون ا ال ينطقون نطقا صحيحا وال يتلفظو

احلركة الطويلة مع عدم مراعاة خمارج حروفها الصحيحة.

ا، ويكشف  جيري الباحث إىل طلب من الطالب ذكر أمساء األبياء واملرسلني "اخلمس والعشرين" ويتلفظون 
ن الطالب خيطئون عند نطقها إما يف خمارج احلروف وإما يف احلركة وإما يف النرب والنغم،  البعض الباحث 

دام، ومعظم األخطاء يف آخر الكلمة حيث ينطقون كل آخر الكلمة حبركة طويلة.  دم أو  ينطقون "آدم" 
وينطقون نطقا صحيحا حينما ينطقون "إدريس، وموسى، وعيسى حيث ال يراعي الطالب يف خمارج احلروف 

واحلريت الطويلة والقصرية.

ت القرآنية فيطلب بعد ذكر أمساء األنبياء من قبل اللطالب حيث ينطقون نطقا خاطئا فيقدم الباحث اآل
الباحث على الطالب قراءة اآلية اليت فيها أمساء األنبياء مثال: "وعلم آدم األمساء كلها" وما إىل ذلك. 

ذه الطريقة يعرفون األخطاء عند ذكر أمساء األنبياء وبعد ذلك فهم ينطقون نطقا صحيحا. ويالحظ الباحث 

ت القرآنية وكذلك ع آل ن الطالب ال ينطقون نقطا صحيحا فيأيت  ند نطق األرقام العربية يكشف الباحث 
اليت فيها أرقام وعدد عربية. بعد أن يتلوا األية فرياعون أخطائهم عن النطق والتلفظ مثال عند النطق العدد 

لباحث اآلية "إن إالهكم إله واحد" "واحد" فالبعض ينطقون بـ "َوِحْد" والبعض ينطقون بـ "وحيد". فيعرض ا

يف املفردات.2

إن العدد أو األرقام من مفردات مهمة جدا حيفظها الطالب لكي يستطيع أن حيسب وذكر العدد واألوقات أو 
ت توجد فيها األرقام  الساعات، وما إىل ذلك. فممارسة اآلية القرآنية من طريقة مناسبة للمارستها ألن يف اآل

يقرأ الطالب القرآن اليت فيها رقم أو عدد فيحفظون ذلك وال خيطأ نطقها وهم يتلو القرآن تالوة والعدد. وحني
صحيحة.
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مثال

7: َوِإَهلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد واحد.1

8: ... ِحَني اْلَوِصيَِّة اثـَْناِن...اثنان.2

ٍم ِيف احلَْجِّ َوسَ ثالثة.3 َّ ْد َفِصَياُم َثَالثَِة َأ َعٍة ِإَذا َرَجْعُتْم : َفَمْن ملَْ جيَِ 9بـْ

10: لِلَِّذيَن يـُْؤُلوَن ِمْن ِنَسائِِهْم تـََربُُّص أَْربـََعِة َأْشُهٍر أربعة.4

ْلَغْيِب مخسة.5 ِ 11: َسيَـُقوُلوَن َثَالثٌَة رَابُِعُهْم َكْلبـُُهْم َويـَُقوُلوَن َمخَْسٌة َساِدُسُهْم َكْلبـُُهْم َرْمجًا 

يف الرتاكيب / القواعد.3

كيب هو الصيغة الكامنة خلف اجلملة، وعدد القالب يف آية لغة فهو عدد حمدود ومعروف، لكل مجلة إن الرتا 
م الولد نوما) فهذه  ائي من اجلمل اليت تطابقه. فإذا قلنا ( قالب واحد يطابقها، ولكن لكل قالب عدد ال 

ب األخري تتطابق معه ماليني مفعول مطلق) ولكن هذا القال+فاعل +اجلملة يقابلها قالب واحد هو (فعل 
اجلمل يف اللغة. 

ا بل برتاكيبها أيضا مبفردات اليت جاءت  ت القرآنية ال تكتفي مبفردات ذا فحينما نكشف املفردات يف اآل
قبلها أو بعدها. ولكن على املدرس اختيار الرتاكيب تركيبا شائعا.

