
 البحث اٞتامعي
ادلدخل االتصايل الكامبيومي يف تعليم النحو مبدرسة البهجة ادلتوسطة فعالية 

 اإلسالمية القرآنية شريبون
 

 (S-1)مقدم إلكمال بعض شروط اإلختبار للحصول درجة سرجاان 
 
 

 إعداد:
 علوي

ٛٓٔٓ٘ٔٗٔرقم القيد:   
 

 إشراف:
 ري مصطفى ادلاجستريشاحلاج ب

ٕٖٕٕٕٜٓٓٔٓٓٓٓٔٔٔٚٔرقم التوظيف:   

 
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم الرتبية والتعليم

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
ٕٓٔٛ 



 أ

 

 البحث اٞتامعي
ادلدخل االتصايل الكامبيومي يف تعليم النحو مبدرسة البهجة ادلتوسطة فعالية 

 اإلسالمية القرآنية شريبون
 

وط اإلختبار للحصول درجة سرجاان مقدم إلكمال بعض شر  (S-1) 
 
 

 إعداد:
 علوي

ٛٓٔٓ٘ٔٗٔرقم القيد:   
 

 إشراف:
 ري مصطفى ادلاجستريشاحلاج ب

ٕٖٕٕٕٜٓٓٔٓٓٓٓٔٔٔٚٔرقم التوظيف:   

 
 

 قسم تعليم اللغة العربية
 كلية علوم الرتبية والتعليم

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
م ٕٛٔٓ  

 



 ب

 

ث اٞتامعيالبح  
ادلدخل االتصايل الكامبيومي يف تعليم النحو مبدرسة البهجة ادلتوسطة فعالية 

 اإلسالمية القرآنية شريبون
 

 (S-1)مقدم إلكمال بعض شروط اإلختبار للحصول درجة سرجاان 
 
 

 إعداد:
 علوي

ٛٓٔٓ٘ٔٗٔرقم القيد:   
 
 

 إشراف:
 ري مصطفى ادلاجستريشاحلاج ب

ٕٖٕٕٕٜٓٓٔٓٓٓٓٔٔٔٚٔرقم التوظيف:   
 
 

 
 قسم تعليم اللغة العربية

 كلية علوم الرتبية والتعليم
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

م ٕٛٔٓ  
 



 ج

 

 استهالل

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

تْ  َماَواُت َواْْلَْرُض ُأِعدَّ لِْلُمتَِّقْْي(( )) َوَسارُِعْوا ِإََل َمْغِفَرٍة ِمن رَبُِّكم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ  

(ٖٖٔ)آل عمران :   

 

 

 

 )) الَصْرُف أُمُّ اْلُعُلوِم َوالنَّْحُو أَبُ ْوَها ((

 )ابن مسعود(

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د

 

 إهداء

 أىدى ىذا البحث اٞتامعي إىل:

 والدي احملًتمُت:

أيب يوسف بن سيف وأمي آمنة الذين يقضيان ليال وأهنارمها ابلسجود إىل هللا من أجل 
إلبنائهما اٟتياة الكمرية  

 رب اغفريل ولوالدي وارٛتهما ربياين صغَتا 

 

ٚتيع أساتيذ وأستاذات ٔتعهد الشفاء العثماين وكذلك أساتيذ ٔتعهد دار التوحيد ماالنج 
 السعداء

 الدنيا واآلخرة عسى هللا يسهل أمورىم يف

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ه

 

 

تقديرالكلمة الشكر و   

علم والصالة والسالم على خَت اٟتمد هلل الذي علم ابلقلم علم اإلنسان ما مل ي
 األانم سيدان وموالان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وعلى ألو وصحبو كأ٧تم يف الظالم. أما بعد

اٟتمد هلل بعونو ٘تت كتابة البحث اٞتامعي ٔتوضوع "فعالية ا١تدخل االتصايل 
دم ىذا الكامبيومي يف تعليم النحو ٔتدرسة البهجة ا١تتوسطة اإلسالمية القرآنية" وتق

البحث أٚتل الشكر والتقرير إىل الذين كانوا فضل يف إ٘تام ىذا البحث إىل حَت الوجود 
 ومل يبخلوا بشيء طلبت، منهم:

ٝتاحة األستاذ الدكتور عبد اٟتارس ا١تاجستَت ، مدير جامعة موالان  .ٔ
 مالك إبراىم اإلسالميةاٟتكومية ٔتاالنج

كلية علوم الًتبية والتعليم   ٝتاحة الدكتور أغوس ميمون ا١تاجستَت، عميد .ٕ
 جامعة موالان مالك إبراىم اإلسالميةاٟتكومية ٔتاالنج

ٝتاحة الدكتورة ٦تلوءة اٟتسنة ا١تاجستَت، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية  .ٖ
 جامعة موالان مالك إبراىم اإلسالميةاٟتكومية ٔتاالنج

لميا ٝتاحة اٟتاج بشري مصطفى ا١تاجستَت، ا١تشرف الذي أفاد مٍت ع .ٗ
وعمليا ووجهت خطواتو يف كل مراحل إعداد ىذا البحث منذ بداية 
فكرةالبحث حىت اإلنتهاء منو. فلو من هلل خَت اٞتزاء ومن الباحث عظيم 

 الشكر والتقرير
ٚتيع ا١تدرسُت وا١تدرسات يف قسم تعليم اللغة العربية ّتامعة موالان مالك  .٘

لموا ودبروا وشرفوا الباحث إبراىم اإلسالميةاٟتكومية ٔتاالنج الذي قد ع
إبخالص. وخصو إىل عناية الراشدة كا١تشرفة اتج األفكار  اليت ترشدي 

 يف عملية البحوث اٞتامعي. جزاىم هللا خَتا كثَتا



 و

 

ٚتيع ا١تدرسُت وا١تدرسات يف مدرسة البهجة ا١تتوسطة اإلسالمية القرآنية  .ٙ
ستاذ أٛتد خاصة إىل أبوي حيي زين ا١تعارف كمدير معهد البهجة واأل

حافظ كرئيس مدرسة البهجة ا١تتوسطة اإلسالمية القرآنية وكذلك مدرس  
اللغة العربية فيها الذين ىم أعطاين فرصة ٚتيلة لقيام البحث فيها. 

 وجزيل الشكر على مساعدىم إلنتهاء ىذا البحث.

أسعدكم هللا يف  ٕٛٔٓمث ىذا البحث بعون هللا يف شهر مايو سنة 
شكرا جزيال على اىتمامكم وهللا ويل التوفيق وا٢تداية الدارين وأشكركم  
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 مستخلص البحث
فعالية ا١تدخل االتصايل الكامبيومي يف تعليم النحو ٔتدرسة البهجة ا١تتوسطة اإلسالمية  .ٕٛٔٓعلوي.  

كلية علوم الًتبية والتعليم. جامعة  م اللغة العربية.قسم تعلي. (S-1). البحث اٞتامعي القرآنية شَتبون.
 موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ماالنج. ا١تشرف: اٟتاج بشري مصطفى ا١تاجستَت

 الكلمات األساسية: النحو، ا١تدخل االتصايل الكامبيومي

ع اللغة العربية القواعد أو معروف ابلنحو ىو إحدى من عناصر اللغة العربية من يريد أن يستطي
ولكن يف الواقع، تعليم النحو مل يتّم، ألن ا١تعلم مل يفهم عن ابلسان أو ابلكتابة فعليو أن يفهم عن النحو. 

ا١تدخل التعلمية ا١تستخدمة. ىذا اٟتال يؤثر إىل عملية التعلم حىت التالميذ مل يفهموا جيدا عن النحو. 
الكامبيومي ىو  كامبيومي مساعدة يف تعليم النحو.أتسس على ذلك معتقد أبن ا١تدخل اإلتصايل ال

إال يف  ،كّلوم وبشكل عااإلتصايل  ١تدخل اعلى ى يعتمد ّلذا١تدخل ا١تدخل االتصايل الكامبيومي ىو ا
 لعربية.اللغة التعلم اب مناساآلن غَت   يطوري ذاإلتصايل ال١تدخل ا ىناك يقول رأي١تنقحة. ا١تسائل ا

ا١تدخل االتصايل الكامبيومي يف تعليم النحو ٔتدرسة البهجة ق كيف تطبي( ٔ:)أسئلة البحث ىي
ا١تدخل االتصايل الكامبيومي يف تعليم النحو ( كيف فعالية ٕ؟ ) ا١تتوسطة اإلسالمية القرآنية شَتبون

 ؟ ٔتدرسة البهجة ا١تتوسطة اإلسالمية القرآنية شَتبون
ي والبعدي للمجموعة الضابطة والتجربية وأما منهج ىذا البحث التجريب ابستخدام اإلختبار  القبل

وا١تدخل ا١تستخدمة ىو ا١تدخل الكمي. مث أدوات ٚتع البينات يف ىذا البحث : اإلختبار واإلستبانة 
 وا١تالحظة.

 القراءة )يف  النحو الواضح( تكامل تقدم الباحث النصتطبيق ا١تدخل االتصايل الكامبيومي يعٌت 
 ٖتت ا٠تط العطاء يسمح التالميذ و ا١تعد، النص مع التالميذ ابلقراءةيست ىنا معها، ابلصوت لالستماع

حىت تركيبها  الكلمة كتابة و ا١تفيدة اٞتملة تكوين كيفية الباحث عن ٢تم يعرض الصعبة أو اٞتديدة الكلمة
م التالميذ فه لسهولة األم تشريح ابللغة و ا١تتعددة الصورة إىل ابعتبار اٟتالة ىذه أّما .الكاملة اٞتملة إىل

عليهم أن يالحظ  وجب إىل الفرقتُت، لكل فرقة النص )األمثلة والقواعد( عنو تقسم الباحث التالميذ 
مث قام  ٛٓ،ٖٔاإلحصائي =    tأن نتيجة وأما نتيجة البحث،  حركة األخَت من األمثلة يف  النص.

وكذلك من  ٔٗٗ،ٕ % = ٔوْتث الباحت من نتيجتو ا١تستوى ا١تعنوي  t-tableالباحث بتعيُت 
أكرب نتيجتو ا١تستوى ا١تعنوي  ٛٓ،ٖٔاإلحصائي =    t. ألن نتيجة ٜٔٙ،ٔ% =  ٘ا١تستوى ا١تعنوى 

. ٔتعٌت أن فروض البحث مقبولة. ٜٔٙ،ٔ% =  ٘وكذلك أكرب من ا١تستوى ا١تعنوى ٔٗٗ،ٕ% =   ٔ
 وا٠تالصة أن ا١تدخل االتصايل الكامبيومي يف تعليم النحو فعالية
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Alawi. 2018. The effect of Kabiumi Communicative Approach in Nahwu Learning 

in Islamic Junior High School of Qur’an Albahjah Cirebon. Arabic Education 
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Nahwu is one of the characteristics of Arabic, if anyone wants to master 

Arabic well in spoken and written, they should understand Nahwu first. However, 

the fact shows that Nahwu learning has not perfect enough, it happen because 

teachers have not comprehended the learning approach that they used. According 

to the fact, kabiumi communicative approach can give the solution in nahwu 

learning. The communicative kambiumi approach is an approach that remains true 

to communicative approaches in general and overall except on revised matters, 

since the current communicative approach is not in line with Arabic learning  

According to the explanation above, the researcher proposes the research 

questions relate to the title: (1) how is the implementation of using the kabiumi 

communicative approach in nahwu learning in SMPIQu Albahjah Cirebon?, (2) 

how is the effect of the kabiumi communicative approach implemented in nahwu 

learning in SMP Islamic Qur’ani Albahjah Cirebon?, 

The method used in this research is experimental research that is with pretest 

and postest, with quantitative approach. Tools to collect data in this research in the 

form of observations, tests and questionnaires. 

The application of the communicative approach of the researcher kambiumi 

begins with a text contained in the book of nahwu wadhih accompanied by sound, 

then invites students to mark new or difficult vocabulary. Then the researchers 

present how to form a time and writing sentences with the correct order. Then the 

researcher divides the students into two groups and each group analyzes the final 

harokat of the sentence. The result of research showed that result of test T= 13.8, 

the research by ways of counting T-table (significant table) 1% = 2.441 and 5% 

=1,691. With the result of test T= 13,8 is bigger than T-table (significant table) 

1% = 2.441 and it is also bigger than T-table 5% =1,691. Therefore, the research 

hypothesis is accepted and it means that the kabiumi communicative approach in 

nahwu learning is effective.  
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Alawi. 2018. Efektivitas Pendekatan Komunikatif Kambiumi Dalam 
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Nahwu adalah salah satu unsur bahasa arab, maka barang siapa yang ingin 

bisa berbahasa arab baik secara lisan atau tulisan hendaknya memahami tentang 

ilmu nahwu. Tetapi yang terjadi, pembelajaran nahwu belum sepenuhnya 

sempurna, dikarenakan seorang guru belum memahami sepenuhnya tentang 

pendekatan pembelajaran yang digunakan. Atas dasar itu, diyakini bahwa 

pendekatan komunikatif kambiumi dapat memberikan solusi dalam pembelajaran 

nahwu. Karena pendekatan ini dirasa cocok dalam pembelajaran nahwu. 

Pendekatan komunikatif kambiumi ialah sebuah pendekatan yang tetap berpegang 

teguh pada pendekatan komunikatif secara umum dan keseluruhan kecuali pada 

hal-hal yang direvisi,karena pendekatan komunikatif yang dikenal sekarang tidak 

sesui dengan pembelajaran bahasa Arab.  

Dari uraian diatas peneliti mengajukan rumusan masalah yang berkaitan 

dengan judul antara lain: (1) bagaimana penerapan pendekatan komunikatif 

kambiumi pada pembelajaran nahwu di SMPIQu Albahjah Ciebon?, (2) 

bagaimana efektivitas  pendekatan komunikatif kambiumi pada pembelajaran 

nahwu di SMP Islam Qur’a Albahjah Cirebon? 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian eksperimen 

yaitu dengan pretest dan postest, dengan pendekatan kuantitatif. Alat untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini berupa pengamatan, tes dan angket. 

Penerapan pendekatan komunikatif kambiumi peneliti mengawali dengan 

sebuah teks yang terdapat pada kitab nahwu wadhih disertai suara, kemudian 

mempersilahkan siswa untuk menandai kosakata yang baru atau yang sulit. Lalu 

peneliti menyajikan bagaimana membentuk sebuah kaliamat dan penulisan 

kalimat dengan susunan yang benar. Lalu peneliti membagi siswa menjadi dua 

kelompok dan masing-masing kelompok menganalisis harokat akhir dari kalimat. 

Adapun hasil penelitian,bahwasannya hasil uji T =13.8, kemudian lalu peneliti 

memalui perhitungan T-tabel (tabel segnifikan) 1% = 2.441 dan 5% =1,691. 

Dengan hasil uji T = 13,8 itu lebih besar T-tabel (tabel segnifikan) 1% = 2.441 

dan juga lebih besar dari T-tabel 5% =1,691, Maka hipotesis penelitian diterima 

dan itu bahwasannya pendekatan komunikatif kambiumi pada pembelajaran 

nahwu adalah efektif. 

 

 



 

 ع

 

 حمتوايت البحث
 

 أ ........................................................... صفحة الغالف
 ب .......................................................... صفحة ا١توضوع

 ج ................................................................. استهالل
 د ................................................................... إىداء

 ه ..................................................... تقديرالشكر و كلمة ال
 ز ............................................................ تقرير ا١تشرف

 ح ....................................................... تقرير  ٞتنة ا١تناقشة
 ط ....................................... تقرير  عميد كلية علوم الًتبية والتعليم
 ي ......................................... تقرير  رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 ك ............................................................. إقرار الطالب
 ل .......................................................... مواعيد اإلشراف

 م  ............................................ عربيةمستخلص البحث ابللغة ال
 ن  .......................................... مستخلص البحث ابللغة اإل٧تليزية

 س ....................................... مستخلص البحث ابللغة اإلندونيسية
 ع .......................................................... ٤تتوايت البحث

 
 الفصل اْلول : اإلطار العام

 ٔ ..................................................... خلفية البحث.أ 
 ٙ ..................................................... أسئلة البحث.ب 
 ٙ .................................................... أىداف البحث.ج 
 ٚ ...................................................... أمهّية البحث.د 



 

 ف

 

 ٛ .................................................... فروض البحث.ه 
 ٛ ..................................................... حدود البحث.و 
 ٜ ................................................ ٖتديد ا١تصطلحات.ز 
 ٓٔ ................................................. الدراسات السابقة.ح 

 
 : اإلطار النظريالفصل الثاين 

 ادلدخل االتصايلادلبحث اْلول: 
 ٗٔ ............................................ مفهوم ا١تدخل االتصايل.أ 
 ٘ٔ ......................................... خصائص ا١تدخل االتصايل.ب 
  ٙٔ .................................... أسس النظري للمدخل االتصايل.ج 

 ادلدخل االتصايل الكامبيوميادلبحث الثاين: 
 ٛٔ ................................. تعريف ا١تدخل االتصايل الكامبيومي.أ 
  ٕٔ ........................... تصايل الكامبيوميأسس النظري ا١تدخل اال.ب 
  ٕٕ ............................... ١تدخل االتصايل الكامبيوميإجراءات ا.ج 
 ٕٗ ............. ا١تقارنة بُت ا١تدخل االتصايل وا١تدخل االتصايل الكامبيومي.د 

 مفهوم عن تعليم النحوادلبحث الثالث: 
 ٕٙ ...................................................... مفهوم النحو.أ 
 ٕٚ .......................................... مشكالت يف تعليم النحو.ب 
 ٕٛ ............................................. أغرض من تعليم النحو.ج 
 ٜٕ ................................................. طريقة تعليم النحو.د 
 ٖٔ .................... وتطبيق ا١تدخل االتصايل الكامبيومي يف تعليم النح.ه 

 الفصل الثالث : منهجية البحث
  ٖٗ ............................................ مدخل البحث ومنهجو.أ 



 

 ص

 

  ٖ٘ ..................................................... ميدان البحث.ب 
 ٖ٘ .............................................. ٣تتمع البحث وعينتو .ج 
 ٖ٘ ................................................ البياانت ومصادرىا.د 
 ٖٚ ....................................... أدوات وأسلوب ٚتع البياانت.ه 
 ٓٗ ............................................... طريقة ٖتليل البياانت.و 

 الفصل الرابع : عرض البياانت وحتليلها
 ادلبحث اْلول: حملة عن مبدان ادلدرسة

 ٖٗ .................................................... أحوال ا١تدرسة .أ 
 ٖٗ ............................................. اتريخ أتسيسها ا١تدرسة.ب 
 ٗٗ .............................................. رؤية و  رسالة ا١تدرسة.ج 
 ٗٗ ............................................ أحوال ا١تدرسُت ا١تدرسة.د 
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 الفصل اْلول

 اإلطار العام
 لبحثاخلفية  .أ 

يف اجملتمع كوسيلة اللغة ىي ظاىرة اجتماعية تدل على وجود اإلنسان 
األمر يف  لوتفاىم وتبادل األفكار وتعرب على كل الشعور واٟتاجة اليت ٕتل للتواصل

 ٔنفسو

يف ىذا العامل يستخدم الناس اللغو الكثَتة وا١تختلفة. منها اللغة العربية.  
الكلمات  ىيلعربية اللغة اما حوايل سبعُت دولة تستخدم اللغة العربية كلغة رٝتية. وأ

آن لقراحفظها ولنقل الينا من طريقة إصلت وقد وضهم اغرأعن ب لعريت يعربىا اال
. يف ٕمتهممنظوب لعررات امن منشوت لثقااه رواما ولشريفة ايث دألحااو 

بعض ا١تدارس خصوصا ا١تدارس اندونيسييا اللغة العربية ليست لغة رٝتية ولكن يف 
 دمها كاللغة الثانية.يتعلمون اللغة العربية و يستخ ذاإلسالمية التالمي

هنا من ألالعربية ٢تا دور ىام ومكانة عظيمة يف اإلسالم للغة أن اعرفنا  كما
ينبغي ا، لذ.ولعربية اللغة اىي فهم ولفهمها وط لشرى احدإمن شعار اإلسالم، و

ا يدعو إىل االىتمام ىذ.ولعربية اللغة ن اتقاإإلسالمية م العلوايتعمق أراد أن ١تن 
 .تعليمهاوبية لعراللغة ابتعلم 

                                                           

1
 Wahyu wibowo, Manajemen Bahasa, ( Jakarta: Gramedia,2001) Hlm.3 

 ٚ(، ص.ٕٗٓٓ، اٞتزء األول، )بَتوت: دارالكتب العلمية،لعربيةروس الداجامع غالبيٍت، لامصطفى  ٕ
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وىي األصوات وا١تفردات : ٖعناصر اللغة العربية تشتمل على أربعة أنواع
فالنحو ىو أىم النقط  يف اللغة العربية، ألنو . والقواعد )النحو والصرف( والداللة

بفهم النحو إذن يقدر الطلبة على االستماع اٞتيد . مصدر يبحث فيو القواعد
 .والكتابة اٞتيدة والكالم الطيب وكذلك القراءة 

القصد. و  –ا١تقدار  –ا١تثال  –الطريقة  –"اٞتهة –النحو لغة جانب 
وُّ وتصغَته ٨تية )كدلو ودلية( ىو علم  يكون ظرفا واٝتا )علم النحو( ٚتعو أ٨تاء ٨تح

والنحو اصطالحا ىو "علم يعرف بو أحوال أواخر الكلمة  ٗإعراب كالم العرب"
 ٘إعرااب وبناءا

ط الكلمات بعد التعرف على موقعها من اٞتملة، وقد ا٨تدر فالنحو ىو ضب
إلينا ىذا ا١تفهوم من تعريف علماء النحو القدمى الذين كانوا يعرفونو على أنو "علم 
يعرف بو أواخر الكلمات اعرااب وبناءا" كما قال مصطفى الغالبيٍت : إن علم النحو 

أحوال الكلمات العربية من  ىو فرع من فروع علوم العربية، وعلم أبصول تعرف هبا
أي اليت ٗتتص قواعد النحو بتحديد وظيفة كل كلمة داخل  ٙحيث اإلعراب والبناء"

اٞتملة وضبط أواخر الكلمات وكيفية إعراهبا، أهنا معربة )أي يتغَت شكل آخرىا 
 ٚ.بتغَت موقعها يف اٞتملة( أو مبنية )أي يتغَت شكل آخرىا بتغَت موقعها يف الكالم(

                                                           
ية ، )الرايد: ا١تملكة العربإضاءات ١تعلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت هباعبدالرٛتن بن إبرىيم الفوزان،  ٖ

  ٗٙٔ( ص. ٕٔٔٓالسعودية،
( ص. ٕٕٓٓ، )بَتوت: دارا١تشرق،ا١تنجد يف اللغة واألعالم، الطبعة التاسع و ثالثونلويس معلوف،  4

ٕٗٔ 
 لويس معلوف، ا١تنجد يف اللغة ٜٙٚ-ٜ٘ٚ، . . . ، ص. ٘

 ٖ، ص. جامع الدروس العربيةمصطفى الغالبيٍت،  ٙ
 ٖ)بَتوت : دارالثقافة اإلسالمية(، ص. ، ملخص قواعد اللغة العربيةفوالد نعمة،  ٚ
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أمهية كبَتة يف بناء اللغة العربية، لو موقعة بُت عناصر اللغوية ألنو  لو ووالنح
وسائل ا١تهمة يف قراءة الكتب ا١تكتوبة ابللغة العربية. وتعليم ىذا العلم ليس غاية 
لذاتو ولكن وسيلة الكتساب اللغة العربية الصحيحة يف الكالم وصحة النقط 

سهال إمنا ىو أمر صعب. لذلك ينبغى  اوالكتابة" لذلك تعليم وتعلمو ليس أمر 
للمعلم أن تكون دراسة مرغواب فيو من خالل مدخل التعليم ٥تتارة على أحسن 
اختيار، وأعد إعدادا اتما على ا١تواد الدراسية، وللمعلم أيضا أن يعرف ابلضبط ما 

 فهما صحيحا وجيدا. ووجد على التالميذ منها من الصعوابت يف سبيل فهم
غة العربية مدخل التعلم يتضمن اسًتاتيجيات وطرق ووسائل يف تعليم الل

االختالفات يف مدخل التعلم ا١تستخدم بشكل   .اإلعالم، ومواد التقييم والتدريس
 .خل التعلم منها فضائل  و نقائصاكبَت يؤثر على أنشطة التعلم، كل من ىذا مد

 .١ترجوةوظيفة مربيا قادر على ضبط مدخل صحيح، من أجل ٖتقيق األىداف ا
وديكن تفسَت مدخل التعلم كنقطة انطالق أو وجهة نظر من عملية التعلم، 
والذي يشَت إىل وجهة نظر وقوع عملية اليت ال تزال شائعة جدا، والذي أرفق، 
وتعزيز، واليت يقوم عليها أسلوب التعلم النظري مع تغطية احملدد. انطالقا من هنجو، 

 وىناك نوعان من مدخل التعلم، وىي:

  (student centered approach) ( مدخل التعلم ا١توجو إىل الطالبٔ)

  (teacher centered approach) ( مدخل التعلم ا١توجو إىل ا١تعلمٕ)

ألن مدخل التعليم ىو موقف ا١تستوى الفلسفي عن اللغة وتعلم اللغة 
 ٛوتعليمها.

