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  ة إندونيسـياـجمـهوريـ
  وزارة  الشـؤون الدينيـة

  بماالنج  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية
  ة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـةـكلي
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  )  نوسا تنجارا الغريبة تاراممباملتوسطة اإلسالمية الرئيسية مدرسة  دراسة جتريبية يف(
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  إذا فشلتَ ال تندم ألّن الفشل يورث النجاح
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  داءــــــــإه
  
  

  حفظها اهللا حسنة رحمه اهللا تعالى ووالدتي  أنوار إلى والدي
  ...حب العلم والدأب لنيله و جزامها خرياً، ألن هلم الفضل بعد اهللا يف تشجيعهم يل يف 

م يوم القيامة   وأسأل اهللا تعاىل أن جيعله يف ميزان حسنا
  

  وإلى أهل بيتي
  وفتح الخبير, العزم او لو وأ, محمد علما أوالديو  حميتيزوجتي الصالحة 

  أبقاهم اهللا معي يف الشدة والرخاء
  
  

  وإلى أساتذتي وأستاذاتي
  عليهم صبيب الرمحة والرضوان

   
  

  إلى الذين يحرصون على اللغة العربية حرصهم على وجود األمة وبقائها
   رسل حضارة أسهمت وتسهم في خدمة اإلنسان

  رب الربيةبارك اهللا هلم يف السري إىل 
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  و تقدير شكر
  

الَ  َ ان و َك َ و من علمه م ُل ان، الَّذِي الَ خيَْ َ ان، املعبود ىف كل زم َ ِس ل ل ود بُِك ُ م ْ ح َ مد هللا اْلم َ احلْ
د، أنزل على رسله كتبه،  الَ ْ َو ْ األ َ ن الصاحبة و اه واألنداد، وتنزه عَ َ ب َشْ ْ ن األ ّ عَ ُ شان عَن شان، جل غله يشْ

ِل لنعمه احلسان، فأظهر احلْ  ائ َ س َ شرع اْلو َ ة للنَّاس، فاختص بِهِ و َ َمحْ آن ر ْ ر أنزل اْلقُ َ ل و اطِ َ ق، وأزهق اْلب
ام  َ م ِْ اإل َ وث من عدنان، الرضى األحكم، و ُ ع ْ بـ َ لني واآلخرين، اْلم َوَّ ْ أشرف خلقه وأفضلهم، سيد األ

هِ  ْ ي َل م لإلنس واجلان، سيدنَا وموالنا حمَُمَّد بن عبد اهللا صلى اهللا عَ َظ َعْ ْ ول األ ُ الرَّس َ لى آله، األقوم، و وعَ
مان ْ ار األ نان ىف دَ ى اجلْ ة تبلغهم َأعَل الَ َ ابه، وأنصاره ص َ ح ْ َأص َ   .و

ّ اهللا علي باالنتهاء من إعداد هذا البحث، فله احلمد والثناء على جزيل نعمائ  هوقد من
ج هذا البحث إىل حيز الوجود ، ومل ا خر إلذين كان هلم فضل يف ل عرفانالشكر والو  .هوعظيم عطائ

  : ومنهم ل مفقود إال وهلم جزاء من عند اهللا امللك املعبود، هلم عميكن 
اإلسالمية موالنا مالك إبراهيم  جامعة فرايوغو، مديرو إمام س األستاذ الدكتور فضيلة

  .االنجمباحلكومية 
موالنا مالك إبراهيم  امعةجلالدراسات العليا  كلية عميد، مهيمناألستاذ الدكتور  فضيلة

  .االنجمباإلسالمية احلكومية 
الدراسات العليا  كليةتعليم اللغة العربية   قسمرئيس  ،شهداء صاحلمساحة الدكتور 

  .االنجمباإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراهيم  امعةجل
أفاد قد ، املشرف األول الذي  حممد شيخون حممد سليمانالدكتور األستاذ مساحة 

 ً   .إىل أن متت هذه الرسالةبداية المنذ  وأرشده ،الباحث علميًا وعمليا
الذي قد أفاد الباحث يف تصحيح  ، املشرف الثاينمشهودي حممد جمابمساحة الدكتور 

  .الكتابة، حىت ال تأيت هذه الرسالة إال وهي حميطة بإصابة الكلمات الواضحة
 تاراممب املتوسطة اإلسالمية الرئيسيةمدرسة وإىل مجيع األساتذة خاصة إخواين وأخوايت يف 

  .هذا البحث هابتطل يتال نيل البياناتين يف واساعد نالذينوسا تنجارا الغربية 
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 كليةتعليم اللغة العربية   قسماملعلمني يف  ةإىل األساتذ وكذلك الشكر والتعظيم
، وهم الذين تركوا أماكنهم وبذلوا أنفسهم يف نشر العلوم واحلكم، كان هلم جزيل الدراسات العليا

 . املنن والنعم
ّ و  لعلم واملعرفة امن حب  قليبه ىف نقشا مااحملبوبني الشكر والتكرمي على  إىل والدي

  .حميطا يب مدى األزمانا موكان دعائه. ىف العملالقلب خالص إو 
 حيزإىل وإخراجه هذا العمل املتواضع أداء  يفوزمالئي وكل من ساهم  صحايبوأل

  . جزاهم اهللا خري اجلزاء وجعلهم من عباده احلنفاء .الوجود خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان
  

  .املوفق إىل أقوم الطريقواهللا 
  

  الباحث         
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  وزارة الشؤون الدينية
  بماالنج  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية

  ة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـةـكلي
  المشرفینتقریر 

  

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  . له وصحبه أمجعنيآ ىواملرسلني وعل

  

      : الذي حضره الطالب ليميتكبعد االطالع على البحث ال
  فطاين:   االسم الكامل
 S-2/٠٩٧٢٠٠٣٢:   رقم التسجيل

  تعليم قواعد اللغة العربية استخدام الطريقة االستقرائية يف   موضوع البحث
  مهارة الكتابة رتقيةل

   املتوسطة اإلسالميةسية الرئيمدرسة  دراسة جتريبية يف(
  )نوسا تنجارا الغربية مبتارام

       

  .اجلامعةوافق املشرفان على تقدميه إىل جملس 
  

  املشرف األول
  

 حممد شيخون حممد الدكتوراألستاذ 
 سليمان

  املشرف الثاين
  

  مشهودي جمابحممد  الدكتور
 ١٩٦٦١١٢١٢٠٠٢١٢١٠٠٠: رقم التوظيف

  

  االعتماد،
  رئيس قسم تعليم اللغة العربية

 
  

  شهداء صالحالدكتور 
  ١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١: رقم التوظيف
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  وزارة الشؤون الدينية
  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية  بماالنج

 كليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـة
  

 

  اعتماد لجنة المناقشة
  :عنوان البحث

  استخدام الطريقة االستقرائية في تعليم قواعد اللغة العربية
  مهارة الكتابة لترقية

  )مبتارام نوسا تنجارا الغربية سية املتوسطة اإلسالميةالرئيدراسة جتريبية يف مدرسة (
  لنيل درجة املاجستري قسم تعليم اللغة العربيةحبث تكميلي 

  

  S-2 /٠٩٧٢٠٠٣٢: التسجيل رقم     فطاىن:    الطالب إعداد
  

وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة املاجستري يف تعليم  املناقشةقد دافع الطالب عن هذا البحث أمام جلنة 
    .م ٢٠١١ ني يو  ٢٥ بتالساللغة العربية، وذلك يف يوم 

  :األساتذة ةمن الساد ملناقشةوتتكون جلنة ا
  .................. :التوقيع  رئسيا ومناقشا  بكري حممد خبيت أمحدالدكتور  - ١
  .................. :التوقيع  مناقشا  شهداء صاحلالدكتور  - ٢
  .................. :التوقيع  مشرفا ومناقشا   حممد شيخون حممد الدكتوراألستاذ  - ٣
  .................. :التوقيع  مشرفا ومناقشا  مشهودي جمابحممد  الدكتور - ٤

  ،عتماداال
  الدراسات العلياعميد كلية 

  
  مهيمناألستاذ الدكتور 

   ١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥ :رقم التوظيف
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  إقرار الطالب
  

  : أنا املوقع أدناه، وبيانايت كاآليت
  فطاين:   االسم الكامل
 S2/٠٩٧٢٠٠٣٢:   رقم التسجيل

   نوسا تنجارا الغربية متارام سكربيال فندامس الغربية:     العنوان
  

ا لتوفري شرط   لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربيةأقرر بأن هذه الرسالة اليت حضر
  : عنوانحتت االنج مب اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراهيم امعةجلاالدراسات العليا  كلية

  

  مهارة الكتابةترقية تعليم قواعد اللغة العربية لاستخدام الطريقة االستقرائية في 
  )مبتارام نوسا تنجارا الغربية سية املتوسطة اإلسالميةالرئيدراسة جتريبية يف مدرسة (

  

ا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر ا وكتبتها بنفسي وما زور ا من موإذا ادعى أحد . حضر ستقبال أ
ا فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية  على ذلك، ولن تكون املسؤولية على  تأليفه وتبني أ

  . االنجمب اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبراهيم جامعةيف الدراسات العليا  كليةاملشرف أو على  
  . أحد على ذلكجيربين  إلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وملحررت هذا اقد هذا، و 

  
  م   ٢٠١١ ينيو  ٨ ماالنج،       
  توقيع صاحب اإلقرار        

  
  فطاني

  ٠٩٧٢٠٠٣٢ :التسجيلرقم 
 
 
 
 
 



 ط 
 

  مستخلص البحث
  

استخدام الطريقة االستقرائية يف تعليم قواعد اللغة العربية لرتقية مهارة الكتابة  ،٢٠١١فطاني، 
: املشرف األول ).اإلسالمية مبتارام نوسا تنجارا الغربيةدراسة جتريبية يف مدرسة الرئيسية املتوسطة (

  .حممد جماب مشهوديالدكتور : حممد شيخون حممد سليمان، واملشرف الثاينالدكتور األستاذ 
  

  .الطريقة االستقرائية، تعليم قواعد اللغة العربية، مهارة الكتابة :الكلمات األساسية
  

إن طريقة التدريس تعين اخلطة اإلمجالية الشاملة لعرض مواد تعليم اللغة وترتيبها بشكل حيقق 
م ووظيفة اللغة؛ أي أن الطريقة . األهداف املنشودة وميكن وراء كل طريقة تصور معني لعملية التعّل

ا ا وتضع مسوغا ناك ولتنفيذ كل طريقة جيب أن تكون ه. تنطلق من مداخل خاصة حتكم خطوا
  .  جمموعة من أساليب العمل اليت ميكن اتباعها يف الصف الدراسي، وهذه الساليب تسمى إجراءات

ا  ،وتنظيم فكري، من ترتيب منطقي، الطريقة االستقرائية هي تسري على النمط العقلي إذ أ
ا بينها من والتعرف على م , واملوازنة بينها, و مالحظة نتائجها , تقوم على دراسة األجزاء وفحصها 

  . وذلك كدرس القواعد الذي تتقدمة أمثله, تشابه أو تضاد 
ا على اإلنسانو  وقد كان من متام هذه النعمة أنْ جعل . اللغة من أكرب النعم اليت امنتّ اهللا 

ر تعلم تلك األمور وتعليمها، فدون  ّ لها، وتيس ا وحروفَها وكلملتها ومجُ م أصوا اهللا للغة قواعدَ  حتُك
رية، ألن ذلك يعين دراسة مئات األصوات واحلروف وآالف الصيغ القوا م أية لغة بشَ عد يستحيل تعّل

ا اللسان والقلم عن اخلطأ منها  .وماليني اجلمل واللغة العربية تشتمل على العلوم الكثرية اليت تعصم 
الكفاية على أهل  وبالنظر من ناحية احلكم، فحكم الشارع ىف تعليم النحو فرض  .النحو والصرف

  .كل ناحية والعني على قارئ التفسري واحلديث
وللنحو له عالقة قوية  بالتعبري الشفهي والكتايب وتنمية الثروة اللغوية، فالتعبري الشفهي 
والكتايب أساس الذي تقوم عليه سالمة التعبري؛ ولن تكون أساليب التالميذ سليمة إال بعد متكنهم 

تطاعهم تطبيقها على كالمهم وكتابتهم، ألن اإلملام بالقواعد النحوية يساعد من القواعد النحوية واس
كما أن القواعد النحوية تريب لدى الطالب . على استعمال األلفاظ واجلمل استعماال صحيحا



 ي 
 

جمموعة من االجتاهات والقيم املرغوبة وجمموعة من مهارات التفكري مثل الدقة، واحلرص، وقوة 
  .نة، ودقة التفكري، والقياس املنطقياملالحظة، واملواز 

واملهارات اللغوية الباقية هي مهارة . وأما الكتابة فهي مهارة من املهارات اللغوية األربع
وكل مهارة على حدة تتعلق باملهارات الثالث الباقية . االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة

  . بأساليب متنوعة
كما تعترب القدرة على الكتابة هدفا أساسيا من . ارات اللغةتعترب الكتابة مهارة مهمة من مه

والكتابة كفن لغوي  ال تقل أمهية عن احلديث والقراءة، فاذا كان . أهداف تعلم اللغة األجنبية
احلديث وسيلة من وسائل اتصال االنسان بغريه من أبناء األمم األخرى، به ينقل إنفعاالته ومشاعره 

غاياته، واذا كانت القراءة أداة االنسان ىف الرتحال عرب املسافات البعيدة وأفكاره ويقضي حاجته و 
  .واألزمنة العابرة والثقافة املختلفة، فإن الكتابة تعترب من مفاخر العقل االنساين ودليل على عظمته

كيف ميكن استخدام الطريقة االستقرائية يف تعليم قواعد  )١( :هيفوأما أسئلة هذا البحث 
مجل مفيدة ىف الصف الثامن  يفعربية لرتقية مهارة التالميذ يف كتابة الكلمات العربية وتركيبها اللغة ال

مامدى فعالية استخدام الطريقة ) ٢. (مبدرسة الرئيسية املتوسطة االسالمية متارام نوسا تنجارا الغربية
 يفة الكلمات العربية وتركيبها االستقرائية يف تعليم قواعد اللغة العربية لرتقية مهارة التالميذ يف كتاب

  . مجل مفيدة ىف الصف الثامن مبدرسة الرئيسية املتوسطة االسالمية متارام نوسا تنجارا الغربية

 quasi experimental designبتصميم شبه التجرييب املنهج التجرييب ومنهج هذا البحث هو   
موعتني وهو حماولة للتحكم يف مجيع . هو أقرب مناهج البحث حلل املشاكل بالطريقة العلمية ،با

دف املتغريات و العوامل األساسية باستثناء متغري واحد ، حيث يقوم الباحث بتطويعه أو تغيريه 
  .Kuantitative        approachوهذا البحث باملدخل الكمى . حتديد و قياس تأثريه يف العملية

يف  ن استخدام الطريقة االستقرائيةإ) ١: (ا نتائج هذا البحث فيمكن أن تتلخص فيا يأيتأم  
تعليم قواعد اللغة العربية لرتقية مهارة التالميذ يف كتابة الكلمات العربية وتركيبها إىل مجل مفيدة 

) ٢(الباحث من حيث تنفيذه مالئم ملستوى الطلبة الدراسية املتوسطة اإلسالمية،  قام بهالذي قد و 
يف تعليم قواعد اللغة العربية لرتقية مهارة التالميذ يف كتابة الكلمات  الطريقة االستقرائيةاستـخدام 

سالمية العربية وتركيبها إىل مجل مفيدة لدى الطلبة يف الصف الثامن مبدرسة الرئيسية املتوسطة اإل
ال ويؤثر جوهريا، وأشار إىل ذلك ّ داللة الفرق بني االختبار القبلي و البعدي يف أن : متارام  فع



 ك 
 

أكرب من قيمة ت اجلدول يف املستوى  ١٧،٨٧٥" ت االحصائي"قيمة  الفصل التجرييب تدل على أن
الفصل  داللة الفرق بنيوأما . ٢،٠٤% = ٥وأكرب من املستوى املعنوي  ٢،٧٥% = ١املعنوي 

أكرب من قيمة  ٧،٠٣٢" ت االحصائي"قيمة  تدل على أن الضابط و التجرييب يف االختبار البعدي
عىن ميوهذا . ٢،٠٠% = ٥وأكرب من املستوى املعنوي  ٢،٦٥% = ١ت اجلدول يف املستوى املعنوي 

اللغة العربية  أن فروض هذا البحث مقبولة وخالصتها أن استخدام الطريقة االستقرائية يف تعليم قواعد
 .فعال يف ترقية مهارة الكتابة بالرتكيز على كتابة الكلمات العربية وتركيبها إىل مجل مفيدة
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Some of Arabic grammer 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.   

 The formulation of the problem in this research is: 'How is the Arabic grammar 
competency development of the students Madrasah Tsanawiyah Al-Raisiyah Sekarbela 
Mataram NTB, by inductive method for improving the ability in arranging words into 
sentences or paragraphs. The purpose of this research is to get an empiricaldescription about 
Arabic grammar competency development for improving the ability in arranging words, the 
student used the inductive method. 

This research used the experiment research method by quantitative approach. The 
population research include of the students class VIII in Madrasah Tsanawiyah Al-Raisiyah 
Sekarbela NTB Mataram period 2010/2011.  And The instrument research are the researcher, 
observation, interview and test.  While the sample research is the students class VIII A 
contain of 30 students.  

The results of this research are: (1).  That Arabic grammar learning by using an 
inductive method for improving the writing skills has a significancg effect to student values 
(2) There is a difference academic achievement among students who are taught Arabic 
grammar between inductive and deductive method.  And the result is that t account = 17.875 
and t table = 2.75.  Then the result of t account is  bigger than t table.  Then H0 is rejected and 
H1 is accepted, it means that Arabic grammar learning by  inductive method for improving 
the students writing skill is effective and better than Arabic grammar learning by  inductive 
method.  
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Kata Kunci: Metode Induktif, Pengajaran Tata Bahasa Arab, Kemahiran Menulis. 
  

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 menfokuskan 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 lingustik 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 Ar-Raisiyah Sekarbela Kota Mataram 
NTB dengan metode induktif dalam meningkatkan kemampuan menyusun kata-kata ke 
dalam kalimat atau paragraf, dan sejauhmana efektifitan metode induktif dalam pembelajaran 
tata bahasa Arab dalam dalam meningkatkan kemampuan menyusun kata-kata ke dalam 
kalimat atau paragraf  

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran empirik tentang pengembangan 
kompetensi tata bahasa Arab 
Siswa dengan menggunakan metode induktif dalam meningkatkan kemampuan menyusun 
kata-kata ke dalam kalimat atau paragraf. 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen dengan pendekatan 
kuantitatif. Populasi dari penelelitian ini meliputi para siswa kelas VIII Madrasah Ar-
Raisiyah Sekarbela Mataram NTB Tahun Ajaran 2010/2011. Adapun instrumen penelitian 
adalah peneliti sendiri, observasi, wawancara dan tes. Sedangkan sampel penelitian penulis 
mengambil siswa kelas VIII A dengan jumlah 30 siswa. 
 Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1). Bahwa pembelajaran tata bahasa 
Arab dengan menggunakan metode induktif untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa 
berpengaruh secara signifikan terhadap nilai siswa (2) ada perbedaan dalam prestasi belajar 
antara siswa yang diajarkan tata bahasa Arab dengan metode induktif dengan metode 
deduktif. Dengan hasil bahwa t hitung = 17,875 dan  t table = 2,75. Maka t dihitung hasilnya 
lebih besar dari t table. Shingga H0 ditolak dan H1 diterima, artinya bahwa pembelajaran tata 
bahasa Arab dengan metode induktif dalam meningkatkan kemampuan menulis siswa efektif 
dan lebih baik dari pada metode pembelajaran bahasa Arab dengan metode deduktif. 
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  محتويات البحث
  

  الصفحة  الموضوع
    صفحة الغالف
  أ  ....................................................................صفحة العنوان 

  ب  ...........................................................................استهالل 
  ج  ..............................................................................إهـداء 

  د  ..................................................................الشكر والتقدير 
  و  ....................................................................تقرير املشرفني 

  ز  .............................................................اعتماد جلنة املناقشة 
  ح  ..................................................................... إقرار الطالب 

  ط  ...............................................................مستخلص البحث 
  ك  ............................................مستخلص البحث باللغة اإلجنليزية 

  م  .........................................مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية 
  س  ............................................ ....................حمتويات البحث 

  ر  ............................................ .......................قائمة اجلداول 
  ش  ............................................ ........................قائمة املالحق 

    

  الفصل األول
  أساسيات البحث

١  

  ١  ............................................ ........................املقدمة     - أ
  ٥  ............................................ .............البحث   أسئلة  –ب 
 ٥  .......................................................... أهداف البحث   - ج 

 ٦  ............................................ ...............فرروض البحث  - د 

 ٦  .............................................................أمهية البحث  -هـ 

  ٧  .............................................................حدود البحث   –و 



 س 
 

  ٨  .......................................................حتديد املصطلحات   -ز 
  ٨  ...........................................الدراسات السابقة    -ح

    

  الفصل الثاني
  اإلطار النظري

١٣  

  ١٣  ............................................ الطريقة االستقرائية  :األولاملبحث 
  ١٣  ..............................................الطريقة االستقرائية مفهوم  - أ

  ١٤  ..............................................نشأة الطريقة االستقرائية  -ب
  ١٥  ....................... الطريقة االستقرائية خطوات التدريس على -ج
  ١٣   .......................................... مزايا الطريقة االستقرائية - د
  ١٧  .............................. االنتقادات املوجهة للطريقة االستقرائية - ه
  ١٧  .................خطة إعداد درس تطبيقي وفقا للطريقة االستقرائية  -و     

    

  ١٩  .......................................تعليم قواعد اللغة العربية : املبحث الثاين
  ١٩  ..............................................مفهوم قواعد اللغة العربية   - أ 
  ٢١  ..................................قواعد اللغة العربية أهداف تدريس   -ب 
  ٢٤  ......................................صعوبة درس قواعد اللغة العربية   -ج 
  ٢٥  .........................أساسيات تدريس قواعد اللغة العربية   - د 
  ٢٧  ..........................مىت يبدأ بتدريس قواعد اللغة العربية   - ه 
  ٢٩  .............................................املنهج النحوي   -و 
  ٣٠  ..............................طرق تدريس قواعد اللغة العربية   -ز 
  ٤٥  ....................خطوات السري يف درس قواعد اللغة العربية   -ح 
  ٤٦  ...................................انشطة للممارسة النحوية   - ط 
  ٤٨  ............................................التطبيق وأنواعه   -ي 

    

  ٥٠  ..................................................كتابة مهارة ال: املبحث الثالث
  ٥٠  .............................................مفهوم الكتابة   - أ 



 ع 
 

  ٥١  ...............................................أمهية الكتابة   -ب 
  ٥٢  .................................أهداف تعليم مهارة الكتابة   -ج 
  ٥٣  .............................................صعوبة الكتابة   - د 
  ٥٤  ................................مراحل تدريس مهارة الكتابة   - ه 
  ٥٧  ................................وسائل تدريس مهارة الكتابة   -و 

    

  الفصل الثالث
  منهجية البحث

٥٨  

  ٥٨  ..................................................................املدخل   - أ 
  ٥٨  ....................................................املنهج   -ب 
  ٥٩  .......................................وعينته جمتمع البحث   -ج 
  ٥٩  ...........................................متغريات البحث   - د 
  ٦٠  .............................................أدوات البحث   - ه 
  ٦١  ...........................................مصادر البيانات   -و 
  ٦١  ......................................البيانات أسلوب حتليل   -ز 
  ٦٣  .......................................مراحل تنفيذ الدراسة   -ح 

    

  الفصل الرابع
  عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

٦٧  

  ٦٧  ..حملة موجزة عن مدرسة الرئيسية املتوسطة اإلسالمية متارام: املبحث األول
  ٦٧  ..............................................اجلغرايف املوقع   - أ 
  ٦٧  ............................................تاريخ التأسيس   -ب 
  ٦٨  .................املنهج الدراسي وتوزيع حصص املواد الدراسية   -ج 
  ٦٨  ....................................حالة املعلمني واملتعلمني   - د 
  ٧٠  ......................تعليم قواعد اللغة العربية يف هذه املدرسة   - ه 

  ٧٢  .............................عرض بيانات االختبار واالستبانة : املبحث الثاين
  ٧٢  .......................................عرض املواد الدراسية   - أ 



 ف 
 

اللغة العربية إجراءات الطريقة االستقرائية يف تعليم قواعد   -ب 
  ........................................للمجموعة التجريبية 

٩١  

إجراءات الطريقة االستقرائية يف تعليم قواعد اللغة العربية   -ج 
  ........................................للمجموعة الضابطة 

٩٣  

  ١٠٤  .............................حتليل البيانات ومناقشتها: املبحث الثالث
    

  

  الفصل الخامس
  نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

١١٤  

  ١١٤  ................................................................نتائج البحث   - أ
  ١١٥  .........................................................توصيات البحث   -ب
  ١١٥  ..................................................................املقرتحات  -ج

    

  ١١٦  قائمة المصادر و المراجع 
  ١١٦  :املصادر

  ١١٦  :املراجع العربية
  ١١٦  ..........................................................................كتب    -
  ١١٨  ....................................................ورقة حبثية من االنرتنت   -

  ١١٨   :المراجع األجنبية
  ١١٨  ..........................................................................كتب    -

    

    مالحقال
  أوراق أدوات البحث    
  تطـويِر والتخطيط ال جملسرئيس خطاب عميد كلية الدراسات العليا إىل

ـــةتينجـــارا نوســـا  لمنطقـــةل جملـــس رئـــيس أو ) BAPPEDA NTB( الغربي
   )BLHP NTB( الغربيةتينجارا نوسا  لمنطقةلتخطيط الالبيئةِ و 

  

  ـــةتينجـــارا نوســـا  لمنطقـــةلتخطـــيط الالبيئـــةِ و جملـــس رئـــيس خطـــاب  الغربي
)BLHP NTB(  املتوسطة اإلسالمية مبتارام الرئيسيةإىل مدرسة.  

  



 ص 
 

  نوســا تنجــارا  املتوســطة اإلســالمية مبتــارامالرئيســية خطــاب رئــيس مدرســة
  إىل عميد كلية الدراسات العليا الغربية

  

  بطاقة اإلشراف    
  السرية الذانية للباحث    



 ق 
 

  قائمة الجداول
  

  

  الرقم
فحة  عنوان الجداول  الجدول     الصّ

موعتني مع إجراء   ٣،١جدول   ١ االختبارين املنهج التجرييب بتصميم ا
  القبلي والبعدي

٥٨  

  ٦٥  مراحيل تنفيذ الدراسة  ٣،٢جدول   ٢
متارام  مدرسة الرئيسية املتوسطة اإلسالميةعدد الطلبة يف   ٤،١جدول   ٣

  ٢٠١٠/٢٠١١نوسا تنجارا الغربية  للسنة الدراسية 
٦٩  

 مدرسة الرئيسية املتوسطة اإلسالميةحالة املدرِّسني يف   ٤،٢جدول   ٤
  ٢٠١٠/٢٠١١متارام نوسا تنجارا الغربية للسنة الدراسية 

٦٩  

تلخيص إجراءات تعليم قواعد اللغة العربية للمجموعة   ٤،٣جدول   ٥
  التجريبية

٩٢  

تلخيص إجراءات تدريس قواعد اللغة العربية للمجموعة   ٤،٤جدول   ٦
  الضابطة

٩٣  

  ٩٤  الضابطةنتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة   ٤،٥جدول   ٧
ـــــي والبعـــــدي للمجموعـــــة   ٤،٦جدول   ٨ ـــــائج االختبـــــارين القبل مقارنـــــة نت

  الضابطة
٩٦  

  ٩٧  نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية  ٤،٧جدول   ٩

مقارنة نتائج االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة    ٤،٨جدول   ١٠
  التجريبية

٩٩  

موعة الضابطة مقارنة نتائج االختبار   ٤،٩جدول   ١١ البعدي بني ا
موعة التجريبية   وا

١٠١  

  ١٠٣  االختبار القبلي و البعدي من الفصل التجرييبنتيجة    ٤،١٠جدول   ١٢
يف الفصل  القبلي و البعدي داللة الفرق بني االختبار  ٤،١١جدول   ١٣

  التجرييب
١٠٤  



 ر 
 

موعة نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة   ٤،١٢جدول   ١٤ وا
  التجريبية

١٠٥  

يف االختبار  داللة الفرق بني الفصل الضابط و التجرييب  ٤،١٣جدول   ١٥
  البعدي

١٠٧  

  

  
  
  
  

  قائمة المالحق
  

  موضوع  الرقم
  أوراق أدوات البحث  ١
  الصور الفتوجرافية  ٢
٣    تطويِر والتخطيط ال جملسرئيس خطاب عميد كلية الدراسات العليا إىل

جملــس رئــيس أو ) BAPPEDA NTB( الغربيــةتينجــارا نوســا  لمنطقــةل
   )BLHP NTB( الغربيةتينجارا نوسا  لمنطقةلتخطيط الالبيئةِ و 

٤    الغربيـــةتينجـــارا نوســـا  لمنطقـــةلتخطـــيط الالبيئـــةِ و جملـــس رئـــيس خطـــاب 
)BLHP NTB(  املتوسطة اإلسالمية مبتارام الرئيسيةدرسة املإىل.  

٥    املتوســـطة اإلســالمية مبتـــارام إىل عميـــد   الرئيســـيةدرســة املخطــاب رئـــيس
  كلية الدراسات العليا

  بطاقة اإلشراف  ٦
  السرية الذاتية للباحث  ٧

 
 



١ 

 

 

  الفصل األول
  اإلطار العام 

  
 مقدمة-أ 

ا على اإلنسان وقد كان من متام هذه النعمة . اللغة من أكرب النعم اليت امنتّ اهللا 
ر تعلم تلك األمور  ّ لها، وتيس ا وحروفَها وكلملتها ومجُ م أصوا أنْ جعل اهللا للغة قواعدَ  حتُك

رية،  م أية لغة بشَ ألن ذلك يعين دراسة مئات وتعليمها، فدون القواعد يستحيل تعّل
  .األصوات واحلروف وآالف الصيغ وماليني اجلمل

ليم اإلسالم الذى اواللغة العربية هى من أهم اللغات عند املسلمني ألن مصدر تع
م هو القرآن الكرمي واحلديث النبوى كالمها باللغة العربية كما  حيتاج إليه املسلمون ىف حيا

نَّا{: قال تعاىل لْ  ِإ َ ز ُ أَنْـ اه آنًا نَ ْ ر ا قـُ ي ِب َ ر ْ  عَ م لَُّك َ ع َ  َل ون ُل ِ ق ْ ع ولذا إن اللغة العربية تكون أساسا قويا  . ١} تـَ
  .ملعرفة أساليب لغة القرآن  واحلديث وفهمهما وكذلك مجيع العلوم املكتوبة بتلك اللغة

جيب على املرء أن . أن اللغة العربية لغة القرآن ولغة الدين ولغة العامل اليومما وك
التمكن من اللغة العربية  .وسيلة من وسائل العبادة اليومية اليت تستخدميفهم اللغة العربية 

على وجه اخلصوص مهم جدا ، ألنه مع مهارات اللغة سيكون ذكيا وقادرا على املنافسة 
شكل و الوطنية تطوير القدرة  لك أحد أهداف تربية ذلو . ل هذا اليوميف عصر العوملة مث

دف إىل تطوير وكذلك ة يف إطار احلياة الفكرية لألمة ، ميكر الوحضارة األمة  الطبع 
ويتخلقون بأخالق  اهللا سبحانه وتعاىل مؤمنني ومتقني ب الاإمكانات الطالب ليصبحوا رج

  ٢.مواطنني يف دولة دميقراطية ومسؤولة ومستقلة ويصبحواومهارة  ، وصحة،كرمية
تمــــع ، فهــــي أداة الفــــرد للتواصــــل  تــــؤدي اللغــــة العربيــــة دوراً كبــــرياً يف حيــــاة الفــــرد وا

عبــري عـــن عواطفــه، ومشـــاعره، وأفكــاره ، ونقـــل ع أبنـــاء جمتمعــه ، وهـــي وســيلته للتّ والتفــاهم مــ
                                                        

 ٢) يوسف( ١٢القرآن،  ١
2 Undang-Undang  Republik Indosesia  No. 20 tahun 2003,  Sistem Pendidikan Nasional  

(Bandung: Rhusti Publisher, 2009). h. 5. 
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ــ ا بالنسـبة للمجتمــع مـن أقــوى جتاربـه إىل اآلخــرين، واالسـتفادة مــن جتـارب اآلخــرين ، كمـا أ
ـا  الروابط اليت تربط بني أفراده ، ومما زاد لغتنا العربية شرفًا ورفعـة، وعلـو مكانـة نـزول القـرآن 

فأصبحت من أهم وسائل االرتباط الروحي، وتقوية احملبة، وتوحيد الكلمـة بـني أبنـاء العروبـة "
ــد ، فهــي الرابطــة األساســية الــيت مجعــت بــني العــرب ســابقًا ب ّ طريــق القــرآن الكــرمي ، الــذي وح

القبائــل ، وصــهر املشــاعر يف بوتقــة القــيم اجلديــدة ، إذ لــوال ذلــك الكــالم العــريب املبــني الــذي 
نــزل بــه الــروح األمــني علــى قلــب الرســـول العــريب الكــرمي آيــة لنبوتــه، وتأييــداً لدعوته،ودســـتوراً 

 ً    .ألمته، لكان العرب بددا
ل يوم وصـول اإلسـالم إليهـااللغة بدأ تعليم  ّ وكـان اهلـدف . العربية يف إندونيسيا من أو
ذاك لســد حاجــة املســلمني إليهــا يف تأديــة العبــادة، خاصــة حينــالعربيــة اللغــة األول مــن دراســة 

وفقا بتلك احلاجة، فاملواد الدراسية يف تلك األيام تتكـون مـن أدعيـة الصـالة والسـور . الصالة
ّ القصرية يف اجلزء الثالث   .٣ني من القرآن الكرمي، املعروفة جبزء عم

اللسان والقلم عن اخلطأ ا واللغة العربية تشتمل على العلوم الكثرية اليت تعصم  
  ٤.الصرفو  النحومنها 

فحكم الشارع ىف تعليم النحو فرض الكفاية على أهل   ،وبالنظر من ناحية احلكم
  ٥.كل ناحية والعني على قارئ التفسري واحلديث

والغاية من تعليم القواعد هو تقومي . اعتمادا على البيان السابق فتعليم  القواعد مهم
قبل أن يتعلم الطالب العلوم من بيان وبديع . وتصديق النطق وتسليم من اللحن ىف الكالم

