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٢٠١١- ٢٠١٠ 

 االستھالل
  

ْكَ  َلي ْ عَ م هُ صُصْ ْ نـَْق الً َلم ُسُ ر َ ُ و ْل ب ْ قـَ ن ِ ْكَ م َلي ْ عَ م اهُ نَ الً َقدْ َقصَصْ ُسُ ر َ   و

ا  ً يم ِ ل كْ ى َت وسَ َ اللَّهُ مُ لَّم ََك   و

  ﴾١٦٤: ﴿النساء

  

  صدق اهللا العظيم

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  إهداء

  
ّ احملبوبني   إىل والدي

  احلاجة روحا: ووالديتاحلاج حمسنني، : والدي

   نياخويت احملبوبإىل 

  معمر، ذو النورين، ذو اخليضري، حممد صلحا

  رضي اهللا عنهم

  والى حماة اللغة العربیة

رش لواهئا   و

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  الشكر والتقدیر

احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، وعلى آله 
  :أما بعد. تبعه باحسان اىل يوم الدين وأصحابه الطاهرين، ومن

 ّ ّ اهللا علي فلك احلمد يا ريب حىت ترضى على جزيل نعمك وعظيم عطائك وقد من
أن أتقدم بالشكر والتقدير إىل الذين كان  –بعد محد اهللا تعاىل  –ويسرين . بامتام هذا البحث

دهم بشيء طلبت، وال هلم الفضل الكبري يف إجناز هذا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخل أح
  :ومنهم. يشكو مهما ترددت اليه لالستشارة واالستعانة

مساحة األستاذ الدكتور احلاج إمام سفرايوغو، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم  - ١
  .اإلسالمية احلكومية ماالنج

مساحة األستاذ الدكتور مهيمن، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم  - ٢
  .اإلسالمية احلكومية ماالنج

رئيس قسم تعليم اللغة العربية  مرحلة  ،املاجستري احلاج شهداء صاحل نورالدكتور مساحة   - ٣
 املاجستري كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

واملشرف األول الذي أفاد الباحث عمليا وعمليا ووجه خطواته يف كل مراحل إعداد هذا 
البحث منذ بداية فكرة البحث حىت اإلنتهاء منه، فله من اهللا اخلري اجلزاء ومن الباحث 

 .عظيم الشكر والتقدير
ين قريب اهللا بابكر مصطفى املاجستري، املشرف الثاين، فحقا يعجز لسامساحة الدكتور  - ٤

عن شكره وتقديره فقد قدم للباحث كل العون والتشجيع طوال فرتة إعداد هذا 
البحث فلم يبخل بعلمه ومل يضق صدره يوما عن مساعدة الباحث وتوجيهه، وكان 
لتفضله مبناقشة هذا البحث أكرب األثر يف نفس الباحث فله مين خالص الشكر 

 .والتقدير ومن اهللا عظيم الثواب واجلزاء
قدم الباحث بكل الشكر والتقدير إىل األساتذ املعلمني يف قسم تعليم اللغة كما يت - ٥

. العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج



 
 

فلهم من الباحث كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع 
 .وجزاهم اهللا عين خري اجلزاء

مالئي وأصدقائي وكل من ساهم يف إخراج هذا العمل املتواضع إىل خري الوجود ولو لز  - ٦
 .بكلمة تشجيع، هلم مجيعا خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان

  
  
  
  

 واهللا ولي التوفيق      
        

      
  الباحث         

 
  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

 
 
 
 

  مجهورية إندونيسيا
  وزارة  الشـؤون الدينيـة
  إبراهيم اإلسالمية احلكومية  مباالنججامعة موالنا مالك 

 كليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـة
  

  تقریر المشرفین

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء 
  .واملرسلني وعلى آله وأصحابه أمجعني

  :الطالببعد االطالع على البحث العلمي الذى أعده 
ر:     االسم ّ   حمر

  S2/٠٩٧٢٠٠٦٣:   رقم التسجيل
م الطريقة اإلستقرائية يف تعليم القواعد اللغة العربية لتنمية مهارة افعالية إستخد:   موضوع البحث

  )كديري لومبوك الغربية" اإلصالح الديين"هد حبث جترييب يف مع(الكالم 

  .وافق املشرفان على تقدميه إىل جملس اجلامعة
  املشرف الثاين          املشرف األول

  
. قريب اهللا بابكر مصطفى.د        املاجستري. شهداء صاحل. د

  املاجستري
  : رقم التوظيف      ١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١ :رقم التوظيف

  يعتمد،
  رئيس قسم تعليم اللغة العربية

  
  شهداء صالح. د

  ١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١: رقم التوظيف



 
 

 

 
 
 
 

  مجهورية إندونيسيا
  وزارة  الشـؤون الدينيـة

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  مباالنج
 كليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـة

  

  اعتماد لجنة المناقشة
  :عنوان البحث

  م الطريقة اإلستقرائية يف تعليم القواعد اللغة العربية لتنمية مهارة الكالم افعالية إستخد

  )كديري لومبوك الغربية" اإلصالح الديين"هد جترييب يف معحبث (
ر: اعداد الطالب ّ   S2/٠٩٧٢٠٠٦٣: رقم التسجيل      حمر

قد دافع الطالب عن هذا البحث أمام جلنة اجلامعة وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة 
  .م ٢٠١١ يوليو ٢السبت،  املاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم 

  :املناقشة من السادة األساتذةوتتكون جلنة 
  :التوقيع رئيسا ومناقشا  حممد شيخون .د.أ - ١

  :التوقيع مناقشا حممد جماب. د - ٢

  :التوقيع مشرفا ومناقشا شهداء صاحل. د - ٣

  :التوقيع مشرفا ومناقشا قريب اهللا بابكر مصطفى. د - ٤

  عميد كلية الدراسات العليا
  

  
  الماجستير مهيمنكتور د ال األستاذ
  ١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥: رقم التوظيف



 
 

  اقرار الطالب

  :أنا املوقع أدناه، وبيانايت كاآليت
ر:     االسم ّ   حمر

  S2/٠٩٧٢٠٠٦٣:   رقم التسجيل
منري بيليكى غارونج لومبوك الغربية، نوسى تنجارا شارع كياهي حاجى  :  العنوان

 .الغربية
ا لتوفري شرط احلصول  على درجة املاجستري يف تعليم أقر بأن هذه الرسالة الىت أعدد

اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك ابراهيم االسالمية احلكومية ماالنج حتت 
  :عنوان

  م الطريقة اإلستقرائية يف تعليم القواعد اللغة العربية لتنمية مهارة الكالمافعالية إستخد

  )لومبوك الغربيةكديري " اإلصالح الديين"هد حبث جترييب يف مع(

ا من ابداع غريي أو تأليف اآلخر ا وكتبتها بنفسي وما زور واذا ادعى أحد . أعدد
ا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك، ولن تكون املسؤولية على  استقباال أ

  .ة ماالنجاملشرف أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك ابراهيم االسالمية احلكومي
  .هذا، وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبىت اخلاصة والجيربين أحد على ذلك

  

  ٢٠١١ ينيو  ١٩ماالنج، 
  توقيع صاحبة االقرار

  
  

ر ّ   محر
  S2/٠٩٧٢٠٠٦٣: رقم التسجيل

  



 
 

  مستخلص البحث

ر ّ ستقرائية في تعليم قواعد اللغة العربية لتنمية م الطريقة االاستخدافعالية  .م ٢٠١١، محر
كديري لومبوك " اإلصالح الديني"هد بحث تجريبي في مع(مهارة الكالم 

  .)الغربية

كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك ابراهيم . رسالة املاجستري 
 املاجستري. شهداء صاحل. د: حتت اشراف. االسالمية احلكومية ماالنج

  .املاجستري. قريب اهللا بابكر مصطفى.ود

  الطريقة االستقرائية، قواعد اللغة العربية، مهارة الكالم :الكلمات األساسية

عملية تعليم قواعد اللغة العربية هي وظيفة من وظائف مدرسي اللغة وهي لصيقة   
ا صوت اللسان والكتابة عن اخلطأ عند  بالطلبة، قواعد اللغة العربية يف أول وجودها فائد

اصة دين اإلسالم من مصدرة االصلي يعين تطور اللغة وهي أيضا آلة ووسيلة لفهم الدين خ
  .القرآن واحلديث

قواعد اللغة العربية يتعلق تعلقا وثيقا مبهارة الكالم الن الطلبة حيتاجون إىل علم اآللة   
والقواعد الفهام تركيب الكلمة يف مادة مهارة الكالم بالتفصيل عند التعبري يف االتصال الن 

عن افكاره مستخدم الصيغ النحوية وأن يعرب عن افكاره من اهداف تعليم الكالم، أن يعرب 
  .مستخدم النظام الصحيح لرتكيب الكلمة يف العربية خاصة يف لغة الكالم

يف مهارة الكالم يوجد التدريبات اليت يتعلق تعلقا وثيقا بقواعد اللغة العربية، يعين   
للغة العربية لتنمية مهارة تدريب اآليل وتدريب املعىن وتدريب االتصايل يف تعليم قواعد ا

الكالم الينحل عن الطريقة اليت تستخدم عند التعليم وهي الطريقة االستقرائية يعين عرض 



 
 

ذه الطريقة تستخدم عمليات . االمثلة أوال مث يأيت باتيان القاعدة يف طالقة عملية التعليم 
  .تطبيقوصطوات منها التمهيد، عرض النص، حتليل النص، استنباط القاعدة ال

واما اهداف هذا البحث لتحصيل املعرفية عن فعالية استخدام طريقة االستقرائية يف   
تعليم قواعد اللغة العربية لتنمية مهارة الكالم اليت جترب يف معهد االصالح الدين كديري 

  .ملبوك الغربية خاصة يف فصل االول الثانوي

يف تعليم قواعد اللغة العربية  وهذا البحث هو حبث كمي بتجربة طريقة االستقرائية  
املالحظة واملقابلة واالستبانة واالختبار واما : لتنمية مهارة الكالم بأدوات البحث يعين 

احلاصل يف هذا البحث ان استخدام طريقة االستقرائية يف تعليم قواعد اللغة العربية لتنمية 
ضابط الذي ال يستخدم هذه مهارة الكالم أكثر فعالية يف فصل التجربة واما يف الفصل ال

  .الطريقة فاحلاصل معدلة

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  مستخلص البحث باللغة اإلنجليزية
Muharrar, 2011,”Usage of inductive method at grammatical Arabic language 

teaching for increase speaking ability. In Islamic school of Islahuddin, west 
Lombok”. Counselor: 1).Dr.Syuhadak Sholeh, 2).Dr.Qoribullah Baa Bakar 
Mushthofa. 

    
Key words: Inductive Method, Qawaid Arabic, Speaking Proficiency 
 

Qawaid teaching process is one of the functions of teachers of Arabic who 
was released by his students, qawaid Arabic at the inception boondoggle maintain 
speech and writing than on the development of language errors. Qawaid Arabic is the 
tools and media to understand the content of the religion of Islam from the original 
source of the Quran and hadith. 

Qawaid closely related to Arabic speaking skills, because students need the 
media or tools to understand the structure of sentences spoken proficiency on the 
matter in detail when spoken or communicated for the purpose of teaching skills of 
speaking is such as: speak your mind using qawaid Nahwiyah, using the correct 
structure at Arabic sentence structure when expressing and speaking skills are taught 
in three exercise patterns are strongly associated with teaching qawaid, namely a 
mechanical exercise, meaningful, and communicative. 

In qawaid to support the teaching skills of speaking can not be separated with 
the method used, one of which is the method of inductive method that begins by 
showing examples and then conclude Qaeda-Qaeda Arabic. And to smooth the 
process of teaching the inductive method used measures, first, preliminary, 2, 
exposure of the text, 3, text analysis, 4, concluded Qaeda, 5, Applicative. 
The purpose of this study was to generate knowledge about effective use of the 
inductive method in teaching Arabic language Qawaid, for increasing proficiency 
speaking and generate knowledge about the success rate of the inductive method in 
improving speaking proficiency in Arabic language teaching qawaid. Are tested at the 
boarding school Ishlahuddiny Kediri Lombok Barat in class 1A Madrasah Aliyah 
son. 

This type of research is quantitative research conducted by performing 
experiments in the inductive method of teaching Qawaid to improve speaking skills, 
and instruments used in this study is observation, interview questionnaires and tests. 

The results of this study is that the use of inductive methods of teaching 
Arabic qawaid to improve speaking skills, producing an average value which is very 
significant, as for classes that do not use the inductive method of generating an 
average value is sufficient. 



 
 

  مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية

  
Muharrar, 2011, Efektifitas penggunaan Metode Induktif dalam pengajaran Qawaid 

Bahasa Arab untuk meningkatkan kemahiran berbicara. Tesis konsentrasi 
pendidikan Bahasa Arab program Pascasarjana Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing 1) Dr. Syuhadak 
Sholeh, 2) Dr. Qoribullah Baa Bakar Mushthofa. 

 

Kata kunci: Metode Induktif, Qawaid Bahasa Arab, Kemahiran Berbicara 

 Proses pengajaran qawaid adalah salah satu fungsi guru Bahasa Arab yang tak 
terlepas dengan siswanya, qawaid Bahasa Arab pada awal kemunculannya faedahnya 
memelihara ucapan dan tulisan dari pada kesalahan berkembangnya bahasa. Qawaid 
Bahasa Arab adalah alat dan media untuk memahami kandungan agama Islam dari 
sumbernya yang asli yakni Alqur’an dan hadits. 

 Qawaid bahasa Arab berkaitan erat dengan kemahiran berbicara, karena siswa 
membutuhkan media atau alat untuk memahami susunan kalimat pada materi 
kemahiran berbicara secara terperinci ketika diucapkan atau dikomunikasikan karena 
tujuan dari pengajaran kemahiran berbicara adalah diantaranya: mengungkapkan isi 
pikiran menggunakan qawaid Nahwiyah, menggunakan struktur yang benar pada 
susunan kalimat Bahasa Arab ketika mengungkapkan, dan pada kemahiran berbicara 
diajarkan 3 pola latihan yang berkaitan erat dengan pengajaran qawaid, yakni latihan 
mekanis, bermakna, dan komunikatif. 

