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  االستهالل والشعار 
  

  إِنا أَنزلْناه قُرَآنا عربِيا لَعلَّكُم تعقلُونَ 
  ]٢: يوسف[

  
  

: �رجال قرأ فلحن فقال رسول اهللا  �مسع النيب : ضي اهللا عنه قالعن أيب الدرداء ر
   " رشدوا أخاكمأ" 

  ))صحيح: تعليق احلافظ الذهيب يف التلخيص صحيح اإلسناد و مل خيرجاه؛ ((
 )٤٧٧ص  / ٢ ج - ليقات الذهيب يف التلخيص املستدرك على الصحيحني للحاكم مع تع(

  
  

 ومن ؛ ومن أحب الرسول العريب أحب العرب؛�من أحب اهللا تعاىل أحب رسوله "
؛ أحب العرب أحب العربية، اليت نزل ا أفضل الكتب على أفضل العرب والعجم

  ".ف مهته إليها ا وثابر عليها وصرومن أحب العربية عىن
 

  ) يف مقدمة فقه اللغة وسر العربيةأبو منصور الثعاليب النيسابوري(
  
  
  
  
  
  



 

  إقرار الطالب
  

  :  كاآليتوبيانايتأنا املوقع أدناه، 
  عبد البسيط:   االسم الكامل
   /٠٦٩٣٠٠٠١S2:   رقم التسجيل

  كاتني جوندوغ جاتور ديفوك سليمان يوكياكرتا :     العنوان
  

لنيل درجة املاجستري يف تعلـيم      الرسالة اليت حضرا لتوفري شرط      أقرر بأن هذه    
  :  برنامج الدراسات العليا اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج حتت املوضوعاللغة العربية

  
   اللغة العربية يف ضوء نظرية التعليقتعليماستخدام الطريقة االستقرائية يف 

  )ية واحد هاشم سليمان يوكياكرتابالتطبيق على املدرسة املتوسطة اإلسالم(
  

وإذا ادعـى أحـد     . أو تأليف اآلخر  حضرا وكتبتها بنفسي وما زورا من إبداع غريي         
استقباال أا من تأليفه وتبني أا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية  على ذلك، ولن     

معة اإلسالمية احلكومية   تكون املسؤولية على املشرف أو على برنامج الدراسات العليا اجلا         
  . ماالنج

  . هذا، و حررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك
   م ٢٠٠٨ماالنج، يونيو 

  توقيع صاحب اإلقرار 
  
  

  عبد البسيط
   /٠٦٩٣٠٠٠١S2: رقم التسجيل 



 

  شكر وتقدير

 والثبات لنوال،ا جزيل وأسأله املتوال، فضله على وأشكره حال، كل على هللا احلمد
 الغر وأصحابه آله وعلى الشاكرين، الصابرين خري على وأسلم وأصلي واملآل، احلال يف

  :بعد أما الدين، يوم إىل بإحسان تبعهم ومن والتابعني امليامني،
 باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله سبحانه أهلج باحلمد أما وقد من اهللا علي

  جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين ترضى، علىوالثناء، فلك احلمد يا ريب حىت
 أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل – بعد محد اهللا تعاىل –

خروج هذا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل أحدهم بشئ طلبت، ومل يكن يف 
  : ومنهم . حيدوهم إال العمل اجلاد املخلص

 إمام سفرايوغو، مدير اجلامعة اإلسالمية مساحة األستاذ الدكتور احلاج
  . احلكومية ماالنج

مساحة األستاذ الدكتور عمر منران، مدير برنامج الدراسات العليا باجلامعة 
  . اإلسالمية احلكومية ماالنج

برنامج  اللغة العربية تعليممساحة الدكتور توركيس لوبيس، رئيس ختصص 
   . حلكومية ماالنجباجلامعة اإلسالمية االدراسات العليا 

الذي أفاد الباحث  ، املشرف األولمساحة الدكتور سعيد حواية اهللا أمحد
علمياً وعملياً ووجه خطواته ىف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث 
حىت اإلنتهاء منه، فله من اهللا خري اجلزاء ومن الباحث عظيم الشكر والتقدير، وعفواً 

 تعودت منك على سعة  أثقلت عليك بكثرة أسئليت ولكينن كنت قدأستاذي إ
  . الصدر ورحابة العقل

، فحقاً يعجز لساىن عن شكره  مفتاح اهلدى، املشرف الثاينمساحة الدكتور
وتقديره فقد قدم للباحث كل العون والتشجيع طوال فترة إعداد هذا البحث فلم 

توجيهه، وكان لتفضله يبخل بعلمه ومل يضق صدره يوماً عن مساعدة الباحث و



 

 خالص الشكر والتقدير ومن أكرب األثر ىف نفس الباحث فله مينمبناقشة هذا البحث 
  . اهللا عظيم الثواب واجلزاء

األساتذ املعلمني يف ختصص كما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إىل  
 فلهم . ية ماالنج اللغة العربية برنامج الدراسات العليا باجلامعة اإلسالمية احلكومتعليم

 وه من العلوم واملعارف والتشجيع من الباحث كل الشكر والتقدير على ما قدم
  . وجزاهم اهللا عىن خري اجلزاء

مريب املعهد واحد - الشيخ جالل سيوطيكما أتقدم بكل الشكر والتقدير إىل
مريب جملس العلم والذكر -والشيخ وامسكان-هاشم اإلسالمي يوكياكرتا

. لذين أدىل الباحث دلوه حىت يستطيع الباحث أن يواجه احلياة احلقة ا- جويوسوكا
 املدرسة املتوسطة كما يطيب ىل أن أتوجه بكل احلب والشكر لزمالئي األعزاء ىف

املعهد ب  قسم الفقه والتفسري للعلوم الشرعيةاإلسالمية والثانوية والدينية واملعهد العايل
أما أسرتى وعلى رأسها والدي الكرمي . اواحد هاشم اإلسالمي سليمان يوكياكرت

الذى كان له بعد اهللا تعاىل فضل إمتام هذا البحث مبا غرسه ىف نفسى من حب للعلم 
واملعرفة واالخالص ىف العمل، ووالدتى احلبيبة الىت يطوق فضلها عنقي وكان دعائها 

  . ىف حياتىمر خري معني يلاملست
م ىف إخراج هذا العمل املتواضع وألشقائي وزمالئي وأصدقائي وكل من ساه

إىل خري الوجود ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعاً خالص الشكر وعظيم التقدير 
  .واالمتنان

  واهللا وىل التوفيق
   م ٢٠٠٨يونيو  ١٤ماالنج، 
  الباحث 

  
  

  عبد البسيط
   /٠٦٩٣٠٠٠١S2: رقم التسجيل 
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  املستخلص
  

 اللغة العربية يف ضوء     تعليماستخدام الطريقة االستقرائية يف       م، ٢٠٠٨،  عبد البسيط 
بالتطبيق على املدرسة املتوسطة اإلسالمية واحـد هاشـم سـليمان           (نظرية التعليق   

: الدكتور سعيد حواية اهللا أمحـد، واملـشرف الثـاىن         :  املشرف األول . )يوكياكرتا
  .ىالدكتور مفتاح اهلد

  
  .  اللغة العربية، نظرية التعليقتعليم الطريقة االستقرائية، :الكلمات األساسية

  
ويعـد  . تتشكل القواعد العربية جزءا رئيسا يف تعليم اللغة العربية بشكل عام          

ومما ال  . هذا اجلزء من أكثر املوضوعات تعقيدا وتذبذبا يف مناهج تعليم العربية خاصة           
تشكلت منها صعوبة القواعد العربية يف اـال التربـوي          شك فيه، أن أسبابا عديدة      

التعليمي، منها؛ جفاف املناهج وعقم الكتب املدرسية والطرائق وسوء فهم الغاية من            
 القواعد وعجز املعلمني واملربني عن استثمارها يف إكساب املتعلم السالمة اللغوية  تعليم

بناء على تلك املـشاكل،      .سة يف حد ذاا   وتلقائية التعبري وطبيعة املادة النحوية املدرو     
وذلك يتم بإجراء الطريقة االستقرائية ملالئمتها      . حدد الباحث هذا البحث يف الطريقة     

وهذه الطريقة تقوم على نظرية التعليق      ). املتوسطة(إىل حد كبري مع التالميذ اإلعدادية       
 هذه النظرية الـيت طبـق       ".اللغة العربية معناها ومبناها   "لدكتور متام حسان يف كتابه      

عليها متام حسان النظرية اللغوية احلديثة يف اللغة العربية دف إىل تيسري قواعد هـذه               
  . اللغة العربية

ما مدى تنمية كفـاءة الطـالب يف اللغـة يف           : " هيومشكلة هذا البحث    
املدرسة املتوسطة اإلسالمية واحد هاشم سليمان يوكياكرتـا باسـتخدام الطريقـة            

هذه املشكلة حتتـاج إىل     ". تقرائية يف تعليم اللغة العربية يف ضوء نظرية التعليق ؟           االس
ما مدى تنمية كفاءة الطالب يف تطبيق القواعد النحويـة          ) ١: (فروع األسئلة، وهي  

ما مدى تنمية كفاءة الطالب يف حتليل األخطاء        ) ٢(باستخدام الطريقة االستقرائية ؟،     
ما مدى تنمية كفـاءة الطـالب يف        ) ٣( االستقرائية ؟ و     النحوية باستخدام الطريقة  

  تركيب اجلملة العربية الصحيحة باستخدام الطريقة االستقرائية ؟ 
 Classroom) من نوع البحث الوصـفي واإلجرائـي    ومنهج هذا البحث  

Action Research) ٣(التطبيق، و) ٢(تصميم خطة التعليم، و) ١(  الذي يتركب من (



 

 مـن املعلـم     أما جمتمع البحث فيتكون   . التقومي علي صورة الدورين   ) ٤(املالحظة، و 
والتالميذ يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية واحد هاشم سـليمان يوكياكرتـا العـام             

املالحظة املنتظمـة و    ) ١:  (ومن األدوات جلمع البيانات   . م٢٠٠٧/٢٠٠٨الدراسي  
  . الوثائق) ٥(االختبار و ) ٤(االستبانة و ) ٣(املقابلة و ) ٢(

استخدام الطريقة ) ١: (فيمكن أن تتلخص فيما يأيت نتائج هذا البحثأما 
االستقرائية يف تعليم اللغة العربية يف ضوء نظرية التعليق ينمى كفاءة الطالب يف تطبيق 

استخدام الطريقة االستقرائية يف تعليم اللغة العربية يف ضوء ) ٢(القواعد النحوية، 
استخدام الطريقة ) ٣(نمى كفاءة الطالب يف حتليل األخطاء النحوية و نظرية التعليق ي

االستقرائية يف تعليم اللغة العربية يف ضوء نظرية التعليق ينمى كفاءة الطالب يف 
  . تركيب اجلملة العربية الصحيحة

ينبغي  للمعلم أن يهتم بالتطبيق ) ١: (بالتوصيات اآلتيةوهلذا، قام الباحث     
 حىت ال خيطر على -وخاصة للمبتدئني-النحوية إىل حد كبري وال يتعمق فيهاللقواعد 

أن يربط املعلم بني األبواب النحوية وبني ) ٢(أذهان الطالب أن هذه املادة صعبة، 
علم الصرف وأن يهتم باستغالل معلومات الطالب واسترجاعها حىت يستطيع الطالب 

أن ال يقتصر املعلم ) ٣(العربية وفهمها، أن يطبقوا كل ما تعلموه يف قراءة النصوص 
  . يف القراءة بل يف التحليل والتركيبتعليمأهداف ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 املستخلص باللغة اإلجنيليزية 
 

Abdul Basith, 2008. Inductive Method in Arabic Teaching from Ta'liq Theory 

Perspective (Applying at Islamic Yunior High School Wahid Hasyim Sleman 

Yogyakarta) . Advisors: 1) Dr. Saeed Hwaiat Allah Ahmed, 2) Dr. Miftahul Huda, 
M. Ag  
  

Keywords: Inductive Method,  Arabic Teaching,  Ta'liq Theory  
  

Some of Arabic grammar teaching problems are method, as well as 
curriculum, book, perception about teaching purpose and teacher skill. In this 
research, researcher focused on method by applying inductive method because it 
was suitable for students in MTs (Junior High School) level. This applied method 
is based on Ta'liq theory conducted by Tamam Hasan in his book "Al-Lughah Al-
Arabiyah Ma'naha wa Mabnaha". This theory is one of writer efforts to apply 
modern Arabic linguistic theory that aimed to make Arabic grammar easier.  

Problem statment of this research is "How to improve grammar 
proficiency students of Madrasah Tsanawiyyah (Islamic Junior High School) 
Wahid Hasyim Sleman Yogyakarta by using inductive method from Ta'liq theory 
perspective?" 

This research purposed to get empirical picture about improving grammar 
proficiency of student by using inductive method from Ta'liq theory perspective 
either in applying rule, evaluation and sentence composition.  

Hypothesis of this research is using inductive method from Ta'liq theory 
perspective can improve student grammar proficiency, either in applying rule, 
evaluation and sentence composition.  

This research used Classroom Action Research that consists of four steps: 
planning, acting, observation and reflection. Subject of this research was students 
and Arabic grammar teacher of MTs Wahid Hasyim Sleman Yogyakarta in 
academic year 2007/2008. Instruments for this research were researcher him self, 
observation schedule, interview schedule, questionnaire, test and documentation.    

Analysis process was reflected on comparing student result score with 
learning successfulness criterion that was put by researcher and concerning 
teacher. Besides, researcher used simple statistical analysis, percentile degree, in 
order to reduce data gained from questionnaire and to get average of students test 
score.   

Research finding showed that using inductive method from Ta'liq theory 
perspective can improve students' grammar proficiency, either in applying rule, 
evaluation and sentence composition.  

Based on finding, researcher recommended as follows: (1) Arabic 
grammar teaching should be focused on applying and not more in giving rule, 
especially in beginning level so that does not give an view that the subject are 
difficultly learned,  (2) In Arabic grammar teaching, teacher should correlate one 
chapter with other, correlate Arabic grammar and Arabic morphology so that 
student can apply mastered subject for reading and understanding Arabic text. (3) 
Teacher should not only purpose grammar teaching on reading skill but also on 
evaluation and sentence composition.    

 

 



 

 املستخلص باللغة اإلندونيسية  
Abdul Basith, 2008. Metode Induktif dalam Pembelajaran Bahasa Arab 

Perspektif Teori Ta'liq (Penerapan di Madrasah Tsanawiyah Wahid Hasyim 

Sleman Yogyakarta). Pembimbing: 1) Dr. Saeed Hwaiat Allah Ahmed,  2). Dr. 
Miftahul Huda, M.Ag.  
 

Kata Kunci: Metode Induktif, Pembelajaran Bahasa Arab, Teori Ta'liq  
 

Dari sekian banyak  problematika pembelajaran tata bahasa Arab adalah 
metode, di samping kurikulum, buku ajar, persepsi tentang tujuan pengajaran dan 
kualitas sumberdaya pengajar. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan 
penelitian pada masalah metode yaitu dengan menerapkan metode induktif dengan 
pertimbangan bahwa metode ini sangat cocok untuk siswa tingkat tsanawiyah. 
Metode yang telah diterapkan ini didasarkan pada teori Ta'liq yang dimunculkan 
oleh Tamam Hasan dalam buku "al-Lughah al-Arabiyyah Ma'naha wa Mabnaha". 
Teori ini merupakan usaha penulis untuk menerapkan teori linguistik modern 
dalam bahasa Arab yang bertujuan untuk mempermudah tata bahasa Arab itu 
sendiri.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana 
pengembangan kompetensi tata bahasa Arab pada siswa Madrasah Tsanawiyah 
Wahid Hasyim Sleman Yogyakarta  dengan penggunaan metode induktif 
perspektif teori Ta'liq ?” 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran empirik tentang 
pengembangan kompetensi tata bahasa Arab siswa dengan penggunaan metode 
induktif perspektif teori Ta'liq baik dari segi penerapan kaedah, evalusasi 
kesalahan kata dan merangkai kalimat.   

Hipotesa dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan metode induktif 
perspektif teori Ta'liq dapat meningkatkan kompetensi tata bahasa Arab siswa  
baik dari segi penerapan kaedah, evalusasi dan merangkai kalimat.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas, yang terdiri 
dari empat langkah, yaitu: perencanaan (planning), tindakan (action), pengamatan 
(observation), dan refleksi (reflection). Populasi dari penelitian ini meliputi para 
siswa dan guru tata bahasa Arab di MTs Wahid Hasyim Sleman Yogyakarta 
Tahun Pelajaran 2007/2008. Adapun instrumen penelitian adalah peneliti sendiri,  
observasi, wawancara, angket, tes dan dokumentasi.   

Proses analisis dalam penelitian tercermin pada perbandingan antara hasil 
tes siswa dengan kriteria keberhasilan pembelajaran yang telah ditetapkan antara 
peneliti dan guru yang bersangkutan. Di samping itu, peneliti menggunakan 
analisis statistik sederhana yaitu prosentase untuk meringkas data yang diperoleh 
dari angket dan untuk memperoleh nilai rata-rata siswa dalam tes.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode induktif 
perspektif teori ta'liq dapat meningkatkan kompetensi tata bahasa Arab siswa baik 
dari segi penerapan kaedah, evalusasi kesalahan kata dan merangkai kalimat.  

Dari hasil penelitian, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: (1) 
pembelajaran tata bahasa Arab hendaknya lebih menitikberatkan pada penerapan 



 

dan tidak terlalu mendalam dalam memberikan kaedah, terlebih pada tingkat 
pemula hingga tidak menimbulkan kesan bahwa materi ini sulit untuk dipelajari, 
(2) dalam pembelajaran tata bahasa Arab, guru hendaklah mengaitkan antar materi 
yang telah dipelajari, juga kaitannya dengan ilmu sharaf hingga siswa dapat 
menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari dalam membaca dan memahami 
teks Arab, dan (3) hendaknya guru tidak membatasi tujuan pembelajaran tata 
bahasa Arab pada ketrampilan membaca tapi juga pada mengevaluasi kesalahan 
kalimat dan merangkai kalimat.  
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   املقدمة -١
ومن . جعل اهللا رب العاملني اللغة العربية لتكون لغة الوحي ألهل األرض مجيعا

هنا كان على كل مسلم يف مشارق األرض ومغارا أن يهتم ا اهتمامه بعقيدته 
ية على ويشتمل تعليم اللغة العرب. وذلك بتعلمها وتعليمها بكل فروعها. اإلسالمية

واإلنشاء ) النحو والصرف(والدراسات األدبية وقواعد اللغة العربية ) املطالعة(القراءة 
 اللغة العربية وتقوم قواعد اللغة العربية بدورها وسيلة حلفظ. ١واإلمالء واخلط) التعبري(

من التالشي يف النطق العريب كما هو معروف يف أسباب وضع هذا العلم على يد أيب 
 فإن ٣ومهما يكن من التعارض يف تعليمها. ٢ بأمر من اإلمام علياألسود الدؤيل

وأيضا أا تنمي . القواعد ضروري ال يستغىن عنه، وهي من أسس الدراسة يف كل لغة
أسسا دقيقة للمحاكاة قائمة على ضوابط، وال حماكاة صحيحة من غري ضوابط، 

  .٤واعد يرجع إليها حني الشك و اللبسوالبد من ق
ويعد . تتشكل هذه القواعد العربية جزءا رئيسا يف تعليم اللغات بشكل عام
ومما ال . هذا اجلزء من أكثر املوضوعات تعقيدا وتذبذبا يف مناهج تعليم العربية خاصة

ها صعوبة القواعد العربية يف اال التربوي شك فيه أن أسبابا عديدة تشكلت من
التعليمي، منها جفاف املناهج وعقم الكتب املدرسية والطرائق وسوء فهم الغاية من 
تعليم القواعد وعجز املعلمني واملربني عن استثمارها استثمارا فعاال يف إكساب املتعلم 

 يف -املدروسة يف حد ذاا؛ فهيالسالمة اللغوية وتلقائية التعبري وطبيعة املادة النحوية 
                                                 

، ١٩٨٣مؤسسة الرسالة، بريوت،  ،٣.، طاملوجه العملي ملدرس اللغة العربيةعابد توفيق اهلامشي،   1
 ١٤. ص

، ١٩٦٩، دار الفكر العريب، القاهرة، ٢.، طنشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة حممد الطنطاوي،  2
 ٨-٧. ص

. ، دار املعارف، القاهرة، ب ت، ص١٠.، طاملوجه الفين ملدرسي اللغة العربية العليم إبراهيم،  عبد 3
٢٠٧-٢٠٣   

 ١٩٥:  صمرجع سابق،عابد توفيق اهلامشي،   4
 



 

 نوع من التحليل الفلسفي، فيها كثري من املصطلحات -الكتب واملقررات التعليمية
  .واحلدود والتفريعات اليت يعجز عن فهمها املعلمون فضال عن املتعلمني

 -وخاصة يف املعاهد اإلسالمية-بالنسبة إىل تعليم القواعد العربية يف إندونيسيا
دمت الكتب النحوية نثرا كانت أو منظومة من املستوى االبتدائي حىت أكثرها استخ

يف . الثانوي متدرجة من منت اآلجرومية والعمريطي وألفية ابن مالك مبختلف شروحها
املصطلحات واحلدود والتفريعات والتعليالت هذه الكتب املدروسة كثري من 

ع أن االهتمام املبالغ فيه هو والتربيرات واالهتمام فوق ما يستحق مبسائل اإلعراب م
الذي يؤدي إىل الدخول يف املسائل النحوية املعقدة كمسائل التقدير واالفتراض 

 .٥وحشد األمثلة الشاذة، األمر الذي يعقد العملية التعليمية للدارسني املبتدئني
كان تعليم القواعد تعتمد على حفظ القواعد حفظا عن ظهر قلب كما أنه 

. يؤكد على أن حتفظ األمثلة والشواهد من غري دراسة حتليله هلا وال تطبيق واسع عليها
عقول الطّلبة وجعلت أدمغتهم جمرد أوعية تحشى الطّريقة التقليدية قد مجدت هذه 

إنّ أسلوب احلفظ والتلقني هو الّذي عطّل وظيفة . فيها حرفية املعلومات والقواعد
علوم اللّغة يف مدارسنا ومعاهدنا حيث حيفظ الطّالب التعريفات كما هي يف الكتاب 

أسئلة االمتحان داعمة هلذا احلفظ املقرر وحيفظ األمثلة القلية اجلافة ال يتجاوزها وتأيت 
ويتجاوزها الطّالب االمتحان ذه الطّريقة حتى يصل . خماطبة ذاكرةَ الطّالب ال فَهمه

إىل اجلامعة فال يتغير عليه فيها جو احلفظ والتلقني وال خيرج من نطاق املذكّرات 
  .٦والكتب املقررة ونقل ما فيها إىل الذّهن كآلة التسجيل

                                                 

 .www://http  شبكة، منالطريقة املثلى لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا حمي الدين األلوائي، 5 

iu.edu.sa/Magazine/46/27.htm.  

 من شبكة مظاهره ـ آثاره ـ عالجه: الضعف العام يف اللغة العربية،  اللّطيف أمحد الشويرف عبد 6
http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Langue_arabe/p.10.htm  

  
 



 

 ومن ناحية املدرسني كان أكثرهم ال يفكر يف كيفية إدخال جو الفرح 
ال تشويق يف احلديث أو يف أسلوب والشوق إىل نفوس التالميذ عن طريق املادة الية و

كان أكثرهم يتقيدون باملنهج وال خيرجون من الطريقة التقليدية يف التعليم وال . التعليم
  .  يتفكرون يف إبداعه حىت يتمتع الطلبة يف تلقي هذا الدرس

وذلك يتم . بناء على تلك املشاكل، حيدد الباحث هذا البحث يف الطريقة
اليت - ٧)املتوسطة(ألا أكثر مالئمة مع التالميذ اإلعدادية -رائيةبإجراء الطريقة االستق

". اللغة العربية معناها ومبناها"تقوم على نظرية التعليق لدكتور متام حسان يف كتابه 
ليها متام حسان النظرية اللغوية احلديثة دف إىل تيسري قواعد هذه النظرية اليت طبق ع

  :  كما قال. هذه اللغة العربية
تيسري القواعد ال يعين التخلي عنها، ولكن يعين حسن فهمهـا وتفهيمهـا              " 

للمتحدثني وغري املتحدثني ا، ولن يكون ذلك بالتعصب املطلـق لكتـب            
ح على الدراسات اللغويـة احلديثـة       األقدمني وطرق تعليمهم، ولكن باالنفتا    

    .٨"وفتح باب االجتهاد اللغوي باستمرار
سيقوم الباحث ذا البحث يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية واحد هاشم 

اهتمام هذه املدرسة ) ١: (واختار الباحث هذه املدرسة ألسباب، منها. يوكياكرتا
 املعهد كون هذه املدرسة يف ظل) ٢(مبادة القواعد بصفتها مميزة للمدارس األخرى و 

مرونة هذه ) ٣(اإلسالمي الذي يهدف إىل كفاءة الطالب يف قراءة الكتب الدينية و 
استخدمت هذه املدرسة . املدرسة يف قبول التجديد واالبتكارات يف طرائق التدريس

الكتاب املقرر مأخوذة موادها من العوامل املائة للجرجاين واآلجرومية واستخدمت 
من هذه الطريقة ظهرت املشكلة يف قلة استيعاب الطالب . مهاالطريقة القياسية يف تعلي

من هذا، يسعى . للقواعد املدروسة وتطبيقها يف قراءة النصوص العربية وصياغتها
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الباحث إىل التغلب عليها بتطبيق الطريقة االستقرائية يف تعليم القواعد العربية يف ضوء 
  .         نظرية التعليق

  
   مشكلة البحث -٢

 مـا "  :ضوء العرض السابق ميكن حتديد مشكلة البحث على النحو التايل         ويف  
كفاءة الطالب يف اللغة يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية واحد هاشم ديفوك            تنمية مدى

ستخدام الطريقة االستقرائية يف تعليم اللغة العربية يف ضوء نظرية          با سليمان يوكياكرتا 
  " التعليق ؟ 

  
   أسئلة البحث-٣

  :ق عن هذه املشكلة الرئيسية عدد من األسئلة الفرعية هيينبث
ستخدام الطريقـة   باكفاءة الطالب يف تطبيق القواعد النحوية        تنمية مدى ما - ١

  االستقرائية ؟ 
ستخدام الطريقـة   باكفاءة الطالب يف حتليل األخطاء النحوية        تنمية مدى ما - ٢

  االستقرائية ؟ 
 التعبري التحريري بصورة تركيـب اجلملـة        كفاءة الطالب يف   تنمية مدى ما - ٣

  ستخدام الطريقة االستقرائية ؟ باالعربية الصحيحة 
  
   أهداف البحث-٤

  : هذا البحث يهدف إىل
سـتخدام  باكفاءة الطالب يف تطبيق القواعد النحويـة         تنمية مدى معرفة - ١

  . الطريقة االستقرائية



 

سـتخدام  بااء النحويـة    كفاءة الطالب يف حتليل األخط     تنمية مدى معرفة - ٢
  . الطريقة االستقرائية

كفاءة الطالب يف التعبري التحريري بـصورة تركيـب          تنمية مدى معرفة - ٣
 . ستخدام الطريقة االستقرائيةبااجلملة العربية الصحيحة 

 
  أمهية البحث  -٥

ميكن هلذا البحث أن يفيد يف حماولة حتسني تعليم اللغة العربية، وذلك بتطبيـق         
وأيضا، يساعد معلمي اللغة العربيـة يف معرفـة كيفيـة           . ية اللغوية احلديثة فيه   النظر

  .  استخدام الطريقة االستقرائية يف تعليم اللغة العربية يف ضوء نظرية التعليق
 

   فروض البحث -٦
  .استخدام الطريقة االستقرائية  ينمى كفاءة الطالب يف تطبيق القواعد النحوية - ١
  . قة االستقرائية ينمى كفاءة الطالب يف حتليل األخطاء النحويةاستخدام الطري - ٢
استخدام الطريقة االستقرائية ينمى كفاءة الطالب يف التعبري التحريري بصورة  - ٣

 . تركيب اجلملة العربية الصحيحة
 

   منهج البحث  -٧
وذلك . نظرا ملوضوع هذا البحث، اعتمد هذا البحث على املنهج اإلجرائي

ا البحث يهدف إىل حتسني جودة عملية التعليم وترقية استيعاب الطالب للمادة ألن هذ
تصميم اخلطة والتطبيق واملالحظة : ويتبع هذا البحث اخلطوات األربعة. املدروسة

  .والتقومي بصورة الدورين
  
  
  



 

  حدود البحث-٨

حيدد الباحث موضوع هذا البحث يف مادة القواعد :  احلدود املوضوعية .١
وهي العناصر املكونة للجملة االمسية أي املبتدأ واخلرب ألا ) النحو(بية العر

تعترب من املوضوعات اليت ترِد بكثرة يف أسلوب اجلرائد واالت والقصص 
 . ٩والكتب األدبية

  .  ٢٠٠٧/٢٠٠٨الفصل الدراسي :  احلدود الزمانية .٢
الفصل الثاين للمدرسة املتوسطة اإلسالمية واحد هاشم : د املكانيةاحلدو .٣

