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ABSTRACT

Arabic students need to have proficiency in using Arabic grammar both syntactically and morphologically.
This article aimed to measure student grammar proficiency and analyze error answers to the Arabic
language education students of Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyyah Kencong Jember, class
2018-2019 with objective test instruments taken from Learning al-Jazeera.net website. This article
used a qualitative approach with documentation as a data collection technique. A total of 54 samples
found an average grammar proficiency of students in that batch of 54.5%. These results indicated the
students' ability to occupy the upper intermediate level. Understanding grammar functionally and
observing its syntactic effects needs to be emphasized in learning so that students can construct or
analyze sentence structures correctly.
Keywords:

Leveling proficiency, Arabic grammar, syntax, morphology, functional grammar

Pelajar bahasa Arab perlu memiliki kecakapan dalam menggunakan gramatika bahasa Arab baik secara
sintaksis maupun morfologis. Artikel ini bertujuan untuk mengukur kecakapan gramatika mahasiswa
dan menganalisis kesalahan terhadap hasil jawaban mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Arab
Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyyah Kencong Jember angkatan 2018-2019 dengan instrumen tes
objektif yang diambil dari situs Learning al-Jazeera.net. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya. Sebanyak 54 sampel ditemukan ratarata kecakapan gramatika mahasiswa pada angkatan tersebut sebesar 54,5%. Hasil ini menunjukkan
kecapakan mahasiswa menempati level upper intermediate. Pemahaman gramatika secara fungsional
dan mencermati efek sintaksisnya perlu mendapat penekanan dalam pembelajaran agar mahasiswa
dapat menkonstruksi atau menganalisis struktur kalimat dengan benar.
Kata Kunci: Leveling kecakapan, gramatika bahasa Arab, sintaksis, morfologi, gramatika fungsional
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 .1مقدمة
ً
غالبا ما يؤدي تعلم قواعد اللغة العربية
ً
 Arabic grammarإلى الحفظ بدال من إعطاء
األولوية للفهم وتطبيقه في كل من التواصل
الشفوي والكتابي .توجد هذه الطريقة بشكل عام
في املؤسسات التعليمية غير الرسمية كاملعاهد
ً
التي تعطي األولوية لفهم القواعد بدال من الجانب
التواصلي للغة .يحتسب طالب اللغة العربية أن
قواعد اللغة العربية مادة صعبة (Fauzan et. all.,
) .2020شرحت ) Humairoh et all. (2018هناك
مشاكل الداخلية والخارجية ال تزال تتعين على
املعلمين حلها ) .(Fauzan et. all., 2020ال يهتم قسم
تعليم اللغة العربية بصقل مهارات الطالب من حيث
قواعد اللغة فحسب ،بل يهتم ً
أيضا بكيفية إيصالها
وتعليمها لطالب املدرسة .ومع ذلك ،هناك حاجة
إلى فهم تطبيق القواعد في االتصال حتى ال تسبب
تصورات خاطئة حول مقصود املتحدث.
بحث سابق يحلل اختبار الكفاية proficiency
 testفي قواعد اللغة العربية أجراه Qodri
) (2019بعنوان «Arabic Language Test in
the Perspective of Competency-Based
Curriculum for Students of Madrasah Aliyah
 ،»Negeri 3 Malangوكانت النتيجة أن هناك اتفاق
بين عناصر السؤال الذي يختبره في املدرسة الثانوية
الحكومية  3ماالنج مع منهج قائم على الكفاية
ً
ً
مشابها
) .(KBKكما أجرى ) Zubaidi (2020بحثا
بعنوان «’Development of Mahârah al-Istimâ
Test Instrument for Electronic based Arabic
،»Student Using the Kahoot! Application
ً
تظهر نتائج بحثه أن ما يصل إلى  50سؤاال اختبرها
لها مستوى صالحية وبدون تمييز بنسبة  .٪100حتى
اآلن ،لم يكن هناك أي مقالة تفحص تسوية الكفاية
 leveling proficiencyلطالب الجامعة في القواعد
العربية باستخدام أدوات االختبار التي يوفرها موقع
50

