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  أثر المدخل المعرفي في ترقية استيعاب القواعد النحوية

  )بالتطبيق على املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة مباالنج جاوا الشرقية(
  

  

  حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية

  

  

  :إشراف          :إعداد

  األستاذ الدكتور إمام أسراري  أدي روسوايت:     الطالبة

    بابكر مصطفىالدكتور قريب اهللا   S٢/٠٩٧٢٠٠٨٢:   رقم التسجيل

  

  

  العام الجامعي

  
  

  

  ـه١٤٣٢-١٤٣١          م٢٠١١-٢٠١٠

  مجهورية إندونيسـيا

  وزارة الشؤون الدينية

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

  كليـة الدراســــــــــــات العليــــــــا قســـــــــم تعليـــــم اللغـة العربيـــــــــة

  



ب

COVER DALAM



ج

  استهالل

  

  

بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  :قال اهللا تعالى

تـَْعَمُلوَن يـَْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت َواللَُّه ِبَما .......((

  ١))َخِبيرٌ 

  

َزْلَناُه قـُْرَآنًا َعَربِيا َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ ((   ٢))ِإنَّا أَنـْ

  

  ***صدق اهللا العظيم***

  

  ٣))اْحِرُصْوا َعَلى تـََعلُِّم اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة َفِإنـََّها ُجْزٌء ِمْن ِدْيِنُكمْ ((: َقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّابِ 

إن اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، : ((اإلسالم ابن تيميةقال شيخ 

وما ال يتم الواجب إال . فإن فهم الكتاب والسنة فرض، وال يفهم إال باللغة العربية

  ٤))به فهو واجب

                                                            
ادلة، اآلية١   ١١: سورة ا

  ٢: سورة يوسف، اآلية٢

٣ Arsyad, Azhar, Bahasa dan Metode Pengajarannya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
٢٠٠٤) p. ٧

دار النفائس، : بريوت(١، ط خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف حممود معروف، ٤

  ٣٢. ص) م١٩٨٥/ه١٤٠٥



د

  إهداء

  

  إلى والدتي ووالدي

ا ذان تلقيت على أيديهما الشريفتني أول مبادئ الرتبية الاملربيان األوالن ال إلسالمية، و

  .احلياة السعيدةفتحت أبواب

  

  

  

  إلى أساتذتي المحترمين

  وتربييتالذين أخلصوا يف تعليمي

  وفرياأقدم هلم تقديرا وإجالال

  

  

  

إىل كافة مدرسي القواعد النحوية يف املدارس اإلسالمية الذين قد بذلوا جهودهم يف 

  .إعداد الشباب املسلمني

  

  

  

إل الذين يرغبون يف تعلم القواعد النحوية  وحيرصون على ترقيتها إعدادا ملواجهة احلياة 

  .    املستقبلة

  

  



ه

  شكر وتقدير

  

إن احلمد هللا حنمده كما أمر إقراًرا بربوبيته وإرغاًما ملن جحد به وكفر، وأشهد أن 

وتعاىل ربنا عن احلدود ، خلق الكائنات ورفع السموات إله إال اهللا وحده ال شريـك لـهال

والغايات واألركان واألعضاء واألدوات ال حتويه اجلهات الست كسائر املبتدعات ومن 

وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله وصفيه . وصف اهللا مبعىن من معاين البشر فقد كفر

ق له القمر وشهد لهوخليله من جاء باملعجزات الباهرات القاطعات الساطعات من انش

  :أما بعد.لشجر، والصالة والسالم على خري اخللق وسيد البشراحلجر وا

ايته، فلك احلمد فقد وفق الباحثة اهللا ألعداد هذا البحث منذ بدايته إىل 

تقدم بالشكر والتقدير أن ت-بعد محد اهللا تعاىل-مث يشرف الباحثة. ا ربنا وموالناوالثناء ي

إعداده، ومل يبخل أحدهم بعلمه بل مد إىل الذين كان هلم فضل يف إجراء هذا البحث و 

  :يد العون واملساعدة بصدق إخالصه، ومنهم

مساحة األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم 

  .االنجمباإلسالمية احلكومية 

مساحة األستاذ الدكتور مهيمن، عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك 

  .االنجمبإبراهيم اإلسالمية احلكومية 

مساحة الدكتور شهداء صاحل نور، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات 

  .االنجمبالعليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

الدكتور إمام أسراري، املشرف األول، الذي قدم للباحثة كل مساحة األستاذ

العون والتشجيع طوال فرتة إعداد هذا البحث فلم يبخل بعلمه ومل يضق صدره يوما عن 

عظيم الثواب اهللامساعدة الباحثة وتوجيهها، فله مين خالص الشكر والتقدير ومن

  .واجلزاء



و

شرف الثاين، الذي أفاد الباحثة مساحة الدكتور قريب اهللا بابكر مصطفى، امل

ا يف مجيع مراحل إعداد هذا البحث من أول فكرة البحث  علميا وعمليا ووجه خطوا

  .حىت إمتامه، فله من اهللا خري اجلزاء ومن الباحثة عظيم الشكر والتقدير

دكتوراندوس إمام سوجروو، املاجستري مدير املدرسة الثانوية اإلسالمية مساحة ال

االنج الذي قد مسح إلجراء هذا البحث يف تلك املدرسة ومد يد مبلثالثة احلكومية ا

  .املساعدة لنيل البيانات احملتاجة، جزاكم اهللا خري اجلزاء

لشعبة العلوم ومساحة جوهرة نفيسة، الليسانس، مدرسة القواعد النحوية 

مية املفيدة ومد يد التعليا، وهي اليت مل تبخل خبربانفسهامن املدرسةاإلسالمية والعربية

  .على جناح إجراء هذا البحث، اثابك اهللا خري الدارينتالعون واملساعدة وأعان

يف إخراج هذا العمل املتواضع أسهموكل من زمالئهاو ألخوان الباحثة وأشقائها

  .إىل حيز الوجود ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعا خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنان

  

  

  --التوفيقواهللا ويل-- 

  

  

  

  

  

  

  

  



ز 

  
  

  تقرير المشرفين

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف   

    .األنبياء واملرسلني وآله وصحبه أمجعني

  :بعد االطالع على البحث التكميلي الذي حضرته الباحثة  

  أدي روسوايت:     االسم

٢-S/ ٠٩٧٢٠٠٨٢:   رقم التسجيل

   أثر المدخل المعرفي في ترقية استيعاب القواعد النحوية:   موضوع البحث

  )االنج جاوا الشرقيةمببالتطبيق على املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة (

  .وافق املشرفان على تقدميه إىل جملس اجلامعة

  املشرف الثاين          املشرف األول

  

  

  الدكتور قريب اهللا بابكر مصطفى      األستاذ الدكتور إمام أسراري

  يعتمد،

  رئيس قسم تعليم اللغة العربية

  

  

  الدكتور شهداء صالح نور

  ١٩٧٢٠١٠٦٢٠٠٥٠١١٠٠١: رقم التوظيف

  وزارة الشؤون الدينية

  مجهورية إندونيسيا

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

  كليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـة



ح 

  اعتماد لجنة المناقشة

  : عنوان البحث

  في ترقية استيعاب القواعد النحوية أثر المدخل المعرفي

  )جاوا الشرقية االنجمببالتطبيق على املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية (

  .حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية

  ٢-S/ ٠٩٧٢٠٠٨٢:   رقم التسجيل    أدي روسوايت:   إعداد الطالبة

هذا البحث أمام جلنة املناقشة وتقرير قبوله شرطا لنيل درجة  عن دافعت الطالبة قد

  .م٢٠١١يوليو  ٢،السبت املاجستري يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف يوم

  :وتتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة

:...............التوقيع  رئيسا ومناقشا  األستاذ الدكتور حممد شيخون حممد- ١

:...............التوقيع    مناقشا      ور الدكتور شهداء صاحل ن- ٢

:...............التوقيع  مشرفا ومناقشا     األستاذ الدكتور إمام أسراري- ٣

  :...............التوقيع  مشرفا ومناقشا    مصطفي الدكتور قريب اهللا بابكر- ٤

  يعتمد،

  عميد كلية الدراسات العليا

  
  

  األستاذ الدكتور مهيمن

  ١٩٥٦١٢١١١٩٨٣٠٣١٠٠٥ :رقم التوظيف

  وزارة الشؤون الدينية

  مجهورية إندونيسيا

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

  كليـة الدراسات العليا قسم تعليـم اللغـة العربيـة



ط

  إقرار الطالبة

  

  :أنا املوقعة أدناه، وبيانايت كاآليت

  أدي روسوايت:     االسم

  ٢-S/ ٠٩٧٢٠٠٨٢:   رقم التسجيل

  شارع كوباجنكوندانج قرية تيكال واجني مينيس فانديكالنج بانتني:     العنوان

ا لتوفري شرط لنيل درجة املاجستري يف أقر تعليم بأن هذه الرسالة اليت حضر

االنج مباللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

  : حتت املوضوع

  أثر المدخل المعرفي في ترقية استيعاب القواعد النحوية

  )االنج جاوا الشرقيةمببالتطبيق على املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة (

ا من إبداع غريي أو تأليف اآلخر ا وكتبتها بنفسي وما زور وإذا ادعى . حضر

ا فعال ليست من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على  ا من تأليفه وتبني أ أحد استقباال أ

ذلك، ولن تكون املسؤولية على املشرفني أو على كلية الدراسات العليا جامعة موالنا 

  .االنجمبحلكومية مالك إبراهيم اإلسالمية ا

  .هذا، وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جبربين أحد على ذلك

  ٢٠١١يوليو ٢ماالنج،

  توقيع صاحبة اإلقرار

  

  

  أدي روسواتي

  ٢-S/ ٠٩٧٢٠٠٨٢: رقم التسجيل



ي

  مستخلص البحث

، أثر املدخل املعريف يف ترقية استيعاب القواعد النحوية م٢٠١١أدي روسواتي، 

). االنج جاوا الشرقيةمببالتطبيق على املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة (

الدكتور قريب اهللا : األستاذ الدكتور إمام أسراري، واملشرف الثاين: املشرف األول

  .بابكر مصطفى

  ، ترقية استيعاب القواعد النحويةاملدخل املعريف: الكلمات األساسية

العلوم اإلسالمية لشعبة لتالميذ الصف الثاين املواد املهمةإن مادة القواعد النحوية إحدى 

ا أساس يف بناء الكفاية اللغويةمباملدرسة الثانوية اإلسالمية الثالثة والعربية يف  . االنج جاوا الشرقية، حيث أ

ا حيتاج إىل العملية التعليمية اجلذابة وال ميكن أن حيصل التعليم على النجاح إال باستخدام . واستيعا

تعليمها اتصفوقد . املداخل التعليمية أو الطرق أو األساليب املطابقة بأحوال الدارسني أو املادة التعليمية

بناء على هذه القضية، قامت و . ضعيفلقواعد النحويةلأن استيعاب التالميذ بمنذ تأسيس هذه الشعبة 

ا   .الباحثة بتجربة مدخل من مداخل تعليم اللغة العربية وهو املدخل املعريف ملعرفة أثره يف ترقية استيعا

يهدف هذا البحث إىل معرفة تطبيق تعليم القواعد النحوية باملدخل املعريف ومعرفة أثره يف ترقية 

يستخدم هذا البحث . العلوم اإلسالمية والعربيةلشعبةالصف الثاين عد النحوية لتالميذ استيعاب القوا

املنهج التجرييب على أساس املدخل الكمي بتجربة تعليم املوضوعات من مادة القواعد النحوية باملدخل 

تعليم كل موضوع ، قامت الباحثة من وبعد االنتهاء . املعريف يف حني وبالطريقة التقليدية يف حني آخر

  . تلميذا٢٠باالختبارات البعدية بعددهم 

تعليم القواعد النحوية على أساس يبتدئ) ١(:النتيجةيف هذا البحث، حصلت الباحثة على 

من القواعد إىل األمثلة حبيث تعرض الباحثة القواعد مث تضرب األمثلة عليها وبعد انتهاء املدخل املعريف

اعد واألمثلة، تنتقل الباحثة إىل التدريبات األولية حتقيقا لفهم التالميذ، ومن هدف هذه شرح القو 

يف ترقية استيعاب القواعد أثرا إيجابياإن للمدخل املعريف ) ٢(التدريبات تطبيق القواعد بشكل واع

الكفاية اللغوية ل يراعيلشعبة العلوم اإلسالمية والعربية هذا وألن هذا املدخالنحوية لتالميذ الصف الثاين 