 Dalam pengajaran qawaid untuk menunjang kemahiran berbicara tidak 
terlepas dengan metode yang digunakan, salah satunya adalah metode induktif yakni 
metode yang dimulai dengan menampilkan contoh-contoh kemudian menyimpulkan 
qaedah-qaedah bahasa Arab. Dan untuk kelancaran proses pengajaran dengan metode 
induktif digunakan langkah-langkah, 1, pendahuluan, 2, pemaparan teks, 3, analisa 
teks, 4, menyimpulkan qaedah, 5, Aplikatif. 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan pengetahuan tentang 
efektifitas penggunaan metode induktif dalam pengajaran Qawaid bahasa Arab, untuk 
meninngkatkan kemahiran berbicara dan menghasilkan pengetahuan tentang tingkat 
keberhasilan metode induktif dalam meningkatkan kemahiran berbicara dalam 
pengajaran qawaid bahasa Arab. Yang diuji cobakan di pondok pesantren 
Ishlahuddiny Kediri Lombok Barat pada kelas 1A Madrasah Aliyah putra. 

 Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan 
melakukan eksperimen metode induktif dalam pengajaran Qawaid untuk 



 
 

meningkatkan kemahiran berbicara, dan instrument yang digunakan pada penelitian 
ini adalah observasi, wawancara angket dan test. 

 Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan metode induktif dalam 
pengajaran qawaid Bahasa Arab untuk meningkatkan kemahiran berbicara , 
menghasilkan nilai rata-rata yang sangat signifikan, adapun kelas yang tidak 
menggunakan metode induktif menghasilkan nilai rata-rata yang cukup. 

 

 



 حمتويات البحث
الصفحة املوضوع

 أ ............................................................االستهالل

 ب ...............................................................االهداء

 ج .......................................................الشكر والتقدير

 د .........................................................املشرفني تقرير

 هـ ...........................................اعتماد من طرف جلة املناقشة

 و ..........................................................اقرار الطالب

 ز .....................................................مستخلص البحث

 ح ......................................مستخلص البحث باللغة االجنليزية 

 ي ....................................مستخلص البحث باللغة اإلندونيسية

 ك .......................................................حمتويات البحث

 ل .........................................................اجلداولقائمة 

 ف .........................................................قائمة املالحق

  الفصل األول 

 اإلطار العام والدراسات السابقة
 



 2 .......................................................مقدمة   -أ 

 4 .................................................أسئلة البحث  - ب 

 5 ...............................................أهداف البحث   - ج 

 6 ..................................................أمهية البحث   -د 

 7 ................................................فروض البحث   -ه 

 7 ................................................حدود البحث   -و 

 8 ............................................حتديد املصطلحات   - ز 

 10 .............................................الدراسات السابقة   - ح 

 الفصل الثاين

 اإلطار النظري
 

 15 ...............القواعد العربيةأساس وأهداف تعليم : املبحث األول

 16 ..............................تعليم القواعد العربية: املبحث الثاين
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  الفصل األول

  اإلطار العام والدراسات السابقة

 مقدمة  - أ
العربية هي وظيفة من وظائف مدرس اللغة اللغة عملية تعليم قواعد 

عن املسائل اليت يواجهها املدرس،  ال تنفكّ . وهي لصيقة بالطلبة .العربية
ا وسيلة يف بة الۤ حكالص ّ عملية النحو والصرف أو الت التدريس ومراجعها أل

الصرف : علما فالعلوم العربية هي ثالثة عشر ١.القواعد كما قال الغاليني
والرسم واملعاين والبيان والبديع والعروض ) سم النحووجيمعها ا(واإلعراب 

والقوايف وقرض الشعر واإلنشاء واخلطابة وتاريخ األدب ومنت اللغة، وعلم 
ره مشهور بعلم  ّ   .القواعداإلعراب يف تطو

ل وجوده ّ ا صون اللسان والكتابة عن  اال شك أنّ القواعد يف أو فائد
ر اللغة أاخلط ّ ا . عند تطو ها الشخص ستخدمأن يوال شكّ أنّ القواعد فائد

  ٢.هم املعاىن اليت توجد يف القرآن واحلديث النبوى والكتب املعتربةلف
ّ لفه لتفسري واحلديث م العلوم الدينية كاتعليم القواعد هو أمر مهم

م الدين خاصة دين اإلسالم من مصدره والقواعد هي آلة ووسيلة لفه. لنبويا
تهدين كما . األصلي يعين القرآن واحلديث وبالقواعد حنن نفهم رأي العلماء ا

  .الفقه اليت تكتب يف الكتب املعتربة بإستعمال اللغة العربية مسائل يف
قا وثيقا مبهارة الكالم، ألن الطلبة  ستلزام القواعدوألن ا يتعلق تعّل

حيتاجون إىل علم اآللة أو القواعد إلفهام تركيب الكلمة يف مادة مهارة الكالم 
  : بالتفصيل عند التعبري، ألن من أهداف تعليم الكالم

                                                             
  .٨م، ص  ١٩٩٤، )املكتبة العربية: بريوت(، جامعة الدروس العربيةمصطفى الغاليني، ١

2 Nah-Sya, Inseklopedi, (Ichtiar Baru Van Hoeve: Jakarta), 1994, Halm. 2  
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 .أن يعرب عن افكاره مستخدما الصيغ النحوية املناسبة - ١
حيح لرتكيب الكلمة يف أن يعرب عن افكاره مستخدما النظام الص - ٢

 .العربية خاصة يف لغة الكالم
أن يستخدم الشخص بعد خصائص اللغة يف التعبري الشفوي مثل  - ٣

التذكري والتأنيث و متييز العدد واحلال ونظام الفعل وازمنته وغري 
  ٣.ذلك مما يلزم املتكلم بالعربية

ما ملن أ ّ راد ألجل ذلك تعليم القواعد وتعميقها شرط لكل شخص ال سي
ق ّ ّ : دين اإلسالم من القرآن واحلديث كما يف قول العلماء يف أن يتعم الصرف أم

  ٤.العلوم والنحو أبوها
ز عن اخلط ّ ستعانة واال أوأما أهداف القواعد وفائدة تعليمها فهي التحر

على فهم كالم اهللا وكالم الرسول صلى اهللا عليه وسلم وملن أراد أن يتعلم 
ق القواعد حكمه فرض الكفا ّ التفسري واحلديث فحكمه يف ية وملن أراد أن يتعم

   .فرض عني
ّ ملهارة   الطلبة خاصة يف فهم  كالمو ألجل ذلك، القواعد هي شيء مهم

من القرآن الكرمي واحلديث النبوي والكتب  تركيب الكلمة يف مهارة الكالممادة 
كما علمنا أنّ القواعد هي أمر ما يف معهد اإلصالح الدين بكديري، و املعتربة ك

ّ لفهم  ة اليت تكتب باللغة العربيةالمهم ّ صالح الدين اإلوألنّ معهد . كتب الديني
 ّ ة حىت ّ ة اليت ال ينحل عن تعميق العلوم الديني ّ بكديري هو معهد الرتبية الديني

م جيعلون القواعد هي مادة دراسية  ّ  نفصالية من مادة اللغة العربية، واملقصوداأ
ة كلهاالليكون الطالب يستطيعون فهم  ّ ذا تعقد يف معهد هلو . علوم الديني

                                                             
احممود كامل ناقة و رشدي امحد طعيمة، ٣ منشورات : سسكواي(. طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني 

   ١٣٠. ص، ) ٢٠٠٣، االسالمية املنظمة
4M. Anwar, Terjemahan Ilmu Nahwu, (Sinar baru Algensindo: Bandung), 2006, 
halm. 7  
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إصالح الدين بكديري لومبوك الغربية وكان مدير املعهد جيعل دراسة القواعد يف 
  .خيتار مدرس القواعد الذي كان أهال يف أمره و الساعة اخلاصة

. دينيةكفاءة يف فهم العلوم ال  وا أهللذلك يرجى من الطالب أن يكون
. واملسائل هنا عند تعليم القواعد هي مهارة املدرس عند تعليم القواعد لطالبه

مل عالعلوم من مدرسهم، والشيئ اآلخر الذي ي ونيقبل ذينوكفاءة الطالب ال
إىل جناح عملية التعليم والتعلم هو الطريقة اليت استعملت عند التدريس ألن 

يف  االستقرائيةلم القواعد بطريقة تّصل بأهداف الدراسة خاصة لتعتالطريقة 
  . صالح الدين بكديرياإلمعهد 

ألجل ذلك أراد . د املسائل عند عملية تعليم القواعدجنيف هذا التحليل 
يف تعليم  االستقرائيةطريقة الم استخدفعالية ا"يبحث عن املوضوع أن الباحث 

اإلصالح "هد معحبث جترييب يف ( القواعد اللغة العربية لتنمية مهارة الكالم
  ".)كديري لومبوك الغربية" الديين

  البحث و أسئلته مشكلة  - ب
  : وخبلفية املشكلة اليت قدمها الباحث آنفا أراد الباحث أن يتكلم عن

كيف عملية تعليم القواعد العربية باستخدام الطريقة االستقرائية لتنمية  - ١
 ية؟مهارة الكالم يف معهد اإلصالح الديين بكديري لومبوك الغرب

يف قواعد اللغة العربية  االستقرائية يفطريقة الما مدى فعالية استخدام  - ٢
 يف كديري لومبوك الغربية؟ صالح الدييناإلمعهد 

االستقرائية يف تعليم قواعد اللغة طريقة الما مدى فعالية استخدام  - ٣
 العربية لتنمية مهارة الكالم عند التعبري يف معهد اإلصالح الديين؟

  البحثأهداف  - ج
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معرفة عملية تعليم القواعد العربية باستخدام الطريقة االستقرائية لتنمية  - ١
يف معهد اإلصالح الديين  يف تعليم قواعد اللغة العربيةمهارة الكالم 

 .بكديري لومبوك الغربية
يف  االستقرائية لتنمية مهارة الكالمطريقة المدى فعالية استخدام معرفة  - ٢

يف كديري لومبوك  صالح الدييناإلمعهد يف ة تعليم قواعد اللغة العربي
 .الغربية

االستقرائية يف تعليم قواعد اللغة طريقة المدى فعالية استخدام  معرفة - ٣
  .العربية لتنمية مهارة الكالم عند التعبري يف معهد اإلصالح الديين

 

  أهمية البحث -د

  :تتمثل يف اآليت  ممّا تقدم يف خلفية املشكالت فنجدأمهية البحث    

نرجو يف هذا البحث أن يكون تصحيحا لدراسة : من الناحية التطبيقية - ١
القواعد لرتقية قدرات الطالب ولتنمية مهارة الكالم الطالب يف اللغة 

 .العربية
يراد من هذا البحث أيضا إكثار البحوث العربية خاصة لتعليم قواعد  - ٢

 .صالح الدين بكديريالعربية بالطريقة االستقرائية يف معهد اإل
  

  فروض البحث -ه 

لتنمية أكثر فعالية  االستقرائيةطريقة الستخدام اإن تعليم قواعد اللغة العربية ب"
  ."اللغة العربية مهارة الكالم يف تعليم

  حدود البحث -و 
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  :حتديد الباحث هلذه الدراسة كما يلي  

 احلد املوضوعي .١
ذه الدراسة اليت تتعلق  يف تعليم  االستقرائيةطريقة الم استخدبايقوم الباحث 
كديري " اإلصالح الديين"هد يف مع قواعد اللغة العربية لتنمية مهارة الكالم

 .لومبوك الغربية
 احلد املكاين .٢

ذه الدراسة يف معهد  كديري لومبوك " اإلصالح الديين"يقوم الباحث 
 .العربية للطالبالغربية، ألن يف هذا املعهد يهتم كثريا بتعليم القواعد 

 احلد الزماين .٣
ذا البحث يف الدور الثاين للعام الدراسي   .م٢٠١١- ٢٠١٠يقوم الباحث 

  

  تحديد المصطلحات -ز 

يف تعليم القواعد  االستقرائيةطريقة الم افعالية إستخدموضوع البحث   
" اإلصالح الديين"هد حبث جترييب يف مع( اللغة العربية لتنمية مهارة الكالم

ذا املوضوع البد من بيان  .")لومبوك الغربية كديري فللمعرفة الرئيسية 
 :املصطلحات املوجودة فيه

 :تعريف القواعد - ١
 ٥.القواعد يف اللغة تؤخذ من القاعدة مؤنث قاعد معناها القانون

ومعىن النحو هو علم من علوم العربية  ٦.والقواعد تسمى أيضا بعلم النحو
تعرف به أحوال الكلمات من حيث اإلعراب والبناء وما يعرض هلا من 
األحوال يف حال تركيبها وعالقتها بغريها من الكلمات فهو حبيث ما جيب 
                                                             
5Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Pustaka Progresif: Surabaya), 
1984, halm. 1224  
6 Nah-Sya, Inseklopedi, (Ichtiar baru van hoeve: Jakarta), 1994, halm. 2 
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ّ أو جزم وقواعد . أن يكون عليه آخر الكلمة من رفع أو نصب أو جر
 . فاللغة تنقسم إىل قسمني النحو والصر 

 علم النحو  -  أ
اإلعراب وهو ما : "وقال الغاليني يف كتابه جامع الدروس العربية

ا أحوال الكلمات  يعرف اليوم بعلم النحو، علم بأصول يعرف 
العربية من حيث اإلعراب والبناء أي من حيث يعرض هلا يف حال 

فبه تعرف ما جيب عليه أن يكون آخر الكلمات من رفع أو . تركيبها
ّ أو جزم أو لزوم حالة واحدة بعد انتظامها من نصب أو  جر

 ٧".اجلملة
 علم الصرف  - ب

كما قال الشيخ اإلمام العامل العالمة أبو احلسن علي ابن هشام 
الكيالين الشافعي يف كتابه أن التصريف أي الصرف يف اللغة التغيري 
ويف الصناعة أي االصطالح حتويل األصل الواحد إىل أمثلة خمتلفة 

ا أي بتلك األمثلة املختلفةملعان مق   ٨.صودة ال حتصل إال 

ا صيغ الكلمات    وقال الغاليني أن الصرف علم بأصول تعرف 
  ٩.العربية وأحواهلا اليت ليست بإعراب وال بناء