وغريها فعليهم أن يتعلموا علم النحو أوال، ألن الطالب الذين يرتتبون الكلمة بدون 
   .ن يفهموا معناهاتعليمهم النحو فل

بالتعبري الشفهي والكتايب وتنمية الثروة اللغوية، فالتعبري  قوية  عالقة له وللنحو
 ةميذ سليمب التاليلاكون أستي تقوم عليه سالمة التعبري؛ ولن الشفهي والكتايب أساس الذ

                                                        
3, Ahmad fuad Effendy,  Metodologi Pengajaran bahasa Arab, ( Malang: Misykat), h. 15 

 ٨. ص، )٢٠٠٥دار الكتب العربية، : بريوت( ٦. ط ١. ج ،ع الدروس العربيةمجامصطفى الغالييىن،  ٤
) سورابايا، مكتبة الشيخ سامل بن سعد نبهان، دون السنة( شرح خمتصر جدا على منت اآلجرميةأمحد زيىن دحالن،  ٥
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اإلملام  ألن م،وكتابته معلى كالمه اقهيطبت هممن القواعد النحوية واستطاع هممتكنبعد إال 
كما أن القواعد   .على استعمال األلفاظ واجلمل استعماال صحيحايساعد بالقواعد النحوية 

النحوية تريب لدى الطالب جمموعة من االجتاهات والقيم املرغوبة وجمموعة من مهارات 
  .التفكري مثل الدقة، واحلرص، وقوة املالحظة، واملوازنة، ودقة التفكري، والقياس املنطقي

واملهارات اللغوية الباقية هي . مهارة من املهارات اللغوية األربعفهي لكتابة اأما و 
تتعلق باملهارات الثالث على حدة وكل مهارة . مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة

 . الباقية بأساليب متنوعة
هدفا  كما تعترب القدرة على الكتابة. تعترب الكتابة مهارة مهمة من مهارات اللغة

والكتابة كفن لغوي  ال تقل أمهية عن احلديث . أساسيا من أهداف تعلم اللغة األجنبية
والقراءة، فاذا كان احلديث وسيلة من وسائل اتصال االنسان بغريه من أبناء األمم األخرى، 

نفعاالته ومشاعره وأفكاره ويقضي حاجته وغاياته، واذا كانت القراءة أداة االنسان إبه ينقل 
 الرتحال عرب املسافات البعيدة واألزمنة العابرة والثقافة املختلفة، فإن الكتابة تعترب من ىف

  ٦.مفاخر العقل االنساين ودليل على عظمته
ففيها مشكالت كثرية، منها ما . وأما الكتابة فهو أصعب املهارات اللغوية األربع

اليسار على االندونيسيني الذين  قع ىف الظواهر اللغوية وهي صعوبة الكتابة من اليمني اىلت
تعودوا الكتابة بلغتهم من الشمال اىل اليمني، واختالف رسم  احلروف العربية عن احلروف 
ا االندونيسيون، واختالف شكل احلرف ىف اللغة العربية باختالف  االندونيسية اليت يكتب 

باختالف موقعها وضعه ىف أول الكلمة ووسطها وآخرها، واختالف كتابة بعض احلروف  
، وبعض احلروف تنطق وال تكتب والبعض اآلخر يكتب )ع  عــ  ــع  ــعــ(من الكلمة مثل 

  .وهذه املشكالت يلزم وقوعها على املتعلم الذى يتعلم الكتابة. وال ينطق
الرموز الصوتية ىف االنفراد  على وعلى املتعلم أيضا ىف تعلم الكتابة أن يسيطر

. الداللة النحوية والصرفية على تركيب النحو والصرف ويسيطر ىعل واالنتصال ويسيطر

                                                        
. ص ،)١٩٨٥جامعة أم القرى، : مكة املكرمة( ،تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىحممود كامل الناقة،  ٦
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ولكن كثري من متعلمي اللغة العربية . والسيطرة على هذه األمور مهمة جدا ىف تعلم الكتابة
الرموز الصوتية ىف االنفراد على وبعضهم ال يسيطرون . ال يسيطرون على هذه الرموز

تركيب  على النحو، وبعضهم ال يسيطرونتركيب  على واالتصال، وبعضهم ال يسيطرون
الداللة على الداللة النحوية، وبعضهم ال يسيطرون  على الصرف، وبعضهم ال يسيطرون

ذه . الصرفية وهذه املشكالت قد يراها الباحث ىف كثري من املعاهد  واملدارس االسالمية 
  .ية مهارة الكتابةومن مث فتعليم قواعد اللغة العربية مهمة وضرورية ىف ترق. املدينة

م عنصران مهمان ومها الطريقة و الوسائل التعليميةمث أ . نّ يف عملية التعليم والتعّل
ً ار ن العنصاوهذ بأنّ يف اختيارإحدى الطريقةِ التعليمية ستَكون , ن ذوعالقة ببعضها بعضا

الةِ  ّ ذا. ٧مؤثرة للوسائل التعليمية الفع التعليمية يف عملية التعليم  طريقةيتضح لنا أنّ ال, و
 ّ م أمر مهم وا  .والتعّل ّ ْض املعّلمني مل يهتم ع َ م، نَرى بأنّ بـ   اولكن يف واقع التعليم والتعّل

املثرية واملالئمة  التعليمية الطريقةفمما ال شكّ فيه أنّ استخدام . عمليتهم التعليمية إال نادرا
وهذه الدافعية أوالرغبات  ، عملية التعليمسيساعد جداً يف حتسني دافعية ورغبات الطلبة يف

متس   .ؤثر يف نتيجة الطلبة يف التعّل
إن طريقة التدريس تعين اخلطة اإلمجالية الشاملة لعرض مواد تعليم اللغة وترتيبها 

م ووظيفة . بشكل حيقق األهداف املنشودة وميكن وراء كل طريقة تصور معني لعملية التعّل
االلغة؛ أي أن الطريقة تنط ا وتضع مسوغا ولتنفيذ كل . لق من مداخل خاصة حتكم خطوا

طريقة جيب أن تكون هناك جمموعة من أساليب العمل اليت ميكن اتباعها يف الصف 
  .  الدراسي، وهذه الساليب تسمى إجراءات

يف مدرسة الرئيسية املتوسطة  )النحوية( بدأ تعليم القواعد اللغة العربيةولقد 
حواىل سبع عشرة  ميتدّ إىل حنو منذ زمن طويل نوسا تنجارا الغربية  متاراماالسالمية سكربيال

قواعد  وم، وأن الطريقة اليت استخدمها مدرس١٩٩٣سنة عندما أسس هذه املدرسة يف سنة 
أو احلكم , وهي تتقدم فيها القاعدة ، يف هذه املدرسة طريقة قياسية )النحوية(اللغة العربية 

فكل اسم يفعل , مث تأيت األجزاء وبالكل الذي ينطوي حتته أجزاء , فتبدأ بالعام  , العام
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قلة دور الطلبة وجد الباحث يف هذه املدرسة .٨ ويكون مرفوع وهكذا ،فاعال  يسمى، الفعل
أثناء العملية التعليمية، وقلة انتباه واهتمام الطلبة باملادة املدروسة، وقلة مسامهة الطلبة يف 

ئلة إىل املدرس وكذلك يف إجابة األسئلة املطروحة من املدرس ، وكان بعض الطلبة طرح األس
  .يشعرون بامللل وقلة النشاط أثناء العملية التعليمية

ّ بوإذا كان تعليم قواعد اللغة العربية جيرى  للتالميذ من  أسلوب ناجح فال بد
ون على مهارة الكتابة غ، بل هم يسيطر يعلى الكتابة برتكيب صحيح وأسلوب بل ةستطاعاإل

الثامن  التالميذ ىف الصف ،على أن الواقع ولكن يرى الباحث الظواهر اليت تدل. جيدا
النظرية مع أن هذه ختالف  نوسا تنجارا الغربية مبدرسة الرئيسية املتوسطة االسالمية سكربيال

ال أنّ الطلبة إ. ونوممتاز  ونىف تلك املدرسة ماهر  )النحوية( قواعد اللغة العربية  يمدرس
هنا يكون السؤال،   و . غيبلمازالوا يف ضعف يف تركيب الكلمات برتكيب صحيح وأسلوب 

يف  ، هل تؤثر  )النحوية( ة االستقرائية يف تعليم القواعد العربيةقكيف إذا استخدمت الطري
  ؟غيالكتابة برتكيب صحيح وأسلوب بلاستطاعهم على  من جانبة الطلبة ءكفا

ومن أجل ذلك يريد الباحث أن يبحث استخدام الطريقة االستقرائية يف تعليم 
مهارة الكتابة ىف الفصل الثامن مبدرسة الرئيسية املتوسطة االسالمية  لرتقيةقواعد اللغة العرية 

  .٢٠١٠/٢٠١١: للعام الدراسى نوسا تنجارا الغربية سكربيال متارام
 

 أسئلة البحث  -ب 
  : يلى كما البحث أسئلة الباحث يقدم السابقة، املشكالت حسب

لرتقية  طريقة االستقرائية يف تعليم قواعد اللغة العربيةاستخدام ال كيف ميكن - ١
مجل مفيدة ىف الصف  يفكتابة الكلمات العربية وتركيبها مهارة التالميذ يف  

 ؟ نوسا تنجارا الغربية الثامن مبدرسة الرئيسية املتوسطة االسالمية متارام

                                                        
 ٢٠٨. ، ص)املصدرية اللبنانية، بدون السنة: لبنان(، تعليم اللغة العربية بني التظرية والتطبيقحسن شحاته،  ٨
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لرتقية  طريقة االستقرائية يف تعليم قواعد اللغة العربيةاستخدام المامدى فعالية  - ٢
مجل مفيدة ىف الصف  يفكتابة الكلمات العربية وتركيبها مهارة التالميذ يف  

 ؟ نوسا تنجارا الغربية الثامن مبدرسة الرئيسية املتوسطة االسالمية متارام
  أهداف البحث  - ج 

  :هداف هذا البحث هىانطالقا من أسئلة البحث، فأ
لرتقية  طريقة االستقرائية يف تعليم قواعد اللغة العربيةكيفية استخدام الملعرفة   - ١

ىف الصف مجل مفيدة  يفكتابة الكلمات العربية وتركيبها مهارة التالميذ يف  
 نوسا تنجارا الغربية الثامن مبدرسة الرئيسية املتوسطة االسالمية متارام

لرتقية  طريقة االستقرائية يف تعليم قواعد اللغة العربيةال استخدامفعالية ملعرفة  - ٢
ىف الصف مجل مفيدة  يفكتابة الكلمات العربية وتركيبها مهارة التالميذ يف  

 .نوسا تنجارا الغربية الثامن مبدرسة الرئيسية املتوسطة االسالمية متارام
  فروض البحث  -د 

ا تُؤّثرلغة العربية إن استخدام الطريقة االستقرائية يف تعليم قواعد ال - ١ ً  وأكثر جوهري
ة تالميذ الصف الثامن مبدرسة الرئيسية املتوسطة ءكفاحتقيق   يف اليةفع

مجل  يفكتابة الكلمات العربية وتركيبها   يف نوسا تنجارا الغربية االسالمية متارام
 .مفيدة

 ىف الصفمجل مفيدة  يفتركيبها ة التالميذ ىف كتابة الكلمات العربية و كفاءإن   - ٢
تبلغ درجة  نوسا تنجارا الغربية الثامن مبدرسة الرئيسية املتوسطة االسالمية متارام

 .جيد جدا
 أهمية البحث  -ه 

  التطبيقية الناحيةمن  - ١
 :للطلبة: أوال

م وإجنازهم ونشاطهم يف التعلم   )أ (  .لزيادة إنتباههم ورغبا
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ولكي تكون عملية التعليم والتعلم جذابة ومثرية وسهلة مبا يكفى للفهم   )ب (
  .اجليد

 :للمعلم: ثانيا
أن تكون نتائج البحث نظرة جديدة يف تطور تعليم قواعد اللغة : نظريا   ) أ(

 .بالنسبة على مهارة الكتابة) النحوية(العربية 
أن تكون هذه النتائج دافعة هلم لتجديد كيفية طرق تعليم قواعد : تطبيقيا  ) ب(

 .لكي ينجحوا يف أداء مهمة التعليم) النحوية(اللغة العربية 
   :نيثللباح: ثالثا

املعرفة واخلربة يف  يف تطورلسيهم البحث مصدرا يف حبوث تالية، و هذا جلعل 
 ).النحوية(تعليم قواعد اللغة العربية 

  :أو املؤسسة للمدرسة: رابعا
بطريقة تسهم يف ) النحوية( ومات عن تعليم قواعد اللغة العربيةلإعطاء املع

 .ترقية مهارة الكتابة
   النظرية الناحيةمن  - ٢

تعليم قواعد اللغة يف  لدى معلمي اللغة العربية أن تكون نتائج البحث نظرة جديدة
ملعلمي اللغة العربية  عالجا وحال كونسيهذا البحث ولعل . العربية ولتنمية مهارة الكتابة

  .التعليمية املماثلة للمشكلة اليت يف هذا البحث شكالتالذين يواجهون امل
 

  حدود البحث  -و 
 احلدود املوضوعية - ١

استخدام الطريقة االستقرائية يف تعليم قواعد اللغة فعالية جمال هذا البحث، 
مهارة  ترقية واألمور اليت قام الباحث بقياسها ملعرفة أثرها يف . )النحوية(العربية 

 .مجل مفيدة يفكتابة الكلمات العربية وتركيبها من جوانب عناصر  الكتابة 
وخيتار الباحث هذا املوضوع مناسبا باملشكالت اليت وجدها الباحث يف مدرسة 



٨ 

 

 

نوسا تنجارا الغربية ألنَّ تعليم قواعد  الرئيسية املتوسطة اإلسالمية سكربيال مبتارام
اللغة العربية جرى من زمن قدمي يف هذه املدرسة ولكن تالميذها مازالوا يف درجة 

، مع أن عربية وتركيبها إىل اجلمل املفيدةكتابة الكلمات المن الضعف يف  
ّسي هذه املادة ماهرون وممتازون هذا البحث يرجو الباحث ومن خالل . مدر

  .   عالج هذه املشكالت ولتحسني عملية التعليم والتعلم فيها
 احلدود املكانية - ٢

نوسا  سالمية سكربيال متاراماملتوسطة اإل الرئيسيةالبحث يف مدرسة  جيرى هذا
  .ا الغربيةتنجار 

 احلدود الزمانية - ٣
 .٢٠١١- ٢٠١٠العام الدراسي يف البحث  جيرى هذا

 
  تحديد المصطلحات  -ز 

الطريقة اليت استخدمت يف تعليم القواعد اللغة العربية : الطريقة االستقرائية - ١
بعرض األمثلة أوال، ومناقشة التالميذ فيها، واستخالص القاعدة، مث ) النحوية(

  .هنا باجلزئيات للوصول منها إىل القانون العام أو الكلالتدريب عليها والبدء 
 .النشاط لتعليم الطلبة يف أنشطة التعليم للمتعلم: تعليم  - ٢
املادة الدراسية املقررة دراستها يف الصف الثامن ) : النحوية(قواعد اللغة العربية  - ٣

 . يف املدرسة  املتوسطة اإلسالمية الرئيسية سكربيال متارام
خطاء داء املتقن القائم على الفهم، والسرعة، والدقة، واخلايل من األاأل: املهارة - ٤

 .اللغوية، بأقل ماميكن من الوقت واجلهد املبذول إلجنازه
ا قدرة املتعلم على رسم الكلمات بصورة صحيحة، وسليمة : مهارات الكتابة - ٥ أ

، القةمراعيا فيها النواحي النحوية، ومستخدما األساليب النحوية، والصرفية بط
 ومتكن أثناء كتابته
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  الدراسات السابقة  - ح 

ال، منهمل     :قد قام بعض الباحثني بدراسات مماثلة يف هذا ا
الية استخدام القواعد اإلمالئية لرتقية مهارة الكتابة م، فع٢٠٠٩خملص سنة  - ١

 ٩.)دار املقيمني العالية اإلسالميةبالتطبيق على مدرسة (
  : ف البحثاهدأ: أوال

الية استخدام قواعد رسم احلروف لرتقية مهارة فعمعرفة مدى   )أ (
 –الكتابة يف مدرسة دار املقيمني العالية اإلسالمية بواران جايت 

 .بانتني - تاجنريانج
معرفة مدى فعالية استخدام عالمات الرتقيم لرتقية مهارة الكتابة   )ب (

 - تاجنريانج –يف مدرسة دار املقيمني العالية اإلسالمية بواران جايت 
 . نيبانت

  :منهج البحث: ثانيا
قام الباحث يف هذا البحث باملنهج التجرييب لبحث احلوادث أو 

 . الظواهر الصادرة يف الظروف  املعينة
 : نتائج البحث: ثالثا

استخدام قواعد رسم احلروف يؤدي إىل ترقية مهارة الكتابة،  نّ إ  )أ (
ر واستخدامها يف تعليم الكتابة العربية لدى الطلبة يف مدرسة دا

ذو بانتني  -تاجنريانج –املقيمني العالية اإلسالمية بواران جايت 
 .الية ويؤثر جوهريافع

استخدام عالمات الرتقيم يؤدي إىل ترقية مهارة الكتابة، ودلت  نّ إ  )ب (
 . فعاليتها الظاهرة وصارت هي أحسن لتعليم الكتابة العربية

                                                        
  ،)على مدرسة دار املقيمني العالية اإلسالمية بالتطبيق( فعالية استخدام القواعد اإلمالئية لرتقية مهارة الكتابة خملص،٩

 )٢٠٠٩االنج، مبكومية اإلسالمية احل موالنا مالك إبراهيم  اجلامعة: ماالنج(غري منشورة   ،رسالة ماجستري
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ري بيانات عتمادا على آراء الطلبة يف هذا األسلوب املقرتح كما تشإ  )ج (
. االستفتاء منهم، ميكن استخدام القواعد اإلمالئية يف املستقبل

ّ ميوهلم يف  ذا األسلوب تؤدي إىل منو وعملية تعليم الكتابة العربية 
  .تعليم اللغة العربية وكذلك رغبتهم فيها

تعليم قواعد اللغة العربية بأسلوب أنطوان الدحداح م، ٢٠٠٩حكمى هدايت  - ٢
  ١٠).ماالنج ٣املدرسة الثانوية احلكومية حبث جترييب يف (

 : ف البحثاهدأ: أوال
معرفة مدى فعالية استخدام أسلوب أنطوان الدحداح يف تعليم   )أ (

 . ماالنج ٣قواعد اللغة العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية 
معرفة نتائج استخدام أسلوب أنطوان الدحداح يف تعليم قواعد   )ب (

 . ماالنج ٣لثانوية احلكومية اللغة العربية يف املدرسة ا
معرفة كفاءة الطلبة يف فهم النحو باستخدام أسلوب أنطوان   )ج (

 . ماالنج ٣الدحداح يف املدرسة الثانوية احلكومية 
 :ومنهج البحث: ثانيا

قام الباحث يف هذا البحث باملنهج التجرييب لبحث احلوادث  
 . أو الظواهر الصادرة يف الظروف  املعينة

 : نتائج البحث: ثالثا
سواء كانت يف اجلدول فهي ) t-test( أن النتيجة من اإلختبار   )أ (

، )٢،٧٢(اجلدول ) t(ومقدر ) ٣،١٦(احلساب " تـــــ"أن 
 . اجلدول) t" (تــــ"احلساب أكرب من ) t" (تــــ"فلذلك النجيجة 

مقبولة، أي أن ) Hا(مردودة، و ) Ho(أن النظرية التخمينية   )ب (
 يةعلافأكثر العربية باسلوب أنطوان الدحداح  تعليم قواعد اللغة

                                                        
 ٣حبث جترييب يف املدرسة الثانوية احلكومية (تعليم قواعد اللغة العربية بأسلوب أنطوان الدحداح . حكمى هدايت ١٠

 )٢٠٠٩االنج، مبكومية اإلسالمية احل موالنا مالك إبراهيم  اجلامعة: ماالنج(غري منشورة   ،رسالة ماجستري  .)ماالنج
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وأحسن من الطريقة التقليدية يف ترقية كفاءة الطلبة يف فهم 
 .النحو

م، مشكالت تعليم القواعد النحوية يف املدرسة ٢٠٠٣شهرية لوبيس سنة  - ٣
  ١١.ميدان ٢الثانوية اإلسالمية احلكومية 

  : ف البحثاهلدأ: أوال
أن يوصف تنفيذ تعليم القواعد النحوية يف املدرسة الثانوية    )أ (

 . ميدان ٢اإلسسالمية احلكومية 
أن يوصف املشكالت اليت يواجهها املدرس يف تعليم القواعد   )ب (

 . ميدان ٢النحوية مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
أن يوضح األسباب من ظهور املشكالت تعليم  القواعد   )ج (

 . ميدان ٢رسة الثانوية اإلسالمية احلكومية النحوية يف املد
  .أن يوصف حماوالت املدرس للتغلب على املشكالت املوجودة  )د (

 : منهج البحث: ثانيا
وأما . قام الباحث يف هذا البحث باملدخل الكيفي الوصفي

طريقة مجع البيانات فهي باملالحظة واملقابلة الشخصية 
 .الدراسية واالستبيان وتسجيل كل نشاط يف مجع عملية

 :نتائج البحث: ثالثا
 جير تعليم القواعد النحوية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية مل  )أ (

 . ميدان كما يرام ٢احلكومية 
 : املشكالت وأسباب ظهورها فهي  )ب (

كثرة املواد الدراسية : املشكالت اليت يوجهها املدرس )١(
يصعب على . وهي غري مالئمة باخلصص املهيئة

                                                        
 ،رسالة ماجستري ،ميدان ٢مشكالت تعليم القواعد النحوية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ، شهرية لوبيس ١١

 )٢٠٠٣كومية ماالنج، احلاجلامعة اإلسالمية : ماالنج(غري منشورة  
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املدرس اختيار الطريقة املالئمة املناسبة لوجود اختالف 
مل ينشأ املدرس املواد الدراسية . يف مستوى الطالب

وابتكارية  املعلمني ناقصة . لقلة الكتب الدراسية املهيئة
 . وقلة استعمال الوسائل التعليمية

 يصعب على الطالب: املشكالت اليت يوجهها الدارس )٢(
م اللغوية واعتبارهم ءلعدم كفامتابعة الدروس املدرسة 

أن اللغة العربية صعبة، و الطالب  غري ناشطني يف 
فائدة  اأن اللغة العربية لغريهم وليس هلالتعلم العتبارهم 

م املستقبلة، و  قصان ميوهلم يف التعلم ألنه غري نحليا
 .مشوق

احملاوالت اليت حاوهلا املدرس حلل تلك املشكالت هي   )٣(
دريبات والواجبات لدى الطالب اإلكثار من الت

ومراجعة الدروس السابقة حسب احلاجة، واستخدام 
الطرق التدريسية املتنوعة، حاول رئيس املدرسة أن 
يشارك املدرسون يف الندوة التدريبية لرتقية كفائتهم حول 
يئة الوسائل التعليمية املطلوبة،  الطرق التعليمية و

 .معمل اللغةواستعمال 
  

 قواعــد اللغــةتعلــيم بظ الباحــث أنــواع الدراســات الســابقة الــيت تتعلــق بعــد أن الحــ
، استنتج الباحث أن هذه الدراسة ختتلف عن الدراسـات السـابقة، ألن مهارة الكتابةالعربية و 

قواعد اللغة العربيـة لرتقيـة تعليم االستقرائية يف  استخدام الطريقة يف فعاليةهذا البحث يبحث 
، للعــام الدراســـي املدرســة املتوســطة اإلســالمية الرئيســية ســكربيال متــارم لطلبــة  مهــارة الكتابــة

 .م٢٠١١-٢٠١٠
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  الفصل الثاني
  اإلطار النظرى

 
  

  الطريقة االستقرائية:   املبحث األول
 مفهوم الطريقة االستقرائية  -أ 

ونظر يف حاله، وهناك من يرى أنه من قرأت . االستقراء لغة من قرأ األمر أي تتبعه
الشيء مبعىن مجعته و ضممت بعضه إىل بعض لريى توافقه واختالفه، و كال األمرين يعين 

االستقراء عند املنطقيني هو احلكم على كلي مبا : واصطالحا. ملعرفة أحوال شيء ما التتبع 
هذا املصطلح ــ االستقرائي ــ ليس من الطريقة املتبعة يف جمال . ١يوجد يف جزئياته الكثرية

  .التعليم والتعلم خاصة بل وجدنا يف كثري من الطرق يف حتصيل املعرفة والعلم
ا انتقال العقل أثناء التفكري من األمثلة اجلزئية اىل القواعد  تعين هذه الطريقة أ
وهي تقوم على النمط العقلي وترتب اخلطوات فيها ترتيبا  ٢.والقوانني، أي من اجلزء اىل الكل

تصاعديا وفكريا، تبدأ بدراسة اجلزئيات وفحصها ومالحظة تنائجها واملوازنة بينها وتعرف 
إن أساس هذه الطريقة هي نظرية تربوية ترى أن العقل البشر و . أوجه الشبه واالختالف بينها

يتكون من جمموعة من املدركات الفكرية، هذه املدركات يرتاكم بعضها فوق بعض أو يرتبط 
    ٣.بعضها بالبعض اآلخر، وأن هذه األفكار تتفاعل مع بعضها ببعض فتنتج أفكارا

ن هذه الطريقة يف على هذا املفهوم يرى الدكتور نايف حمموود معروف إ
االستدالل والتفكري هي اليت جلأ إليها علماء اللغة القدماء حينما قعدوا النحو وضبطوا 

                                                        
  ٢٠١٠من سفتمرب  ١تاريخ التحميل  http://forum.moe.gov.omمن الشبكة االنرتنيت،    ١ 

  ٣٤٧ .ص) ه١٤٢٠جامعة األحقاف، : حضرموت( املناهج وطرائق التدريسهاشم جاسم السامرئ،    ٢
دار الشروق، جامعة بغداد، سنة : بغداد( اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسهاعلي حسني الليمي وأخرون،  طه   ٣

  ٩١ .ص) ٢٠٠٥
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ا ليس إبداعا لدى علماء املسلمني، كما قاله بعض املربيني الذين  ٤.أحكامه تعين أ
  .نسبوا هذه الطريقة إىل الفيلسف األملاين يوحنا فردريك هربت كما سبق كالمنا

  
 الطريقة االستقرائية نشأة   -ب 

هذه الطريقة مع مقدم أعضاء البعثات التعليمية من أوربا، فقد نشأ هؤالء يف   نشأت
ا الفيلسوف  م تأثروا لدى وجودهم يف أوربا بالثورة اليت قام  ظل الطريقة القياسية إال أ

يت تعرف باسم ، فنسبت هذه الطريقة اليه، وطريقة ال٥واملرىب األللماين يوحنا فردريك هربات
م ينقلون  ٦"طريقة هربارت" اية القرن التاسع عشر ومستهل القرن العشرين، فإذا  يف 

مبادئ هربارت إىل طرق تدريسهم للمواد، ومنها القواعد النحوية، حيث يرتتب الدرس إىل 
وهي املقدمة، العرض، الربط، القاعدة أو " خطوات الدرس" عدة نقاط يسميها هربارت 

  ٧.اط والتطبيقاالستنب
النحو " ومن أشهر الكتب العربية اليت ألفت وفقا للطريقة االستقرائية كتاب 

  .لألستاذ علي اجلارم" الواضح
وأنصار الطريقة االستقرائية جيدون يف طريقتهم خري سبيل لتحقيق أهداف القواعد 

يج يف الطلبة قوة التفكري، وتأخذ بأيديهم قليال قليال  ا  حىت يصل اىل النحوية، أل
احلقيقة، ألن الكلمة القليلة اليت ترشد احلدث إىل الطريقة اجلادة تعد بذور النبات 

ا توصل اىل احلكم العام تدرجييا وذلك . املستقبل الريان وهي طريقة جادة يف الرتبية أل
  ٨.جيعل معناه واضحا جليا فيصري التطبيق سهال

                                                        
  ١٨٦ .ص)  ١٩٩١دار النفائس : لبنان(  خصائص اللغة العربية وطرائق تدريسهانايف حممود معروف،    ٤
  ٢٠٩ .ص )١٩٩٣دار املصرية اللبنانية، : لبنان(  قتعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيحسن شحاتة،   ٥
  ٢٩٩ .ص) ٢٠٠٢دار الفكر العريب، : القاهرة( تدريس فنون اللغة العربيةعلي أمحد مدكور،   ٦
  ٢٠٩. املرجع نفسه، ص   ٧
  ٢١١ . املرجع نفسه، ص   ٨
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ئق يف نظر كثري من اللغويني التطبيقيني، جدير بالذكر هنا أن هذه الطريقة ليست طرا
  ٩.وإمنا هي أنشطة وأساليب ميكن أن تستخدم يف أي طريقة من طرائق التدريس

  
 خطوات التدريس على الطريقة االستقرائية  - ج 

هذه الطريقة تبدأ مبالحظة األمثلة والشواهد املختلفة، مث استخالص القاعدة النحوية 
اللغويون أن يقولوا على أن هذه الطريقة أصلح الطرق  يدعوه جتمع بينها، ولعل هذا ما اليت

  .يف تعليم القواعد
  ١٠:ومن أجل جناح استخدام هذه الطريقة ينبغي أن متر خبطوات عدة

 التمهيد - ١
يتوقف التمهيد على طبيعة الدرس، ويف درس القواعد عادة يذكر الطلبة ىف 

متهيدا صاحلا للدخول بالدرس التمهيد بالدرس السابق، وأن هذه األمثلة تُعد 
اجلديد، إذ إن الغاية من التمهيد جلب إنتباه الطالب اىل الدرس اجلديد وإزالة ما 

 .علق يف ذهنه من الدروس السابقة لدرس القواعد
 عرض النص - ٢

يكتب املعلم النص على السبورة يف  مكان بارز منها وخيط واضح يقرؤه الطلبة 
تابة النص بقرائته قراءة منوذجية مركزا من حالل القراءة  مجيعهم، مث يبدأ املعلم بعد ك

 .على املفردات اليت يدور حوهلا موضوع النص
 تحليل النص - ٣

يبدأ املعلم بتحليل النص من ناحية املعىن والقواعد، فمن حيث املعىن يبني 
املعلم القيم اليت يتضمنها النص، وميكن أن يشرتك الطلبة يف عملية التحليل هذه 

وميكن للمعلم أن يستخلص األمثلة من النص نفسه، . يه األسئلة إليهمبتوج
أما إذا مل . ويستطيع أيضا أن يدوي هذه األمثلة بالتدرج على جانب من السبورة

                                                        
جامعة اإلمام حممد : رياض(  أخرى طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بلغاتعبد العزيز بن أبراهيم العصيلى،    ٩

  ٢٣٠.  ص) ٢٠٠٢بن سعود اإلسالمية، 
  ١٥٣-١٥٢املرجع السابق،    ١٠
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يسعف النص يف تقدمي أمثلة متعددة للنوع الواحد من القاعدة النحوية فيمكن 
مثلة أخرى يصوغها من للمعلم أن يزاوج بني األمثلة اليت تأخذ من النص،  وأ

  .عنده
 استنباط القاعدة - ٤

بعد أن ينتهي املعلم من حتليل النص وبيان ما تشرتك فيه األمثلة وما ختتلف 
فيه من الظواهر اللغوية يدخل يف مرحلة استنباط احلكم العام أو القاعدة النحوية، 

ليها ومن األفضل أن يتوصل الطالب إىل استنباط هذه القاعدة، ويكون التوصل إ
بعد نضجها يف أذهان القسم األعظم من الطالب، وبعد أن يهذب املعلم القاعدة 
ا بسجلها على السبورة يف مكان بارز منها وميكن أن يستخدم الطبشورة  ويشذ

 .امللون يف كتابتها
 التطبيق - ٥

بعد التطبيق يف درس اللقواعد الثمرة العملية للدرس، وميكن أن يكون فحصا 
إن التطبيق يكون جزئيا بعد جتزئة القاعدة أو كليا بعد تناول لصحه القاعدة، 

وال يؤدي الدرس غايته إذا مل خيتتم بتطبيق لتثبيت القواعد املعطاة . القاعدة كاملة
 .ونقلها إىل امليدان العملي

 
 : الطريقة االستقرائية مزايا  -د 

  إىل القواعدمن األيسر على التلميذ البدء باحلاالت الفردية البسيطة لالنطالق  - ١
  .التلميذ حباجة إىل االستقراء يف املرحلة األوىل من الدرس - ٢
   باالستقراء نصل مع التلميذ إىل القاعدة - ٣
  تبدأ من األمثلة لتصل إىل القاعدة  - ٤
  تعود التلميذ االعتماد على النفس والكشف عن حلول ما يعرض له - ٥
  .١١ أن العمل الذي يقوم به العقل يكسبه حدة ومرانا - ٦

  

                                                        
  ٢٠١٠من سفتمرب  ١تاريخ التحميل  http://forum.moe.gov.omمن الشبكة االنرتنيت،  ١١ 
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  االنتقادات املوجهة للطريقة االستقرائية  -ه 
ا ال خيلو من  مهما كانت هذه الطريقة أفضل طريقة لتعليم النحو والقواعد فإ
 االنتقاد، كان خصوم هذه الطريقة الحظ أن االستدالل والتفكري يأخذ عليها البطء يف

أو ثالثة الستنباط أذهان الطلبة، واالكتفاء أحيانا مبثال أو مثالني  إيصال املعلومات إىل
ا صلة فكرية وال لفظية، ي ختتار أمثلتها متقطعة ال تصل القاعدة مما جيعلها غري سليمة، فه

ا  حتمل متثيال  إمنا هي مجل مبتورة يف موضوعات خمتلفة ليس فيها خاصة لغوية، إال أ
  .لقاعدة خاصة

ا عقول الناس، ا تشرح فكرة من األفكار اليت متتلئ   ا ترتبط  وأما أ وأما أ
برباط لفظي من أدوات الربط الكثرية ىف اللغة العربية فذلك كله وغريه مما ختلو منه هذه 
األمثلة، وهي ال ترمي إىل غاية  تعبريية خاصة وال تثري يف نفس التالميذ شوقا إليها وال 

ا يف ظالهلا   .إىل القاعدة اليت سيدرسو
ة ال خري فيه وال غناء، وهي عملية ما يفرقها أن االستنباط للقاعدة من أمثلة معين

   ١٢.من العلوم الطببيعية، وال ينطبق هذا على اللغات
  
  خطة إعداد درس تطبيقي وفقا للطريقة االستقرائية -و 

  :إعداد الدرس
  األول املتوسط: الصف  
  : املوضوع 
  : احلصة   

 
  : أهداف التدريس 

  )انظرها رجاء يف التخطيط للتدريس(  -العامة
  )فهم القاعدة بدقائقها، وسهولة تطبيقها(  - اخلاص