                                                           
8
 Acep Hermawan,Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, )Rosdakarya: Bandung, 2011  ( hlm: 167 
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تيك وشكل يف يكون ا١تدخل التعليمي واإلسًتاتيجية والطريقة والتقنية وتك
عملية التدريس. وا١تدخل التعليمي ىو وجهة نظر اليت يستطيع إستخدام عند 

ا١تدخل التعليمي شيئ مهم يف  ٜأساسي يف حاسم الطريقة أو العملية التدريس.
عملية التعليم ألنو أساس ليخّطط التعليم حيت جيعل عملية التعليم فعاال وحيصل على 

 أىدافو.

اىد وا١تدارس الكثَتة، إحدى منها معهد البهجة فيو دينة شَتبون ا١تعميف 
ا١تدرسة اإلبتدائية وا١تدرسة ا١تتوسطة وا١تدرسة الثانوية وا١تدرسة الدينية تسمى ابلتفاقو 

 ا١تتوسطة اإلسالمية القرآنية شَتبون البهجة ٔتدرسةوالتحفيظ للصغار. يركز الباحث 
ن عناصر اللغة. البد على ر مفيو التالميذ يتعلمون عناصراللغة، والنحو عنصو 

التالميذ أن يفهموا جيدا عن النحو. ألن كل عملية يف ىذا ا١تعهد ابللغة العربية إما 
يف تفاعل بُت تالميذ و إما التواصل يف الفصل. ولكن يف الواقع، تعليم النحو يف 

م عن مل يتّم، ألن ا١تعلم مل يفه مدرسة ا١تتوسطة اإلسالمية القرآنية البهجة شَتبون
ا١تدخل التعلمية ا١تستخدمة. ىذا اٟتال يؤثر إىل عملية التعلم حىت التالميذ مل يفهموا 

 جيدا عن النحو.
ا١تدخل اإلتصايل  أن حظة. يقّدر الباحث علىأتسس على نتائج التعلم ا١تال

لنظرية منها ت ا١تنطلقاامن ىذا ا١تدخل إىل ٣تموعة يستند مساعد يف تعليم النحو. 
١تدخل من ا٠ترباء أن اخر آفريق ي يرى فيو لذي ىذا يف الوقت اغونفس لىو ما 

تعليم اللغات الثانية، و يعترب ْتق ساليب ث تغَتا اسًتاتيجيا يف أحداإلتصايل قد أ

                                                           
9
Andayani, Problem dan Aksioma dalam Metodologi Pembelajaran Bahasa Indonesia, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2015). Hal. 72  
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ب الرأي يف صحان يستفد ّتهود ا٠ترباء أكاا١تدخل متكامال ٤تدد ا١تعامل، إن 
 ٓٔى.ألخرا١تداخل ا
  لحوظيف ٣تموعة من ا١تفاىم اٞتديدة مظاىر ا٠تَتة يف ىذاا١تدخل تو من و

ا ديكن من ٖتديد معامل توظيفا جيد، سيكولوجية تعّلمهال كذلك حوو للغة ا
 ٔٔل اإلتصايل. و فيما يلي عرض ألىم ا١تفاىيم يف اجملالتُت.١تدخا

يستخدم الباحث ا١تدخل االتصايل يف عملية التعليم. رأى الباحث ا١تدخل 
 )يدّل ىذا ا١تدخل اتصاالبُت ا١تعلم و التلميذ )   .االتصايل مناسب بتعليم اللغة

two ways العادات بتغيَت. ىذا يسم   (( behavior change.ٕٔ  اإلتصايل مدخل
وجو ا٠تصوص، حىت لعربية على اللغة اتعلم تطبيقها يف عملية  مثاليا ليتم يف الواقع 

مدخل ام بية باستخدلعراللغة اتعلم ، ولتعليميةت ا١تؤسسات امستويااليوم يف ٚتيع 
 ٖٔاالتصايل

اإلتصايل  ١تدخل اعلى  يعتمدى ّلذا١تدخل ا١تدخل االتصايل الكامبيومي ىو ا
ي ذاإلتصايل ال١تدخل ا ىناك يقول رأي١تنقحة. ا١تسائل إال يف ا ،كّلوم وبشكل عا

 ١تدخل.ر ىذا ايتطولذلك، جيب أن لعربية. اللغة التعلم  ابمناساآلن غَت   يطور

                                                           
 ٜٔٔ(. ص ٜٜٛٔ)مصر : جامعة ا١تتصورة   تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا.د طميعة  رشد أٛت  ٓٔ

11
 Zulhannan. Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet 

ke2, 2015)hal.24 
،)الرايض : جامعة اطقُت بلغات أخرىأساسيا تعليم اللغة العربية للنعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي،  ٕٔ

 ٖٗٔاإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية معهد تعليم اللغة العربية(، ص. 
 
13

Zulhannan. Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet 

ke2, 2015)hal  58  
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اإلتصايل أن يكون لو كثَت إجراء أو أسلوب التعلم  ١تدخل انبغي لغنية ياكا١تدخل 
 ٗٔكما ىو يف ا١تدخل األخر.

بناء على ذلك، يريد الباحث أن يطّبق تعليم النحو اب١تدخل االتصايل 
الذي  مدرسة البهجة ا١تتوسطة اإلسالمية القرآنية شَتبونالكامبيومي للتالميذ يف 

يف تعليم النحو هبا. ألن ا١تدخل االتصايل يقّدر ١تساعدة ا١تشكالت ا١توجودات 
لًتقية الفهم التالميذ ٔتدرسة البهجة ا١تتوسطة اإلسالمية  الكامبيومي مدخل يتضمن

القرآنية شَتبون يف تعليم النحو ألنو يؤثر إىل تعلم اللغة العربية. ويريد الباحث أن 
تعليم النحو  يكتب البحث اب١توضوع " فعالية ا١تدخل االتصايل الكامبيومي يف

 ٔتدرسة البهجة ا١تتوسطة اإلسالمية القرآنية شَتبون ".

 أسئلة البحث .ب 
بناء على خلفيات البحث السابقة ديكن أن يقدم الباحث ٗتصيص بعض 

 ا١تشكالت ا١تًتبطة اب١توضوع كما يلي :
ا١تدخل االتصايل الكامبيومي يف تعليم النحو ٔتدرسة البهجة كيف تطبيق  .ٔ

 ؟ ية القرآنية شَتبونا١تتوسطة اإلسالم
ا١تدخل االتصايل الكامبيومي يف تعليم النحو ٔتدرسة البهجة كيف فعالية  .ٕ

 ؟ ا١تتوسطة اإلسالمية القرآنية شَتبون
 

 أهداف البحث .ج 
 وأما ا٢تدف من ىذا البحث كما يلي

                                                           
14

 Nazri Syakur.. Revolusi Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab: Dari Pendektan Komunikatif ke 

Komunikatif Kambiumi. (Yogyakarta: Pedagogis, 2010) hal. 146 
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ا١تدخل االتصايل الكامبيومي يف تعليم النحو ٔتدرسة البهجة تطبيق  وصف .ٔ
  لقرآنية شَتبونا١تتوسطة اإلسالمية ا

ا١تدخل االتصايل الكامبيومي يف تعليم النحو ٔتدرسة البهجة معرفة فعالية   .ٕ
 ا١تتوسطة اإلسالمية القرآنية شَتبون

 أمهية البحث .د 
األمهية النظرية واألمهية وأما أمهية ىذا البحث ينقسم الباحث إىل قسمُت من 

 التطبيقية فيما يلي:
 أمهية النظرية  .ٔ

تطبيق ا١تدخل  ث زايدة ا١تعارف وا١تعلومات يف.أن يكون ىذا البح
 االتصايل الكامبيومي يف تعليم النحو

 أمهية التطبيقية .ٕ
 للباحث.أ 

لتحديد مدى قدرة الباحث على تطبيق ا١تعرفة والنظرية ا١تكتسبة  (ٔ
 خالل اٞتلوس احملاضرات مقاعد البدالء.

ُت للمواد الدراسة يف النقد الذايت، وكذلك اٞتهود ا١تبذولة لتحس (ٕ
نوعية أنفسنا والباحثُت ا١تتخصصُت يف ٤تاولة لتحسُت اٞتودة 
والعمليات ونتائج تعليم الطالب وذلك لتحقيق أقصى قدر من 

 النتائج.
كنقطة انطالق يف ٤تاولة إلصالح وٖتسُت تعليم اللغة العربية يف  (ٖ

 مدرسة ا١تتوسطة اإلسالمية القرآنية البهجة شَتبونصغار التالميذ 
 للمدرس.ب 
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ج ىذه الدراسة مزيدا من النظر يف ٖتديد حكمة هنج التنمية نتائ
تطبيق نظام لتعليم الطالب، وخاصة العربية هنج تدريس اللغة اليت ىي 

 متعة وفعالية.
 للطالب.ج 

من خالل معرفة نتائج ىذه الدراسة يتوقع من الطلبة يتعلمون 
 بسهولة أكرب العربية وذلك لتحسُت القدرة على فهم اللغة العربية

 والتحصيل العلمي للطالب
 فروض البحث. ه

ىذا البحث يستمد الباحث إىل االفًتاض أن ا١تدخل االتصايل الكامبيومي 
 يف تعليم النحو سيكون فعاال.

 حدود البحث. و
 اٟتدود ا١توضوعية .ٔ

فعالية ا١تدخل االتصايل الكامبيومي يف تعليم النحو من الكتاب ٨تو الواضح 
عل وا١تفعول بو  ٔتدرسة البهجة ا١تتوسطة اإلسالمية يف الباب ا١تبتدأ وا٠ترب والفا

 القرآنية شَتبون 
 حدود ا١تكانية .ٕ

ٔتدرسة البهجة ا١تكان الذي يتخذه الباحث موضوعا لقيام ىذا البحث فهو 
يف الفصل الثاين "أ" وىو اجملموعة الضابطة  ا١تتوسطة اإلسالمية القرآنية شَتبون

 جريبيةوالفصل الثاين "ب" وىي اجملموعة الت
 .ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓالعام الدراسي حدود الزمانية  .ٖ
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 حتديد ادلصطالحات . ز
 ا١تدخل االتصايل .ٔ

يًتكب ا١تدخل اإلتصايل من كلمتُت مها ا١تدخل واإلتصايل. يبُت أيدور 
. ٘ٔأنطوين يف مفهوم ا١تدخل ىو "٣تموعة افًتاضات تتعلق بتعلم اللغة وتعلمها"

عن طريقة انتقال ا١تعرفة من شخص  وأما االتصال ىو العملية أو القريقة اليت
اآلخر حىت تصبح مشاعا بينهما وتؤدي إىل التفاىم بن ىذين الشخصُت أو 

. ومن حيث ا١تفاىيم اللغوية : يتطلق ىذا ا١تدخل من تصور ٢تدف ٙٔأكثر"
تعليم اللغات كان ىاديز قد صاغة يف مصطلح ىو الكفاية 

 ٚٔ communicative competenceاالتصالية"
 االتصايل الكامبيومي ا١تدخل .ٕ

وبناء على ا١تعلومات السابقة،تطور نزري شاكور اب١تدخل االتصايل يسمى 
"ا١تدخل االتصايل الكامبيومي" أخذ ذلك االسم من طبقة الكامبيومي نفسها. 

الذي وقع بُت  (dikotil)الكامبيومي ىو من ا٠تالاي اٟتية يف النبااتت القطعتُت 
عية ا٠تشبية اٞتديدة يف ا٠تارجي والداخلي ومن اللحاء وا٠تشب. ىو يف األو 

تتكثر خالاي الكامبيوم نفسو مرارا. تقسيم ا٠تلية كامبيوم ٛٔأنسجة اٞتلد اٞتديدة.
إىل الداخل، وتشكيل األوعية ا٠تشبية اٞتديدة، ويف ا٠تارجي تشكيل اللحاء. 
سّبب النشاط غشاء الكامبيوم ساق النبات حصل على أكرب وفقا للحالة من 

                                                           
15

 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi pembelajaran Bahasa Arab, (Malang:misykat,2004) cet. 3 hal. 6  
)الرابط : منشورات ا١تنظمة  : مناىجو وأساليبو، تعليم العربية لغَت الناطقُت هبارشد أٛتد طميعة   ٙٔ

 ٕٔم(، ص.  ٜٜٛٔاألسالمية للًتبية والعلوم والثاقفية )ايسسكو(، 
 ٜٔٔص.تعليم العربية...، طميعة   ٚٔ

18
 Comentyana Sitanggang, dkk. Kamus Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. (Jakarta ; remaja 

Rosdakarya, 2003) hal. 307 
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ا١تاء وا١تواد الغذائية. يف األمطار تشكل طبقة الكامبيوم ا٠تشب واسعة، بينما يف 
جفاف تشكل كامبيوم على  ا٠تشب الضيق. قادرة على زرع ابلقطعُت فيو منط 

 ٜٔدائرة اٝتو دائرة السنة.
 النحو .ٖ

ويوافق ىذا التعريف ما قال مصطفى الغاليُت يف كتابو جامع الدروس العربية 
 ٕٓحيث اإلعراب وبناء. م أبصول تعريف هبا الكلمات العربية منإن النحو عل

أخذ علماء النحو القدماء مفهوم النحو ٔتفهوم خاص يركز حول اإلعراب كانوا 
وقال   ٕٔيعرفونو على أنو علم تعريف بو أحوال أو اخر الكلمات إعرااب وبناءا.

اللة وبذلك حسُت سليمان قورة معٌت النحو ىو أن تتبُت أصول ا١تقاصد ابلد
فيعرف الفاعل من ا١تفعول وا١تبتداء من ا٠ترب وإمنا التهدي إىل ا١تفاىيم السليمة 

وقال عبد العليم إبراىيم، القواعد أدة من أدوات تسهيل  ٕٕمن العبارات.
 ٖٕاستخدم اللغة األجنبية.

 الدراسات السابقةح. 

 
 

 عليم النحو وىي:البحوث اليت تتعلق بتطبيق ا١تدخل االتصايل الكامبيومي يف ت
                                                           
19

 Sumarwan. Ipa Biologi Untuk SMP Kelas 2. (Jakarta ; Erlangga, 1994) hal. 8-9 
 ٙٔ، ص. ٕٔ( ط. ٜٜٚٔمصطفى الغاليُت، جامع الدروس العربية، )ا١تكتبة العصرية،  ٕٓ
 ٙٔ)بَتوت: دارالكتب العلمية، د.ت(، ص.  القواعد األساسية اللغة العربيةأٛتد ا٢تام مشر،  ٕٔ
)القاىرة:  تعليم اللغة العربية دراسة ٖتليلة ومواقف تطبيقهنان قورة، حسُت سليمٕٕ

   ٜٕٗ، ص. ٖ(، ط.ٜٚٚٔدارا١تعارف،
ٖٕٓن ص.ٜٜٔٙٔ، )القاىرة: دارا١تعارف،ا١توجو الفٌت ١تدرس اللغة العربيةإبراىيم، عبد العليم،  ٖٕ
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 التشبهات اإلختالفات النتائج ادلوضوع اسم/سنة رقم
صديق   ٔ

كارسونو، 
ٕٓٓٛ 

ا١تدخل 
االتصايل يف 

تدريس 
النواصب للفعل 
ا١تضاررع لدى 

التالميذ الصف 
الثانيمن ا١تدرسة 

ا١تتوسطة 
 اإلسالمية

ىذا البحث أن 
ا١تدخل االتصايل يف 

تدريس النواصب 
للفعل ا١تضاررع لدى 

الميذ الصف الثاين الت
من ا١تدرسة ا١تتوسطة 

اإلسالمية فعال. 
وذلك بوجود الدرجة 
جدا ابلقيمة النتائج 

  ٘ٛاإلختبار : 

يستخدم 
الباحث 
ا١تدخل 

االتصايل يف 
تدريس 

البواصب 
للفعل 

 ا١تضارع.

استخدام 
ا١تدخل 

 االتصايل.

ألفان سروري،  ٕ
 مٕٗٔٓ

 

فعالية استخدام 
ا١تدخل 

االتصايل يف 
القواعد  تدريس

النحوية ٔتدرسة 
السعادتُت 
ا١تتوسطة 

اإلسالمية 
 ديفوك

إن النتائج التالميذ 
الذين يتعلمون اٞتملة 
الفعلية ابستخدام 
ا١تدخل االتصايل جيد 

. ٕٚابلقيمة :
والتالميذ الذين 
يتعلمون اٞتملة الفعلية 
بال استخدام ا١تدخل 
االتصايل جيد ابلقيمة 

 :ٕٙ 

قد قام 
الباحث 
فعالية 

ستخدام ا
ا١تدخل 

 االتصايل 

استخدام 
ا١تدخل 
 االتصايل
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سييت خليفة،  ٖ
ٕٓٔٗ 

مشكالت تعليم 
النحو لدى 
تالميذ الصف 
األول ٔتدرسة 

ا١تتوسطة 
اإلسالمية يف 
معهد األوابُت 
 ا١تتكامل ديفود

تكون مشكالت يف 
تعليم النحو وتكون  
لدى تالميذ الصف 
األول ٔتدرسة ا١تتوسطة 
 اإلسالمية يف معهد
األوابُت ا١تتكامل 
ديفود من انحية غَت 
اللغويةيف مقدار 
متوسطة بدرجة 

ألن ىذه  ٜٚ،ٕ
درجةحيث تقع بُت 

ٕ،٘-ٖ،٘ 

قد ْتث 
الباحث 

عنمشكالت 
يف تعليم 

 النحو

البحث يف 
 تعليم النحو.

لؤلؤ  ٗ
 ٕٚٔٓفتحية،

تعليم اللغة 
العربية اب١تدخل 

االتصايل  
كامبيومي لًتقية 
مهارة الكتابة 

سة يف مدر 
ىداية ا١تبتدئُت 

ا١تتوسطة 
اإلسالمية 

إن النتائج التالميذ 
الذين يتعلمون مهارة 
الكتابة ابستخدام 
ا١تدخل االتصايل 
الكامبيومي جيد 

  ٘ٛابلقيمة : 

استخدمت 
الباحثة 
ا١تدخل 

االتصايل 
الكامبيومي 

لًتقية مهارة 
 الكتابة

استخدام 
ا١تدخل 

االتصايل 
 الكامبيومي 
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 ٔتاالنج
 

راسات السابقة ٢تا فرق بُت ىذا البحث. عرف الباحث أن ىذا البحث من الد
خيتلف ابلبحوث السابقة، ألن  يبحث الباحث  ىذا البحث عن كيف فعالية ا١تدخل 

 االتصايل الكامبيومي يف تعليم النحو موضوعا فيما قبل.
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 يلاإلتصادلدخل ادلبحث اْلول : ا
 اإلتصايلدلدخل مفهوم ا .أ 

نفس ىو لنظرية منها ما ت ا١تنطلقاامن يستند ىذا ا١تدخل إىل ٣تموعة 
االتصايل قد ١تدخل من ا٠ترباء أن اخر آفيو فريق ي يرى لذي ىذا يف الوقت الغو

تعليم اللغات الثانية، و يعترب ْتق ا١تدخل متكامال ساليب أحدث تغَتا اسًتإتيا يف أ
 ٕٗى.ألخراخل ا١تدن يستفد ّتهود ا٠ترباأصحاب الرأي اكان ٤تدد ا١تعامل، و إ

يًتكب ا١تدخل اإلتصايل من كلمتُت مها ا١تدخل واإلتصايل. يبُت أيدور 
. وأما ٕ٘أنطوين يف مفهوم ا١تدخل ىو "٣تموعة افًتاضات تتعلق بتعلم اللغة وتعلمها"

خص اآلخر حىت االتصال ىو العملية أو القريقة اليت عن طريقة انتقال ا١تعرفة من ش
.ومن ٕٙتصبح مشاعا بينهما وتؤدي إىل التفاىم بن ىذين الشخصُت أو أكثر"

حيث ا١تفاىم اللغوية : ينطق ىذا ا١تدخل من تصور ٢تدف تعليم اللغات كان ىاديز 
 ٕٚ communicative competenceقد صاغة مصطلح ىو الكفاية االتصالية"

ليم اللغة ألغراض اتصاليا مدخل يكاد اللغويون التطبيقيون جيمع ويعلى أن تع
أو مذىب وليس طريقة. نقل جاك رتشادز وزميلو ثيودور روجرز اإلٚتاع على أن 

                                                           
 ٜٔٔ(. ص ١ٜٜٔٛتتصورة  )مصر : جامعة ا تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا.رشد أٛتد طميعة    ٕٗ

25
 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi pembelajaran Bahasa Arab, (Malang:misykat,2004) cet. 3 hal. 6  

)الرابط : منشورات ا١تنظمة  تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا : مناىجو وأساليبو،رشد أٛتد طميعة   ٕٙ
 ٕٔم(، ص.  ٜٜٛٔ(، األسالمية للًتبية والعلوم والثاقفية )ايسسكو

 ٜٔٔص.تعليم العربية...، طميعة   ٕٚ
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تعليم اللغة االتصايل مذىب شامل وليس طريقة. وىذا الشمول يف نظرمها جيعل ىذا 
 ٕٛا١تذىب ٥تتلفا عن سائر ا١تذاىب يف طريقة التدريس وإجراءاهتا وموادىا التعليمية.

إن الغويون التطبيقيون من يرى أن تعليم اللغة ألغراض اتصالية ليس بل 
 communicativeمذىبا واحدا وإمنا ىو ٣تموعة من ا١تذاىب اإلتصالية 

Approaches،  اليت ٕتمعت ٔترور الزمن من عدد من مذاىب التدريس وظرائقو حىت
، ويطلق ومنهم من ينفي عنو صفة ا١تذىب وصلت أي شكل الذي ىي عليو اآلن.

، ومنهم من ال يعده communicative methodsمصطلح: الطرائق االتصالية  عليو
مذىبا وال طريقة بل يعده خليظا من أساليب التدريس إجراءاتو اليت تلقي ٚتيعو عند 

 ٜٕىدف معُت ىو تدريب الطالب على االستعمال التلقائي االبداعي لغة.