ا   .ويهتم 

املداخل أو الطرق أو املدرسبناء على نتيجة البحث السابقة، ترجو الباحثة أن يستخدم

وعسى أن يكون هذا البحث . األساليب املناسبة بأحوال الدارسني ترقية لفهمهم وبناء لكفايتهم اللغوية

ذا املوضوع بتطويره يف املستويات املختلفة ويف املواد األخرى   .مرجعا للبحوث الالحقة املرتبطة 
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ABSTRACT

Ade Ruswatie, ٢٠١١. “The effect of cognitive approach in improving mastery of 
QawaidNahwiyah (experiment study at MAN ٣ Malang, East Java)”. 
Advisor: ١) Prof. Dr. Imam Asrori, M.Pd, ٢) Dr. Gareeb Allah Babiker 
Mustafa

Keywords: Cognitive Approach, improving mastery of Qawaid Nahwiyah

Qawaid Nahwiyah is one of several important subjects for ٢nd graders of 
MABI Program at MAN ٣ Malang, East Java. This subject is a basic skill to 
develop language competence, so that it needs an interesting teaching process. 
The teaching process will not easily succeed except the teacher applies any 
approach, method or strategy which suits to the students’ condition and also the 
material. Qawaid Nahwiyah has been taught since the inception of this program, 
but the students’ mastery of Qawaid Nahwiyah is still poor. By the existing of this 
phenomenon, the researcher conducted the study by doing an approach 
experiment in teaching Arabic, which is cognitive approach to see the effect in 
improving the mastery of Qawaid Nahwiyah.

This study is aimed to know the implementation of teaching 
QawaidNahwiyah with cognitive approach and the effect in improving the ٢nd

graders’mastery of Qawaid Nahwiyah at MABI Program of MAN ٣ Malang, East 
Java. This study used experiment method based on quantitative approach by 
testing the teaching of several chapters of Qawaid Nahwiyah using cognitive 
approach and conventional method. After the teaching of each chapter has 
completed the researcher give test to the whole students. 

And the result of the study shows: (١) The teaching of Qawaid Nahwiyah
based on cognitive approach is started from giving the pattern then the examples. 
In this case, the researcher explains the pattern and gives examples which are 
suitable with the pattern. After completing the teaching, the researcher gives the 
first exercise to know the students’ understanding. This exercise is done to 
implement the pattern intentionally. (٢) That cognitive approach has positive 
effect in improving the ٢ndgraders’ mastery of Qawaid Nahwiyah at MABI 
Program of MAN ٣ Malang, East Java, because this approach notices language 
competence.

From the result of this study, the researcher expects that every teacher who 
teaches QawaidNahwiyah uses approach, method or teaching strategy which suits 
to the students’ condition to improve their language competence. Hopefully, this 
study can be a reference for the following studies which are related to this topic so 
that it can be developed in different level also in different subject.
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ABSTRAK

Ade Ruswatie, ٢٠١١. “Pengaruh Pendekatan Kognitif dalam meningkatkan 
penguasaan Qawaid Nahwiyah (Studi Eksperimen di Madrasah Aliyah 
Negeri ٣ Malang Jawa Timur)”. Pembimbing: ١) Prof. Dr. Imam Asrori, 
M.Pd. ٢) Dr Gareeb Allah Babiker Mustafa

Kata Kunci: Pendekatan Kognitif, Peningkatan Penguasaan Qawaid Nahwiyah

Mata pelajaran Qawaid Nahwiyah merupakan salah satu pelajaran yang 
penting bagi siswa kelas ٢ MABI di Madrasah Aliyah Negeri ٣ Malang Jawa 
Timur. Karena mata pelajaran ini merupakan dasar untuk membangun kompetensi 
bahasa, sedangkan penguasaannya membutuhkan kepada proses pengajaran yang 
menarik. Sementara proses tersebut tidak akan sukses kecuali dengan 
menggunakan berbagai pendekatan, metode atau strategi yang sesuai dengan 
keadaan siswa atau dengan materi pengajaran. Pengajaran Qawaid Nahwiyah 
sudah berjalan semenjak berdirinya program ini dimana penguasaan siswa dalam  
Qawaid Nahwiyah sendiri lemah. Dengan adanya fenomena ini peneliti 
melakukan penelitian dengan melakukan eksperimen suatu pendekatan dalam 
pengajaran bahasa Arab yaitu pendekatan kognitif untuk mengetahui pengaruhnya 
dalam meningkatan penguasaan Qawaid Nahwiyah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi pengajaran Qawaid 
Nahwiyah dengan pendekatan kognitif dan pengaruhnya dalam meningkatkan 
pengusaan Qawaid Nahwiyah bagi siswa kelas ٢ MABI di Madrasah Aliyah 
Negeri ٣ Malang Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen 
berdasarkan pendekatan kuantitatif dengan mengeksperimenkan pengajaran judul-
judul dari materi Qawaid Nahwiyah dengan menggunakan pendekatan kognitif 
dan metode konvensional. Setelah selesai pengajaran dari setiap judul, peneliti 
mengadakan tes kepada ٢٠ siswa.

Adapun hasil penelitian ini: (١) Pengajaran Qawaid Nahwiyah 
berbasis pendekatan kognitif dimulai dari kaidah kemudian contoh. Dalam hal ini, 
peneliti menjelaskan kaidah dan memberikan contoh yang sesuai dengan kaidah 
tersebut. Setelah selesai, peneliti memberikan latihan pertama untuk meyakinkan 
pemahaman siswa. Latihan ini bertujuan untuk mengaplikasikan kaidah dengan 
penuh kesadaran. (٢) Bahwa pendekatan kognitif mempunyai pengaruh yang 
positif dalam meningkatkan penguasaan Qawaid Nahwiyah bagi siswa kelas ٢
MABI di Madrasah Aliyah Negeri ٣ Malang Jawa Timur, karena pendekatan ini 
memperhatikan kompetensi bahasa.