    . ديفوك سليمان  يوكياكرتا
  

   مصطلحات البحث -٩
هي إحدى الطرائق يف تعليم القواعد اليت تقوم على البـدء           :   الطريقة االستقرائية

  .  ١٠باألمثلة تشرح وتناقش مث تستنبط منها القاعدة
هي إنشاء العالقات بني املعاين النحوية بواسطة ما يـسمى          :     نظرية التعليق

هذه النظرية أنشأها متام  . ١١بالقرائن   اللفظية واملعنوية واحلالية     
حسان كرد فعل على اعتبار اإلعراب كالعامـل الوحيـد يف           

واالعتماد على القرائن   . حتديد املعاين النحوية للكلمة يف اجلملة     
كل تفسري  ) ١(يف فهم التعليق النحوي ينفي عن النحو العريب         

 مـا  كل جدل من نوع  ) ٢(ظين أو منطقي لظواهر السياق و       
أو ذاك وحـول    )) العمـل ((جل فيه النحاة حول منطقية هذا       
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أصالة بعض الكلمات يف العمل وفرعية الكلمـات األخـرى          
وحول قوة العامل وضعفه أو تعليله أو تأويله مما ازدمحت بـه            

   .١٢كتب النحو دون طائل يكون حتته
  

   معوقات البحث-١٠
بحث يف احلاجة إىل صدق اجتهاد الباحث ويكاد يستغرق جم أوقاته إن هذا ال

فتيقن الباحث أن هذا البحث يف مشولية مادة املوضوع  . حلل هذه التحديات العلمية
  :و ذلك يف أمور أتية.  املرام إال وقد واجه الباحث املعوقات الالزمة

. دثي اللغة العربيةقصور الباحث يف كثري من التعبريات الصحيحة عند متح:   أوال
  فال شك أن هناك كثريا من التعبريات العربية املصطنعة 

العطلة اليت ختلل بني اللقاءت حىت ال يكون التعليم يف سلسلة متواصلة :   ثانيا
  وتؤدي إىل نسيان بعض الطالب يف الدرس

  حدوث األمور غري متوقعة عنها حىت يلجأ الباحث إىل تغيري بعض اجلداول :   ثالثا
االختالف يف طريقة كتابة البحث ومنهجه عند اإلندونيسيني والعرب حىت :   رابعا

 يلزم الباحث أن يوفق بينهما
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  اإلطار النظري والدراسات السابقة : الفصل الثاين
  

  اللغة العربية وخصائصها:   املبحث األول •
  تعليم القوعد العربية:    املبحث الثاين •
  نظرية التعليق:   حث الثالثاملب •
  الدراسات السابقة يف تعليم القواعد العربية:   املبحث الرابع •

  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

  الفصل الثاين
  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  
  املبحث األول

  اللغة العربية وخصائصها
  

اللغة اسم ثالثي على وزن فُعة، أصله لُغوة على وزن فُعلَة فحذفت المه وهو              
فاللغة هي التكلم أي النطق     . ولغا بكذا أي تكلم به    . الفعل الثالثي املتعدي حبرف   من  

للتعـبري  -كل يف بيئته  -واصطالحا نظام إنساين من الرمز الصويت متفق عليه       . اإلنساين
واللغة العربية هي أقرب اللغـات    . ١٣عن املعىن واالتصال ويتعدد بتعدد بيئات االتفاق      

السامية إىل اللغات السامية األم ألا احتفظت بعناصر قدمية ترجع إىل الـسامية األم              
ففيها من األصوات ما ليس يف غريها مـن         . أكثر مما احتفظت به الساميات األخرى     

  . ١٤ من ظواهر لغويةاللغات السامية وفيها ظاهرة اإلعراب ونظامه الكامل وغري ذلك

وعلى هذا،  . ١٥واخلصائص مجع خصيصة وهي الصفة اليت متيز الشيء و حتدده         
ومن أهم ما . فإن خصائص اللغة العربية هي الصفات املميزة هلا عما عداها من اللغات          

  : مييز اللغة العربية من اخلصائص ما يلي
   متيز اللغة العربية صوتيا - ١

حيث اشتملت على مجيع األصوات اليت اشتملت عليهـا أخواـا الـسامية             
الثاء والذال والغـني    : ا يف واحدة منها مثل    وزادت عليها بأصوات كثرية ال وجود هل      
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وذا استوعبت جهـاز النطق اإلنسـاين ووظفــته أحـسن توظيـف           . والضاد
  .١٦وحددت لكل حرف خمرجه يف ذلك اجلهاز

فاألجبدية العربية حبروفها الثمانية والعشرين ليست أوفر عددا من األجبديات يف           
ومما مييز  . اللغات الكثرية األخرى ولكنها أبلغ منها مجيعا يف الوفاء باملخارج الصوتية          

اللغة العربية انفرادها حبرف الضاد بني سائر لغات العامل، حبيث أصبح هذا احلـرف               
  .١٧))الناطقون بالضاد((ويقال عن الناطقني ا )) لغة الضاد((قال هلا علَما عليها في

   متيز اللغة العربية بالترادف - ٢
فاأللفاظ املترادفة هي   . ١٨الترادف هو إطالق عدة كلمات على مدلول واحد       

ألفاظ احتد معناها حبيث ميكن التبادل بينها يف االستعمال يف سياقات خمتلفة مبعـىن أن               
وإذا كان الترادف ظـاهرة موجـودة يف كـل          . توجد كلمتان حتمالن معىن واحدا    

العربية كما أنه يعد أحد مفاخرها ودليـل        اللغات، فإنه قد بلغ شأنا عظيما يف اللغة         
  . سعتها وغناها

وعلى الرغم من وقوف فقهاء اللغة حيال هذه القضية على طريف نقيض ما بني              
مؤيد ومعارض فإنه ميكن اإلفادة من هذه الظاهرة يف اختيار األلفاظ السهلة املأنوسـة            

دراك مـدى التـشابه   القريبة من التلميذ عند التأليف له مع تدريب املـتعلم علـى إ        
واالختالف بني األلفاظ اليت نستخدمها للداللة علـى املعـىن الواحـد واالسـتعانة             

وذلك يف ضوء طبيعة املتعلم ومرحلة النمو اليت مير         ، بالقواميس وبعض كتب فقه اللغة    
  .١٩ا
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  اق متيز اللغة العربية باالشتق- ٣
االشتقاق هو أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معىن ومادة أصـلية وهيئـة              
تركيب هلا ليدل بالثانية على معىن األصل بزيادة مفيدة ألجلها اختلفا حروفا أو هيئة              
كضارب من ضرب، وطريق معرفته تقليب تصارف الكلمة حىت يرجع منها إىل صيغة             

كضرب فإنه دل على مطلـق الـضرب        هي أصل الصيغ داللة إطراء أو حروفا غالبا         
  .٢٠فقط

وال شك أن هذه اخلصيصة تعد من مميزات اللغة العربية اليت أعطتها مرونـة               
واستيعابا ملصطلحات احلضارة احلديثة ومستجدات العصور إذ مل تضق ذرعا ا وإمنا            

وعلى معلم اللغة العربية أن يستفيد ويوظف هذه الظاهرة عنـد           . أفسحت صدرها هلا  
  . تعليمه وأن يربط الزيادة يف الصياغة بوظيفتها

  متيز اللغة العربية باإلعراب  - ٤
تتميز اللغة العربية بعنايتها البالغة بضبط أواخر الكلمات يف ضوء موقعهـا يف             

كما الحـظ  -وهو. لذي حتمله الكلمات وترمي إليهاجلمل املختلفة، ويف ضوء املعىن ا 
 الفارق بين املعاين املتكافئَة في اللفظ، وبه يعرف اخلرب الَّذي هـو أصـل         -ابن فارس 

الكالم، ولواله ما ميز فاعل من مفعول، وال مضاف من منعوت، وال تعجـب مـن                
  .٢١استفهام، وال صدر من مصدر، وال نعت من تأكيد

وهذا من شأنه أن يرفع اللبس ويزيل اإلام وحيدد دور كل كلمة يف اجلمـل               
وعلـى  . وتيسري التعامل مع اللغة قراءة وكتابة فيميز املتعلم الفاعل من املفعول وهكذا       

نحو ما هو مفيد ويستخدم يف احلياة العملية، وعليه أيضا االلتزام           املعلم أن خيتار من ال    
   .  بالقواعد النحوية يف كتابته وحديثه
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  متيز اللغة العربية بالنحت  - ٥
هو أن تنتزع كلمة من كلمتني فاكثر أو من مجلة للداللة على معىن مركـب               

مـن  " (البسملة"وتكون هذه الكلمة إما امسا ك     . ٢٢من معاين األصل اليت انتزعت منها     
، أو  )من إن و مـا    " (إمنا"أو حرفا ك    ) من احلمد هللا  " (محدل"، أو فعال ك     )بسم اهللا 

  ). من عن و ما" (عما"خمتلطة ك
ويف ضوء هذه اخلصيصة ميكن للمعلم أن يدرب تالميذه على إدراك املضامني            

نحوتة من خالل تقدمي بعض األمثلة أو الكلمـات         أو املعاين املختزلة داخل الكلمة امل     
  .ومطالبتهم بتحديد اجلمل اليت تكمن داخلها

   متيز اللغة العربية بارتباط احلروف وداللة الكلمات - ٦
هناك ارتباط بني احلروف وداللة الكلمات يف العربية حسب موقع هذا احلرف            

 يدل على املعاين اللطيفـة      فتارة حرف السني  . من الكلمة حيث ال تتساوى يف الداللة      
 .٢٣كاهلمس واحلس وتدل على املشاة اللفظية واملعنوية كما يف السد والشد والصد           

. الدين احلنيف إضافة إىل ذلك كله، فإن اللغة العربية تتميز بصفتها لغة القرآن الكرمي و            
    . فارتباطنا ا ارتباط بالدين والقرآن وانفكاكنا عنها انفكاك عنهما
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  املبحث الثاين
  تعليم القوعد العربية

  
   أهداف تعليم القواعد -١

  : تتمثل أهم أهداف تعليم النحو فيما يلي
  إقدار املتعلم على القراءة بطريقة سليمة خالية من اللحن  .أ 
املتعلم القدرة على الكتابة الصحيحة السليمة من اخلطأ واملتفقة مع إكساب  .ب 

  القواعد املتعارف عليها
  مساعدة املتعلم على جودة النطق وصحة األداء عند التحدث .ج 
إكساب املتعلم القدرة على فهم املسموع ومتييز املتفق مع قواعد اللغة من املختلف   .د 

  معها
حظة الدقيقة واالستنتاج واملقارنة وإصدار األحكام وإدراك إقدار املتعلم على املال  .ه 

  العالقات بني أجزاء الكالم ومتييزها وترتيبها على النحو املناسب
اإلسهام يف اتساع دائرة القاموس اللغوي لدى املتعلم وإمداده بثروة لغوية من   .و 

  خالل النصوص الراقية اليت يتعلم القواعد من خالهلا
ملتعلم على تكوين حس لغوي جيد وملكة لغوية سليمة يفهم من خالهلا مساعدة ا  .ز 

اللغة املنقولة ويتذوقها مبا يعينه على نقد الكالم ومتييز صوابه من خطئه وتوظيف 
 . ٢٤الفقرات والتراكيب واملفردات بطريقة سليمة

يف هذا البحـث    ) اجلملة االمسية ( تعليم القواعد العربية     وأما اهلدف املنشود من   
. أن يفهم الطالب القواعد العربية املتصلة باملبتدأ واخلرب وتطبيقها يف اجلملة العربيةفهي 

وأيضا تكون معيار النجـاح يف تطبيـق   -وتتفرع من هذا اهلدف العام أهداف خاصة  
  : وهي-الطريقة اجلديدة يف هذا البحث
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  عيار النجاحم: ٢،١جدول 
 النتيجة  األهداف السلوكية  النمرة 

 ٥ أن يذكر الطالب املعايري للمبتدأ  ١
 ٥ أن يذكر الطالب املعايري للخرب  ٢
 ١٥ أن يستخرج الطالب املبتدأ من اجلملة املعدة  ٣
 ١٥ أن يستخرج الطالب اخلرب من اجلملة املعدة  ٤
 ١٠ واخلرب يف اجلملة املعدة أن يوازن أو يربط الطالب بني املبتدأ  ٥
 ١٠ أن حيدد الطالب اجلملة االمسية من اجلمل املعدة  ٦
 ٢٠ أن حيلل الطالب األخطاء يف اجلمل املعدة على صورة اجلملة االمسية  ٧
 ٢٠ أن يركب الطالب اجلملة االمسية من الكلمات املعدة  ٨

 ١٠٠ اموع

 
   مبادئ تعليم القواعد-٢

لتربية على أن قواعد اللغة ليست غاية يف ذاا وإمنا هي وسيلة جيمع علماء ا
 فينبغي أن نعلم كذلك أن قواعد اللغة ليست السبيل الوحيد -لتقومي اللسان والقلم

لذلك، وإمنا يتعاون معها يف حتقيق هذا الغاية البيئة اللغوية اليت يشيع فيها استعمال 
من الكالم والكتابة كما ينبغي عدم الفصحى وكثرة املران على الصحيح املصفى 

املغاالة فيها بعرض ما ال يلزم منها يف احلياة على التالميذ إذ يأيت ذلك بعكس املقصود 
  . ٢٥فيضر وال يفيد

 يف حاجة إىل -ناقال عن عيسى الناعوري- كما قال كامل الناقة-  اآلن–حنن 
ا بتهسيل قواعدها واختصار هذه القواعد إىل احلد األدىن الذي ميكن معه تطوير لغتن
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ضبطها دون تعقيد ودون فلسفات لغوية ودون حاجة إىل التأويل والتخريج وكثرة 
  : واملطلب إذن هو. الوجوه واجلوازات اليت ال مربر هلا

اإلقالل من القواعد والتسميات والقياسات والتفريعات والتخرجيات   - ١
  . اجلوازاتو

 .٢٦تبسيط أسلوب العرض ليتالئم مع الدارس والبعد عن التعقيد  - ٢
وقد بذل التربويون احملدثون جهدهم على جتريد النحو من فلسفة العوامل 

ت اليت ال جدوى منها والتمسوا منه ما يعني على صحة الكالم النحوية والتخرجيا
وهذا هو النحو . والكتابة وسالمة الضبط وتأليف اجلمل خاليا من اخلطأ النحوي

  : الوظيفي الذي يقتضي مراعاة ما يلي يف تعليم التالميذ
أن يقتصر يف تعليم النحو على ما يتصل حباجات التالميذ يف أثناء االستعمال  - ١

لعادي للغة ويساعدهم على صحة الضبط ويكسبهم القدرة على تأليف ا
 . اجلملة العربية تأليفا صحيحا

أن يكون العالج بعد تشخيص نواحي الضعف يف التالميذ يف القواعد املختلفة  - ٢
فرديا  يف معظمه أو كله ألن النظرة الفردية يف عالج ضعف التالميذ أفضل 

 قد تضيع معه الفائدة على الكثريين من كثريا من العالج اجلمعي الذي
 . التالميذ

ينبغي التخفيف من النحو غري الوظيفي وتيسري دراسة القواعد بـصفة عامـة              - ٣
وذلك بالوقوف على األبواب الوظيفية اليت ميكن استغالهلا يف احلياة العمليـة            
حىت ال يشق على الطالب فيكلفهم دراسة مصطلحات تقليدية ال جدوى هلم            

 .٢٧ورائهامن 
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وال جيوز االنـشغال بالوسـيلة إذا مل   . معرفة قوانني اللغة وسيلة وليست غاية  - ٤
 .تكن عامال مساعدا للوصول إىل الغاية

ال جيوز االقتصار على الطابع النظري يف عملية التعلم بل جيب الربط بني النظر               - ٥
 ٢٨والعمل

 تعترب من أسباب صعوبة     نظرية العامل اليت بالغ النحاة فيها وفلسفوها      ومبا أن   
 فنحن ال نركز تعلم هذه املادة وتعليمها يف اإلعراب وحفـظ            ٢٩تعلّم النحو وتعليمها  

فابن خلدون نفسه يقرر أن اإلعراب قد فقد مـن          . القواعد ومعرفة أواخر الكلمات   
اللغة العربية يف عهده، وإن فقدان هذا اإلعراب مل يهدم أداء اللغة ملعناهـا الـصحيح     

  : كما قال)) قرائن الكالم((مساه البليغ بل ميكن أن يعتاض عنه مبا أ
وأساليب الشعر وفنونه موجودة يف أشعارهم هذه ما عدا حركـات اإلعـراب يف              

ويتميز عندهم الفاعل من املفعول     . أواخر الكلم، فإن غالب كلمام موقوفة اآلخر      
  .٣٠واملبتدأ من اخلرب بقرائن الكالم ال حبركات اإلعراب

ويف نفس اال يقول به أيضا اللغوي العريب املعاصر الدكتور متام حـسان يف              
ففي هذا الكتـاب جنـد أن ابـن خلـدون     )). اللغة العربية معناها ومبناها(( كتابه  

قـرائن  ((خلدون  فهي عند ابن    )) القرائن((والدكتور متام حسان يتوافقان يف التسمية       
فابن خلـدون   . لفظية ومعنوية )) قرائن التعليق ((وعند الدكتور متام حسان     )) الكالم

تكتسب بالتعليم واملـران    )) ملكة((قدم رأيه يف إطار نظرته االجتماعية للغة على أا          
وهي نظريته اليت أقام    )) املعىن واملبىن ((والدربة والدكتور متام حسان قدم رأيه يف إطار         
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وكانت القرائن لبيان النظام النحوي فيها وفهـم        . يها كتابه كله لدراسة الفصحى    عل
  . ٣١املعىن من خالهلا فجاءت النتيجة واحدة بينه وبني ابن خلدون

  
   كطريقة يف تعليم القواعد  الطريقة االستقرائية أو االستنباطية-٣

االستقراء لغة التتبع واالستقصاء، ويف التربية هو دراسة اجلزئيات لالنتقال منها 
إىل الكليات كدراسة األمثلة لالنتقال منها إىل القاعدة والتعريف أو املقدمات لالنتقال 

  : ويتميز عن الطريقة األخري مبا يلي. ٣٢إىل النتائج أو التجارب لالنتقال إىل األحكام
إن االستقراء استدالل صاعد نبتدئ فيه من اجلزئيات وننتهي إىل األحكام   .أ 

  .الكلية
  .إن نتيجة االستقراء أعم من أية مقدمة من مقدماته .ب 
إن االستقراء يعتمد على ما جيري يف الكون من حوادث وما بني األشياء  .ج 

  . وابطمن ر
  . إن االستقراء يؤدي إىل حقائق عامة جديدة مل تكن معروفة  .د 

إن االستقراء هو املنهج العلمي الصحيح  الذي يتبعه العلماء يف الوصول  .ه 
  . ٣٣إىل نتائجهم وقوانينهم

فقد نشأ . نشأت هذه الطريقة مع مقدم أعضاء البعثات التعليمية من أوروبا
هؤالء يف ظل الطريقة القياسية إال أم تأثروا لدى وجودهم يف أوروبا بالثورة اليت قام 

ومنها القواعد - ا املريب األملاين يوحنا فردريك هربارت إىل طرق تدريسههم للمواد
)) خطوات الدرس((رتب الدرس إىل عدة نقاط يسميها هربارت حيث ي- النحوية
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وهذه الطريقة تقوم . ٣٤املقدمة والعرض والربط والقاعدة أو االستنباط والتطبيق: وهي
وهي من الطرق )) الكتل املتآلفة((ابط يف علم النفس أو ما يسمى على نظرية التر

  .٣٥الصاحلة لتدريس القواعد
باإلفادة من املعلومات املاضية وضمها ) تداعي املعاين(هذه الطريقة تعين بفكرة 

ريقة لتدريس النحو إذ ولعلها أفضل ط. إىل املعلومات اجلديدة لتكون عملية موحدة
وهي تقوم على البدء باألمثلة تشرح وتناقش مث . ٣٦هي تتالئم مع أكثر موضوعاته

علم ا مواد كسب املعرفة ذات القواعد واألحكام وي. ٣٧تستنبط منها القاعدة
كالرياضيات والعلوم وكثري من علوم اللغة العربية كالنحو والصرف والبالغة 

وهي أنسب ملستوى التالميذ العقلي وخباصة تالميذ املرحلة اإلعدادية . والعروض
   .٣٨املتوسطة

طريقة جيدون يف طريقهم خري سبيل لتحقيق القواعد النحوية وأنصار هذه ال
  : ألسباب، منها

  .تنمي القدرة على التفكري حيث يصل الطالب إىل القاعدة بنفسه  .أ 
  .تعود الطالب على دقة املالحظة والتأين يف االستنباط .ب 
  .سهولة حفظ القاعدة نتيجة النشاط الذايت والفهم .ج 
  .نشاط الذهين والتفاعل مع املعلمتثري احلماسة وال  .د 
  .وسيلة لضبط الطالب وتنظيم مشاركتهم وحثهم على العمل والثقة  .ه 
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تناسب الفطرة نتيجة ربط األسباب بالنتائج والوصول من اجلزئيات إىل   .و 
  . القاعدة
استخدمها الصحابة رضي اهللا عنهم يف استنباط بعض األحكام من القرآن   .ز 

طهرة كما استخدمها اللغويون يف استنباط قواعد الكرمي والسنة امل
  . ٣٩النحو

تبقى املعلومات اليت تكتسب بواسطة هذه الطريقة يف الذاكرة أكثر من  .ح 
  .ت اليت تكتسب بواسطة القراءة واإلصغاءاملعلوما

تعميم قاعدة ما ذه الطريقة جيعل الطالب يستطيع أن يصل إىل نفس  .ط 
 . التعميم أو القاعدة إذا نسيها ولو بعد مرور زمن طويل

يستطيع الطالب فهم التعميمات وتطبيقها بسهولة أكثر من اليت تقدم إليه  .ي 
 . حاضرة مهيأة

التفكري الذي يتعود عليه الطالب يف الدروس االستقرائية يفيده إن أسلوب  .ك 
فالطالب الذي يتعلم كيف يفكر بواسطة هذه الدروس . يف حياته القادمة

االستقرئية ويتقن طريقة التفكري يصبح فردا مستقال يف تفكريه واجتاهاته 
 .٤٠يف األعمال املدرسية واحليائية األخرى

أما اخلصوم هلذه الطريقة يأخذون عليها البطء يف إيصال املعلومات إىل أذهان 
الطلبة واالكتفاء أحيانا مبثال أو مثالني أو ثالثة الستنباط القاعدة، ويف هذا من التفريط 

وجهة إىل هذه الطريقة فهي ختلق من بالرغم من االنتقادات امل. ٤١ما جيعلها غري سليمة
التالميذ رجاال يثقون بأنفسهم ويعتمدون على جهودهم كما أا تعلمهم الصرب 

                                                 
، املراجعة العلمية والفنية وحدة التطوير بإدارة التدريب طرائق التدريسحممد بن سعد التحيفي،   39
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ولقد ألفت الكتب النحوية على . واألناة يف تفكريهم حىت يصلوا إىل النتائج واحلقائق
  . ٤٢لعلي جارم)) النحو الواضح((أساس هذه الطريقة ومنها كتاب 

وتتمثل هذه الطريقة باخلطوات اخلمس اليت حتقق اإلدراك الكلي أو الفكرة 
  : الشاملة، وهي
 التمهيد واملقدمة  -١

هي عملية حتليلية ملا يف عقول الطالب من معلومات سابقة هلا صلة بالدرس 
. اجلديد لتكون أساسا لهاجلديد يتعرف إليها املدرس مث يرتبها ترتيبا يناسب الدرس 

هذه اخلطوة األوىل يف االستقراء لغرض إفهام الطالب الغاية من الدرس، إذ أن معرفة 
وهذا التمهيد إما أن يكون بإلقاء أسئلة . القصد والغاية يثري الشوق واالهتمام بالدرس

 على الطالب تستهدف اختبار بعض معلومام السابقة وما هلا عالقة بالدرس اجلديد
أو بذكر ملخص موجز للدرس املنصرم له صلة باملوضوع اجلديد مث اإلشارة إىل 

  . املوضوع اجلديد بطريقة تثري االنتباه إليه
 عرض املوضوع  -٢

بعد أن يكون الطالب قد استعدوا للدرس اجلديد يبدأ املدرس بعرض احلقائق 
  . نني أو النظرياتاجلزئية أو األمثلة اليت ستستخلص منها القواعد العامة والقوا

 الربط واملوازنة  -٣

وبعد عرض احلقائق اجلزئية أو األمثلة على الطالب أو استخالصها منهم يقوم 
املدرس باالشتراك مع الطالب باملقارنة بني هذه احلقائق وتدقيقها وإظهار العالقات 

و تناقش األمثلة مناقشة تتناول الصفات املشتركة أ. بينها وربطها بعضها ببعض
وتتم املوازنة )). قاعدة((املختلفة بني اجلمل متهيدا الستنباط احلكم العام الذي نسميه 

يف ضوء نظرية التعليق لتمام حسان وهي استخدام القرائن اللفظية واملعنوية يف حتديد 
العالمة (ونوع إعراا ) الصيغة(وتلك القرائن هي نوع الكلمة . الباب النحوي
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الربط (وموقعها بالنسبة إىل غريها ) العالقة املعنوية(املعنوية ووظيفتها ) اإلعرابية
  ). الرتبة(واملطابقة بينها وموقعها يف اجلملة ) والتضام
 التعميم واستقراء القاعدة  -٤

بعد االنتهاء من املوازنة وبيان ما تشترك فيه األمثلة وما ختتلف فيه من الظواهر 
ميذ يف استنباط القاعدة املطلوبة بعد أن يقدم هلم اللغوية يستطيع املدرس أن يشرك التال

وجيب أن ال حياول . االسم االصطالحي اجلديد مع عدم اإلسراف يف املصطلحات
املدرس نفسه أن يصوغ القاعدة أو النظرية بأسلوبه مباشرة بل جيب أن يتوصل إليها 

. ة الطالبتدرجييا من الطالب فيضيف على عباراا أو ينقص منها كل ذلك مبساعد
وبعد ذلك يطلب املدرس من بعض التالميذ قراءة القاعدة املدونة يف الكتاب لشرح ما 

  . غمض من تراكيبها وربطها باألمثلة املدونة على السبورة
 التطبيق   -٥

هي اخلطوة األخرية اليت ميتحن فيها الطالب مبساعدة مدرسهم صحة التعميم 
سخ القاعدة ويزيدها ثبوتا ووضوحا ويفيدهم يف والقاعدة املفترضة سابقا كما أنه ير

وينبغي يف التطبيق أن يتدرج  فيه املدرس من . كيفية استعماهلا يف مجل وتراكيب كثرية
  .  السهل إىل الصعب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  املبحث الثالث
  نظرية التعليق

  
   نظرية التعليق -١

طة ما يسمى بالقرائن  التعليق هو إنشاء العالقات بني املعاين النحوية بواس
وهو الفكرة املركزية يف النحو العريب وأن فهمه على . ٤٣اللفظية واملعنوية واحلالية

النحوية ألن التعليق وجهه كاف وحده للقضاء على حرافة العمل النحوي والعوامل 
حيدد بواسطة القرائن معاين األبواب يف السياق ويفسر العالقات بينها على صورة أوىف 

  . ٤٤وأفضل وأكثر نفعا يف التحليل اللغوي هلذه املعاين الوظيفية النحوية
طلع ((فاعل يف وقد درج معلمو اللغة العربية على أن يعلموا تالميذهم أن ال

وهو عالمة من (إمنا مسي فاعال ألنه مرفوع وقد غفلوا عن أن الرفع وحده )) البدر
ال يكفي للداللة على الفاعل ما دام هناك مرفوعات أخرى غري ) قبيل قرينة اإلعراب

. الفاعل منها النائب عن الفاعل واملبتدأ واخلرب واسم كان وخرب إن والتابع املرفوع
فاعل بعدد من القرائن اليت تضافرت وأعان بعضها بعضا على )) البدر((ن وإمنا عرف أ

  : والقرائن اليت تضافرت لبيان الفاعل هي. بيانه
  البنية     وهذه قرينة        اسم  البدر

  اإلعراب           مرفوع   
  الرتبة           تقدمه فعل  
  البنية مرة أخرى           مبين للمعلوم  
  وهي قرينة معنوية اإلسناد     دل على من فعل الفعل   
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وبناء الفعل للمعلوم وداللة )) البدر((فلو ال االمسية وتقدم الفعل على 
أما الرفع فهو قرينة من القرائن . فاعال)) البدر((على من فعل الفعل ما كان )) البدر((

  . ٤٥وال يستقل بنفسه بالداللة على فاعل
لقد اجته النحاة بقوهلم بالعامل النحوي إىل إيضاح قرينة لفظية واحدة فقط هي 

فجاء قوهلم بالعامل لتفسري اختالف هذه العالمات . قرينة اإلعراب أو العالمة اإلعرابية
ومن هذا، كان االتكال باعتبارها كربى الدوال على املعىن . حبسب املواقع يف اجلملة

مث إعطائها من االهتمام ما دعا النحاة إىل أن يبنوا حنوهم كله عليها عمال يتسم 
وإذا كان العامل قاصرا عن تفسري الظواهر . بالكثري من املبالغة وعدم التمحيص