الجزيرة لتعليم العربية .Learning al-Jazeera.net
تختلف هذه املقالة عن البحث السابق .كان البحث
ً
الذي أجراه  Qodriمرتبطا بتقييم أسئلة البنود
مع  KBKوبحث  Zubaidiمتعلق بالجهود املبذولة
لتطوير أداة اختبار مهارة االستماع لطالب اللغة
العربية باستخدام موقيع ! .Kahootيفحص البحث
في هذه املقالة تسوية الكفاية لطالب قسم تعليم
اللغة العربية في الجامعة اإلسالمية الفالح السنية
كنشونج جمبر باستخدام أدوات اختبار قواعد اللغة
العربية املوجودة على موقع الجزيرة لتعليم العربية.
تركزهذه املقالة على اختباركفاية قواعد اللغة
العربية لطالب قسم تعليم اللغة العربية في الجامعة
اإلسالمية الفالح السنية كنشونج جمبر وهي الكفاية
األساسية التي يجب امتالكها من أجل التواصل
ً
ً
وكتابيا واستخدامها كخبرة
شفهيا
باللغة العربية
لتعليم اللغة العربية في املدارس عندما تخرجون في
الجامعة .قواعد اللغة العربية هي مادة تتطلب املزيد
من الجهد من الطالب لفهمها ألن تعلم تراكيب اللغة
العربية تختلف عن اللغة األم .املواد التي يتعلمها
الطالب أثناء املحاضرات في الجامعة وإضافتها مع
دروس القواعد التي تحتصل عليها من املعهد يختاج
إلى اختبارها على مستوى وظيفي من الفهم بحيث ال
تكون القواعد مجردا نظرية ولكنها تساعد ً
أيضا في
فهم االتصال.
ً
دائما ما ترتبط الكفاية في القواعد على
مساهمة في قدرة شخص على التحدث .تصبح هذه
العالقة املتناسقة نسبية إن تشير إلى قدرة الناس
على الكالم .يصنف تعلم اللغة من حيث متعلمي
اللغة إلى قسمين ،وهما اللغة املكتسبة كلغة األولى
أو اللغة املدروسة كلغة الثانية .عنصر البيئي للغة
يجعل الشخص يستخدم اللغة التي يمكن توقعها
كلغة األولى .ومع ذلك ،يختلف األمر إذا لم يكن
متعلمي اللغة متحدثين للغة املدروسة ،لذا فإن
الطريقة الرئيسية هي إتقان استخدامها على الجانب
السنتكس  syntaxأي علم التنظيم واملورفولوجيا
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 morphologyأي علم البنية والقواعد الوظيفية
 .fungsional grammarمن الناحية السنتكس ،على
أنها دقة القواعدية ً
وفقا لالتفاق بين مجتمع اللغة
الذي يصبح ُعرفا ً
لغويا للغة املدروسة .ومن الناحية
املورفولوجيا على أن اللغة تتكون على أحراف
مختلفة في كل الكلمة وتجعلها مفهوما في سياق
اللغوية املعينة .ومن الناحية القواعد الوظيفية يعني
أن الطالب يعرف ويدرك قيمة ووظيفة استخدامها
كوسيلة للتواصل .ليأكد الطالب من فهم القواعد
على جانب السنتكس واملورفولوجيا والقواعد
الوظيفية للغة العربية ،هناك حاجة إلى اختبار
لتحديد ّ
قوتهم باللغة العربية ويمكن استخدامها
كأحكام ملزيد من التحسينات التعليمية في املستقبل.

مواد تتعلق بالقواعد الوظيفية وتأثير السنتكس في
التركيب .لذلك تصنف مادة األسئلة من مستوى
العال.
املنخفض إلى مستوى ٍ
يتبع التسوية املستخدمة في هذا االختبار
نموذج التسوية على النحو التالي:
الجدول  .1معاييراحتساب درجة الكفاية في اإلختبار
للقواعد اللغة العربية
مستويات السلسلة

 .2منهج البحث
تناقش هذه املقالة نتائج البحث أجريت في
قسم تعليم اللغة العربية في الجامعة اإلسالمية
الفالح السنية كنشونج جمبر .حوالي  ٪85من
عدد الطالب يسكنون في املعهد السنية السلفية
الذين يركزون على تعلم اللغة العربية في القواعد
الكالسيكية باستخدام حفظ أبيات ألفية ابن مالك
وما شابه ذلك .تختبركفاية الطالب متعلقة بالقواعد
باستخدام أداة االختبار لتحديد مستوى إجادتهم
لقواعد اللغة العربية .االختبار املستخدم هو اختبار
موضوعي بحيث يمكن قياس هذه الكفاية بسهولة.
يستخدم االختبار في هذا البحث باختبار
القواعد الذي نشره موقع الجزيرة لتعليم العربية
ليقيس مستوى كفاية الطالب في استخدام بنية
القواعد اللغة العربية بشكل صحيح .ال تعتمد
مادة هذا االختبار على تصنيف مستوى الطالب
في تعلم اللغة العربية ،ولكنها مختلطة بين املواد
ذات املستوى املنخفض إلى العالية .تحتوي أسئلة
االختبار في املستوى املنخفض على مواد تتعلق
بتكوين الجمل .وعلى املستوى العالي تحتوي على