 :طريقة االستقرائية - ٢
ونظر يف حاله، وهناك من يرى أنه . االستقراء لغة من قرأ األمر أي تتبعه

عته و ضممت بعضه إىل بعض لريى توافقه من قرأت الشيء مبعىن مج
: واصطالحا. واختالفه، و كال األمرين يعين التتبع ملعرفة أحوال شيء ما 

االستقراء عند املنطقيني هو احلكم على كلي مبا يوجد يف جزئياته 
                                                             

    ٩. م،  ص ١٩٩٤، )املكتبة العربية: بريوت(، جامع الدروس العربيةمصطفى الغاليينن، ٧
  ٢. ، بدون السنة، ص)اهلداية: سورابايا(، تصريف العزيابو احلسن علي بن هشام الكيالين، ٨
  ٨. م، ص١٩٩٤، )املكتبة العربية: بريوت(، جامعة الدروس العربيةمصطفى الغاليينن، ٩
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هذا املصطلح ــ االستقرائي ــ ليس من الطريقة املتبعة يف جمال . ١٠الكثرية
بل وجدنا يف كثري من الطرق يف حتصيل املعرفة  التعليم والتعلم خاصة

  . والعلم
 مهارة الكالم - ٣

. يعد الكالم الفن الثاين من فنون اللغة األربعة بعد االستماع
وهو ترمجة اللسان عما تعلمه اإلنسان عن طريق االستماع والقراءة 

وهو من العالمات املميزة لإلنسان، فليس كل صوت كالما، . والكتابة
واللفظ هو الصوت املشتمل على بعض . ألن الكالم هو اللفظ واإلفادة

هي ما دلت على معىن من املعاين، على األقل . أن اإلفادةاحلروف، كما 
  . يف ذهن املتكلم

والكالم وسيلة رئيسية يف العملية التعليمية يف خمتلف مراحلها 
وينمو . حيث ميارس التلميذ فيها الكالم من خالل احلوار واملناقشة

الكالم جيدا إذا كان قائما على الفصحى، بل قد يتخطى ذلك إىل 
دف تذوق املوقف مراحل  أخرى، من اختيار كلمة، واستبعاد أخرى، 

  ١١.الكالمي ككل
 معهد اإلصالح الديين - ٤

املعهد الذي فيه يتعلم الطالب العلوم الدينية و اللغة العربيةخصوصا 
تعليم القواعد العربية، ويتعلم الطالب القواعد العربية يف معهد إصالح 

 .  ة املتقدمةالدين من املرحلة املتوسطة حىت املرحل
 :كديري لومبوك الغربية - ٥

كديري لومبوك الغربية نوسا تنجارا الغربية هو املدينة اليت فيها معهد 
  .اإلصالح الديين

                                                             
10 http://forum.moe.gov.om, 1 September 2010  

   ١٤٩م، ص ٢٠٠٦، )مركز الكتاب: القاهرة( املرجع يف تدريس اللغة العربية،إبراهيم حممد عطا،  ١١
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  الدراسات السابقة - ح

 عبد البسيط - ١
استخدام الطريقة االستقرائية يف تعليم اللغة العربية يف : املوضوع  -  أ

املتوسطة اإلسالمية واحد بالتطبيق على املدرسة (ضوع نظرية التعليق 
 .٢٠٠٨- ٢٠٠٧) هاشم سليمان يوكياكرتا

 : اهلدف  - ب
معرفة مدى تنمية كفاءة الطالب يف تطبيق القواعد النحوية   -

 .االستقرائيةباستخدام الطريقة 
حتليل األخطاء النحوية  معرفة مدى تنمية كفاءة الطالب يف -

 .باستخدام الطريقة االستقرائية
التعبري التحريري بصورة  الطالب يف معرفة مدى تنمية كفاءة -

 .تركيب اجلملة العربية الصحيحة باستخدام الطريقة االستقرائية

  هذا البحث على املنهج اإلجرائي: املنهج -ج

  : النتائج  - د

يف تعليم اللغة العربية يف ضوء نظرية  االستقرائيةاستخدام الطريقة  -
ي كفاءة الطالب يف تطبيق القواعد لتا ّ النحوية من عليق ينم

جانب الذاكر القاعدة ووضع الشكل للكلمة واملوازنة بني 
 .الوظيفة النحوية والتحديد للجملة االمسية

يف تعليم اللغة العربية يف ضوء نظرية  االستقرائيةاستخدام الطريقة  -
ي كفاءة الطالب يف حتليل األخطاء النحوية من لتا ّ عليق ينم

 .لة االمسيةجانب املطابقة بني الكلمات يف اجلم
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يف تعليم اللغة العربية يف ضوء نظرية  االستقرائيةاستخدام الطريقة  -
ي كفاءة الطالب يف تركيب اجلملة االمسية لتا ّ عليق ينم

   .الصحيحة
 حكمى وحيودي - ٢

مشكالت الطالب يف استخدام قواعد اللغة العربية : املوضوع   -  أ
 .٢٠٠٩- ٢٠٠٨) دراسة وصفية حتليلية تقوميية(

 : اهلدف   - ب
معرفة مشكالت طالب الفصل الثاين يف املدرسة الثانوية  -

 .االسالمية احلكومية الثالثة ماالنج يف استخدام حروف اجلر
معرفة مشكالت طالب الفصل الثاين يف املدرسة الثانوية  -

االسالمية احلكومية الثالثة ماالنج يف استخدام اجلملة الفعلية 
 .واجلملة االمسية

  

  .الذي يستخدم يف هذا البحث هو املنهج الوصفيواملنهج : املنهج  -ج

  : النتائج  - د

مشكالت طالب الفصل الثاين يف املدرسة الثانوية االسالمية  -
احلكومية الثالثة ماالنج يف استخدام حرف اجلر هم مل 
يستخدموا كل حرف اجلر، هناك خطأ يف الكتابة واستعماله، 

الفصل الثاين والطالب الذين يستخدمون حرف اجلر كثريا هم 
طالبا و أقل منهم هم الفصل  ١٤٣قسم العلوم الدينية عددهم 

 .طالبا ٨٩الثاين قسم العلوم االجتماعية عددهم 
مشكالت طالب الفصل الثاين يف املدرسة الثانوية االسالمية  -

احلكومية الثالثة ماالنج يف استخدام مجلة االمسية واجلملة الفعلية 
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خدام اجلملة االمسية من ناحية هي أن هناك مشكالت يف است
ا  امسها املؤخر، كثري + خرب املقدم + وظيفة على منط انّ واخوا

منهم خيطئون يف استعماله وهناك مشكالت يف استخدام مجلة 
ا  + خرب مقدم+ الفعلية من ناحية وظيفة على منط كان وأخوا

 .امسها املؤخر
 يويون زنرية - ٣

استخدامها يف تنمية مهارة الكالم  العاب اللغوية وفعاليته: املوضوع  -  أ
بالتطبيق على املدرسة الروضة الطلبة الثانوية كديري جاوى الشرقية 

 .م٢٠٠٩- ٢٠٠٨
اهلدف من هذا البحث الذي تريد الباحثة احلصول عليه : اهلدف  - ب

هو حتسني عملية تنمية مهارة الكالم من خالل االلعاب اللغوية 
 .كديري جاوى الشرقية  لطالب املدرسة الثانوية روضة الطلبة

  .املنهج يف هذا البحث االجرائي الوصفي: املنهج  -ج

  
  : النتائج  - د

ى مستوى كفاءة التالميذ يف  - ّ ان استخدام االلعاب اللغوية تنم
 .اثراء املفردات

ى مستوى كفاءة التالميذ يف  - ّ ان استخدام االلعاب اللغوية تنم
 .تركيب اجلمل

ى مستوى كفاءة التالميذ ان استخدام االلعاب اللغوية ت - ّ نم
 .طالقة الكالم

  :هلذه الدراسات السابقة عندي تعليقات وتربيرات منها
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للباحث األول الطريقة االستقرائية مناسبة لتعليم اللغة العربية ليكون  - ١
 .التدريس اتصاليا

للباحث الثاين ليكون كفاءة كاملة يف قواعد اللغة العربية لكي يكون  - ٢
 .قواعد اللغة العربية للطلبةمستعدا يف تدريس 

للباحثة الثالثة عند ما يبحث الباحث مهارة الكالم ال بدّ من مالحظة  - ٣
   طالقة الكالم

   . إن حبثي ليس تكرارا ملا قبله: والتربير
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري

  

 :أساس تعليم قواعد اللغة العربية وأهدافها  - أ

القواعد آلة للطلبة لنيل النجاح يف اللغة العربية ألنّ فنون اللغة العربية توجد 
إذن أساس تعليم القواعد ال ينفصل عن تعليم اللغة و أما . يف قواعد اللغة العربية

أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم إنا ﴿ ):٣٤٨(أساسها فيوجد يف صورة يوسف 
  .﴾تعقلون

  ١:هي )Inseklopedi(و أما أهداف تعليم القواعد كما يف إنسكلوفيدي 

ما  .١ لفهم تركيب الكلمات العربية اليت توجد يف القرآن واحلديث أل
بعلم النحو يفهم شخص الدين فهما صحيحا . منبعا حكم اإلسالم

 .وجيدا
 .العربية بالرتاكيب الصحيحة املناسبة لقواعد النحولرتكيب الكلمات  .٢
 .لتعيني إعراب الكلمات ولفهم تعريف الكلمات باملعىن الصحيح .٣
 .استطاعة تركيب الكلمات بالرتكيب الصحيح واجليد .٤

إذن أهداف القواعد هي إعطاء املعرفة عن اللغة العربية ليستطيع الشخص أن 
ّ عن روائع فكره لغريه بالتعبري  واألهم ليستطيع الشخص أن يقرأ ويفهم . الصحيحيعرب

  .معاين الكلمات اليت توجد يف القراءة ويستطيع كتابة اإلنشاء باألسلوب اجليد والصحيح

  ٢:وأما أهداف القواعد كما قال حممد عبد القادر فهي كما يلي

                                                             
1Nah-Sya, Inseklopedi, (Ichtiar baru van hoeve: Jakarta), 1994, halm. 2 
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 .صون اللسان عن اخلطأ، وحفظ القلم من الزلل وتكوين أدوات سليمة - ١
التالميذ قوة املالحظة، والتفكري املنطقي املرتب، وتربية ملكة تعويد  - ٢

االستنباط واحلكم والتعليل إىل غري ذلك من الفوائد العقلية اليت يتعود عليها 
 .التالميذ التباعهم أسلوب االستقراء يف دراسة القواعد

يعني على فهم الكالم على وجهه الصحيح مبا يساعد على استيعاب املعاين  - ٣
 .بسرعة

 . يشحذ العقل، ويصقل الذوق، وينمى ثروة التالميذ اللغوية - ٤
إكساب التالميذ القدرة على استعمال القاعدة يف املواقف اللغوية املختلفة  - ٥

فالثمرة اليت ننتظرها من تعليم النحو، متكني التالميذ من تطبيق القواعد على 
م، واإلفادة م ا يف حيا نها يف فهم األثر أساليب الكالم اليت يستخدمو

 .األدبية
  

 تعليم القواعد العربية  - ب
 تعريف تعليم القواعدوطبيعتها -١

 ٣.القواعد يف اللغة تؤخذ من القاعدة مؤنث قاعد معناها القانون
ومعىن النحو هو علم من علوم العربية  ٤.والقواعد تسمى أيضا بعلم النحو

رض هلا من تعريف به أحوال الكلمات من حيث اإلعراب والبناء وما يع
األحوال يف حال تركيبها وعالقتها بغريها من الكلمات فهو حبيث ما جيب أن 

ّ أو جزم  بدون :على رضى (يكون عليه آخر الكلمة من رفع أو نصب أو جر
 ٥.وقواعد اللغة تنقسم إىل قسمني النحو والصرف). ١٠.صسنة، 

                                                             
3 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Pustaka Progresif: 
Surabaya), 1984, halm. 1224 
4Nah-Sya, Inseklopedi, (Ichtiar baru van hoeve: Jakarta), 1994, halm. 2  
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رآن الكرمي إن طبيعتها هي طائفة من املعايري والضوابط املستنبطة من الق
ا  واحلديث الشريف ومن لغة العرب الذين مل تفسد سليقتهم اللغوية، حيكم 

  ٦.على صحة اللغة وضبطها
 طرق تعليم القواعد -٢

تغريت النظرة إىل النحو العريب منذ نزول القرآن فلم يعدّ تعلمه مقصودا 
 كذلك مل. لذاته بل وسيلة لسالمة األسلوب، وصحة العبارة، وتقومي اللسان

ا جمموعة حقائق ينبغي أن تدرس، بل جمموعة  تعد النظرة إىل القواعد على أ
مهارات على املتعلم كسبها وتعليمها، ويف ظل النظرة القدمية أخرجت 
ا حفظا ولكنهم فشلوا يف  املدارس تالميذا يستظهرون قواعد النحو ويرددو

هذه املشكلة  تطبيق ما حفظوا عمليا ومن هنا اجته التفكري يف وسيلة حلل
وكان من بني هذا وسائل البحث عن أفضل الطرق وأيسرها لتوصيل النحو 

  .إىل املتعلم
وإذا مضينا نستعرض الظروف املستخدمة يف الوطن العريب لتدريس 
القواعد سواء منها ما كان مستعمال يف املاضي مث توقف إستعماله يف بعض 

لوجدنا هذه الطرق ميكن . آلخرالدول العربية أو اليزال مستعمال يف بعضها ا
  ٧.االستقرائيةو حصرها يف الطريقة القياسية 

 الطريقة القياسية    - أ
وتسمى أحيانا طريقة القاعدة مث األمثلة وهي أقدم طريقة 

أن الطريقة القياسية ال تزال . استخدمت يف تعليم النحو العريب
ذه  تستخدم يف بعض مدارس الدول العربية، ويقوم التعليم 

طريقة على أساس عرض القاعدة أوال، ومطالبة التالميذ حبفظها ال
مث تعرض األمثلة بعد ذلك لتوضيح هذه القاعدة، ومعىن هذا أنّ 