زع اهتمامها بالقسطاس بني النحوية والعالقات السياقية مجيعها فإن فكرة القرائن تو
قرائن التعليق النحوي معنويها ولفظيها وال تعطي للعالمة اإلعرابية منها أكثر مما تعطيه 

فالقرائن كلها مسؤولة عن أمن اللبس وعن وضوح . ألية قرينة أخرى من االهتمام
ن املعىن وال تستعمل واحدة منها مبفردها للداللة على معىن ما وإمنا جتتمع القرائ

  .  ٤٦متضافرة لتدل على املعىن النحوي
وباجلملة، فإن االعتماد على القرائن يف فهم التعليق النحوي ينفي عن النحو 

كل جدل من نوع ما جل ) ٢(كل تفسري ظين أو منطقي لظواهر السياق و ) ١(العريب 
أو ذاك وحول أصالة بعض الكلمات يف العمل )) العمل ((فيه النحاة حول منطقية هذا

وفرعية الكلمات األخرى وحول قوة العامل وضعفه أو تعليله أو تأويله مما ازدمحت 
   .٤٧به كتب النحو دون طائل يكون حتته
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   القرينة النحوية -٢
عيلة، مبعىن املفاعلة، مأخوذ من ف: ويف اللغة. تطلق القرينة يف اللغة مبعىن الفقرة

وهي إما لفظية كالترتيب يف حنو . ٤٨املقارنة، ويف االصطالح أمر يشري إىل املطلوب
ى مفعول، أو حيث دلت القرينة على أن موسى فاعل وعيس)) ضرب موسى عيسى((

أو حالية حنو )) أرضعت الصغرى الكربى((و )) أكل الكمثرى عيسى((معنوية حنو 
وقلما . إذا قيلت حلاج مزمع السفر والتقدير اذهب راشدا مهديا)) راشدا مهديا((

يتضح التركيب النحوي بقرينة واحدة، والغالب الكثري أن جتمع عدة قرائن للداللة 
  . ٤٩ األمثلة السابقة ويسمى هذا بتضافر القرائنعلى املعىن النحوي كما يف

وقد قسم متام حسان القرائن النحوية يف إطار حماولته استقراء القرائن الكاشفة 
  .عن املعىن النحوي إىل قسمني ومها قرائن معنوية ولفظية

  
  قرائن معنوية: أوال
 اإلسناد -١

 العربية ضم كلمة إىل أخرى على وجه يفيد معىن اإلسناد عند علماء
واإلسناد هو العالقة الرابطة بني طريف اإلسناد كعالقة املبتدأ باخلرب والفعل .٥٠تاما

بفاعله والفعل بنائب فاعله والوصف املعتمد بفاعله أو نائب فاعله وبعض اخلوالف 
وما اهتم به اهتماما كبريا فهو التأكيد على عالقة اإلسناد باعتبارها . ٥١بضمائمها

قرينة معنوية لتميز املسند إليه من املسند يف اجلملة، يف ظل ظاهرة كربى حتكم 

                                                 
م، ١٩٨٨، دار الكتب العلمية، بريوت، ٣. طالتعريفات،  كتابالشريف علي بن حممد اجلرجاين،   48

 ١٧٤. ص

 ١٩٤-١٩٣. ، صمرجع سابقمتام حسان،   49

 ٤٥٤. ، صمرجع سابق جممع اللغة العربية، 50
 ١٩٤. ، ص مرجع سابق،اللغة العربيةسان،  متام ح51



 

وهي ظاهرة ترجع يف أساسها )) تظافر القرائن((استخدام القرائن مجيعا هي ظاهرة 
  . ٥٢ى أنه ال ميكن لظاهرة واحدة أن تدل مبفردها على معىن بعينهعل

واإلسناد يف اللغة العربية بوصفه قرينة معنوية، يكفي فيه إنشاء عالقة ذهنية بني 
موضوع وحممول أو مسند إليه ومسند، دون حاجة إىل التصريح ذه العالقة نطقا أو 

  . ٥٣كتابة
  التخصيص - ٢

ن أما ع. ٥٤فالنا بالشيء خصه به) خصص(التخصيص يف اللغة مأخوذ من 
  :  خصائصه فيمكن أن نذكر يف هذا املقام

  . التخصيص بيان ما قصد باللفظ العام-
  . التخصيص ال يكون إال لبعض األفراد-
  . إن التخصيص جيوز أن يكون باإلمجاع-
  . التخصيص على الفرد-
  . التخصيص ال يدخل يف غري العام-
  . ال جيوز تأخري التخصيص عن وقت العمل باملخصوص-
  .ز ختصيص شريعة بشرعية أخرى ال جيو-
  .  ٥٥ التخصيص يبقى داللة اللفظ على ما بقي حتته حقيقي أو جمازا-

ويعرفه متام حسان أنه عالقة سياقية كربى أو قرينة معنوية كربى تتفرع عنها 
 : ن معنوية أخص منها على النحو اآليتقرائ
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 املعىن الذي تدل عليه  القرائن املعنوية 

  التعدية 
  الغائية 

  
  املعية 

  الظرفية 
  التحديد والتوكيد

  املالبسة 
  التفسري

  اإلخراج
 املخالفة 

  املفعول به 
املفعول ألجله واملضارع بعد الالم غائية 
 العلة وغائية املدى وكي والفاء ولن وإذن

  إخل ...
  املفعول معه واملضارع بعد الواو 

  املفعول فيه 
  املفعول املطلق

  احلال
  التمييز 

  االستثناء 
 االختصاص وبعض املعاين األخرى 

وهذه القرائن اخلاصة كلها جتتمع كما سبق يف قرينة معنوية كربى أعم منها 
من القرائن تشملها مجيعا وتسمى قرينة التخصيص ملا الحظته من أن كل ما تفرع 

قيود على عالقة اإلسناد مبعىن أن هذه القرائن املتفرعة عن التخصيص يعرب كل منها 
فإذا قلنا . ٥٦عن جهة خاصة يف فهم معىن احلدث الذي يشري إليه الفعل أو الصفة

ضارب زيد عمرا أو ضرب زيد عمرا أو زيد ضرب عمرا أو زيد ضارب عمرا أو أ
فليضرب زيد عمرا أو اضرب عمرا أو ضربا عمرا فإن إسناد الضرب إىل املسند إليه 
كان يف كل مثال مما سبق خمصصا بوقوعه على عمرو أي أن الوقوع على عمرو كان 
قيدا يف إسناد الضرب إىل من أسند إليه وكان أيضا جهة يف الضرب حالت بينه وبني 

  . فطوعته ألن يفهم من جهة وقوعه على عمرو وهلم جراأن يفهم على إطالقه 

                                                 
 ١٩٥. ، ص مرجع سابق،اللغة العربيةمتام حسان،  56



 

  ٥٧النسبة  - ٣

 قيد والنسبة. فرعية معنوية قرائن حتتها وتدخل كالتخصيص كربى قرينة هي
 اإلسناد عالقة جيعل القيد وهذا. أيضا نطاقها يف وقع ما أو اإلسناد عالقة على عام

 ومعها اجلر حروف معاين نسميه ما هي النسبة عنوان حتت تدخل اليت واملعاين. نسبية
 باجللوس تعلق الكرسي فإن)) الكرسي على زيد جلس ((قلنا فإذا. ٥٨اإلضافة معىن

 هو نسبة من باحلرف يفهم ما بواسطة فالتعليق. باملضي يتعلق ومل اجلر حرف بواسطة
     ٥٩اإلسناد عالقة يف الذي احلدث معىن وبني ارور بني نسبية عالقة إجياد حقيقته يف

  التبعية  - ٤
 والتوكيد والعطف النعت هي قرائن أربع حتتها يندرج عامة معنوية قرينة هي

 قرينة أشهرها لفظية أخرى قرائن معها تتضافر املعنوية نالقرائ وهذه. واإلبدال
 كما اإلعرابية العالمة هي واملتبوع التابع بني املطابقة فيه تكون ما أشهر إن مث. املطابقة

 املتبوع عن التأخر هي التابع رتبة إذ الرتبة هي مجيعا فيها توجد أخرى قرينة هناك أن
  . ٦٠نوعهما كان أيا دائما
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والنسبة اجلزئية هي   ). املضاف واملضاف إليه  ( املتضافني    اإلضافة هي الصلة املعنوية اجلزئية اليت بني       58
ذلك أن اللفظ قبل جميئها كان عامـا        . النسبة اليت جاءت إلفادة التقييد أي إلفادة نوع من احلصر والتحديد          

مطلقا حيتمل أنواعا وأفرادا كثرية فجاءت التكملة أي القيد فمنعت التعميم واإلطالق الشاملني وجعلت املراد               
دا حمصورا يف جمال أضيق من األول ومل تترك اال يتسع لكثرة االحتماالت الذهنية اليت كانت تتوارد من                  حمد
إذ ال  " مـصباح "يف حنو أضاء مصباح الغرفة تزيل التعميم واإلطالق عن املراد من كلمة             " الغرفة"فكلمة  . قبل

اء التقييد وهو كلمة الغرفـة أزال تلـك         فلما ج . ندري أهو مصباح للغرفة أم للطريق أم للمصنع أم للنادي         
نفـسه،   املرجع. االحتماالت وقصر الفهم على واحد منها فأفاد التقييد بأن جعل العام املطلق حمدودا حمصورا             
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  قرائن لفظية : ثانيا
 العالمة اإلعرابية  - ١

لقد كانت العالمة اإلعرابية أوفر القرائن حظا من اهتمام النحاة، فجعلوا 
اإلعراب نظرية كاملة مسوها نظرية العامل وتكلموا فيه عن احلركات ودالالا 

عراب املقدر واحملل واحلروف ونيابتها عن احلركات مث تكلموا يف اإلعراب الظاهر واإل
والعالمة اإلعرابية يف كل واحدة من هذه احلاالت ليست ظاهرة  فيستفاد . اإلعرايب

منها معىن الباب حىت أن مطلقها كمطلق الضمة أو مطلق الفتحة أو مطلق الكسرة ال 
  . ٦١تدل على باب واحد وإمنا تدل الواحدة منها على أكثر من باب

ويردد متام حسان قوله أن العالمة اإلعرابية مبفردها ال تعني على حتديد املعىن 
وهذا التضافر صادق على كل قرينة أخرى مبفردها . فال قيمة هلا بدون تضافر القرائن 

٦٢سواء أكانت معنوية أم لفظية
    . 

 الرتبة  - ٢

وعالقة بني جزئني مرتبني من أجزاء السياق يدل موقع كل هي قرينة لفظية 
وهي فوق ذلك ختضع ملطالب أمن اللبس، وقد يؤدي . ٦٣منهما من اآلخر على معناه

   .٦٤ذلك إىل أن تنعكس الرتبة بني اجلزئني املرتبني ا
  ضرب عيسى موسى - ٢ ى عيسى  ضرب موس- ١ - أ

  الفائز زيد - ٢ ... زيد الفائز - ١ -ب

خمتلف عن ) ١(تبدي لنا أن الفاعل يف ) أ(يف ) ٢(و ) ١(إن املوازنة بني 
) ١(وال خيفى أن القرينة اليت تدلنا على أن الفاعل هو موسى يف ). ٢(الفاعل يف 
. هي قرينة الترتيب) ٢(يف وموسى ) ١(وأن املفعول به هو عيسى يف ) ٢(وعيسى يف 
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وقع زيد أوال فكان املبتدأ ) ١(ففي . وكذلك معرفة أي الكلمتني مبتدأ وأيهما خرب
  . هو املبتدأ ألنه قد وقع أوال)) الفائز((صار ) ٢(فهو املسند إليه حينئذ ويف 
  : و تنقسم الرتبة إىل قسمني

ملرتبة حبسبها حيث لو  الرتبة احملفوظة وهي قرينة لفظية حتدد معىن األبواب ا-
ومن الرتب احملفوظة أن يتقدم املوصول على . اختلت الختل التركيب باختالهلا

الصلة واملوصوف على الصفة ويتأخر البيان عن املبني واملعطوف بالنسق عن 
املعطوف عليه والتوكيد عن املؤكد والبدل عن املبدل والتمييز عن الفعل وحنوه 

ومنها . ب الشرط واالستفهام والعرض والتحضيضوصدارة األدوات يف أسالي
تقدم حرف اجلر عن ارور وحرف العطف على املعطوف وأداة االستثناء على 
املستثىن وحرف القسم على املقسم به وواو املعية على املفعول معه واملضاف على 

  . املضاف إليه والفعل على الفاعل أو نائب الفاعل وفعل الشرط على جوابه
. رتبة غري احملفوظة هي قرينة لفظية تسمح باالختيار األسلويب تقدميا وتأخريا ال-

ومن الرتب غري احملفوظة رتبة املبتدأ واخلرب ورتبة الفاعل واملفعول به ورتبة الضمري 
يف املرجع ورتبة الفاعل والتمييز بعد نعم ورتبة احلال والفعل املتصرف ورتبة 

واحلاكم للترتيب األصلي بني عنصرين خيتلف إذا كان . ٦٥املفعول به والفعل
حاكم صناعي ) الرتبة احملفوظة(الترتيب الزما أو غري الزم، فهو يف الترتيب الالزم 

فيكاد يكون شيئًا غري حمدد، ولكن ) الرتبة غري احملفوظة(حنوي، أما يف غري الالزم 
 بني -  بنوعيه -بعض األسباب العامة الَّيت قد تفسر الترتيب األصليتوجد 

عنصرين، وهي خمتلفة يف اعتباراا، فمنها ما اعتباره معنوي، ومنها ما اعتباره 
أو صناعي أو منطقي ٦٦لفظي  .  
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 مبىن الصيغة - ٣

واملعروف أن الفاعل . ٦٧هي قرينة لفظية تدل على الباب الذي تنتمي إليه
فنحن ال نتوقع للفاعل وال للمبتدأ . واملبتدأ ونائب الفاعل يطلب فيها أن تكون أمساء

ع لكان بالنقل امسا فلو جاء فعل يف هذا املوق. وال لنائب الفاعل أن يكون غري اسم
واملطلوب يف . واملصادر من بني األمساء تكون مفعوال مطلقا ومفعوال ألجله. حمكيا

اخلرب واحلال والنعت املفرد أن تكون صفات ويف التمييز أن يكون اسم نكرة جامدا 
ويف بدل ضمري اإلشارة أن يكون امسا وفيما بعد حرف اجلر ويف املضاف واملضاف 

مسا كذلك ويف املفعول فيه أن يكون ظرفا أو منقوال إىل الظرف من بني إليه أن يكون ا
  . املبهمات

 املطابقة  - ٤

وطابق فالنا وافقه وطابق بني الشيئني . املطابقة مأخوذ من طابق مطابقة وطباقا
ستعملٌ متداولٌ عند على الرغم من أنَّ هذا املصطلح م. ٦٨جعلهما على حذو واحد

النحاة، إال أنه مل يوجد له تعريف خيصه، ومن خالل تتبع هذا املصطلح يف كتبهم، 
نستطيع أن نعرف املطابقة بأا جمموعة من العناصر اللغوية اليت تؤدي وظائف متماثلة 
أو متشاة أو تدل على معان حنوية، كاإلعراب من رفعٍ ونصبٍ وجرٍ وكالعدد من 

ومجعٍ  وكالتعريف والتنكري وكاجلنس من تذكري وتأنيث وكالشخص من إفراد وتثنية 
٦٩تكلمٍ وخطابٍ وغيبة.    

فال مطابقة يف األدوات وال يف . الضمائرومسرح املطابقة هو الصيغ الصرفية و
وكذلك النواسخ . من تاء التأنيث)) نِعم((الظروف وال يف اخلوالف إال ما يلحق 

  : وتكون املطابقة فيما يأيت. املنقولة عن الفعلية فإن عالقتها تعتمد على قرينة املطابقة
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ع فيتطابق ا العالمة اإلعرابية، فتكون لألمساء وللصفات وللفعل املضار  .أ 
  . االمسان واالسم والصفة واملضارعان املتعاطفان

ومن مث . الشخص، فبحسبه تتمايز الضمائر بني التكلم واخلطاب والغيبة .ب 
 .  تتضح املقابالت حبسبه يف إسناد األفعال

، فيميز بني االسم واالسم وبني الصفة )اإلفراد والتثنية واجلمع(العدد   .ج 
سواء أكان الضمري للشخص أو لإلشارة (ري والضمري والصفة وبني الضم

ومن هنا يتطابق االسم واالسم والصفة والصفة واالسم ). أو للموصول
والصفة والضمري املبتدأ وإسناد الفعل الذي يف مجلة خربه من حيث اإلفراد 
والتثنية واجلمع مث ما يعود على كل ذلك من الضمائر يكون مطابقا له يف 

 . العدد
، فيكون أساسا لألمساء والصفات والضمائر )التذكري والتأنيث(النوع   .د 

وتتطابق األفعال مع هذه األقسام عند إسنادها إليها أو إىل ) بأنواعها(
ضمائرها العائدة إليها كما تتطابق هذه األقسام يف ذلك يف مواضع 

 . التطابق
)) ال((فإذا حلقت ، فال يكونان إال لألمساء )التعريف والتنكري(التعيني   .ه 

يف )) ال((موصولة والصفة الصرحية صلتها وتكون )) ال((بالصفة كانت 
 .  ٧٠هذه احلالة من قبيل الضمائر املوصولة

وال شك أن املطابقة يف أية واحدة من هذه ااالت اخلمسة تقوي الصلة بني 
 هي نفسها قرينة على ما بينهما من ارتباط يف املعىن وبدوا تتفكك املتطابقني فتكون

  . العرى وتصبح الكلمات املتراصة منعزال بعضها عن بعض ويصبح املعىن عسري املنال
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 الربط  - ٥

واملعروف أن الربط ينبغي . هو قرينة لفظية على اتصال أحد املترابطني باآلخر
بتدأ وخربه وبني احلال وصاحبه وبني املنعوت ونعته أن يتم بني املوصول وصلته وبني امل

وسيأيت بيانه يف قرينة (ويكون باألداة  .٧١وبني القسم وجوابه وبني الشرط وجوابه إخل
  . ٧٢أو بالترداد أو باإلحالة إىل مذكور أو مفهوم سابق) األداة

وقد مرت يف موضعها بأن تكون بإعادة عنصر (قصود بالترداد إما املطابقة وامل
وإما ) من   عناصرها كالضمائر وعالمة التثنية واجلمع والتأنيث وحروف املضارعة إخل

أما اإلحالة فمعظم . وأما التكرار فيكون للفظ أو للمعىن أو ملطلع اجلملة. التكرار
هو عود للضمري إىل مرجع أو إشارة إىل ذلك صورها من قبيل مبدأ االختصار حيث 

  .  املرجع أو وصف له باملوصول أو بوسيلة أخرى
 التضام  - ٦

  : ويقصد به
الطرق املمكنة يف رصف مجلة ما فتختلف طريقة منها عن األخرى تقدميا   .أ 

وميكن أن نطلق على هذا النوع من . وتأخريا وفصال ووصال وهلم جرا
وهو ذا املعىن أقرب إىل اهتمام دراسة . ٧٣))ردالتوا((التضام اصطالح 

األساليب التركيبية البالغية اجلمالية منه إىل دراسة العالقات النحوية 
  . والقرائن اللفظية

استلزام أحد العنصرين التحليليني النحويني عنصرا آخر فيسمي التضام هنا  .ب 
كاستلزام حرف اجلر إىل جمرور، وحرف العطف إىل )) التالزم((

معطوف، والفعل إىل فاعل، واملوصول إىل صلة اخل أو يتناىف معه فال يلتقي 
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وهو عكس التضام وإن أدخلناه حتته باعتباره . ٧٤))التنايف((به ويسمى به 
وهذا التنايف قرينة سلبية على املعىن ميكن بواسطتها أن . قسيما للتالزم

)) ال((فإذا وجدنا . نستبعد من املعىن أحد املتنافيني عند وجود اآلخر
فة وإذا وجدنا التنوين استبعدنا معىن اإلضا. استبعدنا معىن اإلضافة احملضة

وهكذا يكون . وإذا وجدنا املضمر استبعدنا نعته وهلم جرا. بقسميها
 . وهذا هو املعىن الذي نقصد إليه ذه الدراسة. ٧٥التنايف قرينة لفظية سلبية

 األداة  - ٧

هي كلمة تربط بني املسند واملسند إليه أو بينها وبني الفضلة أو بني مجلة و 
أداة من األدوات ضمائمها اخلاصة، فهي تتطلب بعدها شيئا بعينه، ولكل . أخرى

. ٧٦فتكون قرينة متعددة اجلوانب الداللة، وهذا ما جيعلها قرينة لفظية مهمة يف التعليق
وهي من املبنيات إذ ال تظهر عليها العالمة اإلعرابية، ومن مث أصبحت كلها ذات رتبة 

  . ٧٧شأن املبنيات األخرى، اليت تعينها الرتبة على االستغناء عن اإلعرابشأا يف ذلك 
واألدوات إما حروف حنو حرف اجلر والعطف واجلواب والتنبيه وإما أمساء 
حنو أمساء االستفهام وإما أفعال حنو أدوات االستثناء عدا وحاشا وخال املسبوقة 

قرينة اللفظية املستخدمة يف التعليق تعترب من القرائن اهلامة وهذه ال. املصدرية" ما"بـ
  . ٧٨يف االستعمال العريب
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األدوات الداخلة على اجلمل واألجوبة : وهذه األدوات على ثالثة أنواع
أما األدوات اليت تدخل على اجلملة فهناك تسع عشرة مجلة تتقدمها .  ٧٩واملفردات

أما األدوات الداخلة على . ٨٠األداة من ضمن أربعة وعشرين نوعا للجملة العربية
األجوبة فيظهر يف اقتران جواب الشرط حبرف اجلواب إذا مل يصلح اجلواب أن يكون 

أما األدوات الداخلة على املفردات فهي حروف اجلر والعطف واالستثناء . شرطا
زم اليت جتزم واملعية والتنفيس والتحقيق والتعجب والتقليل واالبتداء والنواصب واجلوا

  . فعال واحدا
 النغمة  - ٨

ومن قرائن التعليق اللفظية يف السياق التنغيم وهو اإلطار الصويت الذي تقال به 
وله أثر كبري يف تفسري قضايا حنوية وتركيبية وصرفية وصوتية .٨١اجلملة يف السياق

بية من خالل إدراج مستوياته ووظائفه املختلفة يف التعبري عن وداللية يف اللغة العر
 هذا الرأي ذهب الدكتور عبد السالم وإىل مثل. ٨٢بعض املعاين النفسية والنحوية

املسدي الذي يقول إنّ التنغيم يف العربية له وظائف حنوية ألنه يفرق بني أسلوب وآخر 
من أساليب التركيب، ومع هذا فإنه مل حيظَ لدى أجدادنا ببحث مستفيض، أو تطبيق 
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 فعوضوا هذا القصور بالكالم يف الوقف والسكت والفصل .٨٣مستند إىل قواعد حمددة
  . والوصل وحنو ذلك مما يتصل بإجراءات النطق

 يف الكتابة غري أن التنغيم أوضح من ٨٤والتنغيم يف الكالم يقوم بوظيفة الترقيم
ورمبا كان ذلك ألن ما يستعمله التنغيم . الترقيم يف الداللة على املعىن الوظيفي للجملة

من نغمات أكثر مما يستعمله الترقيم من عالمات كالنقطة والفاصلة والشرطة وعالمة 
  .  ٨٥االستفهام ورمبا كان ذلك لسبب آخر
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  املبحث الرابع 
   واملشكالت التعليميةحملة عن املدرسة

  
  لـمحة موجزة عن املدرسة املتوسطة واحد هاشم اإلسالمية يوكياكرتا : أوال
  تأسيس املدرسة وهيكلها   •

يف املدرسة املتوسطة واحد هاشم اإلسالمية إحدى املدارس اإلعدادية املوجودة 
وهي تدخل يف ضمن مؤسسة املعهد واحد هاشم اإلسالمي . منطقة يوكياكرتا

يوكياكرتا إىل جانب املدرسة االبتدائية اإلسالمية واملدرسة الثانوية واملدرسة الدينية 
. لطالب اجلامعة واملعهد العايل قسم الفقة والتفسري واملدرسة لتحفيظ القرآن وتفسريه

  . ميالدية١٩٦٨أسست هذه املدرسة سنة 
تقع هذه املدرسة يف شارع واحد هاشم كاتني جوندونج جاتور ديفوك 

مثل اجلامعة اإلسالمية سونن -حييطها اجلامعات املشهورة. سليمان يوكياكرتا
واملراكز -كاليجاغا احلكومية وجامعة غاجه مادى واجلامعة اإلسالمية واإلندونيسية

علنينِ الستقالل الشعب اإلندونيسي من مثل املكتبة حممد هاتا أحد الـم-الثقافية
املستعمرين وقصر يوكياكرتا هادي نيغرات ومعبد فرامبانان ومتحف أفندي ومتحف 

  . أدي سوجفطا وغري ذلك
جاء طالب هذه املدرسة من خمتلف اجلزر يف إندونيسيا؛ سومطرا وكاليمانتان 

ون أن يتعمقوا يف لذلك يوجد فيها معهد للطالب الذين يريد. وسوالويسي و جاوة
كان الطالب الذين جاؤوا من خارج جزيرة جاوة اتبعوا إخوم . العلوم اإلسالمية

الكبار الذين يقرؤون اجلامعة يف اجلامعة املوجودة يف هذه املدينة وأكثرهم سكنوا يف 
  . أما الطالب الذين جاؤوا من هذه املدينة فسكنوا يف بيوم مع األسرة. املعهد

أكثرهم خترجوا . درسني فيها عشرة مدرسني ومثاين عشرة مدرسةبلغ عدد امل
) مدرس واحد(ومرحلة املاجيستري )  مدرسا١٨( يف اجلامعة على مرحلة الليسانيس 



 

ما زالوا يقرؤون اجلامعة يف اجلامعة اإلسالمية سونن ) تسعة مدرسني(والباقي 
وواحد منهم ما زال كاليجاغا وجامعة يوكياكرتا احلكومية يف مرحلة الليسانيس 

  . يقرؤون اجلامعة يف مرحلة املاجستري
  

  املناهج الدراسية املتبعة   •
  : يتكون املنهج الدراسي يف هذه املدرسة من ثالثة مناهج وهي

املنهج الدراسي التابع لوزارة الشؤون التربوية اإلندونيسية وهو العلوم          -
التاريخ واجلغرافيا  (ماعية  والعلوم االجت ) الفيزياء والبيولوجيا (الطبيعية  

) بانتـشاسيال (والتعليم عن أساس الشعب اإلندونيـسي       ) واالقتصاد
  . واللغة اإلندونيسية واللغة اإلجنيليزية

املنهج الدراسي التابع لوزارة الشؤون الدينية اإلندونيسية وهـو درس           -
العقيدة واألخالق والقرآن واحلديث والفقه وتاريخ الثقافة اإلسـالمية         

  . اللغة العربيةو
 : ويشمل على. املنهج الدراسي املقرر للمعهد -

هداية الصبيان وحتفة األطفال وهدايـة      (تعليم الكتب الدينية     •
املستفيد يف التجويد واألحاديث املختارة واألربعني النووية يف        
احلديث وتعليم املتعلم ونظم دعوة اإلخوان يف األخالق ونظم         

قائد اإلسالمية يف التوحيد واملبـادئ      عقيدة العوام ودروس الع   
  ) الفقهية يف الفقه

  )جتويده وحتسينه وحتفيظه(تعليم القرآن الكرمي  •
تعليم احلاسوب إىل جانب وجود جمموعة مسرحية وجمموعـة          •

الالعبني لكرة القدم وجمموعة للقراء واملصلني واخلطاط بصفتها    
 . دروسا إضافية هلذه املدرسة



 

ية يف هذه املدرسة فتتكون من درس اللغة العربيـة املقـرر            أما الدروس العرب  
لكل من تلك املواد حصتان  . لوزارة الشؤون الدينية اإلندونيسية وعلم النحو والصرف      

)٢x كانـت  ) ٢٠٠٦/٢٠٠٧(ويف السنة الدراسية املاضية     . يف األسبوع )  دقيقة ٤٠
والكتب املقـررة يف    . يف األسبوع )  دقيقة ٤٠ ١x(للمادتني األخريتني حصة واحدة     

هذه املادة مأخوذة موادها من العوامل املائة للجرجاين واآلجرومية لعلم النحو واألمثلة            
  . التصريفية للشيخ معصوم علي يف الصرف

بدأت عملية التعليم يف هذه املدرسة من الساعة السادسة والنصف حىت الساعة              
ب صالة الـضحى يف املـسجد       يف الساعة األوىل يصلي الطال    . اخلامسة والربع مساء  

انتهت عملية التعليم يف النـهار يف       . مجاعة مث املكثفة للغة اإلجنيليزية يف احلصة األوىل       
الساعة الثانية إال عشرة دقائق وبدأت ملرة ثانية يف الساعة الرابعـة إال الربـع حـىت                 

  . اخلامسة والربع مساء
  
  

  ت   وصف إجراء عملية التعليم وتشخيص املشكال: ثانيا
أما آراء املعلم . استعان الباحث يف وصف إجراء عملية التعليم باملالحظة

  . والطالب فاستعان الباحث بورقة املقابلة الشخصية واالستبانة
الحظ الباحث عملية تعليم القواعد العربية يف الفصل الثاين وسجلها يف ورقة 