Dari hasil penelitian di atas, peniliti berharap agar setiap guru Qawaid 
Nahwiyah menggunakan pendekatan, metode atau strategi pengajaran yang sesuai 
dengan keadaan siswa untuk meningkatkan kompetensi bahasa mereka. Mudah-
mudahan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian 
selanjutnya yang berhubungan dengan judul ini sehingga dapat dikembangkan 
dalam tingkatan yang berbeda dan dalam mata pelajaran yang berbeda pula.
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المقدمة  -أ

ا وسيلة للتعبري عما يدور يف خاطر اإلنسان من إن    اللغة أداة للتفكري كما أ

، ووسيلة لالتصال نفسيةأفكار وما يف وجدانه من مشاعر وأحاسيس وخلجات 

اللغة أيضا أداة التعلم والتعليم، ولوالها ملا أمكن للعملية و والتفاهم بني الناس، 

ة بني املعلم واملتعلم أي لتوقفت احلضارة التعلمية أن تتم، والنقطعت الصلو التعليمية 

اإلنسانية وظلت حياة اإلنسان يف نطاق الغرائز الفطرية واحلاجات العضوية 

٥.احليوانية

. وتعترب اللغة العربية برتاثها األديب الضخم إحدى اللغات العظيمة يف العامل  

لغات العامل فمنذ العصور الوسطى متتعت هذه اللغة العاملية اليت جعلتها إحدى 

السامية اليوم وينبغي أن وبالنسبة إىل مدى تأثريها تعترب أعظم اللغات. العظيمة

  ٦.واحدة من اللغات املهمة يف العاملتعترب 

االت غموضا وصعوبة يف مناهج تعليم اللغة قواعد اللغة العربيةوتعد   من أكثر ا

ها بل غري ن الناطقني ببشكل عام وهذه الصعوبة ال تقتصر فقط على متعلميها م

                                                            
  ٣١.صالمرجع السابق،نايف حممود معروف، ٥
دار : القاهرة(، )بحث تجريبي(تصميم منهج لتعليم اللغة العربية لألجانب فتحى علي يونس، ٦

  ٢٣.ص) م١٩٨٧الثقافة، 



٢

أيضا على أبنائها ألسباب عديدة، ومن أحد األسباب الرئيسية هو صعوبة تنحسب

  ٧.قواعد النحو والصرف اليت تقدم للطالب يف خمتلف الصفوف

ا، وللوصول إىل هذا اهلدف، حيتاج    تعليم القواعد النحوية مهم الستيعا

ا املداخل أو الطرائق يف القواعدوالتعاليم العميقةتعليمها إىل بعض الرتكيزات تقار

.ومن املداخل اليت ترتكز يف القواعد هو املدخل املعريف. أو النظريات يف تعليمها

وكانت للنظرية املعرفية أو الطريقة املعرفية املعروفة باملدخل املعريف دور إجيايب يسهم به 

أن املتعلم هو الذي يسيطر على عملية التعلم املتعلم، ويف رأي أتباع هذه النظرية 

فيها وأن البيئة ليست هي املرجع األول واألخري يف التأثري إجيابا وسلبا يف ويتحكم

تم هذه النظرية باستيعاب اخلربات وتنظيم املدركات. نتيجة التعلم والكفاية اللغويةو

دوره على أي دور آخر ويؤكدون أن عقل املتعلم يطغي . حىت يستفيد منها املتعلم

فالعقل هو الذي خيتار من بني املدركات احلسية . تلعبه البيئة يف مجيع مراحل التعلم

واملثريات ما يناسب حاجات املتعلم ورغباته، وهو الذي يصنف هذه املدركات 

  ٨.بقةاويربط بينها وبني اخلربات الس

من الظواهر السابقة، تكون عملية تعليم القواعد ساعات طويلة، يقضيها   

  ٩.املوضوعات املعلمةجتاهاملدرس يف الشرح والتفضيل لتفهيم التالميذ 

لشعبة العلومالثاينفصالنحوية إحدى الدروس املقررة للالقواعد إن  

، وهذا الدرس االنجمبثالثة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الاإلسالمية والعربية

د أن التالميذ ال يزالون جيدون صعوبة عند رس املهمة يف هذه املدرسة بيو من الد

                                                            
، طرق تدريسه- مداخله- تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى أسسهحممود كامل الناقة،٧

    ٢٧١.ص) م١٩٨٥/ه١٤٠٥جامعة أم القرى معهد اللغة العربية وحدة البحوث واملناهج،: مكة املكرمة(

يد العريب، ٨ : بريوت(، ١-طاللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيق، تعلمصالح عبد ا

  ١٢.ص) م١٩٨١مكتبة لبنان، 

: ماالنج(، مذكرة الدورة التدريبية لمعلمي اللغة العربية في البرنامج الخاصعبد الرمحن بن إبراهيم، ٩

  ٤٧.ص)م٢٠٠٣/ه١٤٢٣جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، 



٣

داخل أو طرائق أو إىل عدة ممهاستيعابه، وحيتاج معلّ وألن هذا الدرس صعب تعلمه

  .ها من املعلمأساليب لتعليمه ليستوعبه التالميذ بعد متام إلقائ

الثاين الصفمن املواد املخيفة لدى التالميذ يف واحددرس القواعد النحوية  

االنجمبية احلكومية الثالثة املدرسة الثانوية اإلسالملشعبة العلوم اإلسالمية والعربية يف 

م القواعد النحوية نتائج ؤثر تاثريا كبريا علىيأن ذلكحىتجاوا الشرقية استيعا

م جيعل  يرغبون عن تعلمها و جيعلهم و    .اا ضعيفة جدّ كفاء

تروم الباحثة أن تقوم بتجربة مدخل من مداخل بناء على احلقائق السابقة  

تعليم اللغة العربية يف تعليمها وهو املدخل املعريف، ملعرفة أثره يف ترقية استيعاب 

حىت يكونوا فامهني ومستوعبني القواعد النحوية نظرية النحويةَ التالميذ القواعدَ 

  .وتطبيقا

البحثأسئلة  - ب

بناء على خلفية البحث السابقة، حتدد الباحثة األسئلة اليت ميكن تقدميها،   

  :وهذه األسئلة تدور حول ما يلي

الثاين الصفلتالميذ كيف يتم إجراء تعليم القواعد النحوية باملدخل املعريف - ١

جاوا االنجمباملدرسة الثانوية اإلسالمية الثالثة لشعبة العلوم اإلسالمية والعربية يف 