ا جاز التعبَت، يف النظرة إىل اللغة ا١تدخل االتصايل فهي تغَت اسًتاتيجي، إذ
ذاهتا وطريقة اليت نصفها هبا أوال، ويف النظرة إىل أساليب التعلم والتعليمواألساس اليت 

 ٖتكمها اثنيا، ويف احملتوى التعلم والتعليم اثلثا.
 تصايلالادلدخل اخصائص  .ب 

 وأما يف ضوءا١تدخالالتصايل تعليم اللغة اكتساب مفاىيمها، وأساليب تعبَت
فيها. من أجل أداء ٣تموعة متنوعة من الوظائف. ينقسم كانل و سوين أربعة أقسام 

 : ٖٓمن الكفاايت االتصالية 
                                                           

(، ٖٕٓٓعبد العزيز، طرائق تدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى، )الرايض: مابع التقنة،  ٕٛ
 ٕ٘ٔص. 
رشدي أٛتد طعيمة، ا١تدخل االتصايل يف تعليم اللغة، ّتت إىل قدم ندوة ا٠ترباء يف تعليم اللغة  ٜٕ

 ٚٔ، ص. ٜٜٛٔبلغات أخرى ا١تنعقدة الشارقة العربية للناطقُت 
 ا١تراجع نفسوٖٓ
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معرفة أي للغوية الكفاية اما يقصده تشومسكي من وتشر إىل لنحوية الكفاية ا .0
 مها.استخدالكافية على رة القدو اللغة م انظا

ي لذاالجتماعي ق السياافهم لفرد  الكفاة اللغوية االجتماعية وتشَت إىل قدرة ا .8
الجتماعية دوات األت اليت تربط بُت العالقاالك االتصال ٔتا يف ذمن خاللو 

د و لفرعية بُت االجتمااكو ر١تشات وا١تعلومادل اعلى تبارة لقدو ا١تختلفة ا
 آلخرين.ا

د على ٖتليل أشكال اٟتديث و لفررة اقدالكفاية ٗتليل ا٠تطاب وتشَت إىل  .0
قة بُت  عناصره وطرق التعبَت لعالم و إدراك الكالابنية  فهمل من خالا٠تطاب 

 لو.لنص كىذا اعالقة ا١تعٌت وعن 
تيجيا و االسًتاألساليب الكفاية االسًتاتيجية وتشَت إىل قدرة الفرد على اختيار ا .4

 ٖٔوخا٘تو.يث ء ابٟتد١تناسبة للبدا
 تصايلالاللمدخل ي لنظراسس أ . ج

يس رتدالعام يف يسرلتدا١تدخلافيطلع ل، تصاأداة اللغة ّأن الفهم امن أ بد
ر يف أخَت قرن ١تدخلمشهواىذه م تستخداالتصايل ١تدخل األجنبية تّسمى اللغة ا

ن. مشهور  مكاأحد القاعدة يف تعلم اللغة األجنبية أي قف من  العشرين، و أو
 ٕٖالوطٍت وا١تدخل الواقعي-ىذا ا١تدخل ابسم كمثل ا١تدخل الوطٍت وا١تدخل الوظيفي

االفًتاضات ىو االتصايل ١تدخل االفًتاضات ايستكشف ي فنداد أفؤأٛتد 
 كما يلي :الشيء يف اٞتبهة بعض ٥تتلفة 

                                                           
31

 Nazri Syakur. Revolusi Pembelajaran Bahasa Arab: Dari Pendekatan Komunikatif Ke Komunikatif 

Kambiumi. (Yogyakarta: Peagogia, 2010), hal. 81-92 
32

 Jos Daniel Parera, Linguistik Edukasional. (jakarta: Erlangga, 1994) hal. 68 
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 language)ز جهاء قتنااللغة الفطرية تسمى رة القدالديو ن نساإلكل  .0

Aquisition Device .)خالقة ن تكوأن للغوية رات ا١تهان افإ، لذلكو
 خلية.دامل اعووأكثر ٖتددىا 

لكتابة. اءة والقرموالكالع واالستمارات: ابع مهاأرلغةمن ام ستخداال يتم  .8
ور ا١تشاركُت، فقا للدوصلية التواشامل ر طاالكفاءة يف إبل يشمل بعض 

 لتفاعل.ا امن ىذض لغر، والوضعوا
ينطلق من ي لذاألوىل، واللغة انفس أجنبية يف لغة وتعلم لغة ثانية  .0

مصاحل ت و حتياجا، فإن ٖتليل الذلكب. ولطالت  ومصاحل احتياجاا
 ٖٖلتعليمية.اد ا١تواتطوير الزاوية ىو حجر  ب لطالا

 يلي :االتصايل من ما ألسس لال١تدخل اما أّ 

 االتصايل١تدخل ي اللغواسس أ .ٔ
صل التوهنج التطوير س ىا كأسارعتباالتحديد ديكن اجو اللغة اليت ونظرية  

سابقا يف كد أمن ذ لنظرية شااىذه ت. التصاالاىا رللغة باعتبانظرية يف  اىي 
لكن ، ولنحويةاحكم م نظاوكثر من لغة ، ويعترب ألنظريةاىذه اللغة . يف  نية ب

للغة منقوشة ىو تطوير ض االتصايل الغرت. وىكذا، التصاالم ابوصفها نظا
 ٖٗمايسمى ىاديز ابلكفاءة االتصالية.لتالميذ ا

 االتصايل١تدخل النفسي اسس أ .ٕ

                                                           
33

 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. (Malang: Misykat,2005) hal. 54-55 
34

 Furqonul Azies da Chaedar Alwasilah. Pengajaran Bahasa Komunikatif. (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1996) hal. 16 
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ينبغي أن قبل الدخول إىل مبحث األساسي النفسي ا١تدخل االتصايل، 
تتقدم يف قصَتة خصائص ٥تتلفةمن اجملموعات من نظرية التعليم وىى 

 ٖ٘نظريةالسلوكي ونظريةا١تعريفي ونظرية اإلنساين ما يلي:
 مستخدم طريقة البصَتة يف حل ا١تسألة.أ 
 اىتمام يف مسافة التعليم كلو.ب 
 اىتمام معنية السلطة يف نفس التالميذ.ج 
 ٖٙأن ىيكل ا١تعريفي.شاىتمام منط ب.د 

التعليم ٣تموعة غَت مؤثرة عن خصائص كل نظرية ة التعبَت جيزد فًتة وبع
االتصايل من خالل لنفسي للمدخل س األساف االستكشانآليف تعليم اللغة، ا

ىا. حىت ىذه تطويردئ واالسًتاتيجيا اليت ديكن ١تبااف واالفًتاضات  واىدأ
عريف موجهة ا١تلتعلم ا١تعرفية اسة ر١تدج أن استنتاث، فإن ديكن الثالا٠تصائص ا

 ٖٚنظرية التعليم.

 مفهوم ادلدخل االتصايل الكامبيوميادلبحث الثاين: 

 تعريف ادلدخل االتصايل الكامبيومي .أ 

وبناء على ا١تعلومات السابقة،تطور نزري شاكور اب١تدخل االتصايل يسمى 
"ا١تدخل االتصايل الكامبيومي" أخذ ذلك االسم من طبقة الكامبيومي نفسها. 

الذي وقع بُت  (dikotil)من ا٠تالاي اٟتية يف النبااتت القطعتُت  الكامبيومي ىو
اللحاء وا٠تشب. ىو يف األوعية ا٠تشبية اٞتديدة يف ا٠تارجي والداخلي ومن أنسجة 
                                                           

   ٛٔمراجع السابق. ص.  ٖ٘
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تتكثر خالاي الكامبيوم نفسو مرارا. تقسيم ا٠تلية كامبيوم إىل ٖٛاٞتلد اٞتديدة.
٠تارجي تشكيل اللحاء. سّبب الداخل، وتشكيل األوعية ا٠تشبية اٞتديدة، ويف ا

النشاط غشاء الكامبيوم ساق النبات حصل على أكرب وفقا للحالة من ا١تاء وا١تواد 
الغذائية. يف األمطار تشكل طبقة الكامبيوم ا٠تشب واسعة، بينما يف جفاف تشكل  
كامبيوم على  ا٠تشب الضيق. قادرة على زرع ابلقطعُت فيو منط دائرة اٝتو دائرة 

 ٜٖالسنة.

داء ألالسنة مثل دائرة امع من اٞتلد وا٠تشب، اٞتلد لعرقة ة القاعدن اتتّكو
دائرة السنة مثل الكفائة. بُت ا٠تشب واٞتلد ىناك طبقة الكامبيومي يتكون من مع 

لكنها ماذا وكيف. استخدام مصطلحات الكامبيومي وإن مل يكن صحيحا ٘تاما، و
 ٓٗا ا١تدخل.ىذام خدستاظيفتو عند وعن رس ١تّدة لتذكَت امفيدن تكو

ب خشاو لو جلد النبات واٞتديد ولتالميذ مثل ن اكايف أول عملية تعليم، 
فقط. ولو تعريف اللغوية )أي الكفائة االتصالية( بشكل الواضح )أي السفن 

لوقت ل افمن طوتلقلئي )أي السفن اللحائي(. -العرقي( واألداء أو الكفائة غَت
معرفتهم اٞتديد ما مبيومي فيزيد معرفتهم. وأف االتصايل الكالصيعد يف اشًتاك ا

التالميذ. لكفائة داء أو األاتكّثر داء ألابينما الصريح، يسنقصو. بشكل ي ىو ّلذا
 ٔٗفالكفائة الذي تعلمو يف ا١تاضي، كان تلقائيا، ألنو كثَت من تكراره.

                                                           
38

 Comentyana Sitanggang, dkk. Kamus Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. (Jakarta ; remaja 

Rosdakarya, 2003) hal. 307 
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 Sumarwan. Ipa Biologi Untuk SMP Kelas 2. (Jakarta ; Erlangga, 1994) hal. 8-9 
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 :ٕٗمن ىنا نعرف أن وظيفة ا١تدخل االتصايل الكامبيومي ىو 

 د.١تقصويناسب اب٢تدف اللتالميذ ج  اد ا١تواد احملتا عدا .0
 لتالميذ.اىن االتصايل يف ذكفائة ج نتاا .8
شكل الصريح إىل التصالية من شكل اطبيعة كفائة مساىلة يف تغيَت  .0

 الضمٍت من خالل التكرار.

اءة وديالء لقرالتعليمية من اد ا١توم انظاأ يبديف ا١تدخل االتصايل الكامبيومي 
احملادثة )بناء بشكل م لكالبال، استمّر ٔتمارسة اقدرة على التقللتطوير ع باإلستما

ى لذابلًتكيب ايزيد رات كل مهاعلى ا٠تربة واالكتشاف( واألخَت الكتابة. يف 
ة للغة كوحدتقدمي افهي ة. لوحدابلنظرية اسية يناسب رالدة احدوكل وتكامل يف 

متنوعة خيالف بعضها بعضا، ْتيث يدرس النص عا وليست فرة مًتابطة، وحدوا
اد التعليمية يف ا١تدخل ١توم انظا  ٖٗالواحد وحدة واحدة،ٝتيت ابلتعليم اللغة العربية.

 :ٗٗاالتصايل الكامبيومي، بدأ من
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لسنة. العربية اللغة أن يسَت تعليم الصريح بعد اعد بالشكل القوتعليم ا
لوجود يكتب و  رقدث عند يتحدالقواعد الديتنع لتالميذ عن الكي معرفة يقصد بو 

بعة والقواعد ٖتليليا إىل أربع رألرة ا١تهاالك ينفصل الرصد قبل الكالم. وبعد ذ
مث جيمع عد. القوو الكتابة م و الكالع و االستمااءة و القرامن ن تتّكوقسما، 

)ومن ديكن أن لعربية اللغة وة ايسمى بالنداصطناعية يف التعليم بع رألا١تهارة  ا
 ٘ٗلها إىل قسمُت القراءة  مع الكتابة واإلستماع مع الكالم(.ينقسم ا١تهارة األربع قب

 أسس النظري للمدخل االتصايل الكامبيومي . ب

ا١تدخل طريقة تعليم اللغة، وال يزال ئي كل د١تباامن ل ىو التصاداة اللغة كأا
للمدخل االتصايل. وأما اختالف بُت رأئ "اللغة كأدات االتصال" يف ا١تدخل 

نو من رأي األول ا١تدخل الذي يهدف ابحملادثة كقاعدة لنظام االتصايل الكامبيومي أ
أنشطة التعليمية. وأما يف رأي الثاين، يدل على مهمة قراءة كقاعدة نظام ا١تواد 

 ٙٗالتعليمية.

نشطة ي، ولكنو نظام االتصال. ٝتي ألنحواعد اقوم نظاليست ٣ترد للغة ا
أو للشيئ ا١تعُت، مثل أراد د ١تقصواكتابيا على أو ما لسانيا ل، إّ التصان اإلنساا

أو ١تستمع وكذالك ا  ٚٗز أو اللغة ا٠تاصة.مورتستخدمها ر الذي ألفكااتصوير 
ى ا١تتكلم أو مؤلف. ونقلت قول لداب٢تدف االتصايل غب را١تتكلم لو ا

                                                           
، )مصر : دارالفكر العريب، . تدريس اللغة العربية يف ا١ترحلة الثانويةلي ٣تاوردمحم صالح الدين ع ٘ٗ

 ٔٛٔ( ص. ٕٓٓٓ
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 Abdul Wahab. Isu Linguistik: Pengajaran Bahasa Dan Sastra. (Surabaya: Erlangga University 

press, 1995) hal. 128 
 ٖٕ(، ص. ٖٜٜٔرالفالح للناشر والتتوزيع، ، )األردان : داا١تدخل إىل علم اللغةدمحم علي ا٠تويل.  ٚٗ



22 
 

 
 

أن تعليم اللغة وعمليتو ىو بوجود السياق، وأن يهتم تعليم اللغة تركيزا  (،fitrh)فَتت
 ٛٗ.إىل القواعد وا١تعٍت

 خيتلف تعليم اللغة األم واللغةالثانية .ٔ
تعليم اللغة يا مع ولثانية متسااللغة االتصايل إن تعليم  ا١تدخل ائي د١تباامن 

لثانية اللغة وي تعليم امساد جواألم، بدأ من احتياجة وا١تطلوبة. اٟتاصل، و
 ١ٜٗتطلوبتو.و االحتياجة ابكتساب اللغة األم، ولو كان حّدد يف ا

 اء على اٟتاجة والدفاعتعليم اللغة بن .ٕ
يعتمد الذي نيسيا ويندالعربية اللغة يقصد ابٟتاجة، مقصود يف تعليم ا

ع أكثر تبام العاابشكل ع وتطوير اٟتفظ. لدفااىو تشكيل ع لدفاابإلسالم. أما  ا
ح فيأنشطة تعليمو، بذلك يرتفع الدف اع كثر مفرأفيزيد إجابية ا١تدخل لتعليم، 
 ٓ٘ناء على اٟتجات الدفاع يف ا١تدخل االتصايل الكامبيومي.بو. كذلك تعليم اللغة ب

 إجراءات ادلدخل االتصايل الكامبومي  . ج

يف البداية، دخل ا١تدرس الفصل ويلقى السالم، ويقرأ كشف اٟتضور،مث بعد   
ذلك يكتب التاريخ على السبورة. ويسأل ا١تدرس عن الدرس ا١تاضي مع ارتباطة مع 

اٞتديد، ىفي البيان عن ا١تفردات اٞتديدة. يف  الدرس اٞتديد. ومقدمة لدرس
ىذىالعملية قام ا١تدرس بشرح بعض ا١تفردات اٞتديدة ابستخدام الوسائل ا١تعينات 
)إن مل تكن موجودة فجار على ا١تدرس أن يستخدم كل األشياء ا١توجودة يف 

 الفصل(، والكتاب عند التالميذ يكون مغلقا.

                                                           
48

 Furqonul Azies da Chaedar Alwasilah. Pengajaran Bahasa Komunikatif. (Bandung: Remaja 
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ستيعاهبا أي الفهم. يف ىذه ا٠تطوة كان ا١تدرس ا٠تطوة الثانية، القراءة مع ا  
أيمر التالميذ بفتح الكتاب. مث يدبر ا١تدرس التالميذ بتلفيظ الكلمات الصعبة )كان 
ىذا يف التدريب األول(. ويقرأ ا١تدرس النص وأيمر التالميذ ليقرأ ذلك النص بدقة 

شياء اليت مل ووضوح واألخَت القراءة الصامتة. مث يسمح للتالميذ أن يسأل األ
يفهموىا. مث خيطو ا١تدرس إىل تكرار ا١تفردات )التدريب الثاين(. والتدريب الثالث 
ىو أسئالت الستيعاب )الفهم(. وكان ىذا التدريب يعملو ا١تدرس استعدادا لتدريب  
كالم التالميذ فيما بعد. ويهدف ىذا التدريب دفع شجاعة التالميذ للجواب وفق 

 ادىم على مقابلة التدريب يف الكالم أي مهارة الكالم.القراءة وكذلك استعد

ا٠تطوة الثالثة،التدريب على تركيب اللغة. خيطو ا١تدرس صندوق الًتكيب   
حيث فيو تركيب اللغة ا١تعُت، على سبيل ا١تثال. جار ٣ترور/ إضافة + منعوت + 

لون ا٠تطأ. نعت. يف ىذه ا٠تطوة ال جيوز على ا١تدرس أن يذكر التالميذ أبن ال يعم
 وجدير للمدرس أبن يًتكهم نشأة فرضية القواعد حسب ما الحظوه يف التدريب.

 ا٠تطوة الرابعة التدريب علر إجابة األسئلة مناسبة ٔتا كان يف القراءة.  

ا٠تطوة ا٠تامسة، التدريب على الكالم. يف ىذا التدريب أيمر ا١تدرس   
اب. وابلتايل ىم يفكرون على بيوهتم. التالميذ على أن يفهموا نص القراءة يف الكت

مث يتيح ا١تدرس الفرصة للتالميذ على أن يسألوا ا١تفردات احملتاجة لشرح بيوهتم. بعد 
ذلك، خيتار ا١تدرس التلميذ الذي يستمد يف الكالم. يسألو عن بيتو مناسبا ٔتا كان 

ابة يف نص القراءة. ويف بعض األحيان يقدم إىل التالميذ تقديرا على اإلج
 الصحيحة. ويصحح أخطاءىم يف الكالم بوجو غَت مباشر.
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ا٠تطوة السادسة، التدريب على الكتابة. توحيد ٚتلتُت كي تكون ٚتلة   
قصَتة ذات نفس ا١تعٌت. والتدريب التايل على التالميذ أن يكتبوا عن بيوهتم متابعة 

 أساليب اللغة الواردة يف نص القراءة.

: ا١تتعلق مع فرضية القواعد. يف يف ىذا الصدد، ا٠تطوة السابعة، التقومي  
 ٔ٘يرجى منهم أن بنحث أسلوب "منعوت + نعت يف سورة الربوج مثال.

ا١تهارة اٟتوار من أ يبداالتصايل لعربية با١تدخل اللغة اتعليم م ا١تواد يف لنظاا  
وأما  يف العادة للتطوير مهارة اإلستماع والكالم، ويستمر ٔتهارة القراءة والكتابة.

 :ٕ٘خطوات التدريس اب١تدخل االتصايل الكامبومي ٦تا يلي

 تقدمي القراءة واالستماع، مث ٖتليل ا١تفردات اٞتديدة فيها. .0
 ٦تارسة الكالم يف النص القراءة .8
 ٖتليل القواعد ا١توجودة يف النص وتطبيقو يف الكالم. .0
 تركب اٞتملتُت ا١تفاصلُت حىت يصبح الفقرة التامة. .4
 للغوية الذي تنقسم فيها أربع مهارات.واألخَت ندوة ا .5
 يف كل خصة الدراسة تعليم القواعد بشكل  ضمٍت. .6

 ادلقارنة بْي ادلدخل االتصايل وادلدخل االتصايل الكامبيومي. د
جو االختالف. ومن أوجو التشابو ٢تذين ٢تذين ا١تدخلُت ذو أوجو التشابو وأو   

 ٖ٘ا١تدخلُت كما يلي:
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 يتأسس على النظرية الوحدة .ٔ
 ل الكفاءة القواعدية، إذ أن ىذين ا١تدخلُت فضال الطالقة والدقةيفض .ٕ
 ا١تساوة يف تنظيم ا١تادة، خاصة يف ا١تدرسة العالية يعٌت البدء من مهارة القراءة .ٖ

 ٗ٘أما الفروق األساسية بُت ىذين ا١تدخلُت فهي:
ا١تدخل االتصايل يف ا١تدرسة ا١تتوسطة بدئ من اٟتوار )الكالم( وأما طراز  .ٔ

 ل االتصايل الكامبيومي بدئ من القراءةا١تدخ
يرتكز ا١تدخل االتصايل يف اللغة العصرية، وأما ا١تدخل االتصايل الكامبيومي  .ٕ

يتأسس على اللغة العربية عصرية كانت أم تقليدية )متابعة القرآن منذ 
البداية(. ذلك يستوي مع ىدف تعليم اللغة العربية إبندونيسيا، أنو ال 

 اإلسالمي.يستغٍت عن ا٢تدف 
على شكل اٟتوار، أما مهارة الكالم يف  مهارة ا١تالم يف ا١تدخل االتصايل .ٖ

ا١تدخل االتصايل الكامبيومي يتوفق على ا٠تربة واالكتشاف. يراد ذلك كي 
 ال يعوق التالميذ يف التعلم ولكن يدفعهم فيو

تنظيم ا١تادة للمهارات األربع  يف ا١تدخل االتصايل تتوحد يف كل درس من  .ٗ
الدروس ا١توجودة يف الكتاب. حيث يوجد يف كل درس : اٟتوار والًتكيب 
والقراءة والكتابة. أما تنظيم ا١تادة يف ا١تدخل االتصايل الكامبيومي على 
شكل القراءة والتدريبات وصندوق الًتكيب )دون البيان ٨تو القواعد( 

 واٟتوار.
يل، وأما التكرار يف التكرار يف ا١تدخل االتصايل يرتكز على التدريب ا١تتو  .٘

 ا١تدخل االتصايل الكامبيومي يعتمد على التدريب ا١تنتشر.

                                                           

 ٕٕٗ-ٖٕٕمراجع نفسو.  ص.  ٗ٘
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 ادلبحث الثالث:  مفهوم النحو

 مفهوم النحو . أ
كما عرفنا أن قواعد ىي اللغة مشهورة ابلنحو والنحو لغة القصد مشتقا من 

هة ٨توا أو النحاة الذي ٚتعو ا٨تاه لو معاين منها : اٞتانب والقصاد واٞت-ينحو-٨تا
والقواعد لغةىي القانون والدستور، واصطالحا فكثَتةمن  ٘٘وا١تقدار وا١تثال والشبو.

 النحاةالذين قد عرفوىا يف كتبهم، منها:
ذكر عبدالعزيز عبد اجمليد يف كتاب اللغة العربية أصو٢تا التفسَت وطرق تدريسها:  .0

ءا.والنحو ىو النحو ىو العلم الذي تعريف بو أحوال أو اخر الكلمات إعرااب وبنا
 ضبط أو اخر الكلمات بعد التعرف على موقعها يف اٞتملو.

وقال الدكتور دمحم عبد القادر أٛتد يف كتابو طرق تعليم اللغة العربية، إن مفهوم  .8
النحو امتدا واتسع فشمل جوانب أخرى غَت إعراب أو أخر الكلمات يف الذاللة 

 ٙ٘ماتدل عليو من معٌت.على ا١تعٌت والعالقة بُت أو أخر الكلمات وبُت 
قال فؤاد نعمة : علم يعرف بو وظيفة كل كلمة داخل اٞتملة وضبت أواخر  .0

 ٚ٘الكلمات وكيفية إعراهبا.
قال دمحم علي ا٠تويل : علم يبحث يف بناء اٞتملة أي نظم الكلمات داخل  .4

 ٛ٘اٞتملة.
                                                           

 ٜ٘ٚ(، ص. ٕٜٛٔ)بَتوت : ا١تكتبة الشرقية،  ، ا١تنجد يف اللغة واإلعالم،لوس معلوف ٘٘
 ٙٙٔ، ص. ٔ،)القاىرة: مكتبة النهضة( ط. طرق تعليم اللغة العربيةدمحم عبد القادر، أٛتد،  ٙ٘
 ٖسورااباي : توكو كتاب ا٢تداية، دون السنة(، ص. ) ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  ٚ٘
 ٜٙ( ص. ٖٜٜٔ)األردن : دارافالح،  مدخل إىل علم اللغةدمحم علي ا٠تويل،  ٛ٘
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ويوافق ىذا التعريف ما قال مصطفى الغاليُت يف كتابو جامع الدروس العربية 
أخذ  ٜ٘حيث اإلعراب وبناء. إن النحو علم أبصول تعريف هبا الكلمات العربية من

علماء النحو القدماء مفهوم النحو ٔتفهوم خاص يركز حول اإلعراب كانوا يعرفونو على 
وقال حسُت سليمان قورة   ٓٙأنو علم تعريف بو أحوال أو اخر الكلمات إعرااب وبناءا.