 بعد حصول ٢٠٠٨ أبريل ١٧أجريت هذه املالحظة يف يوم اخلميس، . املالحظة
االستئذان من رئيس املدرسة وهي األستاذ حممد إحسان واملعلم نفس الفصل ونفس 

بدأت عملية تعليم القواعد العربية يف الساعة . الدرس وهو األستاذ صفوان هادي
الرابعة إال الربع وانتهت يف الساعة اخلامسة والربع مساء وهي يف احلصة العاشرة 

  .  واحلادية عشرة
الباحث من هذه املالحظة على وصف إجراء تعليم القواعد العربية كما حصل 

  : يلي



 

 قد حيول دون أفهام -عند الباحث-ابتداء املعلم بالقاعدة قبل األمثلة وهو -١
  .  الطالب ألم تلقوا يف أول األمر شيئا جمردا وال ملموسا

 األسئلة اليت وذلك يتمثل يف. اهتمام املعلم حبفظ القواعد اهتماما كثريا -٢
  .توجه إىل الطالب يف التدريبات

  . قلة التطبيق يف القواعد املدروسة واالكتفاء باألمثلة أو األمثلتني يف شرحها -٣
 . عدم اهتمام بعض الطالب يف عملية التعليم -٤

باإلضافة إىل املالحظة، قام الباحث باملقابلة الشفهية مع املعلم واالستبانة إىل 
راء تعليم القواعد العربية وآراءهم فيها واملشكالت اليت واجهوها الطالب حول إج

  . فيها
من املقابلة الشخصية مع املعلم بدا أن تعليم القواعد العربية يف هذه املدرسة 
يهدف إىل فهم النصوص العربية البسيطة وصياغة اجلملة أو الكالم العريب ومعرفة 

املعلم الطريقة القياسية يعين أنه بدأ بالقواعد استخدم . الوظيفة النحوية لكل الكلمة فيه
ويف عملية . مث شرحها باألمثلة معتمدا على الكتاب املقرر وهو اآلجرومية يف النحو

التعليم وجد املعلم املشكالت يف اختيار الطريقة املناسبة ألن الفجوة املعرفية بني 
ولتسخري . سيأيت بيااالطالب كبرية بسبب خلفيتهم الدراسية املختلفة بينهم كما 

هذه املشكالت شجع املعلم الطالب على االجتهاد يف التعلم وخاصة الطالب املتدنيني 
  . وإعطاء الفرصة إليهم للسؤال عن الدرس حىت يف خارج الفصل

تسعة عشر طالبا؛ عشرة (حصل الباحث من االستبانة املوزعة إىل الطالب 
 ٧٣،٧(وا يف املدرسة االبتدائية العامة على أن أكثرهم خترج) طالب وتسع طالبات

خترجوا يف املدرسة االبتدائية اإلسالمية وطالب واحد ) % ٢١(و أربعة طالب ) %
وعلى هذا . خترج يف املدرسة االبتدائية االسالمية واملعهد اإلسالمي معا) % ٥،٣(

ليس لديهم معرفة بعلم النحو قط قبل تعلمهم يف هذه ) % ٧٣،٧(كان أكثرهم 
  . ملدرسةا



 

يرى أكثر الطالب أن هذه املادة جذابة إىل حد ما ويتحمسون يف تعلمه 
لـكن كانوا مل  %). ٦٨،٤(وأن طريقة املعلم يف التعليم متنوعة ) % ٧٨،٩(

ويعتربوا مادة ) % ٩٤،٧( يستـوعبوا املادة املدروسة بكمال ويفهـمون بعضـه 
ب يف تعلم هذه املادة يف النقط وتتمثل مشكلة الطال). % ٨٤،٢(صعبة إىل حد ما 

  : التالية 
  صعوبة الفهم للمادة   -
 وضع الكلمة املناسبة والصحيحة يف اجلملة العربية  -

 وضع الشكل يف آخر الكلمة  -

 صعوبة احلفظ للمادة  -

 صعوبة فهم االصطالحات واألبواب النحوية -

 التطبيق يف قراءة النصوص العربية  -

  التعلم اخنفاض الدافع يف -

 معرفة معاين الكلمات وترمجتها  -

 االختالط بني علم النحو والصرف  -

 الربط بني األبواب النحوية والعالقة بينها -

  تركيب اجلملة وصياغتها    -
  
  
  
  
  
  
  



 

  املبحث اخلامس
  الدراسات السابقة يف تعليم القواعد العربية

  
   عرض الدراسات السابقة ومناقشتها -١

يف هذا الفصل بعرض الدراسات الىت تناولت تعليم القواعد مبـا   يقوم الباحث   
ويهدف تناول هذه الدراسات    . فيها اجلملة العربية يف املدارس أو يف املعاهد اإلسالمية        

إىل إلقاء الضوء على ما سبق أن تناوله الباحثون حول املوضوع مما متـت معاجلتـه                
ه الدراسات اليت تتكـون مـن       وستعرض هذ . ويضع أصابعه على ما مل تتم معاجلته      

البحث التكميلي ورسائل املاجستري البالغ عددها ست دراسات حـسب التسلـسل            
  : وتعرض كل دراسة على ضوء اخلطوط التالية. والترتيب الزمين هلا

  املنهج:   أوال
  أهداف الدراسة:   ثانيا
  أهم نتائج الدراسة :   ثالثا

  أهم التوصيات:   رابعا
  

  ٨٦دراسة خري األنام.١
  املنهج

  املنهج الوصفي الكيفي 
   :   أهداف الدراسة  

ي تكال رجو ماكالنج جاوة معرفة تعليم القواعد األجرومية يف املعهد السلف -
  الوسطى 

                                                 
، تعليم القواعد األجرومية يف املعهد السلفي تكال رجو ماكالنج جاوى الوسطى خري األنام،  86

  ٢٠٠٥كلية التربية جبامعة سونن كاليجاغا اإلسالمية احلكومية يوكياكرتا، 
 



 

معرفة مقياس قدرة التالميذ على قراءة النصوص العربية يف املستوى الثاين يف  -
 ذلك املعهد 

   : أهم نتائج الدراسة    
تعليم القواعد األجرومية يف املعهد السلفي تكال رجو ماكالنج مت على عدة  -

واحملاضرة ) نصوص املتكاملةال(النحو والترمجة والقياسية واملعدلة : طرائق
  والتدريبات والسؤال واجلواب واملناقشة

 . ٧،٩ويبلغ مقياس قدرة التالميذ على قراءة النصوص العربية مبعدل  -
  أهم التوصيات

  ينبغي أن تتوفر الوسائل التعليمة املساندة لنجاح عملية التعليم  -
خرى وال يتركز يف فهم ينبغي تعليم القواعد مع تعليم املهارات اللغوية األ -

  النصوص العربية 
  ينبغي اختيار الطريقة املناسبة يف تعليم القواعد النحوية  -

  ٨٧دراسة جون باميل .٢
  املنهج

  املنهج العرضي  
   :    أهداف الدراسة 
وصف ترتيب اكتساب اجلملة العربية عند طالب قسم تعليم اللغـة العربيـة              -

  لكلية التربية جبامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية بباكن بارو
  ربية عند الطالب لكل الفصل الدراسيوصف مقارنة اكتساب اجلملة الع -
 وصف مقارنة نتائج البحث بنظريات االكتساب اللغوي  -

  
                                                 

ترتيب اكتساب اجلملة العربية عند  طالب قسم تدريس اللغة العربية لكلية التربية  جون باميل،  87
دراسات العليا باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، ، كلية الجبامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية بباكن بارو

٢٠٠٤  



 

   : أهم نتائج الدراسة    
  وجود الترتيب العام أو الترتيب الطبيعي يف اكتساب اجلمل العربية -
وجود الفرق الداليل بني ترتيب اكتساب اجلمل العربيـة بـالنظر إىل بياـا               -

  بالنظر إىل بياا التصنيفيالوظيفي وعدمه 
حتققت مقارنة نتائج البحث النظريةَ أو فرضية الترتيب الطبيعي يف اكتـساب             -

اللغة، ويف نفس الوقت حتقق كذلك نظرية التكوين االبتكاري يف اكتـساب            
 اللغة

  أهم التوصيات   
  زيادة احلصة الدراسية لتعليم أمناط اجلمل املكتسبة -
  كثرية ألمناط اجلمل اليت صعبت على الطالب استيعااإعطاء التدريبات ال -
 الترغيب يف حبث جمال اكتساب اللغة من ناحية أخرى مثل املورفيمات وغريها  -

 ٨٨دراسة شهرية لوبيس .٣

  املنهج
  املنهج الوصفي الكيفي 

   :   أهداف الدراسة       
وصف تنفيذ تعليم القواعد النحوية يف املدرسة الثانوية اإلسـالمية احلكوميـة       -

 الثانية ميدان

   وصف املشكالت اليت يواجهها املدرس يف التعليم -
  ور املشكالت توضيح األسباب من ظه -
 وصف حماولة املدرس للتغلب على املشكالت  -

  
                                                 

مشكالت تعليم القواعد النحوية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية  شهرية لوبيس،  88
  ٢٠٠٣لعليا باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج،  كلية الدراسات اميدان

 



 

   :أهم نتائج الدراسة  
تعليم القواعد النحوية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية ميدان مل            -

  جير كما يرام لوجود النقائص من جهة املواد والطريقة والوسائل
واد الدراسية وصـعوبة اختيـار      املشكالت اليت يواجهها املدرس هي كثرة امل       -

الطريقة املالئمة املناسبة لوجود اختالف جتانس الطـالب وعـدم اسـتخدام          
 الوسائل يف التعليم

األسباب من ظهور املشكالت من ناحية املدرس هي خلفية الطالب وقدرم            -
. املختلفة وفهم املدرس لطريقة التعليم وخربم يف تعليم اللغة العربية ناقـصة           

 ناحية الطالب أن أكثرهم متخرجون من املدارس العامة واعتبـارهم أن            ومن
 . هذه املادة صعبة وغري مشوقة

احملاوالت حللها فمنها اإلكثار من التدريبات والوظيفات ومراجعة الـدروس           -
 السابقة واستخدام الطرق التعليمية املتنوعة والوسائل التعليمية

  أهم التوصيات
  طريقة التعليمية اجلذابة املناسبة لكفاءة الطالبأن خيتار املدرس ال -
أن يشجع املدرس الطالب حىت يتفاعلوا وميتلكوا امليول الرفيعة يف تعلم اللغـة              -

 العربية بصفة عامة والقواعد النحوية بصفة خاصة

  ٨٩دراسة جوزي .٤
  املنهج

  املنهج الوصفي الكيفي 
  
  

                                                 
السلفي تدريس كتاب شرح اآلجرومية يف مدرسة مفتاح العلوم االبتدائية باملعهد  جوزي،  89

 ٢٠٠٣، كلية الدراسات العليا باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، سيداقريي باسوروان



 

   :   أهداف الدراسة       
وصف تعليم كتاب شرح اآلجرومية يف مدرسة مفتاح العلوم االبتدائية باملعهد            -

  السلفي سيداقريي باسوروان جاوى الشرقية 
 نسبة هذا التعليم بنظرية تعليم القواعد النحوية للمبتدئني  -

   :أهم نتائج الدراسة  
مت تعليم كتاب شرح اآلجرومية يف تلك املدرسة على عدة طرائق وهي طريقة  -

  القواعد والترمجة والطريقة اإللقائية والطريقة االستجوابية وطريقة املناقشة
   ال يطابق نظرية التعليم للمبتدئنيتعليم القواعد النحوية فيها أكثرها -

  أهم التوصيات
استخدام الطرئق املطابقة يف تعليم القواعد النحوية مثل الطريقـة االسـتقرائية             -

  والطريقة املعدلة أو الطريقة األخرى
استخدام اخلطوات اخلمس يف تعليم القواعد النحوية وهي التمهيد واملقدمـة            -

   والتعميم واستقراء القواعد والتطبيقوعرض املوضوع والربط واملوازنة
 استخدام الكتاب املقرر األبسط من كتاب شرح اآلجرومية  -

   ٩٠دراسة سيف أمني .٥
  املنهج

  املنهج الوصفي الكيفي 
   :   أهداف الدراسة     

وصف تعليم كتاب ألفية ابن مالك مبعهد بستان العلوم تاسيكماليا جـاوى             -
  الغربية

  وصف العوامل املساندة والعائقة فيه  -
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  نسبة هذا التعليم على ضوء النظريات التعليمية    -
   : نتائج الدراسةأهم   

مت تعليم كتاب ألفية ابن مالك ذا املعهد على عدة طرائق وهي طريقة الـنغم               -
  وطريقة الترمجة والطريقة اللفظية

العوامل املساندة يف التعليم هي وجود رغبة الطالب القوية والتـشجيع مـن              -
درسني وجتانس  أما العوامل العائقة فيه فهي قلة عدد امل       . املدرسني والبيئة احمليطة  

  . ذكاء الطالب وعدم املكتبة املتوفرة
قد استخدم تعليم كتاب ألفية ابن مالك ذا املعهد نظرية تعليم النمو الطبيعي              -

  ونظرية تعليم اإلشراطية
  أهم التوصيات

ينبغي للمدرس أن يستفيدوا من اكتشافات ونتائج البحث يف علـم النحـو              -
  هإلصالح منهاج تعليمه وطرق تعليم

ينبغي للمدرس أن يتعلموا النظريات التعليمية احلديثـة الـيت اسـتخدمت يف              -
 املدارس واجلامعة ملعرفة نظرية التعليم الشاملة وتطبيقها يف املعاهد

  ٩١دراسة  هندرتو .٦
  املنهج

  املنهج الوصفي الكيفي 
   :   أهداف الدراسة    

 يف ٢٠٠١/٢٠٠٢وصف تعليم اجلملة العربية للصف الثاين للسنة الدراسية  -
  املدرسة الثانوية احلكومية جوكجاكرتا الثالثة

  تركيب اجلملة العربيةنسبة هذا التعليم على ضوء النظرية التعليمية ل -
                                                 

كلية تعليم تركيب اجلملة العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية جوكجاكرتا الثالثة،  هندرتو،  91
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   :أهم نتائج الدراسة      
تعليم اجلملة العربية يف هذا الصف مل جير يف أكمل صورة التعليم كما أنه أيضا                -

  مل يستغل الطاقة البشرية إما من األساتيذ أو التالميذ استغالال كامال
مل يصل  مل يتفق تعليم اجلملة العربية يف هذا الصف مع النظريات املعدة حيث              -

وذلك يعود إىل عدم استيفاء املدرسـني ـا بـاملواد           . التعليم أقصى أغراضه  
  .الدراسية الكافية وإلقاءها إىل التالميذ

  أهم التوصيات
ينبغي على املعلم حبث مستمر عن حل املشكالت والقضايا الناشئة يف تركيب  -

  اجلملة العربية
ليه يف مالزمة تعليم تركيب اجلملة ينبغي على املعلم القراءة اجليدة والتعهد إ -

  العربية 
ينبغي على املعلم ترقية املهارة والتعمق باألعمال الدراسية  يف معاجلة حسن  -

  املادة ودقة املنهج وكثرة املشجعات على الطالب
ينبغي على املعلم أن يعاجل األجهزة التسهيلية  اجليدة راجيا إىل حتصيل  -

 األهداف 

لتالية، قام الباحث مبناقشة هذه البيانات واملوازنة بينها من         ويف هذه السطور ا   
  : حيث األهذاف والنتائج والتوصيات

  املنهج
  . االتفاق بني الباحثني إال جون باميل يف املنهج وهو املنهج الوصفي الكيفي

  األهداف
االتفاق بني الباحثين الثالثة وهم خري األنام وجـوزي وسـيف أمـني يف               -

ن حيث موضوع البحث وهو وصف إجراء تعليم القواعد العربية          األهداف م 
  . يف املعاهد اإلسالمية بكتاب األجرومية وشرحها وألفية ابن مالك



 

االتفاق بني الباحثَينِ وهو جون باميل وهندرتو يف األهداف من حيث املادة             -
  املدروسة وهي اجلملة العربية

جون باميل وجـوزي وسـيف أمـني     االختالف بني الباحثين األربعة وهم       -
. وهندرتو يف النظرية اليت يلقون ا الضوء على إجراء تعليم القواعد العربيـة            

استخدم جون باميل نظرية االكتساب اللغوي لوصف مقارنة نتائج البحـث           
أما اآلخرين فاسـتخدموا    . عن ترتيب اكتساب اجلملة العربية عند الطالب      

  . النظرية التعليمية
  النتائج

التفاق بني الباحثين الثالثة وهم خري األنام وجوزي وسـيف أمـني يف نتـائج               ا
الدراسة وهي وصف الطريقة املستخدمة يف تعليم القواعـد العربيـة يف املعاهـد           
اإلسالمية وهي النحو والترمجة والقياسية واملعدلة واإللقائية والـسؤال واجلـواب       

  .واملناقشة والطريقة اللفظية وطريقة النغم
  التوصيات

االتفاق بني الباحثين الثالثة وهم خري األنام وجوزي وسيف أمني يف التوصيات 
  . وهو االقتراح لتطبيق الطريقة املناسبة يف تعليم القواعد العربية مثل الطريقة االستقرائية

  
   اإلفادة من الدراسات السابقة-٢

بقة ملا هلا مـن     سجل الباحث هذه الدراسات الستة من ضمن الدراسات السا        
. عالقة مع هذه الدراسة سواء كانت من حيث املوضوع أو من حيـث األهـداف              

وستناول السطور التالية ما استفاد الباحث من هذه الدراسات وما اختلف فيه معهـا              
  .وما اتفق عليه معا

  : ومن أهم ما استفاد الباحث من هذه الدراسات هو ما يلي



 

واإلجيابية يف تعليم القواعد العربية إذ أن هـذه         الوقوف على الظواهر السلبية      -
وهذا يفيد الباحـث يف إدراك املـشكالت        . الدراسات هي دراسات وصفية   

املشتركة اليت يواجهها جمال تعليم القواعد العربيـة يف املـدارس و املعاهـد              
  . اإلسالمية

هـذه  الوقوف على اجلوانب املؤدية إىل مشاكل تعليم القواعد العربيـة إذ أن              -
الدراسات ما عرضت يف نتائجها املشاكل اليت يتعرض هلا جمال تعليم القواعد            

. العربية فحسب وإمنا أيضا اكتشفت األسباب اليت تقف وراء هذه املـشاكل           
وهذا يفيد الباحث يف حتليل وتفسري املشاكل اليت يتعرض هلـا جمـال تعلـيم         

 .القواعد العربية
 تعليم القواعد العربية يف املدارس واملعاهد       الوقوف على الطرائق املستخدمة يف     -

 . اإلسالمية مبا فيها اجلوانب اإلجيابية والسلبية يف استخدامها
  : أما ما اختلف فيه الباحث مع أصحاب هذه الدراسات فأمهها ما يلي

هذه الدراسات فقط يصف تعليم القواعد العربية مبا فيها اجلملة          . منهج البحث  -
وهذا البحث ال يقتـصر     . ملشكالت وبعض املقترحات حللها   العربية وإدراك ا  

على وصف تنفيذ تعليم القواعد العربية بل يسعى إىل تطبيق الطريقة اجلديـدة             
  . املالئمة يف تعليم القواعد العربية للمستوى اإلعدادي

بعض هذه الدراسـات    . النظرية إللقاء الضوء على تنفيذ تعليم القواعد العربية        -
واسـتخدم  . نظرية التعليمية للنظر إىل تنفيذ تعليم القواعد العربية       استخدمت ال 

هذا البحث النظرية اللغوية احلديثة اليت تقوم عليها تطبيق الطريقة االستقرائية يف      
 . تعليم القواعد العربية

إال أن اجلدير بالذكر أن هناك نقطة مشتركة جتمع تلك الدراسات الـسابقة             
قدم املقترحات إىل حتسني وتطوير جمال تعليم القواعد العربية         وهذه الدراسة وهي أا ت    

  . يف املدارس واملعاهد اإلسالمية



 

  
  

  
  
  
  

  إجراءات الدراسة : الفصل الثالث
  

  منهج الدراسة -١
   اخلطوات اإلجرائية للدراسة -٢
  جمتمع الدراسة وعينتها  -٣
  أدوات الدراسة  -٤
  املعاجلة اإلحصائية -٥

  
  

  
  
  
  
  
  
  



 

  الفصـل الثالث
  إجراءات الدراسة

  مقدمة 
اخلطوات واإلجراءات العملية املستخدمة يف مجع يتناول الباحث يف هذا الفصل 

وحتليل بيانات الدراسة من حيث املنهج وجمتمع الدراسة وعينتها وأداة الدراسة 
مه وبيان ذلك تفصيالً يقد. املستخدمة واألساليب اإلحصائية املستخدمة يف التحليل

  : الباحث فيما يلى
  
  : منهج الدراسة-١

اعتمدت هذه الدراسة على املنهج اإلجرائي ألا دف إىل حتسني جودة عملية 
 يف هذا مرمي حممد سلطانوتذكر .  التدريس وترقية استيعاب الطالب للمادة املدروسة

للمشكلة  حلالة أو وضع اجتماعي وإجياد حلول دراسةاال بأن املنهج اإلجرائي هو 
  . ٩٢علي العمل واإلنتاج املوجودة فيكون هناك حتسن يف االداء وقدرة

  
   : اخلطوات اإلجرائية للدراسة-٢

 . يقوم الباحث بوصف إجراء عملية التدريس ومشكالته وحتليله وتفسريه - ١
يقوم الباحث بتحديد عينة الدراسة لتطبيق الطريقة اإلستقرائية يف تعليم  - ٢

  . اللغة العربية
يقوم الباحث بإعداد تطبيق األسلوب اجلديد ومعيار النجاج لعملية  - ٣

 . دريسالت
 .  يقوم الباحث بتنفيذ األسلوب اجلديد على عينة  الدراسة ومالحظته - ٤
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 يعهد الباحث إىل استخدام األساليب اإلحصائية املناسبة ملعاجلة نتائج  - ٥
 .التطبيق، ومن خالل ذلك مت التوصل إىل نتائج الدراسة

ديد بناء إن مل يصل الباحث إىل اهلدف املنشود يعدل الباحث األسلوب اجل - ٦
 . على وجوه الضعف لدى عينة الدراسة يف استيعاب املادة املدروسة

 يقوم الباحث بتنفيذ األسلوب اجلديد املعدل على عينة  الدراسة ومالحظته - ٧

يعهد الباحث إىل استخدام األساليب اإلحصائية املناسبة ملعاجلة نتائج تنفيذ  - ٨
 . لتوصل إىل نتائج الدراسةاألسلوب اجلديد املعدل، ومن خالل ذلك مت ا

 .   يقوم الباحث بتوزيع التغذية الراجعة إىل عينة الدراسة - ٩

يقوم الباحث بعد ذلك بتفسري نتائج الدراسة بالرجوع إىل اإلطار النظرى  -١٠
  .  والدراسات السابقة

  
  :  جمتمع الدراسة وعينتها-٣
   جمتمع الدراسة-أ

درسة املتوسطة اإلسالمية واحد هاشم يتكون جمتمع هذه الدراسة من طالب امل
ومما روعي يف اختيار هذه املدرسة أا تم مبادة القواعـد     . ديفوك سليمان يوكياكرتا  

العربية بصفتها مميزة للمدارس األخرى إضافة إىل كوا يف ظل املعهد اإلسالمي الذي             
ذه املدرسـة   عالوة على ذلك، ه   . يهدف إىل كفاءة الطالب يف قراءة الكتب الدينية       

  . مرنة يف قبول التجديد واالبتكارات يف طرائق التدريس
  

   عينة الدراسة -ب
تسعة عشر (تتكون عينة هذه الدراسة على الفصل الثاين من تلك املدرسة 

ومت اختيار هذه العينة يف الفصل الثاين على ). طالبا؛ عشرة طالب وتسع طالبات
العربية يف مستوى منخفض حىت يتماشى مع اعتبار أنه قدرم يف استيعاب القواعد 



 

وأيضا أن هلم معلومات سابقة . اهلدف األساسي من منهج البحث الوصفي واإلجرائي
  . يقوم عليها مادة قد مت تطبيقها بالطريقة االستقرائية

  
   أدوات الدراسة -٤

) ١: (تتمثل أدوات الدراسة الىت استعان ا الباحث يف دراسته احلاليـة يف               
  . االختبار) ٤(االستبانة و ) ٣(املقابلة و ) ٢(الحظة املنتظمة و امل

  :ويبني الباحث كل أداة من هذه األدوات تفصيالً فيما يلى
 املالحظة املنتظمة - ١

. حتتوي هذه األداة على خطوات املالحظة للحصول على البيانات الصحيحة         
نـشاطات والعمليـة    تستخدم هذه األداة لتسجيل البيانات الكيفية كالسلوك وال       

تستخدم هذه األداة ملالحظة كل أفراد التالميـذ يف سـلوكهم لفظيـة             . وغريها
 أو غـري لفظيـة      -كاإلجابة والسؤال واملقاطعة واملزاح والرد واملوافقـة      -كانت

كااللتفات والتردد والكتابة والتصوير والضحك والبكـاء وتكمـيش اجلـبني           
تكتب . لصفي ووصفه أثناء التدريس   و تستخدم أيضا ملالحظة اجلو ا     . والسكوت

البيانات اموعة من عملية املالحظة كتابة كاملة تـصور عمليـة التـدريس يف              
  .الفصل

 تتركز املالحظة لسلوك الطالب يف مخس مراحل عملية التدريس وهي املقدمة           
  . والتمهيد وعرض املوضوع والربط واملوازنة والتعميم واستقراء القاعدة والتطبيق

  املقابلة - ٢
 استعان الباحث يف هذه الدراسة باملقابلة الشخصية اليت أجراها مع مـدرس            

قبل إجراء الطريقة مبوضوع    : تنقسم املقابلة إىل قسمني   . القواعد العربية يف املدرسة   
 سؤاال تنقسم إىل ثالثة أقـسام       ١٢وتضم املقابلة األوىل    . الدراسة وبعد إجرائها  

  : ميكن بياا كاآليت



 

  الطريقة املستخدمة يف تدريس القواعد العربية : م األولالقس
  إجراء تدريس القواعد العربية : القسم الثاين

  التقومي : القسم الثالث
  املشكالت واحللول : القسم الرابع

  : أسئلة وهي٧فتضم ) بعد التطبيق(أما املقابلة الثانية 
 القواعد العربية موقف املدرس من تطبيق الطريقة االستقرائية يف تعليم  -

موقف املدرس من العوامل العائقة يف تطبيق الطريقة االسـتقرائية يف تعلـيم              -
  القواعد العربية 

موقف املدرس من اجلوانب اإلجيابية يف تطبيق الطريقة االستقرائية يف تعلـيم             -
  القواعد العربية 

لعربيـة يف   موقف املدرس من تطبيق الطريقة االستقرائية يف تعليم القواعـد ا           -
 املستقبل

  االختبار  - ٣
تستخدم هذه األداة للحصول على نتيجة الطالب يف الدرس قبل التـدخل            

متثل بنود األسئلة يف االختبار األهداف املنشودة من تطبيق الطريقة          . العملي وبعده 
  : وهي" اجلملة االمسية" االستقرائية يف تعليم اللغة العربية يف موضوع 

  املعايري للمبتدأ أن يذكر الطالب -

 أن يذكر الطالب املعايري للخرب  -

 أن يستخرج الطالب املبتدأ من اجلملة االمسية املعدة  -

 أن يستخرج الطالب اخلرب من اجلملة االمسية املعدة  -

 أن يوازن أو يربط الطالب بني املبتدأ واخلرب يف اجلملة االمسية املعدة -

 ة من اجلمل املعدة أن حيدد الطالب اجلملة االمسي -

 أن حيلل الطالب األخطاء يف اجلمل املعدة على صورة اجلملة االمسية   -



 

 أن يركب الطالب اجلملة االمسية من الكلمات املعدة  -

 االستبانة  - ٤

يعد الباحث االستبانة مستهدفا إىل التعرف على عملية تدريس القواعد العربية           
تنقسم االستبانة إىل ما    .  ىل طالب الفصل األول   توجه هذه االستبانة إ   . يف املدرسة 

 سؤاال تنقسم   ١٨وتضم االستبانة األوىل    .  قبل تطبيق الطريقة االستقرائية وبعدها    
  : إىل ثالثة أقسام ميكن بياا كاأليت

  .  خلفية الطالب املدرسية ومعرفتهم عن علم النحو: القسم األول
  و موقف الطالب من علم النح: القسم الثاين

موقف الطالب من إجراء تدريس علـم النحـو يف املدرسـة            : القسم الثالث 
يف بند  ) X(مبعىن أن املستجيب يضع عالمة      ) مغلق(تتشكل االستبانة بشكل مقيد     

  . من قائمة اإلجابات
  :  أربعة أسئلة وهي٤فتضم ) بعد التطبيق(أما االستبانة الثانية 

  لطريقة االستقرائيةموقف الطالب من علم النحو بعد تطبيق ا -
  موقف الطالب من تطبيق الطريقة االستقرائية -
  املشكالت اليت يواجهها الطالب يف تطبيق الطريقة االستقرائية  -
 أراء الطالب يف تعديل الطريقة االستقرائية  -