  امللحق السبوري وحسن تنظيم السبورة:  وسائل اإليضاح
                                                        

  ٢١١ .حسن شحاتة، مرجع سابق، ص   ١٢
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بكتابة األمثلة أو القطعة األدبية يف اجلهة العليا اليمىن فتخطيط ( 
القاعدة يف مكان مناسب ويفضل عدم كتابة القاعدة مث ختطيط مناذج 

  .املوضوع وحموه حللول التمارن بعد الفراغ من تدريس
  خطوات التدريس

 التمهيد واملقدمة - ١
 )يكتب نصها( 

 عرض املوضوعات - ٢
 )يكتب نص األمثلة أو القطعة األدبية( 

 الربط واملوازنة - ٣
 )تكتب مراحلها( 

 التعميم ةاستقراء القاعدة - ٤
 )تكتب كيفية الوصول إليها مع نصها كما يكتب نص ختطيطها( 

 مناذج التطبيق - ٥
 .واالختبارية الشفهية، اليت تتناول جوانب القاعدةاألسئلة التلخيصية   -  أ

ختطيط حللول كل متارين مبا يناسب وما يريده التمرين مع ضرورة كتابة منوذج   - ب
  )واألفضل حلها مجيعها.( أو منوذجني من مجل التمرين

  تحديد الواجب المنزلي
  .النحويةمبراجعة املوضوع واتقان فهمه وإكمال ما تبقى من احللول ىف التمارين ( 

  المالحظات الخاصة
  )يسرتجعها املدرس بعد الدرس خارج قاعة الصف(   

  )النحوية( قواعد اللغة العربيةتعليم :   ثايناملبحث ال
 )النحوية( مفهوم قواعد اللغة العربية  - أ 

ن اللغة أسبق من القواعد، مبعىن أن وضع القواعد جاء يف مرحلة متأخرة عن اللغة، إ
يتكلمون على سجيتهم، وأن خوفهم على قراءة القرآن هو الذي دفع إىل وأن العرب كانوا 

ا يضبطون كالمهم   .وضع قواعد ومعايري، 
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سود الدؤيل هو أول من وضع أصول القواعد با األأوتشري أغلب الروايات إىل أن 
ّ شارة من اإلإب ّ   مام علي  ن مصطلح النحوإلسن، و ألم اهللا وجهه بعد أن تسرب اللحن إىل الكر

ّ إمنا جاء من قول اإل اسم وفعل وحرف : يقسم الكالم إىل ثالثة أقسام"سود أليب األ مام علي
    ١٣.أي سر على هذا املنوال يف وضع القواعد" انح هذا النحو

ن الكرمي بغية استنباط القواعد آالنحاة بعد ذلك الشعر اجلاهلي والقر  أولقد استقر 
ة يف اجلاهلية ظهر فيما مجعه العلماء من الشعر واألحكام، إال أن اختالف اللهجات العربي

  .رية فلم تطبق كلها على ما بني أيديهم من قواعدثالقدمي ومن النصوص الن
ً . علم النحو هو قاعدة من قواعد اللغة العربيةو  القصد واجلهة  : ستة معان وللنحو لغة

والقسم كهذا كنحوت حنو البيت، واملثل كمحمد حنو أمحد، واملقدار كعندي حنو ألف، 
    ١٤.على مخسة أحناء، والبعض كأكلت حنو السمكة

ا أواخر الكلمات العربية حال تركيبها : وهو اصطالحا العلم بالقواعد اليت يعرف 
والنحو يف اصطالح العلماء هو قاعدة "وقال اهلامشى  ١٥.من اإلعراب والبناء ومايتبع ذلك

ا أحوال أواخر الكلمات العربية اليت حصلت برتكيب بعضها مع بعض من إعراب  يعرف 
ا أحوال الكلمات العربية من " وزاد الغالييىن ١٦.وبناء ومايتبعهما هو علم بأصول تعرف 

تركيبها، فيه تعرف ماجيب عليه حيث اإلعراب والبناء، أي من حيث مايعرض هلا يف حال 
خر الكلمة من رفع أو نصب أو جر أو جزم أو لزوم حالة واحدة بعد انتظامها يف آأن يكون 

ا وظيفة كل كلمة داخل اجلملة، وضبط تالنحو قواعد : "عمةنوأكد فؤاد  ١٧".اجلملة عرف 
ا   ١٨".أواخر الكلمات، وكيفية إعرا

                                                        
 ٤٥٩. ، ص)١٩٩٧منشورات جامعة دمشق، : دمشق(، ٢. ، ططرائق تدريس اللغة العربيةحممد أمحد سيد،  ١٣
مكتبة دار إحياء : اندونيسيا(، ١. ، جحاشية اخلضرى على شرح ابن عقيل على الفية ابن معطىحممد اخلضرى،  ١٤

 ١٠. ، ص)الكتب العربية، بدون السنة
. ، ص)مكتبة العصرية، بدون السنة: بريوت(، ة السنية بشرح املقدمة اآلجروميةالتحفحممد حمي الدين عبد احلميد،  ١٥
٧ 
 ٦. ، ص)دار الكتب العربية، بدون السنة: بريوت(، القواعد األساسية للغة العربيةأمحد اهلامشى،  ١٦
 ٨. مرجع سابق، صمصطفى الغالييىن،  ١٧
 ١٧. ص )مكتبة اهلداية، دون السنة: سورابايا( ،لخص قواعد اللغة العربيةمفؤاد نعمة،  ١٨
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يستنبط أن النحو من القواعد العربية، وهو علم ومن هذه التعريفات أراد الباحث أن 
ا أحوال أواخر الكلمات العربية إعرابا وبناء، وموضوعه كلمات مركبة وهلذا . بأصول تعرف 

تبحث فيه كيفية تركيب الكلمات بعد انتظامها يف اجلملة من حيث مايعرض هلا يف أحوال 
  .احدةأواخرها من رفع أو نصب أو جر أو جزم أو لزوم حالة و 

ولقد كان مفهوم القواعد يضيق أحيانا ليقتصر على ضبط أواخر الكالم ويتسع 
والقواعد النحوية مبفهومها احلديث ). الصرف(أحيانا ليشمل بنية الكلمة مما يطلق عليه 

ليست مقتصرة على ضبط أواخر الكلمات والبنية الداخلية للكلمة،  ومايطرأ عليها من 
تلفة، وإمنا جتاوز هذا املفهوم إىل الرتاكيب اللغوية وبىن اجلمل الفرعية تغيريات يف أحواهلا املخ

  ١٩.واألساسية
والقواعد النحوية طائفة من املعايري والضوابط املستنبطة من القرآن الكرمي واحلديث 
ا على صحة اللغة  الشريف ومن لغة العرب الذين مل تفسد سليقتهم اللغوية ، حيكم 

هود صادقة بذهلا النحوييون الستقراء كالم العرب ومشافهة الفصحاء وهى مثرة ج. وضبطها 
ا باإلضافة إىل معرفة بنية الكلمات الداخلة ىف  دف دراسة اجلمل وحتليلها إىل مكونا

  .اجلملة والعالقات الرتكيبية 
  
  
  
 

 اللغة العربية أهداف تدريس القواعد  -ب 

ا، ولكنها وسيلة  إىل ضبط الكالم، وتصحيح ليست القواعد غاية تقصد لذا
األساليب، وتقومي اللسان؛ ولذلك ينبغى للدارس أال يدرس منها إال القدر الذي يعني على 

  :ومن األغراض اليت ترمى إليها دروس القواعد مايأتى. حتقيق هذه الغاية

                                                        
 ٤٦٠. ، صمرجع سابق، حممد أمحد سيد ١٩
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تساعد القواعد يف تصحيح األساليب وخلوها من اخلطأ النحوى الذي يذهب  - ١
تلميذ بتعلمها أن يفهم وجه اخلطأ فيما يكتب فيتجنبه، ويف جبماهلا، فيستطيع ال

هود  .ذلك اقتصادا يف الوقت وا
حتمل التالميذ على التفكري، وإدراك الفروق الدقيقة بني الرتاكيب والعبارات  - ٢

 .واجلمل
تنمية املادة اللغوية للتالميذ، بفضل مايدرسونه ويبحثونه من عبارات وأمثلة تدور  - ٣

 .وتعرب عن ميوهلمحول بيئتهم، 
ا، وميكنهم من  - ٤ تنظم معلومات التالميذ اللغوية تنظيما يسهل عليهم االنتفاع 

نقد األساليب والعبارات نقدا يبني هلم وجه الغموض، وأسباب الركاكة يف هذه 
 .األساليب

تساعد القواعد يف تعويد التالميذ دقة املالحظة واملوازنة واحلكم، وتكون يف  - ٥
األدىب؛ ألن وظيفتها حتليل األلفاظ والعبارات واألساليب، نفوسهم الذوق 

ا وخطئها، ومراعاة العالقات بني الرتاكيب ومعانيها، والبحث  والتمييز بني صوا
 .فيما طرأ عليها من تغيري

تدريب التالميذ على استعمال األلفاظ والرتاكيب استعماال صحيحا، بإدراك  - ٦
ا تتكون من فعل اخلصائص الفنية السهلة للجملة العر  بية، كأن يدربوا على أ

وفاعل، أو مبتدأ وخرب، ومن بعض املكمالت األخرى، كاملفعول به واحلال 
 .والتمييز وغري ذلك

 تكوين العادات اللغوية الصحيحة؛ حىت اليتأثروا بتيار العامية - ٧
متزويدهم بطائفة من الرتاكيب اللغوية  - ٨  بالتدريج على متييز اخلطأ لتنمية قدرا

 ٢٠ .من الصواب

  : وقال توفيق اهلامشى أن أهداف تدريس القواعد مايلى
 ضبط حركات مايكتب ومايلفظ - ١

                                                        
 ٢٠١. ، صمرجع سابقحسن شحاته،  ٢٠
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فتعصم املرء من اخلطأ النحوى، وينجو من النقد وحيسن تعبريه، وينقل بدقته 
املعاىن النحوية إىل القارئ والسامع من غري أن يؤدى تعبريه إىل اضطراب الفكرة 

عالقة وطيدة بني النحو واملعىن وكل منهما خيدم اآلخر وغموضها، ألن هناك 
  .ويعينه

 التربية العقلية - ٢
ملا كانت الصلة وثيقة بني النحو واملعىن، لذا كانت دراسة النحو مفيدة يف الرتبية 
العقلية اليت تعتمد على التحليل واملقارنة واالستنتاج واحلكم، واستبانة الصواب 

فة وفهم الرتاكيب املعقدة والغامضة، والتدريب على من اخلطأ يف التعابري املختل
دقة التفكري والقياس املنطقى، وكذلك فإن القواعد تنمى القدرة على التعليل 

  .ودقة املالحظة
 تكوين عادات لغوية صحيحة - ٣

وذلك البد للوصول إىل القاعدة النحوية من أن يؤتى باألمثلة الكثرية وإن 
وحتريرية، كل ذلك الخيلو من فائدة لغوية تناقش، مث يؤتى بتمارين شفهية 

ا، والتعبري عن املشاعر واملشاهدات بأمثلة  برتكيب اجلمل واحلديث الفصيح 
منوعة، مث ربطها بالقاعدة، فيعتاد الطالب سالمة التعبري ودقته والفصحى يف 

  .احلديث وضبط احلركات والسكنات
 نماء الذوق األدبى - ٤

 عن بيئتهم وحاجتهم ومشاعرهم بأمثلة ومجل عن طريق أسلوب التعبري األدىب
  .مالئمة للقاعدة النحوية اجلديدة

 تفهم صيغ اللغة واشتقاقها وأوزانها - ٥
ا ركائز لتفهم اللغات  عن طريق تعليل القواعد النحوية والصرفية، كما أ
األجنبية، إذ بني اللغات عامل ارتباط، مثل أزمنة األفعال واإلستفهام واملنفى 

  ٢١ .والتوكيد واإلستثناء والتعجب

                                                        
 ١٩٦. ، ص)١٩٨٣مؤسسة الرسالة، : بريوت(، املوجه العملى للمدرس اللغة العربيةتوفيق اهلامشى،  ٢١
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قسم إىل املرحلتني؛ ني) النحو(وعند علي أمحد مدكور أن أهداف تعليم قواعد اللغة   
أما أهداف تعليم النحو يف املرحلة االبتدائية . املرحلة االبتدائية واملرحلة املتوسطة والثانوية

  :فهي
يستطيع أن يتعرف الطفل على نسق اجلملة العربية، ونظام تكوينها، وأن  - ١

 .استعمال األلفاظ والرتاكيب استعماال سليما يف حدود قدراته
أن يكتسب العادات اللغوية السليمة عن طريق االستماع، واحملاكاة وكثرة  - ٢

 .االستعمال
تنمية قدرات التالميذ على التعبري السليم، وعلى متييز اخلطأ من الصواب، وذلك  - ٣

 .عن طريق تكوين العادات اللغوية السليمة
 .اللغوية زويدهم بطائفة من املعاين والرتاكيب الصحيحة مما ينمى حصيلتهمت - ٤
ا - ٥  .تدريبهم على استخدام اخلصائص الفنية السهلة للجملة العربية ومكونا

  
  :وأما أهداف تدريس النحو يف املرحلتني املتوسطة والثانوية فهي

للتالميذ، إذ حيملهم ذلك تعميق الدراسة اللغوية عن طريق إمناء الدراسة النحوية  - ١
 .على التفكري وإدراك الفروق الدقيقة بني الفقرات، والرتاكيب واجلمل واأللفاظ

م اللغوية، عن طريق ما يدرسونه من نصوص وشواهد أدبية، تنمى  - ٢ تعميق ثرو
 .أذواقهم، وتقدرهم على التعبري السليم كالما وكتابة

م، - ٣ م أيضا على نقد  زيادة قدرة التالميذ على تنظيم معلوما وزيادة قدر
ا  .األساليب اليت يستمعون إليها أو يقرؤو

تعويد التالميذ دقة املالحظة واملوازنة واحلكم، وترقية ذوقهم األديب، فدراسة  - ٤
النحو تقوم على حتليل األلفاظ واجلمل واألساليب، وإدراك العالقة بني املعاين 

    ٢٢ .والرتاكيب

                                                        
  ٣٣٤ .ص مرجع سابق،كور، د علي أمحد م ٢٢
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ستنبط أن أهداف تدريس القواعد  حتفيظ التلميذ  ومن هنا أراد الباحث أن ي
ا مساعدته على فهم التعبري  ردة أو الرتاكيب املنفردة فحسب، بل إ جمموعة من القواعد ا

ومافائدة القواعد إذا مل تساعد . اجليد وتذوقه، وتدربه على أن ينتجه صحيحا بعد ذلك
  .شيئ فيجيد التعبري عنه الطالب على  فهم املقروء من النصوص أو التعيرب عن

 
 اللغة العربية صعوبة درس قواعد  -ج 

ا كدست أبواب النحو يف مناهجها،  من أسباب صعوبة النحو العرىب يف املدارس أ
ا التالميذ، وأن عناية املعلمني متجهة إىل اجلانب النظرى منها، فلم يعنوا بالناحية  وأرهق 

القاعدة وحفظها للمرور يف امتحان يوضع عادة التطبيقية إال بالقدر الذي يساعد على فهم 
  ٢٣.بصورة ال تتطلب اكثر من ذلك

تنع بأنه ال خري يف قواعد يفهمها الطلبة قومعلم اللغة العربية ليس يف حاجة إىل أن ي
ا سرعة األداء مع صحة  ا دون أن تتبع بتطبيق عملى جيعل اللغة مهارة من شأ وحيفظو

وقت متسعا للتطبيق على هذه األبواب الكثرية من النحو اليت التعبري، ولكنه الجيد من ال
ا املنهج الدراسى من غري متييز بني ماهو ضرورى منها وماهو غري ضرورى، فقد  شحن 

ّ املعلمون  –أصبح الوقت املخصص هلا يف اجلدول املدرسى اليكاد يكفى لدراستها، واضطر
القواعد والتطبيق على حصص القراءة أن يطغوا ب -مياسرة لإلمتحانات العامة ونائجها

  .وغريها من حصص اللغة
وعلى هذا املبدأ ميكن القول بإلغاء اإلعراب التقديرى واإلعراب احمللى يف املفردات 
واجلمل، واإلستغناء عن كثري من مسائل الصرف، وكثري من أبواب املشتقات والتصغري 

ا أساليب بني. والنسب . معناها واستعماهلا صلة ويقاس عليها مث تدرس أبواب النحو على أ
ا وخترجيها على قواعد النحو بل إنه ميكن تثبيت كثري من أبواب . واليكلف الطلبة عناء إعرا

النحو والصرف بسهولة على ألسنة الطلبة وأقالمهم بطريق التطبيق العملى دون حاجة إىل 
  .ملصطلحاتدراسة نظرية تشرح فيها القواعد أو حتدد فيها التعاريف وا

 
                                                        

 ٢٠١. ، صسابقمرجع ، حسن شحاته ٢٣
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 اللغة العربية أساسيات تدريس قواعد  - د 

ميكن أن يبدأ بتدريس النحو يف املرحلة األوىل، ولكن على أن تعلم قواعده عرضا، 
فال جيعل هلا حصص خاصة يف جدول الدراسة، بل تعتمد يف دراستها على مايعرض من 

يف اللغة العربية أكثر ولكن يعتقد أن مسائل النحو . خالل دروس القراءة والتعبري من مسائل
والبد هلا من دراسة منظمة، وتطبيق واسع النطاق، . من أن يتسع هلا هذا املدخل العرضى

ا عن  وهذا غري ممكن إال يف حصص ختصص هلا، وإال أفسدنا حصص القراءة وخرجنا 
   ٢٤.الغاية املقصود منها

ن يكون ذلك إن من الواجب أن تدرس قواعد النحو يف ظالل اللغة، ولكن على أ
ا على أنه من املستحسن أن يستمد من دروس القراءة والتعبري حافزا .يف حصص خاصة 

بأن تنتهز فرصة خطأ حنوى شائع بينهم يف القراءة أو : يدفع التالميذ إىل دراسة القواعد
فنجعل بشرح قاعدة ذلك والتطبيق عليها يف احلصة اخلاصة بالنحو، والنتقيد برتتيب . التعبري

  .واب املنهج املدرسىأب
أن دراسة النحو جيب أن تعاجل عن طريق التدريب العملى دون حاجة إىل شرح 
قواعدها، كما جيب أن تدرس على الطريق االستنباطية، ولكن ليس يف ظل هذه األمثلة 
ا جامع، والمتثل معىن يشعر الطالب  املتكلفة املبتورة اليت تنتزع من أودية خمتلفة الجيمع شتا

بل جيب أن تدرس يف ظالل اللغة واألدب يف خالل عبارات قيمة كتبت . نه يف حاجة إليهبأ
  .يف موضوع حيوى يهم الطلبة

ويتضح من كل هذا أن القواعد ليست هي الغاية؛ بل الوسيلة إىل تعلم الرتاكيب 
واعد الناس مجيعا قد تعلموا الكالم الصحيح وال يزالون يتعلمونه، العن طريق القو الصحيحة، 

ج إنشائى . النحوية بل عن طريق حماكاة اللغة الصحيحة وتعلم القواعد جيب أن يسري على 
لغوى، وأن يرتكز على تعليم اللغة وعلى ماجيئ يف ثنايا ذلك من عبارات وأفكار، وعلى هذا 
ينبغى أن يكون جمال تعليم القواعد موضوعات تامة شائقة تناسب مستوى التالميذ كقطع 

  .القراءة

                                                        
 ٢٠٤. املرجع نفسه، ص ٢٤
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وهناك بعض املقرتحات أو املبادئ العامة اليت ميكن أن تفيد لو أضاف إليها املدرس 
  :خربته بتالميذه، ومعرفته مبادته

يرى بعض املربني أن أحسن طريقة لتعليم القواعد هي . البدّ من دروس القواعد - ١
وال خالف يف أن القدرة على الكالم والكتابة إمنا تتكون عن . الطريقة العرضية

طريق خلق فرص وافرة للتدريب أكثر مما تتكون عن حفظ القواعد ومناقشة 
 .الصواب واخلطأ

ينبغى أن تتاح للتالميذ : البدّ أن يشعر املتعلم حباجة إىل القواعد وحيس جبدواها - ٢
فرص كثربة للكالم والكتابة، وفيها يستعملون القاعدة، وعندئذ يشعر حباجة إىل 

 .مها، وحيس بقيمتها يف حياته وتعبريهمعرفتها، ويبذل جهده يف تعل
م : البدّ من الرتكيز على ناحية معينة - ٣ بعد أن تنشأ احلاجة ينبغى أن ينتهز املعّل

هذه الفرصة وخيصص حصة أو عددا من احلصص للرتكيز على صعوبة معينة؛ 
ذه الناحية، ويدركوا القاعدة ويتدربوا على  ليفهم التالميذ املصطلحات املتعلقة 

 .ماهلا حىت يتقنوهااستع
املنزل، والشارع، واحلى، واملدرسة، واجلرائد، والكتب، : البدّ من دراسة أثر البيئة - ٤

واملؤسسات املختلفة ذات أثر كبري يف ثقافة التالميذ وما يكتسبون من قيم 
 ٢٥ .وعادات ومعلومات

 
 اللغة العربية مىت يبدأ بتدريس قواعد - ه 

جيوز معها البدء بتدريس القواعد، ومع هذا اختلف املربون يف حتديد السن اليت 
يؤا عقليا خاصا، ميكن التالميذ من  االختالف انعقد امجاعهم على أن القواعد تستلزم 

وقد مال أكثر املربني إىل اعفاء تلميذ املدرسة اإلبتدائية من . املوازنة والتعليل واالستنباط
وميكن يف ضوء النظم التعليمية . دروس القواعد حىت سن العاشرة، أي إىل الصف اخلامس

  ٢٦:السائدة أن نقسم سنوات الدراسة إىل مراحل، وأن نوضح مايناسب كل مرحلة يف التايل
                                                        

 ٢٠٦. املرجع نفسه، ص ٢٥
 ٢٠٧. ، ص)دار املعرف، بدون السنة: مصر(، املوجه الفىن ملدرس اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم،  ٢٦
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 تدائيةفي المدرسة اإلب - ١

م الطفل قواعد : الحلقة األولى وتشتمل الصفني األول والثاىن، ويف هذه احللقة اليعّل
أسلوب خاص أو تأليف مجل بشكل معني، مطلقا وال يؤخذ بنوع معني من التدريبات حول 

ألن الطفل يف هذه احللقة حمدود اخلربات، فحاجته ماسة إىل توسيع خربته، وتنمية حمصوله 
اللغوى ليستطيع التعبري عن حاجته دون توقف، فمهمة املدرس يف هذه احللقة حمصورة يف 

ألن صحة األسلوب ستأيت متكني الطفل من الكالم باللغة اليت يستطيعها ويغتفر له العامة، 
  .بالتدرج
وتشتمل الصفني الثالث والرابع، ويف هذه احللقة يدرب التلميذ على  :الحلقة الثانية  

  :صحة األداء وقوة التعبري بطريقني
استمرار التدريب املباشر على التعبري، كما هو متبع يف احللقة السابقة، ولكن   )أ 

 .بصورة أوىف
تدريبه على وحدات حنوية معينة، مما يشيع يف لغته، ويستعمله استعماال    )ب 

خاطئا، وذلك كالتدريب على األسئلة واألجوبة، وعلى بعض الضمائر، وامساء 
ذا التدريب أن يهذب لغة التلميذ  اإلشارة، وامساء املوصولة، ويستطيع املدرس 

ّْ اإز (وعن كلمة ) حنن(إىل ) إحنا(ويعدل به عن كلمة  وعن كلمة ) كيف(إىل ) ى
وهذا النوع من التدريب اليسمى قواعد وال تكوين مجل ولكن . إىل أين) فني(

وهذه احللقة أيضا جيب . االسم املالئم له، هو التدريب على االستعمال اللغوى
يبه إىل التالميذ باستعمال البطاقات واأللعاب اللغوية بتيسري التدريب وحت
وهذا التدريب الخيصص له حصص  . ت واستخدام القصةواحملاورات والتمثيليا

 .كاملة، وإمنا تقتطع له فرتات من دروس القراءة والتعبري

وتستمل الصفني اخلامس والسادس، والتلميذ يف هذه احللقة، ميكن : الحلقة الثالثة
أن يطمئن إىل نضج فكره، وقدرته على فهم القواعد بالطريقة القاصدة اليت تعتمد على 

ثلة واملناقشة واالستنباط والتطبيق، وال مانع من ختصيص إحدى احلصص لدراسة القواعد األم
والتدريب عليها يف هذه احللقة، مع مراعاة التيسري على التلميذ بعدم ازدحام القواعد املختلفة 

 . يف حصة واحدة
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 في المدارس اإلعدادية - ٢

ة الرتبوية املنظمة بصورة أوسع يف هذه املرحلة يؤخذ التلميذ يف دروس القواعد بالطريق  
وأمشل، وميكن يف هذه املرحلة العودة إىل بعض األبواب اليت درست يف املرحلة السابقة 

 . ودراستها بشيئ من التفصيل
 في المدرسة الثانوية - ٣

ئل اليت يدق فهمها على تالميذ املرحلة اول املناهج يف هذه املرحلة األبواب واملساتنت    
وختصص للقواعد والتطبيق عليها حصص كاملة، والطريقة املناسبة هي الطريقة اإلعدادية، 

  .القاصدة على النحو
 

 )grammatical syllabus( املنهج النحوى  -و 

يقصد باملنهج النحوى تقدمي احملتوى اللغوي يف شكل حماور عامة تدور حول     
والنظام يشتمل على . مأن اللغة نظا: موضوعات القواعد استنادا إىل منطقني مؤدى أوهلما

ومؤدى املنطق . جمموعة من القواعد اليت لو تعلمها الفرد أصبح قادرا على استخدام اللغة
هو أن لكل معىن تركيبا لغويا يناسبه وعلينا أن حنصر الرتاكيب املختلفة اليت  تنقل : الثاىن

وحيدد أحدمها . مرتبطاناملعىن والشكل إذن  ٢٧ .معاىن معينة تيسر لإلنسان االتصال باللغة
وعلى املدرس أن يقدم . اآلخر فالتعجب مثال له صيغتان، واالستفهام له صيغ معينة وهكذا

  .للطالب جمموعة الصيغ املناسبة اليت تفي مبتطلباته
يبدأ واضعوا املنهج إذن بتحديد املعاىن اليت يريد الفرد التعبري عنها، مث حتديد   

مث اختيار املوضوعات النحوية الىت . لكل معىن من هذه املعاىن الرتاكيب اللغوية اليت تعطى
مث بعد ذلك ترتيب هذا كله يف شكل منطقي يتمشى مع . تنتمي هلا هذه الرتاكيب

  ........فالفعل قبل الفاعل وهكذا. موضوعات النحو فيقدم مايعترب شرطا الزما لغريه
  :حات منهاويف هذا املنهج النحوي يلزم التمييز بني عدة مصطل  

                                                        
 ٩٩. ص مرجع سابق، رشدي أمحد طعيمة، ٢٧
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ا نوع اجلملة من حيث املعىن الذي تؤديه - ١ فهذه مجلة . أمناط اجلملة، ويقصد 
  .اخل.....تعجب، وهذه مجلة استفهامية، وهذه مجلة طلبية، وهذه إنشائية 

ا املف - ٢ هيم النحوية اليت تنتمي إليها الرتاكيب مصنفة اموضوعات النحو، ويقصد 
واخلرب، وهذا باب املفعول به، وهذا باب فهذا باب املبتدأ . يف أبواب

 .اخل.....اإلضافة
الرتاكيب اللغوية، ويقصد به القالب الذي تصب منه اجلملة فنقول بأن تركيب  - ٣

 .مفعول به+ فاعل + هذه تامجلة هو فعل 
ا قول مستفاد به، مستقل بنفسه يكمل به املعىن فنقول أكل  - ٤ اجلملة، ويقصد 

ا  ا املعىنالولد الطعام مجلة أل  ٢٨ .مستقلة بنفسها ويكمل 

وهي الطريقة اليت تنطلق من . ويشيع مع املنهج النحو استخدام طريقة النحو والرتمجة  
وهو أن اللغة جمموعة من القواعد اليت إن تعلمها الفرد استطاع . نفس املنطلق السابق

اإلسالمية جبنوب  ويشيع هذا املنهج مع هذه الطريقة يف كثري من البالد. استخدام اللغة
م اللغة لالتصال بالرتاث اإلسالمي. شرق آسيا وليس لالتصال مع الناس يف . حيث تعّل
إن حمور االهتمام عند أصحاب هذا املنهج هو تزويد الطالب مبا يلزمه لقراءة . مواقف حية

ردات القرآن الكرمي، وقراءة كتب  اللغة واألدب سواء أكان مايلزمه هذا حنوا أو صرفا أو مف
 .غريها وأ

 
 اللغة العربية طرق تدريس قواعد  -ز 

ا انتقلت ثالث      إذا حبثت يف الطرق اليت اتبعت يف نصف القرن األخري وجد أ
، مث )االستنباطية(ففي بداية القرن كانت الطريقة القياسية واالستقرائية : انتقاالت مهمة

. ظهرت أخريا الطريقة املعدلة القائمة على تدريس القواعد من خالل النصوص املتكاملة
اليت نقلها الباحث من كتب اللغة العربية كل طريقة من هذه الطرق الباحث  بحث يواآلن 

                                                        
 ١٠٠ .املرجع نفسه، ص ٢٨
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تعرف األسس اليت تقوم عليها، واخلطوات اليت تتبعها يف تدريس القواعد ال بغيةاملتنوعة 
  :النحوية مبتدئني بأقدمها وهي الطريقة القياسية

 الطريقة القياسية - ١

وهي أقدم الطرق الثالث، وقد احتلت مكانة عظيمة يف التدريس قدميا، وتيسر يف   
تعريف أو املبدأ العام، مث يستهل املدرسون الدرس بذكر القاعدة أو ال: خطوات ثالث

يوضحون هذه القاعدة بذكر بعض األمثلة اليت تنطبق عليها؛ ليعقب ذلك التطبيق على 
أما األساس الذي تقوم عليه فهو عملية القياس حيث ينتقل  الفكر فيها من . القاعدة

الكل إىل  احلقيقة العامة إىل احلقائق اجلزئية، ومن القانون العام إىل احلاالت اخلاصة، ومن
وهي بذلك إحدى طرق التفكري اليت يسلكها العقل يف . اجلزئى، ومن املبادئ إىل النتائج

هول فيعمد املدرس إىل ذكر القاعدة مباشرة موضحا إياها ببعض . الوصول من املعلوم إىل ا
ولقد ألفت بعض الكتب النحوية على هذا . األمثلة، مث يأتى بالتطبيقات والتمرينات عليها

  ٢٩ .األساس، ككتاب قواعد اللغة العربية حلفىن ناصف وآخرين معه
ا أفضل الطرق، وخصومها    والواقع أن لكل طريقة أنصارا وخصوما، وأنصارها يعتربو

ا الجتدى يف تدريس القواعد النحوية ا خري معني . يرون أ فأنصار الطريقة القياسية يرون أ
فالطالب الذي يفهم القاعدة أصال "عتها يف األداء لتدريس النحو من ناحية سهولتها أو سر 

فهما جيدا يستقيم لسانه أكثر كثريا من الذي يستنبط القاعدة من أمثلة توضع له قبل ذكرها 
  ". وال سبيل إىل حفظها حفظا يعني على ذكرها

ا    ة وغري مفيدة؛ أل ّ ا ضار تبعث يف التلميذ "يف حني يرى خصوم هذه الطريقة أ
ىل احلفظ، وتعوده احملاكاة العمياء واإلعتماد على غريه، وتضعف فيه قوة االبتكار يف امليل إ

ا " األفكار واألداء م "كما أ ليست من الطرق اجليدة يف إفهام التالميذ؛ ألن مفاجأ
  .  باحلكم العام قد تكون سببا يف صعوبته، وذلك يدعو إىل صعوبة التطبيق واخلطأ فيه

  الطريقة القياسيةخطوات  :أوال
 :التمهيد والمقدمة  )أ (

                                                        
 ٢٠٨. ، صمرجع سابق، حسن شحاته ٢٩
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وهي اخلطوة اليت يتهيأ فيها الطلبة للدرس اجلديد، وذلك بالتطرق إىل الدرس   
 .السابق، وبذا يتكون لدى الطلبة خالل هذه اخلطوة الدافع للدرس اجلديد واالنتباه إليه

 :عرض القاعدة  )ب (

الطلبة حنوها، حبيث يشعر  تكتب القاعدة كاملة وحمددة وخبط واضح ويوجه انتباه  
ويؤدي املعلم هنا . الطالب أن هناك مشكلة تتحدى تفكريه، وإنه جيب أن يبحث عن احلل

 .دورا بارزا ومهما يف التوصل إىل احلل مع طلبته
 :تفصيل القاعدة  )ج (

بعد أن يشعر الطلبة باملشكلة يطلب املعلم يف هذه اخلطوة من الطلبة اإلتيان بأمثلة   
فإذا عجز الطلبة عن إعطاء أمثلة فعلى املعلم أن . لقاعدة انطباقا عاماتنطبق عليها ا

يساعدهم يف ذلك، بأن يعطي اجلملة األوىل ليعطي الطلبة أمثلة أخرى قياسا على مثال أو 
وهكذا يعمل هذا التفصيل على تثبيت القاعدة ورسوخها يف ذهن الطالب . أمثلة املعلم

 . وعقله
 :التطبيق  )د (

الطالب بصحة القاعدة وجدواها نتيجة لألمثلة التفصيلية الكثرية حوهلا بعد شعور   
فإن الطالب ميكن أن يطبق على هذه القاعدة، وميكن ذلك بإثارة املعلم لألمثلة أو اعطاء 
أمثلة إعرابية أو التمثيل يف مجلة مفيدة، وما إىل ذلك من القضايا التطبيقية اليت هلا عالقة  

   ٣٠ .ف نضجها لدى الطلبةبفحص القاعدة واكتشا
  درس أنموذجي لتدريس القواعد بالطريقة القياسية: ثانيا
  : .........  احلصة    اسم الفاعل وعمله :   املوضوع  : .........   اليوم

  :........  الصف  : ........   التارخ
 :األهداف العامة   )أ (

 ضبط حركات مايكتب ومايلفظ )١(

                                                        
: عمان(، ١.اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها، ططه علي حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي،  ٣٠

  ١٨٣. ص) ٢٠٠٥دار الشروق، 
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 تكوين عادات لغوية صحيحة )٢(
 األديبإمناء التذوق  )٣(
ا )٤(  تفهم صيغ اللغة واشتقاقها وأوزا
 الرتبية العقلية )٥(