١تقاصد ابلداللة وبذلك فيعرف الفاعل من ا١تفعول معٌت النحو ىو أن تتبُت أصول ا
وقال عبد العليم  ٔٙوا١تبتداء من ا٠ترب وإمنا التهدي إىل ا١تفاىيم السليمة من العبارات.

 ٕٙإبراىيم، القواعد أدة من أدوات تسهيل استخدم اللغة األجنبية.

 مشكالت يف تعليم النحو . ب

يف كوننا نتعلم العربية قواعد   إن جوىر ا١تشكالت ليس يف اللغة ذاهتا، وأمنا ىو
صنعة، وإجراءات تلقينية، وقوالب صماء نتجرعها ٕترعا عقيما، بدال منتعليمها لسان أمة، 
ولغة حتاة. إن النحو العريب من حيث ٤تتواه طرائق تدريس يل علما لًتبية ا١تلكة اللسانية 

د أدى ىذا، مع مرور الزمان، العربية، وإمنا ىو علم تعلم وتعلم صناعة القواعد النحوية . وق
 ٖٙإىل النفوز من دراستو، وإىل ضعف الناس الناشئة يف اللغة بصفة عامة. 

                                                           
 ٙٔ، ص. ٕٔ( ط. ٜٜٚٔ، )ا١تكتبة العصرية، جامع الدروس العربيةمصطفى الغاليُت،  ٜ٘
 ٙٔتب العلمية، د.ت(، ص. )بَتوت: دارالك القواعد األساسية اللغة العربيةأٛتد ا٢تام مشر،  ٓٙ
)القاىرة:  تعليم اللغة العربية دراسة ٖتليلة ومواقف تطبيقهنحسُت سليمان قورة، ٔٙ

   ٜٕٗ، ص. ٖ(، ط.ٜٚٚٔدارا١تعارف،
 ٖٕٓن ص.ٜٜٔٙٔ، )القاىرة: دارا١تعارف،ا١توجو الفٌت ١تدرس اللغة العربيةإبراىيم، عبد العليم،  ٕٙ
 ٖٕٛ(، ص. ٕٓٓٓ، )القاىرة : دارالفكرالعريب، غة العربيةتدريس فنون اللعلي أٛتد مدكور،  ٖٙ
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مياسرة أسلوب تدريس القواعد النحوية يف كثَت من األحيان للطريقة القيا سية 
القائمة على االستنباط، يعٍت البدء ابلقاعدة ٖتفظ مث تعزز ابألمثلة والشواىد من أي سبيل 

 تكن مستعملة، مع أن الواجب الًتبوي يقتضى قيام تدريس القواعد على كلتا ولو مل
الطريقُت : القياسية واالستقرائية مع مرعاة استعدادات   ا١تتعلمُت وقدرهتم والنواحى الوظيفية 

 ٗٙيف أدائهم اللغوى.

 اْلعراض من تعليم النحو . ج
حصة، ال حفظ إن الغرض من تعليم النحو ىو تكوين ا١تلكة اللسانية الصحي

القواعد اجملردة، فالعريب األول الذي أخذت اللغة عنو مل يكن يدري ما اٟتال وما 
التمييز، ومل يعرف الفرق بُت ا١تبتدأ والفاعل، فكل ىذه أٝتاء ٝتاىا مشايخ النحو 

 ٘ٙعندما وضعوا قواعد اللغة ٟتفظها من اللحن.

 ومن أىداف تعليم النحو، وىي يلي:

دقة ا١تالحظة والربط وفهم العالقة ا١تختلفة بُت الًتاكيب ٘تنية القدرة على  .0
 ا١تتشاهبة إىل جانب ٘ترين الطالب عل التفكَت ا١تنظم.

أقدار الطالب على سالمة العبارة وصحة األداء وتقومي اللسان وعصمتو من  .8
 ا٠تطأ يف الكالم أي ٨تسُت الكالم والكتابة.

وجعل ىذه احملاكات مبينة إقدار الطالب على ٤تاكات األساليب الصحيحة  .0
 على أساس مفهوم بدال من أن يكون آلية ٤تضة.

                                                           
 ٙٚ-٘ٚ، )القاىرة : دارلفكر العريب( تعليم العربية والدين اللمم والفنرشدى أٛتد طعيمة،  ٗٙ
 ٕٔٛ(. ص. ٕٓٓٓ، )القاىرة : دارالفكر العريب، تدريس الفنون اللغة العربيةعلي أٛتد مدكور،  ٘ٙ
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إقدار الطالب على ترتيب ا١تعلومات وتنظيمها يف ذىنو وتدريبو على دقة  .4
 التكفَت التعليل واالستنباط

٘تنية قدرات الطالب على ٘تييز ا٠تطأ فيما يستمع إليو ويقرأه ومعرفة أسباب  .5
 ذلك ليجتنبو.

 لنحوطريقة تعليم ا . د

الطريقة ىي عبارة عن ا٠تطة العامة لعرض ا١تادة اللغوية بصورة منظمة أو 
إضافة من   ٙٙا٠تطة الشاملة اليت يستعاف هبا يف ٖتقيق ا٢تدف الًتبوي ا١تنشود.

اٟتديث عن طرق تعليم النحو، يتناول اآلن عن طرق مشهورة يف تعليم النحو فهناك 
 ٚٙة.الطريقة القياسية والطريقة االستقرائي

 الطريقة القياسية .ٔ

ىذه الطريقة تسمى ابلطريقة االستنتاجية، وىي اليت تبدأ بعضر القاعدة 
وىي أقدم الطرق الثالث، وقد  ٛٙالنحوية مث بتقدمي األ٦تثلة والشواىد لتوتيهحا.

احتلت مكانة عظيمة يف التعليم قدديا. األساس الذي تقوم عليو فهو عملية القياس 
من العقيقة العامة إىل القيقة اٞتزئية. ومن القانون العام إىل  حيث ينتقل الفكر فيها

اٟتاالت ا٠تاصة، ومن الكايل  إىل اٞتزئي، ومن ا١تبادئ إىل النتائج، وىي بذلك 
                                                           

)ا١تملكة العربية السعودية: دار عامل  مذاىب وطرائق يف تعليم اللغات٤تمود إٝتاعيل صيٍت وآخرون،  ٙٙ
 ٕٛ(. ص. ٜٜٓٔالكتب،

)األردون:  الطرائق العملية يف تعليم اللغة العربيةطو علي حسُت الدليمي وآخران،  ٚٙ
 ٜٖ(.ص. ٖٕٓٓدارالشروق،

 ٖٗ(.ص. ٜٜٔٔ)لبنان: دارالنفائس، خضائض العربية وطرائق تعليمهاانيف ٤تمود معروف،  ٛٙ
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إحدى طرق التكفَت اليت يسلكها العقل يف الوصول من ا١تعلوم إىل اجملهول، ولقد 
 ٜٙطانت سائدة يف تعليم النحو يف ا١تطلع ىذا القرن.

 الطريقة االستقرائية .ٕ

ىذه الطريقة ٝتيت ابلطريقة االستنباطية، ونشأت مع مقدم أعضاء البعثات 
التعليمية من أورواب، وىي اليت تبدأ ابألمثلة اليت تشرح وتناقش مث تستنبط منها 

ومن ٦تيزات ىذه الطريقة أن الطالب يشًتك يف استخدام القاعدة  ٓٚالقاعدة.
ة فعال من خالل قراءة وكتابة اٞتمل ا١تتضمة للقاعدة، وصياغتها وأنو ديارس اللغ

  ٔٚولذلك يصبح التعميم فهوما لديو وذا داللة.

 طريقة ا١تعدلة  .ٖ

ومن الصور اليت أخذهتا ىذه الطريقة معاٞتة بعض أبواب منهج النحو بطيقة 
التطبيق العملي دون حاجة إىل شخر قواعدىا، وأما ما عداىا من األبواب فيجب 

على طريقة استنباطية، ولكن ليس يف ظل ىذه األمثلة ا١تتكلفة ا١تبتورة اليت أن يدرس 
تنتزع من أودية ٥تتلفة ال جيمع شتاهتا جامع، وال ٘تثل معٌت يشعر الظالب أنو يف 
حاجة إليو، بل جيب أن تدرس يف ظالل اللغة واألدب خالل عبارات قيمة كتبت يف 

                                                           
(ص. ٜٜٙٔ)القاىرة: دارا١تصدارية البتانية، تعليم اللغةالعربية بُت النظرية والتطبيقحسن شحانة،  ٜٙ

ٕٓٛ 
 ٖٕٛ(. ص. ٜٜٔٔ، )القاىرة : داراشواف،، تعليم الفنون اللغة العربيةعلي أٛتد مدكور ٓٚ
)إيسيكو : منشورات اإلسالمية ، طرائق تعليم اللغةالعربية لغَت الناطقُت هبادمحم كامل النقة وآخران،  ٔٚ

 ٕٕٗ( .ص. ٖٕٓٓلًتبية والعلوم والثقافة، 
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يف ا١تطالعة، أو من دروسهم يف التاريخ، موضوع حيوي يهم الطلبة ٗتتار من كتبهم 
 ٕٚأو غَته من مواد الدراسة ٦تا يتصل ابٟتوادث اٞتارية بُت ٝتعهم وبصرىم.

 تعليم النحوتطبيق ادلدخل االتصايل الكامبيومي يف  . ه

أما خطوات التعليم ابلتطبيق ا١تدخل االتصايل الكامبيومي، يبدأ ابألنشطة 
وا١تمارسة واألخَت االختبار. تقدمي ا١تواد وخطوات  التعليمية من االفتتاح مث التسليم

 ٖٚتعليمو ٦تا يلي:

 سلم ا١تدرس ويسأل عن حا٢تم .ٔ

 يقرأ كشف اٟتضور .ٕ

 يرتكز التالميذ ٔتراجعة التعلم ا١تاضي ويتعلقو ابلتعلم اآلن .ٖ

يسأل ا١تدرس عن الدرس ا١تاضي إىل التالميذ وما عالقتو ابلدرس  .ٗ
 اآلن

 جييب التالميذ بو .٘

 درس التأكيد عن الدرس الذي سيتعلم اآلنإعطاء ا١ت .ٙ

 تقدمي ا١تواد : .ٚ

 األول( أ

                                                           
 ٕٕٔمراجع السابق. حسن شحاتة، .ص. ٕٚ
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 Nazri Syakur. Revolusi Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab: Dari pendekatan Komunikatif ke 

Komunikatif Kambiumi.(Yogyakarta: Pedagogia,2010) hal.  811-812  
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تقدمي النص القراءة مع الصوت عنها اليت يعطى ا٠تط ٖتت  -
 عدد الكلمة أو ا١تفردات اٞتديدة

تصريح على ا١تفردات اٞتديدة بشكل السياق أو بتقدمي  -
ا١تضاد وا١تًتادفات أو ا١تشهد أو الصورة أو شخص غَت 

 ذلك

درس عن ا١تفردات اٞتديدة اتبيعها وتقليدىا إذا يشرح ا١ت -
التالميذ.ا١تثل يف تشريح معٌت "التلميذ الصغَت" و"التلميذ 
الكبَت" يدع ا١تدرس التلميذان يتكون من التلميذ 
الكبَتوالتلميذ الصغَت وإذا تكلم ا١تدرس"التلميذ الكبَت" فهو 

َت" يرشد إىل التلميذ الكبَت وإذا تكلم ا١تدرس"التلميذ الصغ
فهو يرشد إىل التلميذ الصغَت، فإذا تكلم ا١تدرس "أستاذ" 

ألن يتبع  فهو يرشد إىل نفسو، وكذلك أيمر ا١تدرس التالميذ 
 كل كالمو مرارا، حىت يفهمو التالميذ فهما جيدا

 الثاين( ب

تقدمي النص القصَتة ويسمح التلميذان لقراءتو قراءة جهرية،  -
 مث يستمر بقراءة صميتة.

سئلة االستعاب، يعٌت بتقدمي األسئلة يتعلق مع مث تقدمي األ -
 النص القراءة لسانيا لتطبيق مهارة الكالم التالميذ
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 ج( الثالث

ٖتت النص القراءة، تقدمي الشكل والًتاكيب الذي   -
تستخدمو يف النص يف شكل اٞتدوال عن القواعد واآلن فعل 

ن ا١تضارع + ضمَته، أبمثلة موجودة فيو الذي يناشره األلوا
 اآلخر

يتبع التالميذ األمثلة يف اٞتدوال بدون تشريح من ا١تدرس  -
 عن قواعد فيو، لكي ال أيثر التالميذ ابلقرار القواعد مباشرة

 د( الرابع

تطبيق القواعد يف اٞتدوال إىل اٞتملة ا١تفيدة، وتقدم الصورة  -
 بو

 ه( ا٠تامس

 يكتب الفقرة عن الصورة )األنشاء وا١توجة( - 

 بار التقوميو( االخت
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 مدخل ومنهج البحث . أ

اعتمادا على أسئلة البحث الذي يكتبو الباحث يف كتابة ىذا البحث اب١تدخل الكّمي.  
كان خاّصة ىذا ا١تدخل ىو اعتمادا على ٚتع البياانت وٖتليلها )عددّي(. إن ا١تدخل 

التجرييب. نعرف التجربة أبهّنا سؤل الذي يستخدمو الباحث يف ىذا البحث ىو البحث 
وبتعرب ابن خلدون نفسو، أمر  ٗٚيوجو إىل الواقع، أو حوار بُت الباحث والواقع ا١تداين.

حيدث )يف ا١ترات ا١تتعددة ابلتكرار ليحصل عنو العلم أو الظّن( وهبذا يصبح ا١تدخل 
 ٘ٚالتجرييب ا١تدخل الواحد الذي تستخدم يف دراسة وقائع وأحداث ماضية.

 Quasi Eksperimenيف ىذا البحث التجرييب يستخدم الباحث ا١تنهج شبو التجرييّب 
يعٍت إحدى من ا١تنهج التجرييب اليت هتدف إىل التعبَت عن عالقة السببية بطريقة تكّون 

. ويف منهج الدراسة اختار الباحث فصلُت ، مثّ ٙٚاجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة
 وعة ٕتريبّية وضابطها. جعلو ٣تموعتُت، ٣تم

مّث أعطامها اإلختبار القبلي، مّث يدخل على اجملموعة التجريبّية ا١تتغَت التجرييب )العامل 
ا١تستقبل( وبقيت اجملموعة الضابطة ما تدخلها ا١تتغَت التجرييب، مّث بعد ذلك قاس مسوامها 

                                                           
 ٕٓٓٓرجاء وحيد دويدري، البحث العلمي أساسية النظريّة و٦تارستو العلمّية. دمسق: دار الفكر، ٗٚ

 ٕٕ٘م، ص 
ٕٕٚنفس ا١تراجع. ص ٘ٚ
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ا١تستخدمة للحصول على التحصيلي ابإلختبار البعدي. وا١تنهج شبو التجرييب طريقة البحث 
 أتثَت تطبيق ا١تدخل االتصايل الكامبيومي يف تعليم النحو.

 ميدان البحث   . ب

سنة الدراسّية  .مدرسة البهجة ا١تتوسطة اإلسالمية القرآنية شَتبونميدان البحث ىو يف 
ٕٓٔٚ /ٕٓٔٛ. 

 جمتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها . ج
واالستَتاد احملدد ٘تاما. وأّما عينة ىي  عدد ٣تتمع ىو ٣تموعات من األفراد مع اٞتودة 

 . ٚٚوا٠تصائص من اجملتمع
مدرسة البهجة إّن ٣تتمع البحث يف ىذا البحث ٚتيع الطالب يف الفصل الثاين يف 

وعددىم ٙتانية وتسعُت  ٕٛٔٓ/ ٕٚٔٓسنة الدراسّية   ا١تتوسطة اإلسالمية القرآنية شَتبون
ىو  /( طالب. يف الفصل الثاين)أ(ٖٚثالثُت) ( طالب. و عينة ىذا البحث وىي عنٜٛ)

( طالبا، والفصل الثاين )ب( ىو الفصل التجرييب ٜٔالفصل الضابطة عددىم تسعة عشر)
( طالبا. وأسلوب اختيارىا ابلعينة عشوائّية بسيطة ألّن اجملتمع ٛٔوعددىم ٙتانية عشر )

 متجانس. 

 البياانت ومصادر ها . د
ي من كل أين مبحث اكتسااب. فإذا يستخدم كان مصادر البياانت يف البحث ى

الباحث يف ٚتع البياانت ا١تالحظة أو  اإلختبار فمصادر البياانت تسّمى ٔتستجيب، ىو 
الشخص اإلستجايب ألسئلة الباحث. أسئلو مكتواب كان أو شفهيّا. ليسّهل أن يعرف 

  مصادر البياانت.
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 ىذا البحث، يستخدم الباحث مصادر البحث. منها :
 ياانت اْلساسّيةالب .ٔ

البياانت األساسّية ىي البياانت الذي يكتسب ٖتريرىا من مصادرىا ليالحظ 
ويسجيل يف مدة أساسّية البحث. وأيخذىا الباحث من عملّية تعليمّية اللغة العربّية يف 

مدرسة البهجة ا١تتوسطة اإلسالمية القرآنية )أ( و)ب( يف مدرسة ا١تتوسطة فصل الثاين 
. وىي نتيجة اإلختبار من عملية تعليميتها و ٕٛٔٓ/ ٕٚٔٓلدراسّية سنة ا شَتبون

   حصيل ا١تعلومات من اإلستبانة.
 البياانت الثنويّة .ٕ

أّما البياانت الثنويّة ىي البياانت ا١تساعدة لتكميل البياانت األساسّية. وأيخذ 
مية القرآنية مدرسة البهجة ا١تتوسطة اإلسالالباحث البياانت من معلم اللغة العربّية يف 

 .ٕٛٔٓ/  ٕٚٔٓسنة الدراسّية  البهجة شَتبون
تصميم البحث التجرييب الذي حيتاج إىل البياانت الكمّية. البياانت الكّمية ىي 
نتائج اإلختبار من الطالبات . وكذلك البياانت من نتائج ا١تالحظة عن عملية 

 : ٔ.ٖك كما جدوال التدريس. وكذلك البياانت من نتائج اإلستبانة. أّما بيان ذل
 مصادر البياانت و البياانت

 (ٔ.ٖجدوال) 

 البياانت مصادر البياانت رقم
نتيجة الطالب ابستخدام ا١تدخل االتصايل الكامبيومي  ا١تتعلم فصل )ب( ٔ

 النحو )قبل وبعد(
 نتيجة النحو  ا١تتعلم فصل )أ(  ٕ
 عملّية التعليم والتعلم يف ذلك الفصل ا١تعلم ٖ
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 أسلوب مجيع البياانتأدوات و  . ه
 استخدم الباحث يف أدوات البحث وأسالب ٚتيع البياانت كما يلي:

 ادلالحظة  (ٔ
ىي وسيلة يستخدمها اإلنسان العاد يف كتسابو ٠ترباتو ومعلوماتو ا١تالحظة 

حيث ٧تمع خرباتنا من خالل ما نشاىده أو نسمع عنو  ولكن الباحث حُت 
ن مالحظتها أساسا ١تعرفة واعية أو فهم يالحظ فإنو يتبع منهجا معينا جيعل م

.ويستخدم الباحث ٞتمع البياانت عن الظواىر ا١توجودة من ٛٚدقيق لظاىرة معينة
نشاطات ا١تدرسة الذي يدرس التالميذ من اشًتكهم واىتمامهم هبذه العملية 
التعليمية  للحصول على البياانت اليت تتعلق بنشاطات ا١تعلمة والطالب يف عملية 

والباحث يستخدم ا١تالحظة اب١تشاركة وىي الباحث يشارك مع  .النحو تعليم
 . ٜٚأنشطة األشخاص الذي يكون مصادر بياانت البحث

يتم تسجيل ما يالحظو الباحث يف أثناء ا١تالحظة. وال جيوز أن يؤجل 
ا١تالحظة وذالك ألهنا قد يسمى  الباحث تسجيل ما يالحظ إىل ما بعد انتهاء

ر ا٢تامة. و يقوم بعض الباحثُت ابستخدام أدوات تسجيل  تسجيل بعض ا١تظاى
كاستخدام الكامرات أو األشرطة و التسجيالت. إال على ذالك جيب أن يتم 
بعناية و ٔتوافقة األشخاص الذي سنالحظهم ألهنم قد يرفضون ذالك أو قد 

 يغَتون من سلوكهم إذا شعروا بوجود األالت التصوير أو التسجيل.
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 اإلختبار (ٕ
ىو عبارة عن سلسلة من األسئلة أو التمرينات أو االت أخرى ختبار اإل

ا١تستخدمة لقياس ا١تفردات و ا١تعرفة و الذكاء والكفاءة و ا١تلكة اليت ديلك الفرد 
و اإلختبار ىو أدات النشاطات ا١تعقدة لتقدير سلوك الشخص  ٓٛأو اٞتماعة.

 ٔٛا١تعينة.اليت تصور الكفاءة اليت ديلكها يف ا١تادة الدراسية 
اإلختبار ا١تستخدم يف ىذا البحث ىو اإلختبار القبلي  يعٍت إختبار يعطي 
قبل إجراء التجربة  و اإلختبار البعدي  يعٍت إختبار يعطي بعد إجراء التجربة. 

 ، وا١تساعدة  ابلكامرات و التسجيالت.تكرارواإلختبار ىو إختبار ال
الطلبة األولية قبل قيام اإلجراء،  وا٢تدف من االختبار القبلي معرفة إىل كفائة

   ٕٛوأما من االجتبار البعدي معرفة تقدم الطلبة يف أخر دور.
 (ٕ،ٖاٞتدول )

 معيار نتيجة االختبار

 الرقم ا١تستوى نسبة ا١تئوية
 ٔ ٦تتاز ٓٓٔ-ٓ٘ ٜٚ
 ٕ جيد ٜٗ،ٜٚ-ٓ٘،٘ٙ
 ٖ موسط ٜٗ،ٗٙ-ٓ٘،٘٘
 ٗ مقبول ٜٗ،٘٘-ٓ٘ ٓٗ

 ٘ ضعيف ٜٗ،ٜٖ-ٓ
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 ةاإلستبان (ٖ
اإلستبانة ىي األسئلة ليعرف اسًتاتيجية اإلجتماعّية الذي يستخدم التالميذ 
لتحقيق استطاعة النحو للتالميذ ذلك ا١تعهد.  وأكد أريكونتو أن اإلستبيانة ىي 

 .ٖٛاألسئلة ا١تكتوبة ا١تستخدمة للحصول على معلومات من اجمليبُت
 تسجيل األسئلة يف ىذا البحث الباحث يستخدم اإلستبانة للتالميذ يعٍت

مدرسة ا١تتوسطة اإلسالمية عن ا١تدخل االتصال الكامبيومي يف تعليم النحو 
. اإلستبانة ١تقياس ا١تدخل االتصال الكامبيومي ا١تستخدمة القرآنية البهجة شَتبون

يف عملية التعليم من خالل يبحث الباحث يف تلك الفصل. ويستخدم الباحث 
وىو اإلستبانة أيمر اجمليبُت تقدمي إجاابت  ا١تغلقة ىي اإلستبانة ا١تغلقة. اإلستبانة

   .ٗٛعن طريق اختيار اإلجابة ا١توجودة
ويستخدمو الباحث ١تعرفة االستجاابت التالميذ على استخدام ا١تدخل 
االتصال الكامبيومي يف تعليم النحو، ومنوذج ىذا االستبابة سكاال ليكَت تكون 

افق، غَت موافق، غَت موافق جدا. وتقريرات يف من أربع االتبارات: موافق جدا، مو 
 االستبابة تعتمد على االستجاابت التالميذ كمثل االىتمام والرغبة واالقتناع.