مبعىن أن املـستجيب يكتـب آراءه يف        ) مفتوح(تتشكل االستبانة بشكل حر     
  . ةمسافات بيضاء أو سطور خالي

    
   املعاجلة اإلحصائية-٥

بغرض عرض معطيات الدراسة ووصفها تبعاً ألهداف الدراسة وتساؤالا، 
  : يتبع الباحث معاجلة إحصائية ميكن توضيح خطواا كاآليت



 

يطلع الباحث على البيانات من املقابلة الشخصية مع املدرس ويقارا مع نظرية  - ١
  . بادئ والطريقة والتقوميتعليم القواعد العربية من حيث امل

يستخدم الباحث النسبة املئوية لالطالع على البيانات من االستبانة اليت تعكس  - ٢
اراء التالميذ وموقهم من علم النحو وتدريسه قبل تطبيق الطريقة االستقرائية 

  : وذلك باتباع ما يلي. وبعدها
  ١٠٠  x  عدد تكرار االستجابة=     النسبة املئوية 

                عدد االستجابات الكلي      
يستخدم الباحث الطريقة املباشرة يف استخراج املتوسط احلسايب لنتيجة التالميذ  - ٣

  :وذلك باتباع ما يلي. ٩٣يف مادة القواعد العربية
  جمموع الدرجات =     املتوسط

                   عدد الدارسني 
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  الفصل الرابع
  ها ومناقشتها عرض البيانات وحتليل

  
  املبحث األول

  الدراسة التمهيدية

  
  االختبار القبلي وحتليله  :  املطلب األول

استخدم الباحث االختبار القبلي ملعرفة قدرة التالميذ على استيعاب القواعد   
 أبريل ١٥مت االختبار يف يوم الثالثاء، . العربية وتطبيقها يف النصوص العربية البسيطة

  . الثانية وشارك فيها تسعة عشر طالبا يف احلصة ٢٠٠٨
تدور األسئلة يف االختبار حول اال املعريف بناء على األهداف السلوكية اليت 

ويشمل الذكر (تنقسم األسئلة إىل ثالثة نقط وهي التطبيق  . Bloomوضعها بلوم 
 واملوضوع هو. والتحليل أو التصحيح و التركيب) ووضع الشكل واملوازنة والتحديد

  . اجلملة االمسية يف اللغة العربية
  : وبعد إجراء االختبار القبلي كانت النتيجة كما يلي

  نتيجة الطالب يف االختبار القبلي: ٤،١جدول 
NOPQRع اUQVW  

 XVYZ[Rا \YآNZRا ^Y_`ZRا aYbcZRا 
\RdcRا efة ة/اNQ[Rا 

٢٦ ٥ ١٠ ٤١  hYiZW j_k ١ 
 ٢ دUtي UWرداNoYpوم ٣٩،٥ ٠ ٨ ٤٧،٥
 ٣ دdZYpdt إw[tاv ف ٥٠ ٠ ١٠ ٦٠
٢٧،٥ ٠ ٨ ٣٥،٥ dpdyآdVtو dzt٤ إ 
٢٨ ٠ ١٦ ٤٤  j{واdYZf |[y} ٥ 
٣١،٥ ٠ ١٠ ٤١،٥ U_YfUf يwk h~٦ ا 
٤٥،٥ ١٥ ١٦ ٧٦،٥  XWdiZf٧ ا 
٦ ٠ ٦ ١٢ dدي را�U� wQ`W ٨ 



 

٨،٥ ٠ ١٢ ٢٠،٥ hY`Rd� wQ`W ٩ 
٤٤ ٥ ١٠ ٥٩ j_�� wt�t wQ`W ١٠ 
٤٠،٥ ٥ ١٦ ٦١،٥ pXQ}ر j[Yk رU ١١ 
٢٤ ٠ ٠ ٢٤  dtdVtو ^Qأآ jVt١٢ ر 
 ١٣ . ر�Uان �Up^ أ ٤٨ ٥ ١٦ ٦٩
٣٩ ٠ ١٦ ٥٥ X��dk رUp اNZyY� ١٤ 
٣٨ ٠ ١٦ ٥٤  j{واdtwt١٥ و 
٨،٥ ٠ ١٢ ٢٠،٥  htwRا j`W ١٦ 
٢١،٥ ١٠ ١٢ ٤٣،٥ X�N�W رUp ىw١٧ إه 
 ١٨ هzY^ ر�Nc� dة  ٤٢ ١٠ ١٦ ٦٨
 ١٩  �Ncي ��dtUbWن ١١ ٠ ٥ ١٦
 اUQVQRع  ٥٧٩ ٥٥ ٢١،٥ ٨٤٩
 اw�QRل ٣٠،٥ ٢،٩ ١١،٣ ٤٤،٧

  
  : وميكن للباحث أن يصنف هذه النتيجة وتفسريها يف اجلدول اآليت

  نتيجة الطالب يف االختبار القبليتفسري : ٤،٢ جدول
 �������� ا� � ا�%ر+�  ا�*(�)'  &%د ا�#"ب  ا
 ١٠٠- ٨٠ dZQWز - -
٣  %١٥،٨ wY� ٧٩- ٦٦ 
 ٦٥- ٥٦ UbiWل ٣  %١٥،٨
٧  %٣٦،٨ ��dp ٥٥- ٤٠ 
٦  % ٣١،٦ �Y�� ٣٩- ٠ 
 ا��.��ع  ١٩  %١٠٠

  
مل يستوعبوا املادة عـن      %) ٦٨،٤(يظهر من اجلدول السابق أن أكثر الطالب        

أما  %). ٣١،٦(والضعيفة   %) ٣٦،٨(اجلملة االمسية ألم يف درجة النتيجة الناقصة        
  .لى درجة النتيجة اجليدة واملقبولةفيحصلون ع % ١٥،٨ثالثة طالب أو 

  : وبالتايل تفاصيل إجابة الطالب يف االختبار
  



 

 التطبيق   .أ 

 الذكر  •

أربعة (دخل عليه أل ) اثنا عشر طالبا(يذكر الطالب أن املبتدأ هو اسم 
أحد (ويقع يف أول الكالم ) ستة طالب(ومضموما آخره ) عشر طالبا
) طالبينِ(فأنه علَم ومكسورا آخره أما األجوبة األخرى ). عشر طالبا

وحرف جر واسم اإلشارة ويقع بعد اخلرب والظرف واسم الصفة واملسند 
  ). طالب واحد(إليه 

يقع بعد ) ستة طالب(وفعل ) أربعة طالب(أما اخلرب فيجيبون أنه اسم 
وحرف جر وغري ) ثالثة طالب(ومكسور آخره ) ثالثة عشر طالبا(املبتدأ 

وحملى بأل والظرف ) طالبينِ(وما آخره واملطابقة للمبتدأ حملى بأل ومض
  ). طالب واحد(
 وضع الشكل  •

يتبني من إجابات الطالب أن منهم يضعون الفتحة والكسرة على الكلمة           
). طـالبينِ (والضمة على املـثىن     ) مخسة طالب (اليت تقوم بوظيفة املبتدأ     

وظيفة اخلرب والضمة علـى     وأيضا، يضعون الفتحة على الكلمة اليت تقوم ب       
  ).ثالثة طالب(املثىن 

 املوازنة  •

يشري أكثر الطالب إىل االتفاق بني املبتدأ واخلرب من ناحية اإلعراب أو 
أما اآلخرون فيذكرون املعايري هلما ). تسعة طالب(احلركة األخرية 

  .  للموازنة بينهما
 التحديد  •



 

أما . من عشر مجل املعدةتصيب ثالثة طالب يف حتديد اجلملة االمسية 
يف هذا القسم حيصل . اآلخرون فيحددون اجلملة االمسية ما ليس منها

  . ٦٠ من النتيجة العليا وهي ٣٢،٣الطالب على معدل  
 التحليل أو التصحيح  .ب 

اخلطأ للمبتدأ واخلرب من ناحية ) ستة عشر طالبا(مل يصحح أكثر الطالب 
. من اجلملة املعدة) ملفرد واملثىن واجلمعا(والعدد ) املذكر واملؤنث(اجلنس 

يف هذا القسم حيصل الطالب . والثالثة منهم مل يصححوا  أي خطأ منها
  . ٢٠ من النتيجة العليا وهي ٢،٩على معدل  

  التركيب  .ج 
ال ينتبه كل الطالب إىل تركيب اجلملة االمسية على صورة تقدمي اخلرب 

 من ١١،١الطالب على معدل  يف هذا القسم حيصل . وتأخري املبتدأ
  . ٢٠النتيجة العليا وهي 

  
     مناقشة مشكالت تدريس القواعد العربية:   املطلب الثاين

ومن هنا، يتأكد الباحث على أن املشكلة الرئيسية هي قلة استيعاب الطالب 
أما عند املعلم . للقواعد املدروسة وتطبيقها يف قراءة النصوص العربية وصياغتها

  .  تيار الطريقة املالئمة يف تدريسها لتنجانس الطالب يف خلفيتهم الدراسيةفصعوبة اخ
أخطأ بعض . تتمثل قلة استيعاب الطالب يف أجوبتهم يف االختبار القبلي

الطالب يف وضع احلركة الصحيحة للكلمة فجروا ونصبوا الكلمة املرفوعة مع أن من 
بط أواخر الكلمات من رفع ونصب األهداف الرئيسية يف تعليم القواعد العربية هي ض

حفظَ الطالب القواعد العربية من ظهر قلب ولكنهم حتريوا حني . وجر وجزم
وكذلك مل يستطع بعض الطالب أن يفهموا تطبيق . واجههم النصوص العربية البسيطة



 

. كل من علم النحو والصرف يف ضبط أواخر الكلمات وخيتلط بينهم فائدة كل منهما
  .ون أواخر األفعال مع أن التصريف الصحيح اليوجب الضمةبعض منهم يضم

وكذلك، ال ميارس الطالب يف حتديد القرائن والعالمات للكلمة اليت تقوم 
أكثر الطالب ما زالوا يركزون اهتمامهم يف احلركة . بوظيفة ما من الوظائف النحوية

ا ليست ظاهرة  األخرية يف حتديد الوظيفة النحوية مع أن احلركة اإلعرابية وحده
فيستفاد منها معىن الباب حىت أن مطلقها كمطلق الضمة أو مطلق الفتحة أو مطلق 

  . الكسرة ال تدل على باب واحد وإمنا تدل الواحدة منها على أكثر من باب
ومن ناحية أخرى، ال يتعود الطالب على إدراك اخلطأ يف الكتابة مع أن من 

ساب املتعلم القدرة على فهم املسموع أهداف تدريس القواعد العربية هو إك
  . واملكتوب ومتييز املتفق مع قواعد اللغة من املختلف معها

ومن ناحية تركيب اجلملة العربية كان الطالب وجدوا صعوبة يف وضع الكلمة 
اجلملة وخاصة وجد الطالب صعوبة يف تركيب . و تركيبها حىت تكون مجلة مفيدة

حدد الطالب أن الكلمة األوىل تقوم .  وتأخري املبتدأاالمسية على صورة تقدمي اخلرب
بوظيفة املبتدأ بغض النظر عن القرائن األخرى كالبنية للكلمة وهو الظرف واجلار 

ومن الالزم أن يستهدف تدريس القواعد العربية إىل إقدار املتعلم على . وارور
دراك العالقات بني أجزاء املالحظة الدقيقة واالستنتاج واملقارنة وإصدار األحكام وإ

   .الكالم ومتييزها وترتيبها على النحو املناسب
 أما صعوبة اختيار الطريقة املالئمة يف التدريس لتنجانس الطالب يف خلفيتهم 

 أكثر الطالب خترجوا يف املدرسة االبتدائية العامة وليس لديهم معرفة بعلم - الدراسية
طريقة أكثر - مدى رأي الباحث–اسية مع أا فيلجأ املدرس إىل الطريقة القي-النحو

فعالية للطالب املتقدمني والذين لديهم معرفة سابقة بعلم النحو ألا تقوم على البدء 
فينبغي للطالب املبتدئني أن . بالقاعدة وهو شيئ جمرد إىل األمثلة وهي شيئ ملموس

وأيضا أن . يةيتدرجوا من السهل  إىل الصعب حىت تكون موافقة مع األسس التربو
  . هذه الطريقة يهتم كثريا حبفظ القواعد وال يهتمون بالتطبيق إىل حد كبري



 

  املبحث الثاين
  تطبيق األسلوب

  
بعد أن ناقش الباحث املدرس يف املشكالت املوجودة يف تعليم القواعد العربية 
وضعف قدرة الطالب على استيعاا اتفق الباحث واملدرس على حل هذه املشكالت 

تطبيق الطريقة االستقرائية يف تدريس اللغة العربية يف ضوء نظرية ن خالل م
  .  وجرى هذا التطبيق ملدة الدورين. التعليق

  
  الدور األول وحتليله :   املطلب األول

 تصميم خطة الدرس  ) أ

ركز الباحث التدريس للتغلب على الضعف لدى الطالب يف استيعاب القاعدة           
يف هذا الـدور    . وص العربية البسيطة وتركيب اجلملة العربية     وتطبيقها يف قراءة النص   

يف كل اللقاءات درس الباحث موضوعا معينا من املـواد          .  درس الباحث أربع مرات   
  : وهي كما يلي. الدراسية املتفقة عليها بني الباحث واملدرس

  
  موضوع الدرس يف كل اللقاءات: ٤،٣جدول 

 النمرة اللقاء املوضوع

 ١ األول  )االسم والفعل(اخلرب )+سم املفرد واملثىنا(املبتدأ 
 ٢ الثاين املراجعة للدرس السابق 

 ٣ الثالث وتقدمي اخلرب وتأخري املبتدأ ) االسم والفعل(اخلرب ) + اجلمع(املبتدأ 
 ٤ الرابع  املراجعة للدرس السابق واالختبار البعدي

  



 

اهلدف العام . دف اخلاصأما اهلدف فينقسم إىل قسمني؛ اهلدف العام واهل  
وتطبيقها يف ) املبتدأ واخلرب(هو أن يفهم الطالب القواعد العربية املتصلة باجلملة االمسية 

   :أما ااهلدف اخلاص فهو كما يلي. اجلملة العربية
 أن يذكر الطالب املعايري للمبتدأ  -

 أن يذكر الطالب املعايري للخرب  -

 جلملة االمسية املعدة أن يستخرج الطالب املبتدأ من ا -

 أن يستخرج الطالب اخلرب من اجلملة االمسية املعدة  -

 أن يوازن أو يربط الطالب بني املبتدأ واخلرب يف اجلملة االمسية املعدة -

 أن حيدد الطالب اجلملة االمسية من اجلمل املعدة  -

   أن حيلل الطالب األخطاء يف اجلمل املعدة على صورة اجلملة االمسية -
 أن يركب الطالب اجلملة االمسية من الكلمات املعدة  -

واخلطوات اليت أجراها الباحث يف تدريس القواعد العربية بالطريقة االستقرائية 
 :  يف ضوء نظرية التعليق يف كل اللقاءات فهي كما سيأيت

بدأ املدرس باملقدمة ليكون الطالب مستعدين . التمهيد واملقدمة: اخلطوة األوىل
وذلك يتم بالتعريف على املوضوع اجلديد والربط . لى تلقي الدرس اجلديدع

وهي املعلومات عن أقسام الكالم يف . باملعلومات لديهم هلا صلة باملوضوع اجلديد
  ). االسم والفعل واحلرف(اللغة العربية 

هذا النص . كتب املدرس النص على السبورة. عرض املوضوع: اخلطوة الثانية
  . ة ومشكولة يراها مجيع الطالب يف الفصلبصورة بسيط

قرأ املدرس النص املكتوب على السبورة بالتنغيم . الربط واملوازنة: اخلطوة الثالثة
مث قارن بني الكلمات وأشار إىل العالقات بينها . اخلربي وتبعه الطالب مجاعة مث أفرادا

طابقة والربط والعالقة من ناحية القرائن وهي الصيغة واحلركة اإلعرابية والرتبة وامل
  .  ومت هذا الربط واملزازنة باملناقشة مع الطالب. املعنوية



 

اشترك املدرس مع الطالب يف استنتاج . التعميم واستقراء القاعدة: اخلطوة الرابعة
  . القاعدة من املبتدأ واخلرب انطالقا من القرائن اليت قد مت حتديدها يف املرحلة السابقة

كتب املدرس النص غري مشكول األخري  يف صورة .  التطبيق:اخلطوة اخلامسة
اجلملة االمسية على السبورة وطلب من الطالب أن حيددوا القرائن فيها حىت يتمكنوا 

  . من حتديد الوظيفة النحوية لكل الكلمة
  

  خطوات الدرس: ٤،٤ جدول
 اإلجراء اهلدف النشاط اخلطوة

 التمهيد واملقدمة األوىل
 التصور للطالب

 للموضوع

الشرح للموضوع اجلديـد وربطهـا       •
أقسام (باملوضوع أو املعلومات لديهم     

  )الكالم يف اللغة العربية
 حتديد الغرض من الدرس  •

 عرض املوضوع الثانية

التصور للطالب 
للنص املبحوث 

 يف الدرس

  كتابة املدرس النص على السبورة •
قراءة املدرس للنص املكتوب ومتابعـة       •

 عدهالطالب ب

 الربط واملوازنة الثالثة
حتديد القرائن لكل 

 .الكلمة يف اجلملة

املناقشة على القـرئن لكـل الكلمـة        
باستغالل املعلومـات الكامنـة لـدى       

 الطالب

 الرابعة
التعميم واستقراء 

 القاعدة

فهم القاعدة 
 للمبتدأ واخلرب

  استقراء الطالب للقاعدة  •
تصحيح املدرس ألخطاء الطـالب يف       •

 قراء القاعدة است

 التطبيق اخلامسة
تطبيق القاعدة 

 على النص

كتابة املدرس النص ومطالبـة الطـالب       
لتحديد القرائن يف كل كلماا للوصول      

 )القاعدة منها(إىل حتديد الوظيفة النحوية 
  



 

  .وفيما يلي تصوير األنشطة اليت قام ا الباحث يف هذا الدور  
  اللقاء األول

درس السابق وهو  أقسام الكالم يف العربية وأنواع االسم من مراجعة املدرس لل •
 حيث العدد واجلنس

اخلـرب  )+اسم املفرد واملثىن  (املبتدأ  : إعطاء املدرس الطالب الدرس باملوضوع     •
  )االسم والفعل(

اخلـرب  )+اسم املفرد(إعطاء املدرس الطالب التدريبات حسب املوضوع املبتدأ        •
  )االسم والفعل(

  ثايناللقاء ال
 إعطاء املدرس التعليق فيما عمله الطالب أو حصيلة أعماهلم يف التدريبات  •

  القيام بتصحيح التدريبات معا •
االسـم  (اخلرب  )+اسم واملثىن (مراجعة املدرس الطالب الدرس باملوضوع املبتدأ        •

  )والفعل
رب اخل)+اسم واملثىن (إعطاء املدرس الطالب التدريبات حسب املوضوع املبتدأ         •

  )االسم والفعل(
  اللقاء الثالث

 إعطاء املدرس التعليق فيما عمله الطالب أو حصيلة أعماهلم يف التدريبات  •

  القيام بتصحيح التدريبات معا  •
االسـم  (اخلـرب   ) + اجلمـع (إعطاء املدرس الطالب الدرس باملوضوع املبتدأ        •

  و اخلرب املقدم واملبتدأ املؤخر) والفعل
 الطالب التدريبات حسب املوضوعإعطاء املدرس  •

  اللقاء الرابع
 إعطاء املدرس التعليق فيما عمله الطالب أو حصيلة أعماهلم يف التدريبات  •



 

  القيام بتصحيح التدريبات معا •
  مراجعة املدرس للدرس السابق •
  إعطاء املدرس الطالب االختبار البعدي •
ى مواقفهم وآرائهم عـن     يقابل الباحث املدرس وبعض التالميذ للحصول عل       •

  التدخل العملي
بعد إعطاء املدرس الطالب االختبار البعدي حلل الباحث البيانـات وفـسرها              

. ربط الباحث ما حدث يف الفصل مبعيار النجـاح املقـرر          . ووضحها واستنبط منها  
واصل الباحث إىل الدور الثاين ألن الدور األول مل يصل إىل ترقية استيعاب الطـالب               

  . بتدأ واخلربيف امل
  

 الطريقة االستقرائية يف تدريس اللغة العربية يف ضوء نظرية التعليق تطبيق  ) ب

  اللقاء األول 
 يف احلصة األوىل ٢٠٠٨ أبريل، ٢٢ يوم الثالثاء، متت املالحظة للقاء األول يف

 الدرس حتت -  بصفته مدرسا-قدم الباحث). ٠٩,٠٠-٠٧,٤٠(حىت الثانية 
وبالتايل تفاصيل إجراء ". أ واخلرب على صورة االسم املفرد واملثىناملبتد" املوضوع 

  : عملية التدريس يف الفصل
  التمهيد واملقدمة 

شجع املدرس الطالب . بدأ املدرس الدرس بالسالم إىل الطالب والدعاء معهم
ل لالجتهاد يف التعلم وخاصة يف مادة النحو والفوائد اليت ترجع إليهم من استيعاا قب

بعد االكتفاء من التشجيع، كتب املدرس املوضوع على السبورة . إلقاء املادة املدروسة
  ).  االسم املفرد واملثىن" (املبتدأ واخلرب" وهو 

استرجع املدرس املعلومات عن  أقسام الكالم يف العربية لدى الطالب قبل أن 
األسئلة املوجهة إليهم أجاب الطالب . يكتب األمثلة اليت ستناقَش معهم على السبورة



 

وكذلك حني استرجع . من أقسام الكالم يف اللغة العربية واملثال منه بإجابات صحيحة
والعدد ) املذكر واملؤنث(املدرس املعلومات لديهم عن تقسيم االسم من حيث اجلنس 

  ).املفرد واملثىن واجلمع(
  عرض املوضوع

على صورة اجلملة االمسية على     يف هذه املرحلة كتب املدرس األمثلة أو اجلمل         
  : وتلك األمثلة هي. السبورة
١.  هِدتجم دمحم  
٢.  انهِدتجم انبالطَّال  
٣. هِدتجم راهالْم بالطَّال دمحم  
٤.   سرا الدبكَت انهِدتجالْم انراهالْم انبالطَّال  

 قرأها بالنغمة على صورة الكالم اخلربي       كتب املدرس هذه اجلمل مشكولة مث     
ولتسهيل الفهم ملعىن . مث طلب من بعضهم أن يعيد القراءة. وتبعها الطالب بعده مجاعة

  :  اجلملة لدى الطالب ترجم املدرس هاتني اجلملتني إىل اللغة االندونيسية
Muhammad itu rajin  

Dua siswa itu rajin 

  الربط واملوازنة
ة، ركّز املدرس انتباه الطالب يف الكلمة األوىل من اجلملتني يف هذه املرحل

طلب املدرس من بعض الطالب أن حيددوا ". الطالبان" و" حممد"األوليتني ومها 
) وهو اسم العلم واملعرف بأل(ونوعهما ) وهو يف صدره(موقعهما يف الكالم 

أجاب الطالب ). نوهو الضمة واملختوم باأللف والنو(وإعراما أي الشكل األخري 
" بعد الفراغ من الكلمة األوىل انتقل إىل الكلمة الثانية منهما وهي . إجابة صحيحة

مث ناقش . فعل" جمتهد"أجاب الطالب أن الكلمة األوىل ".  جمتهدان" و " جمتهد
  . املدرس الطالب عن الوزن هلذه الكلمة



 

. وقال أا اسم  اعترض أحد منهمأدرك الطالب أن هذه الكلمة ليست فعال و
فأعاد املدرس الشرح عن عالمات االسم واسترجع املعلومات لدى الطالب عنها ملدة 

يعين حتديد املوقع (يسرية مث قام بنفس اخلطوات اليت أجراها للبحث يف الكلمة األوىل 
 ). والنوع واإلعراب لكل الكلمة

سند إليه  وامل (predikat)طلب املدرس من بعض الطالب أن حيددوا املسند
(subyek)وكل هذه القرائن كتبها . أجاب الطالب إجابة صحيحة.  من هاتني اجلملتني

وهذه هي القرائن املكتوبة . املدرس على السبورة بصورة واضحة يراها مجيع الطالب
 :   على السبورة

  )غري خمتوم بأل(االسم النكرة  •
  املختوم باأللف والنون/ الضمة •
  ليس يف صدر الكالم •
 املسند  •

  املعرف بأل/ اسم العلم •
  املختوم باأللف والنون/ الضمة •
  صدر الكالم •
 املسند إليه •

?   ? 
  

بعد عرض هذه القرائن على السبورة شارك املدرس الطالب يف حتديد وجـوه          
) اإلفراد والتثنية واجلمـع   ( االتفاق بني املسند واملسند إليه من حيث اإلعراب والعدد          

  : وهذه هي وجوه االتفاق املوجود بينهما). املذكر واملؤنث(واجلنس 
  الكلمة األوىل 

 حممد جمتهد

 الضمة

  املفرد
 املذكر

 الضمة

  املفرد
 املذكر

  
  



 

 الكلمة الثانية 

 الطالبان جمتهدان

  خمتوم باأللف والنون
 املثىن

 املذكر

  خمتوم باأللف والنون
 املثىن

 املذكر

    
ن فعال ال جيب أن يكون مضموما بل جيب أن          شرح املدرس أن املسند إن كا     

ولتسهيل الفهم لدى الطالب كتـب      . يتبع التصريف حسب الضمري والعدد واجلنس     
  : املدرس هذا اجلدول

  
 اخلرب املفرد  املبتدأ املفرد 

 )املذكر( فَعلَ  
 فعل ماض

 لَتاملؤنث(فَع( 
 )املذكر( يفْعلُ 

 فعل مضارع
 )املؤنث(تفْعلُ 

  
 اخلرب املثىن  املبتدأ املثىن 

 )املذكر( فَعالَ  
 فعل ماض

 )املؤنث(فَعلَتاَ 
 الَنفْعاملذكر( ي( 

 فعل مضارع
 الَنفْعاملؤنث(ت( 

  
  



 

  التعميم واستقراء القاعدة
يف هذه املرحلة مسى املدرس الكلمة األوىل اليت قد مت البحث فيها مبتدأ والثانية              

مث طلب من بعض الطـالب أن       .  أن يشرح التعريف والقاعدة منهما     منها خربا بدون  
  .  يستقرؤومها ويعرفومها بناء على القرائن املوجودة يف املرحلة السابقة

إن -املبتدأ هو العلم أو احمللى بأل يقع يف صدر الكالم ويعرب بالضمة           : الطالب األول 
ه عالقة إسنادية   إن كان مثىن، ل   - أو خيتم باأللف والنون    -كان اسم مفرد  

  . مع الكلمة بعده وموافقا معها) املسند إليه(
إن كان  -اخلرب هو االسم غري احمللى بأل يقع بعد املبتدأ ويعرب بالضمة          : الطالب الثاين 

إن كان مثىن، له عالقـة إسـنادية        - أو خيتم باأللف والنون    -اسم مفرد 
   .مع الكلمة قبله وموافقا معها) املسند(

لطالب هلاتني القاعدتني شرح املدرس الطالب مرة أخرى وجوه         بعد استنتاج ا   
  .  االتفاق الالزمة بينهما من حيث اإلعراب والعدد واجلنس ولزوم أحدمها على اآلخر

  التطبيق
  :  يف هذه املرحلة استخدم املدرس اجلملتني األخريتني مادة للتطبيق، ومها

١. هِدتجم راهالْم بالطَّال دمحم  
٢.   سرا الدبكَت انهِدتجالْم انراهالْم انبالطَّال  

طلب املدرس من الطالبني أن يتقدما إىل مقدم الفصل ويضعا اخلطـة حتـت              
عرض املدرس اإلجابة منـهما إىل الطـالب        . الكلمة اليت تقوم بوظيفة املبتدأ واخلرب     

-جمتهد: الطالبان، اخلرب -حممد: دأاملبت(اآلخرين واتفقوا معهما ألن اإلجابة صحيحة       
شارك املدرس الطالب يف املناقشة والبحث يف القرائن حىت حيددوا الكلمة اليت            ). كتبا

  .   تقوم بوظيفة املبتدأ واخلرب بأنفسهم
وطلب منهم أن يغريوا اخلرب ليكـون       " فاطمة"بـ" حممد"بدل املدرس كلمة    

ألن الكلمة األوىل   " جمتهد"بدل كلمة   " جمتهدة"أجاب الطالب كلمة    . موافقا للمبتدأ 



 

قبل أن ينهِي   . مؤنثة بدليل وجود التاء املربوطة يف آخره فكذلك جيب أن يكون اخلرب           
مث قام الطالب باالختبار    . الدرس فضل املدرس الطالب فرصة للسؤال وال أحد يسأل        

قيقة هلـذا االختبـار     تبقّى عشرون د  ). االسم املفرد (التحريري يف مادة املبتدأ واخلرب      
وهذه هي نتيجة الطالب يف االختبار للمادة       . وانتهى الدرس يف الساعة التاسعة صباحا     