؟الشرقية

الثاين الصفتالميذ لالقواعد النحويةيف يف ترقية استيعابأثر املدخل املعر ما- ٢

سالمية احلكومية الثالثة املدرسة الثانوية اإللشعبة العلوم اإلسالمية والعربية يف 

؟جاوا الشرقيةاالنجمب

أهداف البحث  - ج

  :الباحثة الوصول إليها يف حبثها هيترومأما األهداف اليت       



٤

لشعبة الثاين الصفعريف لتالميذ باملدخل املإجراء تعليم القواعد النحوية وصف- ١

جاوا االنجمباملدرسة الثانوية اإلسالمية الثالثة العلوم اإلسالمية والعربية يف 

.الشرقية

الصفتالميذ لالقواعد النحويةيف يف ترقية استيعاباملدخل املعر أثر وصف- ٢

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية يف لشعبة العلوم اإلسالمية والعربيةالثاين 

.جاوا الشرقيةاالنجمبالثالثة 

البحثفرضية  -د

سيسهم تطبيق املدخل املعريف يف جمال تعليم القواعد النحوية أن ترى الباحثة       

لشعبة العلوم اإلسالمية الثاين الصفتالميذ لالقواعد النحويةاستيعابيف ترقية

.جاوا الشرقيةاالنجمبةاإلسالمية احلكومية الثالثيف املدرسة الثانوية والعربية

أهمية البحث  -ه

األمهية النظرية- ١

ترجو الباحثة من نتيجة حبثها أن تكون إسهاما مفيدا ومدخال فكريا يف   

باستخدام املدخل تأكيد جناح تعليم القواعد النحوية لرتقية استيعاب املتعلمني 

وأن يكون هذا البحث أساسا للباحثني اآلخرين يف استخدام املدخل املعريف

.املعريف لرتقية استيعاب القواعد النحوية

التطبيقيةاألمهية - ٢

تطّورا سريعا، وأن تكون هي ر علومها ومعارفها أن تتطوّ ، نفسهاةللباحث  -)أ

تمع عامةمنتفعة ا خاصة وا .ا يف حيا
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أن تكون نتيجة البحث مداخلة ومعلومات تعليمية عن ، للمدرسة  -)ب

استخدام  املدخل املعريف لرتقية استيعاب القواعد النحوية باملدرسة الثانوية 

.االنج جاوا الشرقيةمباإلسالمية احلكومية الثالثة 

يسري أن تكون منوذجا للمدخل يف تعليم القواعد النحوية حىت ،سللمدرّ   -)ج

التالميذ ويستطيع استخدام ىوجود امللل لدال يسبب و التعليم سريا حسنا 

.القواعد النحويةيف فهمريقي استيعاب التالميذلهذا املدخل 

م موضوعات القبالتالميذ يف أن يؤثر ،يذمللتال  -)د واعد النحوية رتقية استيعا

.تعليمهااليت قد متّ 

  

حدود البحث  -و

احلد املوضوعي- ١

المدخل المعرفي في ترقية استيعابأثر حددت الباحثة هذا البحث يف 

لشعبة العلوم اإلسالمية والعربية الثاني الصفتالميذ القواعد النحوية لدى

.ماالنج جاوا الشرقيةبالمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية الثالثة في 

احلد املكاين- ٢

االنج، مبسالمية احلكومية الثالثة سيتم تطبيق هذا البحث يف املدرسة الثانوية اإل

.جاوا الشرقيةماالنج ٧املوقع يف شارع باندونج رقم 

احلد الزماين- ٣

السنة من لشعبة العلوم اإلسالمية والعربيةالثاينالصفسيجرى هذا البحث يف 

  م٢٠١١-٢٠١٠: الدراسية
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      تحديد المصطلحات  - ز

املدخل املعريف- ١

الفردي حنو مهارة املدخل الذي يعطي االهتمام اخلاص بعمليات التفكري هو 

تم النظرية املعرفية بدراسة ١٠.التفكري انتقادا وابتكارا ومهارة التعلم والدافعية و

العمليات العقلية الداخلية اليت حتدث داخل عقل املتعلم من كيفية اكتسابه 

  ١١.للمعرفة وتنظيمها وختزينها يف ذاكراته

ستيعاباال- ٢

واملراد ١٢،استيفاءمبعىن استيعاب- يستوعب- هو املصدر من استوعب

النظريةالقواعد النحوية من ناحيتهم يف فهمباالستيعاب هنا استعياب التالميذ

    . والتطبيقية

القواعد النحوية- ٣

اليت تصف نظام تركيب العناصر اللغوية وهي هي إحدى العناصر اللغوية 

اعد تركيب اجلمل والكلمات وعملها يف حالة االستعمال، ويقنن أيضا القو 

    ١٣.والتعليمات اليت تتعلق بأواخر الكلمات يف اجلمل والعبارات

شعبة العلوم اإلسالمية والعربية- ٤

هي أحد الفصول أو الربامج املوجودة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

دفجاوا الشرقيةاالنجمبالثالثة  أفكار إعداد كوادر العلماء املثقفني بإىلاليت 

  .وهذا عن طريق مجع الرتبية احلديثة والرتبية املعهدية. واسعة

  

                                                            
١٠http://www.scribd.com/
١١http://www.acofps.com/

) م١٩٨٥/ه١٤٠٥الدار اهلندسية، : مصر(،٢، ج ٣- طلمعجم الوسيطجممع اللغة العربية، ا١٢

  ١٠٨٥.ص

، اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسهاطه علي حسن الدليمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، ١٣

  ١٨١.ص)م٢٠٠٥دار الشروق، : األردن-عمان(
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الدراسات السابقة  - ح

اليت تتعلق البحوثمنبعد أن تأملت الباحثة البحوث الكثرية، مل جتد      

استراتيجية النظرية مستفيد معارف، :حول املدخل املعريف، وهوإال حبثا ببحثها 

بالتطبيق على تالميذ الصف الرابع يف مدرسة (المعرفية لتنمية مهارة الكالم،

ويهدف إىل معرفة إجياد . ٢٠١٠، )االبتدائية االسالمية مباالنج" ياسفوري"

األساليب النموذجية يف تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم لتالميذ املدارس االبتدائية 

يف جناح عملية على ضوء النظرية املعرفية اليت تناسب ميوهلم وبالتايل تساعدهم

ويهدف كذلك إىل معرفة ترقية مهارة الكالم لتالميذ الصف . تعليمهم هذه اللغة

االبتدائية اإلسالمية مباالنج باستخدام املادة والطريقة " ياسفوري"الرابع يف مدرسة 

:وحصل الباحث على نتائج البحث اآلتية.التعليمية الناشئة يف إطار النظرية املعرفية

لطرائق أو األساليب لتطبيق اسرتاتيجية النظرية املعرفية يف تعليم اللغة إن أنسب ا- ١