حد الدرجة

املبتدئ األدنى

Beginer

%1-%30

املبتدئ األعلى

Elementary

%31-%40

املتوسط األدنى

Intermediate

%41-%50

املتوسط األعلى

Upper Intermediate

%51-%60

املتقدم األدنى

Advanced

%61-%70

املتقدم األعلى

Proficient

%71-%100

كان موضوع البحث هو طالب قسم تعليم
اللغة العربية في الجامعة اإلسالمية الفالح السنية
كنشونج جمبر فئة عام  .2018/2019عندما يجري
البحث في ديسمبر  ،2020تلك الفئة في عام الدرا�سي
 ،2021/2020كانوا في منتصف العام الدرا�سي ،أي
في املستوى الثالث و الخامس ،لذلك فقد يعتدون
على تعلم قواعد اللغة العربية في القسم واملعهد.
يجري هذا البحث بتقنية أخذ العينات باستخدام
 Slovinمع الصيغة التالية:
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))n = N / (1 + (N x e²
))n = 118 / (1 + (118 x 2%10
))n = 118 / (1 + (118 x 0,1 x 0,1
)n = 118 / (1 + 1,18
n = 118 / 2,18
n = 54
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أجري هذا البحث عن طريق اختبار الكفاية في
القواعد لدي طالب قسم تعليم اللغة العربية .أخذ
االختبار كأداة قياس من اختبار قواعد اللغة العربية
الذي نشره موقع الجزيرة لتعليم العربية الذي
يهدف إلى تحديد الكفاية النحوية .كان االختبار الذي
يختبر إليهم من  20مسائل مع  4خيارات لإلجابة
يدويا ً
يدويا وحسابه ً
لكل سؤال .عمل االختبار ً
أيضا
ال ُيسمح لألجهزة التكنولوجية بالدخول إلى املعهد.
وبعد ذلك ُ
قمت بجدولة نتائج اإلجابات من االختبار
إلى تصنيف اإلجابات بين الصحيحة والخاطئة .من
هذا التصنيف تحسب نسبة اإلجابات الخاطئة
وتحليلها لغالبيتها .من خالل عملية البحث ،سوف
ُيعرف مدى درجة متعدل في كفاية قواعد اللغة
العربية لدى الطالب ً
بناء على املعاييرإجراؤها ويمكن
تحليلها عن األخطاء.
َ
تحديد آلة االختبار

أخذ العينات

جدولة

اجراء االختبار

تصنيف

تحليل

الشكل  .1عملية تصميم البحث العلمي
 .3نتائج البحث ومناقشتها
 .1 .3نتائج اختبار القواعد
اللغة العربية لديها نظام القواعدي معقد
مقرون بعدد كبير من أفعال غير قيا�سي irregular
 verbالتي تجعل اللغة العربية تبدو األكثر صعوبة في
التعلم .من االختبار الذي يختبر على الطالب في قسم
تعليم اللغة العربية في الجامعة اإلسالمية الفالح
السنية كنشونج جمبر فئة عام  2018/2019تظهر
52