  . املبتدأ واخلرب على صورة االسم املفرد وتفسريها
  

  األولنتيجة الطالب يف االختبار : ٤،٥جدول 
NOPQRع اUQVW  

XVYZ[Rا \YآNZRا ^Y_`ZRا aYbcZRا 
\RdcRا efة ة/اNQ[Rا 

٥٠ ١٠ ٢٠ ٨٠  hYiZW j_k ١ 
 ٢ دUtي UWرداNoYpوم ٥٠ ١٠ ٢٠ ٨٠
 ٣ دdZYpdt إw[tاv ف ٤٧،٨ ١٥ ٠ ٦٢،٨
٤٢،٨ ١٠ ٢٠ ٧٢،٨ dpdyآdVtو dzt٤ إ 
٤٢،٨ ٠ ٢٠ ٦٢،٨  j{واdYZf |[y} ٥ 
٤٢،٨ ١٥ ٢٠ ٧٧،٨ U_YfUf يwk h~٦ ا 
٤٧،٥ ٢٠ ٠ ٦٧،٥  XWdiZf٧ ا 
٤٢،٨ ١٥ ٢٠ ٧٧،٨ dدي را�U� wQ`W ٨ 
٤٥ ١٠ ٠ ٥٥ hY`Rd� wQ`W ٩ 
٥٠ ١٠ ٢٠ ٨٠ j_�� wt�t wQ`W ١٠ 
٤٧،٥ ١٥ ٢٠ ٨٢،٥ XQ}ر j[Yk رUp ١١ 
١١،٣ ٥ ٢٠ ٣٦،٣  dtdVtو ^Qأآ jVt١٢ ر 
 ١٣ . ر�Uان �Up^ أ ٣٨،١ ١٥ ٢٠ ٧٣،١
٥٠ ١٠ ٢٠ ٨٠ X��dk رUp اNZyY� ١٤ 
٤٢،٥ ١٥ ٠ ٥٧،٥  j{واdtwt١٥ و 
٤٠ ١٥ ٠ ٥٥  htwRا j`W ١٦ 
٥٠ ١٥ ٠ ٦٥ X�N�W رUp ىw١٧ إه 
 ١٨ هzY^ ر�Nc� dة  ٤٧،٨ ٢٠ ٢٠ ٨٧،٨
 ١٩ �Ncي ��dtUbWن  ٤٢ ٥ ٠ ٤٧

 اUQVQRع  ٨٣٠،٧ ٢٣٠ ٢٤٠ ١٣٠٠،٧
 اw�QRل ٤٣،٧ ١٢،١ ١٢،٦ ٦٨،٥

 



 

  األولتفسري نتيجة الطالب يف االختبار : ٤،٦جدول 
 �������� ا� � ا�%ر+�  ا�*(�)'  &%د ا�#"ب  ا
٦  %٣١،٥ QWزdZ ١٠٠- ٨٠ 
٥  %٢٦،٣ wY� ٧٩- ٦٦ 
 ٦٥- ٥٦ UbiWل ٤  %٢١
٣  %١٥،٨ ��dp ٥٥- ٤٠ 
١  %٥،٣ �Y�� ٣٩- ٠ 
 ا��.��ع  ١٩  %١٠٠

  
  : من هذا اجلدول تبني أن 

   %٣١،٥النتيجة ممتاز حصل عليها ستة طالب أو 
   %٢٦،٣النتيجة جيد حصل عليها مخسة طالب أو 

   %٢١ أو النتيجة مقبول حصل عليها أربعة طالب
   %١٥،٨النتيجة ناقص حصل عليها ثالثة طالب أو 

   %٥،٣النتيجة ضعيف حصل عليها طالب واحد أو 
  

  اللقاء الثاين 
 يف احلـصة    ٢٠٠٨ أبريـل،    ٢٤ يوم اخلميس،    متت املالحظة للقاء الثاين يف    

يف هذا اللقاء، حبث املدرس يف أعمال الطـالب أو          ) .  مساء ٤,٢٠-٣,٤٥(العاشرة  
 الذي قد مت إجرائها يف اللقاء السابق وراجع املادة يف املبتدأ واخلرب على صورة             االختبار

وبالتايل تفاصيل إجراء . ويف آخر الدرس قام الطالب باالختبار هلذه املادة       . االسم املثىن 
  : عملية التدريس يف الفصل

  
  
  



 

  التمهيد واملقدمة 
ير والتعزيز ألعمـاهلم يف     بدأ املدرس الدرس بالسالم والدعاء مع الطالب والتقد       

اللقاء السابق والتشجيع هلم لالجتهاد يف الدرس واملراجعة للمادة املدروسة يف اللقـاء             
  .السابق عن املبتدأ واخلرب  على صورة االسم املفرد واملثىن

  عرض املوضوع 
يف هذه املرحلة كتب املدرس األمثلة أو اجلمل على شكل اجلملة االمسية على             

  : وتلك األمثلة هي. ي مأخوذة من مادة االختبار يف اللقاء األولوه. السبورة
  محمد قَائم أَمام الْـفَصل - أ  

  اُألسـتاذ يشرح الدرس–ب 

ـَة ماهرة–ج     عائشـة طَالب
    واسع الْمدرسةَ -د 

    إِلَى الْمدرسة بِالدراجة تذْهب  أَحمد - هـ
   مسلمٍ - الصالَةُ – واجِبةٌ –علَى - و 

  .  مث شرح معناها مستعينا بترمجتها إىل اللغة اإلندونيسية
Muhammad berdiri di depan kelas 

Ustadz menjelaskan pelajaran 

Aisyah siswa yang pandai 

  الربط واملوازنة  
عوا الـشكل   طلب املدرس من ثالثة طالب أن يتقدموا إىل مقدم الفصل ويـض           

أعطى املـدرس فرصـة     .  تقوم بوظيفة املبتدأ واخلرب    - يف رأيهم  -األخري للكلمة اليت  
قرأ املدرس تلك   . وافقوهم إلجابتهم . للطالب اآلخرين للتعليق على أعمال أصدقائهم     

 . اجلمل وتبعه الطالب بعده مجاعة ففرادى

مـن  )  وعائـشة  حممد واألستاذ (ركز املدرس انتباه الطالب يف الكلمة األوىل        
) احلركة األخرية (اجلملة الثالثة األوائل وناقشهم يف حتديد املوقع والنوع واإلعراب          



 

والوظيفة لكل منها نظرا إىل ترمجتها يف اللغة اإلندونيسية حىت وصلوا إىل استنتاج أن 
  .   هذه الكلمة تقوم بوظيفة املبتدأ

ألوىل انتقل إىل الكلمة    بعد ما انتهى املدرس والطالب من البحث يف الكلمة ا         
أدرك املدرس أن أكثر الطالب عينوا اخلرب يف الكلمة         . الثانية اليت تقوم بوظيفة اخلرب    

ولكنه أخطأ طالب حني طُلب أن يعين نوع الفعل لكلمـة           . الثانية ااورة للمبتدأ  
عرض املدرس هذه اإلجابة    . أجاب أن هذا الكلمة من نوع الفعل املاضي       ". يشرح"
مث طلـب   . فعل مـضارع  " يشرح"طالب اآلخرين فأجاب أحد منهم أن كلمة        لل

" املدرس منه أن يصرف هذا الفعل اصطالحيا بعد أن حيدد الفعل املاضي منه وهو               
وهكـذا جـرت    . يصرف الطالب هذا الفعل تصريفا اصطالحيا صحيحا      ". شرح

  .  املناقشة والبحث يف هذه الكلمة حىت اجلملة الثالثة
ملة الرابعة واخلامسة طلب املدرس من الطالبني تصحيح الكلمات الـيت           يف اجل 

  . حتتها خط وتطبيق القواعد املدروسة عليها حىت تكون مجلة صحيحة
    واسع الْمدرسةَ -د 

    إِلَى الْمدرسة بِالدراجة تذْهب  أَحمد -هـ
ن حيث اإلعراب فحسب أي صحح الطالب الكلمة األوىل من اجلملة األوىل م      

أعاد املـدرس   . من حيث اجلنس  " واسع"من الفتحة إىل الضمة بدون تصحيح كلمة        
وكذلك الكلمة األوىل من اجلملة     . الشرح عن وجوه االتفاق الالزمة بني املبتدأ واخلرب       

أجاب الطالب أن هـذه     . وعالمته" املدرسة"شرع املدرس يسأل اجلنس من      . الثانية
إىل " واسـع "وبالتايل غير الطالب كلمـة      . بدليل تاء املربوطة يف آخره    الكلمة مؤنثة   

ويف اجلملة الثانية طلـب     ). املؤنث(لتكون موافقة مع املبتدأ يف اجلنس       " واسعة"كلمة  
ناقش املدرس الطالب يف حتديـد  . املدرس الطالب أن يصرفوا هذه الكلمة وضمائرها  

 منه مث طلب منهم أن حيـددوا الفعـل          نوع املبتدأ من حيث اجلنس والعدد والضمري      
  . املناسب له حىت يصلوا إىل تعيني الفعل الصحيح ليكون خربا هلذا املبتدأ



 

فبدأوا من  . ويف تركيب اجلملة االمسية من الكلمات املعدة ال جيد الطالب عائقة          
ركبة الكلمة احمللى بأل مث الكلمة املوافقة معها يف اإلعراب واجلنس حىت تكون اجلملة امل

  :   هي
  الصالَةُ واجِبةٌ علَى مسلمٍ 

بعد الفراغ من املناقشة والبحث يف األسئلة يف التمرين املشتمل علـى املبتـدأ        
واخلرب على صورة االسم املفرد أعاد املدرس الشرح عن مادة املبتدأ واخلرب على صورة              

  : وهذه هي اجلمل املكتوبة على السبورة. االسم املثىن
 محمدان قَائمان أَمام الْـفَصل  -أ  

  التلْميذَان يكْتبان الدرس–ب 

ـَتان ماهرتان –ج     عائشـتان طَالب
قرأ املدرس هذه اجلمل الثالثة بالنغمة اخلربية وتبعها الطالب بعـده مجاعـة             

  :  ففرادى مث ترمجها إىل اللغة اإلندونيسية
Dua Muhammad berdiri di depan kelas 

Dua siswa sedang menulis pelajaran 

Dua Aisyah adalah pelajar yang pandai 
ناقش املدرس  . قام املدرس بنفس اخلطوات اليت قد أجراها يف اللقاءات السابقة         

الطالب للبحث عن القرائن الدالة على الوظيفة النحوية أي املبتدأ واخلـربمن نـوع              
.  الكالم واإلعراب والعالقة مع الكلمة بعدها ووجوه االتفاق بينهما         االسم وموقعه يف  

  : من حيث اإلعراب والعدد واجلنسوهذه هي وجوه االتفاق املوجودة 
 ِانمدان قَائمحم 

  خمتوم بااللف والنون
  املثىن

 املذكر

  خمتوم بااللف والنون
  املثىن

 املذكر

) التلميذان وعائشتان (ملتني األخريتني   خطّى املدرس إىل الكلمة األوىل من اجل      
بعد . وناقش الطالب للبحث عن القرائن الدالة على الوظيفة النحوية أي املبتدأ واخلرب           



 

أن توجد القرائن الدالة على الوظيفة النحوية أي املبتدأ واخلرب طلب املدرس الطـالبني              
 . الستنتاج القاعدة للمبتدأ واخلرب على صورة االسم املثىن

  تعميم واستقراء القاعدة ال
يف هذه املرحلة التوجد العائقة يف استقراء القاعدة ألن الطريقة قد مرت عليهم 

أما القاعدة اليت استقرأها . يف استقراء القاعدة للمبتدأ واخلرب على صورة االسم املفرد
  : الطالب للمبتدأ واخلرب على صورة االسم املثىن فهي كما تلي

بتدأ هو العلم أو احمللى بأل يقع يف صدر الكالم و خيـتم بـاأللف               امل: الطالب األول 
مع الكلمـة بعـده     ) املسند إليه (إن كان مثىن، له عالقة إسنادية       -والنون

  . وموافقا معها
إن -اخلرب هو االسم غري احمللى بأل يقع بعد املبتدأ و خيتم باأللف والنون      : الطالب الثاين 

  .مع الكلمة قبله وموافقا معها) سندامل(كان مثىن، له عالقة إسنادية 
  التطبيق 

قام الطالب باالختبار للمادة املبتدأ واخلرب على صورة االسم املـثىن بـصفته             
تبقّى من الزمن عشرون دقيقة وانتـهى الـدرس يف          . تطبيقا حتريريا للمادة املدروسة   

دأ واخلرب على   وهذه هي نتيجة الطالب يف االختبار للمادة املبت       . الساعة اخلامسة مساء  
  .صورة االسم املثىن  وتفسريها

  الثايننتيجة الطالب يف االختبار : ٤،٧جدول 
NOPQRع اUQVW  

XVYZ[Rا \YآNZRا ^Y_`ZRا aYbcZRا 
\RdcRا efة ة/اNQ[Rا 

٤٧ ١٠ ٢٠ ٧٧  hYiZW j_k ١ 
 ٢ دUtي UWرداNoYpوم ٥٠ ٢٠ ١٨ ٨٨
 ٣ دdZYpdt إw[tاv ف ٥٠ ٢٠ ٢٠ ٩٠
٤٦ ٢٠ ٢٠ ٨٦ dpdyآdVtو dzt٤ إ 
٤٥ ٠ ٠ ٤٥  j{واdYZf |[y} ٥ 
٥٠ ٢٠ ٢٠ ٩٠ U_YfUf يwk h~٦ ا 
٥٠ ٢٠ ٢٠ ٩٠  XWdiZf٧ ا 



 

٤٩ ٢٠ ٥ ٧٤ dدي را�U� wQ`W ٨ 
٤٠ ١٠ ٢٠ ٧٠ hY`Rd� wQ`W ٩ 
٤٧ ٢٠ ٢٠ ٨٧ j_�� wt�t wQ`W ١٠ 
٥٠ ١٥ ٢٠ ٨٥ XQ}ر j[Yk رUp ١١ 
٤٢ ٢٠ ٠ ٦٢  dtdVtو ^Qأآ jVt١٢ ر 
 ١٣ . ر�Uان �Up^ أ ٥٠ ٢٠ ٢٠ ٩٠
٥٠ ٢٠ ٢٠ ٩٠ X��dk رUp اNZyY� ١٤ 
٤٥ ٢٠ ٢٠ ٨٥  j{واdtwt١٥ و 
٥٠ ٢٠ ٢٠ ٩٠  htwRا j`W ١٦ 
٥٠ ٢٠ ٢٠ ٩٠ X�N�W رUp ىw١٧ إه 
 ١٨ هzY^ ر�Nc� dة  ٥٠ ١٥ ٢٠ ٨٥
 ١٩ �Ncي ��dtUbWن  ٤٦ ٠ ٠ ٤٦
 اUQVQRع  ٩٠٧ ٣١٠ ٣٠٣ ١٥٢٠
 اw�QRل ٤٧،٧ ١٦،٣ ١٥،٩ ٨٠

 
 تفسري نتيجة الطالب يف االختبار الثاين: ٤،٨جدول 

 �������� ا� � ا�%ر+�  ا�*(�)'  &%د ا�#"ب  ا
 ١٠٠- ٨٠ dZQWز ١٣  %٦٨،٤
٣  %١٥،٨ wY� ٧٩- ٦٦ 
 ٦٥- ٥٦ UbiWل ١  %٥،٣
٢  %١٠،٦ ��dp ٥٥- ٤٠ 
- - �Y�� ٣٩- ٠ 
 ا��.��ع  ١٩  %١٠٠

 
  : من هذا اجلدول تبني أن 

   % ٦٨،٤ حصل عليها ثالثة عشر طالبا أو النتيجة ممتاز
   % ١٥،٨النتيجة جيد حصل عليها ثالثة طالب أو 

   % ٥،٣النتيجة مقبول حصل عليها طالب واحد أو 
   %١٠،٦النتيجة ناقص حصل عليها طالبان أو 
  . النتيجة ضعيف ما حصل عليها طالب



 

  اللقاء الثالث
 يف احلـصة    ٢٠٠٨ أبريـل،    ٢٩ يوم الثالثاء،    متت املالحظة للقاء الثالث يف    

 املوضوع عن   - بصفته مدرسا  -ألقى الباحث ). ٠٩,٠٠-٠٧,٤٠(األوىل حىت الثانية    
يف آخـر الـدرس، قـام    . املبتدأ واخلرب على صورة اجلمع وتقدمي اخلرب وتأخري املبتدأ   

  : وبالتايل تفاصيل إجراء عملية التدريس يف الفصل. الطالب باالختبار هلاتني املادتني
  تمهيد واملقدمة ال

بدأ املدرس الدرس بالسالم والدعاء مع الطالب والتقدير والتعزيز ألعمـاهلم يف            
اللقاء السابق وتقدمهم يف الدرس والتشجيع هلم لالجتهاد يف الدرس واملراجعة للمادة            
املدروسة يف اللقاء السابق عن املبتدأ واخلرب  على صورة االسم املثىن بدون البحـث               

قبل إلقاء املوضوع اجلديد، راجع     . لألسئلة يف االمتحان كما يف اللقاء الثاين      واملراجعة  
مجـع املـذكر الـسامل      (املدرس املعلومات لدى الطالب عن أقسام اجلمع يف العربية          

  . والعالمة لكلٍّ منها) واملؤنث السامل ومجع التكسري
  عرض املوضوع

شكل اجلملة االمسية على    يف هذه املرحلة كتب املدرس األمثلة أو اجلمل على          
  : وتلك األمثلة هي.  السبورة

١.    جِدسي الْمنَ فلُّوصنَ يونمؤالْم  
٢.  لهل اتعطَائ اتنمؤالْم  
٣.  سرنَ الدوبذُ كَاتيالَمالت  
 التلْميذُ في الْفَصلِ .٤

  في الْفَصلِ تلْميذٌ    .٥
جلمل مشكولة مث قرأها بالنغمة على صورة الكالم اخلربي         كتب املدرس هذه ا   
ولتسهيل . مث طلب من بعضهم أن يعيدوا القراءة فرادى       . وتبعها الطالب بعده مجاعة   

  :  الفهم ملعىن اجلملة لدى الطالب جلأ املدرس إىل ترمجتها إىل اللغة االندونيسية
Orang-orang mukmin (lk) shalat di masjid  



 

Orang-orang mukmin (pr) patuh kepada tuhannya 

Para siswa menulis pelajaran 

  الربط واملوازنة 
  يف هذه املرحلة ركز املدرس انتباه الطالب يف الكلمات األوىل من اجلمل الثالثة 

ناقش املدرس الطالب يف حتديد نوع ". التالميذ"و" املؤمنات"و" املؤمنون"األوائل وهي 
  . وعالمتهاجلمع لكلٍّ منها 

قام املدرس بنفس اخلطوات واألسئلة لتحديد نوع اجلمع للكلمـتني بعـدها            
مجع التكـسري   : مجع املؤنث السامل ألا خمتومة باأللف والتاء، و التالميذ        : املؤمنات(

ناقش املدرس الطالب يف موقع هاتني      ). ألا غري خمتومة بالواو والنون أو األلف والتاء       
أجاب الطالب أن هـاتني     ). احلركة واحلرف األخري  ( وإعراما   الكلمتني من الكالم  

أما الكلمتني  . الكلمتني تقعان يف صدر الكالم وأن الكلمة األوىل خمتومة بالواو والنون          
  .   األخريتني فمضمومتان يف آخرمها

بعد البحث يف الكلمة األوىل ركز املدرس انتباه الطالب يف الكلمات التاليـة             
ناقش املدرس الطالب يف حتديد جنـسها       ". كاتبون"و  " طائعات "و" يصلون"وهي  

وموقعها من الكالم وإعراا وشاركهم يف البحث عن وجوه االتفاق بـني الكلمـة              
:من حيث اإلعراب والعدد واجلنسوهذه هي وجوه االتفاق املوجودة . األوىل والثانية  

 املؤمنون يصلون

  خمتوم بالواو والنون
 اجلمع

 املذكر

  وم بالواو والنونخمت
  اجلمع
 املذكر

 

 املؤمنات طائعات

  خمتوم باأللف والتاء
 اجلمع

 املؤنث

  خمتوم باأللف والتاء
 اجلمع

 املؤنث



 

 

 التالميذ كاتبون

  اجلمع
 املذكر

  اجلمع
 املذكر

 

شرح املدرس أن املسند إن كان فعال ال جيب أن يكون مضموما بل جيـب أن يتبـع                
ولتسهيل الفهم لدى الطالب كتب املدرس      . دد واجلنس التصريف حسب الضمري والع   

  : هذا اجلدول
  

املبتدأ مجع املذكر واملؤنث الساملني 
 والتكسري

اخلرب مجع املذكر واملؤنث الساملني 
 والتكسري

 )مجع املذكر السامل والتكسري(فَعلُوا  
 فعل ماض

 لْنمجع املؤنث السامل(فَع( 
 )ع املذكر السامل والتكسريمج(يفْعلُونَ 

 فعل مضارع
 لْنفْعمجع املؤنث السامل(ي( 

  
طلب املدرس من بعض الطالب أن حيددوا املسند واملسند إليه مـن هـاتني              
اجلملتني نظرا إىل ترمجتها يف اللغة اإلندونيسية وطلب من الطالب اآلخر أن يـستقرأ              

  .  قرائن املوجودةالقاعدة للمبتدأ واخلرب على صورة اسم اجلمع بناء على ال
 : انتقل املدرس إىل اجلملتني الباقيتني

 التلْميذُ في الْفَصلِ .٦

  في الْفَصلِ تلْميذٌ    .٧
. قام املدرس بنفس اخلطوات اليت قام ا يف حتليل املبتدأ واخلرب على صورة االسم املفرد 

 الطالب يف الـتغريات يف      ناقش املدرس . قرأ املدرس هذه اجلملة وتبعها الطالب بعده      



 

اجلملة األخرية واملقارنة بينهما بعد أن يشرح أن الكلمة األوىل تقوم بوظيفـة اخلـرب               
بعد ذلك قدم املدرس املصطلح اجلديد للطالب وهو اخلـرب املقـدم            . والثانية باملبتدأ 

  . واملبتدأ املؤخر وطلب من بعض الطالب أن يستنتجوا القاعدة منهما
  راء القاعدة التعميم واستق 

يف هذه املرحلة التوجد العائقة يف استقراء القاعدة ألن الطريقة قد ترسخت يف             
على صورة  أما القاعدة اليت استقرأها الطالب للمبتدأ واخلرب        . أذهام منذ اللقاء األول   

  : اسم اجلمع فهي كما يلي
و خيـتم بـالواو     املبتدأ هو العلم أو احمللى بأل يقع يف صدر الكـالم            : الطالب األول 

إذا كـان مجـع     - أويعرب بالضمة  -إذا كان مجع املذكر السامل    -والنون
مع الكلمـة   ) املسند إليه ( له عالقة إسنادية     -املؤنث السامل ومجع التكسري   

  . بعده وموافقا معها
إذا -اخلرب هو االسم غري احمللى بأل يقع بعد املبتدأ و خيتم بالواو والنون            : الطالب الثاين 

إذا كان مجع املؤنث الـسامل      - أويعرب بالضمة  - املذكر السامل  كان مجع 
مع الكلمة بعده وموافقا    ) املسند إليه (  له عالقة إسنادية      -ومجع التكسري 

  .   إن كان املبتدأ مجع التكسري فاخلرب ملحقا جبمع املذكر السامل. معها
   :أما استقراء الطالب لتقدمي اخلرب وتأخري املبتدأ فهي كما يلي  

اخلرب املقدم هو اخلرب الذي يقع يف صدر الكالم وجيب أن يكون حرف       : الطالب األول 
  . جر أو ظرف

  . املبتدأ املؤخر هو املبتدأ الذي يقع بعد اخلرب وجيب أن يتخلى من أل: الطالب الثاين
  التطبيق

قام الطالب باالختبار للمادة املبتدأ واخلرب على صورة اجلمع وتقـدمي اخلـرب             
تبقّى من الزمن عشرون دقيقـة      .  املبتدأ بصفته تطبيقا حتريريا للمادة املدروسة      وتأخري



 

وهذه هي نتيجة الطالب يف االختبار للمادة       . وانتهى الدرس يف الساعة التاسعة صباحا     
  . املبتدأ واخلرب على صورة االسم اجلمع وتقدمي اخلرب وتأخري املبتدأ وتفسريها

  الثالثختبار نتيجة الطالب يف اال: ٤،٩جدول 
NOPQRع اUQVW  

XVYZ[Rا \YآNZRا ^Y_`ZRا aYbcZRا 
\RdcRا efة ة/اNQ[Rا 

٤٩ ١٠ ٢٠ ٧٩  hYiZW j_k ١ 
 ٢ دUtي UWرداNoYpوم ٤٧،٥ ٢٠ ٢٠ ٨٧،٥
 ٣ دdZYpdt إw[tاv ف ٤٢،٥ ١٥ ٢٠ ٧٧،٥
٤٥ ٥ ٠ ٥٠ dpdyآdVtو dzt٤ إ 
٣٨،٥ ٠ ٢٠ ٥٨،٥  j{واdYZf |[y} ٥ 
٤٧،٥ ١٥ ٢٠ ٨٢،٥  U_YfUf يwk h~٦ ا 
٥٠ ٢٠ ١٠ ٨٠  XWdiZf٧ ا 
٤٠،٥ ١٠ ٢٠ ٧٠،٥ dدي را�U� wQ`W ٨ 
٤٦،٥ ١٠ ٢٠ ٧٦،٥ hY`Rd� wQ`W ٩ 
٤٥،٥ ٠ ٢٠ ٦٥،٥ j_�� wt�t wQ`W ١٠ 
٣٩ ١٠ ٢٠ ٦٩ XQ}ر j[Yk رUp ١١ 
٤٣ ١٠ ٢٠ ٧٣  dtdVtو ^Qأآ jVt١٢ ر 
 ١٣ . ر�Uان �Up^ أ ٥٧،٥ ١٥ ٢٠ ٩٢،٥
٣٨ ١٠ ٢٠ ٦٨ �X��dk رUp اNZyY ١٤ 
٤٥ ٢٠ ٢٠ ٨٥  j{واdtwt١٥ و 
٤٣ ١٥ ٢٠ ٧٨  htwRا j`W ١٦ 
٤٤ ١٥ ٢٠ ٧٩ X�N�W رUp ىw١٧ إه 
 ١٨ هzY^ ر�Nc� dة  ٣٩ ١٠ ٢٠ ٦٩
 ١٩ �Ncي ��dtUbWن  ١٨ ٥ ٠ ٢٣
 اUQVQRع  ٨١٩ ٢١٥ ٣٣٠ ١٣٦٤
 اw�QRل ٤٣،١ ١١،٣ ١٧،٤ ٧١،٨

  ختبار الثالث تفسري نتيجة الطالب يف اال: ٤،١٠جدول 
 �������� ا� � ا�%ر+�  ا�*(�)'  &%د ا�#"ب  ا
 ١٠٠- ٨٠ dZQWز ٥  %٢٦،٣
١٠  %٥٢،٦ wY� ٧٩- ٦٦ 
 ٦٥- ٥٦ UbiWل ٢  %١٠،٦



 

١  %٥،٣ ��dp ٥٥- ٤٠ 
١  %٥،٣ �Y�� ٣٩- ٠ 
 ا��.��ع  ١٩  %١٠٠

  
  : من هذا اجلدول تبني أن 

   % ٢٦،٣النتيجة ممتاز حصل عليها مخسة طالب أو 
   % ٥٢،٦النتيجة جيد حصل عليها عشرة طالب أو 

   % ١٠،٦النتيجة مقبول حصل عليها طالبان أو 
   % ٥،٣النتيجة ناقص حصل عليها طالب واحد أو 

   % ٥،٣النتيجة ضعيف ما حصل عليها طالب واحد أو 
 فهـي   أما نتيجة الطالب يف االختبار للمادة تقدمي اخلرب وتأخري املبتدأ وتفسريها          

  : يكما يل
  الرابع نتيجة الطالب يف االختبار : ٤،١١جدول 

NOPQRع اUQVW  
XVYZ[Rا \YآNZRا ^Y_`ZRا aYbcZRا 

\RdcRا efة ة/اNQ[Rا 

٣٢،٥ ٠ ١٥ ٤٧،٥  hYiZW j_k ١ 
 ٢ دUtي UWرداNoYpوم ٢٦،٢٥ ٢٠ ٢٠ ٦٦،٢٥
 ٣ دdZYpdt إw[tاv ف ٢٢،٥ ٢٠ ٢٠ ٦٢،٥
٢٥ ٠ ٢٠ ٤٥ dpdyآdVtو dzt٤ إ 
١٢،٥ ٠ ٠ ١٢،٥  j{واdYZf |[y} ٥ 
٣٢،٥ ٠ ٢٠ ٥٢،٥ U_YfUf يwk h~٦ ا 
٢٦،٢٥ ٢٠ ٢٠ ٦٦،٢٥  XWdiZf٧ ا 
٢٧،٥ ٠ ٢٠ ٤٧،٥ dدي را�U� wQ`W ٨ 
٣٢،٥ ٢٠ ٢٠ ٧٢،٥ hY`Rd� wQ`W ٩ 
٥ ٠ ١٠ ١٥ j_�� wt�t wQ`W ١٠ 
٣٥ ٠ ٢٠ ٥٥ XQ}ر j[Yk رUp ١١ 
٨،٧٥ ٠ ٠ ٨،٧٥  dtdVtو ^Qأآ jVt١٢ ر 
 ١٣ . ر�Uان �Up^ أ ٢٦،٢٥ ٠ ٢٠ ٤٦،٢٥
٢٧،٥ ٠ ١٠ ٣٧،٥ X��dk رUp اNZyY� ١٤ 