                                                             
   ٣٤٠. م،  ص٢٠٠٢، )دار الفكر: عمان(، تدريس اللغة العربيةوليد أمحد جابر، ٦
  ١٩١. م،  ص١٩٧٩، )مكتبة النهضة املصرية: املصرية(، طرق تعليم اللغة العربيةحممد عبد القادر، ٧
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الذهن ينتقل فيها من الكل إىل اجلزء وتأيت فكرة القياس يف هذه 
الطريقة من حيث فهم التالميذ للقاعدة العامة ووضوحها يف 

م ومن مث يقيس املعلم  أو التالميذ األمثلة اجلديدة الغامضة أذها
  ٨.على األمثلة األخرى الواضحة وتطبيق القاعدة عليها

ومن اجلدير بالذكر أنّ كتب النحو املدرسية القدمية  
مثل كتاب النحو الوايف . كانت كلها تسري حسب هذه الطريقة

اس حسن وجامع الدروس العربية للغاليني وغريها من كتب  ّ لعب
  .ويةالقواعد النح

هذه الطريقة يبدأ فيها املعلم بعرض القاعدة النحوية أوال 
وتعليمها للطالب، مث يلي ذلك عرض األمثلة والشواهد اليت 
توضح هذه القاعدة النحوية، وبعد ذلك يتم عمل بعض 
التطبيقات عن طريق ايراد بعض اجلمل اليت تعزز القاعدة وتؤكدها 

ذه الطريقة مثل كتاب وهناك كتب الفت يف ضوء ه. لدى الطالب
  .قواعد اللغة العربية حلفين ناصف وآخرين

ا  ا يعتربون أ وهلذه الطريقة مريدون، فالذين يشايعو
م يعتربون أن الطالب  يسرية وسهلة، وذلك بالنسبة للمعلم، كما أ
الذي يفهم ويستوعب القاعدة النحوية يستقيم لسانه اكثر من 

كما أن هذه . تذكر له مسبقاالذي يستنبط القاعدة من أمثلة 
  ٩.الطريقة ختتصر وقت الطالب واملعلم وجهدمها

أن الطريقة القياسية تبدأ بعرض القاعدة  ١٠وقال نايف
ز . النحوية، مث بتقدمي الشواهد واألمثلة لتوضيحها ّ وبعد ذلك تعز

                                                             
  ١٩٢. املرجع نفسه، ص٨
دار الثقافة : القاهرة(، اللغة العربية والرتبية الدينيةتعليم دكتور حممود  رشدي خاطر، دكتور مصطفى رسالن، ٩

  ١٩٨. ،  ص٢٠٠٠، )والنشر والتوزيع
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خ يف أذهان التالميذ بتطبيقها على حاالت مماثلة ّ ويالحظ . وترس
مد على التفكري القياسي االستداليل، الذي أن هذه الطريقة تعت

. يقوم على االنتقال من املقدمات أو التعميمات األولية إىل الواقع
علما أن هذه املبادئ والقواعد تكون قد توصلنا إليها باالستدالل 

  .االستقرائي
ويرى بعض الباحثني، أن هذه الطريقة تتيح للمعلم 

مدار العام الدراسي بيسر التحكم باملنهج املقرر وتوزيعه على 
ا تشغل عقل الطالب حبفظ القاعدة واستظهارها  وسهولة، إال أ
ا، وحترمة من املشاركة يف اكتشاف القوانني  ا غاية يف ذا على أ

ويالحظ أن . النحوية، كما تصرفة عن تنمية قدرته على تطبيقها
 ١١.أكثر كتب القواعد النحوية قد وضعت على هذه الطريقة

  
 الطريقة االستقرائية  - ب

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

االستقراء عند املنطقيني هو احلكم : واصطالحا. أحوال شيء ما 
هذا املصطلح ــ . ١٢كلي مبا يوجد يف جزئياته الكثريةعلى  

االستقرائي ــ ليس من الطريقة املتبعة يف جمال التعليم والتعلم خاصة 
  . بل وجدنا يف كثري من الطرق يف حتصيل املعرفة والعلم

وتسمى الطريقة االستنتاجية أو االستنباطية، ويسري 
ا تقوم على أسلوب التعلم فيها عكس الطريقة القياسية أل

عرض األمثلة ومناقشة التلميذ فيها واملوازنة بينها واستخالص 
                                                             

  ١٨٩. املرجع نفسه، ص١١
12 http://forum.moe.gov.om, 1 September 2010 
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القاعدة مث التدريب عليها، والبدء هنا باجلزئيات للوصول منها 
 ّ   .إىل القانون العام أوالكل

ا الطريق الطبيعي الذي يسري        ويرى أيضا هذه الطريقة أ
هول  وتبيني الغامض فيه التفكري للوصول إىل املعرفة وكشف ا

بالتعرف على اجلزئيات واستقراء املفردات وإحلاق النظري بنظرية 
  ١٣.والتدرج حىت الوصول إىل القاعدة العامة أو القانون الشامل

وهذه الطريقة يبدأ فيها املعلم بتسجيل جمموعة من       
األمثلة اليت تتضمن القاعدة أو مفهوم النحو مث حياول املعلم أن 

لطالب اىل كل هذه األمثلة، حىت يستطيعوا استنباط جيذب انتباه ا
القاعدة النحوية املطلوبة من هذه األمثلة، ويلي ذلك تسجيل 
القاعدة على السبورة، مث يذكر بعض التطبيقات لتدريب الطالب 

وأشهر كتاب تبين هذه الطريقة  . على القاعدة النحوية املدروسة
  .منيكتاب النحو الواضح لعلى اجلارم ومصطفى أ

ا . و أيضا هلذه الطريقة أنصار وخصوم       فأنصارها يعتربو
ا تعمل على حفز تفكري الطالب، وتوصيل اىل  أجنح الطرق ال
احلكم العام تدرجييا، وذلك جيعل معناه واضحا جليا، فيصري 

ا تتخذ األساليب والرتاكيب أساسا لفهم . التطبيق عليه سهال مث ا
ا متزج القواعد باألساليب، القاعدة، وتلك هي الطرق ا لطبيعية، ال

ا حترك الدوافع النفسية لدى املتعلم اهتماما بالغا، فينتبه  مث أ
  . ويفكر ويعمل

ا بطيئة يف ايصال القاعدة        أما خصومها فريكزون على أ
النحوية اىل الطالب، مث ان املعلم غالبا ما يكتفي مبثال أو مثالني 

وبالتايل فان الطالب جيدون الكثري . اشرةمث يقفز اىل القاعدة مب

                                                             
  ١٩٢. م، ص١٩٧٩، )مكتبة النهضة املصرية: املصرية(، طرق تعليم اللغة العربيةحممد عبد القادر، ١٣
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كما أن األمثلة اليت تذكر تكون أمثلة . من العنت واملشقة فيها
مبتورة منبتة العالقة بينها، وليس بينها صلة فكرية وال صلة 

 ١٤.لفظية
  

 مهارة الكالم في تعليم قواعد اللغة العربية  -  ج
 مستويات يف أمهية األهداف أكثر من األجنبية اللغات يف الكالم تعليم أصبح

ً  املختلفة التعليم  مهارة أن واحلقيقة. اجلامعة وحىت اإلبتدائية املدرسة من ابتداء
ا من الرغم على الكالم ا إال لغوية مهارة أ  مهارة الدرجة وبنفس أيضا أ

 اليت األجنبية اللغات تعليم برنامج أهداف أهم من أن املعروف ومن. اجتماعية
 ينبغي فإنه حال، أية وعلى. الكالم عادات تنمية اللغوية السمعية الطريقة تستخدم

 عالوة إنه. التنغيم جمرد وند النطق جمرد من أكثر الكالم أن لدينا واضحا يكون أن
 االتصال يصبح حىت املتعلمة للغة والدقيق الصحيح االستخدام يتطلب ذلك على
  ١٥.فعاال

 على هي املصدر يف توافرها أن ينبغي اليت األساسية االتصال مهارات ومن
  :التايل النحو

 كودها، يف الفكرة بوضع متصلتان مهارتان ومها: والتحدث الكتابة مهارتا -
 الرسالة كتابة فعند عنها، يعرب رمز أو كود يف أفكارنا وضع من بد فال

 بشكل الرسالة عن املعربة املناسبة الكلمات واستخدام معرفة إىل حنتاج
ل يفهمه ستَقِب ُ  خنتار كيف نعرف أن جيب أفكارنا عن احلديث وعند. امل

ر وكيف ننطقها وكيف الكلمات ّ  .نطقها إىل الرسائل تفس

                                                             
  ١٩٩. ص،  مرجع سابقدكتور حممود  رشدي خاطر، دكتور مصطفى رسالن، ١٤

لطبعة األوىل، ا، املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب من النظرية إىل التطبيقفتحي علي يونس وآخران،   ١٥
 .١١٠ص ) ٢٠٠٣مكتبة وهبة، : القاهرة(
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 ١٦.الكود أو الشفرة بفك متصلتان مهارتان ومها: واالستماع القراءة مهارتا -
 هي وإمنا فجأةً  حتدث بسيطة حركة ليست التحدث أو الكالم عملية إن
ا إال الفجائي مظهرها من وبالرغم معقدة عملية  وهي خطوات عدة يف تتم أ
  ١٧.ونطق وصياغة وتفكري استثارة

م الطالب نعلم أن الضروري ومن  الكالم لعملية التخطيط مهارات على وندر
  :يأيت ما يتطلب الكالم لعملية والتخطيط. التحدث أو
م املستمعني نوعية على أوال املتحدث يتعرف أن  -  أ  ومستويات واهتماما

 ؟ أحتدث ملن: السؤال جييب أى. مساعه حيبون وما تفكريهم
 نفسها الكالم مادة ونوعية املستمع لنوعية طبقا كالمه أهداف حيدد أن  -  ب

 ؟ سأتكلم ملاذا: السؤال جييب أى. واملكان الزمان وظروف
 واملعاين األفكار حيدد أى كالمه  حمتوى حتديد على قادرا املتكلم يكون أن  -  ج

 مباذا: السؤال على جييب أن وهي. عنها احلديث يريد اليت واملشكالت
 ؟ سأتكلم

 واختيار. احلديث أو للكالم الطرائق أو األساليب أنسب اختيار يتم أن  - د
 ونوعية املستمع نوعية منها عوامل عدة على يعتمد للكالم املناسب األسلوب

 .حتقيقها املراد األهداف ونوعية ومادته موضوعه أى الكالم
 التعبري أى الكالم أساليب على وتدريبهم الطالب تعليم جيب هنا، من
 الكلمات وإلقاء واخلطابة واملناظرة والندوة واحملادثة واملناقشة احملاضرة: من الشفهي

 التقارير وعرض واإلرشادات التعليمات وإعطاء واحلكايات القصص وقص
 ١٨.واملداخالت والتعليقات

  
                                                             

الطبعة الثانية، ، مهارات االتصال والتفاعل يف عملييت التعليم والتعلمعالء الدين أمحد كفايف وآخرون،   ١٦
 .٦٥ص ) ٢٠٠٥دار الفكر، : األردن(

 .٨٩ص ) ٢٠٠٢دار الفكر العريب، : القاهرة(، فنون اللغة العربية تدريسعلي أمحد مدكور،   ١٧
 .٩٢-٩١ص ، املرجع نفسه  ١٨
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 الكالم مهارة مفهوم -١
 اإلنسان حاطر يف جيول عما واإلفصاح اإلبانة هو اللغة أصل يف الكالم

 ما هو اصطالحا والكالم ١٩.اآلخرون يفهمه حيث من ومشاعر أفكار من
 املتكلم ذهن يف داللة له شيئ عن به يعرب صوت من اإلنسان عن يصدر

 ليس الذي الكالم فإن هذا، على وبناء املتكلم ذهن يف األقل على او والسامع،
 معىن ال أصوات هي بل كالما، يعد ال أوالسامع املتكلم ذهن يف داللة له
  ٢٠.هلا

 على القدرة املتعلم من تتطلب انتاجية مهارة الكالم نإ خر،آ عىنمب أو
 الكلمات ترتيب ونظام النحوية الصيغ من والتمكن بدقة األصوات استجدام

 الكالم أن أي احلديث، مواقف يف يقوله أن يريد عما التعبري على تساعده اليت
ا تتضمن إدراكية عملية عن عبارة ً ً  مث للمتكلم، دافع ً  مث للحديث، مضمونا  نظاما
 ً  ال العمليات هذه وكل كالم، شكل يف واملضمون الدافع يرتجم بوساطته لغويا
 ٢١.املتكلمة الشفوية الرسالة عدا فيما داخلية عمليات فهي مالحظتها ميكن

 حقيقي اتصال هناك ليس أنه واحلقيقة املعىن، نقل الكالم من فالغرض
 وناحية عقلية ناحية الرسالة يف تتوفر أن دون حقيقي معىن وال معىن، دون

 يف ميكننا ولعله ومعناها، أمهيتها للرسالة تعطيان ناحيتان ومها اجتماعية، انفعالية
  ٢٢.سنعلمها اليت الكالم عملية فهم هذا ضوء

 
 أهمية مهارة الكالم -٢

 ةاحليا مواقف دامخاست يف شيوعا وأكثرها اللغة فنون أهم من الكالم يعد
 بأنه اللغة تعرف حيث الكالم هي اللغة ونعترب ب يالكتا بعض أن حىت اليومية،

                                                             
 ٢٠٠ص  ٢٠٠٣، )دار السروق: أردون  -عمان(, الطرائق الطمية يف تدريس اللغةعلى حسني الدليمى، .  ١٩
 ٨٧-٨٦: ص,١٩٩٢املرجع السابق،امحد فؤاد عليان، .  ٢٠
 ١٢٧-١٢٦: املرجع السابق, حممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة.  ٢١
 ١٢٧: ص. ، املرجع نفسهالناقة ورشدي أمحد طعيمةحممود كامل .  ٢٢
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 من مجاعة بني الكالمى التواصل يف يستخدم اإلشارات يف الرموز من نظام
 الكالم أمهيات وأما واخلربات، املعاىن لتبادل واحدة لغة يف يشرتك األشخاص

  :فمنها
 فاإلنسان الوجود، يف الكتابة سبق إفهام كوسيلة الكالم أن املؤكد من  - أ 

 .للكتابة خادم الكالم فإن ولذلك يكتب، أن قبل تكلم
 والقدرة أفكار، عن التعبري يف الطالقة اإلنسان يعود الكالم على التدريب  - ب 