العربية لتنمية مهارة الكالم هو تقدمي فهم الدارسني للمفردات وطريقة نطقها مث 

ة يف اللاتعرفتهم السابقة يف املوضوععليم القواعد الرتكيبية مستعينا مبت غة املشا

ملفردات املدروسة زيادة لفهم القواعد، مث األم مع ذكر األمثلة مستخدما ا

ينبغي أن يراعي ونسبة تعليم القواعد وتطبيق احملادثة.تطبيقها يف الكالم واحملادثة

.قدرة الدارسني يف الفهم والرتكيز

يف تطوير مهارة تعليم اللغة العربية هلا دور مهمإن اسرتاتيجية النظرية املعرفية يف- ٢

١٤.عند الناطقني بغريهاالكالم يف مجيع عناصرها

  :أما ما يتعلق بتعليم القواعد وجدت الباحثة عدة حبوث، منها      

                                                            
على تالميذ الصف بالتطبيق (استراتيجية النظرية المعرفية لتنمية مهارة الكالم مستفيد معارف، ١٤

جامعة : ماالنج(رسالة ماجستري غري منشورة، ،)االبتدائية االسالمية بماالنج" ياسفوري"الرابع في مدرسة 

  ٩٨.ص) م٢٠١٠موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية،
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اكتساب العناصر الصرفية والنحوية في دروس المحادثة من حممد توفيق، - ١

يهدف . ٢٠٠٣،طالب المدرسة الثانوية بدار اللغة والدعوة راشي باسوروان

هذا البحث إىل معرفة اكتساب الدارسني للقواعد الصرفية يف تعليم احملادثة 

م للقواعد  باملدرسة الثانوية بدار اللغة والدعوة راشي باسوروان ومعرفة اكتسا

ة إىل حدوث األخطاء يف إمتام اكتساب يدمل املؤ النحوية وكذلك معرفة العوا

وية يف تعليم احملادثة باملدرسة الثانوية دار اللغة الدارسني للقواعد الصرفية والنح

اللغة كان دارسو: باحث على نتائج البحثل الوحص. والدعوة راشي باسوروان

العربية على العموم يقعون يف مرحلة النهضة إال يف استخدامهم الفعل باعتبار 

ألخطاء هي أما العوامل املؤدية إىل ا. الزمن، وهو يكون يف مرحلة اخلطأ العشوائي

م على قواعد الصرف والنحو وقلتهم يف التدريبات  علىقلة الدارسني يف قدر

ها بطريقة تكييف الدارسني وأن األخطأ ميكن حلّ . استخدام هاتني القاعدتني

م على قواعد اللغة العربية صرفية كانت أم حنوية وكثرة التدريبات  على قدر

١٥.شفهية كانت أم حتريرية

ضيف لترقية تعليم النحو يتجديد النحو لشوقاستخدام كتاب نصار الدين، - ٢

ويهدف هذا . ٢٠٠٨، بالتطبيق على جامعة ماترام اإلسالمية الحكومية

البحث إىل معرفة عملية تعليم النحو يف قسم تعليم اللغة العربية للمرحلة الثانوية 

جبامعة ماترام اإلسالمية احلكومية ومعرفة فعالية تعليم النحو باستخدام كتاب 

وحصل الباحث على . جتديد النحو لشوقي ضيف يف قسم تعليم اللغة العربية

ملية تعليم النحو جبامعة ماترام اإلسالمية احلكومية غري إن ع) ١: (نتائج البحث

تعليم النحو املرجوة يف مرحلة ما بالتفاصيل عالة ألن األستاذ ال يثبت أهداف ف

                                                            
اكتساب العناصر الصرفية والنحوية في دروس المحادثة من طالب المدرسة حممد توفيق، ١٥

جامعة موالنا مالك إبراهيم : ماالنج(رسالة ماجستري غري منشورة دار اللغة والدعوة راشي باسوروان،الثانوية ب

  ٧٠.ص) م٢٠٠٣اإلسالمية احلكومية ،
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وال يكتبها يف اخلطة الدراسية وذلك تصري كفاءة الطالب غري متسلسة من 

ة الصعبة املتخذة واألستاذ يعطي الطلبة املادة النحوي. املرحلة األوىل إىل الرابعة

أما .من الكتب املطولة فال يستمتعون بالدراسة ويكون التعليم بدون فائدة هلم

إن ) ٢(.الطريقة املستخدمة طريقة واحدة ووسيلة بصرية فقط دون الغري

استخدام كتاب جتديد النحو لشوقي ضيف يرقي فعالية تعليم النحو جبامعة 

. حث اإلجرائي يف الفصل بالدورينبطريقة البماترام اإلسالمية احلكومية 

١٦.كل دورللقياس النجاح ستبانةواستخدام املالحظة واالختبار واال

تخدام قواعد اللغة العربية مشكالت الطالب في اسحكمي وحيودي، - ٣

ويهدف هذا البحث إىل معرفة . ٢٠٠٩، )دراسة وصفية تحليلية تقويمية(

مشكالت طالب الفصل الثاين يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة 

م يف استخدام اجلملة الفعلية مب االنج يف استخدام حروف جر ومعرفة مشكال

م تقع بسبب عدم استخدام : وحصل الباحث على النتائج. واالمسية إن مشكال

يف الكتابة يقع، واخلطأمسيةة الفعلية بل اجلملة االواجلملحرف اجلر

١٧.واستعماله

  :دراسات السابقة، عّلقت الباحثة كما يليباإلضافة إىل نتائج ال    

اسرتاتيجية النظرية املعرفية لتنمية مهارة يفتبحثمستفيد معارفإن دراسة - ١

معارفمستفيدفهناك فرق واضح بني هاتني الدراستني يعين دراسة . الكالم

                                                            
استخدام كتاب تجديد النحو لشوقي ضيف لترقية تعليم النحو بالتطبيق على نصار الدين، ١٦

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية : ماالنج(رسالة ماجستري غري منشورة، ،جامعة ماترام اإلسالمية الحكومية

  ١٠٦.ص) م٢٠٠٨احلكومية،
دراسة وصفية تحليلية (مشكالت الطالب في استخدام قواعد اللغة العربية حكمي وحيودي، ١٧

.ص) م٢٠٠٩احلكومية ،جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية : ماالنج(رسالة ماجستري غري منشورة ،)تقويمية