مثال: 

ين +مفعول أول +فاعل مسترت +(فعل 12ُكلََّها : َوَعلََّم َآَدَم اْألَْمسَاَء  يف كلمة آدم.1 +مفعول 
كيد)

. 163. سورة البقرة اآلية 7
.106. سورة املائدة اآلية 8
196. سورة البقرة اآلية 9
226. سورة القربة اآلية 01

22. سورة الكهف اآلية 11
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+جار وجمرور +(فعل أمر 13: َواذُْكْر ِيف اْلِكَتاِب ِإْدرِيَس ِإنَُّه َكاَن ِصدِّيًقا نَِبياويف كلمة إدريس.2
قص)+ه ضمري +مفعول به، حرف توكيد  فعل ماضي 

َنا إِ ويف كلمة نوح.3 َّ أَْوَحيـْ َنا ِإَىل نُوٍح َوالنَِّبيَِّني ِمْن بـَْعِدهِ : ِإ ضمري +(حرف توكيد 14لَْيَك َكَما أَْوَحيـْ
جار جمرور)+فاعل +فعل ماضي +

تَـَنا بِبَـيَِّنةٍ ويف كملة هود.4 َ ُهوُد َما ِجئـْ حرف النداء +واو مجاعة فاعل +(فعل ماضي 15: قَاُلوا 
حرف نفي ...)+منادى +

جر وجمرور +فعل ماضي +(حرف ظرف 16: ِإْذ قَاَل َهلُْم َأُخوُهْم َصاِلٌح َأَال تـَتـَُّقونَ حلويف كلمة صا.5
فعل مضارع)+نفي +استفهام +بدل من أخ +فاعل (مضاف مضاف إليه) +

فعل مضارع، فاعله +(استفهام 17: َوَمْن يـَْرَغُب َعْن ِملَِّة ِإبـْرَاِهيَم ِإالَّ َمْن َسِفَه نـَْفَسهُ ويف كلمة إبراهيم.6
استثناء...)+مضاف مضاف إليه +هو 

َ ُلوُط لََتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْخَرِجنيَ ويف كلمة لوط.7 َتِه  حرف +توكيد +(فعل وفاعل 18: قَاُلوا لَِئْن ملَْ تـَنـْ
شرط وجزم... )

مفعول )+رور جار وجم+(فعل أمر 19: َواذُْكْر ِيف اْلِكَتاِب ِإْمسَاِعيَل ويف كلمة إمساعيل.8
َنا َلُه ِإْسَحاَق َويـَْعُقوبَ ويف كلمة إسحاق.9 مفعول به +جار وجمرور +فاعل +(فعل ماضي 20: َوَوَهبـْ

عطف)+
فاعل)+مفعول +فعل ماضي +(حرف ظرف 21: ِإْذ َحَضَر يـَْعُقوَب اْلَمْوتُ ويف كلمة يعقوب.10

31. سورة البقرة اآلية 12
56. سورة مرمي اآلية 13
163. سورة النساء اآلية 14
53. سورة هود اآلية 15
142سورة الشعراء، اآلية 16
130. سورة البقرة اآلية 17
167. سور الشعراء، اآلية 18
54. سورة مرمي 19

84. سورة اآلنعام اآلية 20
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+جار وجمرور +فاعل +فعل ماضي +ظرف (حرف 22: ِإْذ قَاَل يُوُسُف ِألَبِيهِ ويف كلمة يوسف.11
مضاف مضاف إليه)

23ِإْذ قَاَل َهلُْم ُشَعْيٌب َأَال تـَتـَُّقونَ :ويف كلمة شعيب .12

َ أَيُّوبَ ويف كلمة أيوب.13 24: َواذُْكْر َعْبَد

25َواذُْكْر ِإْمسَاِعيَل َواْلَيَسَع َوَذا اْلِكْفِل وَُكلٌّ ِمَن اْألَْخَيارِ :ويف كلمة ذوالكفل.14

فعل ماضي +(جر وجمرور اسم موصول 26:  َكَما ُسِئَل ُموَسى ِمْن قـَْبلُ ويف كلمة موسى.15
من حرف جار ظرف)+ئب الفاعل /موسى +جمهول 

27َهاُروَن َأِخيَأْهِلي، ِمنْ َوزِيرًاِيل َواْجَعلْ : ويف كلمة هارون.16

28: َوقـََتَل َداُووُد َجاُلوتَ ويف كلمة داود .17

29: َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُوودَ سليمانويف كلمة .18