 .اجلماهري ةومواجه ةأاملباد على
 املناقشة إىل ماسة حاجة يف وثقافة، حرية من فيها مبا املعاصرة ةاحليا  - ج 

 على الواسع بالتدريب إال لكذ إىل سبيل وال واإلقناع،  الرأي ءاوإبد
 .النفس يف عما الوضح التعبري إىل يؤدي الذي التحدث،

 ذلك ويبدو واملخاطب، املتكلم بني واإلفهام والفهم اإلقناع، وسيلة الكالم  -د 
 املشكالت أو املتكلمني، بني للمناقشة املطروحة القضايا تعدد من واضحا
 .للخالف حمال تكون اليت والعامة اخلاصة

 ولو - نفسه عن الفرد تعبري ألن يعانيه، عما الفرد لتنفيس وسيلة الكالم - هـ
 أو يعانيها، اليت األزمنة حدة من خيفف نفسي عالج-نفسه حيدث كان

 .هلا يتعرض اليت املواقف
 والذكر واجلاهل واملتعلم والكبري الصغري به يقوم إنساين نشاط الكالم  -و

 عن والتعبري ةااحلي مع العامل يف أكثر فرصة للفرد يتيح حيث واألنثى
 .الضرورية املطالب

 يستغين أن ميكن ال مراحلها، خمتلف يف التعليم عملية يف رئيسية وسيلة هو -ز
  ٢٣.والتوضيح شرحلل املواد من مادة أية يف معلم عنه

 
 تنمية مهارة الكالم للمستوى المتقدم -٣

                                                             
 ٨٨-٨٧: أمحد فؤاد حممود عليان، مرجع سابق، ص.  ٢٣
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 . لآلخرين احرتامه عن احلديث عند التعبري  -  أ
 .فيه يتحدث الذي املوقف حسب صوته نغمة تطويع  - ب
 . إبداعه من قصرية قصة سرد - ج
 واألحاديث اآليات مثل صحيحا، ويلقيه حيفظه الذاكرة من نص اسرتجاع  -  د

 .واألناشيد
 عند بكفاءة وتأديتها إليها االستماع عند والتنغيم النرب أنواع بني التمييز

  .٢٤احلديث
  

   

                                                             
: ، ص)دار الفكر العرىب: القاهرة(، مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسيرشدي أمحد طعيمة، .  ٢٤

١٢٠-١١٧  
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 بعض الجوانب المهمة في تعليم الكالم  - ٤
 النطق  - أ

 الكربى األمهية الرتبويون يرى إذ الصويت، اجلانب اجلوانب هذه أهم من
 صعوبة اللغة عناصر أكثر فالنطق صحيحا، تعليما البداية منذ النطق لتعليم

  .خاطئ بشكل تعلمه بعد تصحيحه أو تغريه يف
 الدارس ينطق أن النطق يف املطلوب ليس أنه األذهان يف واضحا وليكن
 متحدثيها، سيطرة للغة الصويت النظام على يسيطر أن وتام، كامل بشكل
 ميكن الذي بالشكل األصوات إخراج على القدرة تعين هنا السيطرة ولكن
 إخراج يف الكاملة الدقة عن النظر بصرف اللغة أبناء مع الكالم من املتعلم

م م أصوا  .وتنغيمهم ونربا

 املفردات  - ب

 ذلك أجنبية، لغة لتعليم خطة أي أهداف من هدفا اللفظية الثروة تنمية تعد
ا كما املعىن محل أدوات هي املفردات أن  وسائل الوقت ذات يف أ

 كلمات إىل فكره يرتجم مث يفكر أن املتكلم يستطيع فباملفردات للتفكري،
 خالل من األجنبية اللغة يف املفردات تكتسب ما وعادة يريد، ما حتمل

 والكتابة الكالم مهارتا تأيت مث. والقراءة االستماع وهي االستقبال مهارات
ال فتفسحان   .استخدامهما على والتدريب لتنميتهما ا

  :خالل من يتم أن جيب الدارس مفردات تنمية إىل للوصول لذلك،
 عن فيها يتحدثون اليت باملواقف مباشرا اتصاال تتصل كلمات تقدمي -

 .أنفسهم
 .اتصال مواقف يف الكلمات هذه استخدام ملمارسة الفرصة إتاحة -
 .تنسى ال حىت منتظمة فرتات يف الكلمات هذه تقدمي إعادة حماولة -
-   
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  القواعد -د

 واملتعلمون. القواعد إىل اإلشارة األجنبية اللغة بتعليم املهتمون يهمل ما كثريا
 استخدام تعلم يف ضرورية ليست القواعد بأن يصرحون ما فكثريا أجنبية للغة

 ال حقيقة فثمة األمر يكن ومهما باللغة للتحدث ضرورية ليست أى اللغة،
 أن يبنغي اليت القواعد من جمموعة حتكمها اللغة أن وهي إنكارها، ميكن
  ٢٥.ا املتكلم جيدا يعرفها

 

 االستقرائيةعمليات وخطوات تعليم قواعد اللغة العربية بطريقة   - د

هذه الطريقة تبدأ مبالحظة األمثلة والشواهد املختلفة، مث استخالص القاعدة 
النحوية اليت جتمع بينها، ولعل هذا ما جعل اللغويني يقولون إن هذه الطريقة أصلح 

  .الطرق يف تعليم القواعد

  ٢٦:جناح استخدام هذه الطريقة ينبغي أن متر خبطوات عدةومن أجل 

 التمهيد - ١
يتوقف التمهيد على طبيعة الدرس، ويف درس القواعد عادة يذكر الطلبة ىف 
التمهيد بالدرس السابق، وأن هذه األمثلة تُعد متهيدا صاحلا للدخول يف الدرس 

رس اجلديد وإزالة اجلديد، إذ إن الغاية من التمهيد جلب إنتباه الطالب اىل الد
 .ما علق يف ذهنه من الدروس السابقة لدرس القواعد

 عرض النص - ٢

                                                             
،ص  ٢٠٠٣، ) إيسيسكو: مصر(، االناطقني بهطرائق تدريس اللغة العربية لغري حممود كامل ناقة وآخران،   ٢٥

١٣٤-١٣١. 
: ، ص ١٩٩١، )دار النفائس: بريوت لبنان(، اخصائص اللغة العربية وطرائق تدريسهنايف حممود معروف، .  ٢٦

١٥٣-١٥٢  
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يكتب املعلم النص على السبورة يف  مكان بارز منها وخبط واضح يقرؤه 
الطلبة مجيعهم، مث يبدأ املعلم بعد كتابة النص بقرائته بقراءته منوذحية مركزا من 

 .ا موضوع النصخالل القراءة  على املفردات اليت يدور حوهل
 حتليل 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 

وميكن للمعلم أن يستخلص األمثلة من النص نفسه، . هذه بتوجيه أسئلة إليهم
أما إذا . هذه األمثلة بالتدرج على جانب من السبورةويستطيع أيضا أن يدون 

مل يسعف النص يف تقدمي أمثلة متعددة للنوع الواحد من القاعدة النحوية 
فيمكن للمعلم أن يزاوج بني األمثلة اليت تؤخذ من النص،  وأمثلة أخرى 

  .يصوغها من عنده
  

 استنباط القاعدة - ٤
ا تشرتك فيه األمثلة وما بعد أن ينتهي املعلم من حتليل النص وبيان م

ختتلف فيه من الظواهر اللغوية يدخل يف مرحلة استنباط احلكم العام أو 
القاعدة النحوية، ومن األفضل أن يتوصل الطالب إىل استنباط هذه القاعدة، 
ويكون التوصل إليها بعد نضجها يف أذهان القسم األعظم من الطالب، وبعد 

ا يبسجلها على السبورة يف مكان بارز منها أن يهذب املعلم القاعدة ويشذ
 .وميكن أن يستخدم الطباشري امللون يف كتابتها

 التطبيق - ٥
بعد التطبيق يف درس القواعد الثمرة العملية للدرس، وميكن أن يكون 
فحصا لصحه القاعدة، إن التطبيق يكون جزئيا بعد جتزئة القاعدة أو كليا بعد 

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

 



٢٥ 
 

  الفصل الثالث

  منهجية البحث

  

 منهج البحث  - أ
 املدخل - ١

 .املدخل الكمي واملدخل الكيفي: إن مدخل هذا البحث هو
 املنهج - ٢

و أما منهج البحث هو املنهج التجرييب، ألن الباحث يريد أن يعرف 
  .العالقة بني متغري املستقل ومتغري التابع

 
 مجتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها  - ب

تمع - ١  ا
تمع يف هذا البحث هو مجيع الطالب الذين يقيمون يف الفصل  ا

كديري لومبوك "  اإلصالح الديين"األول الثانوي اإلسالمي يف معهد 
 م٢٠١١-٢٠١٠طالبا للسنة الدراسية  ٥٠الغربية و عدد كلهم  

 العينة - ٢
و عينتها فتتكون من الطالب الذين يقيمون يف فصل األول الثانوي 

كديري لومبوك الغربية من "  اإلصالح الديين"هد اإلسالمي يف مع
 .طالبا ٢٥، وعدد كلهم )أ(الفصل األول 

   

٢٥ 
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 أسلوب اختيار العينة - ٣
األسلوب الذي اختاره الباحث يف اختيار العينة هو العينة العمدية أو 

و اختار الباحث ). Purposive Sampling(الغرضية أو القصدية 
عينتها، ألن الطالب الفصل األول الثانوية  الثانوية) أ(الفصل األول 

  .يف مستوى تصحيح اللغة
 

  متغيرات البحث - ج

أما . إن املتغري يف هذه الدراسة نوعان، مها املتغري املستقل واملتغري التابع    
  .واملتغري التابع هو مهارة الكالم. املتغري املستقل فهو الطريقة االستقرائية

  

  أدوات البحث -د 

ليكون الباحث حاصال على مجيع البيانات يستخدم الباحث  اآلالت       
  : و أما أدوات مجع البيانات املطلوبة هي كما يلي. أو األدوات جلمعها

الباحث جبمع  ايقوم من خالهل ةشفوي ةانهي استب: املقابلة - ١
واملقابلة يستخدمها  ١.معلومات وبيانات شفوية من املفحوص

 معلم اللغة العربيةالباحث جلمع البيانات عن رأي مدير املدرسة و 
م اللغوية قبل عن أمهية درس اللغة العربية، وعن  املتعلم ملعرفة قدر

 .جتريب البحث
املالحظة هي وسيلة يستخدمها االنسان العادي يف : املالحظة - ٢

نا من خالل ما اكتسابه خلرباته و معلوماته حيث جنمع خربات

                                                             
) دار أسامة للنشر و التوزيع: الرياض( ، البحث العلمي مفهومه وأدواته و أسالبهذوقان عبيدات وأخرون،  ١

 ١٣٥: ص م،١٩٩٧
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نشاهده أو نسمع عنه ولكن الباحث حني يالحظ فإنه يتبع 
منهجا معينا جيعل من مالحظته أساسا ملعرفة واعيته او فهم دقيق 

ويقوم الباحث هذه املالحظة للحصول على  ٢.لظاهرة معينة
البيانات اليت تتعلق بأنشطة الطلبة يف عملية التعليم والتعلم، واجناز 

قواعد اللغة العربية لتنمية مهارة الكالم يتعلمون  الطلبة الذين
وتقام هذه املالحظة من خالل . باستخدام الطريقة االستقرائية

 .عملية التعليم والتعلم املباشر
أو االستقصاء أو االستفتاء هي إحدى  ةاالستبان: االستبانة - ٣

ا البيانات واملعلومات وهي عبارة عن حوار   الوسائل اليت جتمع 
كتايب يف شكل جدول من األسئلة يرسل بالربيد أو اليد أو ينشر 
يف الصحف أو وسائل األعالم األخرى، يوزع على عينة خمتارة من 

معلومات  مة للحصول علىئأداة مال وهي. ٣جمموعة حقل البحث
وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معني، ويقدم بشكل عدد من 

مبوضوع  نينياألسئلة يطلب اإلجابة عنها من قبل عدد األفراد املع
ويستخدم الباحث جلمع املعلومات عن خصائص . ٤.انةاالستب

الطلبة ومعرفتهم األولية واحتياجتهم يف قواعد اللغة العربية ومهارة 
ّ . الكالم عينة (الباحث االستبانة ووزعه على الطلبة  ولقد أعد
) الطريقة االستقرائية(ملعرفة آرائهم يف الطريقة التعليمي ) البحث

بعد مشاركتهم ) قواعد اللغة ومهارة الكالم(وعملية التعليم والتعلم 
 .يف عملية التعليم

                                                             
  ١٣٩: ، ص١٩٨٧، )دار الفكر: عمان(، البحث العلمي مفهومه وأدواته و أسالبهذوقان عبيدات وأخرون،   ٢
دار جامعة أفريقيا : اخلرطوم(عبد الرمحن أمحد عثمان، مناهج البحث العلمي وطرق كتابة الرسائل اجلامعة،    ٣

 ١٣٦: ، ص)١٩٩٥العاملية، 
 .١٢١: م، ص١٩٩٧، مرجع سابقذوقان عبيدات وأخرون    ٤
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أسئلة شفوية أو كتابية (االختبار هو جمموعة من املثريات : االختبار - ٤
, أعدت لتقيس بطريقة كمية أو كيفية سلوكاما) أو رسوم أو صور

, واالختبار يعطي درجة ما أو قيمة ما أو رتبة ما للمفحوص
وتستخدم , وميكن االختبار جمموعة من األسئلة أو جهازا معينا

االختبارات يف القياس والكشف عن الفروق بني األفراد والفروق 
استخدمه الباحث يف و  ٥.بني اجلماعات والفروق بني األعمال

 :التجربة ألغراض منها
وصف مستوى التحصيل الدراسي قبل جتربة الطريقة   - أ 

 .االستقرائية يف تعليم قواعد اللغة العربية لتنمية مهارة الكالم
 .قياس متوسط التحسني يف التحصيل لتأثري العامل التجرييب  - ب 
موعتني التجربة والضابطة  - ج   .التكافؤ بني ا

  

  مصادر ومراجع البيانات -ه 

  : مصادر البيانات نوعان    

 .، االستبانة، واالختبارفاملصدر األوىل هو املقابلة، املالحظة: ةدر األوليااملص - ١
 حيتاج يتأما املصدر الثانوي فهو الكتب أو املراجع ال :املصدر الثانوي - ٢