١٨٥  
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بأثر املدخل املعريف يف ترقية ، وأما دراسة الباحثة تتعلق الكالمتتعلق مبهارة 

.استيعاب القواعد النحوية

اكتساب العناصر الصرفية والنحوية يف دروس يفتبحثإن دراسة حممد توفيق،- ٢

فهناك ، احملادثة من طالب املدرسة الثانوية بدار اللغة والدعوة راشي باسوروان

باكتساب تتعلقحممد توفيقضح بني هاتني الدراستني يعين دراسة فرق وا

وأما دراسة الباحثة تتعلق بأثر العناصر الصرفية والنحوية يف دروس احملادثة 

.املدخل املعريف يف ترقية استيعاب القواعد النحوية

استخدام كتاب جتديد النحو لشوقي ضيف إن دراسة نصار الدين، تبحث يف - ٣

فهناك فرق النحو بالتطبيق على جامعة ماترام اإلسالمية احلكوميةلرتقية تعليم

استخدام كتاب بنصار الدين تتعلق واضح بني هاتني الدراستني يعين دراسة

وأما دراسة الباحثة تتعلق بأثر جتديد النحو لشوقي ضيف لرتقية تعليم النحو

.املدخل املعريف يف ترقية استيعاب القواعد النحوية

مشكالت الطالب يف استخدام قواعد اللغة يفيودي، تبحثحكمي وح- ٤

دراسة حكمي وحيودي فهناك فرق واضح بني هاتني الدراستني يعينالعربية

وأما دراسة الباحثة تتعلق شكالت الطالب يف استخدام قواعد اللغةتتعلق مب

  .بأثر املدخل املعريف يف ترقية استيعاب القواعد النحوية

ا الباحثة ختتلف للباحثةوعلى ضوء هذا التعليق يتضح        أن الدراسة اليت ستقوم 

أثر املدخل املعريف يف ترقية ألن الباحثة تقوم بالدراسة عن . عن الدراسات السابقة

ومل يبحث أحد من الدراسات السابقة عن ارتباط هذا استيعاب التالميذ القواعد النحوية

  .املدخل بالقواعد النحوية
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري

  

  المدخل المعرفي: المبحث األول

مفهوم المدخل والطريقة واألسلوب  -أ

بعضها جمموعة من االفرتاضات اليت تربطهو )Approach(املدخل       

ادلة، هذه االفرتاضات تتصل اتصاال وثيقا بطبيعة اللغة وطبيعيت بببعض عالقة مت

هي كل ما تتضمنه عملية التدريس سواء ) Method(أما الطريقة . تدريسها وتعلمها

أكانت تدريس علوم أو رياضيات أم موسيقي، فالتدريس كله سواء أكان جيدا أم 

أنواع التنظيم وبعض رديئا جيب أن يتضمن بعض أنواع االختبار واالنتقاء، وبعض

فإنه اخلطط والتدابري )Technique(خبالف األسلوب . وسائل وأساليب العرض

ا فعال يف حجرة الدراسة وتستخدم لتحقيق  واخلطوات والوسائل اليت تأخذ مكا

اهلدف من عملية التدريس يف املوقف التعليمي ذاته، وجيب أن ترتبط هذه اخلطط 

ا قويا باإلطار العام للطريقة، وبالتايل جيب أن يكون بينهما والتدابري واخلطوات ارتباط

وبعبارة أخرى، أن املدخل هو اإلطار .وبني املدخل األساسي انسجام واتساق كامل

العام للطريقة والطريقة هي اإلطار العام لألسلوب واألسلوب هو الصورة اإلجرائية 

ذ الطريقة اليت تتطابق بدورها للطريقة وميكن القول مبعىن آخر أن األسلوب هو تنفي

  ١٨.مع املدخل

  

                                                            
انظر إىلكذلك و ٤٣. ، صالمرجع السابقحممود كامل الناقة،١٨
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M) p.٣٨, 

M. Abdul, Uril Baharuddin, Bisri Mustofa, Pembelajaran Bahasa Arab-Pendekatan-
Metode-Strategi-Materi dan Media, (Malang: UIN-Malang Press,٢٠٠٨ M ) p.٣-٢



١٢

مفهوم المدخل المعرفي ونشأته  - ب

مفهوم المدخل المعرفي-١

املدخل املعريف هو املدخل الذي يعطي االهتمام اخلاص بعمليات التفكري 

تم النظرية ١٩.الفردي حنو مهارة التفكري انتقادا وابتكارا ومهارة التعلم والدافعية و

املعرفية بدراسة العمليات العقلية الداخلية اليت حتدث داخل عقل املتعلم من كيفية 

وقد أطلق على هذا املدخل عدة ٢٠.اكتسابه للمعرفة وتنظيمها وختزينها يف ذاكراته

النظرية املعرفية ومنها النظرية املعرفية لتعلم الرموز اللغوية ونظرية : منهامصطلحات، 

وحل الرموز اللغوية، واملداخل املعرفية، واملدخل املعريف لتعلم اللغات، والطريقة الفهم 

غري أن هذه املصطلحات تدل على أمر واحد . املعرفية والطرائق املعرفية، وغري ذلك

هو أن ما نتحدث عنه ليس طريقة باملعىن التقليدي املعروف لدى السلوكيني وإمنا 

ميكن أن يندرج حتته عدد . األجنبيةيم اللغات هو مذهب أو مدخل من مداخل تعل

  ٢١.من األساليب واإلجراءات واألنشطةةمن الطرائق، وأن يطبق يف صور خمتلف

رتكز على القاعدة اليت يبىن عليها الكثري من طرق تدريس وكان هذا املدخل ي

أفضل من كل ما اللغات يف الوقت احلاضر كما يعترب بعض اللغويني هذه النظرية 

  ٢٢.بقها يف تفسري عملية استيعاب اللغة وتعلها قومية كانت أم أجنبيةس

نشأة المدخل المعرفي- ٢

كانت االجتاهات املعرفية يف علم النفس قد بدأت تظهر يف وقت مبكر من 

ا تسيطر على ميادين التعلم والتعليم إال يف النصف الثاين  القرن العشرين، بيد أ

كتابا يف علم النفس الرتبوي عام )Ausubel(منه، وخباصة عندما أصدر أوزوبل 

                                                            
١٩http://www.scribd.com/
٢٠http://www.acofps.com/

  ١٢١. ص)م١٤٢٣/م٢٠٠٢(المرجع السابقعبد العزيز بن إبراهيم العصيلي، ٢١
يد العريب، ٢٢     ١٣. ، صالمرجع السابقصالح عبد ا