 (ٖ،ٖاٞتدول )
 معيار االستجاابت التالميذ

 الرقم ا١تستوى نسبة ا١تئوية
 ٔ ٦تتاز ٓٓٔ-ٚٙ
 ٕ جيد ٙٙ-ٖٗ
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 ٖ فاشل ٖٖ-ٓ
 

 طريقة حتليل البياانت . و
 تو  ا٠تطوات ٖتليل البياانت تشمل ثالث خطوات، وىي:قال أريكن

 اإلعداد .ٔ
يف ىذه ا٠تطوة يقوم ا١تعلمون إبعداد التعليم وکذلك جيعل اتفاق مع الباحثُت 

 حول شيء سيعرب يف ىذا البحث. أّما اإلعداد كما يلي: 
ٖتقق األٝتاء أو اكتمال شخصّية الطالب الذي ىو موضوع البحث. ويتم ( أ

 جنب أدواة االختبار بدون األٝتاء.ىذا النشاط لت
 ٖتقق اكتمال البياانت، تفّحص أدوات البياانت. ( ب

 التبويب .ٕ
وإعطاء الدرجة إلستبانة اسًتاتيجية االجتماعية واختبار مهارة كالم الطالب، 

 ابلشرط األتية:
من تسجيل األسئلة وٖتّقق اإلجابة من تسجيل أسئلة اإلستبانة، مّث وّضح ( أ

من كل موضوع. إذا الطالب جييب أألسئلة ا١تناسبة يف الباحثة اإلجابة 
 إستبانة اإلجتماعّية ومعيار التقومي. 

 تسجيل تقومي إختبار النحو الذي يناسب بُت وجو ومعيارىا. ( ب
   ٖتليل البياانت .ٖ

لتحليل البياانت الكمية . يستخدم الباحث التحليل اإلحصائي. ألن هتدف 
رانت بياانت من متغَتين ذلك الفاصل الزمٍت ىذه الدراسة إىل إختبار أمهية مقا

اختبارات عينتُت. كما قال أٛتد بدر : التحليل  T–مث استخدام اختبار 
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األحصائي فهو يتضمن عملية ا١تعينة واليت سبقت اإلشارة إليها، أي إختبار 
 ٚتاعة صغَتة ٘تثل ا١تمجتمع الكبَت ا١تختارة منو.

  t =    

Mx  =جملموعة التجربية١تعدىل من امقياس ا 

My جملموعة الضابطة= مقياس ا١تعدىل من ا 

x∑ = العدد التنوعي يف كل نتائج  من اجملموعة التجربية 

y∑ = العدد التنوعي يف كل نتائج  من اجملموعة الضابطة 

Nx العدد التالميذ يف اجملموعة التجربية = 

Ny العدد التالميذ يف اجملموعة الضابطة =ٛ٘ 

 ما الفروض من ىذا الرمز :أ 

 ٙٛتقرير "ت": 

T test  > )ت" اٟتسايب"(t table  = )ت" اٞتدويل"(H1  = حصلت التجربية =
 مقبول

T test  < )ت" اٟتسايب"(t table  = )ت" اٞتدويل"(H0  = فشلت التجربية =
 مردود
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 H1  توجد الفرق الداللة بُت تعليم النحو ابستخدام ا١تدخل االتصايل =
كامبيومي يف الفصل الثاين "ب" وبدون استخدام ا١تدخل االتصايل الكامبيومي يف الفصل ال

 .الثاين "أ" ٔتدرسة البهجة ا١تتوسطة اإلسالميةالقرآنية شَتبون
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 الفصل الرابع
 انت وحتليلهااعرض البي

 
 جة شَتبونا١تبحث األول: حملة عن مدرسة البهجة ا١تتوسطة اإلسالمية القرآنية البه

 ٚٛأحوال ادلدرسة .أ 
 مدرسة البهجة ا١تتوسطة اإلسالمية القرآنية شَتبون :  اسم ا١تدرسة

 ٖٜٜٓٓ٘ٛٙ: رقم ا١تدرسة الوطنية
 :األىلية  حالة ا١تدرسة

 ٜٚٔ:الشارع فاغَتان جاكرابوواان رقم.   العنوان
 ٕٜٕ٘ٓٛٛ-ٖٕٔٓ:  رقم ا٢تاتف

 :شَتبون   ا١تدينة
 :سيندانج   القرية
 :جاوى الشرقية   الوالية

 :أٛتد حافظ  رئيس ا١تدرسة
 s1:  الًتبيةالنهائية

 دلتوسطة اإلسالمية القرآنية شريبون ا البهجةاتريخ مدرسة  .ب 
أتسست مدرسة البهجة ا١تتوسطة اإلسالمية القرآنية شَتبون يف التاريخ 

، مؤسس ىذه ا١تدرسة أبوي حيِت زين ا١تعارف وىو من العلماء ٕٗٔٓأكتبَت 
ة يف اندونيسييا. ىذه ا١تدرسة يف داخل ا١تعهد البهجة. وىي ا١تدرسة اٞتديدة ا١تشهر 

                                                           
 ترجم من مقابلة مع: ٚٛ
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١تتوسطة اإلسالمية القرآنية البهجة شَتبون للتطوير  ا١تدرسة ايف ا١تدينة شَتبون. تركز 
الطبيعة اٞتيدة واألخالق الكردية يف الطلبة بتكامل قيمة اإلسالمية اليت أكدْت على 

 القرآن و السنة النبوية.تربية السلوكية أبساس 
 دلتوسطة اإلسالمية القرآنية شريبون ادلدرسة االبهجة  رؤية ورسالة .ج 

 رؤية .ٔ
ترقية الذىنية وا١تعرفية والشخصية واألخالق الكردية ومهارة العيش  . أ

 ا١تستقل وا١تتابعة يف الًتبية ا١تتتابعة.
تكون ا١تدرسة  تستطيع أن ٖتاضر اإلنسان الذي يتمسك ابلقرآن . ب

 سنة ألىلو ودينو ووطنو وبالده.وال
 رسالة .ٕ

 مّونت الطلبَة األخالق الكردية. أ
 أودت الطلبة ابلقرآن. ب
الشعور اب١تسؤولية و استعداد أعطت الطلبة العلوم الدينية اليت ديلك . ج

 ليعمر الوطن ابلسياسة واٞتميلة
 أحوال ادلدرسْي .د 

البهجة شَتبون  ا١تدرسة ا١تتوسطة اإلسالمية القرآنيةمعرفة أحوال ا١تدرسُت يف  
 جيعل الباحث اللوحة كما يلي:

 (ٔ،ٗاٞتدول )

 الرقم اسم ا١تواد الدراسية
 ٔ أٛتد حفيظ اللغة العربية

 ٕ عفيف حافظ راشدي اللغة اإل٧تليزية
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 ٖ كورنييا وايت عزيزة علم اٟتاسوب
 ٗ إيفا فورانماساري حفظ القرآن
 ٘ ايين كوماالساري اللغة العربية
 ٙ دمحم إٝتاعيل ميةتعليم اإلسال

 ٚ يييان ىَتاينيت العلوم اإلجتماعية
 ٛ إمام نور الرٛتن الرايضة
 ٜ أسيو راحايو الفان
 ٓٔ سييت عائشة الرايضة

 ٔٔ دمحم ألفي شهرين الرايضيات
 ٕٔ انان كوٝتاان اإلدارية

 ٖٔ نييا داينية علم األحياء
 ٗٔ ريتنو فوسفيتاساري اللغة االندونيسيا

 ٘ٔ أحدم ىشام بن شهاب قاألخال
 ٙٔ ميمُت راضية تعليو ا١تواطنة

 ٚٔ نور ليلة تعليم اإلسالمية
 ٛٔ عزى مزينة الرايضيات

 ٜٔ حسن مبارك اللغة االندونيسيا
 ٕٓ إيفا ٛتيدة اللغة العربية

 ٕٔ إنتان مونيك عزيبة اللغة اإل٧تليزية
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 أحوال التالميذ .ه 
١تتوسطة اإلسالمية القرآنيةالبهجة يف السنة الدراسية وأما عدد التالميذ يف ا١تدرسة ا

 كما يلي:  ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓ

 (ٕ،ٗاٞتدول )

 األٝتاء ا١تدرسُت اجملموع العدد الفصل الرقم
   التلميذة التلميذ  
أ-ٚ ٔ  حسن مبارك   ٕ٘ 
ب-ٚ ٕ  عزى مزينة  ٖٕ  
  ٕ٘ ٕٖ ٗٛ  
أ-ٛ ٖ  أسيو راحايو   ٜٔ 
ب-ٛ ٗ  نييا داينية   ٛٔ 
ج-ٛ ٘  ميمُت راضية  ٕٚ  
  ٖٚ ٕٚ ٙٗ  
أ-ٜ ٙ  يييان ىَتاينيت   ٜٔ 
ب-ٜ ٚ  دمحم ألفي شهرين   ٚٔ 
ج-ٜ ٛ  ريتنو فوسفيتاساري  ٚٔ  
د-ٜ ٜ  إنتان مونيك عزيبة  ٛٔ  
  ٖٙ ٖ٘ ٚٔ  
  ٖٛٔ ٘ٛ ٜٛ العدد 
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 أحوال الوسائل واْلبنية ادلدرسة .و 

 (ٖ،ٗاٞتدول )

 رقم عليميةالكتاب ا١تقرر الت العدد اٟتال
 ٔ غرفة التعليم ٜ جيد
 ٕ غرفة رئيس ا١تدرسة ٔ جيد
 ٖ غرفة ا١تدرس ٔ جيد
 ٗ غرفة السكريًتية ٔ جيد
 ٘ ا١تكتبة ٔ جيد
 ٙ غرفة الصحة ٔ جيد
 ٚ غرفة الضيوف ٔ جيد
 ٛ ٛتام ا١تدرس ٕ جيد
 ٜ ٛتام التالميذ ٙ جيد
 ٓٔ معمل اٟتاسوب ٔ جيد
 ٔٔ ا١تسجد ٔ جيد

 

 لتنظيميهيكل ا .ز 

 (ٗ،ٗاٞتدول )

 وظيفة األٝتاء الرقم
 رئيس ا١تدرسة أٛتد حفيظ ٔ
 ٤تاسب إمام أ١تشاة ٕ
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 مسؤول اإلدارية انان كوٝتاان ٖ
-ٜمسؤول ا١تنهجية وويل الفصل  دمحم ألفي شهرين ٗ

 ب
 مسؤول الطالبية ميمُت راضية ٘
 مسؤول البواسطتية إمان نور رٛتن ٙ
 ٖتفيظ القرآنمسؤول  أٛتد سيف الدين ٚ
 أ -ٚويل الفصل  حسن مبارم ٛ
 ب -ٚويل الفصل  عزى مرينة ٜ
 ج-ٚويل الفصل  إيفا فورانما ساري ٓٔ
 أ -ٛويل الفصل  أسيو راحايو ٔٔ
 ب -ٛويل الفصل  نييا دانية ٕٔ
 أ-ٜويل الفصل  يييان ىارايين ٖٔ
 ج-ٜويل الفصل  ريتنو فوسفيتا ساري ٗٔ

 

 البياانت وحتليلهاادلبحث الثاين: عرض 

جيد الباحث أن  ٕٛٔٓيناير  ٘ٔابعتبار على نتائج ا١تالحظة يف التاريخ 
البيئة يف ا١تدرسة ا١تتوسطة اإلسالمية القرآنية البهجة ىى بيئة جيدة وٚتيلة ألن تلك 
ا١تدرسة داخل ا١تعهد البهجة شَتبون. ولكن يف عملية التدريس اختلط التالميذ من 

وا١تدرسة اإلبتدائية يف بنيان واحد، وىذا يئثر التالميذ وا١تدرسون  ا١تدرسة ا١تتوسطة
ليجعلوا وليطّبقوا البيئة اللغوية. وانل الباحث أن التالميذ حيفظون كثَت من ا١تفردات، 
‘ ولكنهم مل يستطيعوا أو يشعرون الصعوبة يف التكلم العربية. والتالميذ ال يهتم
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ميذ أن الدرس اللغة العربية درسا عاداي وال يعرفون اىتماما خصا للغة العربية ورأ التال
الفوائد من العربية ألهنم ال جيدوا كثَت بدفاع اللغة العربية. وا١تشكلة الغالبة أن 
التالميذ ال يستطيعون أن يرّكبوا تركيب النحو، وىذا السبب يظنون أن اللغة العربية 

 ىي اللغة الصعبة.
حيتاجون إىل الشرح ا١تستمر عن األمر.  من ىنا، رأى الباحث أن التالميذ

يف كيفية التكلم اٞتيدة والتعليم الفرحية اب١تدخل ا١تناسب لفهمهم على الدرس الذي 
يدرس عليو التالميذ. إذْن يريد الباحث أن حيحَّسن تعليَم النحو لَدى التالميذ بتطبيق 

ْدَخل ااِلّتصايل الكاْمِبيومي.
َ
 ا١ت

كامبيومي يف تعليم النحو يف ادلدرسة ادلتوسطة تطبيق ادلدخل االتصايل ال . أ
 اإلسالمية القرآنية شربون

 (٘،ٗ)اٞتدول 

 (ٕٛٔٓفرباير  ٕاللقاء األول )يوم اٞتمعة،  النقات
 دقيقة ٓٙالوقت: 

ا١تادة والطريقة وا١تدخل 
 والوسائل

تح الباحث ابلسالم و الدعاء مع افت .ٔ ا١تقدمة
التالميذ ويقرأ كشف اٟتضور و يتكلم 

لباحث ابللغة العربية كلو إال يف بعض ا
 الكلمة الذي مل يفهم التالميذ هبا

بدأ الباحث ابلتعارف  بُت الباحث  .ٕ
والتالميذ وبُّت الباحث ا١تقصود دخول 

 إىل ذلك الفصل
بدأ الباحث إبعطاء االختبار القبلي إىل  .ٖ
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 التالميذ ١تعرفة 
بدأ الباحث إبعطاء االختبار القبلي  .ٔ األنشطة

تالميذ ١تعرفة قدرة التالميذ قبل إىل ال
تطبيق ا١تدخل االتصايل الكامبيومي 

 يف تعليم النحو

 

 

 

 (ٙ،ٗ)اٞتدول 

 (ٕٛٔٓفرباير  ٘اللقاء االثاين )يوم االثنُت،  النقاط
 دقيقة ٓٙالوقت: 

ا١تادة والطريقة وا١تدخل 
 والوسائل

تح الباحث ابلسالم و الدعاء مع تفا .ٔ ا١تقدمة
ف اٟتضور و يتكلم التالميذ ويقرأ كش

الباحث ابللغة العربية كلو إال يف بعض 
 الكلمة الذي مل يفهم التالميذ هبا

قدم الباحث السؤال ١تعرفة خربة ت .ٕ
التالميذ عن ا١تواد ا١تاضية وتعاقها اب١تادة 

  سيدرس اآلنيتال
خرب الباحث عن األىداف من الدرس  .ٖ

 اليوم متتابعا

 
 

 ا١تادة : ا١تبتدأوا٠ترب
 -الطريقة:

ا١تدخل: االتصايل 
 الكامبيومي

الوسائل: كتاب النحو 
 والسبورة

 تقدمي الباحث ا١تفردة ابلصوت ا١ترتفع و  .ٔ األنشطة
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 يستمع التالميذ 
ر الباحث طالبُت الكبَت والصغَت ااخت .ٕ

 ليقدما أمام الفصل
ذكر الباحث نفسو "أان معلم وىذا  .ٖ

 التلميذ )اب١تعرفة("
سأل الباحث "من أان؟" و جييب  .ٗ

الميذ ابللغة األم )الًتٚتة( وكذلك الت
يسأل "ومن ىو" وجييب التالميذ نفس 

 اإلجابة
وجو الباحث إىل تلميذين أمام الفصل  .٘

صغَت" يسأل  التلميذو  "تلميذ كبَتل"ا
 الباحث معنهما

بُّت الباحث أن التلميذ ىو ا١تبتدأ  .ٙ
ٔتعٌت ا١تعرفة  يعٌت "التلميذ" عالمتو "ال"

ال" ٔتعٌت ىو ا٠ترب بدون " "كبَت"و
 النكرة  

مل  نأعطى الباحث فرصة للتالميذ الذي .ٚ
 عن الدرس وايفهم

كتب الباحث ٜتسة من األٝتاء كا١تبتدأ  .ٔ التقومي
 و ٜتس من الصفات كا٠ترب

أمر الباحث الطالب ليكتبوا ما كتب  .ٕ
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 الباحث على السبورة
ا١تبتداء  أمر الباحث التالميذ أن يواءموا .ٖ

 وا٠ترب
احث للتالميذ أن يكرروا ا١تفردات أمر الب .ٔ االختتام

 الذي يكتب الباحث يف السبورة
 التالميذ الدعاء قبل اختتام التعليم أقر  .ٕ
ذكر الباحث إليهم أن يراجعوا الدرس يف  .ٖ

 غرفتهم
 الباحث السالم سلموي .ٗ

 

  

 (ٚ،ٗ)اٞتدول 

 (ٕٛٔٓفرباير  ٙاللقاء الثالث )يوم الثالاثء، النقاط
 دقيقة ٓٙالوقت: 

طريقة وا١تدخل ا١تادة وال
 والوسائل

تح الباحث ابلسالم و الدعاء مع تفا .ٔ ا١تقدمة
التالميذ ويقرأ كشف اٟتضور و يتكلم 
الباحث ابللغة العربية كلو إال يف بعض 

 التالميذ هبا وامل يفهم ُتالكلمة الذي
قدم الباحث السؤال ١تعرفة خربة التالميذ ت .ٕ

 يتعن ا١تواد ا١تاضية وتعاقها اب١تادة ال
 س اآلنسيدر 

خرب الباحث عن األىداف من الدرس  .ٖ

ا١تادة :اٞتملة اإلٝتية 
 واٞتملة الفعلية

 -الطريقة:
ا١تدخل: االتصايل 

 الكامبيومي
الوسائل: كتاب النحو 

 والسبورة
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 اليوم متتابعا
تقدمي الباحث ا١تفردات من األٝتاء  .ٔ األنشطة

واألفعال ابلصوت ا١ترتفع و يستمع 
 التلميذ 

نطق الباحث ٚتلة قصَتة اليت تبدأ  .ٕ
 ابألٝتاء أوال مث ابألفعال

كتب الباحث على السبورة جدولُت، أما  .ٖ
يف اٞتدول األول ٚتلة من األٝتاء واٞتدوا 

 الثانية من األفعال
 بينهما الفرقما  عن سأل الباحث .ٗ
بُت الباحث أن اٞتملة اليت تبدأ ابألٝتاء  .٘

تبدأ  تسمى "اٞتملة اإلٝتية" واٞتملة اليت
 ابألفعال تسمى "اٞتملة الفعلية

مل  نأعطى الباحث فرصة للتالميذ الذي .ٙ
 عن الدرس وايفهم

 

أمر الباحث التالميذ ليجعلوا ٜتس ٚتل  .ٔ التقومي
 من اٞتملة اإلٝتية و اٞتملة الفعلية

فرقة األوىل الفرقتُت، الفرق الباحث  .ٕ
ينطقون اٞتملة اإلٝتية و فرقة األخرى 

 علية، ويتبادلون بينهمينطقون اٞتملة الف

 

 أمر الباحث للتلميذ أن يكرروا ا١تفرداث  .ٔ االختتام
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 الذي يكتب الباحث يف السبورة
 ميذ الدعاء قبل اختتام التعليمالتال أقر  .ٕ
ذكر الباحث إليهم أن يراجعوا الدرس يف  .ٖ

 غرفتهم
 قرأ الدعاء قبل أن خيرج من الفصل معا .ٗ
 الباحث السالم سلموي .٘

 

 (ٛ،ٗ)اٞتدول 

 (ٕٛٔٓفرباير  ٚاللقاء الرابع )يوم األربعاء، نقاطال
 دقيقة ٓٙالوقت: 

ا١تادة والطريقة وا١تدخل 
 والوسائل

تح الباحث ابلسالم و الدعاء مع تفا .ٔ ا١تقدمة
التالميذ ويقرأ كشف اٟتضور و يتكلم 

إال يف بعض  هاالباحث ابللغة العربية كل
 الكلمة الذي مل يفهم التالميذ هبا

لسؤال ١تعرفة خربة التالميذ قدم الباحث ا .ٕ
 يتعن ا١تواد ا١تاضية وتعاقها اب١تادة ال

 سيدرس اآلن
خرب الباحث عن األىداف من الدرس  .ٖ

 اليوم متتابعا

 ا١تادة :الفاعل
 -الطريقة:

ا١تدخل: االتصايل 
 الكامبيومي

الوسائل: كتاب النحو 
 والسبورة

 كتب الباحث ٜتسة األفعال على السبورة  .ٔ األنشطة
الباحث ثالثة التالميذ ليقدموا أمام ر اأخت .ٕ
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 الفصل
أمر الباحث التالميذ أمام الفصل أن  .ٖ

 خيتاروا فعال واحدا 
صنع التالميذ أمام الفصل ٚتلة من الفعل  .ٗ

 (SPO)الذي خيتاره ابلًتتيب 
صحح الباحث أن ترتيب اٞتملة يف  .٘

  SPO”"ليس بPSO”  العربية ىو ب"
أعطى الباحث فرصة للتالميذ الذي مل  .ٙ

 فهم عن الدرسي
أمر الباحث التالميذ أن يالحظوا ما كتبوا  .ٚ

 التالميذ أمام الفصل
بُت الباحث ما وقع بعد الفعل يسمى  .ٛ

 ابلفاعل وعالمتو مرفوع
سأل الباحث عن عالمة رفع إذا شكلو  .ٜ

 اسم ا١تفرد وا١تثٌت واٞتمع
أعطى الباحث فرصة للتالميذ  .ٓٔ

 عن الدرس وامل يفهمن الذي
 

احث التالميذ ليجعلوا ٜتس ٚتل أمر الب .ٔ التقومي
 PSOابلًتتيب 

وزع  الباحث النص القصَت وأيمر  .ٕ
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 للتالميذ أن يبحثوا الفاعل فيو 
 سأل الباحث ما يتعلق ابلنص، .ٖ

"من جيلس أمام الفصل؟" جييب التالميذ 
"دمحم جيلس" ماذا يكون دمحم ؟ يكون دمحم 

 فاعال. إىل أخَته 
يكرروا القاعدة  لتالميذ أناأمر الباحث  .ٔ االختتام

 من الفاعل
 ميذ الدعاء قبل اختتام التعليمالتال أقر  .ٕ
ذكر الباحث إليهم أن يراجعوا الدرس يف  .ٖ

 غرفتهم
 قرأ الدعاء قبل أن خيرج من الفصل معا .ٗ
 الباحث السالم سلموي .٘

 

 

 (ٜ،ٗ)اٞتدول

 (ٕٛٔٓفرباير  ٛاللقاء ا٠تامس )يوم ا٠تميس، النقاط
 دقيقة ٓٙالوقت: 

يقة ا١تادة والطر 
 وا١تدخل والوسائل

تح الباحث ابلسالم و الدعاء مع تفا .ٔ ا١تقدمة
التالميذ ويقرأ كشف اٟتضور و يتكلم 
الباحث ابللغة العربية كلو إال يف بعض 

 الكلمة الذي مل يفهم التالميذ هبا
قدم الباحث السؤال ١تعرفة خربة التالميذ  .ٕ

 
 

 ا١تادة :ا١تفعول بو
 -الطريقة:

ا١تدخل: االتصايل 
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 يتعن ا١تواد ا١تاضية وتعاقها اب١تادة ال
 سيدرس اآلن

خرب الباحث عن األىداف من الدرس  .ٖ
 اليوم متتابعا

 الكامبيومي
الوسائل: كتاب النحو 

 والسبورة

كتب الباحث ٜتس ٚتل )األفعال  .ٔ األنشطة
 واألٝتاء( على السبورة 

ر الباحث ستة التالميذ ليقدموا أمام اأخت .ٕ
 الفصل

التالميذ أمام الفصل أمر الباحث من أحد  .ٖ
 أن خيتار فعال واحدا )فرّح، نصر، ضرب( 

 نف الباحث ثالثة من التالميذ الذيرص .ٗ
خيتار الفعل مث  التلميذ األول وجانبو  

 التلميذ  الثاين
سأل الباحث التالميذ ماذا يكون التلميذ  .٘

 األول وماذا عالمتو )يتساءلون بينهم( 
بُّت الباحث أن التلميذ األول يسمى  .ٙ

 فاعل لاب
سأل الباحث التالميذ ماذا يكون التلميذ  .ٚ

 الثاين وماذا عالمتو )يتساءلون بينهم(
أمر الباحث التالميذ أن يالحظوا ما كتب  .ٛ

 أمام الفصل على السبورة
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بُت الباحث ما وقع بعد الفعل والفاعل  .ٜ
 يسمى اب١تفعول بو وعالمتو منصوب

صحح الباحث أن ترتيب اٞتملة  .ٓٔ
ليس PSO”  "يف العربية ىو ب

  SPO”"ب
أعطى الباحث فرصة للتالميذ  .ٔٔ

 عن الدرس وامل يفهم نالذي
سأل الباحث عن عالمة نصب  .ٕٔ

 إذا شكلو اسم ا١تفرد وا١تثٌت واٞتمع
أعطى الباحث فرصة للتالميذ  .ٖٔ

 عن الدرس وامل يفهم نالذي
 

 سأل الباحث ما القاعدة من ا١تفعول بو .ٔ التقومي
ٚتل  أمر الباحث التالميذ ليجعلوا ٜتس .ٕ

 PSOابلًتتيب 
وزع  الباحث النص القصَت وأيمر للتالميذ  .ٖ

 أن يبحثوا ا١تفعول بو فيو 
سأل الباحث يف النص ما يتعلق مع  .ٗ

 الفاعل وا١تفعول بو
جعل الباحث اللعبة ويوزع الباحث ورقة  .٘

صغَتة إىل التالميذ، وأيمرىم ليكتبوا الفعل 
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)الذي حيتاج اب١تفعول( مث تنتقل الورقة إىل 
لميذ جانبهم واآلن يكتبون األٝتاء الت

)الفاعل( مث تنتقل مرة أخرى ويكتبون 
 أيضا األٝتاء )مفعول بو(

من التلميذ ليقرأ الورقة  اأمر الباحث أحد .ٙ
 صاحب جانبو 

صحح ويذكر  عالمة من الفاعل وا١تفعول  .ٚ
 بو    

لتالميذ أن يكرروا القاعدة اأمر الباحث  .ٔ االختتام
 من ا١تفعول بو

 ميذ الدعاء قبل اختتام التعليمتالال أقر  .ٕ
ذكر الباحث إليهم أن يراجعوا الدرس يف  .ٖ

 غرفتهم
 قرأ الدعاء قبل أن خيرج من الفصل معا .ٗ
 الباحث السالم سلموي .٘

 

 

 (ٓٔ،ٗ)اٞتدول

 (ٕٛٔٓفرباير  ٜاللقاء السادس )يوم اٞتمعة،  النقات
 دقيقة ٓٙالوقت: 

ا١تادة والطريقة 
 وا١تدخل والوسائل

تح الباحث ابلسالم و الدعاء مع تفا .ٔ ا١تقدمة
التالميذ ويقرأ كشف اٟتضور و يتكلم 
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الباحث ابللغة العربية كلو إال يف بعض 
 الكلمة الذي مل يفهم التالميذ هبا

بدأ الباحث ابلتعارف  بُت الباحث  .ٕ
والتالميذ وبُّت الباحث ا١تقصود دخول إىل 

 ذلك الفصل
البعدي إىل بدأ الباحث إبعطاء االختبار  .ٔ األنشطة

التالميذ ١تعرفة قدرة التالميذ بعد تطبيق 
ا١تدخل االتصايل الكامبيومي يف تعليم 

 النحو

 

 

الكامبيومي  االتصايل ا١تدخل تطبيق فعالية ىذه لتحقيق الدراسة ٗتطيط أّما
 : يلي فكما

 ا١تقدمة  
 ٖتتاج اليت والوسيلة ا١تواد ابعداد الكامبيومي االتصايل ا١تدخل ا١تدرسة لتطبيق يبدأ .ٔ

الكامبيومي  االتصايل ا١تدخل لتطبيق البحث عينة التعليم. خيتلر ا١تدرس عملية لتدافع
 خيتار و ا١تواد إعداد التالميذ. فبعد فيو ب الذي يكون –خصوصا يف الفصل الثاين 

ايين   أستاذة ٔترافقة الدراسة يبدأ و الفصل دخل الباحث إىل الفصاللعينة،
 .ىنا العربية اللغة كا١تدرسة  كوماالساري

يلقي  اٟتضور، مث التالميذ و يقرأ كشف مع دعاء مث ابلسالم افتتح الباحث الدراسة .ٕ
 اليت سيدرسهم اب١تادة وتعلقها ا١تاضية ا١تواد عن التالميذ خربة ١تعرفة السؤال الباحث

ولتشريح األىداف  التالميذ لدافع الكليمات أيضا يلقي السؤال تلك سوى اآلن،
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 متتابعا، اليوم عملية التعليم بتشريخ ا٠تطوة الدراسة فاستمر .نحو اليومتعليم ال
 الكلمة بعض إال يف كلو، العربية الباحث تكلم ابللغة واستمع التالميذ جيد. أما

 اليت مل يفهم التالميذ هبا.
 األساسي ا١تشروع  

القراءة )يف  النحو  األساسي ، األول تقدم الباحث النص ا١تشروع يف أما
 ا١تعد، النص يستمع التالميذ ابلقراءة ىنا معها، ابلصوت لالستماع لواضح( تكاملا
تكرار  ٢تم. فبعد الصعبة أو اٞتديدة الكلمة ٖتت ا٠تط العطاء يسمح التالميذ و

 الكلمة التالميذ العطاء ا٠تط ٖتت الكلمة اٞتديدة عن معٌت يسمح مرات، ثالث
 أو السباق إىل التالميذ بتطبيق من لالباحث السؤا فيجيب الصعبة، أو اٞتديدة

لتقدمي األمثلة أمام  مضادىا. مث اختار الباحث اثنُت من التالميذ  أو مرادف يلقي
 الفصل.

حىت  الكلمة كتابة و ا١تفيدة اٞتملة تكوين كيفية الباحث عن يعرض الثاين،
تشريح  و ددةا١تتع الصورة إىل ابعتبار اٟتالة ىذه أّما .الكاملة اٞتملة تركيبها إىل

لتحول ضوء  بسيط تقدمي الباحث بشكل .فهم التالميذ عنو لسهولة األم ابللغة
لتأكيد  سوى ذلك البسيطة، و السهلة إىل الصعوبة العربية اللغة كتابة عن التالميذ

 متبادال تلقى الىت ٘تثيل ا١تثال اٞتملة كتابة و تكوين لتطبيق التالميذ يسمح الباحث
 .العربية التالميذ ألن يكتبوا ابللغة خوف لتغلب هىذ الباحث ٔتراقبة

إىل الفرقتُت، لكل فرقة النص )األمثلة  تقسم الباحث التالميذ  الثالث،
 األخَت و عليهم أن يالحظ حركة األخَت من األمثلة يف  النص. وجب والقواعد(

 .يطلب الباحث التالميذ ليجعلوا ٜتس ٚتل ابلًتكيب والًتتيب الصحيح ا٠تا٘تة،
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تطبيق ا١تدخل االتصايل الكامبيومي يف تعليم النحو جيري أبربعة لقاءات. 
اللقاء األول تعارف بُت الباحث والتالميذ وتقدم الباحث ا١تقصود يف ىذا البحث. 

يف اللقاء األول مازال  التالميذ سكوات حينما سأل  مث قام الباحث اإلختبار القبلي.
بار القبلي عّرف الباحث الغناء العريب ليحّرك الباحث عن دراستهم. قبل قام االخت

 ٛتاستهم.
يف اللقاء الثاين استخدم الباحث ا١تدخل االتصايل الكامبيومي يف تعليم 
النحو يف ابب ا١تبتدأ وا٠ترب. يف اللقاء الثالث استخدم الباحث ا١تدخل االتصايل 

لية. يف ىذان اللقاءان الكامبيومي يف تعليم النحو يف ابب اٞتملة اإلٝتية واٞتملة الفع
يبدأ التالميذ أن يتشجع يف الكالم ابللغة العربية قليال فقليال وكذلك تّظهر ٛتاستهم 

 يف عملية التعليم ٔتؤشر يستطيع التالميذ أن جيعلوا األمثلة ما تتعلق اب١تادة.

يف اللقاء الرابع استخدم الباحث ا١تدخل االتصايل الكامبيومي يف تعليم 
ب الفاعل وقائدهتا. يف اللقاء ا٠تامس استخدم الباحث ا١تدخل النحو يف اب

االتصايل الكامبيومي يف تعليم النحو يف ابب ا١تفعول بو وقائدهتا. يف ىذان اللقاءان 
يشعرون التالميذ السعادة واٟتماسة وا٠تدمة يف عملية التعليم عند الفصل وتشجعوا 

شر أبن التالميذ كثرة السؤال، سأل أيضا يف الكالم ابللغة العربية. ىذا اٟتال مؤ 
 التالميذ ا١تادة الذي مل يفهموا عنها ابللغة العربية وال خيافون عن ا٠تطاء.

ويف اللقاء األخَت يعٍت اللقاء السادس قام الباحث اإلختبار البعدي. بعد  
انتهى التالميذ يف االختبار، فتح الباحث السؤال واإلجابة عن خربة بشرط تكلم 

 العربية. ويشعرون التالميذ السعادة.ابللغة 
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بناء على ا١تالحظة يف عملية التعليم، ىذا ا١تدخل ديلك الفوائد الكثَتة عند  
( تطبيق ا١تدخل ٔب يعٍت من اجملموعة التجربية،منها: )-التالميذ يف الصف الثاين

عليم االتصايل الكامبيومي يشعرون التالميذ السعادة واٟتماسة وا٠تدمة يف عملية الت
( تعليم النحو اب١تدخل االتصايل الكامبيومي يستطيع أن يفّهم ٕعند الفصل. )

( ا١تدخل ٖ.)التالميذ الذين يظنون ويشعرون أن تعليم النحو ىو ا١تادة الصعوبة
حيحَرّكون  االتصايل الكامبيومي إزالة القلق وا١تلل يف عملية تعليم النحو ألن التالميذ 

 كد فهم التالميذ على ا١تواد التعليمة.وأيضا أن أت نشط وال سليب
فعالية ادلدخل االتصايل الكامبيومي يف تعليم النحو يف ادلدرسة ادلتوسطة . ب

 اإلسالمية القرآنية شربون

يف ىذا البحث تقدم الباحث ٖتليل البياانت ونتيجتها يف استخدام 
يف ا١تدرسة  االتصايل الكامبيومي يف تعليم النحو للتالميذ الفصل الثاين ا١تدخل 

، وعلى الًتتيب التايل  ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓا١تتوسطة اإلسالمية القرآنية شربون يف السنة 
كانت نتيجة عرض البياانت على حسب نتيجة اإلختبارين يعٍت االختبار القبلي 

 ( للمجموعة الضابطة والتجربية.t)  والبعدي ابختبار االحصائء

 لتجربيةنتائج االختبار القبلي للمجموعة والضابطة وا .ٔ

 (ٔٔ،ٗ)اجلدول 

 نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة

 التقرير االختبار القبلي أٝتاء التالميذ رقم
 مقبول ٘ٗ أٛتد زدان رمضان ٔ
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 مقبول ٘ٗ أٛتدإحدى فالح النور ٕ
 مقبول ٓٗ أٛتد نبيل الكاف ٖ
 مقبول ٓ٘ فائزال نور ىداايت ٗ
 مقبول ٓ٘ فرزات هللا أغرافراان ٘
 مقبول ٘٘ ىيكل بيهقي ٙ
 مقبول ٘٘ حاريسا إيال رزقي موالان ٚ
 مقبول ٓ٘ إمام شكران عزيز ٛ
 مقبول ٓٗ مفتوح حلمي مبارك ٜ

 مقبول ٘ٗ دمحم ايب ذار فالح ٓٔ
 مقبول ٘ٗ دمحم أردي عارف ٔٔ
 مقبول ٘٘ دمحم إمام ترمذي ٕٔ
 مقبول ٓٗ دمحم غياث فاٖتة ٖٔ
 مقبول ٘٘ دمحم نوفال حبييب ٗٔ
 مقبول ٘ٗ دمحم رفلي يوسف ٘ٔ
 مقبول ٘ٗ دمحم تري ابمنكاس ٙٔ
 مقبول ٓ٘ نبيل ذالفول أكرب ٚٔ
 مقبول ٓ٘ رايف ليدي سافًتا ٛٔ
  ٖٓٛ اجملموع 
 مقبول ٔٔ،ٙٗ ا١تعدل 
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.  ٛٗفمن نتائج ىذا االختبار القبلي، ظهر أن التالميذ انلوا الدرجة ا١تعدلة  
، يف مستوى متوسط = ٓ، ويف مستوى جيد = ٓى ٦تتاز = أما التالميذ يف مستو 

، ومن ىنا يعرف الباحث ٓ، يف مستوى ضعيف = ٛٔ، يف مستوى مقبول = ٓ
 أن قدرة التالميذ على النحو بصفة مقبولة.
 (ٕٔ،ٗاٞتدول)

 نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجربية

 التقرير االختبار القبلي أٝتاء التالميذ رقم
 ضعيف ٖ٘ احلأبو ص ٔ
 ضعيف ٖٓ أدي ماريال ٕ

 ضعيف ٖٓ فاضل أعظم رمضاين ٖ

 ضعيف ٕ٘ فهمي سبيال نوغراىا ٗ

 ضعيف ٖٓ فيصل فضيلة ٘

 ضعيف ٖ٘ فرحان ٙ

 ضعيف ٖٓ فتح الرٛتن ٚ

 ضعيف ٕ٘ فرمان ىادي ٛ

 ضعيف ٕ٘ حسن بيهقي ٜ

 ضعيف ٖٓ إ٢تام عبدهللا ٓٔ
 مقبول ٘ٗ دمحم أزىار ىزائرين ٔٔ
 ضعيف ٖ٘ دمحم عرفان سفيياان ٕٔ
 ضعيف ٖٓ دمحم أراي سافًتا ٖٔ
 ضعيف ٖٓ دمحم انجيت ٗٔ
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 مقبول ٘ٗ دمحم رزقي موالان ٘ٔ
 ضعيف ٕ٘ دمحم رزقي رمضان ٙٔ
 ضعيف ٕ٘ ساتريو الاننج ساديوو ٚٔ
 ضعيف ٖٓ ويسنو موالان إيكا سافرا ٛٔ
  ٕٓ٘ العدد 
 ضعيف ٛٛ،ٕٛ ا١تعدل 

 

.  ٜٕا االختبار القبلي، ظهر أن التالميذ انلوا الدرجة ا١تعدلة فمن نتائج ىذ 
، يف ٓ، يف مستوى متوسط = ٓ، ويف مستوى جيد = ٓأما التالميذ يف مستوى ٦تتاز = 

، ومن ىنا يعرف الباحث أن قدرة التالميذ ٚٔ، يف مستوى ضعيف = ٜمستوى مقبول = 
 على النحو بصفة ضعيفة.

 مجموعة والضابطة والتجربيةنتائج االختبار البعدي لل .ٕ

 (ٖٔ،ٗاٞتدول)

 نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة

 التقرير االختبار البعدي أٝتاء التالميذ رقم
 جيد ٘ٚ أٛتد زدان رمضان ٔ
 جيد ٓٚ أٛتدإحدى فالح النور ٕ
 جيد ٓٚ أٛتد نبيل الكاف ٖ
 متوسط ٓٙ فائزال نور ىداايت ٗ
 متوسط ٘ٙ فرزات هللا أغرافراان ٘
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 متوسط ٓٙ ىيكل بيهقي ٙ
 متوسط ٓٙ حاريسا إيال رزقي موالان ٚ
 متوسط ٓٙ إمام شكران عزيز ٛ
 متوسط ٓٙ مفتوح حلمي مبارك ٜ

 جيد ٓٚ دمحم ايب ذار فالح ٓٔ
 جيد ٓٚ دمحم أردي عارف ٔٔ
 جيد ٓٚ دمحم إمام ترمذي ٕٔ
 متوسط ٘ٙ دمحم غياث فاٖتة ٖٔ
 جيد ٓٚ دمحم نوفال حبييب ٗٔ
 جيد ٓٚ دمحم رفلي يوسف ٘ٔ
 متوسط ٓٙ دمحم تري ابمنكاس ٙٔ
 جيد ٓٚ نبيل ذالفول أكرب ٚٔ
 ٦تتاز ٓٛ رايف ليدي سافًتا ٛٔ
  ٕ٘ٓٔ اجملموع 
 جيد ٜٗ،ٙٙ ا١تعدل 

 

.  ٛٗفمن نتائج ىذا االختبار البعدي، ظهر أن التالميذ انلوا الدرجة ا١تعدلة  
، يف ٛ، يف مستوى متوسط =ٜ، ويف مستوى جيد = ٦ٔتتاز = أما التالميذ يف مستوى 

، ومن ىنا يعرف الباحث أن قدرة التالميذ ٓ، يف مستوى ضعيف = ٓمستوى مقبول = 
 على النحو بصفة جيدة
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 (ٗٔ،ٗاٞتدول)

 نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجربية

 التقرير االختبار البعدي أٝتاء التالميذ رقم
 ٦تتاز ٜٓ أبو صاحل ٔ
 ٦تتاز ٘ٛ أدي ماريال ٕ
 ٦تتاز ٘ٛ فاضل أعظم رمضاين ٖ
 متوسط ٘ٙ فهمي سبيال نوغراىا ٗ
 ٦تتاز ٘ٛ فيصل فضيلة ٘
 جيد ٘ٚ فرحان ٙ
 ٦تتاز ٓٛ فتح الرٛتن ٚ
 جيد ٘ٚ فرمان ىادي ٛ
 ٦تتاز ٘ٛ حسن بيهقي ٜ

 ٦تتاز ٓٛ إ٢تام عبدهللا ٓٔ
 ٦تتاز ٜ٘ دمحم أزىار ىزائرين ٔٔ
 ٦تتاز ٜٓ دمحم عرفان سفيياان ٕٔ
 متوسط ٘ٙ دمحم أراي سافًتا ٖٔ
 جيد ٓٚ دمحم انجايت ٗٔ
 ٦تتاز ٜ٘ دمحم رزقي موالان ٘ٔ
 ٦تتاز ٜٓ دمحم رزقي رمضان ٙٔ
 ٦تتاز ٜٓ ساتريو الاننج ساديوو ٚٔ
 ٦تتاز ٘ٛ ويسنو موالان إيكا سافرا ٛٔ
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  ٘ٛٗٔ اجملموع 
 ٦تتاز ٘،ٕٛ ا١تعدل 

.  ٛٗائج ىذا االختبار القبلي، ظهر أن التالميذ انلوا الدرجة ا١تعدلة فمن نت
، يف مستوى متوسط = ٖ، ويف مستوى جيد = ٖٔأما التالميذ يف مستوى ٦تتاز = 

، ومن ىنا يعرف الباحث أن ٓ، يف مستوى ضعيف = ٓ، يف مستوى مقبول = ٕ
 قدرة التالميذ على النحو بصفة ٦تتازة

 قبلي والبعدي للمجموعة الضابطةمقارنة االختبار ال .ٖ

بعد شرح الباحث النتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة 
 ، فقدم الباحث ا١تقارنة بُت االختبار القبلي والبعدي لتلك اجملموعة

 (٘ٔ،ٗاٞتدول)

 ادلقارنة بْي االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة

 االختبار البعدي القبلي االختبار النتيجة ا١تستوى الرقم
عدد    

 اللتالميذ
النسبة 
 ا١تئوية

عدد 
 اللتالميذ

النسبة 
 ا١تئوية

-ٓ٘ ٜٚ ٦تتاز ٔ
ٔٓٓ 

  ٔ ٘،٘ٙ % 

-ٓ٘،٘ٙ جيد ٕ
ٜٚ،ٜٗ 

- - ٜ ٘ٓ % 

-ٓ٘،٘٘ متوسط ٖ
ٙٗ،ٜٗ 

- - ٛ ٗٗ،ٗٗ 
% 
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-ٓ٘ ٓٗ مقبول ٗ
٘٘،ٜٗ 

ٔٛ ٔٓٓ % - - 

 - - - - ٜٗ،ٜٖ-ٓ ضعيف ٘
     ٔٓٓ % ٔٓٓ % 

وابلنسبة إل بيان ا١تقارنة بُت االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة 
% من التالميذ يف مستوى مقبول. أما يف  ٓٓٔفظهر أن يف االختبار القبلي  

%  ٓ٘% يف مستوى متوسط،  ٗٗ،ٗٗاالختبار البعدي أن التالميذ حصول إىل 
 البيان السابق أن % يف مستوى ٦تتاز. وىذا دليل يف ٙ٘،٘يف مستوى جيد و

 نتيجة االختبار البعدي أكثر من نتيجة االختبار القبلي.

 مقارنة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية .ٗ

بعد شرح الباحث النتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجربية ، 
 فقدم الباحث ا١تقارنة بُت االختبار القبلي والبعدي لتلك اجملموعة:

 (ٙٔ،ٗدول)اٞت

 ادلقارنة بْي االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجربية

 االختبار البعدي االختبار القبلي النتيجة ا١تستوى الرقم
عدد    

 اللتالميذ
النسبة 
 ا١تئوية

عدد 
 اللتالميذ

النسبة 
 ا١تئوية

-ٓ٘ ٜٚ ٦تتاز ٔ
ٔٓٓ 

- - ٖٔ ٕٚ،ٕٕ 
% 

 ٚٙ،ٙٔ ٖ - --ٓ٘،٘ٙ جيد ٕ
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ٜٚ،ٜٗ % 
-ٓ٘،٘٘ متوسط ٖ

ٙٗ،ٜٗ 
- - ٕ ٔٔ،ٔٔ 

% 
-ٓ٘ ٓٗ مقبول ٗ

٘٘،ٜٗ 
ٔ ٘،٘ٙ % - - 

 ٗٗ ٜٗ ٚٔ ٜٗ،ٜٖ-ٓ ضعيف ٘
% 

- - 

 % ٓٓٔ  % ٓٓٔ   العدد 
وابلنسبة إل بيان ا١تقارنة بُت االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجربية  

% من التالميذ يف مستوى ضعيف و  ٗٗ،ٜٗفظهر أن يف االختبار القبلي  
% يف مستوى مقبول. أما يف االختبار البعدي أن التالميذ حصول إىل  ٙ٘،٘

% يف  ٕٕ،ٕٚ% يف مستوى جيد و ٚٙ،ٙٔ% يف مستوى متوسط،  ٔٔ،ٔٔ
مستوى ٦تتاز. وىذا دليل يف البيان السابق أن نتيجة االختبار البعدي أكثر من 

 نتيجة االختبار القبلي. 