 :األهداف الخاصة  )ب (

إن األهداف اخلاصة من تدريس موضوع اسم الفاعل هي جعل الطالب قادرا     
  :على أن

 .يتعرف اسم الفاعل )١(
 .يتعرف شروط عمل اسم الفاعل )٢(
 .يستعمل اسم الفاعل استعماال صحيحا كتابة وحتدثا )٣(

 
 خطوات الدرس  )ج (

 :تمهيدال )١(

ميهد املعلم املوضوع اسم الفاعل بالدرس الذي سبقه، وليكن املوضوع السابق الفعل 
الثالثي، والرباعي فما فوق، ألن اسم الفاعل يصاغ من فعل ثالثي يف قاعدة : بأنواعه

قرأ، : خاصة، ويصاغ من غري الثالثي يف قاعدة خاصة أيضا، فمن األفعال الثالثية مثال
م، وأكرم، واستخرج: ومن غري الثالثي. ، وسعى، ودعاوكتب، وقال، ووعد   .عّل

 :القاعدة )٢(

يصاغ اسم : يف هذه اخلطوة يعرض املعلم القاعدة على السبورة وخبط واضح وهي  
الفاعل من الفعل الثالثي على وزن فاعل، ومن غري الثالثي بإبدال ياء املضارعة ميما 

أن يكون معرفا : عمل فعله بستة شروطويعمل اسم الفاعل . مضمومة، وكسر ماقبل اآلخر
بأل، وأن يعتمد على نفي، وأن يعتمد على استفهام، وأن يقع خربا، وأن يقع صفة، وأن يقع 

  .حاال
 :تفصيل القاعدة )٣(
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يصاغ : الصياغة والعمل، فقد ورد يف القاعدة: يأخذ موضوع اسم الفاعل بعدين مها  
 –قارئ، قال  –كاتب، قرأ   –كتب : لاسم الفاعل من الفعل الثالثي على وزن فاعل، مث

أما غري الثالثي، فقد ورد يف القاعدة بأنه يصاغ بإبدال ياء املضارعة . سائر –قائل، سار 
زلِزل، وأكرم  –يزلزل : ميما مضمومة وكسر ما قبل اآلخر، مثل ُ م  –م كرِم، وعّل ُ علِّم،  –م ُ م

ستخرِج –واستخرج  ُ أما عمل اسم الفاعل، فقد ورد يف القاعدة أنه يعمل بستة شروط . م
فا بأل؛ فإذا كان فعله الزما يرفع فاعال فقط، وإذا كان فعله متعديا يرفع : هي ّ أن يكون معر

  املسافر إىل العقبة أخوك: فاعال وينصب مفعوال به، فمثال االزم
  

  من يعرب هذه اجلملة؟:          املعلم
  .مبتدأ مرفوع) املسافر: (        بطال

  .جار وجمرور) إىل العقبة: (طالب آخر  
    .خرب مرفوع) أخوك: (طالب ثالث 

هي اسم فاعل من الفعل سافر وهو فعل الزم،   ) املسافر(نالحظ أن كلمة :        املعلم
  ).هو(وعليه يكون فاعل اسم الفاعل ضمري مسترتا تقديره 

ٌ الشاهد احلق: (اآلخر فهو أن يعتمد على استفهام، كقولناأما الشرط :     املعلم   )أقاتل
مبتدأ مرفوع وهو اسم فاعل من الفعل املتعدي ) قاتل(هنا استفهام، و) اهلمزة(    

مفعول به ) احلق(فاعل مرفوع سد مسد اخلرب، و) الشاهد(، و)قتل(الثالثي 
  .السم الفاعل منصوب

ٌ : لفاعل وهو أن يقع خرباوهناك شرط آخر لعمل  اسم ا:     املعلم كقولنا حممد كاتب
؛  َ خرب مرقوع وهو اسم فاعل من ) كاتب(هنا مبتدأ مرفوع، و) حممد(درسه

وملا أعرب اسم الفاعل هنا خربا فهو يعمل عمل فعله ). كتب(املتعدي 
ه(و) هو(املتعدي، وفاعل اسم الفاعل ضمري مسترت تقديره  َ مفعول به ) درس

  .السم الفاعل
 :التطبيق )٤(

  :يعطي املعلم بعض األمثلة التطبيقية ولتكن على ما يأيت
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  :أعرب اجلملتني اآلتيتني
خرَة يومًا ليوهنها - ١ ُ   #    كناطحِ صِ  فلم يضرها وأوهن قرنه الوعِل
ن الأخًا له - ٢ َ    كساٍع إىل اهليجا بغري سالح  #    أخاك أخاك م

 )االستنباطية(الطريقة االستقرائية  - ٢

م أعضاء البعثات التعليمية من أوربا، فقد نشأ هؤالء يف نشأت هذه الطريقة مع    دَ قْ َ م
ا املرىب األملاىن  م تأثروا لدى وجودهم يف أوربا بالثروة اليت قام  ظل الطريقة القياسية، إال أ
م ينقلون  اية القرن التاسع عشر ومستهل القرن العشرين، فإذا  يوحنا فرديك هربارت يف 

تدريسهم للمواد، ومنها القواعد النحوية حيث يرتب الدرس إىل  مبادئ هربارت إىل طرق
؛ وهي املقدمة، والعرض، والربط، والقاعدة أو )خطوات الدرس(عدة نقاط يسميها هربارت 

  ٣١.االستنباط، والتطيبق
ففي املقدمة يهيئ املدرس طالبه لتقبل املادة العلمية اجلديدة، وذلك عن طريق   

فكرة حبيث تثري يف نفوس الطالب الذكريات املشرتكة، فتشدهم إىل القصة واحلوار أو بسط ال
ا واسطة من وسائط النجاح وسبيل إىل فهم الدرس  التعلق بالدرس وهي أساسية؛ أل

  .وتوضيحة، مث ينتقل املدرس بعد هذه اخلطوة إىل العرض
والعرض هو لب الدرس، وعليه يتحدد املوضوع حبيث يعرض عرضا سريعا اهلدف   

فهو مادة دمسة مغذية تصل ماسبقها مبا حلقها، . ذي يريد املدرس أن يبلغ بالطالب إليهال
  . وهو يدل على براعة املدرس، مث ينتقل بعد ذلك إىل الربط

. والربط هو املوازنة بني ماتعلمه الطالب اليوم وبني ماتعلمه باألمس القريب والبعيد  
لسل يف ذهن الطالب مث يصل املدرس بطالقة إىل مابلغ فاهلدف منه أن ترتبط املعلومات وتس

  .االستنتاج
وهنا يقف املدرس؛ ليستنتج من عرضه للموضوع مادة يسجلها الطالب قاعدة،   

ال أمام الطالب الستنتاج هذه القاعدة بأنفسهم، الأن يلقنهم إياها  على أن يفسح ا
  .تأتى اخلطوة األخرية وهي التطبيقتلقينا، واالستنتاج زبدة مابلغ إليه السعي من الدرس، مث 

                                                        
   ٢٠٩. ، صمرجع سابق، حسن شحاته  ٣١
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تعلق والتطبيق تعلق عليه األمهية الكربى؛ ألن دراسة القواعد ال تؤتى مثارها إال بكثرة   
ا، فاإلملام بالقواعد  التطبيق عليها، وتدريب التالميذ تدريبا كافيا على األبواب اليت يدرسو

لتطبيقات متثل اجلانب العملى الذي ميثل اجلانب النظرى من اخلصائص اللغوية يف حني أن ا
  .تبدو فائدته يف القراءة السليمة والتعبري السليم

والطريقة االستقرائية من طرق التفكري الطبيعية اليت يسلكها العقل يف الوصول من   
وفيها ينتقل . احلكم على حقائق مشاهدة أو معلومة إىل حقائق غري مشاهدة أو جمهولة

القانون العام، ومن حاالت خاصة إىل األحكام عامة؛ وهي تنطوى  الفكرة من اجلزئى إىل
ولقد ألفت بعض الكتب النحوية . على أن يكشف التالميذ املعلومات واحلقائق بأنفسهم

  . لعلي اجلارم ومصطفى أمني" النحو الواضح"على هذا األساس ككتاب 
ف القواعد النحوية؛ وأنصار هذه الطريقة جيدون يف طريقتهم خري سبيل لتحقيق أهدا  

يج يف الطلبة قوة التفكري، وتأخذ بأيديهم قليال قليال حىت يصلون إىل احلقيقة؛ ألن  ا  أل
. املستقبل الريانيف الكلمات القليلة اليت ترشد احلدث إىل الطريقة اجلادة تعد بذور النبت 

ا توصل إىل احلكم العام تدرجييا، و  ذلك جيعل معناه واضحا وهي طريقة جادة يف الرتبية؛ أل
  .فيصري التطبيق عليه سهال. جليا

وخصوم هذه الطريقة يأخذون عليها البطء يف إيصال املعلومات إىل أذهان الطلبة،   
واإلكتفاء أحيانا مبثال أو مثالني أو ثالثة الستنباط القاعدة، ويف هذا من التفريط ماجيعلها 

ل بينها صلة فكرية وال لفظية، إمنا هي مجل غري سليمة؛ فهي ختتار أمثلتها متقطعة التص
ا حتمل متثيال لقاعدة خاصةيمبتورة يف موضوعات خمتلفة ليس فيها خاص . ة لغوية، إال أ

ا ترتبط برباط لفظى من  ا عقول الناس، وأما أ ا تشرح فكرة من األفكار اليت متتلئ  وأما أ
وغريه مما ختلو منه هذه األمثلة، وهي الترمى  أدوات الربط الكثرية يف اللغة العربية، فذلك كله

ا  إىل غاية تعبريية خاصة، وال تثري يف نفس التالميذ شوقا إليها وال إىل القاعدة اليت سيدرسو
اية أمرها مجيعا إىل شيئني مها الفهم : يف ظالهلا مع أن كل دروس اللغة العربية ترمى يف 

  .واإلفهام
  بالطريقة االستقرائيةدرس أنموذجي لتدريس القواعد 

  : ........  الصف الحصة  اسم الفاعل وعمله : الموضوع  .........  :التارخ / اليوم
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 :األهداف العامة: أوال
 .ضبط حركات مايكتب ومايلفظ  )أ (
 .تكوين عادات لغوية صحيحة  )ب (
 .إمناء التذوق األديب  )ج (
ا  )د (  .تفهم صيغ اللغة واشتقاقها وأوزا
 .الرتبية العقلية  )ه (

  :األهداف الخاصة :ثانيا
 .يتعرف على الفاعل  )أ (
 .يتعرف على أنواع الفاعل  )ب (
 .يستعمل الفاعل استعماال صحيحا عند الكتابة واحلديث  )ج (

  خطوات الدرس :ثالثا
 :التمهيد  )أ (

إن الدرس السابق هو الفعل، والفعل أنواع منه املاضي واملضارع : ميهد املعلم بالقول  
؟   واألمر، من يعطي مثاال فيه فعل ماضٍ

  ذهب الطالب إىل املدرسة: طالب
  من يأيت جبملة فيها فعل مضارع؟: املعلم
  .يزرع الفالح األرض: طالب
  من يأيت جبملة فيها فعل أمر؟: املعلم

  .قل احلق ولو على تفسك: الطالب
  .هذه األمثلة فيها أفعاال، وموضوعنا اليوم له عالقة باألفعال وهو أن لكل فعل فاعل: املعلم

 :والموازنةالعرض والربط   )ب (

من املعروف أن الطريقة االستقرائية تعتمد على اجياد مواقف تعليمية خاصة تساعد   
الطالب على اإلتيان بأمثلة صحيحة حول الدرس اجلديد، فيمكن للمعلم مثال أن يطلب من 
أحد الطالب أن يقرأ قصيدة سبق أن تناولوها، وبعد االنتهاء من قراءة القصيدة يوجه 
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: ؟ سيجيب معظم الطالب عن هذا السؤال بقوهلم)حممد(ماذا فعل زميلكم : السؤال اآليت
  ). قرأ حممد القصيدة(

جاءت ) حممد(وهكذا ينبه املعلم أن كلمة ). يقرأ حممد القصيدة: (ويقول بعضهم
ا دلت على من قام بفعل القراءة) قرأ(بعد الفعل    . فتعرب فاعال أل

جنح الطالبان يف االمتحان، : وهكذا يطلب أمثلة أخرى يكون فيها الفاعل مثىن مثل
برع املهندسون يف بناء السد، ومجلة فيها مجع مؤنث سامل : ومجلة فيها مجع مذكر سامل مثل

عاد أخوك من : تشكر املؤمنات اهللا، ومجلة فيها الفاعل من األمساء اخلمسة مثل: مثل
  .  السفر

إن الطالب . م هنا أن الفاعل يف األمثلة السابقة مجيعها جاء امسا ظاهراوينبه املعل
وهو يالحظ هذه األمثلة جتري يف ذهنه عملية التداعي أو املوازنة أو املقارنة، فيميز أن 
الفاعل عندما يأيت امسا ظاهرا يأيت مفردا ومثىن ومجعا بنوعيه وامسا من األمساء اخلمسة، مع 

  .اإلعراب من ضمه إىل ألف إىل واو مالحظة تغري عالمات
ينتقل املعلم بعد ذلك إىل النوع الثاين من أنواع الفاعل فيوجه السؤال اآليت إىل حممد 

  ماذا فعلت يا حممد يف بداية الدرس؟: الذي قرأ القصيدة، فيكون السؤال
  .قرأت القصة: الطالب

ا الذي قام مقام حممد يف هذه إن يف هذه اجلملة فاعال، ولكنه ليس امسا ظاهرا فم: املعلم
  اجلملة؟

  .يف قرأت يا أستاذ) التاء: (طالب
ممتاز، إن التاء هنا تسمى ضمريا متصال، أي أن التاء ضمري متصل مبين على الضم : املعلم

وهكذا يستعرض املعلم مجال أخرى يكون الفاعل فيها ضمريا ... يف حمل رفع فاعل
  :يتمتصال مع تنويع هذه الضمائر وكما يأ

 انتصرنا على األعداء )١(
 اجتهدوا يف دروسكم )٢(
م )٣(  املؤمنون يفرحون بنصر ر

 :القاعدة   )ج (
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من خالل استعراض األمثلة السابقة ميكن أن يستنتج عدد كبري من الطالب 
ا يكتبها على السبورة كما يأيت ا املعلم ويشذ   :القاعدة، وبعد أن يهذ

الفعل أو اتصف به، ويأيت امسا ظاهرا  هو االسم املرفوع الذي يدل على من فعل: الفاعل
  .وضمريا متصال وضمريا مسترتا

 :التطبيق  )د (

 ّ يوجه املعلم بعض األمثلة التطبيقية أو يعطى أمثلة تطبيقية، كأن يسأل استخرج الفاعل وبني
  :نوعه فيما يأيت

ق أتعرف من أنا؟  #  وطن النجوم أنا هنا    حدّ
 )النص األدبى(الطريقة المعدلة  - ٣

الطرق الثالث من جهة الرتكيب التارخيي، وقد نشأت نتيجة تعديل يف  وهي أحدث  
وهي تقوم على تدريس القواعد النحوية . طريقة التدريس السابقة؛ ولذا مسيت الطريقة املعدلة
ويراد باألساليب املتصلة قطعة من القراءة . يف خالل األساليب املتصلة ال األساليب املنقطعة

ن النصوص، يقرؤه الطالب ويفهمون معناه، مث يشار إىل اجلمل يف موضوع واحد أو نص م
  .وما فيها من اخلصائص، ويعقب ذلك استنباط القاعدة منها، وأخريا تأتى مرحلة التطبيق

ا هذه الطريقة معاجلة بعض أبواب منهج النحو بطريقة    ومن الصور اليت أخذ
داها من األبواب فيجب أن يدرس أما ما ع. التطبيق العملى دون حاجة إىل شرح قواعدها

على الطريقة االستنباطية،  ولكن ليس يف ظل هذه األمثلة املتكلفة املبتورة اليت تنتزع من 
ا جامع، وال متثل معىن يشعر الطالب أنه يف حاجة إليه   .أودية خمتلفة الجيمع شتا

لغرض من تدريس ولقد تبنت املناهج يف البالد العربية هذه الطريقة ؛ إذ أبانت أن ا  
القواعد هو أن يكون وسيلة تعني الدارس على تقومي لسانه وعصمة أسلوبه من اللحن 

وذلك بأن ختتار . وأن الطريقة لتحقيق هذه الغاية هو أن تدرس القواعد يف ظل اللغة. واخلطأ
ا من النصوص األدبية السهلة الىت تسمو بأساليب التالميذ وتزيد يف ثق افتهم أمثلتها ومترينا

وتوسع دائرة معارفهم، باإلضافة إىل ما توضحه من القواعد اللغوية، وأن تربط املادة اللغوية 
اليت ختتار لشرح القواعد أو التطبيق عليها مبيوهلم، ومصادر اهتمامهم، ونواحى نشاطهم يف 

  .هذه املرحلة
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ا الط   ملرسومة يقة الفضلى يف حتقيق األهداف ار إن أنصار هذه الطريقة يرون أ
إىل  يللقواعد النحوية؛ ألنه يتم عن طريقها مزج القواعد بالرتاكيب وبالتعبري الصحيح املؤد

وال خياجلنا الشك يف أن تعليم . رسوخ اللغة وأساليبها رسوخا مقرونا خبصائصها اإلعرابية
ون أجدى وأنفع، وأن التالميذ جيد -يف ثنايا القراءة والنصوص–القواعد على هذه الطريقة 

يف تعليم القواعد النحوية بغية جعل العبارات الصحيحة  ةسهل يةأن املطالعة طريقة طبيع
أساسا لطبع خصائص اللغة يف األذهان؛ ألن ذلك يكسب مرانا مستمدا من االستعمال 
ا تعتمد أول ماتعتمد على  الصحيح للغة، هذه الطريقة هي املثلى يف تعليم القواعد؛ أل

ا احليوية، وسائر أحواهلا يف  املران املستمد من هذا االستعمال الصحيح للغة من كافة جماال
  .جمرى االستعمال الواقعى

وقال اهلامشى أن لتدريس النحو طرق عديدة، تنوعت بسبب تنوع املوضوعات   
ا وتناوهلا يف التدريس، كما  واختالف بعضها عن البعض اآلخر، من حيث طبيعتها ووعور

 ما       يات الطالب واعدادهم واعمارهم وظروفهم، ومن هذه الطرق تنوعت بسبب مستو 
  :ليي

 الطريقة االستقرائية: أوال
م مع أكثر موضوعاته، وتنسب إىل ءيس النحو، إذ هي تتالل الطرق لتدر ضلعلها أف  

تدعى (هربات، وانتشرت يف أوربا يف أواسط القرن التاسع عشر وما بعده، وهي تعىن بفكرة 
  .بالفائدة من املعلومات املاضية )املعاىن

 الطريقة القياسية: ثانيا
ا انتقال الفكر من احلكم على كلي إىل احلكم على جزئياته، ابتدئت و   هي اليت يتم 

لنجاح هذه الطريقة البد و . بذكر القاعدة أو احلقيقة العامة أو التعريف، مث توضح صحتها
  :من رعاية أمور ثالثة

ة القاعدة أو القانون أو احلقيقة العامة املراد تدريسها دقة املدرس يف صياغ  )أ (
 .إىل الطالب كي اليكون يف تعبريه خطأ يظهر أثره يف التطبيق

وضوح األساليب وعدم غموضه لتكون القاعدة أو احلقيقة العامة يف    )ب (
 .متناول ادراك كل طالب
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ا حقائق جديدة، وإما أن يشرح هلم حقائق سبق    )ج ( إما أن يقدم املدرس 
 .أن اعطاها إىل طالبه بطريقة ما

ا عن غريها   ا طريقة التعليم والتزويد : وهلذه الطريقة خصائص تتميز  منها كو
ا . باملعلومات وهي سريعة باعطاء املعلومات مباشرة للطالب، واقتصادية يف الوقت، كما أ

ا . فع مع األعداد الكثرية من الطالب يف الصفتن وهي ادعى إىل الضبط واالصغاء، غري أ
وهي اضافة إىل . ليست بطريقة طبيعية من حيث تنظيم اخلطى للوصول إىل احلقائق العامة

ا الترىب فيه روح  ذلك التنمى شخصية الطالب ألنه سلىب فيها ومستسلم للقاعدة، كما أ
  . النقد
 ريقة االستجوابيةالط: ثالثا

وهي اليت تعتمد على سؤال الطالب واجابتهم عن دقائق املوضوع الذي يعطونه   
    الكالم أو الذي معه عيب خلقى بصوته، كأن يكون  دوهي تفيد املدرس عن.واجبا بيتيا

وهي الحتتاج إىل علم . أفأفأة أو متتمة أو ثأثأة أو لغته، أو لكنة حملية أو عجمة غري عربية
كذلك فهي تفيد املدرس الذي . زير من قبل املدرس وال إىل اطالع واسع أو جهد وعناءغ

ّ دقيق حيتاج إىل ذكاء ومرونة وبعد نظر   .حيسن توجيه األسئلة ألن صيغة السؤال فن
وهي تفيد مجيع الطالب السيما األذكياء، وحتمل األغبياء والكساىل على الدراسة،    

ا تصلح مع الصف قليل ّ . العدد، وال تصلح مع الكثرة كما أ وهي تصلح كذلك يف جو
هادئ، ويف الدروس األوىل خاصة، ونفوس املدرس والطالب منشرحة لالستجواب، وإال فإن 

  .لسان املدرس ينعقد عن السؤال، وعقول الطالب حتجم عن التفكري واجلواب حني اإلرهاق
وعات اليت تقتصر على العد من املوضيف وإن هذه الطريقة تصلح يف القواعد النحوية   

، وأدوات الشرط  ّ غري حاجة إىل االضافة يف الشرح والدقة يف التحليل، مثل حروف اجلر
ا، وكان و إخاجلازمة وغري اجلازمة، وإن و  ا، وحروف العطف، والعدد، وال بدّ هلذه إخوا وا

  .الطريقة من حتضري دقيق من قبل الطالب
 الطريقة اإللقائية: رابعا

هي تعتمد على حديث األستاذ، وتصلح يف التعليم العاىل عادة، والطالب و   
هي أنفع يف التدريس اجلامعى بسبب غزارة علم  .يسجلون مالحظتهم أثناء حديث األستاذ
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م على استيعاب  األستاذ وغزارة املادة املنهجية، وارتفاع مستوى الذكاء عند الطالب، وقدر
ا املادة العلمية الغزيرة وعلى  يؤ املراجع اليت يستعني  تسجيل املالحظات، وبسبب 

غزير املادة العلمية : وهي تفيد املدرس. فاقهاآالطالب على تعقيب املادة امللقاة وتوسيع 
وحلو اإللقاء وحسن الصوت وقوى الشخصية ومنشرح الصدر ومؤثرا يف حديثه، وال تصلح 

  .للمدرس الذي ليس له هذه املؤهالت
ى التحضري أو و يف الصف الذي يكثر فيه عدد الطالب أو يهبط فيه مستوهي تنفع   

. ى الذكاء، كما هو احلال يف كثري من املدارس املسائية عادة، ويف صفوف الراسبنيو مست
ة عنهم واملوضوعات الصعبة اليت حتتاج بريعوهو تنفع كذلك يف عرض املوضوعات اجلديدة ال

ا تفيد يف إىل جهد يف االتفكري، يذللها املدر  س بأسلوب عرضه وطراوة حديثه، كما أ
املوضوعات السهلة والبديهية أحيانا، بسبب اختصار املدرس مبجرد ذكرها أو اإلشارة إليها 

 . عرضا، بدال من استجوب الطالب  الذين حيتاجون إىل وقت
ا تنفع يف حالة ارهاق الطالب السيما يف الدروس األخرية أو بعد قيامه   م كذلك فإ

. بعمل جمهد من رياضة أو نشاط الصفي، حينئذ تضعف قابليتهم على التفكري والكالم
ا لتنفع كذلك يف اختصار املنهج، إذ هي طريقة سريعة، فإذا كان املوضوع واسعا أو كان  وإ

  .املدرس مغلوبا ومتأخرا يف املنهج فإن هذه الطريقة تسعفه
 
 
 
  

 الطريقة االقتصائية: خامسا
املدرس طالبه القواعد النحوية، عرضا أثناء درس املطالعة أو احملفوظات  وهي تدريس  

أو األدب، تدريسا عمليا من غري حصص مستقلة، وإن هذا التدريس يقتصر عادة على 
  :جمالني أساسيني
ملوضوعات سبق دروسها، وهذا متبع يف الكلمات : املراجعات النحوية  )أ (

ية، بأن خيتار املدرس قطعة أدبية أكثر منه يف املدارس الثانوية واإلبتدائ
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ا وخياهلا، وهي حتوي تطبيقات كثرية على قواعد  ا وأسلو ممتعة بفكر
 .سبق دروسها

باختار قطعة أدبية أو إنشائها، شاملة العناصر : التدريس ملوضوع جديد  )ب (
التطبيقية للموضوع اجلديد، تكتب هذه القطعة وتقرأ وتشرح شرحا سريعا 

ملدرس بالتعاون مع الطالب القاعدة بعناصرها سهال، مث يستخرج ا
وإن هذه الطريقة ممتعة وشيقة، ولكنها حتتاج . تفصيال من القطعة املكتوبة

إىل حسن االختبار أو اإلنشاء للجمل اليت جتمع بينها مجال الفكرة 
   ٣٢ .واخليال والرتكيب كما جتمع شتات القاعدة اجلديدة

القواعد النحوية كما ذكرها حممد رشدي خاطر وهناك طرق أخرى يف تدريس     
  :ومصطفى رسالن، كما يلي

 طريقة النشاط )١(

يف هذه الطريقة يطلب املعلم من تالميذه أن جيمعوا اجلمل والنصوص والرتاكيب اليت     
يتناول أي مفهوم حنوى يراد تعلمه كاملبتدأ أو اخلرب أو الفعل والفاعل، والنواسخ، أو حروف 

املهم تكون عملية اجلمع هذه مما يعن هلم يف الكتب املدرسية ... االستفهام اجلر أو أدوات 
الت، أو الصحف ويلي ذلك أن يقوم املعلم باستنباط املفهوم النحوي، . أو القصص أو ا

  .وتسجيل القاعدة، مث القيام بالتطبيقات املختلفة
به املتعلمون، ومؤيدي هذه الطريقة يؤكدون على جانب النشاط الذي سوف يقوم     

كما أن هذه الطريقة تضع بذور التعلم الذايت . وذلك ألننا نتعلم مانعلمه ونتفاعل معه
باالضافة إىل أن املعلم . واملستمر وهو الغاية املتوخاة من عملية التعليم أو الرتبية بصفة عامة

  .ومعاوناالقدير الكفء هو الذي جيعل التلميذ اليعتمد عليه كلية، بل جيعله مرشدا له 
. بيد أنّ معارضي هذه الطريقة يشريون إىل أننا هنا كمن يضع العربة أمام احلصان  

فهنا بداية تتطلب هذه الطريقة أن يفهم التالميذ املفهوم النحوي أو قاعدته أوال، وذلك قيل 
وعلى ذلك فهي تتطلب . عملية مجع األمثلة واجلمل، حىت تكون عملية اجلمع سليمة

                                                        
 ٢١٣. ، صمرجع سابقتوفيق اهلامشى،  ٣٢
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ومن هنا يفضل استخدام هذه . من النضج يكون مرتفعا لدى مستخدميهامستوى معني 
  .الطريقة كعملية تعزيز للقاعدة النحوية وتدريب عليها، ال كأساس لبداية تعلمها

 )PBL( المشكالتالمبنى على طريقة ال )٢(

أوال يضع : وميكن أن تطبق هذه الطريقة يف جمال التعليم النحوي على النمط اآليت
املعلم أمام طالبه مشكلة حنوية ال يتسىن حلها إال عن طريق القاعدة اجلديدة، كان جيمع 
عن طريق القراءة أو التعبري بعض األخطاء اليت جنمت عن عدم معرفة القاعدة، ويناقشها 

م إىل ما يساعدهم على اخلروج من هذه احلريةمناقشة تظهر منها حري  وكان ... م وحاجا
  . متمثل االنتقالة من القواعد اليت سبقت إىل القاعدة اجلديدة مشكلة يف حاجة إىل حل

وتأيت اخلطوة الثانية، وفيها يتناول املعلم مع تالميذه هذه املشكلة اليت سبق 
بأنفسهم وجبهودهم الذايت، وعلى سبيل املثال أخذ عرضهامتيحا هلم الفرصة يف مواجهتها 

وتأيت اخلطوة . أسلوب االستثناء كمثال تطبيقي، ومعرفة أوجه اإلعراب املختلفة للمستثىن
فيها يوجه املعلم أنظار طالبه إىل اختالف وظيفة الكلمة يف مجلة، واختالف التكوين : الثالثة

. أخذ بأيديهم على القاعدة والضبط الصحيح يف اجلمل منتظرا منهم احلل، فإذا بدأ عجزهم
وتأيت اخلطوة األخرية بغرض التطبيقات املختلفة واالستخدامات املتنوعة على القاعدة 

  .النحوية
ا تقوم على  -إذا أحسن استخدامها–وتعترب هذه الطريقة  أفضل الطرق، حيث إ

ا أساس احلاجات احلقيقية للتالميذ، وما يقعون فيه من أخطاء يف   كالمهم وكتابتهم، كما أ
تم بتشخيص  الختضع للتخمني، أو الرتتيب املنطقي لقواعد اللغة، كما وضعه النحاة، و

  . وعالج نواحي الضعف لدى التلميذ كفرد
  طريقة التعيين )٣(

وهذه الطريقة ليست خاصة بالقواعد النحوية فقط، وإمنا هي طريقة شاملة، تتعامل   
م،  وهذه الطرقة. مع اللغة ككل تتناسب إىل حد كبري مع الطالب اجلامعني، أو من يناظرو

ا تتطلب الرجوع إىل مصادر متعدده، حىت  ويصعب استخدامها مع تالميذ التعليم العام، أل
  .يتم تغطية النص، أو اجلزء املراد دراسته من خمتلف النواحي
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ا تعتمد إىل فقرة أو قصيدة، من ديوان شعر    حيدده املعلم، أو ولب هذه الطريقة أ
. يستقرئ أحد الطلبة، مث يأخذ يف تفسريها وترتك احلرية للطالب أن حيللوا، ويقارنوا، ويربطوا

ا مع بعضها البعض   ٣٣ .وهذه الطريقة تؤكد وتعزز تكاملية اللغة، وربط مجيع مهارا

        
 اللغة العربية خطوات السري يف درس قواعد  -ح 

ّس يف درس  ا املدر بقى بعد ذلك أن يعرض املقرتحات اليت ميكن أن يهتدي 
  :  القواعد

جيب البدء باملشكلة؛ فدروس التعبري ميكن أت تكون نقطة بداية طيبة للفت  - ١
 ّ أنظار التالميذ إىل مايقعون فيه من أخطاء وضرورة العناية بتصحيحها، مت نبني

 .تاليةهلم أنّ ذلك سيكون يف حصة القواعد ال
ّ املشكلة؛ بعد أن يدرك التالميذ املشكلة ويأخذوا يف  - ٢ معاونة التالميذ على حل

ّ املشكلة  م على إدراك العالقة بني حل م أن يعاو ها ينبغي على املعّل السعي حلّل
نة من قواعد النحو، أي بالعالقة بني املعىن واألساليب ّ  . وقاعدة معي

س يف هذه اخل - ٣ ّ طوة أن يعىن عناية فائقة بقطع التمرينات كثرة التمرين؛ على املدر
 .العملية على القاعدة جبميع نقاطها

ّس على الصعوبات الفردية، وميكن أن يقوم  - ٤ ز املدر العالج الفردي؛ جيب أن يرّك
س بوضع اختبارات يف نواحى القواعد املختلفة وجيريها على التالميذ ّ . املدر

ّ األخطاء اليت يقع فيها وبتحليل نتائج هذه االختبارات يستطيع أن ي كشف أهم
 .التالميذ، فيجعلها موضوعا لدراسته أصال

األول أن هذه املصطلحات : عرض املصطلحات؛ وجيب هنا أن يشار إىل شيئني - ٥
ّ يف فهم الظاهرة اليت يقوم فنّهم بدراستها الثاين . ليست إال طريقة أصحاب الفن

؛ لذا ينبغي االختصار على أن قدرة التالميذ على استيعاب املصطلحات حمدودة

                                                        
. ص) ١٩٨٣دار املعرفة، : القاهرة(، الدينيةتدريس اللغة العربية والرتبية ، د رشدي خاطر ومصطفى رسالنو حمم ٣٣

٢٠٠  
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أمهّها، وخبصة إذا أدركنا أن التلميذ مطالب مبعرفة مصطلحات أخرى يف األدب 
 ٣٤ .والبالغة، ويف اجلغرافيا والكيمياء

      
 انشطة للممارسة النحوية  - ط 

ّس يف حتقيق األهداف، منها األلعاب  هناك جمموعة أنشطة ميكن أن يساعد املدر
ي اجلمعي بالبطاقات أو بغري البطاقات، مث املساءالت الشفوية اللغوية، والتدريب الشفه

  : وتفصيل ذلك كما يلي. عقب سرد القصص أو دروس القراءة، وسرد أنواع التطبيقات
 األلعاب الللغوية - ١

ْ (والغاية منها مترين األطفال على االستفهام  :لعبة التغمية ، وأن اجلواب عنها )مبَن
وجتري هذه . يكون بتعيني املسئول عنه، وعلى استعمال بعض األفعال مع الفاعل واملفعول به

  :اللعبة بالطريقة اآلتية
س أحد التالميذ  ّ يغمى أحد التالميذ، ويقف حوله الباقون من زمالئه، مث يكلف املدر

من : ملس أذن التالميذ املغمى أو أنفه أو يده، مث يوجه التالميذ إىل سؤال املغمى مبا يايت
ملس أذين عادال مثال، وكانت : ملس أذنك؟ أو من ملس أنفك؟ أو من ملس يدك؟ فإذا أجاب

ه التلميذ السائل، وإذا أخطأ بقى مغمى إىل أن يصيب اإلجابة صحيحة، ّ حمّل ّ . حل وتستمر
) ملس(اللعبة على هذا النحو بطريق التعاقب بني التالميذ، وحيسن بعد التدريب على الفعل 

  .  وهكذا مع التنويع يف األمثلة تبعا لتغري األطفال. مثال أن يغري بفعل آخر
، )مباذا(ىل مترين التالميذ على طريقة االستفهام وترمي هذه اللعبة إ :لعبة أنا وأنت

. واجلواب بالتعيني، وعلى استعمال األفعال، وبعض الضمائر، واملفعول به، يف مجل قصرية
  :وطرقتها

أن يقف التالميذ صفّني متقابلني، مث تبدأ اللعبة بأن يسأل التلميذ األول من الصفّ 
أنا اشرتيتُ قلما، وأنت ماذا اشرتيت؟ : اين بقولهاألول مثال التلميذ الذي أمامه بالصفّ الث