البيانات أن ما يقرب من نصف جميع األسئلة تجيب
علي شكل غيرصحيح .ينتشرهذا الخطأ على مستوى
سنتكس أو مورفولوجي أو على مستوى ترتيب الجملة
عالمة ألن الطالب ال يملكون القدرة على استخدامها
ً
وظيفيا من خالل آثارها اإلعرابية (السنتكس)
ً syntactic effects
بناء على مكانة الكلمات في بنية
الجملة .بشكل عام ،لالختبارات وظيفتان ،وهما
قياس قدرات الطالب وقياس نجاح برامج التعلم
).(Prihartini et all., 2019; Qodri, 2019
القواعد هي وحدة لغوية ذات معنى مرتبطة
ببعضها البعض لتكوين وحدة لغوية أكبر
)ّ .Kridalaksana (2008
يعرف Ayuba & Widodo
) (2015القواعد على أنها دراسة تدرس سلسلة
وتكييف أنواع الكلمات
من الكلمات بترتيب معين ِ
ً
موقعا في سلسلة .تحتوي
التي يمكن أن تحتل
وحدة اللغة على محتوى واسع يتكون من جوانب
السنتكس واملورفولوجيا فرعا من فروع علم اللغة
(اللسانيات)  .linguisticملتعلمي اللغة العربية،
القواعد هي درس ال يمكن االستهانة بها ألن املهارات
َ
اللغوية ُمق ّو بالفهم الكامل الستخدام القواعد
في االتصال الشفوي والكتابي .يميز Fiddaroini
) (2012بين وظائف واستعمال القواعدً .
وفقا له،
فإن القواعد تعمل كقواعد يمكن للفرد استخدامها
لتحليل النص ،وأما استعمال القواعد نفسه يتعلق
باملستخدم ،على سبيل املثال لتسهيل استخدام
اللغة وما إلى ذلك.
أكد تمام حسن أن سقوط تعلم القواعد غالباً
ما تكون غير ناجحة أحدها بسبب وجود افتقار
املعلم إلى قيام بتدريبات نحوية مستمرة (Albab,
) .2015يوضح ) Wahyudi & Zainuri (2021أن
ممارسة القواعد اللغوية للطالب يمكن أن تطبقها
بطريقتين ،وهما ( )1تدريب االستبدال الذي يقوم
بطريق استبدال كلمة واحدة بكلمة أخرى مناسبة
و( )2تدريب التحويل الذي يقوم بتغيير شكل الجملة
مثل من جملة إيجابية إلى جملة سلبية وما إلى ذلك.
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الجدول  .2النسبة املئوية لإلجابات الخاطئة للطالب في االختبار.
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11

يذكر ) Nurdianto & Ismail (2020أن
معظم متخرجي قسم تعليم اللغة العربية ال يزالون
يواجهون مشاكل في تكوين الجمل ،على الرغم من
أن املادة عنها قد درسونها بشكل متكرر في فصل
الدراسة .باإلضافة إلى ذلك ،فإن الكثير من القواعد
التي يجب تعلمها وفهمها وحتى حفظها تعتبر ثقيلة
ً
جدا على الطالب .يحدد ) Fadly (2018أشكال
أخطاء القواعد التي تتحدث ً
غالبا ،وهي أخطاء
النموذج وأخطاء الحذف وأخطاء اإلضافة وأخطاء
القواعد وأخطاء اختيار الكلمات وأخطاء ترتيب
الكلمات .بينما قال ) Masrukhi (2017أن األخطاء
التي تتحدث ً
غالبا هي أخطاء معجمية أو جملة أو
أخطاء في بنية الجملة.
من خالل املالحظة من نتائج إجابات الطالب،
ً
تقريبا مماثلة لتلك
كانت األخطاء التي حدثت
ُ
التي ذكرها  Fadlyو  ،Masrukhiلكنني وجدت أن
ْ
حدثت في خالل آثار اإلعرابية
العديد من األخطاء
واملورفولوجي .يرتبط آثار اإلعرابية بمكان الكلمة