 الضابطة والتجربيةمقارنة نتائج االختبار البعدي للمجموعة  .٘

من عرض بيان نتائج االختبارين القبلي والبعدي من  وبعد األكمال
اجملموعتُت فينبغى للباحث أن يعرض بيان مقارنة نتائج االختبار البعدي بُت 

 اجملموعة الضابطة والتجربية :
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 (ٚٔ،ٗاٞتدول)

 ادلقارنة نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة والتجربية

الر 
 قم

أٝتاء التالميذ اجملموعة 
 الضابطة

نتائج 
االختبار 
 البعدي

أٝتاء التالميذ اجملموعة 
 التجربية

نتائج 
االختبار 
 البعدي

 ٜٓ أبو صاحل ٘ٚ أٛتد زدان رمضان ٔ
 ٘ٛ أدي ماريال ٓٚ أٛتدإحدى فالح النور ٕ
 ٘ٛ فاضل أعظم رمضاين ٓٚ أٛتد نبيل الكاف ٖ
 ٘ٙ بيال نوغراىافهمي س ٓٙ فائزال نور ىداايت ٗ
 ٘ٛ فيصل فضيلة ٘ٙ فرزات هللا أغرافراان ٘
 ٘ٚ فرحان ٓٙ ىيكل بيهقي ٙ
 ٓٛ فتح الرٛتن ٓٙ حاريسا إيال رزقي موالان ٚ
 ٘ٚ فرمان ىادي ٓٙ إمام شكران عزيز ٛ
 ٘ٛ حسن بيهقي ٓٙ مفتوح حلمي مبارك ٜ
ٔ
ٓ 

 ٓٛ إ٢تام عبدهللا ٓٚ دمحم ايب ذار فالح

ٔ
ٔ 

 ٜ٘ دمحم أزىار ىزائرين ٓٚ ارفدمحم أردي ع

ٔ
ٕ 

 ٜٓ دمحم عرفان سفيياان ٓٚ دمحم إمام ترمذي

 ٘ٙ دمحم أراي سافًتا ٘ٙ دمحم غياث فاٖتةٔ
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ٖ 
ٔ
ٗ 

 ٓٚ دمحم انجايت ٓٚ دمحم نوفال حبييب

ٔ
٘ 

 ٜ٘ دمحم رزقي موالان ٓٚ دمحم رفلي يوسف

ٔ
ٙ 

 ٜٓ دمحم رزقي رمضان ٓٙ دمحم تري ابمنكاس

ٔ
ٚ 

 ٜٓ ساتريو الاننج ساديوو ٓٚ أكرب نبيل ذالفول

ٔ
ٛ 

 ٘ٛ ويسنو موالان إيكا سافرا ٓٛ رايف ليدي سافًتا

N اجملموع ٕٔٓ٘  ٔٗٛ٘ 
ظهر من اٞتدول السابق أن نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة = 

. ىذا دليل أن نتائج من االختبار البعدي ٘ٛٗٔواجملموعة التجربية  ٕ٘ٓٔ
 أكثر من نتائج للمجموعة الضابطة. للمجموعة التجربية

 نتائج عدد اإلحنراف وعدد االحنراف ادلربع من اجملموعتْي .ٙ

وبعد ا١تقارنة نتائج االختبار البعدي بُت اجملموعتُت، وشرح الباحث بتقومي 
 النتائج عدد اإل٨تراف وعدد اال٨تراف ا١تربع من اجملموعتُت
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 (ٛٔ،ٗاٞتدول)

 حنراف ادلربع من اجملموعتْينتائج عدد اإلحنراف وعدد اال

 اجملموعة التجربية اجملموعة الضابطة الرقم
 y1 y2 (y) y2 x1 x2 (x) x2 
ٔ ٗ٘ ٚ٘ ٖٓ ٜٓٓ ٖ٘ ٜٓ ٘٘ ٖٕٓ٘ 
ٕ ٗ٘ ٚٓ ٕ٘ ٕٙ٘ ٖٓ ٛ٘ ٘٘ ٖٕٓ٘ 
ٖ ٗٓ ٚٓ ٖٓ ٜٓٓ ٖٓ ٛ٘ ٘٘ ٖٕٓ٘ 
ٗ ٘ٓ ٙٓ ٔٓ ٔٓٓ ٕ٘ ٙ٘ ٗٓ ٔٙٓٓ 
٘ ٘ٓ ٙ٘ ٔ٘ ٕٕ٘ ٖٓ ٛ٘ ٘٘ ٖٕٓ٘ 
ٙ ٘٘ ٙٓ ٘ ٖ٘ ٖ٘ ٚ٘ ٘ٓ ٕ٘ٓٓ 
ٚ ٘٘ ٙٓ ٘ ٕ٘ ٖٓ ٛٓ ٘ٓ ٕ٘ٓٓ 
ٛ ٘ٓ ٙٓ ٔٓ ٔٓٓ ٕ٘ ٚ٘ ٘ٓ ٕ٘ٓٓ 
ٜ ٗٓ ٙٓ ٕٓ ٗٓٓ ٕ٘ ٛ٘ ٙٓ ٖٙٓٓ 
ٔٓ ٗ٘ ٚٓ ٕ٘ ٕٙ٘ ٖٓ ٛٓ ٘ٓ ٕ٘ٓٓ 
ٔٔ ٗ٘ ٚٓ ٕ٘ ٕٙ٘ ٗ٘ ٜ٘ ٘ٓ ٕ٘ٓٓ 
ٕٔ ٘٘ ٚٓ ٔ٘ ٕٕ٘ ٖ٘ ٜٓ ٘٘ ٖٕٓ٘ 
ٖٔ ٗٓ ٙ٘ ٔ٘ ٕٕ٘ ٖٓ ٙ٘ ٖ٘ ٕٕٔ٘ 
ٔٗ ٘٘ ٚٓ ٔ٘ ٕٕ٘ ٖٓ ٚٓ ٗٓ ٔٙٓٓ 
ٔ٘ ٗ٘ ٚٓ ٕ٘ ٕٙ٘ ٗ٘ ٜ٘ ٘ٓ ٕ٘ٓٓ 
ٔٙ ٗ٘ ٙٓ ٔ٘ ٕٕ٘ ٕ٘ ٜٓ ٙ٘ ٕٕٗ٘ 
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 وفيها يلي توضيح ما يف اٞتدول السابق

x1 بلي للمجموعة التجربيةاالختار الق =  نتائج 

x2 االختار البعدي للمجموعة التجربية = نتائج 

(x) عدد اإل٨تراف من نتائج اجملموعة التجربية = 

x2 = عدد اإل٨تراف ا١تربع من نتائج اجملموعة التجربية 

x∑ = ٣تموع عدد اإل٨تراف من نتائج اجملموعة التجربية 

x2∑ =  اجملموعة التجربية٣تموع عدد اإل٨تراف ا١تربع من نتائج 

y1 االختار القبلي للمجموعة الضابطة =  نتائج 

y2 االختار البعدي للمجموعة الضابطة = نتائج 

(y)  الضابطة= عدد اإل٨تراف من نتائج اجملموعة 

y2 =  الضابطةعدد اإل٨تراف ا١تربع من نتائج اجملموعة 

y∑ =  الضابطة٣تموع عدد اإل٨تراف من نتائج اجملموعة 

y2∑ =  الضابطة٣تموع عدد اإل٨تراف ا١تربع من نتائج اجملموعة 

ٔٚ ٘ٓ ٚٓ ٕٓ ٗٓٓ ٕ٘ ٜٓ ٙ٘ ٕٕٗ٘ 
ٔٛ ٘ٓ ٛٓ ٕٓ ٗٓٓ ٖٓ ٛ٘ ٘٘ ٖٕٓ٘ 

 ٕٜ٘ٙٗ ٖٜ٘ ٘ٛٗٔ ٓٙ٘ ٘ٛٛٙ ٕٖ٘ ٕ٘ٓٔ ٓٙٛ اجملموع
N   Y∑ Y2∑   X∑ X2∑ 
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وبعد توضيح اٞتدول السابق، يلخص الباحث بعض النتائج اآلتية عدد اال٨تراف، 
 التجربية٣تموعة عدد اال٨تراف ا١تربع من اجملموعة الضابطة و 

 (ٜٔ،ٗاٞتدول)

 جمموع عدد اإلحنراف وعدد اإلحنراف ادلربع من اجملموعتْي

 اجملموعة التجربية الضابطة اجملموعة
 ٣تموعة عدد اال٨تراف

(Y∑) 
 عدد اال٨تراف ا١تربع

(Y2∑) 
٣تموعة عدد 

 اال٨تراف
(X∑) 

عدد اال٨تراف 
 ا١تربع

(X2∑) 
ٖٕ٘ ٙٛٛ٘ ٜٖ٘ ٜٕٗٙ٘ 
 ٖتليل البينات من االختبار القبلي والبعدي 

Mx  =  

=  
=51,94 

∑X2  = ∑X2 -  

 =49625 -   

 =49625 -   
 =49625 – 48568,06 = 1056,94 
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My  =  

=  
=18,06 

∑y2  = ∑y2 -  

 =6885 -   

 =6885 -   
 =6885 – 5868,06 = 1016,94 

t =    

 =    

 =  

  =  

  =  

  =  
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  =  

t hitung= 13,08 
    Df = (Nx + Ny - ٕ) 

    Df = ٔٛ + ٔٛ – ٕ = ٖٗ 

 t. s0,01 = ٕ،ٗٗٔ  

 t. s0,05 = ٔ،ٜٙٔ 

ٔ،ٜٙٔ > ٕ،ٗٗٔ  > ٖٔ،ٓٛ 

، مث ٛٓ،ٖٔاإلحصائي =  tنتيجة  من اٞتدول السابق وجد الباحث أن
 degree of)وْتث الباحث يف القائمة اٟترية  t-tableقام الباحث بتعيُت 

freedom)  منt-table ٘فوجد أن نتيجتو يف ا١تستوى ا١تعنوى  = %
 "(t). وىذا تقرير "ت  ٔٗٗ،ٕ% = ٔ. ويف ا١تستوى ا١تعنوى ٕٖٓ،ٕ

 ٕٖٓ،ٕ% =  ٔأكرب من ا١تستوى ا١تعنوي  ٛٓ،ٖٔونتيجة اإلحصائي = 
  H1مردود و   H0. ٔتعٌت أن ٜٔٙ،ٔ% =  ٘وكذلك أكرب من ا١تستوى ا١تعنوى 

مقبولة. وا٠تالصة أن ا١تدخل االتصايل الكامبيومي يف  مقبول أن فروض البحث
 تعليم النحو فعالية.

T test  > )ت" اٟتسايب"(t table  يل( = )"ت" اٞتدوH1  = حصلت التجربية =
 مقبول

T test  < )ت" اٟتسايب"(t table  = )ت" اٞتدويل"(H0  = فشلت التجربية =
 مردود
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 نتائج االستبانة .ٚ
 (2ٕٓٗاجلدول )

 أٝتاء التالميذ الرقم
 اجملموع نتيجةاإلجابة

ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ ٙ ٚ ٛ ٜ ٔٓ  
 ٖٓ ٗ ٕ ٗ ٕ ٖ ٕ ٗ ٕ ٖ ٗ أبو صاحل ٔ
 ٜٕ ٖ ٕ ٔ ٕ ٗ ٖ ٖ ٗ ٗ ٖ أدي ماريال ٕ
 ٖٛ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ٗ ٖ ٗ ٗ ضاينفاضل أعظم رم ٖ
 ٕٙ ٕ ٕ ٕ ٗ ٕ ٖ ٖ ٖ ٕ ٖ فهمي سبيال نوغراىا ٗ
 ٖٙ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٖ ٖ ٖ ٖ فيصل فضيلة ٘
 ٓٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ ٗ فرحان ٙ
 ٕ٘ ٕ ٖ ٕ ٖ ٕ ٕ ٖ ٖ ٕ ٖ فتح الرٛتن ٚ
 ٕٗ ٕ ٖ ٔ ٖ ٗ ٕ ٖ ٗ ٖ ٖ فرمان ىادي ٛ
 ٖٙ ٗ ٗ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٗ ٗ ٗ حسن بيهقي ٜ
 ٖٓ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ إ٢تام عبدهللا ٓٔ
 ٖٔ ٖ ٗ ٖ ٖ ٗ ٕ ٖ ٖ ٖ ٖ دمحم أزىار ىزائرين ٔٔ
 ٕٖ ٔ ٗ ٖ ٗ ٗ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ دمحم عرفان سفيياان ٕٔ
 ٖٓ ٕ ٕ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٖ ٗ ٗ دمحم أراي سافًتا ٖٔ
 ٕٗ ٔ ٕ ٖ ٖ ٕ ٖ ٗ ٕ ٖ ٖ دمحم انجايت ٗٔ
 ٕ٘ ٔ ٗ ٖ ٔ ٗ ٕ ٖ ٕ ٖ ٖ دمحم رزقي موالان ٘ٔ
 ٕٚ ٖ ٗ ٔ ٕ ٗ ٖ ٕ ٖ ٕ ٖ دمحم رزقي رمضان ٙٔ
 ٕٙ ٖ ٔ ٖ ٗ ٕ ٖ ٔ ٖ ٕ ٗ ساتريو الاننج ساديوو ٚٔ
 ٖٗ ٖ ٗ ٖ ٖ ٗ ٖ ٖ ٖ ٗ ٗ ويسنو موالان إيكاسافرا ٛٔ
 ٖ٘ٗ 
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 ٣تموع ا١تستطلعُت  xنتيجة ا١تقياس األعلى  xنتيجة األعلى = ٣تموع األسئلة  .ٔ

ٔٓ x ٗ x  ٔٛ  =  ٕٚٓ )نتيجة األعلى( 
 ٣تموع ا١تستطلعُت xنتيجة ا١تقياس األقل  ٣xتموع األسئلة نتيجة األقل =  .ٕ

ٔٓ x ٔ x  ٔٛ  =  ٔٛٓ  (األقل)نتيجة 
 

 نتيجة األخَتة = .ٖ

 

 

 
%، والنتيجة انسبا ّتدول مقياس ا١تعيار   ٔٗ،٘ٚالنتيجة األخَتة  

 .الئقوا١تعيار   ،  ”Skala Likert“ليكَتت 
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 الفصل اخلامس

 نتائج البحث مناقشة

مناقشة عن تطبيق ادلدخل االتصايل الكامبيومي يف تعليم النحو مدرسة  . أ
 البهجة ادلتوسطة اإلسالمية القرآنية شريبون

إن يف ىذا البحث استخدم ا١تدخل االتصايل الكامبيومي يف تعليم النحو 
 أ -ب. واجملموعة الضابطة يف الصف الثاين-الثاين فصلللمجموعة التجربية يف ال

 يف مدرسة البهجة ا١تتوسطة اإلسالمية القرآنية شَتبون

 : يلي الكامبيومي فكما االتصايل ا١تدخل تطبيق الدراسة ٗتطيط أّما
 ا١تقدمة  
 اليت والوسيلة ا١تواد ابعداد الكامبيومي االتصايل ا١تدخل ا١تدرسة لتطبيق يبدأ .ٔ

 االتصايل ا١تدخل قلتطبي البحث عينة التعليم. خيتلر ا١تدرس عملية لتدافع ٖتتاج
 التالميذ. فبعد فيو ب الذي يكون –الكامبيومي خصوصا يف الفصل الثاين 

 الدراسة يبدأ و الفصل دخل الباحث إىل الفصاللعينة، خيتار و ا١تواد إعداد
 .ىنا العربية اللغة كا١تدرسة  ايين كوماالساري أستاذة ٔترافقة

 اٟتضور، مث الميذ و يقرأ كشفالت مع دعاء مث ابلسالم افتتح الباحث الدراسة .ٕ
اليت  اب١تادة وتعلقها ا١تاضية ا١تواد عن التالميذ خربة ١تعرفة السؤال يلقي الباحث

 التالميذ لدافع الكليمات أيضا يلقي السؤال تلك سوى اآلن، سيدرسهم
عملية التعليم بتشريخ ا٠تطوة  فاستمر .ولتشريح األىداف تعليم النحو اليوم

 العربية الباحث تكلم ابللغة واستمع التالميذ جيد. أما تابعا،مت اليوم الدراسة
 اليت مل يفهم التالميذ هبا. الكلمة بعض إال يف كلو،
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 األساسي ا١تشروع  

القراءة )يف  النحو  األساسي ، األول تقدم الباحث النص ا١تشروع يف أما
 النص اءةيستمع التالميذ ابلقر  ىنا معها، ابلصوت لالستماع الواضح( تكامل

 ٢تم. فبعد الصعبة أو اٞتديدة الكلمة ٖتت ا٠تط العطاء يسمح التالميذ و ا١تعد،
التالميذ العطاء ا٠تط ٖتت الكلمة اٞتديدة عن  يسمح مرات، تكرار ثالث

 التالميذ بتطبيق من الباحث السؤال فيجيب الصعبة، أو اٞتديدة الكلمة معٌت
 اختار الباحث اثنُت من التالميذ  مضادىا. مث أو مرادف يلقي أو السباق إىل

 لتقدمي األمثلة أمام الفصل.
 الكلمة كتابة و ا١تفيدة اٞتملة تكوين كيفية الباحث عن يعرض الثاين،

 و ا١تتعددة الصورة إىل ابعتبار اٟتالة ىذه أّما .الكاملة اٞتملة حىت تركيبها إىل
 بسيط حث بشكلتقدمي البا .فهم التالميذ عنو لسهولة األم تشريح ابللغة

 البسيطة، و السهلة إىل الصعوبة العربية اللغة كتابة عن لتحول ضوء التالميذ
٘تثيل  اٞتملة كتابة و تكوين لتطبيق لتأكيد التالميذ يسمح الباحث سوى ذلك

التالميذ ألن يكتبوا  خوف لتغلب ىذه الباحث ٔتراقبة متبادال تلقى الىت ا١تثال
 .العربية ابللغة

إىل الفرقتُت، لكل فرقة النص )األمثلة  م الباحث التالميذ تقس الثالث،
 األخَت و عليهم أن يالحظ حركة األخَت من األمثلة يف  النص. وجب والقواعد(

 يطلب الباحث التالميذ ليجعلوا ٜتس ٚتل ابلًتكيب والًتتيب الصحيح. ا٠تا٘تة،
 

بعة لقاءات. تطبيق ا١تدخل االتصايل الكامبيومي يف تعليم النحو جيري أبر 
اللقاء األول تعارف بُت الباحث والتالميذ وتقدم الباحث ا١تقصود يف ىذا 
البحث. مث قام الباحث اإلختبار القبلي. يف اللقاء الثاين استخدم الباحث 
ا١تدخل االتصايل الكامبيومي يف تعليم النحو يف ابب ا١تبتدأ وا٠ترب. يف اللقاء 
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صايل الكامبيومي يف تعليم النحو يف ابب الثالث استخدم الباحث ا١تدخل االت
اٞتملة اإلٝتية واٞتملة الفعلية. يف اللقاء الرابع استخدم الباحث ا١تدخل االتصايل 
الكامبيومي يف تعليم النحو يف ابب الفاعل وقائدهتا. يف اللقاء ا٠تامس استخدم 
و الباحث ا١تدخل االتصايل الكامبيومي يف تعليم النحو يف ابب ا١تفعول ب
 وقائدهتاز ويف اللقاء األخَت يعٍت الللقاء السادس قام الباحث اإلختبار البعدي.

بناء على ا١تالحظة يف عملية التعليم، ىذا ا١تدخل ديلك الفوائد الكثَتة  
 ب يعٍت من اجملموعة التجربية،منها: -عند التالميذ يف الصف الثاين

تالميذ السعادة ( تطبيق ا١تدخل االتصايل الكامبيومي يشعرون الٔ)
واٟتماسة وا٠تدمة يف عملية التعليم عند الفصل وخارج الفصل ويطبق التالميذ 
اللغة العربية ليس يف عملية التعليم فقط، ولكن يستخدمون يف االتصال بينهم 
وىذا يرتبط مع قول نزري شاكر يف كتابتو أنو قال " اللغة كأداة االتصال ىو من 

عليم اللغة، وال يزال للمدخل االتصايل. أما أساس كل الطرق و ا١تداخل ت
اختالف بُت رأي أن اللغة كأدات االتصال يف ا١تدخل االتصال الكامبيومي أنو 
من رأي األول ا١تدخل الذي يهدف ابحملادثة كقاعدة لنظام أنشطة تعليمية. أما 

  ٛٛيف رأي الثاين، يدل على مهمة قراءة كقاعدة نظام ا١تواد التعليمية.
عليم النحو اب١تدخل االتصايل الكامبيومي يستطيع أن يفّهم ( تٕ)

وىذا يتعلق    .التالميذ الذين يظنون ويشعرون أن تعليم النحو ىو ا١تادة الصعوبة
مع قولو نزري شاكر يف كتابتو أنو قال " أما الدفاع ىو تشكيل الدفاع وتطوير 

يزيد أكثر مفرح يف اٟتفظ. بشكل عام اتباع أكثر إجيابية ا١تدخل التعليمي، ف
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أنشطة تعليمو، لذلك يرتفع الدفاع بو. بذكر إىل ذلك، تعليم اللغة بناء على 
 ٜٛاٟتاجات الدفاع يف ا١تدخل االتصايل الكامبيومي

( ا١تدخل االتصايل الكامبيومي إزالة القلق وا١تلل يف عملية تعليم ٖ)
فهم التالميذ على  وأيضا أن أتكد حيحَرّكون نشط وال سليب النحو ألن التالميذ 

 ا١تواد التعليمة.
وىذا متسواي كما قال ٤تمود علي السمان يقول أن فوائد النحو ىو تبث 
النشاط وتبث السرور يف نفوس التالميذ، وتعاحل خجل ا٠تجلُت من التالميذ 
ٔتساركتهم أصحاهبم يف األنشاد، وتعود التالميذ على إجادة النطق ابكلمات، 

ارجها الصحيحة، وتزيدىم بزاد لغوي ينفعهم يف التعبَت  إجراج اٟتروف من ٥ت
الشفهي والكتايب، وديد التالميذ يزايدة من ا١تعارف العامة، والعادات النبيلة، 
والقيم وا١تثل الصحيحة، وتزيد ثقافتهم، وتكسبهم األخالق العزيزة والسلوك 

 ٜٓاٞتيد.

ومي جيد بعد أن يالحظ الباحث ابٗتسدام ا١تدخل االتصايل الكامبي
التالميذ أن يعربوا العبارات اليومية اٟتقيقية بُت التالميذ األخرى يف تفاعل بينهم. 
وىذا يرتبط بقول سوماردي أن  بٍت ا١تدخل االتصايل على أساس الوظيفة 
واالحتياجات التالميذ رجاءا على التالميذ يسطيعون أن يستخدوا اللغة للتواصل 

وكذلك كما قال طعيمة أن  ٜٔيف أحوال خيايل.والتفاعل يف أحوال واقعي وليس 

                                                           
 ٖٙٔنفس السابق. ص  ٜٛ
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بٍت ا١تدخل االتصايل من اتصاالت وتفاعالت يف حياة واقع بقول اآلخر يستقل 
 ٕٜاإلنسان القدرة اللغوية بشيمة ليس ابصتناعي.

وقع ىذا اٟتال يرتبط على مبادئ ا١تدخل االتصايل الكامبيومي. ىناك  
 ٖٜأربعة مبادئ ىو:

 أمهية الطالقة والدقة (ٔ
خيتلف ىذا البيان ٔتبدئ ا١تدخل االتصايل الذي يفضلو الطالقة 
من الدقة. والطالقة يف األداء، من ا٢تدف التعلم اللغة الثانية يعٌت  
كفاءة استخدام اللغة مباشرة، إما معربة أو تقبال. أما الدقة يتعلق 
بصحيح القواعد الذي تستخدمو قي سياق اللغة. كالمها شيء 

ناية، ألهنما غَت متساوي، أي أن أيتكد أبحده ٤تتاج لزوجهما بع
 فيمتنع اآلخرى.