                                                        
 ٢١٥-٢١٤. ، صمرجع سابقحسن شحاته،  ٣٤



٣٤ 
 

 

اسة، مث يسأل غريه على هذا النحو، واملخطئ أو البطئ خيرج : فيجيب املسئول ّ أنا اشرتيت كر
ة يغري الفعل ّ ات، ويف كل مر ّ ة مر ،  وتكرر اللعبة يف احلصة الواحدة عدّ   .  من الصفّ

 التدريب الشفوي الجمعي بالبطاقات - ٢

 بطاقات خبط واضح، مث جياب عن هذه األسئلة يف بطاقات أخرى خبط تكتب األسئلة يف
من بىن اهلرم األكرب؟ من فتح مصر؟ من حيرث : كأن يكتب يف األوىل. واضح أيضا
الفالح . عمرو ابن العاص فتح مصر. خوفو بىن اهلرم األكرب: تب يف الثانيةكاألرض؟، وي
من حامل بطاقات األسئلة السؤال الذي يف مث جيري التدريب بأن يقرأ تلميذ . حيرث األرض
وعندئذ جييبه من حيمل البطاقة اخلاصة باإلجابة عن هذا السؤال بقراءة اجلواب . بطاقته جهرا

، مث يقرأ السؤال الثاين وإجابته، . جهرا والذي اليعرف اإلجابة، أو يسهو خيرج من الصفّ
  .وهكذا
 المناقشة الشفوية عقب سرد القصة أو القراءة - ٣

قب سرد القصة توجه إىل األطفال أسئلة اسرتجاعية يقصد منها مساعدة األطفال ع
ويف توجيه . ويف األسئلة تستخدم أدوات االستفهام كلها أو بعضها. على تكوين القصة

األسئلة على هذه الصورة ويف اإلجابة عنها مترين عملي على بعض قواعد النحو، كأدوات 
ماتشتمل عليه من فعل وفاعل ومفعول به، وكذلك اجلملة االستفهام، واجلملة الفعلية، و 

وكما نصنع ذلك  .تمل عليه من مبتدأ وخرب ومايضاف إليها من مكمالتشاإلمسية وما ت
ا  عقب سرد القصة كذلك نفعل مثله عقب املطالعة اجلهرية أو الصامة، وهذه األمثلة بألوا

  ٣٥ .مال أدوات االستفهاماملختلفة تدريب على قواعد النحو، ومترين على استع
 

 التطبيق وأنواعه  -ي 

ّس يف شرح القاعدة واستنباطها من العبارات حبيث يستغرق  من اخلري أّال يسرف الدر
احلصة كلها يف شرح القاعدة، بل جيب أن ينتقل إىل التطبيق عليها مبجرد أن يطمئن إىل فهم 

ّس والتطبيق الشفوي هو . الطلبة إياها، فالتطبيق هو أهم ماجيب أن تتجه إليه عناية املدر
                                                        

 ٢١٦. املرجع نفسه، ص ٣٥
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يف أن تصبح مراعاة القواعد النحوية مهارة الحيتاج معها إىل كثري من التأمل أجدى الوسائل 
  . والتفكري

أما مادة التطبيق سواء أكان شفويا أم حتريريا، فيجب أن يراعي يف اختيارها ماروعي 
يف اختيار العبارات اليت تتخذ لشرح القاعدة، فال يستخدم تلك األمثلة اليت تنتزع من كل واد 

وطريقة هذا التطبيق أن يعدّ املدرس لكل قاعدة . تقضى علينا الضرورة باستخدامها إّال حيث
يشرحها عددا كبريا من األمثلة، يطبعها ويوزعها على الطلبة عقب شرح القاعدة ليبدأ 

  .التدريب
  ويراعي يف اختيار أسئلة التطبيق

عربة عن أن تكون القطع واألمثلة املختارة فصيحة العبارة، سهلة الرتكيب، م - ١
م، وحيسن أن تكون مستمدة من دروس األدب  جتارب التالميذ وخرب

 .والنصوص واحملفوظات والقراءة
أن تكون متنوعة، فال يعتمد فيها على اإلعراب وحده، وأن تدعو التالميذ إىل  - ٢

التفكري، بشرط أّال تصل إىل درجة التعجيز، ومن األمثلة املفيدة أسئلة التكوين 
 .والضبط

ن واضحة خالية من التصنع والتكلف والغموض، وأن يكون الغرض منها أن تكو  - ٣
مترين التالميذ على تكوين العبارات الصحيحة، واجلمل األدبية، والتفكري فيما 

م اليومية، وأن تكون صلتها قوية جبوهر القاعدة  .يعرض هلم من األمور يف حيا

بكتابة أسئلة متنوعة على  والتدريب الشفوي يكون. شفوي وكتايب: والتطبيق نوعان
السبورة أو على بطاقات توزع على التالميذ، ويطلب منهم اإلجابة عما فيها أو يكون بقراءة 
قطع غري مشكولة، ويراد منهم ضبطها وبيان سبب الضبط، كما يكون بتوجيه التالميذ إىل 

   ٣٦ .مناقشة األخطاء اليت تقع منهم يف دروس التعبري أو القراءة
  
  
  

                                                        
 ٢٢٢. صاملرجع نفسه،  ٣٦
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  مهارة الكتابة: لثاملبحث الثا
 مفهوم الكتابة  -أ 

 ً َ  الكتابة لغة ةً الكتاب َ اب تَ ةً وكِ َ ب تْ ا وكِ ً اب تَ ا وكِ ً ب تْ ـــ كَ ُ َ ــــ تَب ر فيه اللفظ : مأخوذ من كَ ّ صو
  ٣٧.حبروف اهلجاء

الكتابة اصطالحا هي الرموز الذي استطاع اإلنسان به أن يضع أمام اآلخرين فكره 
وروحه، اجتاهاته وآراءه، واحساساته ووجدانه، وعواطفه وانفعاالته، وذلك وتفكريه، وعقله 

وقال أمحد فؤاد عليان أن الكتابة هي أداء منظم وحمكم يعرب  ٣٨.ليفيد منها غريه من الناس

                                                        
  ٦٧١ .ص، )١٩٧٥دار املشرق، : بريوت( ،٢٤ .، طاملنجد يف اللغة واألعالملوييس مألوف،  ٣٧

دار القلم، : كويت(، ١. ط ،باملرحلة اإلبتدائية أسسه وتطبيقهتدريس اللغة العربية حممد صالح الدين علي جماور،  ٣٨
 ٤٩٨-٤٩٧. ، ص)١٩٧٤
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به اإلنسان عن أفكاره ومشاعره احملبوسة يف نفسه، وتكون دليال على وجهة نظره، وسببا يف 
  ٤٠:فات أخرى للكتابة، منهاوهناك تعري ٣٩.حكم الناس

عملية يف تركيب الكلمات واجلمل بصحيح مناسبة من قواعد اللغة وتعليقها بأن  - ١
 تكون كتابة شاملة وكاملة

 قلمه عما يف نفسه من األفكار واملعاينبافصاح اإلنسان  - ٢
 علم يعرف به كيفية استنباط املعاين وتأليفها بلفظ الئق باملقام - ٣
كتابية على وسيلة اجلمل املسلسلة كامال ومبينا حىت يفهم اعطاء األفكار يف لغة   - ٤

ا  .القارئ 
  :من خالل هذا التعريفات السابقة نرى أن الكتابة تتناول ثالثة جوانب، وهي

مراعاة احلروف اليت تكتب فوق السطر : خلط الواضح ومهارته الفرعية، مثلا - ١
 .كواحلروف املطموسة وغري املطموسة وأسنان احلروف وغري ذل

 روف الكلماتحالكلمات، مبعىن مراعاة ترتيب و احلروف يف كتابة النهج السليم  - ٢
وفق نطقها ومراعاة احلروف اليت تنطق وال تكتب ومراعاة الفرق بني التاء  على

 .املربوطة والتاء املفتوحة والتنوين واإلدغام وغري ذلك
العنصر تركيب اجلمل وتضافرها حبيث حتمل معىن ومضموما، ويتضمن هذا  - ٣

 ٤١.مراعاة القواعد النحوية والصرفية والكتابة

 
 أمهية الكتابة  -ب 

أن يعرب عن من ميذ مكن التلتالكتابة وسيلة من وسائل االتصال اليت بواسطتها ي
أفكاره، وأن يقف على أفكار غريه، وأن يربز مالديه من مفهومات ومشاعر، ويسجل مايود 

                                                        
 ١٥٦. ،  ص)١٤١٣دار املسلم، : الرياض(، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها أمحد فؤاد عليان، ٣٩
الرتبوية يف اللغات،  مركز تطوير وتفعيل املدرسني والعاملني: جاكرتا( تدريس مهارة اللغة العربية، أمحد غازي ٤٠

 ٢٥٢. ، ص)٢٠٠٧
: دار االعتصام:بريوت( أسس اعداد التعليمية لغري الناطقني بالعربيةناصر عبد اهللا الغاىل وعبد احلميد عبد اهللا،  ٤١

 ٦٣. ص) بدون السنة
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خلطأ الكتايب يف اإلمالء، أو يف عرض الفكرة وكثريا مايكون ا. تسجيله من حوادث ووقائع
  .سببا يف قلب املعىن

وإذا كانت القراءة أداة اإلنسان يف الرتحال عرب املسافات البعيدة واألزمنة العابرة 
 والثقافات املختلفة، فإن الكتابة تعترب من مفاخر العقل اإلنساين ودليل على عظمته حيث

فبالكتابة سجل تارخيه . الكتابة بدا تارخيه احلقيقي العلماء أن اإلنسان حني اخرتع يرى
ا وتراثها، وال  ا قد ال تستطيع اجلماعات أن تبقى يف بقاء ثقافا وحافظ على بقائه، وبدو

 هأن تستفيد وتفيد من نتاج العقل اإلنساين الذي ال بديل عن الكلمة املكتوبة أداة حلفظ
  .ونقله وتطويره

وسيلة من وسائل االتصال والتعبري عن النفس والفكر، والكتابة وإن كانت مهمة ك
ا مهمة أيضا يف حجرة الدراسة حيث يتطلع الدارس للغة العربية إىل القدرة على أن  فإ

ا كما يتحدث ويقرأ إن الكتابة أيضا وسيلة من وسائل تعلم اللغة، فهي تساعد . يكتب 
ا تسهم كثريا يف تعميق الدارس على التقاط املفردات وتعرف الرتاكيب واستخد امها، كما أ

وجتويد مهارات اللغة األخرى كاحلديث والقراءة واالستماع أيضا باعتبار كتابة اإلمالء نوعا 
  .من أنواع التدرب على االستماع

وقد تزداد أمهية الكتابة يف املستويات املتقدمة من تعلم اللغة العربية حيث حيتاجها 
ا عن مستوايالدارس ل ا معلوماته عن اللغة،  عرب  ه يف دراسة اللغة، وقد حيتاجها ليسجل 

ا ا وآدا   . كما قد حيتاجها للتعبري عن نفسه كتابة فيما يتصل بداسة اللغة وثقافا
 

 أهداف تعليم مهارة الكتابة -ج 

    مهارة الكتابة كما قال حممود كامل الناقة إىل متكني الدارس تعليم تستهدف عملية 
  :من 

 .احلروف العربية وإدراك العالقة بني شكل احلرف وصوتهكتابة  - ١
كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة وحبروف متصلة مع متييز شكل احلرف  - ٢

 .يف أول الكلمة ووسطها وآخرها
 .اتقان طريقة كتابة اللغة العربية خبط واضح سليم - ٣
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 اتقان الكتابة خبط النسخ أو الرقعة أيهما أسهل على الدارس - ٤
 الكتابة من اليمني إىل اليسراتقان  - ٥
ا وكيفية استخدامها - ٦  معرفة عالمات الرتقيم ودالال
معرفة مبادئ اإلمالء وإدراك مايف اللغة العربية من بعض االختالفات بني النطق  - ٧

يف الكتابة كالتنوين مثال  ا ينبغي العناية ما صائصاخلوالكتابة والعكس، ومن 
 زات وغريهاوالتاء املفتوحة واملربوطة واهلم

 ترمجة أفكاره كتابة يف مجل مستخدما الرتتيب العريب املناسب للكلمات - ٨
ترمجة أفكاره كتابة يف مجل مستخدما الكلمات الصحيحة يف سياقها من حيث  - ٩

 تغيري شكل الكلمة وبنائها بتغري املعىن
 ترمجة أفكاره كتابة مستخدما الصياغ النحوية املناسبة -١٠
 للموضوع أو الفكرة املعرب عنهااستخدام األسلوب املناسب  -١١
 ٤٢ .سرعة الكتابة معربا عن نفسه يف لغة صحيحة سليمة واضحة معربة -١٢

وقسمت هذه األهداف إىل قسمني كبريين؛ فاألهداف السبعة األوىل هي األهداف 
ويستطيع الباحث . ةياحلركية، وأما األهداف اخلمسة األخرية هي األهداف السلوكية واملعرف

هو أن يستطيع التالميذ أن يعربوا عما يف و ف األساسي من تدريس الكتابة أن خيرج اهلد
م    .كتابة صحيحة باللغة العربية لكي يفهم القارئبذهنهم وفكر

  :وعند رشدى أمحد طعيمة أن أهداف تعليم مهارة الكتابة هي
ا الدارس كلما طالت املرحلة الصوتية وعدم  - ١ إزالة حالة التوتر اليت يشعر 

اتشتيت   انتباهه بني مهارا
يف تعرف الشكل املكتوب للرموز اللغوية فذلك شأنه زيادة ثقتة  تهإشباع رغب - ٢

 بالربنامج وإحساسه بأنه ميارس اللغة يف خمتلف أشكاهلا
تدعيم طريقة نطق احلروف والكلمات واجلمل، وذلك بتمكني الدارس من  - ٣

 ممارسة نطقها منفردا يف البيت

                                                        
 ٢٣٧-٢٣٦. ، صمرجع سابقحممود كامل الناقة،  ٤٢



٤٠ 
 

 

مها يف الفصل واسرتجاعها عند احلاجة متكينه من حفظ املادة ا - ٤ للغوية اليت تعّل
 إليها

إن الكتابة نشاط لغوي مركب إذ يستلزم القدرة . يئية لتعلم املهارات األخرى - ٥
ا، وذلك قبل   شروع يف كتابتهاالعلى متييز األصوات عند مساعها ونطقها وقراء

على مدى تقدم شاط لغوي متكامل نستطيع من خالله الوقوف نإن الكتابة  - ٦
 ٤٣.الدارس يف تعلم اللغات األخرى

 
 صعوبات الكتابة  - د 

ا ليس أمرا بسيطا بل هو  أن تعلم الكتابة العربية وتعليمها بالنسبة لغري الناطقني 
   ٤٤:وهناك صعوبات عديدة يف تدريس مهارة الكتابة، منها.أمر صعب

 :الصعوبات المتعلقة برسم الحرف - ١
 موضعه من الكلمةاختالف صورة احلرف باختالف   )أ 
 وصل احلرف وفصلها   )ب 
 اختالف النطق عن الكلمة  )ج 
 قواعد اإلمالء  )د 

 الصعوبات المتعلقة بالحركات - ٢
 الضبط الصريف  )أ 
 يالضبط النحو   )ب 
 استخدام الصوائت القصار  )ج 

 الصعوبات المتعلقة بالنطق - ٣
 صعوبات أخرى - ٤

 عالمات الرتقيم  ) أ
 اختالف هجاء املصحف الشريف عن اهلجاء العادي   ) ب

                                                        
  ٥٩٥. ، صمرجع سابقرشدى أمحد طعيمة،  ٤٣

 ١٦٣-١٨٥. ، صمرجع سابقأمحد فؤاد عليان،  ٤٤



٤١ 
 

 

الصعوبات إىل حل مناسب يعاجله املدرس يف عمليته التعليمية ملهارة وحتتاج هذه 
يف  اوللمدرس أن يكون ماهر . الكتابة باالستفادة من التقنيات أو األساليب والوسائل املناسبة

  .الدارس فهم مادة الدرسعلى تنفيذ الوسائل املعينة ليسهل 
 

 مراحل تدريس الكتابة  - ه 

من حيث اختبار املادة  تدريس الكتابة سواء دراحل مبدأ ينبغي أن يراعي عنامل
ويبدأ التدرج يف الكتابة باحلروف مث الكلمات مث اجلمل . من حيث طريقة التدريس ماللغوية أ

وقد فصل طعيمة املراحل اليت ميكن أن يأخذها تدريس الكتابة . مث الفقرة مث املقالة أو النص
   ٤٥:فيما يلي
 .معنية تناسب بعض احلروفالبدأ برسم أشكال هندسية وخطوط  - ١
 .نسخ بعض احلروف - ٢
 .نسخ بعض الكلمات - ٣
 .كتابة مجل بسيطة - ٤
 .كتابة بعض مجل منطية وردت يف النصوص واحلوارات - ٥
 .اإلجابة كتابة على بعض األسئلة - ٦
 .)منظور، ومنقول، واختباري(إمالء  - ٧
 .تعبري مقيد - ٨
٩ -  ّ  .تعبري حر

 ٤٦:تدريبات وهيويقتصر حممد علي اخلويل يف تدريس الكتابة على مخسة 
 الخط: أوال

ّ ريبعالإن اخلط  يتعلم التالميذ يف هذه و . مجيل رفيع من الفنون العملية اليدوية  فن
تعلمون أيضا كيف يو . ماملرحلة كيف ميسكون القلم، وكيف يكون وضع الدفرت أمامه

                                                        
 ٦٠٣. ، صمرجع سابقرشدي أمحد طعيمة،  ٤٥
. ، ص)١٩٨٢اململكة العربية السعودية، : الرياض(، ٢ .، طأساليب تدريس اللغة العربيةحممد علي اخلويل،  ٤٦

١٤٠-١٢٩ 



٤٢ 
 

 

ايته متهيدا لكتابة احلروف يفءتهانيتحكمون بطول اخلط الذي يرمسونه وا املرحلة  ه وبدايته و
  .التالية

واخلطوط املستقيمة تكون مائلة . وتكون اخلطوط يف هذه املرحلة مستقيمة أو منحنية
وال بد للمدرس . واخلطوط املنحنية تكون ذا درجات متفاوته يف االحنناء. أو أفقية أو عمودية

  :ليي أن يراعي ما
 .الكيفية السليمة ملسك القلم  )أ (
 .الطريقة السليمة للجلوس  )ب (
 .بني احلروف التناسق  )ج (
 ٤٧.توحيد املسافات بني احلروف وبني الكلمات  )د (

 النسخ أو التقليد: ثانيا
  :يف ما يأيتالكتابة  يف نستفيد من هذه املرحلة

 .تدريب إضاىف على كتابة احلروف  )أ (
 .تنمية إحساس التالميذ بالتهجئة الصحيحة  )ب (
 .تدريب على الرتقيمال  )ج (
 .تعزيز ماتعلمه من مفردات وتراكيب  )د (

  ٤٨:املعلم أيضا العناية بظواهر الكتابة العربية كما يليوعلى   
 .شكل احلروف )١(
 .جتريد احلروف )٢(
 .الشدة )٣(
 .أل الشمسية والقمرية )٤(
 .تشابه الكثري من احلروف )٥(
 .التاء املفتوحة واملربوطة )٦(
 .التنوين )٧(

                                                        
 ١٣١. املرجع نفسه، ص ٤٧
 ٥٩٩-٥٩٥. ، صمرجع سابقرشدى أمحد طعيمة،  ٤٨



٤٣ 
 

 

 .املد )٨(
 .أصوات تنطق وال تكتب )٩(
 .أصوات تكتب وال تنطق )١٠(

م الطلبة العناصر يعلّ أن م اللغة العربية بالنسبة إىل ظواهر الكتابة ينبغى على معلّ   
يف بالصعوبة  ااآلتية حىت يعرفوا ويفهموا مادة الكتابة وتكون الكتابة سهلة عندهم وال يشعرو 

 .موا الكتابة باللغة العربيةيتعلّ أن 
  

 اإلمالء: ثالثا
الغرض من مرحلة اإلمالء تدريس كتابة الكلمات بصورة صحيحة وتدريس التالميذ 

وهي : وهلذه املرحلة خطوات ٤٩.استعمال عالمات الرتقيم ونظافة الكراسة وتنظيم ما يكتب
  ٥٠.األخرية هي اإلعادة ةاإلستعداد مث اإلمالء مث الكتابة مث التصحيح مث املناقشة واخلطو 

 الكتابة المقيدة: رابعا
ابة املقيدة بعد أن يتعلم التالميذ كتابة احلروف والنسخ واإلمالء، ميكن أن تبدأ الكت

  .وهي مرحلة تسبق التعبري احلر. اليت تسمى أيضا بالكتابة املوجهة
 الكتابة الحرة: خامسا

الكتابة وال بد من تدريس  يف تأيت الكتابة احلرة يف املرحلة األخرية من منو املهارة
لتاريخ وهذه املهارات وهي اهلامش وا. تية املتعلقة بالكتابة احلرةآلالتالميذ بعض املهارات ا

  ٥١.والعنوان ومؤشر الفقرة ومكان الكتابة
 وسائل تدريس مهارة الكتابة  -و 

  :الوسائل التعليمية لتعليم مهارة الكتابة، أمهها
 .الشرائط الصوتية املسجلة اليت يستمع إليها التلميذ مث يكتب ما متليه عليه - ١

                                                        
 ٢٥٦. ، ص)١٩٧٧دار الثقافة، : القاهرة(، أساسيات تعليم اللغة العربيةفتحى علي يونس وحممود كامل الناقة،  ٤٩
مركز تطوير وتفعيل املدرسني والعاملني : جاكرتا(، تعليم مهارة الكتابة للمبتدئنيأمحد فؤاد أفندى وأمحد غازى،  ٥٠

 ١٣٩. ، ص)٢٠٠٧الرتبوية يف اللغات، 
 ١٤٠. مرجع سابق، صحممد علي اخلويل،   ٥١



٤٤ 
 

 

 الكلمات املتقاطعة اليت تعني التلميذ على معرفة معاين الكلمات وطريقة - ٢
 .هجائها

اليت تزود التلميذ باألفكار  يةاعية والتلفزيونذاألفالم السينمائية، والربامج اإل - ٣
 ٥٢ .واملعلومات اليت تلزمه يف كتابة موضوعات الكتابة والكالم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
يب سيد أمحد منصور،  ٥٢  ١٦٨-١٦٧. ، ص)١٩٨٢جامعة امللك سعود، : الرياض(، علم اللغة النفسيعبد ا
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  الفصل الثالث
  منهجية البحث

 
 

 املدخل   -أ 
واختار الباحث . واملدخل املستخدم هلذا البحث هو املدخل الكمي واملدخل الكيفي

ّب واخترب فعالية استخدام الطريقة االستقرائية يف تعليم قواعد اللغة  املدخل الكمي، ألنه جر
الكيفي ألنه قام بتوزيع العربية لرتقية مهارة الكتابة، وكذلك استخدم الباحث املدخل 

  .االستبانة ملعرفة آراء الطلبة وميوهلم حنو هذه الطريقة
 

  نهجامل  -ب 
 quasi experimental designبتصميم شبه التجرييب يستخدم الباحث املنهج التجرييب 

موعتني وهو حماولة للتحكم يف . هو أقرب مناهج البحث حلل املشاكل بالطريقة العلمية ،با
، حيث يقوم الباحث بتطويعه أو املتغريات و العوامل األساسية باستثناء متغري واحدمجيع 

دف حتديد و قياس تأثريه يف العملية  Kuantitativeوهذا البحث باملدخل الكمى . ١تغيريه 

approach.  
  )٣،١(اجلدول 

موعتني مع إجراء االختبارين القبلي والبعدي  املنهج التجرييب بتصميم ا
  

  االختبار البعدي  تطبيق التجربة  االختبار القبلي  المجموعة
R  ٠١  X  ٠٢  
R  ٠٢  - ٠١  

 

                                                        
 .٢٧٥: ص) ١٩٨٢جامعة الكويت، : الكويت( أصول البحث العلمي و مناهجهأمحد بدر،  ١



٢ 
 

 

موعة التجريبية موعة الضابطة وا موعة الضابطة لـيس فيهـا . يف هذا اجلدول توجد ا ففي ا
ى فيها التجربة َ ر موعة التجريبية جتُ  ٢.إجراء التجربة، أما يف ا

  
 وعينته البحث جمتمع  - ج 

مجيع الدارسني يف الصف الثامن مبدرسة الرئيسية املتوسطة : جمتمع البحث  - ١
 .دارسا ٩٤، وعددهم ٢٠١١ – ٢٠١٠اإلسالمية متارام يف السنة الدراسية 

واختيار دارسا، ) ٣٠(وعددهم ثالثون ) أ(الصف الثامن : عينة البحث  - ٢
لى أداء يف هذه السنة عينة هلذا البحث بافرتاض أن هلم قدرات ع الدارسني

 .العربية بطريقة سليمةيف اللغة  الكتابة
موعتني السابقتني بالعينة العشوائية : أسلوب اختيار العينة  - ٣ خيتار الباحث ا

تمع األصلي يف هذه احلالة إىل جمموعتني  املنتظمة اليت يتقسم الباحث ا
 . ٣متساوية العدد أو الفئات

 
  متغريات البحث  -د 

  :يلي ما ومها ذكرمها، ينبغي البحث هذا يف متغريان هناك  
  )Independent Variable( املستقل املتغري - ١

 الطريقـة باسـتخدام العربيـة اللغـة القواعـد تعلـيم هـو البحـث هـذا يف املسـتقل املتغري  
 املتغـــري هــذا تــأثري مــدى معـــرفة إىل ذكــره ســبق كمــا البحــث ويهــدف. االســتقرائية

كتابة الكلمات العربية وتركيبهـا إىل ل الطلبة استيعاب وهو التابع املتغري يف املستقل
  .اجلمل املفيدة

  
  

  )Dependent Variable( التابع املتغري - ٢
                                                        

2   Moch. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, cet. 2 (Surabaya: Hilal  Pustaka, 
2010) h. 89-90 

 .٣٤٠. املرجع نفسه، ص ٣



٣ 
 

 

 هــــذا ويف. املســــتقل املتغــــري عــــن النــــاتج الســــلوك أو الفعــــل نــــوع هــــو التــــابع املتغـــري  
كتابـة الكلمـات العربيـة وتركيبهـا إىل اجلمـل  اسـتيعاب يف الطلبـة نتيجة هو البحث
 .املفيدة

 أدوات البحث  -ه 
ـــــات واملعلومـــــات يالـــــيت أدوات البحـــــث    ـــــذا ســـــتخدمها الباحـــــث جلمـــــع البيان املتعلقـــــة 

 :هي ما يليالبحث، 
ـدت) كتابيـة أسـئلة( املثـريات مـن جمموعـة هـو )Test(االختبار - ١ ِ  بطريقـة لتقـيس أُع

ية ّ م  مـا، رتبـة أو مـا، قيمـة أو مـا، درجـة يعطـي واالختبـار مـا، سلوكا كيفية أو كَ
ا جهازا أو األسئلة من جمموعة االختبار يكون أن وميكن للمفحوص، نً ّ    ٤.معيـ

 األفــــراد بــــني الفــــروق عــــن والكشــــف القيــــاس يف االختبــــارات اســــتخدمتولقــــد 
 إىل االختبـارات تصـميم ويهدف. األعمال بني والفروق اجلماعات بني والفروق

م الطلبـــــة كفــــــاءات تنميــــــة عـــــن البيانــــــات علــــــى احلصـــــول كتابــــــة  يف واســــــتيعا
 خالل العربية اللغةقواعد  درس من  الكلمات العربية وتركيبها إىل اجلمل املفيدة

و  control classو ســيخرت الباحــث الدارســني مــن جمموعــة ضــابطة  .دراســتهم
  .  عينة باالختبار القبلي والبعدي experiment classجمموعة جتريبة 

مهمــة مــن وســائل جتميــع البيانــات، وهنــاك ، هــي وســيلة Observation املالحظــة - ٢
و إن املالحظـــة  . معلومـــات ميكـــن للباحـــث أن حيصـــل عليهـــا بـــالفحص املباشـــر

كأسلوب للباحث جيـب أن يكـون مركـزة بعنايـة وأن يكـون موجهـة لغـرض حمـدد 
و أن يالحـظ الباحـث أحـوال . و أن يكون منظمة و أن يسـجل بدقـة و حـرص

 .قواعد اللغة العربية بالطريقة االستقرائيةالدارسني يف تنفيذ عملية تعليم 
، هي أداة للحصول على احلقـائق و مجـع البيانـات عـن Questionnaireة نااالستب - ٣

الظروف و األسـاليب القائمـة بالفعـل، ويعتمـد علـى إعـداد جمموعـة مـن األسـئلة 
تمـع  حيـث ترسـل هـذه األسـئلة عـادة لعينـة (ترسل لعدد كبري نسـبيا مـن أفـراد ا

تمع املراد فحص أرائهاممثل يوزع الباحث االستبانة للدارسني ). ة جلميع فئات ا
                                                        

 ١٨٩ .ص ،املرجع نفسه.  ٤
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والبيانـات الـيت سـيبحثها الباحـث . يف مدرسة الرئيسية املتوسطة اإلسالمية متارام
رغبة الدارسني يف تعليم قواعد اللغة العربية ياسـتخدام الطريقـة االسـتقرائية : هي 

 .عنها مث اآلراء و املواقف لدى الدارسني
 
 البيانات مصادر - و

  :در البيانات يف هذا البحث هي كما يلي امص
 .مدرسة الرئيسية املتوسطة اإلسالمية متارامقواعد اللغة العربية يف  ومدرس - ١
مدرسة الرئيسية يف ) ستون دارسا( )ب(و ) أ(من الدارسون يف الصف الثا - ٢

 .متارام املتوسطة اإلسالمية
أثناء تنفيذ عملية التدريس من نواحي ميوهلم و مالحظة أحوال الدارسني  - ٣

 .اهتمامهم و دوافعهم و مواقفهم

 .إجابات الدارسني يف االختبار القبلي والبعدي - ٤

  
  حتليل البيانات أسلوب -ز

كما   Analysis Statisticستخدم الباحث التحليل اإلحصائي يلتحليل البيانات 
  :يأتى

 .ةناستبحتليل البيانات من اال - ١
من ثبات تعليم قواعد اللغة العربية باستخدام الطريقة االستقرائية للتأكد 

لرتقية مهارة الكتابة، سيقوم الباحث باحتساب معامل الثبات عن طريق إختباره 
حيث سيطبق اإلختبار على جمموعتني من الدارسني،  وهم أفراد عينة الدراسة و 

موعة ٣٠عددها    .دارسا لكل ا
  : ، وهيAlpha Cronbachنود األسئلة على شكل و عملية احلساب مجيع ب

 
푟 =

퐾
퐾 − 1

1 −
∑푆푖
푆푡

 
  :الشرح
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K   =  عدد بنود اإلختبارJumlah butir soal.  
∑푆푖   = إجابات كل بنود األسئلة جمموعة Jumlah varian butir-butir soal (S2 

tes nomor 1 + S2 tes nomor 2 + S2 tes nomor ke-n).  
푆푡  =  نتيجة اإلجابات الالزمة على مجيع البنود السؤالVarian total.  
  