99

10
10

88

77

66

55

44

33

22

11

0%
%0

كنتيجة ارتباط بكلمات أخرى تتطلب منها أن تلعب
وظيفة إعرابية معينة ،وبسبب آثار اإلعرابية تناسب
أصواتها واملورفولوجيا لها باملعنى الذي يريده
املتحدث .إلى جانب ذلك ،فإن آثار املورفولوجي له
ً
أيضا تأثير كبير في تحديد صحة بنية الكلمة .يرتبط
آثاراملورفولوجي بالكلمة نفسها ألنها تجب أن تناسب
بالسياق الذي يريده املتحدث .نتيجة لذلك ،هناك
ْ
املورف  morphيمكن إضافتها أو تغييرها أو إزالتها
من الكلمة نفسها ألداء وظيفتها في فئة من الكلمات
املناسبة بالسياق واملعنى.
 .2 .3تحليل نتائج اختبار القواعد
هناك العديد من إجابات الطالب التي تجب
تحليلها مسببة األخطاء التي تمكن أن تظهر عند
اإلجابة على األسئلة .تركز تحليل األسئلة على معدل
الخطأ بنسبة  ٪50وما فوقها وتهمل الباقي .وبالتالي،
ً
قادرا على تحديد العوامل التي
سيكون الباحث
تؤدي إلى حدوث األخطاء لتصبح موادا لتحسين
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استراتيجية تعلم قواعد اللغة العربية في املستقبل.
األول هو سؤال رقم سبعة .يحتوي السؤال على
إكمال الجمل .تنقسم خيارات اإلجابة إلى قسمين:
معرفة ونكيرة وثم مفرد وجمع .جميع خيارات اإلجابة
لها نفس البنية النحوية مفعول به يميز بحركاة فتحة
أو فتحتين في نهاية الكلمة .كان ما يصل إلى ٪62.96
من الطالب مخطئين في إجابة على هذا السؤال .أكبر
ُ
إجابة خاطئة في خيار «الط ُر ُق» وهو جمع التكسير
واملعرفة .وهذا الخطأ ناتج عن عدم اهتمام تركيب
اإلضافي الذي ال يقبل املضاف ألفا والما في بداية
الجملة .وبافتراض وجود ألف والم يمكن مالحظة
َ
«الطرْي َق َة» خاطئة ً
أيضا .في حين أن
أن إجابة
ِ
َ َ ً
«ط ِرْيقة» لها الشكل الصحيح على أنها مفعوال،
تختلف فقط على مستوى الحركة املستخدمة في
ً
شكل فتحتين الذي ال تصلح لكونها مضافا .لذا فإن
َ َ َ
اإلجابة الصحيحة هي «ط ِرْيقة» التي لها مناسبة
باملورفولوجي والسنتكس لتكون ً
جنبا إلى جنب مع
َ ُّ
مضاف إليه «ت َعل ٍم».
والثاني هو سؤال رقم ثمانية .يحتوي السؤال
حول إكمال الجملة عن طريق إمالء سياق املسئولة.
نوع السؤال مختلف بين الجملة الرئيسية والجملة
ّ
الثانوية .كلمة ُ«ي َرِت ُب» فعل املضارع التي يجب
أن تتطابق الجمل مع الجملة الرئيسية والجملة
الثانوية .ما يصل إلى  ٪50من الطالب أجابوا بشكل
َ َ
«ساف َر»،
غير صحيح .أكثر الخطأ في اختيار جواب
وهي كلمة على شكل املا�ضي ،بينما الجملة الرئيسية
َ
هي فعل املضارع .التالي هو «ل ْم ُي َسا ِف ْر» الذي
ملورفولوجي لها في معنى مضارع بشكل سلبي .وحين
إجابة َ
«سا ِف ْر» قليل لدي الطالب وهي إجابة خاطئة
ألنها فعل األمر .وتصبح إجابة َ
«س ُي َسا ِف ُر» صحيحة
ألنها عند مورفولوجي فعل املضارع إيجابي ومن
ناحية الشكلية تعادل باملعنى.
الثالث هو سؤال رقم تسعة .يحتوي السؤال
َ
على توافق املورفولوجي للمبتدأ «الط ِب ْي َبات» .جميع
الخيارات لها نفس الشكل النحوي ولكنها مختلفة
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ً
مورفولوجيا من حيث السوابق واللواحق .أجاب
 ٪50من الطالب بشكل غير صحيح .أكبر خطأ في
ُ
جواب «ت َع ِال ُج» مضارعا باللواحق كونه تاءا .يمكن
وضع التاء في املضارع مخاطبا أو غائبا .ومع ذلك،
ألن املبتدأ في شكل الجمع املؤنث ،فإنها تتطلب
سوابقا .خيار اإلجابة ُ«ي َع ِال ُج ْو َن» و ُ«ي َع ِال َج ِان»
َُ
خطئان في اللواحق ألنهما تعمال مع املذكر .بينما
ً
تطابقا في
اإلجابة املناسبة هي ُ«ي َع ِال ْج َن» ألن هناك
السوابق واللواحق تستند ً
جنبا إلى جنب مع املبتدأ
َ
«الط ِب ْي َبات».