(التوكيد....)30: َوِإنَّ إِْلَياَس َلِمَن اْلُمْرَسِلنيَ ويف كلمة إلياس.19
َفضَّْلَنا َعَلى اْلَعاَلِمنيَ ويف كلمة إليسع.20 31: َوِإْمسَاِعيَل َواْلَيَسَع َويُوُنَس َولُوطًا وَُكال

32ْلُمْرَسِلنيَ : َوِإنَّ يُوُنَس َلِمَن اويف كلمة يونس.21

)مفعول به+فاعل +فعل ماضي +(اسم إشارة33: ُهَناِلَك َدَعا زََكِرَّ َربَّهُ ويف كلمة زكر.22

133قرة اآلية . سورة الب21
4.سورة يوسف اآلية 22
177. سورة الشعراء اآلية 23
41. سورة ص اآلية 24
48. سورة ص اآلية 25
108. سورة البقرة اآلية 26
30-29. سورة طه اآليتني 27
251. سورة البقرة اآلية 28
16. سورة النمل اآلية 29
123. سورة الصافات اآلية 30
86. سورة األنعام اآلية 31
139. سورة الصافات اآلية 32
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َ َحيَْىي ُخِذ اْلِكَتابَ ويف كلمة حيي.23 مفعول به)+فعل أمر +(منادى34: 
ُهُم اْلُكْفرَ ويف كلمة عيسى.24 ية ال حمل هلا من اإلعراب)(ملا حرف تفسري 35: فـََلمَّا َأَحسَّ ِعيَسى ِمنـْ
ٌد ِإالَّ َرُسولٌ ويف كلمة حممد.25 (و حرف ابتداء، ما نفي، حممد مبتدأ إال حرف استثناء، 36: َوَما ُحمَمَّ

رسول خرب)

شراف احملاضر أو املدرس الرتاكيب املتعلقة بنيب من أبياء هللا ، فهذه الطريقة يساعدهم على  حيلل اللطالب 
تعددة واألمثال املختلفة ومعرفتهم إىل قصة أنبياء هللا املوجودة يف القرآن الكرمي.  وتدريبات ممارسة الرتايكب امل

ال  الرتاكيب للمبتدئني يغلب عليها أن تكون تدريبات أمناط (قوالب) ومن التدريبات اليت تستخدم يف هذا ا
، واالختصار.تدريبات: التكرار، واالستبدال، والتحويل، والسؤال، واجلواب، والتوسعة

نتائج البحثد.

:ةوبعد اإلطالع على الكالم عن تعلم عناصر اللغة مبساعدة اآلية القرآنية فيأيت اآلن بنتائج البحث التالي

األصوات واملفردات مث الرتاكيب لكل منها أهداف وأساليب التدريس. وهذه من: إن عناصر اللغة العربية 
س األصوات حباجة إىل احملاكاة ومنوذج الصحيحة من ِقبل املدّرس. األساليب ختتلف بعضها مع بعض. فتدري

لسهولة  قد يقع اخلطأ يف نطق األصوات العربية لدى الدارسني فال بد من احلصول على العالج املناسب و
نيا. فمن األساليب لعالجها هي حبث تلك املفردات يف القرآن الكرمي  لريعى على أخطاءهم وال حيدث اخلطأ 

دة املفردات العربية وكيفية وي ت القرآنية. واآلية القرآنية أيضا تساعد الطالب ز آل ا  قرؤوها مث يقارنو
استعماهلا يف الرتاكيب.

38. سورة آل عمران اآلية 33
12. سورة مرمي اآلية 34
52. سورة آل عمران اآلية 35
144. سورة آل عمران اآلية 36
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توصيات البحثج. 

يف ضوء النتائج اليت أسفر عنها البحث، ميكن تقدمي التوصيات اآلتية:

حياته اليومية وحياول نطقها نقطا صحيحا سليما عن على معلم اللغة العربية أن ميارس اللغة العربية يف .1
اخلطأ.

ينطق املعلم مفردات اللغة العربية أمام الطالب نطقا صحيحا ويطلب من الدارسني تكرارها حىت .2
حيصل إىل نقطا صحيحا خاليا عن األخطأ.

يشكف املعلم أخطأ الطلبة عن نطق العربية ويصححا مباشرة..3
ا مع على املعلم تعويد تركيب امل.4 فردات مبفردات أخرى ليحصل على الرتاكيب العديدة ويقدمها ويتدر

طالبه.
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