حنو هذه  ئهمراآوصفيا لتصوير  الدارسنيمن  انةلل الباحث بيانات االستبحي
ستخدم الباحث املعيار املعترب لتقومي إنتاج التطوير يف هذا البحث كما و سي. الوسيلة

  : ٥يلي
  

  صفة  مستوى التحصيل
  جيد جدا  ١،٠٠ – ٠،٩٠
  جيد  ٠،٨٩ – ٠،٧٠
  متوسط  ٠،٦٩ – ٠،٥٠
  ضعيف  ٠،٤٩ – ٠،٣٠

  ضعيف جدا  ٠،٣٠ناقص من 
  

 .ختباراإلالبيانات من نتيجة  حتليل - ٢
حصل عليها الباحث من نتيجة جتريبة إنتاج التطوير يحتليل البيانات اليت س

ا للحصول الطريقةذه  تأثري املعاملةيف االختبار ملعرفة  على اهلدف من  و كفاء
 SPSS 13.0 for Windowsبالربنامج اإلحصائي  لرتقية مهارة الكتابة التدريس
  .t-testت - باختبار

  :٦ت-املستخدم يف اختبار Analyzeوفيما يلى شكل التحليل 

                                                        
5  Moh. Ainin, Moh. Tohir dan Imam Asrori, 2006, Evaluasi Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: Misykat), cet. Ke-1, p: 112. 
6 Suharsimi Arikunto, 2006, Prosudur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 

(Jakarta: PT, Rineka Cipta). Cet. Ke-13, pp: 85-86. 
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التحليل ملعرفة نتيجة االختبارين القبلي و البعدي يف الفصل التجرييب بطريقة  -)أ
بني االختبارين و نتيجىت االحنراف  Compare Meansمقارنة املتوسط 

  .  Paired Samples T-Testاملعياري و املعيار اخلطأ بينهما 
التحليل ملعرفة نتيجة االختبار البعدي للفصل التجرييب و الفصل الضابط   -)ب

بني االختبارين للمجموعتني و  Compare Meansبطريقة مقارنة املتوسط 
 Independentنهما  و املعيار اخلطأ بينهما نتيجة االحنراف املعياري بي

Samples T-Test .  
  مراحل تنفيذ الدراسة - ح

  :٧إن العملية البحثية حتتوي على سبعة مراحل، وهي
 ).كما ظهر سبقا يف االطار العام(حتديد املشكلة : املرحلة األوىل  - ١
 ).كما ظهر سبقا يف االطار العام(وضع الفروض : املرحلة الثانية - ٢
االختبار القبلي تصميم البحث، و سيستخدم الباحث تصميم : املرحلة الثالثة  - ٣

ويتضمن هذا التصميم املكونات األربعة، . جمموعتني ضابتة و جتريبةوالبعدي يف 
 .املقارنة مث التطويع مث الضبط مث التعميم: و هي 

للمتغريات أو القياس أي عملية يتم بوساطها وضع الرموز : املرحلة الرابعة  - ٤
االختبار القبلي و (و سيستخدم الباحث باالختبارين . األشياء أو األحداث

 .، و املالحظة و االستبانة و االحصائي)البعدي
 :مجع البيانات، جيمع الباحث البيانات باخلطوات اآلتية: املرحلة اخلامسة  - ٥

  .يعطى الباحث االختبار القبلي للفصل الضابط و التجرييب  )أ (
الدرس األول والثاين والثالث (باحث عملية التدريس يالحظ ال  )ب (

  .يف الفصل التجرييب باستخدام الطريقة االستقرائية) والرابع
الدرس (يعطى الباحث االختبار البعدي للفصل الضابط و التجرييب   )ج (

 )األول والثاين والثالث والرابع
 .يوزع الباحث االستبانة  )د (

                                                        
 .٢٧٥ :ص ،مرجع سابقأمحد بدر،  ٧
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  .حيلل الباحث االستبانة و يفسرها  )ه (
 .  لباحث النتائج من هذا البحثيثبت ا  )و (

 SPSSحتليل البيانات، يستخدم الباحث الربنامج اإلحصائي : املرحلة السادسة  - ٦

13.0 for Windows،  االختبار البعدي يعين بني فروق نتائج االختبار القبلي و 
 generalizationsللمجموعة الضابطة و التجريبة، وذلك لتكوين التعميمات 

موعتنيباإلضافة إىل    .هذتني ا
إن الطريقة العلمية للبحوث التحليلية أو الطريقة اإلحصائية تتضمن 

  :خطوات أربع أساسية و هي 
  وضع الفروض   -)أ(
  مجع البيانات   -)ب(
  جتهيز البيانات و تصنيفها   -)ج(
حتليل البيانات مبا يف ذلك عرضها بيانيا و تلخيصها و إجراء بعض    -)د(

و أن التطبيق السليم للطريقة . مة أو رفض الفروضاالختبارات الالز 
اإلحصائية جبانبها الوصفي و االستداليل يتضمن اإلجابة على األسئلة 

  :التالية 
ما هي احلقائق اليت جيب مجعها حىت متدنا باملعلومات الالزمة   -)١(

  لإلجابة عن األسئلة؟
ىت تلقي كيف ميكن مجع هذه البيانات و تنطيمها و حتليلها ح  -)٢(

  ضوء على املشكلة؟
  ما هي الفروض اليت تشملها الطريقة اإلحصائية املستخدمة؟  -)٣(
ما هي النتائج اليت ميكن أن نستخلصها منطقيا من حتليل   -)٤(

  .البيانات
و أنشطة حتليل البيانات يف هذا البحث يستخدم الباحث على ثالثة 

   .حتليلها مراحل، وهي تسجيل البيانات، و عرضها، و أسلوب
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التعميمات، بناء على اختبار الفروض مث رفضها أو : املرحلة السابعة  - ٧
  :اآلتى دول ـــباجلو تتضح هذه املراحل . قبوهلا

  )٣،٢(جدول رقم 
  مراحيل تنفيذ الدراسة

  

  املادة/اطـــالنش  الرقم
  أبريل  مارس

٤  ٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  
              ١     االختبار القبلي  ١
  اجلملة املفيدة: الدرس األول   ٢

  التدريباتمع  
    ١            

االسم املذكر : الدرس الثاين  ٣
  مع التدريبات واالسم املؤنث

      ١          

املفرد واملثىن : الدرس الثالث  ٤
  مع التدريبات واجلمع

        ١        

االسم النكرة : الدرس الرابع  ٥
  مع التدريباتواملعرفة 

          ١      

وتوزيع  العامةتدريبات ال  ٦
  االستبانة

            ١    

  ١                االختبار البعدي  ٧
موعة   لقاءات) ٧(سبع   ا
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  الفصل الرابع
 

  المبحث األول
لمحة موجزة عن مدرسة الرئيسية المتوسطة اإلسالمية متارام نوسا 

  تنجارا الغربية
  
 املوقع اجلغرايف  -أ 

رام هي إحدى املدارس األهلية  امدرسة الرئيسية املتوسطة اإلسالمية سكربيال مت
ي يف وه .راماسكربيال متالدين  رام نوسا تنجار الغربية الىت تقع يف شارع سلطان كهاراتمب

  :يأيت ملاجماورة  موقعها
 "سلطان كهارالدين"شارع لناحية الشمالية جماورة المن  - ١
 "بيت الرمحن"سجد ملناحية اجلنوبية جماورة المن  - ٢
تمعلناحية الشرقية جماورة المن  - ٣  بيوت ا
تمعلناحية الغربية جماورة أيضا المن  - ٤   .بيوت ا

 
 تاريخ التأسيس   -ب 

نوسا تنجارا حمافظة متارام  يف منطقة الرئيسية املتوسطة اإلسالميةأنشئت مدرسة 
بقرية سكربيال يف الثاين عشر من يونيو سنة ألف وتسعمة وثالث وتسعني ميالدية  الغربية

ولقد أنشأت هذه املدرسة الرئيسية كياهي احلاج معتمد رئيس، وحتت ) ١٩٩٣ - ٦ -١٢(
كانت البداية ناظر هذه املدرسة . ة يف مجهورية إندونيسيارعاية وزارة الشؤون الديني

الدكتورندوس احلاج مقصود رئيس وتوىل املسؤولية بعده الدكتورندوس احلاج زين اإلسالم 
  .املاجستري حىت اآلن

مؤسسه األول وهو الشيخ احلاج  إىل نسوبام" الرئيسية"ب ه املدرسة هذ تومسي  
كانت ولقد   . مأخوذ من رئيس" الرئيسية"و .رئيس حممداحلاج معتمد رئيس ابن الشيخ 
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املؤمنني الكاملني واملتقني هللا النشيئ تذكية حياة األمة وبناء ل درسةامل هأهداف بناء هذ
  .وحده

 املنهج الدراسي وتوزيع حصص املواد الدراسية  -ج 
 على املنهج متارام نوسا تنجارا الغربية مدرسة الرئيسية املتوسطة اإلسالمية تعتمد

ا وزارة الشؤون الدينية مجهورية إندونيسيا ٢٠٠٤الدراسي  ولتنفيذ هذا املنهج . اليت قرر
وهذه . ٢٠٠٦) KTSP(صممت هذه املدرسة ما يسمى باملنهج الدراسي للمستوى املدرسي 

املناهج الدراسية حتتوي على املواد الدراسية ملستوى املدرسة املتوسطة حبصصها املقررة لكل 
  .واد الدراسيةمادة من امل
  

 حالة املعلمني واملتعلمني - د 
للسنة   متارام نوسا تنجارا الغربية مدرسة الرئيسية املتوسطة اإلسالميةبلغ عدد طلبة 

ويبلغ عدد طلبة . طالبا وطالبة) ٢٥٦(مئتان وستة ومخسون  ٢٠١٠/٢٠١١الدراسية 
طالبا وطالبة، يف ) ٩٤(طالبا وطالبة، وأربعة وتسعون ) ٧٨(الصف السابع مثانية وسبعون 

وأما عدد الفصول . طالبا وطالبة يف الصف التاسع) ٨٤(الصف الثامن، وأربعة ومثانون 
فصول، لكل صف ثالثة فصول،وبذلك تكون ) ٩(للدراسة يف هذه املدرسة فهي تسعة 

موعة تسعة فصول  .ا
  )٤،١(جدول رقم 

  ارام نوسا تنجارا الغربيةمت مدرسة الرئيسية املتوسطة اإلسالميةعدد الطلبة يف 
  ٢٠١٠/٢٠١١للسنة الدراسية  

عدد   الصف  الرقم
  الطلبة

عدد 
  الطالبات

  المجموع

  ٧٨  ٤٦  ٣٢  الصف السابع  ١
  ٩٤  ٤٢  ٥٢  الصف الثامن  ٢
  ٨٤  ٣٦  ٤٨  الصف التاسع  ٣

  ٢٥٦  ١٢٤  ١٣٢  المجموع
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ّسات يف هذه املدرسة فيبلغ عددهم مخسة وثالثون  ّسون واملدر مدرِّسا ) ٣٥(وأما املدر
  .مدرِّسة من اإلناث ٢١مدرِّسا من الذكور، و  ١٤ومدرِّسة 

  )٤،٢(جدول رقم 
  متارام نوسا تنجارا الغربية مدرسة الرئيسية املتوسطة اإلسالميةحالة املدرِّسني يف 

 ٢٠١٠/٢٠١١للسنة الدراسية 
  الصف  الخبرة  الجنس  اسم المدرس  الرقم

١ 
دكتورندس احلاج زين 

 املاجسترياإلسالم، 
رسة  ذكر     ناظر املدْ

  ٩ اإلقتصاد  أنثى نينيج كرنيويت  ٢
  ٨  اإلقتصاد  ذكر فيانسطفان  ٣
  ٧ اإلقتصاد  أنثى فريضة العني  ٤
  ٩ اللغة العربية  ذكر أنوار فطاين ٥
  ٧+٨  اللغة العربية  أنثى  فوزية   ٦
  ٧+٨+٩ اجلغرافيا  أنثى ميمونة ٧
  ٩ الطبيعة  أنثى  مستيكا  ٨
  ٧+٨ الطبيعة  أنثى ليلينور  ٩
  ٩ اللغة اإلندونيسية  أنثى احلاجة صربية ١٠
  ٨ اللغة اإلندونيسية  أنثى تويت علوية ١١
  ٧ اللغة اإلندونيسية  أنثى احلاجة مرنيىت ١٢

نتاويت ١٣ ُ  ي
 +اللغة اإلجنليزية  أنثى

 احلساب
٨+٩  

  ٨ اللغة اإلجنليزية  أنثى وينا حرتاين ١٤
  ٧ اإلجنليزيةاللغة   ذكر توحيد ١٥
  ٧+٩ احلساب  أنثى فخرة العني ١٦
  ٩ الرياضة  ذكر عبد اهللا رجب ١٧
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  ٧+٨ الرياضة  ذكر تصوير  ١٨
  ٧+٩ العقيدة واألخالق  أنثى مسعة  ١٩
  ٨ العقيدة واألخالق  أنثى جمنة،  ٢٠
  ٧+٩  الفقه  ذكر ضمن هوري ٢١
  ٨ الفقه  ذكر احلاج أمني اهللا ٢٢
  ٧+٩ ءالفيزيا  أنثى سري ورضية ٢٣
  ٨ ءالفيزيا  أنثى أمنيايت ٢٤
  ٨+٩ التاريخ اإلندونيسي  أنثى سيت كرنيايت ٢٥
  ٧ التاريخ اإلندونيسي  أنثى روضة ٢٦
 ٧+٨+٩ PPKN  أنثى سيت زبيدة ٢٧
  ٨+٩  التاريخ اإلسالمي  أنثى  نور حيايت  ٢٨
  ٧ التاريخ اإلسالمي  ذكر هادي فوزا  ٢٩
  ٨+٩ القرآن واحلديث  أنثى مرنية  ٣٠
  ٧ القرآن واحلديث  أنثى نور عني ٣١
  ٧+٩ اخلط واإلمالء  ذكر مصطفى ٣٢
  ٨  اخلط واإلمالء  ذكر احلاج مصري ٣٣
  ٧+٩ قواعد اللغة العربية  ذكر عبيد اهللا ٣٤
  ٨ قواعد اللغة العربية  ذكر ذو الكفل ٣٥

  
  
  تعليم قواعد اللغة العربية يف هذه الدرسة  -ه 

متارام نوسا  الرئيسية املتوسطة اإلسالميةإن تعليم قواعد اللغة العربية يف مدرسة 
مهم لدى تالميذها يف مستوى املدارس املتوسطة اإلسالمية كما أمهية تعليمهم  تنجارا الغربية

تني دراستني كل ويتم تعليم . الدروس األخرى قواعد اللغة العربية يف هذه الدرسة يف حصّ
  :خص أهداف تعليم قواعد اللغة العربية يف هذه الدرسة، فيما يليوتتل. أسبوع
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  .وجه اخلطأ فيما يكتب فيتجنبه واأن يفهمأن يتمكن الطلبة من  - ١
 .مجل مفيدةيف كتابة الكلمات العربية وتركيبها  أن يتمكن الطلبة من - ٢
الرتاكيب ، وإدراك الفروق الدقيقة بني باللغة العربية التفكريمن أن يتمكن الطلبة  - ٣

 .والعبارات واجلمل
 ١.أن يتمكن الطلبة من حتليل األلفاظ والعبارات واألساليب - ٤

  

 

 

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  عرض بيانات االختبار

  
 عرض املواد الدراسية  -أ 

                                                        
  .م٢٠١١ماريس  ٦ ، ، مقابلة)قواعد اللغة العربيةمدرس (فوزان،  ١
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موعة  الطريقة االستقرائية العربية باستخدام قواعد اللغةمت تطبيق تعليم  على أفراد ا
مدرسة الرئيسية املتوسطة اإلسالمية متارام نوسا تنجارا من الطلبة يف ) عينة البحث(التجريبية 

  :مواد وهي أربعةمتّ التعليم التجريبـي يف لقد و . الغربية

  ."اجلملة املفيدة" :  املادة األوىل

 أنواعُ الكلمة - ب           أنواعُ اجلملة  - أ
  

  الصوم
 ٌ ُ ركن ُ يف رمضانالصوم له اهللا َ ، وقد جع ٌ من أركانِ اإلسالمِ اخلمسةِ ورمضانُ . عظيم

ر  ِ بدْ وة ْ ُ يف غز ر اإلسالم ُ الذي فيه نُِزلَ القرآنُ وفيه انتصَ ، ألنه الشهر ِ الشهورِ ٌ من أشرف شهر
 َ   .ويف فتْحِ مكة

ُ للقلوبِ املؤمنةِ  َ من عنده وبأنه يتحقق ن اهللاِ بأنَّ النصر ٌ مِ ُ عبادٌة والصو . وهذا درس م
، وهو صحٌة للجسمِ وهلذا قال النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم وموا : عظيمٌة وتربيٌة إسالميٌة صُ

 .تصحُّوا
o  م ْ   مناقشٌة للفه

 مىت يكون الصوم؟ - ١
 ما االنتصارات اليت حتققت يف رمضان؟  - ٢
 ما فائدة الصوم للمسلم؟ - ٣
o اقرأ  

 )ج(       ) ب(        ) أ(
ُ عبادةٌ  - ١ ُ   الصوم  شهر    نُِزلَ القرآن
ُ   رمضانُ شهر - ٢ َ اإلسالم ر َ  قال    انتص
٣ -  ٌ   انتصر  صوموا تصح: قال النيب    هذا درس
  
o الشرح  
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أن  جتد أن كل مجلة قد دلَّت على معىن تام ومفيد و ) أ(اجلمل السابقة يف قسم  تأملِ 
بدأت اجلملة باسم وهو " الصوم عبادة"سم، ففي قولنا إكل واحدة من هذه اجلمل تبدأ ب

"  هذا درس"بدأت اجلملة باسم وهو رمضان، ويف قولنا " شهر رمضان"الصوم، ويف قولنا 
  .بدأت اجلملة باسم وهو هذا وتسمى كل واحدة من هذه اجلمل مجلة امسية

جتد أن كل واحدة منها دلَّت على معىن تام ومفيد لكنها  )ب(ولو تأملت اجلمل يف قسم 
عل نزل واجلمل األخرى بدأت بدأت اجلملة األوىل بالف" نزل القرآن"ففي قولنا . تبدأ بفعل
  ".مجلة فعلية"وتسمى كل واحدة من هذه اجلمل " انتصر، وجعل، وقال"باألفعال 

ا نوعان مجلة : وهكذا يتضح أن اجلملة املفيدة هي ما دلَّت على معىن تام ومفيد وأ
  .امسية وهي اليت تبدأ باسم، ومجلة فعلية وهي اليت تبدأ بفعل

ا ثالثة أنواع "ج"تأمل الكلمات يف قسم  يف ) أ(منها االسم كما يف رقم : جتد أ
، واحلرف كما يف رقم "قال، وانتصر"يف قولنا ) ٢(، والفعل كما يف رقم "شهر، والقرآن"قولنا 

   .اسم وفعل وحرف: وهكذا فالكلمة ثالثة أنواع ".يف، ومن"يف قولنا ) ٣(
  
o التدريب األول  

 :أمام اجلملة املفيدة) ×(ضع عالمة 
 ذهب إىل مبكرا إىل السوق - ١

  ذهبت إىل السوق مبكرا
  السوق ذهب إىل مبكرا

 وكأبأن إىل املدرسة تذهب  - ٢
  أراد أن إىل املدرسة أبوك تذهب
  أراد أبوك أن يذهب إىل املدرسة

ى السفر - ٣  اتفق مع أخيه عَل
ى   مع اتفق أخيه السفر عَل
ى مع أخيه السفر   اتفق عَل

 السيارة اصالح إىل حتتاج - ٤
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  حتتاج إىل اصالحالسيارة 
  حتتاج السيارة اصالح إىل 

 الكتاب اجلديد يف املكتبة - ٥
  الكتاب يف املكتبة اجلديد
  اجلديد الكتاب يف املكتبة 

o التدريب الثاين 
ِّ نوع كل مجلة من اجلمل التالية  :بني

 نوع اجلملة
 ...............        يصلى املسلمون يف املسجد - ١
 ...............        ء الراشدينأبو بكر أول اخللفا - ٢
 ...............      يدخل املؤمنون اجلنة يوم القيامة - ٣
 ...............          خرج عثمان من منزله - ٤
ّ بن أيب طالب أول من أسلم من الصبيان - ٥   ...............    علي
o التدريب الثالث 

 :حوِّل اجلمل االمسية التالية إىل مجل فعلية كما يف املثال التايل
  يعمل املسلم الصاحلات      يعمل الصاحلات املسلم   :املثال
 .....................      لة حتتاج إىل تفكرياملسأ - ١
 .....................      املوظف قام جبميع أعماله - ٢
 .....................        الطالب كتب درسه - ٣
 .....................    احلكومة تعمل على نشر التعليم - ٤
 .....................      االبتسامة تزيد الوجه مجاال - ٥
o التدريب الرابع 

 :كوِّن من كلمات كل سطر مجلة مفيدة كما يف املثال
  سافر فيصل إىل دمشق    سافر - دمشق -فيصل - إىل: املثال

ن -مكة -أمحد - ١ َ  -مِ  ....................      وصل
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ن - ٢ رتُ  -مِ  ....................    إىل -املنزل -اجلامعة -سِ
ُ  -املسلمني - ٣  ....................    عددُ  -كل -يوم -يكثر
٤ -  ّ  ....................         حيبُّ  -الطفل - األم
  ....................      الكتب - مفيدة -الدينية - ٥
o التدريب اخلامس  

ِّ كال من االسم والفعل واحلرف    :العبارة التاليةيف عني
ْ أنَّ كثرةَ : قال الوالد البنه ، واقرْأ كثثرياً، واعلم ، وأنَّ اجلدَّ  اجتهدْ يف درسكَ َ ِ توسِّع العقل القراءة

وصل إىل النجاح ُ   .يف العمل ي
  اإلجابة 

  احلرف       الفعل       االسم
........    ........    .........  

  
 
 
 

  الخالصة
ً كاملٍ ومفيد: اجلملة املفيدة  - أ  واجلملة جزء . تتكون من عدَّة كلمات، وتدلُّ على معىن

 : واجلملة نوعان. من اجلملة
  .الطالب ناجح: تبدأ باسم مثل: امسية - ١
 جنح الطالب: تبدأ بفعل مثل: فعلية - ٢

  
 :الكلمة ثالثة أنواع  -ب 

 جمتهد -األمانة -سيارة -أمحد: اسم، مثل - ١
 اجلس -يكتب -سافر: فعل، مثل - ٢
ن: حرف، مثل - ٣   يف - عن -إىل -مِ
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  االسم املذكر واالسم املؤنث: املادة الثانية

  أهل اخلري
 ، ِ حممودٌ تلميٌذ جمتهدٌ اعدة َ س ُ ِم ، كوَّنَ حممود مجاعة ل ه فاطمةُ تلميذٌة جمتهدٌة وأختُ

، اشرتك فيها خالدٌ وعليٌّ  ِ ناظر املدرسةِ . التالميذ الفقراء ِ وزَّع . مجع حممود نقوداً كثرياً وسلَّمها ل
ُ املدرسةِ النقود على التالميذ الفقراء   .ناظر

ِ الطالبات الفقريات اعدة َ س ُ ِم نت فاطمةُ مجاعة ل ْ فيها عائشة وليلىوكوَّ . ، اشرتكت
ْ فاطمةُ نقوداً كثرياً وسلَّم ناظر املدرسةِ تمجعت ِ ُ املدرسةِ النقود على الطالبات . ها ل وزَّع ناظر

  .الفقريات
رَّ منهما وشكر مها ُ ه فاطمة، فس َ الوالدُ مبا فعله ابنُه حممود وابنتُ م ِ ل   عَ

o مناقشة للفهم  
 ملاذا كوَّن حممود هذه اجلماعة؟ - ١
٢ -  ْ ن َ نتْها فاطمة؟م  اشرتك يف اجلماعة اليت كوَّ
  ماذا فعل حممود بالنقود اليت مجعها؟ - ٣
o اقرأ  

  )ب(                ) أ(
ٌ  تلميذٌ  حممودٌ  - ١ ُ       جمتهد  جمتهدةٌ  تلميذةٌ  فاطمة
ٌ اشرتك يف اجلماعة  - ٢ ُ اشرتكت يف اجلماعة   عليٌّ و  خالد  ليلىو  عائشة
  مديرةسلَّمت فاطمةُ النقود لل    مديرسلَّم حممودٌ النقود لل - ٣
o الشرح  

موعة  الكلمات اليت حتتها خط أمساء يدل كل منها على ذكر فهو ) أ(يف أمثلة ا
يدل كل منها على ذكر ) حممود، وطالب، وجمتهد(األمساء ) ١(ففي املثال ). اسم ومذكر(
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، واملدير(جتد األمساء ) ٣، ٢(ويف املثالني . فهو اسم مذكر ّ يدلُّ كلٌّ منها على ) خالد، وعلي
  .ر، فهو اسم مذكرذك

الكلمات اليت حتتها خط أمساء يدل كل منها على أٌنثى فهو ) ب(ويف أمثلة جمموعة 
يدل كل منها على أُنثى، فهو اسم ) فاطمة، وطالبة، وجمتهدة) (١(ففي املثال . اسم مؤنث

يدل كل منها على أنثى فهو ) عائشة، وليلى، ومديرة(األمساء ) ٣، ٢(ويف املثالني . مؤنث
  .سم مؤنثا

، وأنَّ االسم الذي يدل )اسم مذكر(وهكذا تالحظ أنَّ االسم الذي يدل على ذكر 
 )اسم مؤنث(على أٌنثى 

o التدريب األول  
  :حبيث تكوَّن مجال مفيدة) أ(مايناسب كلمات العمود ) ب(اخرت من العمود 

  )ب(           )أ(  
 الطفلة يف احلديقة    الطائرة - ١
٢ -  ُ  املنزلالسيارة أمام       التفاح
 ناجحة يف املسابقة    اجلندي - ٣
٤ -  ْ  مشرقة اليوم      وقفت
    لذيذ      فاطمة - ٥
o التدريب الثاين        

  :حوِّل إىل صيغة املؤنث كما يف املثال التايل
  املهندسة نشيطة      املهندس نشيط   : املثال

 ..............      أخي جمتهد - ١
 ..............      أيب كرمي - ٢
 ..............    عمي موجود يف منزله - ٣
 ..............      األب رحيم - ٤
  ..............    هذا مهندس مصري - ٥
o التدريب الثالث  
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 :حوِّل إىل صيغة املذكر كما يف املثال التايل
  الولد صغري      البنت صغرية  : املثال
ّ نائمة - ١  ..............      األم
 ..............  أخيت ناجحة يف االمتحان - ٢
 ..............  عميت ناجحة يف االمتحان - ٣
 ..............  املسلمة واقفة أمام الكعبة - ٤
  ..............    أمي موجودة يف البيت - ٥
o التدريب الرابع 

ْ نوعه  ِّ ً (امأل الفراغ بوضع االسم املناسب وبني كما يف املثالني ) مذكراً أم مؤنثا
 :التاليني

  نوع االسم        : املثاالن
  مذكر      ركب فيصل السيارة

  مؤنث    ة رمضانتصوم املسلم
 ........  جالسة يف احلديقة...... - ١
 ........  مسافر إىل دمشق...... - ٢
 ........      ناجحة...... - ٣
 ........      ......الطفل - ٤
٥ - ..... ٌ   ........    بنتٌ ذكية

  
  
  
  

  الخالصة
  

 :االسم نوعان  -  أ
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أو خيلو من عالمات التأنيث ) حممد، وحممود(يدل على ذكر مثل : مذكر - ١
 )ظيب، ومكتب: ( مثل

أو ينتهي بعالمة من عالمات ) سعاد،وزينب: (يدل على أنثى مثل: مؤنث - ٢
 )طالبة، وظبية، ومكتبة: (التأنيث مثل

  )طالبة، وتلميذة(كما يف ) ــة، و ة(أهم عالمات التأنيث   - ب
  

  

  املفرد واملثىن واجلمع: املادة الثالثة

  خطر السرعة
   ُ َ إىل الشركة اليت يعمل َ عِصامٌ السيارَة ليذهب ْ سيارتان ركب ا، ويف أثناء سريه أقبلت

سرعتان، يقودمها طالبان من طالب املدارس الثانوية ُ ن . م وعند إشارة املرور مل يتمكنا مِ
ْ السياراتُ عن السري ما، وتوقفت مال . الوقوف فاصطدمتا بسيار َ حول احلادث عُ ع وجتَمَّ

ُ املرور لل. وموظفون كانوا يف طريقهم إىل أعماهلم ْ . تحقيق يف احلادثوجاء رجل مث وصلت
ْ املصابني إىل املستشفى   .سيارُة اإلسعاف وأخذت

o مناقشة للفهم  
 ماذا يعمل عصام؟ - ١
 أين وقع احلادث؟ - ٢
 ملاذا جاء رجل املرور؟ - ٣
  
  

  أقرأ

  )ج(      )ب(                  ) أ(
ْ سيارتان   السيارةركب عصام  - ١ ْ   مسرعتانأقبلت  عن السري السياراتتوقفت
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  موظفونجتمع حول احلادث     طالبانيقودمها     املرور للتحقيق رجلجاء  - ٢
 
o الشرح  

الكلمات اليت حتتها خط أمساء يدل كل منها على واحد ) أ(يف أمثلة جمموعة : أوال
ويف . اسم يدل على سيارة واحدة، فهو مفرد) السيارة( ١ففي املثال . أو واحدة فهو مفرد

كذا تالحظ أنَّ االسم وه. اسم يدل على حادث واحد، فهو مفرد) احلادث( ٢املثال 
  .يدل على واحد أو واحدة) املفرد(

الكلمات اليت حتتها خط أمساء يدل كل منها على ) ب(ويف أمثلة جمموعة : ثانيا
اسم يدل على سيارتني اثنتني، فهو ) سيارتان( ١ففي املثال ). مثىن(اثنني أو اثنتني فهو 

وهكذا تالحظ أنَّ . اثنني، فهو مثىناسم يدل على طالبان ) طالبان( ٢ويف املثال . مثىن
  .يدل على اثنني أو اثنتني) ثىنامل(االسم 

موعة : ثالثا الكلمات اليت حتتها خط أمساء يدل كل منها على ) ج(ويف أمثلة ا
اسم يدل على أكثر من ) السيارات( ١ففي املثال ). مجع(عدد أكثر من اثنني أو اثنتني فهو 

. اسم يدل على أكثر من موظفني ، فهو مجع) موظفون( ٢املثال ويف . سيارتني ، فهو مجع
وأنَّ االسم ) مجعا(وهكذا تالحظ أنَّ االسم الذي يدل على أكثر من اثنني أو اثنتني يسمى 

 ).مفردا، أو مثىن، أو مجعا(يكون 
  
o  التدريب األول 

 هات كما يف املثال
  طالبة     طالبتان      قلم     قلمان

 طبيب -شارع - جامعة - كافرة  -منافق - مسلم - مسلمة - معهد -أخت -معلَّم-تلميذ
o التدريب الثاين  

ِّ االسم اجلمع فيما يأيت كما يف املثال التايل  :عني
  يف احلديقة األطفاليلعب : املثال
 .إمنا املؤمنون إخوة - ١
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تبات كثرية - ٢  .باجلامعة كليَّات ومْك
 .أنشأت الدولة مدارس جديدة لتعليم الطالب والطالبات - ٣
فاع عن بالدهميقات - ٤ اهدون األفغان للدِّ  .ل ا
عًا للوطن من األمهات اجلاهالت - ٥  .األمهات املتعلمات أكثر نفْ
o التدريب الثالث 

  :ثالني التالينيحوِّل إىل صيغة املثىن كما يف امل
  الطالبان ناجحان        الطالب ناجح  : املثال

  املختربالطالبتان موجودتان يف     الطالبة موجودة يف املخترب    
 ..................        املوظف نشيط - ١
 ..................        الطفل صغري - ٢
 ..................        املدرِّسة جديدة - ٣
 ..................        الطالبة جمتهدة - ٤
 ..................        الطفلة مبتسمة - ٥

  
o رابعالتدريب ال  

  :يف املثالني التالنيحوِّل اجلمل اليت يف التمرين السابق إىل صيغة اجلمع كما 
  ن ناجحونو الطالب        الطالب ناجح  : املثال

  الطالبات موجودات يف املخترب    الطالبة موجودة يف املخترب  
   ...........................      املوظف نشيط - ١
 ...........................      الطفل صغري - ٢
 ...........................      املدرِّسة جديدة - ٣
 ...........................      جمتهدةالطالبة  - ٤
 ...........................      الطفلة مبتسمة - ٥

 
o امسالتدريب اخل 
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  :امأل الفراغ بوضع االسم املناسب مما بني القوسني كما يف املثال التايل
  )جديدان - جديدة -جديد(    جديداناملسجدان : املثال
١ -  ّ  )مبتسمات -مبتسمتان -مبتسمة(    لطفلها.....األم
 )السيارتان -السيارات - السيارة(    مسرعتان......... - ٢
 )نشيط -نشيطون - نشيطان(    ..........العمال  - ٣
 )ناجحون - ناجحان - ناجح(  يف االمتحان.....الطالب - ٤
        )واقفتان -واقفات - واقفة(    يف البيت.....املسلمات - ٥

  اخلالصة
  

  :االسم ثالثة أنواع
 سيارة -بنت -ولد: مثل. يدل على واحد أو واحدة: مفرد - ١
 سيارتان -بنتان -ولدان:مثل . يدل على اثنني أو اثنتني: مثىن - ٢

ل -معلِّمات - معلِّمون: مثل. يدل على أكثر من اثنني أو اثنتني: مجع مّا   عُ

  

  االسم النكرة واملعرفة: املادة الرابعة

  أمانة غالم
الصحف، فناداه كان حاج يسري يف شارع احلرم مبكة املكرمة، فرأى غالما يبيع 

ووضع احلاج يده يف جيبه فلم جيدْ رياالً، فأعطى . يا غالم أعطين صحيفةَ الرياض: قائال
َ ورقة خبمسني رياال، فأخذها الغالم وانصرف، وغاب طويال َ . الغالم َب ر َ ه قد ه فظنَّ احلاج أّن

  .بالرياالت فرجع إىل الفندق الذي ينزل فيه
هذه النقود "ريقه إىل احلرام، فأسرع الغالم إليه قائال ويف اليوم التايل كان احلاج يف ط

أنا أمحد، وهذا أخي ماهر يساعدين يف "اليت تركتَها معي أمس، وسأله ما امسك؟ فقال 
هنا نشأت األخالق اإلسالمية، "فقال احلاج ". عملي، وحنن نسكن جبوار احلرام الشريف

  .فهذه الديار هي اليت تعلمنا األخالق
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o هممناقشة للف:  

 أين كان احلاج يسري؟  - ١
 ماذا كان الغالم يعمل؟ - ٢
َ على ذلك؟" كان الغالم أمينا" - ٣  هات من القصة الدليل

  
  )أ(

   )مبكة) (شارع احلرام(يسري يف  حاجكان  - ١
 يبيع الصحف غالما رأى احلاج - ٢

  )ب(
 كةمب شارع احلراميسري يف  احلاجكان  -١
 أخي ماهر هذا، و أمحد أنا"قال الغالم  -٢
   ينزل فيه الذيرجع احلاج إىل الفندق  -٣

  
o الشرح  

موعة : أوال ٍ أو معروف ) أ(يف أمثلة ا د األمساء اليت حتتها خط التدل على شيئ حمدَّ
اسم ال يدل على حاج حمدد أو معروف، بل يدل على ) حاج( ١ففي املثال ). نكرة(فهي 

حمدد أو معروف، بل يدل  اسم ال يدل على غالم) غالم( ٢ويف املثال . أي حاج فهو نكرة
أما األمساء اليت بني القوسني فيدل كل منها على شيئ حمدد . على أي غالم فهو نكرة

اسم يدل على شارع حمدَّد ) شارع احلرم( ١ففي املثال ). معرفة(ومعروف، وهلذا فهو 
)  . معرفة(اسم جيل على بلدٍ حمدد ومعروف فهو ) مكة(، و )معرفة(ومعروف، وهلذا فهو 

وأنَّ االسم ) اسم نكرة(وهكذا تالحظ أنّ االسم الذي ال جيل على شيئ حمدد أو معروف 
  ).اسم معرفة(الذي يدل على شيئ حمدد ومعروف 

موعة : ثانيا ولكنها أنواع وميكنك ) معرفة(األمساء اليت حتتها خط ) ب(يف أمثلة ا
و ). ال(ه، فهو معرَّف بـ دخلت علي) ال(معرفة ألنَّ ) احلاج( ١ففي املثال . مالحظتها
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ّف باإلضافة(هنا مضاف إىل معرفة فهو ) شارع(معرفة ألنَّ ) شارع احلرام( ) مكة(و ). معر
م فالضمائر ) ضمري(معرفة ألنه ) أنا( ٢ويف املثال . معرفة ألنه اسم بلد مشهور فهي عَل

ويف ). رةاإش(م معرفة ألنه اس) هذا(و). علم(معرفة ألنه اسم انسان فهو ) أمحد(و . معرفة
املعرف ( وهكذا تالحظ أنّ  أنواع املعرفة هي). اسم موصول(معرفة ألنه ) الذي( ٣املثال 

  ).االسم املوصول -اسم اإلشارة -الضمري -العلم -املعرف باإلضافة -بأل
o التدريب األول  

ِّ االسم املعرفة واالسم النكرة فيما يأيت كما يف املثال التايل   :عني
  ى حممد سيارة جديدةاشرت  : املثال

  سيارة: حممد، االسم النكرة: االسم املعرفة  
 إنَّ هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم - ١
ْ فاطمة سيارة إىل اجلامعة - ٢  ركبت
ٌ يف كلية اهلندسة - ٣  أنت طالب
 قرأ خالد درسا يف كتاب القواعد - ٤
  زينب معلِّمة يف مدرسة األطفال - ٥
o التدريب الثاين  

  :اقرأ احلوار التايل
  يف املطار

  السالم عليكم:   خالد
  وعليكم السالم:   آدم

  أنا خالد وهذا أخي موسى الذي سيسافر معي:   خالد
  وأنا آدم وهذه ابنيت الصغري اليت ستسافر معي:   آدم