الرابع هو سؤال رقم عشرة .يحتوي السؤال
على توافق املورفولوجي مع بنية الجملة األكثر
ً
تعقيدا ،خاصة في تحديد الفاعل في الجملة على
إجابة مناسبة .ما يصل إلى  ٪85.19من األسئلة تجب
َ
عليها بشكل غير صحيح ،خاصة في اإلجابة ُ«ي ْو ِقف»
َ
ً
شيوعا ،وذلك
و ُ«ي ْو ِق ُف ْو َن» .إجابة ُ«ي ْو ِقف» هي األكثر
ألن هذه اإلجابة لها صحة نحوية مناسبة بحرف
َ
النصب «أ ْن» الذي يتطلب تغيير الصوت إلى الفتح.
ُ
بينما في اإلجابة «ت ْو ِق ُف ْو َن» و ُ«ي ْو ِق ُف ْو َن» لهما نفس
اللواحق لجمع املذكر لكنهما يختلفان في السوابق.
ُ
اإلجابة «ت ْو ِق ُف ْو َن» و ُ«ي ْو ِق ُف ْو َن» غير صحيحة ألنهما
تحتويان على لواحق النون .االجابة ُ«ي ْو ِق ُف ْوا» هي
ّ
اإلجابة الصحيحة بسبب حذف لواحق املذكرلوجود
حرف النصب وصيغة مورفولوجي جمع مذكر غائبة
َ َْ َ
اف ّ
الص َر ِاع» في صيغة جمع
التي تراجع إلى «أطر
ِ
ُ
ْ
التكسير كفاعله بتقدير «هم».
الخامس هو سؤال رقم إحدى عشر .يحتوي
السؤال على بدل ومبدل منه .من حيث السنتكس،
َ ْ
ُ
«ه ِذ ِه ال َح ِد ْي ْقة» هو مبدل منه ،في حين
فإن موضع
َ
أن «ش َج ُر َها» يقع بدال ومبتدئا ،ثم تتطلب وجود
الخبر املناسب ً
جنبا إلى جنب مع املبتدأ .ما يصل إلى
 ٪81.48من األسئلة تجيب بشكل غيرصحيح .معظم
ُْ
ُْ ٌ
ات»
«مث ِم َرة»
اإلجابات الخاطئة على اختيار
و»مث ِم َر ٍ
ْ َ َْ ُ
ألنهما يمكنان كالخبر ً
َ
وفقا ملبتدأ «ه ِذ ِه الح ِديقة».
ُْ
ً
خاطئا ألن
«مث ِم ًرا» يصبح
من الواضح أن اختيار
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استعمال الصوت يتعارض مع فئة الكلمات ،لذا فإن
ُْ
«مث ِم ٌر» هي اإلجابة الصحيحة بسبب
اإلجابة على
َ
َ
موقعها على أنها خبر «شج ُر».
السادس هو سؤال رقم ثالثة عشر .يحتوي
السؤال على الحال .الحال هو صيغة تدل على حالة
تحدث في فاعل أو مفعول وتركيبه منصوب .ما يصل
إلى  ٪59.26من األسئلة تجيب بشكل غير صحيح
ُ َّ
ُ َّ ً
«م َتق ِل َبة».
«م َتق ِل ٍب» و
وكان معظم اإلجابات اختيار
ُ َّ
«م َتق ِل ٍب» ال يناسب بصيغة السنتكس
اختياراإلجابة
ُ
للحال ألنه متصف بـكسرتين الذي يظهر مجرورا،
ُ َّ
«م َتق ِل ٌب» الذي يظهر مرفوعا.
وكذلك خيار اإلجابة
َََُّ ً
بينما في إجابة «متق ِلبة» صحيح عند فئة الكلمة ،هي
منصوبة ،لكنها خاطئة من الناحية املورفولوجيا،
أي مؤنث .صاحب الحال في سياق السؤال يشرح
َ
«الجو» الذي ُيصنف سنتكسا على أنه فاعل
َ لأْ َ
«ه ِذ ِه ا َّي ِام» الذي هو مفعوله .بحيث
ومذكر ،وليس
ََُّ
ً
تكون اإلجابة الصحيحة هي «متق ِلبا» ألنها صحيحة
من وجه مورفولوجي أي في شكل مذكر وصحيحة
اعرابي من وجه وهي منصوبة.
السابع هو السؤال رقم أربعة عشر .يحتوي
السؤال على العدد واملعدود .في اللغة العربية معايير
خاصة للعدد واملعدود في األرقام -11 ،10-3 ،2-1
 .19-13 ،12اإلجابات الخاطئة على هذا السؤال هي
 ،٪70.37حيث قام الطالب باختيار من الجوابين
َلاَ َ َ
َلاَ َ
ْ
ْ
ََْ
و«اث َن َت ْي
«ث ثة» و«اثنتي َعش َرة» .إجابة «ث ثة» ِ
َ َ
َعش َرة» خاطئتان ألن صيغة الكلمة مؤنث ال تتطابق
َ ْ َ
مع َ«ن َش َرات» التي هي مؤنث ً
«عش َرة»
أيضا .جواب
ِ
ً
خاطئ أيضا ألنه مؤنث صريح .تحتل هذه اإلجابة
َ ْ َ
«عش َرة» إجابة أقلية الخاطئة .بينما في اإلجابة
َلاَ َ
«ث ث» أصح ألن الشكل هو املذكر ومعدوده املؤنث.
الثامن هو السؤال خمسة عشر .يحتوي
السؤال على تحديد الصفة/النعت .على أساس اتبع
ّ
النعت ً
يخلص منهم حتى أن
دائما منعوته  .هذا ما ِ
 ٪83.33اختاروا اإلجابة الخاطئة .غالبية الطالب
أجابوا بـ ُ
«م َت َم ِّي َز ٍة» وهي إجابة خاطئة ألن النعت ال