 

٣٠ ٢٠ ٢٠ ٧٠  j{واdtwt١٥ و 
١٨،٧٥ ٠ ١٠ ٢٨،٧٥  htwRا j`W ١٦ 
٢٥ ٢٠ ٢٠ ٦٥ X�N�W رUp ىw١٧ إه 
 ١٨ هzY^ ر�Nc� dة  ٣٥ ٠ ٢٠ ٥٥
 ١٩ �Ncي ��dtUbWن  ٢٣،٧٥ ٠ ٠ ٢٣،٧٥
 اUQVQRع  ٤٧٢،٥ ١٢٠ ٢٨٥ ٨٧٧،٥
 اw�QRل ٢٤،٩ ٦،٣ ١٥ ٤٦،٢

 

  تفسري نتيجة الطالب يف االختبار الرابع : ٤،١٢جدول 
�������� ا� � ا�%ر+�  ا�*(�)'  &%د ا�#"ب  ا

 ١٠٠- ٨٠ dZQWز - -
٣  %١٥،٨ wY� ٧٩- ٦٦ 
 ٦٥- ٥٦ UbiWل ٣  %١٥،٨
٧  %٣٦،٨ ��dp ٥٥- ٤٠ 
٦  %٣١،٥ �Y�� ٣٩- ٠ 
 ا��.��ع  ١٩  %١٠٠

    
  : ن من هذا اجلدول تبني أ

  . النتيجة ممتاز ما حصل عليها طالب
   % ١٥،٨النتيجة جيد حصل عليها ثالثة طالب أو 

   % ١٥،٨النتيجة مقبول حصل عليها ثالثة طالب أو 
   % ٣٦،٨النتيجة ناقص حصل عليها سبعة طالب أو 
   %٣١،٥النتيجة ضعيف حصل عليها ستة طالب أو 

  اللقاء الرابع 
 يف احلصة الثانيـة     ٢٠٠٨ مايو   ١٣ يوم الثالثاء،    يفمتت املالحظة للقاء الرابع     

يف هذا اللقاء راجع الباحث حـصيلة أعمـال الطـالب يف            ). ٠٩,٠٠-٠٨,٢٠(
" ناقص"االختبارمبادة تقدمي اخلرب وتأخري املبتدأ ألن أكثر الطالب حصلوا على النتيجة            



 

 قـام   ويف آخـر الـدرس    . مث راجع الدرس من اللقاء األول حىت األخري       ". ضعيف"و
  : وبالتايل تفاصيل إجراء عملية التدريس يف الفصل. الطالب باالختبار البعدي

  التمهيد واملقدمة 
بدأ املدرس الدرس بالسالم والتقدير والتعزيـز ألعمـاهلم يف اللقـاء الـسابق           

  . والتشجيع هلم لالجتهاد يف الدرس
  عرض املوضوع 

رة تقدمي اخلـرب وتتـأخري      يف هذه املرحلة كتب املدرس اجلملة االمسية يف صو        
وتلك األمثلـة   . وهي مأخوذة من مادة االختبار يف اللقاء الثالث       . املبتدأ على السبورة  

  : هي
  في الْجنة أَنهار من عسل- أ  - ١

    من شروط الصالَة طَهارة من النجاسة–     ب 
   الطَّهور شطْر اِإليمان  – أ - ٢

   لـزيد قَلَم –   ب 
   الْحياُء من شعبِ اِإليمان –   ج 
   من الطُّالَّبِ الْماهرِين بكْر –   د 

     الْحاضرونَ في الْقَاعة – أ - ٣
    الْكتاب من اَألدوات الْمدرسية –    ب 

   سيارةٌ– الشارِعِ – في – كَـثيرةٌ - ٤
 

 بط واملوازنة الر

يف هذه املرحلة راجع املدرس الدرس السابق عن شروط تقدمي اخلرب وتأخري 
مخسة عشر  (املبتدأ من حيث البنية والتغريات اليت حدثت منه ألن كثريا من الطالب 

 يف حتديد املبتدأ ناظرين إىل أن كل الكلمة  )ب(أخطأوا يف النمرة األوىل ) طالبا



 

أجابوا أن كلمة .  تقوم بوظيفة املبتدأ بغض النظر عن البنيةالواقعة يف صدر الكالم
  ).أ(ولكنهم ما أخطأوا يف حتديده يف النمرة األوىل . تقوم بوظيفة املبتدأ" الصالة"

حملى بأل مع أن شرط " الصالة" ألن -  أدرك الطالب أم أخطأوا يف البنية
رور أو مكسور مع أن املبتدأ جم" الصالة" ألن - واإلعراب-تأخري املبتدأ أن يتخلى منه

  . جيب أن يكون مرفوعا أو مضموما
ناقش املدرس الطالب يف أخطاءهم يف ) البنية واإلعراب(ويف إطار القرينتني 

  . حتديد اخلرب املقدم واملبتدأ املؤخر
  التعميم واستقراء القاعدة 

ر مـع   يف هذه املرحلة أكد املدرس القاعدة عن اخلرب املقدم واملبتـدأ املـؤخ            
املبتـدأ  (ويف األخري ناقش املدرس الطالب عن اجلملة االمسيـة    . التغريات اليت حدثت  

  . بكل صورها مع حتديد القرائن املوصلة إليها) واخلرب
  التطبيق

قام الطالب باالختبار البعدي للدور األول بصفته تطبيقـا حتريريـا للمـادة             
  . املدروسة من اللقاء األول

 
 مي لتطبيق الطريقة اجلديدة وحتليلهمااملالحظة والتقو ) ج

يف هذا الدور ظهر أن الطالب قد استطاعوا أن يستغلّوا معرفتهم السابقة  يف              
ففي حتديد البنية استرجع الطالب معرفتهم عن أقسام        . حتديد الباب النحوي املدروس   
 والعـدد ) املذكر واملؤنـث  ( االسم من حيث اجلنس      الكالم يف اللغة العربية وأقسام    

ومناقشة املدرس الطالب يف حتديد القـرائن       . وعالمة كلٍّ منها  ) املفرد واملثىن واجلمع  (
وأيضا أن هـذه املناقـشة      . النحوية جتعل اجلو الصفي جيري يف جو حيوي ديناميكي        

أخطاء بعض املدرسني يف تـدريس      والربط واملوازنة واالستقراء للقاعدة يقضي على       
قط أو يف غالب درسه وهو الذي ميهـد ويعـرض           القواعد من كون املدرس ملقيا ف     

  . ويربط ويوازن ويستنتج والطالب متلقون



 

ويف حتديد القرائن النحوية استغىن الطالب من حفظ القاعدة وتطبيقها يف قراءة 
النصوص العربية ومبجرد بعض القرائن استطاع الطالب أن حيددوا ويتنبـؤوا البـاب             

ى ذلك، استطاع الطالب أن حيللـوا األخطـاء         عالوة عل . النحوي الذي ينتمي إليها   
  . النحوية يف اجلمل املعروضة إليهم وتركيب الكلمات حىت تكون مجلة مفيدة

بعض من الطالب   ) ١: (يف هذا الدور وجد الباحث بعضا من املعوقات، منها          
وذلك باملكاملة مع صديقهم والكتابة يف كراستهم حينما شـرح          . اليهتمون بالدرس 

كثري مـن  ) ٢(، و )املتوسطني(وهم من الطالب املتفوقني إىل حد ما   . درساملدرس ال 
اضطر املـدرس إىل شـرح      . الطالب مل يستطيعوا أن يربط بني علم الصرف والنحو        

بعـض مـن   ) ٣(الضمائر لألفعال حىت يتمكنوا من إجياد الضمائر املوافقة للمبتدأ، و           
"  ب"و" أ"السؤال السادس (يف الكتابة الطالب مل يستطيعوا أن حيللوا األخطاء النحوية  

) تـسعة طـالب   (من ناحية املطابقة بني املبتدأ واخلرب من حيث اجلنس          )  يف االختبار 
أن يركبوا اجلملة االمسية على     ) ثالثة عشر طالبا  (ومل يستطيعوا   ) مخسة طالب (والعدد  

 كما ظهـر يف     )يف االختبار "  هـ"السؤال السابع   (صورة تقدمي اخلرب وتأخري املبتدأ      
  .نتائج االختبار البعدي

  .  وبالتايل، نتيجة الطالب يف االختبار البعدي للدور األول وتفسريه
 نتيجة الطالب يف االختبار البعدي للدور األول: ٤،١٣جدول  

NOPQRع اUQVW  
XVYZ[Rا \YآNZRا ^Y_`ZRا aYbcZRا 

\RdcRا efة ة/اNQ[Rا 

٤٥ ٢٠ ١٦ ٨١  hYiZW j_k ١ 
 ٢ دUtي UWرداNoYpوم ٥٢،٥ ١٥ ١٢ ٧٩،٥
 ٣ دdZYpdt إw[tاv ف ٤٨،٥ ٢٠ ٨ ٧٦،٥
٣٥ ١٥ ١٢ ٦٢ dpdyآdVtو dzt٤ إ 
٤٤ ٠ ١٦ ٦٠  j{واdYZf |[y} ٥ 
٤٧،٥ ٢٠ ١٦ ٨٣،٥ U_YfUf يwk h~٦ ا 
٥٤ ٢٠ ١٦ ٩٠  XWdiZf٧ ا 
٣٨،٥ ٢٠ ٦ ٦٤،٥ dدي را�U� wQ`W ٨ 
٣٦،٥ ٥ ٢ ٤٣،٥ hY`Rd� wQ`W ٩ 



 

٤١ ٢٠ ١٢ ٧٣ j_�� wt�t wQ`W ١٠ 
٤٨ ٥ ١٤ ٦٧ XQ}ر j[Yk رUp ١١ 
٣٦،٥ ٥ ١٢ ٥٣،٥  dtdVtو ^Qأآ jVt١٢ ر 
 ١٣ . ر�Uان �Up^ أ ٤٨،٥ ٢٠ ١٦ ٨٤،٥
٤٨ ٠ ٨ ٥٦ X��dk رUp اNZyY� ١٤ 
٥٨،٥ ٢٠ ١٦ ٩٤،٥  j{واdtwt١٥ و 
٤٣ ٢٠ ١٦ ٧٩  htwRا j`W ١٦ 
٤١،٥ ١٥ ١٦ ٧٢،٥ X�N�W رUp ىw١٧ إه 
 ١٨ هzY^ ر�Nc� dة  ٤٤،٥ ٢٠ ٢٠ ٨٤،٥
 ١٩ �Ncي ��dtUbWن  ٢١ ٠ ٨ ٢٩
 اUQVQRع  ٨٣٢ ٢٦٠ ٢٤٢ ١٣٣٤
 اw�QRل ٤٣،٨ ١٣،٧ ١٢،٧ ٧٠،٢

 تفسري نتيجة الطالب يف االختبار البعدي للدور األول: ٤،١٤جدول 

 �������� ا� � ا�%ر+�  ا�*(�)'  &%د ا�#"ب  ا
 ١٠٠- ٨٠ dZQWز ٦  %٣١،٥
٦  %٣١،٥ wY� ٧٩- ٦٦ 
 ٦٥- ٥٦ UbiWل ٤  %٢١
٢  %١٠،٦ ��dp ٥٥- ٤٠ 
١  %٥،٣ �Y�� ٣٩- ٠ 
 ا��.��ع  ١٩  %١٠٠

ومن نتائج االختبار البعدي يبدو أن الطالب قـد اسـتطاعوا أن يرقـوا                 
وهذا اجلدول اآليت   . استيعام  للقواعد العربية من حيث التطبيق والتحليل والتركيب        

  . عد العربية من الناحية الثالثةبين لنا ترقية الطالب للقوا
  

  املقارنة بني نتيجة االختبار القبلي والبعدي يف كل املؤشر: ٤،١٥جدول 
'01�� ا��.��ع ا

�)7 ا�*56)4 ا�*'آ)2#*� ا
 ا:9*�8ر

٣٠،٥ ٢،٩ ١١،٣ ٤٤،٧ j_biRر اdbZا�� 

٤٣،٨ ١٣،٧ ١٢،٧ ٧٠،٢ 
ا��dbZر اw�bRي 
 w_Rور ا�ول 



 

  
 كانت نتائجهم يف    ٤٤،٧ يف االختبار القبلي نالت الدرجة املعدلة        وإذا كانت نتائجهم  

ومن حيث التـصنيف يبـدو أن نتيجـة         .  ٧٠،٢الدور األول نالت الدرجة املعدلة      
وحدث االخنفاض يف   . الطالب قد وصلت إىل الترقية يف الدرجة ممتاز و جيد ومقبول          

  . دول اآليتعدد الطالب الذين ينالون الدرجة ناقص وضعيف كما يف اجل
  

  املقارنة بني تفسري نتيجة االختبار القبلي والبعدي: ٤،١٦ جدول
�?%ي �5%ور ا=ول��5@ ا:9*�8ر اA� ا:9*�8ر ا
�������� ا� ��� ا������ &%د ا�#"ب ا� � &%د ا�#"ب ا

'(�)*� ا�%ر+� ا

 ١٠٠- ٨٠ dZQWز - - ٦  %٣١،٥
٣  %١٥،٨ ٦  %٣١،٥ wY� ٧٩- ٦٦ 
 ٦٥- ٥٦ UbiWل ٣  %١٥،٨ ٤  %٢١
٧  %٣٦،٨ ٢  %١٠،٦ ��dp ٥٥- ٤٠ 
٦  %٣١،٦ ١  %٥،٣ �Y�� ٣٩- ٠ 
 ا��.��ع ١٩  %١٠٠ ١٩  %١٠٠

  
مـن   % ٨٥إذا كان   ومعيار النجاح الذي قد قرره الباحث مع املدرس هو          

وهذا يعين أن يكون عدد     . من املادة املدروسة   % ٦٥الطالب يستطيعون أن يستوعبوا     
و من نتائج الطـالب يف االختبـار        .  طالبا ١٦ بلغ   ٦٥ينالون الدرجة   الطالب الذين   

 أو فأكثر بلـغ     ٦٥البعدي للدور األول ظهر أن عدد الطالب الذين ينالون الدرجة             
 ٨٥لذلك حيتاج الباحث إىل الترقية يف الدور الثاين حىت يكون            %. ٦٣ طالبا أو    ١٢
  .  دة املدروسةمن املا % ٦٥من الطالب يستطيعون أن يستوعبوا % 
   
  
  
  
  



 

  الدور الثاين وحتليله :   املطلب الثاين
 تصميم خطة الدرس). أ

يف تصميم اخلطة للدور الثاين انطلق الباحث من الضعف الذي يعاين  الطالب يف     
استيعاب القاعدة وتطبيقها يف حتليل األخطاء النحوية للنـصوص العربيـة البـسيطة             

يف . اصة على صورة تقدمي اخلرب وتأخري املبتـدأ       وتركيب اجلملة االمسية الصحيحة وخ    
يف كل اللقاء درس الباحث موضوعا معينا من املواد         .  هذا الدور درس الباحث مرتني    

  : وهي كما يلي. الدراسية املتفقة عليها بني الباحث واملدرس
  

  ء للدور الثاينموضوع الدرس يف كل اللقا: ٤،١٧جدول 
 النمرة اللقاء املوضوع

 ١ األول  ) املفرد واملثى واجلمع(ابقة بني املبتدأ واخلرب املط
 ٢ الثاين تركيب اجلملة االمسية 

  
اهلدف العام . أما اهلدف فينقسم إىل قسمني؛ اهلدف العام واهلدف اخلاص  

وتطبيقها يف ) املبتدأ واخلرب(هو أن يفهم الطالب القواعد العربية املتصلة باجلملة االمسية 
   :أما ااهلدف اخلاص فهو كما يلي. بيةاجلملة العر

 أن يوازن أو يربط الطالب بني املبتدأ واخلرب يف اجلملة االمسية املعدة -

 أن حيلل الطالب األخطاء يف اجلمل املعدة على صورة اجلملة االمسية   -

 أن يركب الطالب اجلملة االمسية من الكلمات املعدة  -

تدريس القواعد العربية نفس الطريقة اليت واخلطوات اليت أجراها الباحث يف 
 :  قام ا يف الدور األول، وهي كما سيأيت



 

بدأ املدرس باملقدمة ليكون الطالب مستعدين . التمهيد واملقدمة: اخلطوة األوىل
وذلك يتم بالتعريف على املوضوع اجلديد والربط . على تلقي الدرس اجلديد

  . جلديدباملعلومات لديهم هلا صلة باملوضوع ا
عليها . وزع املدرس الورقة على الطالب. عرض املوضوع: اخلطوة الثانية

  .  نصوص عربية بسيطة حتتوي على األخطاء النحوية والكلمات غري مركبة
قرأ املدرس النص املكتوب على الورقة بالتنغيم . الربط واملوازنة: اخلطوة الثالثة

اقش الطالب يف الكلمات اخلاطئة وأشار مث ن. اخلربي وتبعه الطالب مجاعة مث أفرادا
وأيضا، قرأ املدرس الكلمات غري مركبة . وجوه األخطاء وطلب منهم أن يصححوها

  . وتبعه الطالب مث طلب منهم أن يركبوها ويكتبوها على السبورة
اشترك املدرس مع الطالب يف استنتاج . التعميم واستقراء القاعدة: اخلطوة الرابعة

  . بتدأ واخلرب وتطبيقها يف حتليل األخطاء النحوية وتركيب اجلملةالقاعدة يف امل
كتب املدرس النص مشكول األخري  يف صورة اجلملة . التطبيق: اخلطوة اخلامسة

العربية اخلاطئة والكلمات غري مركبة على السبورة وطلب من الطالب أن يصححوها 
  . ويركبوها معتمدين على القرائن النحوية

  خطوات الدرس للدور الثاين : ٤،١٨ جدول
 اإلجراء اهلدف النشاط اخلطوة

 التمهيد واملقدمة األوىل
التصور للطالب 

 للموضوع

الشرح للموضوع اجلديـد وربطهـا       •
  باملوضوع أو املعلومات لديهم 

 حتديد الغرض من الدرس  •

 عرض املوضوع الثانية

التصور للطالب 
للنص املبحوث 

 يف الدرس

  لنص على الطالبتوزيع املدرس ا •
قراءة املدرس للنص املكتوب ومتابعـة       •

 الطالب بعده

 الربط واملوازنة الثالثة
حتديد األخطاء 
النحوية لكل 

املناقشة على األخطـاء لكـل الكلمـة        
باستغالل املعلومـات الكامنـة لـدى       



 

 الطالب والطلب منهم تصحيحها .الكلمة يف اجلملة

 الرابعة
التعميم واستقراء 

 القاعدة

فهم القاعدة 
 للمبتدأ واخلرب

 استقراء الطالب للقاعدة وربطها بالنص     
 املبحوث فيه

 التطبيق اخلامسة
تطبيق القاعدة 

 على النص

كتابة املدرس النص ومطالبـة الطـالب       
 . لتصحيح الكلمة وتركيبها

  
  .وفيما يلي تصوير األنشطة اليت قام ا الباحث يف هذا الدور  

  اللقاء األول
  املدرس للدرس السابق وهو اجلملة االمسية بكل صورها مراجعة •

  توزيع املدرس الطالب النص املبحوث فيه ومناقشته  •
 إعطاء املدرس الطالب التدريبات حسب املوضوع  •

  اللقاء الثاين
 مراجعة املدرس للدرس السابق  •

  توزيع املدرس الطالب النص املبحوث فيه ومناقشته •
  لدور الثايناالختبار البعدي ل •
بعد إعطاء املدرس الطالب االختبار البعدي حلل الباحث البيانـات وفـسرها              

. ربط الباحث ما حدث يف الفصل مبعيار النجـاح املقـرر          . ووضحها واستنبط منها  
وصل الباحث إىل ترقية استيعاب الطالب يف املبتدأ واخلرب من ناحية التحليل والتركيب 

   .وانتهى البحث يف هذا الدور
 الطريقة االستقرائية يف تدريس اللغة العربية يف ضوء نظرية التعليق تطبيق  ) ب

 للدور الثاين 

  اللقاء األول 
 يف  ٢٠٠٨ مـايو    ١٥ يوم اخلميس،    متت املالحظة للقاء األول للدورالثاين يف     

يف هذا اللقاء راجع املدرس معلومات الطالب       ). ٥,١٥-٤,٢٠(احلصة احلادية عشرة    



 

ركز املدرس هذا الدرس يف حتليل األخطاء النحويـة         . االمسية بكل صورها  عن اجلملة   
  : وبالتايل تفاصيل إجراء عملية التدريس يف الفصل. يف اجلملة االمسية
  التمهيد واملقدمة 

بدأ املدرس الدرس بالسالم والتقدير والتعزيز ألعماهلم يف االختبار البعدي األول           
بين املدرس أن بعض الطالب مل يصلُوا إىل النتيجة         . والتشجيع هلم لالجتهاد يف الدرس    

  .  املرجوة
  عرض املوضوع 

يف هذه املرحلة وزع املدرس الورقة املكتوبة فيها اجلملة االمسية املشتملة على            
  : وتلك اجلملة هي. األخطاء النحوية

١.  ملسةٌالْمنيعتسبِاهللاِ م   
  الْأَمنِ علَى يحافظُالشرطَةُ  .٢
٣.  انبالثَّوصيخر   
٤.  انتنيدةٌالْممحدزم كَّانبِالس   
   إِلَى الْقبلَة متوجهالْمصلُّونَ  .٥
٦.  انلَى الْأَغْصةُعرالطَّائ   

  الربط واملوازنة 
اخلرب يف هذه املرحلة راجع املدرس الدرس السابق عن وجوه املطابقة بني املبتدأ و

ناقش املدرس الطالب يف حتديد املبتدأ من حيث . من حيث واجلنس والعدد والبنية
بعد إدراك هذه الوجوه الثالثة للمبتدأ طلب منهم حتديد نوع . واجلنس والعدد والبنية

كتب املدرس أجوبة الطالب لألسئلة . وذلك يتم باملناقشة. اخلطأ للخرب وتصحيحه
  :  كما يلياملوجهة إليهم على السبورة

 
 
 



 

 و�� اXi~dcQR ا�Y`�R ا�c�R اU`[Rي اNb�R اwZbQRأ
eُ_ِyْQُRْا Xٌ[َYْ�ِZَyْWُ  [VRا hٌYْ�ِZَyْWُ NYآ¡ZRا 
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 اNَ�ِd¦cRُة
 |_k
 ا�»�dن

XY[bRة اN�d¢ 
 j_�ZRب اUو�

 hk"أل" 
  

  التعميم واستقراء القاعدة 
يف هذه املرحلة أكد املدرس القاعدة عن وجوه املطابقة بني املبتـدأ واخلـرب              

  . دأ مع التغريات اليت حدثت منهوتقدمي اخلرب وتأخري املبت
  التطبيق

كتب املدرس اجلملة االمسية املشتملة على األخطاء النحوية علـى الـسبورة            
  .  وطلب منهم أن ميلؤوا الفراغ يف اجلدول املعدة

  
  اللقاء الثاين 

 يف  ٢٠٠٨ مـايو    ٢٧ يوم الثالثـاء،     متت املالحظة للقاء الثاين للدورالثاين يف     
يف هذا اللقاء راجع املدرس معلومات الطالب عـن         ). ٩,٠٠-٨,١٠(احلصة الثانية   

ركز املدرس هذا الدرس يف تركيب الكلمات حىت تكون         . اجلملة االمسية بكل صورها   
وبالتـايل  . ويف آخر الدرس قام الطالب باالختبار البعدي للدور الثـاين         . مجلة امسية 

  : تفاصيل إجراء عملية التدريس يف الفصل
  دمة التمهيد واملق

بدأ املدرس الدرس بالسالم والتشجيع هلم لالجتهاد يف الدرس حىت حيصلوا على            
  .  النتيجة املرجوة

  



 

  عرض املوضوع 
. يف هذه املرحلة وزع املدرس الورقة املكتوبة فيها الكلمات العربية غري مرتبة           

  : وتلك الكلمات هي
١.  همةُ –لَحاججذَةٌ – الديلَذ   
٢. ببِالْكَع نَ –ةفُوطُوي – اججالْح   
   الطُّالَّب – الْجامعةُ –كَثيرةُ  .٣
٤.  انحرشي– انسردالْم – سرالد   
   علَى – وجوههِم –بسمةٌ  .٥

  الربط واملوازنة 
يف هذه املرحلة راجع املدرس الدرس السابق عن القرائن النحوية املوصلة إىل 

نوع الكلمة ناقش املدرس الطالب يف حتديد تلك القرائن؛ . بتدأ واخلرب للكلمةحتديد امل
واملوقع ) العالقة املعنوية(والوظيفة املعنوية ) العالمة اإلعرابية(ونوع اإلعراب ) الصيغة(

بعد . )الرتبة(واملطابقة واملوقع يف اجلملة ) الربط والتضام(بالنسبة إىل الكلمة األخرى 
. قرائن طلب منهم تركيب هذه الكلمات حىت تكون مجلة امسية صحيحةإدراك هذه ال

  :كتب املدرس أجوبة الطالب على السبورة كما يلي
١.   همذَةٌ لَحيةُ  لَذاججالد  
٢.  ةبنَ بِالْكَعفُوطُوي اججالْح  
  الْجامعةُ كَثيرةُ الطُّالَّبِ  .٣
٤. انحرشي انسردالْم سرالد   
  علَى وجوههِم بسمةٌ .٥

  التعميم واستقراء القاعدة 
  . يف هذه املرحلة أكد املدرس القاعدة من املبتدأ واخلرب والقرائن املوصلة إليهما

  التطبيق



 

  . قام الطالب باالختبار البعدي للدور الثاين بصفته تطبيقا للمادة املدروسة
  

 ق الطريقة اجلديدة وحتليلهمااملالحظة والتقومي لتطبي  ) ج

يف الدور الثاين كانت عملية التدريس تركزت علي التلميذ وليست علي املعلم 
وها هي البيانات من . ألن على كلٍّ منهم مسامهةً يف حل املشكالت اليت أمامهم

  :املالحظة والتقومي
 ومن املالحظة وجد الباحث أن هذه الطريقة أكثر فعالية لترقية استيعاب

الطالب يف القواعد العـربية، إذ أن املعلم قدم هلم مادة تطبيقـية للقياس عـلى ما 
يف حتليل األخطاء النحوية استطاع الطالب أن . قد تعلموه يف اللقاءات السابقة

يصححوها باستخدام القرائن النحوية املوصلة إىل تصحيحها، وكذلك يف تركيب 
  .ةالكلمات العربية حىت تكون مجلة امسي

. و من جانب الطالب أن هلم محاسات ودوافع عالية لالشتراك يف التـدريس            
. سهل الفهـم واالسـتيعاب    ومن أسباب ذلك، أن االسلوب الذي استخدمه املعلم         

واإلتيان باألمثلة قبل القاعدة جيعل الطالب يتركزون يف متابعة الدرس وسهل علـيهم             
إىل جانب ذلك،   .  سابقة توصل إليها   فهم القاعدة ألنه قد مر عليهم معلومات جزئية       

التكرار للمعلومات عن األبواب األخرى جيعلهم يفهمون أن األبواب النحويـة هلـا             
وأيـضا، هـذه    . وكذلك بني علم النحو والصرف    . ارتباط وعالقة بعضها مع بعض    

الطريقة ال تتطلب من الطالب احلفظ واالستظهار إىل حد كبري للقواعد والتعـاريف             
بـل تتطلـب مـن      . سائد يف تدريس القواعد العربية يف املعاهد اإلسالمية       كما هو ال  

  .  الطالب أن يستخدموا ما قد تعلموه يف قراءة النصوص العربية وحتليلها وتركيبها
 أن هذه الطريقة أسهل -بصفته مشاركا هلذا البحث-ومن جانب املدرس

ها وأا جتعل اجلو الصفي وأبسط يف التقدمي والتحضري من الطريقة اليت سبق له تطبيق
وهذا . يف حياة ديناميكية ألن حتديد القرائن النحوية يتم باملناقشة بني املدرس والطالب



 

يتياسر مع مفهوم التدريس املعاصر حيث يكون الطالب هي حمور عملية التدريس 
خبالف التدريس مبفهومه التقليدي من كون املعلم هو املصدر الوحيد للمعرفة بالنسبة 

 قدميا، أما اليوم فتغريت  وهذا املفهوم التقليدي لعملية التدريس كان سائدا. للتلميذ
املفاهيم وتبدلت الظروف، وغزا التطور العلمي كل جماالت احلياة، مما أوجد مفهوما 

  .جديدا للتدريس
إىل جانب ذلك كله، فإن هذه الطريقة حتتاج إىل التعديالت منها؛ دجمها 

يف تدريس القواعد العربية وزيادة احلصة لتدريسها والتطبيق يف قراءة باأللعاب اللغوية 
  . الكتب الدينية

  :أما نتيجة الطالب يف االختبار البعدي فما يلى
  نتيجة الطالب يف االختبار البعدي من الدور الثاين: ٤،١٩جدول 