  إىل أين أنتما مسافران؟:   خالد
  إىل تونس:   آدم

  للسياحة؟:   خالد
  وأنتما؟. ال، للزيارة:   آدم
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  ىل القاهرةإحنن مسافران :   خالد
  للسياحة؟:   آدم

    ال، للدراسة فنحن طالبان جبامعة القاهرة:   خالد
  أرجو لكما التوفيق:   آدم

    شكرا، مع السالمة:   خالد
  

  : استخرج من احلوار مايأيت
........ امسا مؤنثا ........ امسا مذكرا ........ حرفا ........ فعال ........ امسا نكرة 

  ..............................................: مجلة امسية........ مثىن  امسا
  
o التدريب الثالث  

  :كما يف املثال التايل) بأل(اجعل األمساء النكرة يف اجلمل التالية معرفة 
َ جيلس يف املختَرب    رأيتُ طالبا جيلس يف املختَرب: املثال   رأيتُ الطالب
 ...........................    وصل املهندس إىل الشركة - ١
 ...........................    رأيت تاجرا يتقي اهللا يف البيع - ٢
 ...........................    هذا مسلم يطوف بالكعبة - ٣
 ...........................  جلستُ مع موظف يف مكتبة الربيد - ٤
 ...........................    رأيتُ ولدا يلعب يف احلديقة - ٥

  
o التدريب الرابع  

  :مناسبا كما يف املثال التايل) معرفة(اكمل بوضع اسم 
ً  املكتبةذهبتُ إىل : املثال   واشرتيتُ كتابا
  اليوم........قابلتُ  -١
 أمس..........قرأتُ  -٢
 يف شارع األمري.........يسكن -٣
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 بالكعبة.........يطوف -٤
 إىل الشركة..........وصل -٥

  
o التدريب اخلامس  

مستعينا مبا بني القوسني كما يف يف مجلة ) معرفة باإلضافة(اجعل األمساء التالية 
  :املثال التايل

  اسكن يف شارع املطار    )املطار(    شارع: املثال
 ....................  )الشركة(    مهندس - ١
 ....................  )اهلندسة(    كلية - ٢
 ....................  )األطفال(    طبيبة - ٣
م - ٤  ....................  )الصف(    معّل
 ....................  )املسجد(    إمام - ٥

 
  

  اخلالصة
  

 االسم نوعان - ١
جاء رجل، : مثل. اليدل على شيئ حمدد أو معروف، ويكون عادة منونا: نكرة  -  أ

 رأيتُ تلميذا
القاهرة، شارع املطار، هو، : مثل. يدل على شيئ حمدد ومعروف: معرفة  - ب

 الذي، هذا، أمحد
 :أنواع االسم املعرفة - ٢

 املسجدالولد، الكتاب : املعرفة بأل، مثل  - أ 
حممد، تونس، : وهو اسم يسمى به شخص أو مكان أو أي شيئ آخر، مثل: العلم  -ب 

 )الكعبة
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ّف باإلضافة، مثل-ج   شارع املطار، كتاب القواعد، بيت األستاذ: املعر
 أنا، أنت، هو، هم: الضمري، مثل  - د 
 هذا، هذه، هؤالء: اسم اإلشارة، مثل  - ه 
 الذي، اليت، الذين: االسم املوصول، مثل  -و 
  

  

  اجلملة االمسية والفعلية: املادة اخلامسة

  بائعة اللنب
ُ اخلكان  ُ اخلّطاب يسري يف املدينة ومعه خادمه ُ بن ُ ليفةُ عمر ٌ والطريق ُ مظلم ، والليل

ِها خالٍ  ٍ تقولُ البنت ً يف اللنبِ : "من الناس، فسمع صوتَ امرأة عي ماء قومي يا ابنيت وضَ
باح ه يف الصّ ِ : "فأجابتِ البنتُ ". واستعدِّي لبيعِ نب باملاء نا من غشِّ الّل َ ِ ". إنّ اخلليفة منع قالت

؟: "األمُّ  رانا أحدٌ َ رانا؟ أو هل ي َ ٌ فهل ي حدٌ من الناسِ اليرانا أ: قالتِ البنتُ " اخلليفةُ غائب
َ يرانا   .ولكنَّ اهللا

ها، مث قال خلادمه ِ ُ املؤمنني بكالمِ الفتاة وحبُسن أخالق َ أمري ب َ الفتاُة طيِّبٌة : أعْج
ها لولدي عاصم ُ ج ّ   .وسوف أزو

o مناقشة للفهم:  
 ماذا قالت األم البنتها؟ - ١
 قفت البنت على كالم أمهاظاهل و  - ٢
 ماذا قالت البنت ألمها؟ - ٣

  
o اقرأ  

١ -  ٌ ُ مظلم  الليل
ُ خالٍ  - ٢  من الناس الطريق
٣ -  ٌ  اخلليفةُ غائب
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٤ -  ٌ بة ّ   الفتاة طي
o الشرح  

تأمل اجلمل السابقة جتد أنّ كل مجلة منها مبدوءة باسم، وهكذا فهي مجل امسية 
بدأ  ُ والحظْ أنّ هذه اجلمل االمسية تتكون من مبتدأ وخرب، وأنّ املبتدأ اسم معرفة يأيت أوالً وي

ّ به املعىن به الكالم، واخلرب اسم نكرة يأيت بعد  .ذلك ليتم
؛ : ففي اجلملة األوىل ٌ ُ مظلم ُ "الليل ٌ "بتدأ و م" الليل ّ به معىن " مظلم خرب حيث يتم

ُالحظ أنّ معىن اجلملة ال يكون تامًا إذا قلنا . اجلملة فنا" الليل"وي : ففي اجلملة الثانية. وتوّق
ُ خاليٌة من الناس ؛  ُ " الطريق ٌ "بتدأ و م" لطريق ّ به معىن اجلملة خرب حيث"  خالية . يتم

ُالحظ أنّ معىن اجلملة ال يكون تامًا إذا حذفنا  ٌ  "وي فنا"  خالية وكذلك األمر بالنسبة .  وتوّق
  .الثالثة والرابعة: للجملتني

تأمل املبتدأ واخلرب جتد أنّ كال منهما مرفوع بالضمة، وأنّ اخلرب يطابق املبتدأ يف 
إذا كان املبتدأ (ويف اجلمع غالبا . ويف األفراد والتثنية) قالإذا كان املبتدأ عا(التذكري والتأنيث 

أما إذا كان املبتدأمجعا لغري . الفتيات طيبات- الفتاتان طيبتان - الفتاة طيبة: فيقال). عاقال
  .مفيدة القراءة -السيارات مسرعة: العاقل فإنّ خربه يكون مفردا مؤتثا، مثل

  
o التدريب األول  

ّ املبتدأ واخلرب يف   :اجلمل التالية عني
  اخلرب        املبتدأ

 ..........  ..........      الطالب جمتهد - ١
   ..........  ..........  الصديق الذي أحبه كرمي - ٢
 ..........  ..........    املرأة مسؤولة يف منزهلا - ٣
 ..........  ..........  املهندس سعيد لتنفيذ املشروع - ٤
  ..........  ..........    املسلم قوي بإميانه - ٥
o التدريب الثاين  
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موعة  موعة " ب"اخرت من ا مث اكتب اجلمل " أ"اخلرب املناسب لكل مبتدأ يف ا
  صحيحةال

موعة  موعة     )أ(ا   اجلملة الصحيحة    )ب(ا
 ....................................      لذيذ    القاهرة - ١
 .................................... مشغولون بقضايا الناس    الطعام - ٢
 ....................................      مشرقة    النظام - ٣
اب - ٤ ّ  ....................................    أساس العمل    النو
  ....................................  لطيف يف الصباح    الشمس - ٥
o التدريب الثالث  

  :أجب عن األسئلة التالية جبمل امسية من مبتدأ وخرب كما يف املثال التايل
  الدرس سهل    سهل    ما رأيك يف الدرس: املثال

 ............    صعب  ما رأيك يف االمتحان - ١
     ............    نظيفة    ما رأيك يف الغرفة - ٢
 ما رأيك يف االجازة - ٣
 ما رأيك يف االمتحان - ٤
  ما رأيك يف االمتحان - ٥
o التدريب الرابع  

ل إىل صيغة اجلمع كما يف املثال التايل ّ   :حو
  الشوارع نظيفة  نظيفالشارع : املثال

 .............    اخليمة جديدة - ١
 .............    السؤال سهل - ٢
 .............    اخلرب سار - ٣
 .............    الشجرة كبرية - ٤
  .............    اللون مناسب - ٥
o التدريب اخلامس  
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ن  ّ من الكلمات اليت بني قوسني كما يف املثال ) مبتدأ وخرب(ال امسية مفيدة مجكو
  :التايل
    العلم نور    )العلم - يف -ذكيان -نور -طالب: املثال

 ..........  )املطر -السوق -غزير -األمانة - حممد( - ١
 ..........  )نافع -نشيطون -الدواء -صدق -املدرسان( - ٢
 ..........  )اخليانة - املسلمون -صديقان - أخ -أخوة( - ٣
 ..........  )املهندسة - ذكيان - ذكية -الكذب -املهندس( - ٤
 )..........املستشفيات -احلر - الشارع - األشجار - شديد( - ٥
  

  
  
  

  اخلالصة
  

 تتكون اجلملة االمسية من مبتدأ وخرب  - ١
  املبتدأ اسم معرفة يقع يف أول اجلملة
ّ به معىن اجلملة  اخلرب اسم نكرة يتم

 املبتدأ واخلرب مرفوعان وعالمة رفع االسم املفرد الضمة - ٢
إذا كان املبتدأ (ث ويف اإلفراد والتثنية واجلمع يتفق املبتدأ واخلرب يف التذكري والتأني - ٣

 .الطالب جمتهد، الطالبان جمتهدان، الطالب جمتهدون: مثل) عاقال
األشجار كثرية، : إذا كان املبتدأ مجعا لغري العاقل يكون اخلرب مفردا مؤنثا، مثل - ٤

  .الشوارع نظيفة
 

 موعة التجربة إجراءات الطريقة االستقرائية يف تعليم قواعد اللغة العربية  -ب 
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إلجراءات العامة يف اوقبل عرض نتائج االختبار، قدم الباحث األهداف التدريسية و 
قواعد أما األهداف اليت حددها الباحث يف تدريس . تدريس قواعد اللغة للمجموعة التجربة

  :يف هذا البحث هي كما يلي اللغة

 أن يتمكن الطلبة من كتابة الكلمات العربية - ١
 طلبة من تركيب الكلمات يف مجل مفيدةأن يتمكن ال - ٢
 يتمكن الطلبة من ترتيب اجلمل يف الفقرة البسيطة أن - ٣

وأما بيان إجراءات الطريقة االستقرائية يف تعليم قواعد اللغة العربية للمجموعة 
  :التجريبية فهي كما يلي

وأن هذه املراجعة تُعد ) للمراجعة(يسأل الباحث بعض الطلبة عن الدرس السابق  - ١
 .هيدا صاحلا للدخول بالدرس اجلديدمت

على السبورة يف مكان بارز وخبط واضح يقرؤه ) األمثلة(يكتب الباحث النص  - ٢
 .الطلبة مجيعهم

بقراءته قراءة منوذجية مركزا من خالل القراءة ) األمثلة(يبدأ الباحث بعد كتابة النص  - ٣
 .للمفردات اليت يدور حوهلا موضوع النص

نص من ناحية املعىن والقواعد، فمن حيث املعىن يبني املعلم بتحليل اليبدأ الباحث  - ٤
 .القيم اليت يتضمنها النص

  .يزاوج الباحث بني األمثلة اليت تأخذ من النص،  وأمثلة أخرى يصوغها من عنده - ٥
بعد أن ينتهي الباحث من حتليل النص وبيان ما تشرتك فيه األمثلة وما ختتلف فيه  - ٦

 .مرحلة استنباط احلكم العام أو القاعدة النحويةمن الظواهر اللغوية يدخل يف 
ومن األفضل أن يتوصل الطالب إىل استنباط هذه القاعدة، ويكون التوصل إليها  - ٧

 .بعد نضجها يف أذهان القسم األعظم من الطالب
ا يسجلها على السبورة يف مكان بارز منها  - ٨ وبعد أن يهذب الباحث القاعدة ويشذ

 .الطبشورة امللون يف كتابتهاوميكن أن يستخدم 
  وأخريا، يأمر الباحث الطلبة إجابة التدريبات يف كل موضوع - ٩
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وأما تلخيص إجراءات تعليم قواعد اللغة العربية للمجموعة التجريبية فهي كما يف 
  :اجلدول اآليت

  )٤،٣(اجلدول 

 تلخيص إجراءات تعليم قواعد اللغة العربية للمجموعة التجريبية

  بيان المادة  بيان األنشطة  الوقت  التاريخ  اللقاءات

سؤاال لالختبار  ٢٠  إجراء االختبار القبلي  دقيقة ٩٠  ١٢/٠٣/٢٠١١  اللقاء األول
  القبلي

عملية تدريس قواعد   دقيقة ٩٠  ١٩/٠٣/٢٠١١  اللقاء الثاين
اللغة العربية باستخدام 

  الطريقة االستقرائية

: املادةموضوع 
  اجلملة املفيدة

عملية تدريس قواعد   دقيقة ٩٠  ٢٦/٠٣/٢٠١١  الثالثاللقاء 
اللغة العربية باستخدام 

  الطريقة االستقرائية

: املادةموضوع 
االسم املذكر 

  واالسم املؤنث

عملية تدريس قواعد   دقيقة ٩٠  ٠٢/٠٤/٢٠١١  اللقاء الرابع
اللغة العربية باستخدام 

  الطريقة االستقرائية

املفرد : املادةموضوع 
  واجلمعواملثىن 

عملية تدريس قواعد   دقيقة ٩٠  ٠٩/٠٤/٢٠١١  اللقاء اخلامس
اللغة العربية باستخدام 

  الطريقة االستقرائية

: املادةموضوع 
االسم النكرة 

  واملعرفة

عملية تدريس قواعد   دقيقة ٩٠  ١٦/٠٤/٢٠١١  اللقاء السادس
اللغة العربية باستخدام 

  الطريقة االستقرائية

: املادةموضوع 
االمسية اجلملة 

  والفعلية

سؤاال   ٢٠  إجراء االختبار البعدي  دقيقة ٩٠  ٢٣/٠٤/٢٠١١  اللقاء السابع



٢٧ 
 

 

  لالختبار البعدي

  

إجراءات الطريقة القياسية يف تعليم قواعد اللغة العربية للمجموعة   -ج 
 .الضابطة

قواعد اللغة العربية للمجموعة الضابطة  القياسية يف تعليموأما بيان إجراءات الطريقة 
  :فهو كما يلي

 .)ةللمراجع(يسأل الباحث بعض الطلبة عن الدرس السابق  - ١
القاعدة كاملة وحمددة وخبط واضح ويوجه انتباه الطلبة حنوها، حبيث الباحث تب يك - ٢

 .يشعر الطالب أن هناك مشكلة تتحدى تفكريه
بعد أن يشعر الطلبة باملشكلة يطلب الباحث يف هذه اخلطوة من الطلبة اإلتيان  - ٣

 .بأمثلة تنطبق عليها القاعدة انطباقا عاما
 .فإذا عجز الطلبة عن إعطاء أمثلة فعلى الباحث أن يساعدهم يف ذلك - ٤
أن يعطي الباحث اجلملة األوىل ليعطي الطلبة أمثلة أخرى قياسا على مثال أو أمثلة  - ٥

 .الباحث
 .التدريبات يف كل موضوععلى جابة اإليأمر الباحث الطلبة  - ٦

  )٤،٤(اجلدول 

 لخيص إجراءات تدريس قواعد اللغة العربية للمجموعة الضابطةت

  بيان المادة  بيان األنشطة  الوقت  التاريخ  اللقاءات

سؤاال  ٢٠  إجراء االختبار القبلي  دقيقة ٩٠  ١٤/٠٣/٢٠١١  اللقاء األول
  للختبار القبلي

عملية تدريس قواعد   دقيقة ٩٠  ٢١/٠٣/٢٠١١  اللقاء الثاين
اللغة العربية باستخدام 

: املادةموضوع 
  اجلملة املفيدة
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  الطريقة القياسية

عملية تدريس قواعد   دقيقة ٩٠  ٢٨/٠٣/٢٠١١  اللقاء الثالث
اللغة العربية باستخدام 

  الطريقة القياسية

: املادةموضوع 
االسم املذكر 

  واالسم املؤنث

عملية تدريس قواعد   دقيقة ٩٠  ٤/٠٤/٢٠١١  اللقاء الرابع
اللغة العربية باستخدام 

  الطريقة القياسية

: املادةموضوع 
املفرد واملثىن 

  واجلمع

عملية تدريس قواعد   دقيقة ٩٠  ١١/٠٤/٢٠١١  اللقاء اخلامس
اللغة العربية باستخدام 

  الطريقة القياسية

: املادةموضوع 
االسم النكرة 

  واملعرفة

عملية تدريس قواعد   دقيقة ٩٠  ١٨/٠٤/٢٠١١  اللقاء السادس
اللغة العربية باستخدام 

  الطريقة القياسية

: املادةموضوع 
اجلملة االمسية 

  والفعلية

سؤاال   ٢٠  إجراء االختبار البعدي  دقيقة ٩٠  ٢٥/٠٤/٢٠١١  اللقاء السابع
  االختبار البعدي

  

ر القبلي وبعد تقدمي اإلجراءات التعليمية السابقة، قام الباحث بعرض نتائج االختبا
  :والبعدي للمجموعة الضابطة كمايلي

  )٤،٥(اجلدول 

  نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة

  االختبار البعدي  االختبار القبلي  أسماء الطلبة  الرقم

  المستوى  النتيجة  المستوى  النتيجة
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  متوسط  ٦٠  متوسط  ٥٠  أفريادي  ١

  متوسط  ٦٠  ضعيف  ٤٩  أميت نور بييت  ٢

  متوسط  ٥٨  ضعيف  ٤٦  أالن سفريادي  ٣

  متوسط  ٥٥  متوسط  ٥٥  فضيلة  ٤

  جيد  ٧٠  متوسط  ٦٠  فرتيين  ٥

  متوسط  ٥٠  ضعيف  ٤٢  خري األمر  ٦

  متوسط  ٥٥  ضعيف  ٤٠  خري املثليين  ٧

  جيد  ٧٥  جيد  ٧٠  خري النساء  ٨

  متوسط  ٥٥  ضعيف  ٤٠  مهزان وادي  ٩

  متوسط  ٥٠  ضعيف  ٤٧  هدية  ١٠

  متوسط  ٦٥  متوسط  ٥٠  حكمة احلسنة  ١١

  جيد  ٧٥  جيد  ٧٠  محرياء  ١٢

  متوسط  ٥٠  ضعيف  ٤٩  ابن كيسان  ١٣

  متوسط  ٥٥  ضعيف  ٤٥  إمساعيل هدية  ١٤

  متوسط  ٦٠  ضعيف  ٤٨  مردينا  ١٥

  متوسط  ٦٥  متوسط  ٦٠  مودة رمحويت  ١٦

  متوسط  ٥٠  ضعيف  ٤٨  مفتاح احلسنة  ١٧

  متوسط  ٦٠  متوسط  ٥٥  حممد فرتا حزمي  ١٨

  متوسط  ٦٥  متوسط  ٥٠  حممدا  ١٩

  متوسط  ٥٠  ضعيف  ٤٠  حممد زين الدين  ٢٠
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  جيد  ٧٥  جيد  ٧٠  جمدد  ٢١

  متوسط  ٥٥  ضعيف  ٤٩  جمهد أبدي  ٢٢

  متوسط  ٦٥  متوسط  ٥٨  جميب الرمحن  ٢٣

  متوسط  ٥٠  ضعيف  ٤٦  نانج عزمي  ٢٤

  متوسط  ٥٠  ضعيف  ٤٠  ريان دميي  ٢٥

  جيد  ٧٠  متوسط  ٦٦  رمسان حرير  ٢٦

  جيد  ٨٠  جيد  ٧٥  رافيتا  ٢٧

  جيد  ٧٥  جيد  ٧٥  سلفينا  ٢٨

  متوسط  ٥٠  ضعيف  ٤٥  سري وحيوين  ٢٩

  متوسط  ٦٠  متوسط  ٦٠  سوزانا  ٣٠

  ١٨١٣  ١٥٩٨  المجموع

  ٦٠.٤٣  ٥٣.٢٧  المعدل

  

 ١٥٩٨= من اجلدول السابق، يظهر الفرق البسيط بني نتائج االختبار القبلي 
  ٦٠.٤٣= باملعدل  ١٨١٣= نتائج االختبار البعدي  و ٥٣.٢٧= باملعدل 

ولتسهيل املالحظة لنتائج االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة، قدم 
  :الباحث اجلدول اآليت

  )٤،٦(اجلدول 

  مقارنة نتائج االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة

  االختبار البعدي  االختبار القبلي  المستوى  المعاير  الرقم
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عدد 
  الطلبة

النسبة 
  المائوية

عدد 
  الطلبة

النسبة 
  المائوية

  -  -  -  -  جيد جدا  ١٠٠- ٩٠  ١

  ٢٣.٣  ٧  ١٦.٧  ٥  جيد  ٨٩- ٧٠  ٢

  ٧٦.٧  ٢٣  ٣٣.٣  ١٠  متوسط  ٦٩- ٥٠  ٣

    -  ٥٠.٠  ١٥  ضعيف  ٤٩- ٣٠  ٤

  -  -  -  -  ضعيف جدا  ٣٠-٠  ٥

  %١٠٠  ٣٠  % ١٠٠  ٣٠  المجموعة

 ومن اجلدول السابق، يتضح أنه ليس هناك فرق كبري بني نتائج االختبار القبلي 
يف االختبار القبلي " جيد "فعدد الطلبة الذين حصلوا على مستوى . نتائج االختبار البعدي

يف " متوسط"أما الطلبة الذين حصلوا على مستوى . طلبة يف االختبار البعدي ٧طلبة و ٥
والذي حصلوا على مستوى . طالبا ٢٣طالبا ويف االختبار البعدي  ١٥االختبار القبلي 

يف "ضعيف"طلبة ومل حيصل أحد منهم على مستوى  ١٥بار القبلي يف االخت" ضعيف"
  ".ضعيف جدا"ومل حيصل أحد منهم على مستوى . االختبار البعدي

  : مث قدم الباحث نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية كما يلي

  )٤،٧(اجلدول 

  نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية

  االختبار البعدي  االختبار القبلي  ماء الطلبةأس  الرقم

  المستوى  النتيجة  المستوى  النتيجة

  جيد  ٧٥  متوسط  ٥٠  ألفان هادي  ١

 جيد  ٧٥  ضعيف  ٤٩  ألفيين  ٢
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 جيد  ٧٠  ضعيف  ٤٦  عزيز عبد اهللا  ٣

 جيد  ٨٠  متوسط  ٥٥  ديتا ساري  ٤

 جيد  ٨٥  متوسط  ٦٠  فطاين رمحن  ٥

  متوسط  ٦٠  ضعيف  ٤٢  حممد عريف  ٦

 جيد  ٧٠  متوسط  ٥٠  خري الننسيه  ٧

 جيد  ٨٠  جيد  ٧٠  حلفنا عزيزا  ٨

 جيد  ٧٠  ضعيف  ٤٠  حلييت  ٩

 جيد  ٧٥  ضعيف  ٤٧  حلية جنوى  ١٠

 جيد  ٧٠  متوسط  ٥٠  إخوان املؤمنني  ١١

 جيد  ٨٥  جيد  ٧٠  إقبال جمدد  ١٢

 متوسط  ٦٥  ضعيف  ٤٩  جنيدي  ١٣

 متوسط  ٦٥  ضعيف  ٤٥  قمال فوتري  ١٤

 جيد  ٧٠  ضعيف  ٤٨  لؤلؤ املنتاز  ١٥

 جيد  ٧٥  متوسط  ٦٠  حممد هدية اهللا  ١٦

 جيد  ٧٠  ضعيف  ٤٨  حممد نزريل  ١٧

 جيد  ٧٥  متوسط  ٥٥  حممد تنوير  ١٨

 جيد  ٨٠  متوسط  ٥٠  حممد ذو القرنني  ١٩

 جيد  ٨٥  متوسط  ٥٥  جميب الرمحن  ٢٠

  جيد جدا  ٩٠  جيد  ٧٠  مكرمة  ٢١

 جيد  ٧٠  ضعيف  ٤٩  نيال فرتيا  ٢٢
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 جيد  ٧٠  متوسط  ٥٨  نور أيدى  ٢٣

 جيد  ٧٥  ضعيف  ٤٦  فضلة  ٢٤

  جيد  ٧٥  متوسط  ٦٠  فرالن  ٢٥

  جيد  ٧٨  متوسط  ٦٦  رحبان  ٢٦

  جيد  ٨٥  جيد  ٧٥  رابزالم  ٢٧

  جيد  ٨٥  جيد  ٧٥  سيت رمحى سريا  ٢٨

  جيد  ٧٥  متوسط  ٥٨  ألفينا  ٢٩

  جيد  ٨٥  متوسط  ٦٠  ألوا العزم  ٣٠

  ٢٢٦٨  ١٦٥٦  المجموع

  ٧٥.٦٠  ٥٥.٢٠  المعدل

 ١٦٥٦= يظهر الفرق البسيط بني نتائج االختبار القبلي  من اجلدول السابق،
  ٧٥.٦٠= باملعدل  ٢٢٦٨= نتائج االختبار البعدي  و ٥٥.٢٠= باملعدل 

ولتسهيل املالحظة لنتائج االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية، قدم 
  :الباحث اجلدول اآليت

  )٤،٨(اجلدول 

  والبعدي للمجموعة التجريبيةمقارنة نتائج االختبارين القبلي 

  االختبار البعدي  االختبار القبلي  المستوى  المعاير  الرقم

عدد 
  الطلبة

النسبة 
  المائوية

عدد 
  الطلبة

النسبة 
  المائوية

  ٣.٣  ١  -  -  جيد جدا  ١٠٠- ٩٠  ١
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  ٨٦.٧  ٢٦  ١٦.٧  ٥  جيد  ٨٩- ٧٠  ٢

  ١٠  ٣  ٤٦.٧  ١٤  متوسط  ٦٩- ٥٠  ٣

  -  -  ٣٦.٧  ١١  ضعيف  ٤٩- ٣٠  ٤

  -  -  -  -  ضعيف جدا  ٣٠-٠  ٥

  %١٠٠  ٣٠  %١٠٠  ٣٠  المجموعة

  

نتائج االختبار  يف اجلدول السابق، يظهر الفرق الكبري بني نتائج االختبار القبلي و
يف االختبار القبلي " جيد جدا"وذلك بأن الطلبة مل حيصل أحد منهم على مستوى . البعدي

يف االختبار " جيد"حصلوا على مستوى أما الطلبة الذين . وطلب واحد يف االختبار البعدي
يف " متوسط"والذي حصلوا على مستوى . طالبا ٢٦طلبة ويف االختبار البعدي  ٥القبلي 

والذين حصلوا على مستوى . طلبة ٣طلبة ويف االختبار البعدي  ١٤االختبار القبلي 
يف " ضعيف"طالبا ومل حيصل أحد منهم على مستوى  ١١يف االختبار القبلي " ضعيف"

  ".ضعيف جدا"ومل حيصل أحد منهم على مستوى . االختبار البعدي

موعتني، قام الباحث  وبعد عرض نتائج االختبارين القبلي والبعدي من كلتا ا
باملقارنة بني نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة وبني نتائج االختبار البعدي 

 :للمجموعة التجريبية، كما يلي

  )٤،٩(اجلدول رقم 

موعة التجريبية موعة الضابطة وا   مقارنة نتائج االختبار البعدي بني ا

موعة   الرقم أمساء طلبة ا
  الضابطة

نتائج االختبار 
  البعدي

موعة  أمساء طلبة ا
  التجريبية

نتائج االختبار 
  البعدي

  ٧٥  ألفان هادي  ٦٠  أفريادي  ١
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  ٧٥  ألفيين  ٦٠  أميت نور بييت  ٢

  ٧٠  عزيز عبد اهللا  ٥٨  أالن سفريادي  ٣

  ٨٠  ديتا ساري  ٥٥  فضيلة  ٤

  ٨٥  فطاين رمحن  ٧٠  فرتيين  ٥

  ٦٠  حممد عريف  ٥٠  خري األمر  ٦

  ٧٠  خري الننسيه  ٥٥  خري املثليين  ٧

  ٨٠  حلفنا عزيزا  ٧٥  خري النساء  ٨

  ٧٠  حلييت  ٥٥  مهزان وادي  ٩

  ٧٥  حلية جنوى  ٥٠  هدية  ١٠

  ٧٠  إخوان املؤمنني  ٦٥  حكمة احلسنة  ١١

  ٨٥  إقبال جمدد  ٧٥  محرياء  ١٢

  ٦٥  جنيدي  ٥٠  ابن كيسان  ١٣

  ٦٥  قمال فوتري  ٥٥  إمساعيل هدية  ١٤

  ٧٠  لؤلؤ املنتاز  ٦٠  مردينا  ١٥

  ٧٥  حممد هدية اهللا  ٦٥  مودة رمحويت  ١٦

  ٧٠  حممد نزريل  ٥٠  مفتاح احلسنة  ١٧

  ٧٥  حممد تنوير  ٦٠  حممد فرتا حزمي  ١٨

  ٨٠  حممد ذو القرنني  ٦٥  حممدا  ١٩

  ٨٥  جميب الرمحن  ٥٠  حممد زين الدين  ٢٠

  ٩٠  مكرمة  ٧٥  جمدد  ٢١
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  ٧٠  نيال فرتيا  ٥٥  جمهد أبدي  ٢٢

  ٧٠  نور أيدى  ٦٥  جميب الرمحن  ٢٣

  ٧٥  فضلة  ٥٠  نانج عزمي  ٢٤

  ٧٥  فرالن  ٥٠  ريان دميي  ٢٥

  ٧٨  رحبان  ٧٠  رمسان حرير  ٢٦

  ٨٥  رابزالم  ٨٠  رافيتا  ٢٧

  ٨٥  سيت رمحى سريا  ٧٥  سلفينا  ٢٨

  ٧٥  ألفينا  ٥٠  سري وحيوين  ٢٩

  ٨٥  ألوا العزم  ٦٠  سوزانا  ٣٠

  ٢٢٦٨    ١٨١٣  المجموع

  ٧٥.٦٠    ٦٠.٤٣  المعدل

  

ّ أن نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية أكرب من   ومن اجلدول السابق، تبني
  . نتائج االختبار البعدي للمجموعة للضابطة
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  المبحث الثالث

  ومناقشتهاتحليل البيانات 
  

    
  واالستبانة  حتليل البيانات  - أ

ّ الفرض هلـذا البحـث علــى أنـه استخــدام    واعـد اللغـة قالطريقـة االسـتقرائية يف تعلـيم ينص
تالميذ الصف الثامن مبدرسة الرئيسـية املتوسـطة كفاءة حتقيق  يؤثر جوهريا يف  )النحوية( العربية

  .الكلمات العربية وتركيبها يف مجل مفيدة اإلسالمية متارام نوسا تنجارا الغربية يف كتابة
حتليـــل البيانـــات بطريقـــة حتليـــل نتيجـــة وللتحقيـــق مـــن صـــحة هـــذا الفـــرض قـــام الباحـــث   

باســــتخدام األســــلوب اإلحصــــائي  االختبــــار القبلــــي و البعــــدي للفصــــلي التجــــرييب و الضــــابط
(SPSS 13.0) ت -يف اختبار( t-test ). وكما يأيت:  

  
  .االختبار القبلي والبعدي من الفصل التجريبيالفرق بين : أوال
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يف بداية احلساب، قدم الباحث نتيجة االختبار القبلي و البعدي من الفصل 
  :التجرييب كما يف اجلدول التاىل 

  )٤،١٠(جدول رقم 
  نتيجة االختبار القبلي و البعدي من الفصل التجرييب

االختبار   أسماء الطلبة  الرقم
  القبلي

االختبار 
  البعدي

  ٧٥  ٥٠  ألفان هادي  ١
  ٧٥  ٤٩  ألفيين  ٢
  ٧٠  ٤٦  عزيز عبد اهللا  ٣
  ٨٠  ٥٥  ديتا ساري  ٤
  ٨٥  ٦٠  فطاين رمحن  ٥
  ٦٠  ٤٢  حممد عريف  ٦
  ٧٠  ٥٠  خري الننسيه  ٧
  ٨٠  ٧٠  حلفنا عزيزا  ٨
  ٧٠  ٤٠  حلييت  ٩
  ٧٥  ٤٧  حلية جنوى  ١٠
  ٧٠  ٥٠  إخوان املؤمنني  ١١
  ٨٥  ٧٠  إقبال جمدد  ١٢
  ٦٥  ٤٩  جنيدي  ١٣
  ٦٥  ٤٥  قمال فوتري  ١٤
  ٧٠  ٤٨  لؤلؤ املنتاز  ١٥
  ٧٥  ٦٠  حممد هدية اهللا  ١٦
  ٧٠  ٤٨  حممد نزريل  ١٧
  ٧٥  ٥٥  حممد تنوير  ١٨
  ٨٠  ٥٠  حممد ذو القرنني  ١٩
  ٨٥  ٥٥  جميب الرمحن  ٢٠
  ٩٠  ٧٠  مكرمة  ٢١
  ٧٠  ٤٩  نيال فرتيا  ٢٢
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  ٧٠  ٥٨  نور أيدى  ٢٣
  ٧٥  ٤٦  فضلة  ٢٤
  ٧٥  ٦٠  فرالن  ٢٥
  ٧٨  ٦٦  رحبان  ٢٦
  ٨٥  ٧٥  رابزالم  ٢٧
  ٨٥  ٧٥  سيت رمحى سريا  ٢٨
  ٧٥  ٥٨  ألفينا  ٢٩
  ٨٥  ٦٠  ألوا العزم  ٣٠

  )٤،١١(اجلدول رقم 
  يف الفصل التجرييب القبلي و البعدي داللة الفرق بني االختبار

    

  االختبار
  قيمة ت  داللة الفرق

(t0)  ف.د  
  قيمة ت في الجدول

متوسط 
  الفرق

االنحراف 
  المعياري

الخطأ 
  %٥  %١  المعياري

البعدي 
  القبلي -

٢،٠٤  ٢،٧٥  ٢٩  ١٧،٨٧٥  ١،١٤  ٦،٢٥  ٢٠،٤٠  

  

، ٦،٢٥، و معيار االحنـراف مـن الفـرق ٢٠،٤٠جند يف اجلدول حساب متوسط الفرق   
  .١٧،٨٧٥) t0(و أما قيمة حساب ت . ١،١٤و معيار اخلطأ من متوسط 