 ا١تالئمة ليس ا١تعقولية (ٕ

يرتبط ىذا اإلفراض إىل أن ا٢تدف األساسي من تعلم اللغة 
اب١تدخل االتصايل ىو لتطوير كفاءة االتصال يف ذىن التالميذ. من 
أحد عناصر الكفاءة االتصالية يتعلق ٔتعقولة اليت ينبعي أن قدرة 
على كفاءة اللغة اإلجتماعية اليت يعقب هبا اللغة ا١تستخدمة. 
لذلك، يقدم ا١تدخل االتصايل الكامبيومي ٔتبداء ا١تالئمة وليس 

 ا١تعقولية يف استخدام اللغة 

 غَت السياق < السياق > غَت السياق (ٖ
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من ا١تبادئ ا١تدخل االتصايل الذي بناء على معنوية ىو السياق 
ذا ا١تبداء اب١تدخل االتصايل الكلمبيومي < غَت السياق. نقلت ى

ابلتأكيد أن ا١تواد ال يقيف عاى ا٠تطاب بسياق مصيح، يعٌت ٚتل 
ا١تفيدة مباشرة أن يطبقو يف اٟتيات الواقعة، ولكن البد أن يستمر إىل 

 ا١تواد بدون السياق الواضح.

 تركزت على التالميذ وا٠تربة (ٗ
 " على النحو التايل:أما ا١تقصود من التعلم "على أساس ا٠تربة

 زابدة توفَت ٕتربة مع ٦تارسات لغة مباشرة وطبيعية( أ
 يبٍت التعلم على ٕتربة التالميذ يف لغتها األصلية( ب

 ج( يقوم التعلم على ٕتربة شخصية التالميذ بشكل عام 

ٓتالف على حصول ىذا ا١تدخل، كثَت من الناحية الذي يؤثر التالميذ 
الميذ يف مادةالنحو يعٌت دراية التالميذ أن تعليم يف عملية تعليم  حىت يفهم الت

اللغة العربية خصوصا تعليم النحو ىو شيء مهم، وذلك تشجيع ا٢تمة من 
 ا١تدرسُت على التالميذ عن فضائل يف تعليم اللغة العريبة 

مناقشة عن فعالية ادلدخل االتصايل الكامبيومي يف تعليم النحو مدرسة  . ب
 ة القرآنية شريبونالبهجة ادلتوسطة اإلسالمي

قام الباحث االختبار القبلي للمجموعة الضابطة والتجربية. وجد الباحث 
نتيجة للمجموعة الضابطة بصفة مقبولة و نتيجة للمجموعة التجربية بصفة ضعيفة. 
مث قام الباحث االختبار البعدي للمجموعتُت. ووجد الباحث نتيجة للمجموعة 

 موعة التجربية بصفة ٦تتازة.الضابطة بصفة جيدة و نتيجة للمج
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-t، مث قام الباحث بتعيُت ٛٓ،ٖٔاإلحصائي =  tوجد الباحث أن نتيجة 
table حث يف القائمة اٟترية وْتث البا(degree of freedom)  منt-table  فوجد أن

.  ٔٗٗ،ٕ% = ٔ. ويف ا١تستوى ا١تعنوى ٜٔٙ،ٔ% =  ٘نتيجتو يف ا١تستوى ا١تعنوى
 "(t)وىذا تقرير "ت 

ٔ،ٜٙٔ > ٕ،ٗٗٔ  > ٖٔ،ٓٛ 

 ٕٖٓ،ٕ% =  ٔأكرب من ا١تستوى ا١تعنوي  ٛٓ،ٖٔونتيجة اإلحصائي = 
  H1مردود و   H0. ٔتعٌت أن ٜٔٙ،ٔ% =  ٘عنوى وكذلك أكرب من ا١تستوى ا١ت

مقبول أن فروض البحث مقبولة. وا٠تالصة أن ا١تدخل االتصايل الكامبيومي يف تعليم 
 النحو فعالية.

من بينات ا١تالحظة أتكد الباحث أن تطبيق ا١تدخل االتصايل الكامبيومي فعال 
لسرور والسعادة والسهولة عند يف عملية تعليم النحو ألن التالميذ يشعرون اٟتماسة وا

عملية التعليم، حيث ترقي نتائجهم يف النحو من درجة ضعيفة قبل اشًتاك عملية تعليم 
النحو ابستخدام ا١تدخل االتصايل الكامبيومي حىت وصل إىل درجة جيدة و ٦تتازة بعد 

 استخدام ا١تدخل االتصايل الكامبيومي

 

 

 

 T test  )ت" اٟتسايب"( >t table  = )ت" اٞتدويل"(H1  حصلت التجربية =
 = مقبول

T test  )ت" اٟتسايب"( <t table  = )ت" اٞتدويل"(H0 فشلت التجربية = مردود = 
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 سالفصل الساد

 االختتام

 خالصة البحث .أ 

أتسس على عرض البياانت وٖتليلها السابقة، فيمكن الباحث أن يلخص 
 خالصة ىذا البحث وىو:

ب -تطبيق ا١تدخل االتصايل الكامبيومي يف تعليم النحو  يف الفصل الثاين .ٔ
 ا١تدخل ا١تدرسة لتطبيق يبدأٔتدرسة البهجة ا١تتسوطة اإلسالميةالقرآنية شَتبون 

افتتح  التعليم عملية لتدافع ٖتتاج اليت والوسيلة دا١توا ابعداد الكامبيومي االتصايل
يلقي  اٟتضور، مث التالميذ و يقرأ كشف مع دعاء مث ابلسالم الباحث الدراسة

اليت  اب١تادة وتعلقها ا١تاضية ا١تواد عن التالميذ خربة ١تعرفة السؤال الباحث
 التالميذ لدافع الكليمات أيضا يلقي السؤال تلك سوى اآلن، سيدرسهم

عملية التعليم بتشريخ ا٠تطوة  فاستمر .ولتشريح األىداف تعليم النحو اليوم
 العربية الباحث تكلم ابللغة واستمع التالميذ جيد. أما متتابعا، اليوم الدراسة

القراءة  تقدم الباحث النص اليت مل يفهم التالميذ هبا. الكلمة بعض إال يف كلو،
يستمع التالميذ  ىنا معها، تماعابلصوت لالس )يف  النحو الواضح( تكامل

 أو اٞتديدة الكلمة ٖتت ا٠تط العطاء يسمح التالميذ و ا١تعد، النص ابلقراءة
حىت  الكلمة كتابة و ا١تفيدة اٞتملة تكوين كيفية الباحث عن يعرض ٢تم الصعبة

تشريح  و ا١تتعددة الصورة إىل ابعتبار اٟتالة ىذه أّما .الكاملة اٞتملة تركيبها إىل
إىل الفرقتُت، لكل  تقسم الباحث التالميذ  فهم التالميذ عنو لسهولة األم لغةابل

عليهم أن يالحظ حركة األخَت من األمثلة  وجب فرقة النص )األمثلة والقواعد(
 يف  النص.
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فعالية ا١تدخل االتصايل الكامبيومي يف تعليم النحو يف مدرسة البهجة ا١تتوسطة  .ٕ
مث قام  ٛٓ،ٖٔاإلحصائي =    tي أن نتيجة اإلسالمية القرآنية شربون فه

% =  ٔا١تستوى ا١تعنوي وْتث الباحت من نتيجتو  t-table الباحث بتعيُت
 t. ألن نتيجة ٜٔٙ،ٔ% =  ٘وكذلك من ا١تستوى ا١تعنوى  ٕٖٓ،ٕ

 ٕٖٓ،ٕ% =  ٔا١تستوى ا١تعنوي  أكرب من نتيجة ٛٓ،ٖٔاإلحصائي =   
  H1مردود و   H0ٔتعٌت أن ٜٔٙ،ٔ= %  ٘وكذلك أكرب من ا١تستوى ا١تعنوى 

مقبول أن فروض البحث مقبولة. وا٠تالصة أن ا١تدخل االتصايل الكامبيومي يف 
 تعليم النحو فعالية.

 اإلقرتاحات .ب 

بعد أن يتم الباحث ىذا البحث العلمي ويتناول اإلستنتاج أعاله، يريد 
الباحث بذكر رئيس الباحث أن دينح اإلقًتاحات القصَتة إىل ٚتيع ا١تدرسُت وخيّص 

ا١تدرسة ومدرس اللغة العريبة وٚتيع التالميذ خصوصا التالميذ يف الفصل الثاين 
 درسة البهجة ا١تتوسطة اإلسالمية القرآنية شربون. أما اإلقًتاحات كما يلي:ٔت

على رئيس ا١تدرسة يقًتح أن يسيطيع إعطاء ا١ترافق الوافية، لكي يستطيع  .ٔ
 ليم والتعلم ابطيبأن يساعد تنفيذ عملية التع

على مدرس اللغة العربية يقًتح أن يستطيع اختيار الطرق وا١تداخل  .ٕ
واإلسًتاتيجيات ا١تناسبة ٓتصائص التالميذ يف الفصل. وينبغي للمدرس 
أن يقدر إعطاء تشجيع ا٢تمة للتالميذ لكي يتعلموا ويتكلموا اللغة 

 العربية ابٟتماسة والسعادة وال يقنطوا
البد عليهم أن حيبوا اللغة العربية وينشأ ٛتاسة وجيرب على التالميذ،  .ٖ

 ابلتكلم اللغة العربية وال خيافون عن ا٠تطاء
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ا١تدخل االتصايل يف تعليم اللغة، ّتت إىل قدم ندوة ا٠ترباء يف تعليم رشدي أٛتد طعيمة، 

 ٜٜٛٔا١تنعقدة الشارقة ، اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى 
، األردون:  لية يف تعليم اللغة العربيةالطرائق العمطو علي حسُت الدليمي وآخران، 

 ٖٕٓٓدارالشروق، 
 ،أساسيا تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرىعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي، 

 الرايض : جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية معهد تعليم اللغة العربية
، الرايض: مابع التقنة، أخرىطرائق تدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات  عبد العزيز،

ٕٖٓٓ 
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. األردن : دار األمل للنشر وتوزيع، أساليب تدريس اللغة العريبةعماد توفيق السعيد، 
ٜٜٔٔ 

 ٜٜٔٔ، القاىرة : داراشواف ، تعليم الفنون اللغة العربيةعلي أٛتد مدكور، 
 ، بَتوت : دارالثقافة اإلسالميةملخص قواعد اللغة العربية فوالد نعمة،

 ٕٜٛٔ، بَتوت : ا١تكتبة الشرقية، ا١تنجد يف اللغة واإلعالموس معلوف، ل
، ا١تملكة العربية  مذاىب وطرائق يف تعليم اللغات٤تمود إٝتاعيل صيٍت وآخرون، 

  ٜٜٓٔالسعودية: دار عامل الكتب، 
 ، إيسيكو : منشوراتطرائق تعليم اللغةالعربية لغَت الناطقُت هبا دمحم كامل النقة وآخران،

 ٖٕٓٓاإلسالمية لًتبية والعلوم والثقافة، 
 ٔ، القاىرة: مكتبة النهضة، ط. طرق تعليم اللغة العربيةدمحم عبد القادر، أٛتد، 

 ٖٜٜٔ، األردن : دارافالح، مدخل إىل علم اللغة  دمحم علي ا٠تويل،

بَتوت: دارالكتب  ، اٞتزء األول،لعربيةروس الداجامع غالبيٍت، لامصطفى 
      ٕٗٓٓالعلمية،

 ٜٜٔٔ، لبنان: دارالنفائس،خضائض العربية وطرائق تعليمهاانيف ٤تمود معروف، 

 ، الطبعة التاسع و ثالثون، بَتوت: دارا١تشرق،ا١تنجد يف اللغة واألعالمويس معلوف، 
ٕٕٓٓ  
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DISTRIBUSI NILAI ttabel  

 

d.f  t0.10  t0.05  t0.025  t0.01  t0.005    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

d.f  t0.10  t0.05  t0.025  t0.01  t0.005  

1  3.078  6.314  12.71  31.82  63.66  61  1.296  1.671  2.000  2.390  2.659  
2  1.886  2.920  4.303  6.965  9.925  62  1.296  1.671  1.999  2.389  2.659  
3  1.638  2.353  3.182  4.541  5.841  63  1.296  1.670  1.999  2.389  2.658  
4  1.533  2.132  2.776  3.747  4.604  64  1.296  1.670  1.999  2.388  2.657  
5  1.476  2.015  2.571  3.365  4.032  65  1.296  1.670  1.998  2.388  2.657  
6  1.440  1.943  2.447  3.143  3.707  66  1.295  1.670  1.998  2.387  2.656  
7  1.415  1.895  2.365  2.998  3.499  67  1.295  1.670  1.998  2.387  2.655  
8  1.397  1.860  2.306  2.896  3.355  68  1.295  1.670  1.997  2.386  2.655  
9  1.383  1.833  2.262  2.821  3.250  69  1.295  1.669  1.997  2.386  2.654  

10  1.372  1.812  2.228  2.764  3.169  70  1.295  1.669  1.997  2.385  2.653  
11  1.363  1.796  2.201  2.718  3.106  71  1.295  1.669  1.996  2.385  2.653  
12  1.356  1.782  2.179  2.681  3.055  72  1.295  1.669  1.996  2.384  2.652  
13  1.350  1.771  2.160  2.650  3.012  73  1.295  1.669  1.996  2.384  2.651  
14  1.345  1.761  2.145  2.624  2.977  74  1.295  1.668  1.995  2.383  2.651  
15  1.341  1.753  2.131  2.602  2.947  75  1.295  1.668  1.995  2.383  2.650  
16  1.337  1.746  2.120  2.583  2.921  76  1.294  1.668  1.995  2.382  2.649  
17  1.333  1.740  2.110  2.567  2.898  77  1.294  1.668  1.994  2.382  2.649  
18  1.330  1.734  2.101  2.552  2.878  78  1.294  1.668  1.994  2.381  2.648  
19  1.328  1.729  2.093  2.539  2.861  79  1.294  1.668  1.994  2.381  2.647  
20  1.325  1.725  2.086  2.528  2.845  80  1.294  1.667  1.993  2.380  2.647  
21  1.323  1.721  2.080  2.518  2.831  81  1.294  1.667  1.993  2.380  2.646  
22  1.321  1.717  2.074  2.508  2.819  82  1.294  1.667  1.993  2.379  2.645  
23  1.319  1.714  2.069  2.500  2.807  83  1.294  1.667  1.992  2.379  2.645  
24  1.318  1.711  2.064  2.492  2.797  84  1.294  1.667  1.992  2.378  2.644  
25  1.316  1.708  2.060  2.485  2.787  85  1.294  1.666  1.992  2.378  2.643  
26  1.315  1.706  2.056  2.479  2.779  86  1.293  1.666  1.991  2.377  2.643  
27  1.314  1.703  2.052  2.473  2.771  87  1.293  1.666  1.991  2.377  2.642  
28  1.313  1.701  2.048  2.467  2.763  88  1.293  1.666  1.991  2.376  2.641  
29  1.311  1.699  2.045  2.462  2.756  89  1.293  1.666  1.990  2.376  2.641  
30  1.310  1.697  2.042  2.457  2.750  90  1.293  1.666  1.990  2.375  2.640  
31  1.309  1.696  2.040  2.453  2.744  91  1.293  1.665  1.990  2.374  2.639  
32  1.309  1.694  2.037  2.449  2.738  92  1.293  1.665  1.989  2.374  2.639  
33  1.308  1.692  2.035  2.445  2.733  93  1.293  1.665  1.989  2.373  2.638  
34  1.307  1.691  2.032  2.441  2.728  94  1.293  1.665  1.989  2.373  2.637  
35  1.306  1.690  2.030  2.438  2.724  95  1.293  1.665  1.988  2.372  2.637  
36  1.306  1.688  2.028  2.434  2.719  96  1.292  1.664  1.988  2.372  2.636  
37  1.305  1.687  2.026  2.431  2.715  97  1.292  1.664  1.988  2.371  2.635  
38  1.304  1.686  2.024  2.429  2.712  98  1.292  1.664  1.987  2.371  2.635  
39  1.304  1.685  2.023  2.426  2.708  99  1.292  1.664  1.987  2.370  2.634  
40  1.303  1.684  2.021  2.423  2.704  100  1.292  1.664  1.987  2.370  2.633  
41  1.303  1.683  2.020  2.421  2.701  101  1.292  1.663  1.986  2.369  2.633  
42  1.302  1.682  2.018  2.418  2.698  102  1.292  1.663  1.986  2.369  2.632  
43  1.302  1.681  2.017  2.416  2.695  103  1.292  1.663  1.986  2.368  2.631  
44  1.301  1.680  2.015  2.414  2.692  104  1.292  1.663  1.985  2.368  2.631  
45  1.301  1.679  2.014  2.412  2.690  105  1.292  1.663  1.985  2.367  2.630  
46  1.300  1.679  2.013  2.410  2.687  106  1.291  1.663  1.985  2.367  2.629  
47  1.300  1.678  2.012  2.408  2.685  107  1.291  1.662  1.984  2.366  2.629  
48  1.299  1.677  2.011  2.407  2.682  108  1.291  1.662  1.984  2.366  2.628  



 
 

 

49  1.299  1.677  2.010  2.405  2.680    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

109  1.291  1.662  1.984  2.365  2.627  
50  1.299  1.676  2.009  2.403  2.678  110  1.291  1.662  1.983  2.365  2.627  
51  1.298  1.675  2.008  2.402  2.676  111  1.291  1.662  1.983  2.364  2.626  
52  1.298  1.675  2.007  2.400  2.674  112  1.291  1.661  1.983  2.364  2.625  
53  1.298  1.674  2.006  2.399  2.672  113  1.291  1.661  1.982  2.363  2.625  
54  1.297  1.674  2.005  2.397  2.670  114  1.291  1.661  1.982  2.363  2.624  
55  1.297  1.673  2.004  2.396  2.668  115  1.291  1.661  1.982  2.362  2.623  
56  1.297  1.673  2.003  2.395  2.667  116  1.290  1.661  1.981  2.362  2.623  
57  1.297  1.672  2.002  2.394  2.665  117  1.290  1.661  1.981  2.361  2.622  
58  1.296  1.672  2.002  2.392  2.663  118  1.290  1.660  1.981  2.361  2.621  
59  1.296  1.671  2.001  2.391  2.662  119  1.290  1.660  1.980  2.360  2.621  
60  1.296  1.671  2.000  2.390  2.660  120  1.290  1.660  1.980  2.360  2.620  

Dari "Table of Percentage Points of the t-Distribution." Biometrika, Vol. 32. (1941), p. 300. Reproduced by permission of the Biometrika Trustess.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANGKET EFEKTIVITAS PENERAPAN PEDEKATAN KOMUNIKATIF 

KAMBIUMI PADA PEMBELAJARAN NAHWU DI SMPIQU ALBAHJAH 

 

Petunjuk pengisian: 

Beri tanda check (√) pada kolom yang paling sesuai dengan penelitian anda. 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

 

Nama  :___________________ 

Kelas  :___________________ 

 

NO. Daftar Pernyataan SS S TS STS 

1. Anda lebih bersemangat mengikuti pelajaran 

nahwu ketika menggunakan pendekatan 

komunikatif kambiumi 

    

2. Anda lebih cepat mengerti pelajaran nahwu 

setelah belajar menggunakan pendekatan 

komunikatif kambiumi 

    

3. Setelah menggunakan pendekatan komunikatif 

kambiumi dalam pembelajaran nahwu, anda 

sangat senang belajar nahwu 

    

4. Setelah belajar menggunakan pendekatan 

komunikatif kambiumi, pengetahuan nahwu 

anda semakin luas 

    

5. Anda termotivasi mempelajari nahwu setelah 

belajar menggunakan pendekatan komunikatif 

kambiumi 

    

6. Pendekatan komunikatif kambiumi ini 

sederhana dan simple sehingga mudah 

dimengerti 

    

7. Materi pelajaran menggunakan pendekatan 

komunikatif kambiumi relevan dengan 

    



 
 

 

kemampuan anda 

8. Pembelajaran nahwu dengan pendekatan 

komunikatif kambiumi sesuai dengan 

kebutuhan anda dalam bidang nahwu 

    

9. Setelah belajar menggunakan pendekatan 

komunikatif kambiumi, anda mampu membuat 

kalimat yang terdiri jumlah ismiyah dan 

jumlah fi’liyah 

    

10. Setelah belajar menggunakan pendekatan 

komunikatif kambiumi, anda lebih cepat 

memahami makna yang terkandung dalam 

sebuah kalimat yang terdiri dari fi’il, fa’il dan 

maf’ul bih 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Distribusi nilai rtabel  Signifikansi 5% dan 1% 

  

 N  
The Level of Significance  

N  
The Level of Significance  

5%  1%  5%  1%  

3  0.997  0.999  38  0.320  0.413  

4  0.950  0.990  39  0.316  0.408  

5  0.878  0.959  40  0.312  0.403  

6  0.811  0.917  41  0.308  0.398  

7  0.754  0.874  42  0.304  0.393  

8  0.707  0.834  43  0.301  0.389  

9  0.666  0.798  44  0.297  0.384  

10  0.632  0.765  45  0.294  0.380  

11  0.602  0.735  46  0.291  0.376  

12  0.576  0.708  47  0.288  0.372  

13  0.553  0.684  48  0.284  0.368  

14  0.532  0.661  49  0.281  0.364  

15  0.514  0.641  50  0.279  0.361  

16  0.497  0.623  55  0.266  0.345  

17  0.482  0.606  60  0.254  0.330  

18  0.468  0.590  65  0.244  0.317  

19  0.456  0.575  70  0.235  0.306  

20  0.444  0.561  75  0.227  0.296  

21  0.433  0.549  80  0.220  0.286  

22  0.432  0.537  85  0.213  0.278  

23  0.413  0.526  90  0.207  0.267  

24  0.404  0.515  95  0.202  0.263  

25  0.396  0.505  100  0.195  0.256  



 
 

 

 

26  0.388  0.496  125  0.176  0.230  

27  0.381  0.487  150  0.159  0.210  

28  0.374  0.478  175  0.148  0.194  

29  0.367  0.470  200  0.138  0.181  

30  0.361  0.463  300  0.113  0.148  

31  0.355  0.456  400  0.098  0.128  

32  0.349  0.449  500  0.088  0.115  

33  0.344  0.442  600  0.080  0.105  

34  0.339  0.436  700  0.074  0.097  

35  0.334  0.430  800  0.070  0.091  

36  0.329  0.424  900  0.065  0.086  

37  0.325  0.418  1000  0.062  0.081  
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 اختبار القبلي



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 عملية تعليم يف الفصل

 عملية تعليم يف الفصل



 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 اختبار البعدي

 اختبار البعدي



 
 

 

 

 ادلعلومات الشخصية .أ 
 علوي:   االسم

 م. ٜٜٙٔمبَت نوف ٔ: سوابنج،  مكان واتريخ ا١تيالد
 : رجل  اٞتنس
 : أندونسية  اٞتنسية
 : يوسف  الوالد
 : آمنة  الوالدة

 جاوى غربية –: كراوانج  نوانالع
 ٕٕٕٓٔٗٛٗٚ٘ٛٓ: رقم اٞتوال

 alawialanes9@gmail.com:  الربيد اإللكًتوين

 ادلستوى الدراسي .ب 
 السنة ادلستوى الدراسي الرقم
 ٕٔٓٓ-ٕٓٓٓ روضة األطفال روضة الشفاء سوابنج ٔ
 ٕٛٓٓ-ٕٕٓٓ ٖكومية جيكالونج ا١تدرسة اإلبتدائية اٟت ٕ
 ٕٔٔٓ-ٜٕٓٓ جيالمااي ٔا١تدرسة ا١تتوسطة اٟتكومية  ٖ
 ٕٗٔٓ-ٕٔٔٓٓ ا١تدرسة الثانوية دار التوحيد ماالنج ٗ

٘ 
سرجاان. قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم 
الًتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراىيم 

 اإلسالمية اٟتكومية ماالنج 
ٕٓٔٗ-ٕٓٔٛ 
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