 .االباحث إليه
  

  أسلوب تحليل البيانات -و 

 :االختبار البعدي القاعدة الرمز اآليتفسيستخدم الباحث حنو   

  
                                                             

 ١٨٩: ص م، ١٩٩٧، املرجع نفسه ٥ 
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  :حيث أن املراد

موعة التجربة      =Maمتوسط احلسايب 

موعة املمقيد      =Mbمتوسط احلسايب 

    =SDاالحنراف املعيار        

  :أيضا هذه القاعدة اآلتيةتسهيال لذلك يستخدم   
     

  

  

  

 :حيث أن املراد  

موعة التجربة    =Maمتوسط احلسايب ا

موعة املقيد   =Mbمتوسط احلسايب ا

  =Xaاالخنراف املعياري لكل من أعضاء جمموعة التجربة

  =Xbاالخنراف املعياري لكل من أعضاء جمموعة

  =naعدد االشخاص من جمموعة التجربة

  =nb املقيدعدد االشخاص من جمموعة  

 

t=
∑  ∑  

 

 

T = 
 (
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  مراحل تنفيذ الدراسة -ز 

ان املراحل اليت استخدمها الباحث جلمع كل البيانات واملعلومات   
ذا البحث فهي كما يلي   :املتعلقة 

ذا البحث - ١  .يستأذن الباحث من اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج أن يقوم 
الشؤون الدينية يف مدينة لومبوك الغربية أن يستأذن الباحث من رئيس وزارة  - ٢

ذا البحث  .يقوم 
يستأذن الباحث من رئيس املدرسة الثانوية اإلسالمية يف معهد اإلصالح الديين   - ٣

ذا البحث    .كديري لومبوك الغربية أن يقوم 
موعتني، ومها جمموعة التجربة وجمموعة الضابطة - ٤ ومها من الفصل . حتديد ا

 .نوية يف معهد اإلصالح الديين كديري لومبوك الغربيةالثا) أ(األول 
ألفراد جمموعة التجربة قبل إجراء ) Pre-Test(قوم الباحث باالختبار القبلي ي - ٥

 .مهارة الكالم تنميةيف  الطريقة االستقرائيةالتعليم باستخدام 

 .مهارة الكالم تنميةيف بتجربة الطريقة االستقرائية  قوم الباحثي - ٦
باالختبار  قوم الباحثي) يف اختبار نصف الفصل(نتهاء من التجربة االبعد  - ٧

موعة التجريبة، و ) Post-Test(البعدي  يعقد هذا االختبار لدى أفراد هلذه ا
موعة للحصول على نتيجة التحصيل الدراسي اليت متثل تأثري إعطاء املعاملة  ا

 .بعد عملية التطبيق
  

 



  الفصل الرابع

  عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

  

  عرض البيانات: أوال
ستقراء يف معهد إصالح الدين كديري ة تعليم قواعد العربية بطريقة االعملي  

بعضها لتحقيق األهداف الدراسية مع لومبوك الغربية تشتمل على العناصر اليت تتفاعل 
  :وهذه العناصر هي

يف املدرس من العوامل األساسية يف جناح عملية التعليم وكذلك : املدرس -
 .االحوال حيقق أهداف التعليمكل تعليم القواعد واليزال يف  

يف إن التالميذ يف معهد إصالح الدين كاديري بعضهم متخرج : التالميذ -
 .املدرسة املتوسطة العامة احلكومية وهم مل يعرفوا اللغة العربية وقواعدها

تعليم القواعد درسا اضافيا يف هد ان يهتم باعطائهم عولذلك جيب على امل
صالح الدين اإلواكثر التالميذ يف معهد . م يف فهم قواعد اللغة العربيةهل ليسهل

   ١.جييئون من جزيرة لومبوك وبيما ومسباوى

قدرة التالميذ على حفظ قواعد  هيتعليم قواعد العربية من واألهداف  -
العربية االساسية، لتطور قدرة التالميذ على استخدام تلك القواعد يف 
تركيب اجلمل، لتطور قدرة التالميذ على ان يستخدموا القواعد لفهم 

 .درس اللغة العربية او الكتب املعتربة
القواعد واما مواد تعليم : مادة تعليم قواعد العربية بالطريقة االستقرائية -

باب : بطريقة االستقراء يف معهد إصالح الدين تتكون من ابواب منها

                                                             
 ٣١  ).٢٠١١مارس  ٦األستاذ اللو مهارف، املقابلة ( ١



الكالم، باب اإلعراب، باب معرفة عالمات االعراب، باب االفعال، 
باب املرفوعات األمساء، باب منصوبات األمساء، باب الفاعل، باب 

ة املفعول الذي مل يسمى فاعله، باب املبتدأ واخلرب، باب العوامل الداخل
على املبتدأ واخلرب، باب النعت، باب العطف، باب التوكيد، باب 
البدل، باب منصوبات األمساء، باب املفعول به، باب املصدر، باب 
ظرف الزمان واملكان، باب احلال، باب التمييز، باب االستثناء، باب 
ال، باب املنادي، باب املفعول ألجله، باب املفعول معه، باب 

 )كتاب النحو الواضح. (خمفوضات األمساء
ان الوقت يف عملية تعليم القواعد يف معهد إصالح الدين ال : الوقت -

يكفي للحصول على هدف التعليم، وهذا مانع من موانع عملية التعليم 
يف عملية تعليم القواعد بطريقة االستقراء  ٢.وهو ساعتان يف كل اسبوع

نحل عن الوقت عند يف معهد إصالح الدين بكديري لومبوك الغربية الي
وأما أنشطة تعليم القواعد بطريقة االستقراء يف معهد . عملية التعليم

اإلصالح الدين بكديري لومبوك الغربية فتعقد ثالث مرات يف األسبوع 
يعين يف الصبح واملساء والليلة مع ما يناسب باجلدول يف كل الفصول يف 

 .معهد اإلصالح الدين كديري لومبوك الغربية
التقومي هو وسيلة ملعرفة مدى حتقيق أهداف التعليم يف دور من : وميالتق -

األدوار التعليمية أو يف سنة من السنوات، ولذلك كان التقومي يف تعليم 
قواعد العربية ملعرفة مدى حتقيق أهداف تعليم القواعد بطريقة االستقراء 

  ٣.وملعرفة قدرة التالميذ على تلك املواد اليت قد تعلموها
 
  

                                                             
  ).٢٠١١مارس  ٦ ٥األستاذ معرفة اهللا، املقابلة ( ٢
  ).٢٠١١مارس  ٦األستاذ معرفة اهللا (٣



 عرض المادة الدراسية  -  أ
تعليم القواعد بطريقة االستقراء يف معهد اإلصالح الدين بكديري 

يعين منت اآلجرومية وشرح دحالن وفتح ) النحو(لومبوك الغربية يستخدم كتاب القواعد 
تعليم القواعد بطريقة االستقراء يف وقت خاص ليستطيع التالميذ فهم . رب الربية

  : مادة وهي ١٣ يف ولقد متّ التعليم التجرييب. القواعد فهما عميقا

 )١(جدول رقم 

  المواد الدراسية في تعليم مهارة الكالم

  القاعدات  املواد  الرقم

ما   سم املفردالتعريف ا  ١ هو ما ليس مثىن وال جمموعا وال ملحقا 
  وال من األمساء اخلمسة كزيد وفاطمة

  تعريف مجع التكسري  ٢

هو ما تغري عن بناء مفردة كزيد ج زيود، أسد 
والتكسري أو التغيري . اُسد، رسول ج رسلج 

ينقسم إىل ثالثة أقسام بالزيادة والشكل 
  .والنقص

هو ما مجع بألف وتاء مزيدتني كمسلمة ج   تعريف مجع املؤنث السامل  ٣
  مسلمات

هو مادل على حدث يقبل احلال واالستقبال    تعريف الفعل املضارع  ٤
  .كيضرب وينصر

  )املثىن(تعريف اسم التثنية   ٥
وهو مادل على اثنني بألف ونون يف حالة 
الرفع وياء ونون يف حاليت النصب واجلر  

  زيدين -زيدان-كزيد

وهو مادل على مجع بواو ونون يف اخره يف   تعريف مجع املذكر السامل  ٦
حالة الرفع وياء ونون يف حالة النصب واجلر  



  .مسلمني - كمسلم ج مسلمون

  تعريف األمساء اخلمسة  ٧
وهو كل اسم آخره حرف علة صاحلة 
لالعراب كجاء أبوك ورأيت أباك ومررت 

  . بأبيك

  تعريف االفعال اخلمسة  ٨

وهو كل فعل مضارع اتصل به ضمري تثنية أو 
ضمري مجع أو ضمري املؤنثة املخاطبة  

 -وتضربون -ويضربون - وتضربان -كيضربان
  .وتضربني

  تعريف الفعل املاضي  ٩

ى وانقضى  وهو مادل على حدث مض
وحكمه مبين على . وكتب -ونصر -كضرب

الفتح كضرب، مبين على السكون كضربت، 
  .مبين على الضم كضربوا

  تعريف فعل األمر  ١٠

مادل على حدث يف املستقبل وعالمته داللته 
على الطلب وقبوله ياء املؤنثة املخاطبة حنو 
اضرب و اضريب وحكمه مبين على السكون 

الفتح حنو اضربن ومبين حنو اضربن ومبين على 
  .على حذف النون حنو اضربا واضربوا واضريب

  تعريف الفاعل  ١١
وهو االسم املرفوع املذكور قبله الفعل وهو 

فالظاهر حنو قام . على قسمني ظاهر ومضمر
  .زيد واملضمر حنو ضربت

  تعريف نائب الفاعل  ١٢

وان  . وهو االسم املرفوع الذي مل يذكر فاعله
كان الفعل ماضيا ضم اوله وكسرما قبل 

. األخر وهو على قسمني ظاهر ومضمر
ُ زيد واملضمر  َب ُضر َ زيد وي ِرب فالظاهر حنو ضُ



ربنا ربتُ وضُ   .حنو ضُ

  تعريف املفعول به  ١٣

وهو االسم املنصوب الذي يقع به الفعل وهو 
فالظاهر حنو . على قسمني ظاهر ومضمر

ضربت زيدا واملضمر قسمان متصل 
فاملتصل اثنا عشر حنو قولك ضربين . ومنفصل

ّ واملنفصل اثنا عشر ايضا حنو  ن إىل ضر
 ّ اهن ّ ي إىل إي   .قولك إيّا

  

 
عملية التجربة في تعليم قواعد اللغة العربية لتنمية مهارة الكالم   - ب

 باستخدام الطريقة االستقرائية
  

  :التعليم التجرييب اىل تتمثل يف اجلدول التايلوفيما يلي عملية 

  )٢(جدول رقم 

  األنشطة التعليمية في اللقاء األول

  النقاط  ١
  ٢٠١١-٣-٢اللقاء األول 
  يوم األربعاء

  )دقيقة ٩١(االختبار القبلي 

  التمهيد  

قام الباحث أو املدرسي بالتمهيد هلذا اللقاء حوايل مخس 
  :عشرة دقيقة و استغرقها كما يلي

 قام الباحث بالتحية والسالم على التالميذ - ١
 فتح الباحث كشف احلضور وسأل عن احواهلم - ٢



 التعارف بني الباحث والتالميذ - ٣
ا - ٤  اخرب الباحث التالميذ بالنشاطات اليت سيقمون 
اخرب الباحث التالميذ بأن هذا اللقاء سيقوم فيه  - ٥

  .باختبار قبلي
  

  األنشطة
مادة الكالم والقواعد مث يبدأ الباحث بتقدمي أوراق أسئلة 

التعارف بني الباحث والتالميذ ويشرح الباحث عن 
ا   .الطريقة االستقرائية وما يتعلق 

  "  التقومي  
  

  االختتام
يعطي الباحث اخلالصة عن مادة الكالم والقواعد 
بالطريقة االستقرائية مث ودع الباحث التالميذ بتحية 

  .اإلسالم
  

  )٣(جدول رقم 

  التعليمية في اللقاء الثانياألنشطة 

  النقاط  ٢

  ٢٠١١-٣-٨اللقاء الثاين 
  يوم الثالثاء

تعليم نص الكالم والقواعد بالطريقة االستقرائية حتت 
  ملعرفة اجلملة املفيدة" يف الفصل"املوضوع 

  دقيقة ٩١حواىل 

  التمهيد  

  فتح الباحث الدراسة بتحية اإلسالم
  بدأه الباحث بالبسملة

التالميذ بأن هذا املوضوع تعليم نص أخرب الباحث 
  .الكالم والقواعد بالطريقة االستقرائية ملعرفة اجلملة املفيدة

يلقي الباحث مادة تعليم نص الكالم والقواعد بالطريقة   األنشطة  



  .ملعرفة اجلملة" يف الفصل"االستقرائية حتت املوضوع 
شرح وتوضيح الكلمات الصعبة مع ذكر : االختبار القبلي
  .القاعدة النحوية

  التقومي  
يطلب الباحث أن يتكلم التالميذ؛ ليعرف الباحث مدى 
قدرة تكلمهم باستخدام القاعدة النحوية باجلملة املفيدة 

  .بالطريقة االستقرائية

يعطي الباحث اخلالصة عن املادة التعليمية، وودع   االختتام  
  الباحث التالميذ بتحية االسالم

  

  )٤(جدول رقم 

  األنشطة التعليمية في اللقاء الثالث

 

  النقاط  ٣

  ٢٠١١-٣-١٧يوم اخلميس 
موعة التجربة والضابطة  وضع الباحث االختبار القبلي 

  واالختبار عن اجراء اجلملة
وطلب الباحث ان يعرض التالميذ مادة مهارة الكالم 

  دقيقة ٩٠حوايل 

  التمهيد  

  افتتح الباحث الدراسة بتحية اإلسالم
  لباحث الدراسة بالبسملةبدأ ا

وقسم الباحث قراطيس االسئلة لالختبار القبلي على 
  .جمموعة التجربة والضابطة

يقسم الباحث قراطيس األسئلة مث أجاب التالميذ عن    األنشطة  
  كل األسئلة يف وقت حمدد مث فتشها الباحث