، و نظــر ٢٩: ف أى ، هــي .مــن جمموعــة د ــذه النتيجــة الســابقة فســر الباحــث بدايــة  
" التـــاء"، فوجـــد الباحـــث قيمـــة جـــدول )يف امللحـــق" (جـــدول-ت"الباحـــث إىل جـــدول قيمـــة 

    .٢،٧٥% = ١، وقيمة جدول التاء باملستوى الداللة ٢،٠٤% = ٥باملستوى الداللة 
أن هناك ) : "Ha(بعد أن حصل على القيمة السابقة، ثبت الباحث الفرض البديل 

 الطريقة االستقرائية يف ترقية مهارة الكتابةباستخدام  تعليم قواعد اللغة العربيةداليل بني  فرق
ا  تعليم و ليس هناك فرق ) : " H0(وثبت الباحث الفرض الصفر )". تقليديةبطريقة (بدو

و  الطريقة االستقرائية يف ترقية مهارة الكتابةباستخدام  تعليم قواعد اللغة العربيةداليل بني 
ا تعليم    ."بدو
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، "تاء اجلدول"و قيمة  t0مبقارنة بني قيمة  t0ذين الفرضني، امتحن الباحث داللة 
  : أكثر من تاء اجلدول كما تلى   t0فعرف أن 

  .٢،٧٥أكثر من   ١٧،٨٧٥، و  ١٧،٨٧٥أقل من  ٢،٠٤
٠،٠١  >t0  <٠،٠٥  

  أى
٢،٠٤> ١٧،٨٧٥<  ٢،٧٥  

  .٠،٠٥أقل من قيمة  ٠،٠٠١ Sig. (2-tailed)أو قيمة 
أكثر من قيمة تاء اجلدول، فخطأ الفرض الصفر أى فهو  t0ألن قيمة 

الطريقة باستخدام  تعليم قواعد اللغة العربيةمردود، مبعىن أن هناك فرق داليل بني 
ا  تعليمو االستقرائية  تعليم قواعد اللغة العربية إذن أن ). بطريقة تقليدية(بدو
الرئيسية باملدرسة  ترقية مهارة الكتابة يف  فعالالطريقة االستقرائية  باستخدام

  .نوسا تنجارا الغربية متاراماملتوسطة اإلسالمية 
  

  .الفرق في االختبار البعدي بين الفصل التجريبي و الفصل الضابط  :ثانيا
و نتيجة حساب ) ٤،١١ جدول رقم(من البداية انطلق الباحث من اجلدول السابق 

  : يلاتالحصائي اإل
  )٤،١٢(اجلدول رقم 

موعة التجريبية   نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة وا

موعة   الرقم أمساء طلبة ا
  الضابطة

نتائج االختبار 
  البعدي

موعة  أمساء طلبة ا
  التجريبية

نتائج االختبار 
  البعدي

  ٧٥  ألفان هادي  ٦٠  أفريادي  ١

  ٧٥  ألفيين  ٦٠  أميت نور بييت  ٢

  ٧٠  عزيز عبد اهللا  ٥٨  أالن سفريادي  ٣

  ٨٠  ديتا ساري  ٥٥  فضيلة  ٤
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  ٨٥  فطاين رمحن  ٧٠  فرتيين  ٥

  ٦٠  حممد عريف  ٥٠  خري األمر  ٦

  ٧٠  خري الننسيه  ٥٥  خري املثليين  ٧

  ٨٠  حلفنا عزيزا  ٧٥  خري النساء  ٨

  ٧٠  حلييت  ٥٥  مهزان وادي  ٩

  ٧٥  حلية جنوى  ٥٠  هدية  ١٠

  ٧٠  إخوان املؤمنني  ٦٥  حكمة احلسنة  ١١

  ٨٥  إقبال جمدد  ٧٥  محرياء  ١٢

  ٦٥  جنيدي  ٥٠  ابن كيسان  ١٣

  ٦٥  قمال فوتري  ٥٥  إمساعيل هدية  ١٤

  ٧٠  لؤلؤ املنتاز  ٦٠  مردينا  ١٥

  ٧٥  حممد هدية اهللا  ٦٥  مودة رمحويت  ١٦

  ٧٠  حممد نزريل  ٥٠  مفتاح احلسنة  ١٧

  ٧٥  حممد تنوير  ٦٠  حممد فرتا حزمي  ١٨

  ٨٠  حممد ذو القرنني  ٦٥  حممدا  ١٩

  ٨٥  جميب الرمحن  ٥٠  حممد زين الدين  ٢٠

  ٩٠  مكرمة  ٧٥  جمدد  ٢١

  ٧٠  نيال فرتيا  ٥٥  جمهد أبدي  ٢٢

  ٧٠  نور أيدى  ٦٥  جميب الرمحن  ٢٣

  ٧٥  فضلة  ٥٠  نانج عزمي  ٢٤
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  ٧٥  فرالن  ٥٠  ريان دميي  ٢٥

  ٧٨  رحبان  ٧٠  رمسان حرير  ٢٦

  ٨٥  رابزالم  ٨٠  رافيتا  ٢٧

  ٨٥  سيت رمحى سريا  ٧٥  سلفينا  ٢٨

  ٧٥  ألفينا  ٥٠  سري وحيوين  ٢٩

  ٨٥  ألوا العزم  ٦٠  سوزانا  ٣٠

  
  )٤،١٣(دول رقم اجل

  يف االختبار البعدي داللة الفرق بني الفصل الضابط و التجرييب

  الفصل
  قيمة ت  داللة الفرق

(t0)  ف.د  
  قيمة ت يف اجلدول

متوسط 
  الفرق

االحنراف 
  املعياري

اخلطأ 
  %٥  %١  املعياري

  ١،٧٠  ٩،٣٧  ٦٠،٤٣  الضابط
٢،٠٠  ٢،٦٥  ٥٨  ٧،٠٣٢  

  ١،٣٢  ٧،٢٥  ٧٥،٦٠  التجرييب
  

  
اجلدول أن قيمة متوسط نتيجة االختبار البعدي من الفصل  من هذايرى الباحث 

أما قيمة متوسط نتيجة االختبار البعدي . ٩،٣٧، و قيمة معيار إحنرافه  ٦٠،٤٣الضابط 
و جيد الباحث معيار اخلطأ من . ٧،٢٥، و قيمة معيار إحنرافه  ٧٥،٦٠من الفصل التجرييب 

 . ٧،٠٣٢هي  t0و قيمة . ٢،٧٤٠الفرق بني املتوسط األول و الثاىن 

، و نظر ٥٨: ، هي  يف أ.سر الباحث بداية من جمموعة دذه النتيجة السابقة ف
" التاء"، فوجد الباحث قيمة جدول )يف امللحق" (جدول- ت"الباحث إىل جدول قيمة 

  .٢،٦٥% = ١، وقيمة جدول التاء باملستوى الداللة ٢،٠٠% = ٥باملستوى الداللة 
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أن هناك ) : "Ha(بعد أن حصل على القيمة السابقة، ثبت الباحث الفرض البديل 
 الطريقة االستقرائية يف ترقية مهارة الكتابةباستخدام  تعليم قواعد اللغة العربيةفرق داليل بني 

ا  تعليم و ليس هناك ) : " H0(و ثبت الباحث الفرض الصفر ". . )تقليديةبطريقة (بدو
 الطريقة االستقرائية يف ترقية مهارة الكتابةباستخدام  تعليم قواعد اللغة العربيةفرق داليل بني 

ا تعليمو     ."بدو
، "تاء اجلدول"و قيمة  t0مبقارنة بني قيمة  t0ذين الفرضني، امتحن الباحث داللة 

  : أكثر من تاء اجلدول كما تلى   t0فعرف أن 
  .٢،٦٤أكثر من  ٧،٠٣٢، و ٧،٠٣٢أقل من  ٢،٠٠

٠،٠١  >t0  <٠،٠٥  
  أى

٢،٠٠> ٧،٠٣٢<  ٢،٦٤  
  .٠،٠٥أقل من قيمة  ٠،٠٠٠١ Sig. (2-tailed)أو قيمة 

أكثر من قيمة تاء اجلدول، فخطأ الفرض الصفر أى فهو منقوض، مبعىن أن  t0ألن قيمة 
الطريقة االستقرائية يف ترقية مهارة باستخدام  تعليم قواعد اللغة العربيةهناك فرق داليل 

ا  تعليم و الكتابة الطريقة  باستخدامتعليم قواعد اللغة العربية إذن أن . )تقليديةبطريقة (بدو
نوسا  متارامالرئيسية املتوسطة اإلسالمية باملدرسة  ترقية مهارة الكتابة يف  الفعاالستقرائية 

  .تنجارا الغربية
  

  مناقشة نتائج البحث  - ب
من نتائج البيانات السابقة قد اتضحت فعالية استخدام الطريقة االستقرائية يف تعليم 
قواعد اللغة العربية لرتقية مهارة الكتابة بالرتكيز على ترقية كتابة الكلمات العربية وتركيبها يف 

  . مجل مفيدة

اتة يف  حسن شح. وإذا نظرنا إىل أهم أهداف تعليم قواعد اللغة العربية اليت قدمها د
  :جندها كما يلي" تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق"كتابه 
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تساعد القواعد يف تصحيح األساليب وخلوها من اخلطأ النحوى الذي يذهب  - ١
ما يكتب فيتجنبه، ويف جبماهلا، فيستطيع التلميذ بتعلمها أن يفهم وجه اخلطأ في

هود ذلك اقتصاد  .يف الوقت وا
 .ى التفكري، وإدراك الفروق الدقيقة بني الرتاكيب والعبارات واجلملحتمل التالميذ عل - ٢
تنمية املادة اللغوية للتالميذ، بفضل مايدرسونه ويبحثونه من عبارات وأمثلة تدور  - ٣

 .حول بيئتهم، وتعرب عن ميوهلم
ا، وميكنهم من نقد  - ٤ تنظم معلومات التالميذ اللغوية تنظيما يسهل عليهم االنتفاع 

والعبارات نقدا يبني هلم وجه الغموض، وأسباب الركاكة يف هذه األساليب 
 .األساليب

تساعد القواعد يف تعويد التالميذ دقة املالحظة واملوازنة واحلكم، وتكون يف نفوسهم  - ٥
الذوق األدىب؛ ألن وظيفتها حتليل األلفاظ والعبارات واألساليب، والتمييز بني 

ا وخطئها، ومراعاة العالقات بني الرتاكيب ومعانيها، والبحث فيما طرأ عليها  صوا
 .من تغيري

تدريب التالميذ على استعمال األلفاظ والرتاكيب استعماال صحيحا، بإدراك  - ٦
ا تتكون من فعل  اخلصائص الفنية السهلة للجملة العربية، كأن يدربوا على أ

والتمييز  وفاعل، أو مبتدأ وخرب، ومن بعض املكمالت األخرى، كاملفعول به واحلال
 .وغري ذلك

 .تكوين العادات اللغوية الصحيحة؛ حىت اليتأثروا بتيار العامية - ٧
م بالتدريج على متييز اخلطأ من  - ٨ تزويدهم بطائفة من الرتاكيب اللغوية لتنمية قدرا

 .الصواب

ويتضح أن استخدام الطريقة االستقرائية يف تعليم قواعد اللغة العربية قد استوعبت  
وهلذا . داف السابقة، وهكذا يف كتابة الكلمات العربية وتركيبها يف مجل مفيدةكثريا من األه

من املمكن استخدام هذه الطريقة يف خمتلف املراحل الدراسية لكن بشرط مراعاة املستويات 
  .الدراسية وتوجيهات املدرسني يف إجرائها
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كي ال تصري   فالتوجيهات من املدرس أثناء إجراء الطريقة االستقرائية مهمة جدا،
العملية التعليمية إىل جمرد جمموعة من الضوضاء أو جمرد املسابقة دون أن تصل إىل األهداف 

فمهمة املدرس هنا أن حيفظ هذه العملية التعليمية من االنفصال عن األهداف . التعليمية
  .املرجوة

تقرائية يف يف املناقشة السابقة، قد اتضحت نتائج االختبار بأن استخدام الطريقة االس
تعليم قواعد اللغة العربية فعال يف ترقية مهارة الكتابة بالرتكيز على ترقية كتابة الكلمات العربية 

فتأيت بعد ذلك نتائج االستبانة اليت تؤيد نتائج االختبار، وهي كما . وتركيبها يف مجل مفيدة
  : يلي

موعة التجريبية فهي كما يلي يف    :اجلدول اآليتأما نتائج االستبانة من ا

  )٤،١٤(اجلدول 

موعة التجريبيةن   تائج االستبانة من ا

  ال  نعم  المجموع  أجوبة  عدد العينة  محتوى األسئلة  رقم
م قواعد اللغة العربية؟  ١   ٣٠  ٠  ٣٠  ٣٠  هل ترغب يف تعّل

  ١٠٠  ٠  ١٠٠    النسبة املئوية
؟   ٢   ٣٠  ١  ٢٩  ٣٠  هل تستطيع أن تفهم شرح املدرس جيدًا

  ١٠٠  ٣.٣  ٩٦.٧    النسبة املئوية
هل تعليم قواعد اللغة العربية يزوِّدك   ٣

  بأفكار ومعان وألفاظ جديدة ؟
٣٠  ٩  ٢١  ٣٠  

  ١٠٠  ٣٠  ٧٠    النسبة املئوية
ّي   ٤ م القواعد اللغة العربية يقو هل تعّل

  حاسيتك السمع والبصر؟
٣٠  ٤  ٢٦  ٣٠  

  ١٠٠  ١٣.٣  ٨٦.٧    النسبة املئوية
على فهم قواعد اللغة هل يسهل عليك   ٥

  العربية استخدام الطريقة االستقرائية ؟
٣٠  ٠  ٣٠  ٣٠  

  ١٠٠  ٠  ١٠٠    النسبة املئوية



٤٦ 
 

 

  ٣٠  ١  ٢٩  ٣٠  هل استخدام الطريقة االستقرائية مفيد ؟  ٦
  ١٠٠  ٣.٣  ٢٩.٧    النسبة املئوية

م قواعد اللغة العربية   ٧ هل يف خالل تعّل
كتابة الكلمات العربية يساعدك على  

  ؟وتركيبها إىل مجل مفيدة
٣٠  ٢  ٢٨  ٣٠  

  ١٠٠  ٦.٧  ٩٣.٣    النسبة املئوية

٨.  
هل استخدام الطريقة االستقرائية يف تعلـيم 
قواعــد اللغـــة العربيـــة فعـــال يف ترقيـــة عمليـــة 

  الكتابة؟
٣٠  ٢  ٢٨  ٣٠  

  ١٠٠  ٦.٧  ٩٣.٣    النسبة املئوية
  

اللغة العربية فعال يف ترقية وخالصة إن استخدام الطريقة االستقرائية يف تعليم قواعد   
موعة التجريبية    .يف كتابة الكلمات العربية وتركيبها يف مجل مفيدة(كفاءة طلبة ا

موعة التجريبية    ومن نتائج املالحظة اليت تؤيد االختبار وهي أن توفري دور طلبة ا
موعة باستخدام (الضابطة  أثناء العملية التعليمية باستخدام الطريقة االستقرائية أكرب من ا

موعة التجريبية أكثر انتباها واهتماما باملادة املدروسة من ). الطريقة القياسية وأن  طلبة ا
موعة الضابطة فهذه الظواهر السلوكية تدل على فعالية استخدام الطريقة االستقرائية يف . ا

  .تعليم قواعد اللغة العربية يف ترقية مهارة الكتابة

شة السابقة يستطيع الباحث أن يقول أن استخدام الطريقة االستقرائية يف ومن املناق  
تعليم قواعد اللغة العربية فعال يف ترقية مهارة الطلبة يف كتابة الكلمات العربية وتركيبها يف 

  .مجل مفيدة

  
 



١ 
 

 

  الفصل الخامس

  نتائج البحث والتوصيات والمقترحات
 نتائج البحث- أ 

بعد أن قام الباحث بعـرض البيانـات مث حتليلهـا ومناقشـتها يف السـابق اسـتخلص النتـائج   
  :اآلتية
لرتقيـة مهـارة التالميـذ يف  العربيـة  قواعد اللغةيف تعليم  الطريقة االستقرائيةن استخدام إ  - ١

الـذي قــد أعــده الباحــث مــن حيــث وتركيبهــا يف مجــل مفيــدة و كتابـة الكلمــات العربيــة 
  .  يف املتوسطة اإلسالميةتنفيذه مالئم ملستوى الطلبة الدراسية مراحل وحطوات 

لرتقيـة مهـارة التالميـذ يف  العربية  قواعد اللغةيف تعليم  الطريقة االستقرائيةاستـخدام إن   - ٢
الصـف الثـامن مبدرسـة لدى الطلبـة يف  كتابة الكلمات العربية وتركيبها يف مجل مفيدة

ال ويؤثر جوهريا، وأشار إىل ذلك  الرئيسية املتوسطة اإلسالمية متارام  ّ   :فع
= باملعدل  ١٥٩٨= االختبار القبلي للمجموعة الضابطة  أن عدد نتائج   )أ 

باملعدل  ١٦٥٦= االختبار القبلي للمجموعة التجريبية  وأما نتائج  ٥٣.٢٧
االختبار البعدي  االختبار البعدي، ظهر أن نتائج  وبعد إجراء ٥٥.٢٠= 

االختبار  وأما نتائج  ٦٠.٤٣= باملعدل  ١٨١٣= للمجموعة الضابطة 
وهذا يدل  ٧٥.٦٠= باملعدل  ٢٢٦٨= البعدي للمجموعة التجريبية فهي 

موعة التجريبية أعلى من  على أن نتائج استخدام الطريقة االستقرائية يف ا
موعة الضابطةنتائج استخدام   .الطريقة القياسية يف ا

تدل على  يف الفصل التجرييب القبلي و البعدي داللة الفرق بني االختبارأن   )ب 
أكرب من قيمة ت اجلدول يف املستوى  ١٧،٨٧٥" ت االحصائي"قيمة  أن

داللة وأما . ٢،٠٤% = ٥وأكرب من املستوى املعنوي  ٢،٧٥% = ١املعنوي 
 تدل على أنفهي  يف االختبار البعدي و التجرييب الفرق بني الفصل الضابط

أكرب من قيمة ت اجلدول يف املستوى املعنوي  ٧،٠٣٢" ت االحصائي"قيمة 
وهذا مبعىن أن . ٢،٠٠% = ٥وأكرب من املستوى املعنوي  ٢،٦٥% = ١



٢ 
 

 

فروض هذا البحث مقبولة وخالصتها أن استخدام الطريقة االستقرائية يف 
عربية فعال يف ترقية مهارة الكتابة بالرتكيز على كتابة تعليم قواعد اللغة ال

 .الكلمات العربية وتركيبها يف مجل مفيدة
موعة التجريبية   )ج  أن نتائج االستبانة تدل على أن االستحابات اإلجيابية من  ا

موعة الضابطة، وتؤيد ذلك نتائج  أكرب من االستحابات اإلجيابية من ا
مسامهات الطلبة أثناء العملية التعليمية وانتباههم  املالحظة اليت تدل على أن

موعة الضابطة  .واهتمامهم باملادة املدروسة أكرب مما كانت يف ا
 توصيات البحث  -ب 

وخاصة - أن يهتم  املدرس بالتطبيق للقواعد النحوية إىل حد كبري وال يتعمق فيها - ١
 .صعبةحىت ال خيطر على أذهان الطالب أن هذه املادة  -للمبتدئني

 .أن ال يقصر املدرس أهداف التدريس يف القراءة بل يف التحليل والرتكيب - ٢
جيب على املدرس أن يتيح الفرصة اخلاصة للطلبة يف طرح السؤال عن املادة  - ٣

 .املدروسة لتوجيههم إىل أهداف التدريس
ويف عملية إجراء الطريقة االستقرائية ، جيب على املدرس ضم نوع من أنواع  - ٤

لتعليمية مثل لوحة اجليوب أو نوع من أنواع األلعاب اللغوية، وربط الوسائل ا
 .ذلك باملادة املدروسة

  مقترحات البحث  - ج 
يرجو الباحث أن تكون نتائج هذا البحث مفيدة للمهتمني بنشر قواعد اللغة  - ١

 .العربية عامة، ومدرسي قواعد اللغة العربية بصفة خاصة
ية الباحثون الالحقون عامة، وخاصة ملن يرجو الباحث أن ينتفع بطريقة االستقرائ - ٢

 .يريد أن يطور هذا البحث إىل جمال أوسع مما قد حبثها الباحث

 
 



  : المصـادر
  القرآن الكرمي    - ١
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  أداة االختبار): ١(الملحق 
  

أسئلة االمتحان القبلي في مادة قواعد اللغة العربية لترقية مهارة الكتابة في مدرسة 
  الرئيسية المتوسطة اإلسالمية متارام نوسا تنجارا الغربية

  
  : ......................  اسم الطالب      بندا ٢٠:   عدد البنود

  ...................... :  رقم التسجيل      دقيقة ٩٠:     الوقت
  
  ِّفي المثال التاليالجمع كما المثنى و إلى صيغة  ل الجمل التاليةحو! 

  الطالبون ناجحون  نالطالبان ناجحا      الطالب ناجح  : املثال
 ................  ...............      املوظف نشيط  

 ................  ...............      الطفل صغري - ١
 ................  ...............      املدرِّسة جديدة - ٢
 ................  ...............      الطالبة جمتهدة - ٣
 ................  ...............      الطفلة مبتسمة - ٤
 ...............  ...............      األستاذ حاضر - ٥

 
  جملة مفيدة رتِّب الكلمات لتكون! 

رسة - ١  األطفال - زينب - يف -معلِّمة -مدْ
...................................  

 بإله  -يدعو -واحد - اإلميان -اإلسالم - إىل - ٢
........................................  

 عربية -يف -هذا- الطالب - صحيفة -يقرأ - ٣
......................................  

 حضارةً  -احلضارةُ  -تُعترب -عاملية -يةاإلسالم - ٤



.......................................  
ً  -كتاب  -خالد - ٥  يف -القواعد - قرأ -درسا

......................................  
  

 ضع هذه الكلمة في الجملة:  
 األستاذ  /اختار - ١
م - ٢  الطالب  / تعّل
 عائشة / تقرأ  - ٣
 املسلمون/ يصلي  - ٤
 السفينة/ جتري  - ٥

 
 ب الجمل اآلتية لتكون فقرة   !رّت

١ -  ُ ِ الشهورِ  ورمضان ٌ من أشرف  شهر
٢ -  َ ر ويف فتْحِ مكة ِ بدْ وة ْ ُ يف غز ر اإلسالم َ  وفيه انتص
ٌ من أركانِ اإلسالمِ اخلمسةِ  - ٣ ٌ عظيم ُ ركن  الصوم
٤ -  ُ ُ الذي فيه نُِزلَ القرآن  ألنه الشهر
ُ يف رمضان - ٥ له اهللا َ   وقد جع

  
  
  

  مع التوفيق والنجاح
  
  
  
  
  



  أداة االختبار): ٢(الملحق 
  

في مادة قواعد اللغة العربية لترقية مهارة الكتابة في مدرسة ي عدبأسئلة االمتحان ال
  الرئيسية المتوسطة اإلسالمية متارام نوسا تنجارا الغربية

  
  : ......................  اسم الطالب      بندا ٢٠:   عدد البنود

  : ......................  رقم التسجيل      دقيقة ٩٠:     الوقت
  
  جمع -جمع المؤنث السالم-مذكر السالمجمع ال(اعط الجمع المناسب

 !كما في المثالين التالين  لكل اسم مما يأتي )التكسير
  الجمع      المفرد 

  شعراء      شاعر
  مسلمات      مسلمة

 .........      منزل - ١
 .........      جديقة - ٢
 .........      مؤمن - ٣
 .........      ناجحة - ٤
 .........      كافر - ٥

 
  جملة مفيدة رتِّب الكلمات لتكون! 
  

 حضارة -اللغة العربية -علومها -يف -مجعت -شعوب - كثرية - ١
........................................................  

 انتشر - خارج-اجلزيرة العربية -عمر بن اخلطاب -اإلسالم - يف عهد - ٢
.............................................................  



 حضارةً  -احلضارةُ  -تُعترب -عاملية -يةاإلسالم - ٣
.......................................  

٤ -  ً ً  -املذياعُ  -يف حياتنا - أصبح - اليومية -جزءا ا ّ م هِ ُ  م
..............................................  

 سيارة- يف - اشرتى -جممد -جديدة-املدينة - ٥
.......................................  

  
  في جملةضع هذه الكلمة:  

 اهللا / جعل  - ١
م  - ٢  املدرس / عّل
 حممد / اشرتى  - ٣
 ألستاذة/ جتلس  - ٤
 املسلمات/ تصوم  - ٥

  
 ب الجمل اآلتية لتكون فقرة   !رّت

ناظر املدرسةِ  - ١ ِ  مجع حممود نقودًا كثريًا وسلَّمها ل
٢ -  ِ ِ التالميذ الفقراء اعدة َ س ُ ِم  كوَّنَ حممود مجاعة ل
٣ -  ٌ  حممودٌ تلميٌذ جمتهد
ُ املدرسةِ  - ٤  النقود على التالميذ الفقراءوزَّع ناظر
  اشرتك فيها خالدٌ وعليٌّ  - ٥

  
  
  

  مع التوفيق والنجاح
  

  



  ةانأداة إلستب): ٣(الملحق 
  

الطلبة حول استخدام الطريقة االستقرائية يف تعليم قواعد اللغة العربية لرتقية مهارة  ةانإستب
  الغربيةدرسة الرئيسية املتوسطة اإلسالمية متارام نوسا تنجارا مب الكتابة

  
  أجوبة  محتوى األسئلة    رقم

  ال  نعم
      ؟م قواعد اللغة العربيةهل ترغب يف تعلّ   ١
      هل تستطيع أن تفهم شرح املدرس جيداً؟   ٢
فكار ومعان وألفاظ أب ليم قواعد اللغة العربية يزوِّدكتعهل   ٣

  ؟ جديدة
    

ي حاسيتك السمع   ٤ ّ م القواعد اللغة العربية يقو       والبصر؟هل تعّل
هل يسهل عليك على فهم قواعد اللغة العربية استخدام   ٥

  الطريقة االستقرائية ؟
    

      هل استخدام الطريقة االستقرائية مفيد ؟  ٦
م قواعد اللغة العربية يساعدك على    ٧ كتابة هل يف خالل تعّل

  ؟الكلمات العربية وتركيبها إىل مجل مفيدة
    

االستقرائية يف تعليم قواعد اللغة العربية هل استخدام الطريقة   ٨
  فعال يف ترقية عملية الكتابة؟

    

  
 
 
 
 
 



  )٤(الملحق 
  الظواهر السلوكية الملحوظة

  المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة  الرقم

توفري دور الطلبة أثناء العملية التعليمية   قلة دور الطلبة أثناء العملية التعليمية  ١
  الطريقة االستقرائيةباستخدام 

كان الطلبة أكثر انتباها واهتماما الطلبة   قلة انتباه واهتمام الطلبة باملادة املدروسة  ٢
  باملادة املدروسة

قلة مسامهة الطلبة يف طرح األسئلة إىل   ٣
الباحث وكذلك يف إجابة /املدرس

  الباحث/األسئلة املطروحة من املدرس

ئلة إىل كثرة مسامهة الطلبة يف طرح األس
الباحث وكذلك يف إجابة األسئلة /املدرس

  الباحث/املطروحة من املدرس

كان بعض الطلبة يشعرون بامللل وقلة   ٤
  النشاط أثناء العملية التعليمية

كانت األنشطة التعليمية مسلية، ويظهر 
الفرح والسرور من وجوه الطلبة أثناء 

  العملية التعليمية

دروسة متام مل يفهم الطلبة املادة امل  ٥
  الفهم إال بعد شرح طويل

  كان الطلبة أسرع فهما للمادة املدروسة

  

والبيانات السابقة تدل على فعالية وصالحية استخدام الطريقة االستقرائية يف تعليم قواعد 
 .اللغة العربية يف ترقية مهارة الكتابة

 

 
 

 



 ):٥(الملحق 
ANALISIS STATISTIK PRE TEST DAN POST TEST KELOMPOK EKSPERIMEN 

 
Frequencies 

Statistics 

  Pre Test 
Experiment 

Group 

Post Test 
Experiment 

Group 

N Valid 30 30 

Missing 0 0 
 
 
Frequency Table 
 

Pre Test Experiment Group 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 40 1 3.3 3.3 3.3 

42 1 3.3 3.3 6.7 

45 1 3.3 3.3 10.0 

46 2 6.7 6.7 16.7 

47 1 3.3 3.3 20.0 

48 2 6.7 6.7 26.7 

49 3 10.0 10.0 36.7 

50 4 13.3 13.3 50.0 

55 3 10.0 10.0 60.0 

58 2 6.7 6.7 66.7 

60 4 13.3 13.3 80.0 

66 1 3.3 3.3 83.3 

70 3 10.0 10.0 93.3 

75 2 6.7 6.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
 
 

Post Test Experiment Group 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 50 1 3.3 3.3 3.3 

70 6 20.0 20.0 23.3 

75 5 16.7 16.7 40.0 

80 8 26.7 26.7 66.7 

85 7 23.3 23.3 90.0 

90 3 10.0 10.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  
 
 



Histogram 
 

 
 
 

 
 
 
 
Explore 
 

Case Processing Summary 

 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 

Pre Test Experiment Group 30 100.0% 0 .0% 30 100.0% 
Post Test Experiment Group 30 100.0% 0 .0% 30 100.0% 
 
 



Descriptives 

   Statistic Std. Error 

Pre Test Experiment Group  Mean 55.20 1.774 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Lower Bound 51.57  

Upper Bound 58.83  

 5% Trimmed Mean 54.91  

Median 52.50  

Variance 94.441  

Std. Deviation 9.718  

Minimum 40  

Maximum 75  

Range 35  

Interquartile Range 12  

Skewness .644 .427 

Kurtosis -.515 .833 
Post Test Experiment Group  Mean 78.33 1.523 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Lower Bound 75.22  
Upper Bound 81.45  

 5% Trimmed Mean 78.89  
Median 80.00  
Variance 69.540  
Std. Deviation 8.339  
Minimum 50  
Maximum 90  
Range 40  
Interquartile Range 11  
Skewness -1.244 .427 
Kurtosis 3.184 .833 

 
 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Pre Test Experiment Group .204 30 .003 .924 30 .034 
Post Test Experiment Group .179 30 .015 .880 30 .003 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
 



Pre Test Experiment Group 
 
 
Pre Test Experiment Group Stem-and-Leaf Plot 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     2,00        4 .  02 
     9,00        4 .  566788999 
     4,00        5 .  0000 
     5,00        5 .  55588 
     4,00        6 .  0000 
     1,00        6 .  6 
     3,00        7 .  000 
     2,00        7 .  55 
 
 Stem width:        10 
 Each leaf:       1 case(s) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
Post Test Experiment Group 
 
 
Post Test Experiment Group Stem-and-Leaf Plot 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     1,00 Extremes    (=<50) 
     6,00        7 .  000000 
     5,00        7 .  55555 
     8,00        8 .  00000000 
     7,00        8 .  5555555 
     3,00        9 .  000 
 
 Stem width:        10 
 Each leaf:       1 case(s) 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
  



T-TEST UNTUK PRE TEST DAN POST TEST KELOMPOK EKSPERIMEN 
 
 
 
T-Test 
 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pre Test Experiment Group 55.20 30 9.718 1.774 

Post Test Experiment Group 78.33 30 8.339 1.523 
 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 Pre Test Experiment Group & 
Post Test Experiment Group 

30 .653 .000 

 
Paired Samples Test 

   Pair 1 
   Pre Test 

Experiment 
Group - Post Test 

Experiment 
Group 

Paired Differences  Mean -23.133 

Std. Deviation 7.624 

Std. Error Mean 1.392 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower -25.980 

Upper -20.287 
  t -16.620 

df 29 
Sig. (2-tailed) .000 

 
  



T-TEST UNTUK POST TEST KELOMPOK KONTROL DAN KELOMPOK EKSPERIMEN 
 
 
T-Test 

Group Statistics 

 Group N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Control and Experiment Control 30 60.43 9.328 1.703 

Experiment 30 78.33 8.339 1.523 
 
 

Independent Samples Test 

   Control and 
Experiment 

   Equal variances 
assumed 

Levene's Test for Equality of 
Variances 

 F 1.011 

Sig. .319 
t-test for Equality of Means  t -7.836 

df 58 
Sig. (2-tailed) .000 
Mean Difference -17.900 
Std. Error Difference 2.284 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower -22.473 
Upper -13.327 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



قواعد اللغة العربية صور عمليات تدريس   
الكتابةمهارة االستقرائية لترقية  بالطريقة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الدرسون يشرتكون االختبار القبلي

ا جيدة . يشرح املدرس عن كيفية تنفيذ عملية التعليم و الدارسون يستمعو  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 الدارسون يشرتكون االختبار البعدي

  نوائب املدرسة الرئيسية متارام نوسا تنجارا الغربيةالباحث مع 



 الباحث بین السطور
 

 
 

  

  ابن أنوار فطـانـي:      االسم
  أنوار ابن رشدي:    اسم األب 

  حسنة بنت عبد الرحيم:   اسم األم
  م١٩٧٣ – ١٢ - ٣١:    يالدتاريخ امل

 
 
عام  الثانية فوالكاراغ املدرسة   حصل على شهادة التعليم االبتدائي يف •

  م١٩٨٧
املدرسة املتوسطة اإلسالمية الرئيسية  يفاإلعدادي حصل على شهادة التعليم  •

 م١٩٩١عام سكربيال متارام نوسا تنجارا الغربية 
اإلسالمية الرئيسية املدرسة الثانوية  حصل على شهادة التعليم الثانوي يف •

 م١٩٩٤عام  سكربيال متارام نوسا تنجارا الغربية
جامعة ) قسم تعليم اللغة العربية(الرتبية  كليةدرجة الليسانيس يف  على  حصل •

 م٢٠٠٢.متارام اإلسالمية احلكومية عام
املدرسة املتوسطة اإلسالمية الرئيسية سكربيال متارام نوسا  يفعني مدرسا يف  •

 .  ملادة اللغة العربية والنحو ١٩٩٥عام  تنجارا الغربية
اإلسالمية الرئيسية سكربيال متارام نوسا تنجارا املدرسة الثانوية عني مدرسا يف  •

 .   ملادة علم النحو والصرف ١٩٩٨عام  الغربية
النفس ملادة علم  ٢٠٠٢عام  جامعة متارام اإلسالمية احلكوميةعني مدرسا يف  •

  . الرتبوي
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