يتوافق مع منعوته أي في تركيب املجروركما في اإلجابة
«م َت َم ّي َز ٌة» ً
ُ
أيضا في تركيب املرفوع على الرغم من أن
ِ
كالهما صحيح عند مورفولوجيا .حركة الكسرتين في
ْ
ات» كاملنعوت هو في تركيب املنصوب بعالمة
«خد َم ٍ
ِ
َ
ً
ّ
ُ
َ
الكسرة .في حين أن اإلجابة «متم ِيزا» صحيحة من
حيث السنتكس ولكنها خاطئة من حيث مورفولوجيا
َ ً
«مت َم ِّي َزة» هي
الذي ال يزال في شكل املذكر .وأما إجابة
اإلجابة الصحيحة عند السنتكس واملورفولوجي.
ُ ً
«م َت َم ِّي َزة» عند السنتكس تقع على محل
إجابة
النصب ،بينما من الناحية مورفولوجيا فهي مؤنث
التي تتميز بعالمة التاء املربوطة.
التاسع هو سؤال رقم ستة عشر .يحتوي
سؤال على تحديد الفاعل ،في األسئلة إنه فقط
تعطي الكلمة الرئيسية َ«أ ْ
ص َب َح» وهو أخ لـكان ويقوم
باألعمال ترفع االسم وتنصب الخبر .ومع ذلكً ،
نظرا
ص َب َح» هو فعل فمن املمكن ً
ألن َ«أ ْ
أيضا يطلب فاعال.
في هذا السؤال  ٪77.78من الطالب يجيبون بشكل
َ
َ
خاطئ .اختاروا «ك ِث ْي ًرا» و«ك ِث ْي ٍر» في نفس العدد
َ
هو اختيار غالبية الطالب .اختيار اإلجابة «ك ِث ْي ًرا»
ً
تماما ألن َ«أ ْ
صحيحا ً
ص َب َح» ال يعمل مثل كان
ليس
َ
ْ
وأخواتها .اختيار اإلجابة «ك ِثي ٍر» خاطئ ألنه ليس له
أي أساس ملكانه مجرورا .في حين أن خيار اإلجابة
َ
َ
«ك ِث ْي َرة» هو عكس خيار اإلجابة «ك ِث ْي ًرا» يختلف بين
َ
املذكر واملؤنث فقط .وأن الجواب «ك ِث ْي ٌر» حصل
على اإلجابة الصحيحة ألن حالتها كانت فاعال من
َ«أ ْ
ص َب َح».
العاشر هو سؤال رقم تسعة عشر .يحتوي
السؤال على السنتكس واملورفولوجي في جمع
التكسير .الكلمة األساسية لإلجابة على هذا السؤال
هي كلمة َ
«ع ِد ْي َد ٍة» وهي صيغة متعددة ،لذا فإن
اإلجابة الصحيحة هي صيغة الجمع .أجاب ٪68.52
َ
من الطالب بشكل خاطئ .أجاب معظمهم َ«ب ْرن ِام ٍج»
وهي صيغة املفرد .في حين أن اختياراإلجابة األخرى له
َ
نفس املورفولوجي وهو جمع َ«ب ْرن ِام ٍج» ،لكن تختلف
الحركات التي تشيرإلى الرفع والنصب تؤدي إلى صحة
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السنتكس ولكنها خاطئة على مستوى مورفولوجي.
انطالقا من سياق الجملة أن إجابة َ«ب َر ِام ِج» صحيح
ألنها مضاف إلي «د َر َ
اس ٍة» وهي على شكل الجمع.
ِ
الحادي عشر هو سؤال رقم عشرين .يحتوي
السؤال على التغييرات املورفولوجية في فعل املضارع
نتيجة لكون موضعها وهو جواب على الشرط َ
«م ْن».
في هذا السؤال ،أجاب ما يصل إلى  ٪87.04من
الطالب بشكل خاطئ ،وكان معظمهم في اختيار
اإلجابة «يحظون» وهي صيغة الجمع ملذكر السالم
وال تقض لجواب الشرط .وكانت غالبية األخطاء
َ
التالية هي َ«ي ْحظى» التي لم تقض لجواب الشرط
ُ
ً
أيضا .بينما خيار الجواب َ«ي ْحظ» ليس املضارع
الصحيح .اختيار األجوبة بأصول الكلمة َ
«ح ِظ َي
َ ْ َ
َ
َ
 َي ْحظى – ِا ْحظ» .وألنه جواب الشرط« ،يحظ»يصبح جوابا راجحا.
قام إجراء بهذا االختبار لتحديد مستوى كفاية
قواعد اللغة لدى الطالب من خالل تحليل األخطاء
ً
شيوعا وعدم قياس مستوى صعوبة
لإلجابة األكثر
األسئلة واالختالفات في القوة لكل السؤال ،لذلك
هناك حاجة إلى مزيد من البحث الشامل بحيث يمكن
استخدام هذا النوع من االختبارات بشكل مناسب
بها لقياس كفاية القواعد .سيكون من األفضل أن
يستخدم الطالب أجهزة الكمبيوتر املناسبة ليكون
قادرا على معرفة نتائج االختبار الدقيقة بحيث ال
صعبا كما يقوم اآلن ً
يكون األمر ً
يدويا.
 .4الخالصة