XVYZ[Rع اUQVQRا 
\YآNZRا ^Y_`ZRا aYbcZRا 

\RdcRا efة ة/اNQ[Rا 

٤٧،٥ ٢٠ ١٦ ٨٣،٥  hYiZW j_k ١ 
 ٢ دUtي UWرداNoYpوم ٤٥،٥ ٢٠ ٢٠ ٨٥،٥
 ٣ دdZYpdt إw[tاv ف ٤٩،٥ ٢٠ ١٢ ٨١،٥
٤٣ ١٥ ١٤ ٧٢ dpdyآdVtو dzt٤ إ 
٤٢ ٢٠ ٢٠ ٨٢  j{واdYZf |[y} ٥ 
٥١ ٢٠ ٨ ٧٩ U_YfUf يwk h~٦ ا 
٥٣ ٢٠ ٢٠ ٩٣  XWdiZf٧ ا 
٣٨،٥ ٢٠ ٦ ٦٤،٥ dدي را�U� wQ`W ٨ 
٢٧ ٢٠ ١٠ ٥٧ WhY`Rd� wQ` ٩ 
٤٣ ٢٠ ١٢ ٧٥ j_�� wt�t wQ`W ١٠ 
٥٢ ١٥ ٢٠ ٨٧ XQ}ر j[Yk رUp ١١ 
٣٢ ٢٠ ٤ ٥٦  dtdVtو ^Qأآ jVt١٢ ر 
 ١٣ . ر�Uان �Up^ أ ٤٨،٥ ٢٠ ٢٠ ٨٨،٥
٣٩ ٢٠ ١٦ ٧٥ X��dk رUp اNZyY� ١٤ 
٤٦،٥ ٢٠ ١٦ ٨٢،٥  j{واdtwt١٥ و 
٤٨ ٢٠ ١٢ ٨٠  htwRا j`W ١٦ 
٤٥،٥ ٢٠ ٢٠ ٨٥،٥ p ىwإهX�N�W رU ١٧ 



 

 ١٨ هzY^ ر�Nc� dة  ٤٥ ١٥ ٢٠ ٨٠
 ١٩ �Ncي ��dtUbWن  ٣٩ ١٠ ١٦ ٦٥

 اUQVQRع  ٨٣٥،٥ ٣٥٥ ٢٨٢ ١٤٧٢،٥
 اw�QRل ٤٤ ١٨،٧ ١٤،٨ ٧٧،٥
 

  نتيجة الطالب يف االختبار البعدي من الدور الثاينتفسري: ٤،٢٠جدول 

 �������� ا� � ا�%ر+�  ا�*(�)'  &%د ا�#"ب  ا
١١  %٥٨ ZQWزd ١٠٠- ٨٠ 
٤  %٢١ wY� ٧٩- ٦٦ 
 ٦٥- ٥٦ UbiWل ٤  %٢١
- - ��dp ٥٥- ٤٠ 
- - �Y�� ٣٩- ٠ 
 ا��.��ع  ١٩  %١٠٠

 

ومن نتائج االختبار البعدي للدور الثاين يبدو أن الطالب قد استطاعوا أن              
يرقوا  استيعام  للقواعد العربية من حيث التطبيق والتحليل والتركيب وخاصـة يف              

وهذا اجلدول اآليت بين لنا ترقية الطالب للقواعد العربيـة مـن            . ألخرييناملؤشرين ا 
  . الناحية الثالثة
  املقارنة بني نتيجة االختبار البعدي للدورين يف كل املؤشر: ٤،٢١جدول 

'01�� ا��.��ع ا
�)7 ا�*56)4 ا�*'آ)2#*� ا

 ا:9*�8ر

٤٣،٨ ١٣،٧ ١٢،٧ ٧٠،٢ 
ا��dbZر اw�bRي 
 w_Rور ا�ول 

٤٤ ١٨،٧ ١٤،٨ ٧٧،٥ 
ا��dbZر اw�bRي 
jpd§Rور اw_R 

 ٧٠،٢وإذا كانت نتائجهم يف االختبار البعدي للدور األول نالت الدرجـة املعدلـة              
ومن حيـث   .  ٧٧،٥كانت نتائجهم يف االختبار للدور الثاين نالت الدرجة املعدلة          

تـاز و جيـد     التصنيف يبدو أن نتيجة الطالب قد وصلت إىل الترقية يف الدرجـة مم            
  . وال أحد نال الدرجة ناقص وضعيف كما يف اجلدول اآليت. ومقبول



 

  املقارنة بني تفسري نتيجة االختبار البعدي للدور األول والثاين: ٤،٢٢ جدول
@D8E��?%ي �5%ور ا��?%ي �5%ور ا=ول ا:9*�8ر ا� ا:9*�8ر ا
�������� ا� ��� ا������ &%د ا�#"ب ا� � &%د ا�#"ب ا

'(�)*� ا�%ر+� ا

 ١٠٠- ٨٠ dZQWز ٦  %٣١،٥ ١١  %٥٨
٦  %٣١،٥ ٤  %٢١ wY� ٧٩- ٦٦ 
 ٦٥- ٥٦ UbiWل ٤  %٢١ ٤  %٢١

- - ٢  %١٠،٦ ��dp ٥٥- ٤٠ 
- - ١  %٥،٣ �Y�� ٣٩- ٠ 
 ا��.��ع ١٩  %١٠٠  ١٩  %١٠٠

 

مـن   % ٨٥إذا كان   ومعيار النجاح الذي قد قرره الباحث مع املدرس هو          
وهذا يعين أن يكون عدد     . من املادة املدروسة   % ٦٥ن يستوعبوا   الطالب يستطيعون أ  

و من نتائج الطـالب يف االختبـار        .  طالبا ١٦ بلغ   ٦٥الطالب الذين ينالون الدرجة     
 ١٦ أو فأكثر بلغ     ٦٥البعدي للدور الثاين ظهر أن عدد الطالب الذين ينالون الدرجة             

  .    اهللالذلك مت البحث يف هذا الدور بعون %. ٨٥طالبا أو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  املناقشة النظرية: املبحث الثالث
  

  اجيادات البحث:  املطلب األول
إعتمادا علي ما يف عرض البيانات،  ميكن للباحث يف هذا البحث أن يصرح 

  : إجادته يف هذا البحث فيما يأيت
إن الطريقة املالئمة اليت تراعي مستوى الطالب تزيل االعتبارات من   .أ 

 .لنحو صعبأن علم ا
إن تدريس القواعد العربية حيسن أن ال يتعمق يف التأويالت  .ب 

والتقديرات واملسوغات حىت ال خيطر ببال الطالب أن هذه املادة 
  .  صعبة

 تدريس القواعد العربية إىل التحليل والتركيب دون  توسيع أهدافإن .ج 
 . جمرد القراءة يكمل الوظيفة لعلم النحو

قواعد العربية حيتاج إىل التطبيق حبد كبري وال يتركز على إن تدريس ال  .د 
 .حفظ القواعد واالستظهار بدون الفهم هلا

 .إن تدريس القواعد العربية حيسن أن ال يقتصر على اإلعراب  .ه 
إن االستغالل ملعلومات الطالب السابقة يساعد على فهم الطالب   .و 

 . للربط بني األبواب النحوية
ادة من النظرية اللغوية احلديثة مفيدة ملدرسي اللغة العربية إن االستف  .ز 

  . وقواعدها يف حتسني جودة عملية التدريس
 

  مناسبة االجادة بالنظريات العلمية:  املطلب الثاين
اللغة العربية لغة شرفها اهللا تعاىل، فأنزل ا كتابه الكرمي، وتكفّل حبفظه 

يا، واصطفاها لتكون لغة البيان املبني والتعبري فضمن عليها حفظًا إهليا أبديا سرمد
إن اللغة العربية لسان اإلسالم ولغة القرآن، ففي رحاا تبدو أبعاد حضارية، . األمني



 

ولكن، . وتظهر ضرورات حاضرة تدعونا لالجتهاد يف تعليمها ودرسها ومدارستها
. وكثرة قواعدهايالحظ قي الوقت احلاضر إعراض الناس عن تعلمها حبجة صعوبتها 

فاللغات كلها صعبة؛ حيتاج االنسان اىل . مع أنه ليست هناك لغة سهلة وأخرى صعبة
  . اجلهد والوقت والصرب ليتمكن من إتقاا

 بالنسبة إىل اللغة العربية فإن هناك أسبابا عديدة تشكلت منها صعوبة القواعد 
هج وعقم الكتب املدرسية جفاف املنا: منها. النحوية يف اال التربوي التعليمي

والطرائق وسوء فهم الغاية من تدريس القواعد وعجز املعلمني واملربني عن استثمارها 
إىل جانب ذلك كله هناك طبيعة يف إكساب املتعلم السالمة اللغوية وتلقائية التعبري، 

وال يشك الباحث أن هناك عسراً يف دراسة . ؛املادة النحوية املدروسة يف حد ذاا
النحو والصرف منشؤه تعويل األقدمني على املنطق وطريقتهم يف االستقراء واالستنتاج 

كل . والقياس والعلة والعامل واحلذف والتقدير والشرط واألحوال واجلائز واملمنوع
  . ذلك جعل مناهج الدرس النحوي والصريف جماالت لكثري من التساؤالت

وتسهيلها لطلبة العلم وتفهيمهم إياها     لذلك، الشك يف أن تيسري القواعد النحوية        
فقد قامت حمـاوالت عديـدة      . هو من أول الواجبات اليت يسعى االستاذ إىل حتقيقها        

لتيسري تدريس حنوها، ومل تكن هذه احملاوالت حديثة العهد، بل تعـود إىل القـرون               
كمـا  فهذا ابن مضاء القرطيب يدعو إىل إلغاء نظرية العامل غـري الواقعيـة،    . السالفة

اعترض على تقدير العوامل احملذوفة ومتعلقات اـرورات و الـضمائر املـستترة يف           
املشتقات، مث طالب بإلغاء التمرينات غري الوظيفية و االقتصار على ما يفيد اللغة واقعاً              

وظهرت تلك احملاوالت بشكل عملي يف صورة كتب تعليمية ميسرة تلـيب            . و فعالً 
ت (خللـف األمحـر     " مقدمة يف النحو  "على سبيل املثال    . حاجة الطالب واملتكلمني  

، وتفاحة أيب جعفر    ) هجرية ١٩٨ت  (للكسائي  " خمتصر يف النحو  "، و ) هجرية ١٨٠
ت (، وملع ابن جين     ) هجرية ٣٣٧ت  (، ومجل الزجاجي    ) هجرية ٣٢٨ت  (النحاس  

  ). هجرية٣٩٢



 

ري النحوي أو   واملالحظ على هذه املؤلفات النحوية أا مل تقترب من أصول التفك          
النظرية النحوية كما وضـعتها البـصرة، وإمنـا اجتهـت إىل التطبيـق والتعلـيم                

ومن اللغويني احملدثني الذين يرى ضرورية إعادة النظر يف النظام النحـوي            .واالختصار
وضع يف هذا الكتاب    ". اللغة العربية معناها ومبناها   "هو الدكتور متام حسان يف كتابه       

دة لدراسة النحو العريب، كانت يف احلقيقة أول نظريـة لدراسـة       الدكتور نظرية جدي  
يف هذا الكتلب أعاد متام حسان صياغة النظـام النحـوي           . النحو العريب بعد سيبويه   

العريب كله على أساس فكرة تضافر القرائن اللغوية يف حتديد املعىن وعدم انفراد العالمة              
كن أن ختتفي يف بعـض األحـوال، فـال          اإلعرابية به إذ اعتربها جمرد قرينة واحدة مي       

وهذا البحث يسعى إىل حتقيق هذه النظرية وإخراجها إىل حيـز           . تستطيع حتديد املعين  
  . الوجود وقد مت تطبيقها وتوصل إىل اإلجادة السابقة ذكرها

ومما سبق ذكره، أن هلذا البحث مسامهة يف تطبيق النظرية اللغوية احلديثة يف 
 وكانت إجياداته مؤكدة النظريات العلمية املوجودة يف إجيابية تدريس اللغة العربية

وبالتايل تفاصيل مناسبة إجادات البحث . الطريقة االستقرائية يف تعليم القواعد العربية
 : مع النظرية العلمية

اليت قد متت تطبيقها تساهم يف إزالة انطباعات الطالب أن هذه إن الطريقة  -
خطاء بعض املدرسني يف تدريس القواعد العربية هو أن ومن أ. املادة مادة صعبة

من هذا، ال يثق الطالب . يرسخ املدرس صعوبة القواعد يف أذهان التلميذ
 . بأنفسهم يف تعلم هذا العلم وبالتايل ليس هلم دوافع ومحاسات فيه

إن االهتمام إىل حد كبري للتطبيق يف تدريس القواعد العربية وعدم التركيز  -
ظ القواعد واالستظهار بدون الفهم هلا أيضا يساهم يف فهم القواعد على حف

 من املفروض أن يوجه املدرس الطالب إىل القاعدة ال أن .العربية وتطبيقها
يعطيه القاعدة جاهزة بل يتدرج معه ا باألمثلة ليصل هلا فيفهم من أين 

ية يف أي جاءت، وبذلك تركز يف ذهنه بدليل أننا لنحفظ قاعدة أو أي نظر



 

كثري من : لقد قال أحد املربن يف هذا اال.  فاألساس الفهم يليه احلفظ. جمال
وإن القاعدة ليست هي اهلدف بل تطبيقها هو . التطبيقات وقليل من القواعد

  . اهلدف
عدم اقتصار تدريس القواعد العربية على اإلعراب يساهم يف تيسريها  -

ه هو الذي يؤدي إىل الدخول يف املسائل ألن االهتمام املبالغ فيوتبسيطها 
النحوية املعقدة كمسائل التقدير واالفتراض وحشد األمثلة الشاذة، األمر الذي 

 وال يتياسر مع مبادئ تعليم القواعد يعقد العملية التعليمية للدارسني املبتدئني
   .العربية

بط بني االستغالل ملعلومات الطالب السابقة للرإن أسلوب املناقشة يف  -
 مشاركة ومعلوم أن. األبواب النحوية خيلق جو حيوي ديناميكي يف الفصل

يستثري قدرام  والطالب الفعلية يف املناقشة يزداد تقديرهم للعلم الذي يتعلمونه
ومن أخطاء بعض املدرسني يف تدريس القواعد العربية هو أن يكون . العقلية

ذي ميهد ويعرض ويربط ويوازن املعلم ملقيا فقط أو يف غالب درسه وهو ال
 . ويستنتج والتالميذ متلقون

ومن الناحية النظرية، كانت الطريقة االستقرائية املبنية على نظرية التعليق  -
 . تؤكد إجيابيات هذه الطريقة يف تدريس القواعد العربية

   
  
  
  
  
  
  



 

 
 
 

 
 
 
 

ملخص النتائج واملقترحات والتوصيات : الفصل اخلامس  
  ملخص النتائج -١
  املقترحات  -٢
 التوصيات -٣

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

   ملخص النتائج -١
 

إعتمادا علي النتائج اليت حصل عليها الطالب يف االختبار القبلي واالختبار 
 :  ميكن للباحث يف هذا البحث أن يتلخص فيما يأيت البعدي يف الدورة األوىل والثانية،

 تعليم اللغة العربية يف ضوء نظرية التعليق استخدام الطريقة االستقرائية يف  .أ 
ينمى كفاءة الطالب يف تطبيق القواعد النحوية من جانب الذكر للقاعدة 
ووضع الشكل للكلمة واملوازنة بني الوظيفة النحوية والتحديد للجملة 

  االمسية 
ق استخدام الطريقة االستقرائية يف تعليم اللغة العربية يف ضوء نظرية التعلي .ب 

ينمى كفاءة الطالب يف حتليل األخطاء النحوية من جانب املطابقة بني 
 الكلمات يف اجلملة االمسية 

استخدام الطريقة االستقرائية يف تعليم اللغة العربية يف ضوء نظرية التعليق  .ج 
  ينمى كفاءة الطالب يف تركيب اجلملة االمسية الصحيحة

  
  املقترحات -٢

 على حماولة وتطبيق النظرية اللغوية احلديثة يف تـدريس  نظرا هلذا البحث يركز  
اللغة العربية، فينبغي للباحثني اآلخرين أن يطوروا هذا البحث يف تطبيـق النظريـات              

وأيضا أن يطوروا تطبيق هذه الطريقة يف       . اللغوية األخرى يف واقع تدريس اللغة العربية      
  . املوضوعات األخرى

  
  التوصيات-٣

  :تنمية كفاءة الطالب النحوية مبا يأتىاقترح الباحث ل
-أن يهتم املعلم بالتطبيق للقواعد النحوية إىل حد كبري وال يتعمق فيها  .أ 

 .  حىت ال خيطر على أذهان الطالب أن هذه املادة صعبة- وخاصة للمبتدئني



 

أن يربط املعلم بني األبواب النحوية وبني علم الصرف يف تدريس القواعد  .ب 
 يستطيع الطالب أن يطبقوا كل ما تعلموه يف قراءة النصوص النحوية حىت

 . العربية وفهمها
أن يهتم املعلم باستغالل معلومات الطالب واسترجاعها يف تدريس القواعد  .ج 

 . العربية
 .   أن ال يقتصر املعلم أهداف التدريس يف القراءة بل يف التحليل والتركيب  .د 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  ملراجعاملصادر و ا
  

  املصادر . أ
  القرآن الكرمي  .١
. املستدرك على الصحيحني مع تعليقات الذهيب يف التلخيصاحلكيم،  .٢

   )برنامج املكتبة الشاملة اإلصدار الثاين(
  
  املراجع . ب

دار . ١٠ط .  املوجه الفين ملدرسي اللغة العربية.إبراهيم، عبد العليم .٣
  دون سنة  . املعارف، القاهرة

 )برنامج املكتبة الشاملة اإلصدار الثاين. (١ج . املقدمة. بن خلدونا .٤
برنامج املكتبة الشاملة اإلصدار .  ( ١ج . الصاحيب يف فقه اللغة.  ابن فارس .٥

 ) الثاين
. تعليم اللغة العربية األطر واإلجراءات. أبو بكر، عبد اللطيف عبد القادر .٦

  م ٢٠٠٣ .مكتبة الضامري للنشر والتوزيع، عمان
 دار .املبادئ األساسية يف طرق التدريس العامة. آل ياسني، حممد حسني .٧

   م١٩٧٤. القلم، بريوت
املراجعة العلمية والفنية وحدة .  طرائق التدريس.التحيفي، حممد بن سعد .٨

    هـ١٤٢٠. التطوير بإدارة التدريب التربوي، الرياض

. فقه اهللا وسر العربية  .عيل أبو منصورعبد امللك بن حممد بن إمسا، الثعاليب .٩
   )برنامج املكتبة الشاملة اإلصدار الثاين(

دار الكتب . ٣. طالتعريفات،  كتاب. اجلرجاين، الشريف علي بن حممد .١٠
  م١٩٨٨. العلمية، بريوت



 

.  مكتبة التوبة، الرياض.طرائق تعليم اللغة العربية. اخلطيب، حممد إبراهيم .١١
٢٠٠٣  

  ب ت. دار الفكر، بريوت. ١ج . املزهر يف علوم اللغة وأنواعهايوطي، الس .١٢

دار املعارف، .  التوجيه يف تدريس اللغة العربية.السمان، حممود علي .١٣
  ١٩٨٣. القاهرة

دار الفكر . ٢ط . نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة. الطنطاوي، حممد .١٤
  ١٩٦٩. العريب، القاهرة

الدار العربية . التفكري اللساين يف احلضارة العربية. الماملسدي، عبد الس .١٥
  ١٩٨١. للكتاب، تونس

جامعة أم .  تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى.الناقة، حممود كامل .١٦
  م١٩٨٥. القرى، مكة

مؤسسة . ٣ط . املوجه العملي ملدرس اللغة العربية. اهلامشي، عابد توفيق .١٧
  ١٩٨٣. الرسالة، بريوت

اهليئة العامة املصرية العامة .  اللغة العربية معناها ومبناها.حسان، متام .١٨
   ١٩٧٩. للكتاب، القاهرة

 دار املعارف، القاهرة، ب ت  . ٤. ط. ٣ج  .النحو الوايف.  حسان، عباس .١٩

  ١٩٩٤. مكتبة اآلداب، القاهرة. اللغة والبحث اللغوي.  خلف، عادل .٢٠
منشأة املعارف، . احث التخصيص عند األصوليني والنحاةمب. سعد، حممد .٢١

  ب ت  . اإلسكندرية

الدار . ٥ط .  تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق.شحاتة، حسن .٢٢
  م  ٢٠٠٢.  املصرية اللبنانية، القاهرة

. مناهج البحث العلمي مفهومه أدواته أساليبه. عبيدات، ذوقان وآخرون .٢٣
   ١٩٨٢.  للنشر والتوزيع،  عماندار ادالوي



 

. أزمنة للنشر والتوزيع، عمان.  فصول يف الثقافة اللغوية.علوش، مجيل .٢٤
 م١٩٩٩

. عامل الكتب، القاهرة. ٦. ط.البحث اللغوي عند العرب. عمر، أمحد خمتار .٢٥
  م١٩٨٨

دار ادالوي للنشر والتوزيع،  . مناهج البحث. عناية، غازي حسني .٢٦
   م ١٩٨٢. عمان

. مكتبة الشروق الدولية، القاهرة. ٤.ط. املعجم الوسيط. جممع اللغة العربية .٢٧
  م ٢٠٠٤

جامعة امللك سعود، . ٢.ط. اختبارات اللغة. حممد، حممد عبد اخلالق .٢٨
   م  ١٩٩٦. الرياض

. مكتبة الفالح، الكويت.  تدريس فنون اللغة العربية.مدكور، علي أمحد .٢٩
  م ١٩٨٤

 دار النفائس، .خصائص العربية وطرائق تدريسهاحممود . معروف، نايف .٣٠
  م١٩٨٥. بريوت

  ب ت. دار ضة، القاهرة. فقه اللغة.  وايف، علي عبد الواحد .٣١

 دار الثقافة اإلسالمية، .فقه اللغة العربية وخصائصها.  يعقوب، إميل بديع .٣٢
  م ١٩٨٣.بريوت

  

  البحوث . ج
 

تعليم القواعد األجرومية يف املعهد السلفي تكال رجو  . األنام، خري .٣٣
كلية التربية جبامعة سونن كاليجاغا اإلسالمية . ماكالنج جاوى الوسطى

   م ٢٠٠٥احلكومية يوكياكرتا، 



 

املطابقة يف النحو العريب وتطبيقاا يف . السامرائي، فراس عصام شهاب .٣٤
  م ٢٠٠٥لبصرة،  جامعة البصرة كلية اآلداب، ا.القرآن الكرمي

تعليم كتاب ألفية ابن مالك على ضوء النظريات التعليمية . أمني، سيف .٣٥
كلية الدراسات . دراسة احلالة مبعهد بستان العلوم تاسيكماليا جاوى الغربية

  م ٢٠٠٢العليا باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، 
ب قسم تدريس اللغة ترتيب اكتساب اجلملة العربية عند طال.  باميل، جون .٣٦

. العربية لكلية التربية جبامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية بباكن بارو
   م  ٢٠٠٤كلية الدراسات العليا باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، 

جامعة اجلزائر، معهد . القرائن املعنوية يف النحو العريب. توامة، عبد اجلبار .٣٧
 أطروحة دكتوراه ) ١٩٩٥-١٩٩٤(ة اجلامعية السن. اآلداب واللغة العربية

تدريس كتاب شرح اآلجرومية يف مدرسة مفتاح العلوم االبتدائية جوزي،  .٣٨
كلية الدراسات العليا باجلامعة . باملعهد السلفي سيداقريي باسوروان

  م ٢٠٠٣اإلسالمية احلكومية ماالنج، 
املدرسة الثانوية مشكالت تعليم القواعد النحوية يف . لوبيس، شهرية .٣٩

 كلية الدراسات العليا باجلامعة اإلسالمية .اإلسالمية احلكومية الثانية ميدان
   م ٢٠٠٣احلكومية ماالنج، 

تعليم تركيب اجلملة العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية . هندرتو .٤٠
كلية الدراسات العليا باجلامعة اإلسالمية احلكومية . جوكجاكرتا الثالثة

   م ٢٠٠٢نج، ماال
 

 املقاالت . د

. الطريقة املثلى لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا.  األلوائي، حمي الدين .٤١
   .www://http.htm.46/27/Magazine/sa.edu.iu من شبكة



 

  ظاهرة التقدمي والتأخري يف النحو العريب.الشاعر، صاحل .٤٢
)http://salihalshair.jeeran.com( 

مظاهره ـ : الضعف العام يف اللغة العربية.   عبد اللّطيف أمحد،الشويرف .٤٣
 من شبكة .آثاره ـ عالجه

htm.10.p/arabe_Langue/ARABIC/pub/ma.org.isesco.www://http  
.  االهتمام باللغة أولوية إن أردنا املقاومة وإدراك النص القرآين.حسان، متام .٤٤

  did?asp.default/print/com.asharqalawsat.www://http=401016من شبكة 

  ) ٢٠٠٨ فرباير ٤( 
، جملة جممع اللغة العربية اجلزء الثاين بط التواردضوا.  ______ .٤٥

  م١٩٨٦مايو / هـ١٤٠٦واخلمسون شعبان 
، جملة جممع اللغة ظاهرة الربط يف التركيب واألسلوب العريب.  ______ .٤٦

   م ١٩٨٨نوفمرب - هـ١٤٠٩، ربيع األول ٦٣العربية ج 
البحث " عنوان مقالة يف دورة ب(، البحث اإلجرائي.  سلطان، مرمي حممد .٤٧

العربية املتحدة وزارة  ، دولة اإلمارات)مبدرسة مربح للبنات" اإلجرائي
  ٢٠٠٧/ ١٩/٢التعليمية،  والتعليم منطقة الفجرية التربية

دور التنغيم يف حتديد معىن اجلملة . عوض، سامي و عادل علي نعامة .٤٨
العدد ) ٢٨(د جملة جامعة تشرين  اآلداب والعلوم اإلنسانية الالعربية، 

  م ٢٠٠٦) ١(
  
  
  
  
  
  
  
  



 


�	��א��������
�	��א������א���
�	��א������א���
�	��א������א����א� �� �� �� �
 
 
 

 

   عبد البسيط:      االسم
   عبد اهللا:    اسم األب 

  آسية :    اسم األم
   م١٩٨٢ أبريل ١٥بكالوجنان، :    تاريخ الوالدة

 
  ١٩٩٤حصل على شهادة التعليم االبتدائي يف بكالوجنان عام  •
 ١٩٩٧حصل على شهادة التعليم اإلعدادي يف بكالوجنان عام  •

 ٢٠٠٠حصل على شهادة التعليم الثانوي يف بكالوجنان  عام  •

سافر إىل يوكياكرتا لدراسة علم اللغة العربية وأدا يف كليات اآلداب للجامعة  •
، وخترج بدرجة ٢٠٠٠اإلسالمية سونن كاليجاغا احلكومية يوكياكرتا عام 

إىل جانب ذلك، تعمق يف .  ٢٠٠٤نيس يف علم اللغة العربية وأدا عام الليسا
  . ٢٠٠٣العلوم اإلسالمية يف املعهد واحد هاشم اإلسالمي وخترج عام 

 يف اجلامعة اإلسالمية اإلندونيسية Akta IV)(اشترك يف برنامج تأهيل املعلمني  •
  ٢٠٠٥يوكياكرتا عام 

 ملادة اللغة ٢٠٠١اإلسالمية واحد هاشم عام عني مدرسا يف املدرسة املتوسطة  •
 .  العربية والنحو

 ملادة علم ٢٠٠١عني مدرسا يف املدرسة الثانوية اإلسالمية واحد هاشم عام  •
 .   النحو والصرف ومنهج الترمجة

عني مدرسا يف املدرسة الدينية لطالب اجلامعة يف معهد واحد هاشم اإلسالمي  •
 . و والصرف ومنهج الترمجة ملادة علم النح٢٠٠٣عام 

عني مدرسا يف املعهد العايل قسم الفقه والتفسري يف معهد واحد هاشم اإلسالمي  •
 .  ملادة منهج الترمجة٢٠٠٥عام 



 

 : له عدة كتب يف جمال اختصاصه يف اللغة العربية، منها      • 
 ) ٢٠٠٥باللغة اإلندونيسية، (شرح العوامل املائة للجرجاين  �
 ) ٢٠٠٤( الثالثي ارد اصطالحيا ولغويا تصريف  �
حبث تكميلي، (السجع يف القرآن بني الباقالين واجلاحظ ؛ دراسة مقارنة  �

٢٠٠٤ (  
 

 : أما الكتب املترمجة فمنها
 Muhammad Sang Guruالتربية النبوية لعثمان قدري مكانيسي  �

Agung, Yogyakarta: Diva Press, 2003  
 ) حتت الطبع، مطبعة منارا قدس يوكياكرتا(رنوجي تعليم املتعلم للز �
حتت الطبع، (عالج النسيان وكيف جتعل ذاكرتك قوية حملد عيسى داود  �

 )مطبعة منارا قدس يوكياكرتا
االس السنية يف شرح األربعني النووية ألمحد بن احلجازي الفشاين  �

 )حتت الطبع، مطبعة منارا قدس يوكياكرتا(
ن شرح رياض الصاحلني أليب الوليد هشام بن علي السيديين حة الناظري �

 )حتت الطبع، مطبعة منارا قدس يوكياكرتا(

 

 

 

 

 
 

  
  
  