  التقومي  
ا  يعطي الباحث النتائج على االنشطة اليت سيقوم 

  التالميذ

ودّع الباحث التالميذ بعد إجراء هذه االنشطة يعين   االختتام  
  .اختبار القبلي جبمع التالميذ قراطيس األجوبة

   

  )٥(جدول رقم 

  األنشطة التعليمية في اللقاء الرابع

  النقاط  ٤

  اللقاء الرابع
  ٢٠١١-٣-٢١يوم االثنني 

استنباط القاعدة وتدريب القاعدة عن القواعد ومهارة 
  دقيقة ٩٠باستخدام الطريقة االستقرائية حوايل الكالم 

  التمهيد  

  افتتح الباحث الدراسة بتحية االسالم
  بدأ الباحث بالبسملة

  وضح الباحث عن استنباط القاعدة وتدريب
القاعدة عن القواعد ومهارة الكالم باستخدام الطريقة 

  .االستقرائية

واعد ومهارة استنباط القاعدة وتدريب القاعدة عن الق  األنشطة  
  .الكالم باستخدام الطريقة االستقرائية

  التقومي  
يطلب الباحث أن يطبق التالميذ من جمموعة التجربة 
الصور التعليمية باستنباط القاعدة وتدريب القاعدة مادة 

  .مهارة الكالم باستخدام الطريقة االستقرائية
  .االسالمأعطى الباحث اخلالصة وودع التالميذ بتحية   االختتام  

  

  



  )٦(جدول رقم 

  األنشطة التعليمية في اللقاء الخامس

  النقاط  ٥

  مسااللقاء اخل
  ٢٠١١-٤- ٦يوم االربعاء 

" أسرة السيد حسن"تعليم نص الكالم حتت املوضوع 
دراسة عن قواعد اللغة العربية عن االفعال ويستطتيع 

  التالميذ النطق نطقا سليما بالطالقة

  التمهيد  
  الدراسة بتحية االسالمفتح الباحث 

  بدأ الباحث بالبسملة
  شرح الباحث عن تعليم نص الكالم

  األنشطة  
يلقي تعليم نص الكالم مع قواعد اللغة العربية مع نطق 
حرف الكلمة نطقا سليما بطالقة جيدة وصحيحة يف 

  .االتصال، ونطقا صحيحا
  .يعطي الباحث النتيجة هلذه االنشطة التعليمية  التقومي  
  ودع الباحث التالميذ بتحية االسالم  االختتام  

  

  )٦(جدول رقم 
  األنشطة التعليمية في اللقاء الخامس

  النقاط  ٦

  اللقاء السادس
  ٢٠١١-٤-١٤يوم اخلميس 

  تركيب الكلمة يف مهارة الكالم
٢x٤٠  

  فتح الباحث الدراسة بتحية االسالم  التمهيد  



  بدأالباحث الدراسة بالبسملة
  تركيب الكلمة يف مهارة الكالمالقى الباحث 

يوضح الباحث تركيب الكلمة يف مهارة الكالم على   األنشطة  
موعة التجريبية   . التالميذ يف ا

  التقومي  
يطلب الباحث ان ينطق التالميذ نطقا صحيحا مناسبة 
برتاكيب الكلمة للمجموعة التجريبة مث يعطي الباحث 

  .النتيجة التعليمية التالميذ
  ودع الباحث التالميذ بتحية االسالم  تتاماالخ  

  

  )٧(جدول رقم 

  األنشطة التعليمية في اللقاء السابع

  النقاط  ٧

  اللقاء السابع
  ٢٠١١-٤- ٢٣يوم السبت 

ليستطيع " بييت جنيت"تعليم نص الكالم حتت املوضوع 
  التالميذ تفريق كلمة االسم والفعل واحلرف وحتليل النص

٢x٤٠  

  الباحث الدراسة بتحية االسالمفتح   التمهيد  
  بدأ الباحث الدراسة بالبسملة

بييت "يلقي الباحث تعليم نص الكالم حتت املوضوع   األنشطة  
  "جنيت

االسم : يطلب الباحث من التالميذ تعريف الكلمة  التقومي  
  والفعل واحلرف وحتليلها

  يعطي الباحث النتيجة التعليمية  االختتام  



  التالميذ بتحية االسالممث ودع الباحث 
  

  )٨(جدول رقم 

  األنشطة التعليمية في اللقاء الثامن

  النقاط  ٨
  اللقاء الثامن
  ٢٠١١-٤-٢٦يوم الثالثاء 

موعة التجربة والضابطة   وضع الباحث االختبار البعدي 

  فتح الباحث الدراسة بتحية االسالم  التمهيد  
  بدأ الباحث الدراسة بالبسملة

  األنشطة  
الباحث قراطيس االسئلة مث جييب التالميذ عن كل  يقسم

األسئلة حتت وقت حمدد مث يفتشها، وخيتم الباحث 
  .ويشكر الطالب على مشاركتهم

  يعطي الباحث النتيجة التعليمية  التقومي  

ودع الباحث التالميذ بتحية االسالم مع جزيل الشكر   االختتام  
  .لتجرييبعلى التالميذ يف مشاركتهم يف هذا البحث ا

  

  عرض النتائج الدراسية و تحليلها ومناقشتها: ثانيا
 االختبار القبلي - ١

يف فصل األول الثانوي اإلسالمي  لبةالباحث االختبار القبلي للط ىقد أعط
 :ئلةسأ مخسةكون من ي الختباروا كديري لومبوك الغربية"  اإلصالح الديين"يف معهد 

  :القبلي ختباراال يف الطلبة درجةمتعددة  و فيما يأيت من ختيار ا
   



  )٩(جدول 
  اسماء الطالب في الفصل التجريبي

 
ألسماء الطالب في الفصل   الرقم

  التجريبي
ألسماء الطالب في الفصل   الرقم

  التجريبي
  فرمان  ١٤  أمري الدين  ١
  فوترا  ١٥  أغوس    ٢
  حممد حريري  ١٦  إسوادي  ٣
  حمفوظ  ١٧  إبراهيم  ٤
  حممد أزهري  ١٨  إكرامي  ٥
  حمصان  ١٩  حترمي  ٦
  مفتاح  ٢٠  خري الرجال  ٧
  موليدي أغوس  ٢١  رمضان  ٨
  حمفي  ٢٢  سلطان  ٩

  معقد أمحد  ٢٣  ستامن  ١٠
  وحيي  ٢٤  شوال  ١١
  وردان  ٢٥  صلحان  ١٢
      علما  ١٣

  
   



  )١٠(الجدول 
  نتيجة التالميذ في االختبار القبلي للمجموعة التجريبية

  التقدير  النتائج  الرقم
  ضعيف  ٥٠  ١
  مقبول  ٦٠  ٢
  ضعيف  ٥٠  ٣
  جيد  ٧٠  ٤
  ضعيف جدا  ٤٠  ٥
  ضعيف جدا  ٣٠  ٦
  ضعيف  ٥٠  ٧
  مقبول  ٦٠  ٨
  ضعيف جدا  ٣٠  ٩
  مقبول  ٦٠  ١٠
  جيد  ٧٠  ١١
  ضعيف جدا  ٤٠  ١٢
  ضعيف  ٥٠  ١٣
  ضعيف جدا  ٣٠  ١٤
  مقبول  ٦٥  ١٥
  ضعيف جدا  ٤٥  ١٦
  ضعيف  ٥٥  ١٧
  ضعيف جدا  ٤٠  ١٨
  ضعيف جدا  ٣٠  ١٩
  ضعيف جدا  ٣٠  ٢٠
  ضعيف  ٥٠  ٢١



  مقبول  ٦٠  ٢٢
  جيد  ٧٠  ٢٣
  مقبول  ٦٠  ٢٤
  ضعيف  ٥٠  ٢٥

 1235  ١٢٣٥  مجموع التحصيل
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ل لالختبار القبلي لطلبة الصف األول  يف اجلدول السابق أناظهرت النتائج  املعدّ
ل بتقدير . ٤٩،٤: يف معهد إصالح الدين هو) من جمموعة التجربة(الثانوي  وهذا املعدّ

؛ ألنه مل جاوز معيار النجاح الذى حدد لنتيجة مادة قواعد اللغة العربية " ضعيف جدا "
  .٦٥وهي على األقل املعدل 

 االختبار البعدي - ٢
يف الفصل  لبةللط عدي بعد عملية التجربةالباحث االختبار الب ىقد أعط

 الختباروا كديري لومبوك الغربية"  اإلصالح الديين"األول الثانوي اإلسالمي يف معهد 
  :القبلي اإلختبار يف الطلبة درجةمتعددة  و فيما يأيت من ختيار ا ئلةسمخسة أكون من ي

  )١١(الجدول 
  االختبار البعدي للمجموعة التجريبيةنتيجة التالميذ في 

  التقدير  النتائج  الرقم
  جيد  ٧٠  ١
  جيد جدا  ٨٠  ٢
  جيد  ٧٠  ٣
  جيد جدا  ٩٠  ٤
  مقبول  ٦٠  ٥



  مقبول  ٦٠  ٦
  جيد جدا  ٨٠  ٧
  جيد جدا  ٨٠  ٨
  جيد  ٧٠  ٩
  جيد جدا  ٩٠  ١٠
  جيد جدا  ٩٠  ١١
  جيد  ٧٠  ١٢
  جيد جدا  ٨٠  ١٣
  مقبول  ٦٠  ١٤
  جيد جدا  ٨٥  ١٥
  جيد  ٧٥  ١٦
  جيد جدا  ٨٠  ١٧
  جيد جدا  ٨٠  ١٨
  مقبول  ٦٠  ١٩
  مقبول  ٦٠  ٢٠
  جيد جدا  ٨٠  ٢١
  جيد جدا  ٩٠  ٢٢
  جيد جدا  ٩٠  ٢٣
  جيد جدا  ٨٠  ٢٤
  جيد  ٧٠  ٢٥
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ل لالختبار البعدي لطلبة الصف  يف اجلدول السابق أناظهرت النتائج  املعدّ
ل . ٧٦: يف معهد إصالح الدين هو) من جمموعة التجربة(األول الثانوي  وهذا املعدّ

، ألنه قد جاوز معيار النجاح الذى حدد لنتيجة مادة قواعد اللغة العربية "جيد"بتقدير 
موعة ال. ٦٥وهي على األقل املعدل  ل املتحصل عليه  تجربة لالختبار يعين أن املعدّ

ذا ). قبل عملية جتربة(البعدي أكثر من املعدل املتحصل عليه يف االختبار القبلي  و
  .تكون عملية التجربة ناجحة يف تنمية مهارة الكالم

موعة التجربة - ٣  حتليل نتيجة االختبار القبلي والبعدي 
  ملعرفة تأثري املتغري التجرييب 

  ):t(التجرييب والناتج، استعمل الباحث الرمز ملعرفة التأثري بني املتغري 

푡 =  
∑
( )

                          

  :البيان

Md =متوسط االخنراف بني االختبارين  

Xd =فروق االحنراف مع متوسط االحنراف  

N =عدد أفراد العينة 
  )٥(الجدول 

  نتيجة االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية

  الرقم
X1  

االختبار (
 )القبلي

X2  
  )االختبار البعدي(

D 
(x2- x1)  

D2 
X22 

  

٤٠٠  ٢٠  ٧٠  ٥٠  ١  
٤٠٠  ٢٠  ٨٠  ٦٠  ٢  
٤٠٠  ٢٠  ٧٠  ٥٠  ٣  



٤٠٠  ٢٠  ٩٠  ٧٠  ٤  
٤٠٠  ٢٠  ٦٠  ٤٠  ٥  
٩٠٠  ٣٠  ٦٠  ٣٠  ٦  
٩٠٠  ٣٠  ٨٠  ٥٠  ٧  
٤٠٠  ٢٠  ٨٠  ٦٠  ٨  
١٦٠٠  ٤٠  ٧٠  ٣٠  ٩  
٩٠٠  ٣٠  ٩٠  ٦٠  ١٠  
٤٠٠  ٢٠  ٩٠  ٧٠  ١١  
٩٠٠  ٣٠  ٧٠  ٤٠  ١٢  
٩٠٠  ٣٠  ٨٠  ٥٠  ١٣  
٩٠٠  ٣٠  ٦٠  ٣٠  ١٤  
٤٠٠  ٢٠  ٨٥  ٦٥  ١٥  
٩٠٠  ٣٠  ٧٥  ٤٥  ١٦  
٦٢٥  ٢٥  ٨٠  ٥٥  ١٧  
١٦٠٠  ٤٠  ٨٠  ٤٠  ١٨  
٩٠٠  ٣٠  ٦٠  ٣٠  ١٩  
٩٠٠  ٣٠  ٦٠  ٣٠  ٢٠  
٩٠٠  ٣٠  ٨٠  ٥٠  ٢١  
٩٠٠  ٣٠  ٩٠  ٦٠  ٢٢  
٤٠٠  ٢٠  ٩٠  ٧٠  ٢٣  
٤٠٠  ٢٠  ٨٠  ٦٠  ٢٤  
٤٠٠  ٢٠  ٧٠  ٥٠  ٢٥  

مجموع 
  التحصيل

١٢٣٥  
١٩٠٠  

١٨١٢٥  ٦٥٥  
  



D2= = 14400 

18125-14400= 3725 

 24 =  جمموعة العينة

3725:(25(24))= 600 

3725:600= 6,21 

√6,21= 2,49 

24:2,49= 9,64 

، واملعىن وجود 9,64: هو tمن احلساب السابق قد حصل الباحث على قيمة   
موعة التجربة،  وبعبارة أخرى أن استخدام الفرق بني نتيجة االختبار القبلي والبعدي 
  .الطريقة االستقرائية يف تعليم قواعد اللغة العربية ظهرت فعاليتها

 مناقشة نتائج البحث - ٤

إىل تلك النتائج اليت قام الباحث بعرضها وحتليلها وهي بيانات عرض  بالنظر
كالم عملية التجربة يف تعليم قواعد اللغة العربية لتنمية مهارة ال املادة الدراسية وعرض

وبيانات النتائج الدراسية اليت حصل عليها كل أفراد الطلبة  الطريقة االستقرائيةباستخدام 
موعة التجريب( و ان استخدام . وكذلك عرض االستبانة عن آراءهم يف هذه الطريقة )ةيا