املراجع

كان هناك العديد من عناصر السنتكس
واملورفولوجي التي أجاب الطالب عنها بشكل خاطئ.
تلعب عناصر السنتكس ً
دورا ً
مهما في فهم وظيفة
الكلمات ً
بناء على سياق الجملة ،بينما تلعب عناصر
املورفولوجي ً
دورا في تغيير الكلمة نفسها ً
بناء على
وظيفتها على بنية الجملة .كالهما روابط عمودية
وأفقية بلغة ال يمكن فصلها لفهم اللغة العربية
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ً
وظيفيا .أجوبة الطالب على االختبار
واستخدامها
ً
بناء على درجة إجمالي تضع كفاءتهم لقواعد
اللغة العربية في املستوى املتوسط األعلى upper
 intermediateبنسبة  .٪54.5وهذا يدل على أن
أكثر من فئة عام  2019-2018في قسم تعليم اللغة
العربية للجامعة اإلسالمية الفالح السنية يفتقر
إلى الفهم الكافي لقواعد اللغة العربية ً
بناء على
استخدامها الوظيفي في بنية الكلمات من خالل
تحليلها على آثار السنتكس واملورفولوجي.
ً
بناء على هذه النتائج ،يصبح مهما تطوير
تعلم قواعد اللغة العربية في الجامعة الذي يهدف
إلى تخريج مدرسين محترفين للغة العربية ليكونوا
قادرين على توفير التدريس والتوجيه للطالب ،ألن
من املرجح أن فشل الطالب في تعلم اللغة العربية
يأتي من املعلمين الذين ال يتقنون املواد اللغة العربية
التي درسواها .من خالل اتقان الكامل لقواعد اللغة
العربية ،سيكون الخريجون املحتملون لقسم تعليم
اللغة العربية مناسبين باستخدامهم في املؤسسات
التعليمية أو املدارس التعليمية ويمكنهم توفير
التوجيه للطالب بشكل جيد .تحتاج املؤسسات
التعليمية كالجامعة التي تشرف على هذا األمر إلى
تدريب الطالب على استخدام القواعد من خالل
التركيز على قواعد اللغة العربية األساسية التي
ُتستخدم ً
غالبا في االتصال اليومي باإلضافة إلى مواد
القواعد التي ُت ّ
درس في املدارس.
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