هذه الطريقة االستقرائية يف تعليم قواعد اللغة العربية يف معهد اإلصالح الديين يؤدي إىل 
م يف مهارة الكالمت   .رقية كفاء

 عرض االستبانة - ٥
من طلبة الفصل األول الثانوي  الستبانةوفيما يلي نتائج البيانات من أجوبة ا
  :يف معهد اإلصالح الديين لومبوك الغربية



)٥(الجدول   

 االستبانة للمجموعة التجريبية

  المجموع  أجوبة  عدد العينة  محتوى األسئلة  رقم
  ال  نعم

  ٢٥  ١٠  ١٥  ٢٥  ترغب يف تعليم قواعد اللغة العربية؟ هل  ١
  ٢٥  ١٢  ١٣  ٢٥  أنا أفهم شرح املدرس جيدا  ٢

انا اعتقد ان القواعد البطريقة االستقرائية   ٣
  ٢٥  ٤  ٢١  ٢٥  يكون سهلة يف تنمية مهارة الكالم

٤  
أجد املنفعة الكثرية يف تعليم قواعد اللغة 

مهارة العربية بالطريقة االستقرائية لتنمية 
  .الكالم

٢٥  ٥  ٢٠  ٢٥  

انا اشرتك مع زمالئي يف تعليم قواعد   ٥
  ٢٥  ٣  ٢٢  ٢٥  اللغة العربية بالطريقة االستقرائية

  ٢٥  ١٠  ١٥  ٢٥  هل مادة مهارة الكالم واضحة جدا؟  ٦

هل مادة مهارة الكالم ترقي قدرتك على   ٧
  ٢٥  ٦  ١٩  ٢٥  الكالم؟

هل الطريقة اليت يستخدمها املعلم يف   ٨
  ٢٥  ٥  ٢٠  ٢٥  الكالم جيدة جدا؟

هل حتفيظ املفردات يكون سهال   ٩
  ٢٥  ١  ٢٤  ٢٥  بالطريقة االستقرائية؟

ذه الطريقة؟  ١٠   ٢٥  ٣  ٢٢  ٢٥  هل تفهم املفردات العربية 

ذه الطريقة االستقرائية تستطيع ان   ١١ هل 
  ٢٥  ٢  ٢٣  ٢٥  تتكلم بطالقة؟

    



 



  الفصل الخامس
  النتائج والتوصيات والمقترحات

  
  

  النتائج: أوال
إن استخدام الطريقة االستقرائية يف تعليم قواعد اللغة العربية يؤدي إىل ترقية  - ١

 .مهارة الكالم
إن استخدام الطريقة االستقرائية يف تعليم قواعد اللغة العربية لدى الطلبة يف  - ٢

ال ويؤثر   ّ م يف الكالممعهد اإلصالح الديين فع  .كفاء
واعتمادا على آراء الطلبة يف االستبانة، ميكن استخدام الطريقة االستقرائية يف  - ٣

ّ ميوهلم . املستقبل ذه الطريقة تؤدي إىل منو وعملية تعليم القواعد اللغة العربية 
  .ورغبتهم فيها

  التوصيات: ثانيا
الح الديين كديري ينبغي ملدرس اللغة العربية وقواعد العربية يف معهد اإلص - ١

 .لومبوك الغربية استخدام هذه الطريقة يف تعليمها لتنمية مهارة الكالم
للمدرسة أن تستفيد من  نتائج هذا البحث العلمي لرتقية عملية التعلم و  - ٢

تم بطريقة تعليم  التعليم فيها وترقية التحصيل الدراسي لدى الطلبة فيها، و
  .تعلم فعالة وتؤدي إىل النتائج اجليدةاملدرس حىت تكون عملية التعليم وال

  المقترحات: ثالثا
وبعد نزول الباحث بنفسه يف امليدان يعين يف معهد اإلصالح الدين كديري   

  :لومبوك الغربية وجد حقيقة البيانات، ولذلك يقرتح الباحث اآليت

٥١ 



 للمدرس - ١

االستقرائية ليس من جهة أن يقوم بالتقومي  يف عملية تعليم القواعد بالطريقة 
  .الكتاب فقط ولكن من جهة القراءة أهم جدا

 

 ملدير املعهد - ٢
نرجو ان يزيد الوسائل لتعليم القواعد بالطريقة االستقرائية من الكتب املعتربة 
مثل كتب احلديث والتفسري والفقه لتنمية قدرة التالميذ على استخدام قواعد 

  .العربية

  
 



  لمراجعا
  المراجع العربية  - أ

 .مركز الكتاب: القاهرةاملرجع يف تدريس اللغة العربية، .إبراهيم حممد عطا - ١
 م٢٠٠٦

: سورابايا.  بدون السنة. تصريف العزي. احلسن علي بن هشام الكيالين - ٢
 .اهلداية

: الرياض. البحث العلم، مفهومها وأدواته وأسالبه. ذوقان عبيدات وآخرون - ٣
 ١٩٩٧. للنشر والتوزيعدار أسامة 

: عمان. البحث العلم، مفهومها وأدواته وأسالبه. ذوقان عبيدات وآخرون - ٤
 ١٩٨٧. دار الفكري

: القاهرة. مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسي. رشدي أمحد طعيمة - ٥
  ٢٠٠٢. دار الفكر العريب

من النظرية  املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب. فتحي علي يونس وآخران - ٦
  ٢٠٠٣.مكتبة وهبة: القاهرة. الطبعة األوىل. إىل التطبيق

مهارات االتصال والتفائل يف عملييت . عالء الدين أمحد كفايف وآخرون - ٧
  ٢٠٠٥. دار الفكر: األردون. الطبعة الثانية. اتعليم والتعلم

مناهج البحث العلمي وطرق كتابة الرسائل . عبد الرمحن أمحد عثمان - ٨
 ١٩٩٥. دار جامعة أفريقيا العاملية: اخلرطوم. اجلامعة

. دار الفكر العريب: القاهرة. تدريس فنون اللغة العربية. علي أمحد مدكور - ٩
٢٠٠٢ 

دار : أردون- عمان. الطرائق الطمية يف تدريس اللغة. علي حسني الدليلي -١٠
  ٢٠٠٣. السروق



. النهضة املصريةمكتبة : املصرية. طرق تعليم اللغة العربية. حممد عبد القادر -١١
 م١٩٧٩

طرائق تدريس اللغة العربية لغري  .حممود كامل ناقة و رشدي امحد طعيمة -١٢
ا    ٢٠٠٣ .منشورات املنظمة االسالمية: ايسسكو .الناطقني 

تعليم اللغة العربية والرتبية . دكتور مصطفى رسالن .حممود  رشدي خاطر -١٣
  ٢٠٠٠. القاهرة. دار الثقافة والنشر والتوزيع .الدينية

  .املكتبة العربية: بريوت .جامعة الدروس العربية. م١٩٩٤ .مصطفى الغاليني -١٤
  ١٩٩١. بريوت. دار النفائس. خصائص العربية. نايف حممود معروف -١٥
 م ٢٠٠٢عمان . دار الفكر. تدريس اللغة العربية. وليد أمحد جابر -١٦
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  أدوات البحث

  
  المقابلة

  
1. Bagaimanakah pendapat bapak tentang pelajaran Qawaid yang diajarkan dengan 

menggunakan metode istiqroiyah? 

2. Apakah dengan metode istiqroiyah, bapak lebih mudah untuk memandu proses belajar 

siswa? 

3. Apa saja kelebihan pembelajaran Qawaid dengan metode istiqroiyah ini? 

4. Bisakah metode istiqroiyah ini membuat pembelajaran menjadi aktif? 

5. Menurut bapak, apa saja yang harus dipersiapkan untuk penerapan metode ini dalam 

menunjang kelancaran berbahasa siswa? 

6. Menurut bapak, apakah metode ini dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

struktur kalimat? dan kosa katanya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  المالحظة

 

Hari/tanggal : 

Jam  : 

 

Selama kegiatan pembelajaran berilah komentar atau catatan sesuai dengan indikator 
yang sudah ditentukan. 

No. Tahapan 
Pembelajaran 

Aktifitas Siswa Catatan 

1. Pendahuluan - Mendengarkan penjelasan guru 
- Menjawab pertanyaan guru 
- Menunjukkan rasa ingin tahu yang besar 

 
 
 

2. Eksplorasi - Menirukan bacaan guru dengan intonasi yang 
benar 

- Tampak bersemangat dan serius dalam 
mengikuti pelajaran 

- Tampak gembira dan senang selama 
mengikuti kegiatan pembelajaran 

 

3. Asosiasi - Menemukan indicator kata 
- Mengajukan pertanyaan jika kurang jelas 
- Berdiskusi dengan teman ketika mengalami 

kesulitan 

 
 
 

4. Generalisasi - Menyimpulkan kaidah tanpa permasalahan 
- Mencatat penjelasan materi pelajaran 

 
 

5. Aplikasi - Berusaha untuk menyelesaikan tugas sesuai 
dengan waktu yang telah ditentukan 

- Cepat merespon setiap tugas dan latihan yang 
diberikan 

- Perasaan tidak terbebani dalam mengerjakan 
tugas 

- Tidak putus asa menghadapi kesulitan dalam 
pelajaran 

 

 

 

 

 



 
 

  اإلستبانة
 

Untuk siswa 

Nama  : 

Hari/tanggal : 

 

A. Berilah tanda silang (x) pada jawaban ya atau tidak di bawah ini ! 

No. Pertanyaan Jawaban 
Ya Tidak 

1. Saya berminat mempelajari Qawaid/Nahwu   
2. Saya dapat memahami penjelasan guru dengan baik   
3. Saya merasa ilmu nahwu/qawaid yang diajarkan menjadi 

mudah dengan metode istiqroiyah 
  

4. Saya dapat merasakan manfaat mempelajari 
qawaid/nahwu dengan metode istiqriyah 

  

5. Saya dapat bekerjasama/aktif dengan teman dalam 
belajar 

  

 

B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jelas ! 
1. Menurutmu, apa perbedaan metode pengajaran yang sekarang dengan metode 

sebelumnya? 
2. Kesulitan apa yang kamu alami dalam mempelajari qawaid dengan metode ini? 
3. Apa saranmu untuk pembelajaran berikutnya? 

C. Berilah tanda silang pada jawaban yang telah tersedia ! 
- Pilih jawaban yang sesuai dengan yang kamu alami 
- Jawaban tidak mempengaruhi nilai 

 
1. Sebelum di Ma’had Al-Ishlahudduny, kamu belajar di….. 

a). SD b). MI c). SD dan Ponpes/Diniyah 

2. Apakah kamu berminat mempelajari ilmu qawaid? 
a). Sangat berminat b). Cukup berminat c). Tidak berminat 

3. Sebelum di ma’had Al-Ishlahudduny bagaimana pengetahuan kamu tentang 
qawaid? 
a). Sudah banyak tahu b). Tahu sedikit c). Belum tahu sama sekali 

  



 
 

4. Bagaimana pendapat kamu tentang pelajaran Qawaid? 
a) Sangat menarik b). Cukup menarik d). Tidak menarik 

 

5. Sampai di mana kamu dapat memahami penjelasan guru? 
a). Paham seluruhnya b). Paham sebagian d). Tidak paham 

6. Bagaimana materi qawaid yang diajarkan di ma’had Al-Ishlahudduny? 
a). Mudah b). Sedang c). Sulit 

7. Sebelum memberikan pelajaran qawaid apakah guru melakukan pre-test? 
a). Selalu b). Kadang-kadang c). Tidak pernah 

8. Setelah memberikan pelajaran apakah guru melakukan post-test? 
a). Selalu b). Kadang-kadang c). Tidak pernah 

9. Apakah metode mengajar guru bervariasi? 
a). Bervariasi b). Kurang bervariasi c). Tidak bervariasi/monoton 

10. Apakah guru membuat siswa aktif? 
a). Selalu b). Kadang-kadang c). Tidak pernah 

11. Apakah Materi pelajaran kalam sudah jelas? 
a). Sangat jelas b). Jelas c). Kurang jelas 

12. Apakah materi yang diajarkan guru bisa meningkatkan kemampuan anda dalam 
berbicara? 
a). Sangat bisa b). Bisa c). Kurang bisa 

13. Apakah metode yang digunakan guru dalam pelajaran kalam sudah bagus? 
a). Ya b). Tidak c). Kadang-kadang 

14. Apakah anda mudah menghafal mufradat bahasa Arab dengan metode ini? 
a). Mudah memahami b). Cukup memahami c). Tidak memahami 

15. Apakah anda memahami mufradat bahasa Arab yang disajikan dengan metode ini? 
a). Memahami b). Cukup memahami c). Kurang memahami 

16.  Apakah metode ini bisa menunjang kelancaran dan kefasihan anda dalam 
berbicara bahasa Arab? 
a). Ya b). Tidak c). Tidak tahu 

 

 

 

 

 



 
 

  االختبار

  

Nama  : 

No. absen : 

Hari/tanggal : 

Pertemuan ke : 

 

1. Sebutkan ciri-ciri mubtada’? 
2. Sebutkan ciri-ciri khabar? 
3. Ucapkanlah kalimat di bawah ini dengan fasih dan lancer, kemudian tentukan struktur 

kalimat mubtada’ dan khabarnya ! 
 

 املسلم قوي باميانه   -  أ
 التجار يذهبون إىل السوق   - ب

  االمهات يشفقن على اوالدهن  -ج

 الشارعان مزدمحان بالسيارات  -  د
a. Mubtada’= ………………..   Khabar =………………….. 
b. Mubtada’= ………………..   Khabar =………………….. 
c. Mubtada’= ………………..   Khabar =………………….. 
d. Mubtada’= ………………..   Khabar =………………….. 

 
4. Manakah kalimat-kalimat dibawah ini yang termasuk susunan mubtada’ dan khabar? 

 

 قدم احلجاج من مكة املكرمة  -  أ
 املعمر عدو للشعب  - ب

  ابةتكثر الشجرة يف الغ  -ج



 
 

  املؤمنون ينصرون الضعفاء  -  د
5. Susunlah kalimat berikut sehingga menjadi susunan mubtada’ dan khabar: 

  على -الرف - جمالت
  معروف - باجلود -عمر

 يف الشارع -السيارة -مزدمحة
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