١٣

يرى أوزوبل أنه . Educational Psychology: A Cognitive View: م عنوانه١٩٦٨

ينبغي أن يكون التعلم ذا معىن حقيقي عميق لدى املتعلم مرتبطا بتكوينه وفكره 

. من حولهوجزءا مهما من شخصيته وأن يكون عونا له على فهم احلياة والعامل

ويعتقد أن هذا النوع من التعلم لن يتم ما مل تقدم املعلومات للمتعلم بطريقة مرتابطة 

  ٢٣.سقة حبيث تتصل معلوماته اجلديدة مبعلوماته السابقةمتنا

أوهلما النقد الشديد الذي : التفكري يف هذه النظرية كرد فعل ألمرينوبرز

وثانيهما ما استجد من دراسات لغوية خاصة يف. وجه للطريقة السمعية والشفوية

جمال النحو التحويلي التوليدي ومن دراسات نفسية خاصة يف جمال علم النفس 

    ٢٤.املعريف

وترفض النظرية املعرفية أن التعلم هو نتيجة ملؤثرات خارجية فقط ويسخر 

من السلوكيني الذين يعتقدون أن عقل املتعلم هو صفحة بيضاء تسيطر أتباعها

أفكار ويؤكد أتباع النظرية املعرفية أمهية الدور ة ما يرتاءى هلا منيعليها العوامل البيئ

اإلجيايب ويتحكم فيها وأن البيئة ليست هي املرجع األول واألخري يف التأثري إجيابا أو 

  ٢٥.سلبا يف نتيجة التعلم

فالعقل هو الذي خيتار من بني املدركات احلسية واملثريات ما يناسب 

املدركات ويربط بينها وبني اخلربات حاجات املتعلم ورغباته وهو الذي يصنف هذه 

، مث حيدد بناء على ذلك نوع االستجابة املالئمة حسب الظروف احمليطة السابقة

  ٢٦.باملتعلم
  

                                                            
  ١٢٠-١١٩. ص)ه١٤٢٣/م٢٠٠٢(، المرجع السابقعبد العزيز بن إبراهيم العصيلي، ٢٣
منشورات : إيسيسكو(، اللغة لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبهتعليمرشدي أمحد طعيمة، ٢٤

  ١٣٩. ص) م١٩٨٩/ه١٤١٤للرتبية والعلوم والثقافة، املنظمة اإلسالمية 
يد العريب، ٢٥   ١٢. ص، المرجع السابقصالح عبد ا
مطابع :الرياض(النظرية اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي، ٢٦

  ٦٧. ص) م١٩٩٩/ه١٤٢٠التقنية ،



١٤

أهداف المدخل المعرفي ومالمحه  - ج

  ٢٧:وميكن أن نوجز أهم أهداف املدخل املعريف ومالحمه كما يلي      

تتقرب من كفاية الناطقني االهتمام ببناء الكفاية اللغوية لدى املتعلم، حبيث - ١

باللغة اهلدف، وأن تكون نابعة من رغبة املتعلم ال مفروضة عليه، وأن تغلب 

.جوانبها على جوانب األداء

الوسيلة املثلى لبناء هذه الكفاية لدى املتعلم هي السيطرة على قواعد اللغة - ٢

ة، بأساليب معرفية عقلية ابتكاري......اهلدف يف األصوات والنحو والصرف

ليتمكن من توليد مجل وعبارات مل يسمعها من قبل، وأن يكون قادرا على 

ا من قبلقفاالتصرف يف مو  .لغوية اتصالية مل مير 

ا نظام دقيق - ٣ إشعار املتعلمني بأمهية القواعد يف اكتساب اللغة، والتأكيد على أ

متقن وليست أشكاال وقوالب سطحية ميكن حفظها واسرتجاعها يف مواقف 

ة .مشا

تنمية القدرات الذهنية لدى الطالب يف جمال تعلم اللغة، من خالل التدريب - ٤

على أسس اإلنتاج، وقواعد االستقراء واالستنتاج، وجماال التطبيق ومبادئ 

.التعميم

جعل التعلم ذا معىن لدى الطالب، وهذا يتطلب منه الرتكيز على جانب املعىن - ٥

خبرباته ومعارفه السابقة، قبل ترديد الرتاكيب والتأكد من فهمه له، وربطه 

وحفظها، بل قبل حفظ القواعد نظريا، كما يتطلب معرفة املتعلم أهداف 

.األنشطة اليت ميارسها

                                                            
- ١٤٠. ص، المرجع السابقوكذلك انظر رشدي أمحد طعيمة، ١٢٤-١٢١. ، صالمرجع نفسه٢٧

١٤٢  



١٥

عن قواعد اللغة وقوانينها العامة، على املعلم أن يبدأ مع طالبه من املعلوم لديهم - ٦

.قدم هلم املعلومة اجلديدةوقواعد اللغة اهلدف وعناصرها بصفة خاصة، قبل أن ي

على املتعلم أن يلم بالفكرة الرئيسية للمادة العلمية أو النص، وخيمن اجلوانب - ٧

هولة فيها من كلمات وعبارات، بناء على معلوماته السابقة، وعلى املعلم أن  ا

.يدرب طالبه ويساعدهم على التقدم يف هذا األسلوب

مني، وخباصة يف املهارات األربع، ألن كل االهتمام بالفروق الفردية بني املتعل- ٨

.إنسان لديه قدرة خاصة يف تعلم مهارات معينة دون غريها

ال يقتصر هذا املدخل على أمناط حمددة أو أساليب معينة للتدريس، بل يعطي - ٩

املعلم حرية اختيار األساليب واإلجراءات وتنظيمها، حسب ما يقتضيه املوقف، 

.مراعيا ما بينهم من فروق فرديةوما يراه مناسبا لطالبه، 

أو أي لغة وسيطة، ما هذا املدخل ال حيرم االستعانة باللغة األم للمتعلمني -١٠

ا تس .هم يف فهم الطالب للدرس فهما معرفيادام أ

احلوارات والتدريبات بأنواعها ليست جزءا مهما يف هذا املدخل، وإمنا يلجأ -١١

.إليها املعلم عند احلاجة

ء اللغوية جزء مهم من النشاط اللغوي داخل الفصل، إذ تصويب األخطا-١٢

يطلب من املتعلم أن يستعمل اللغة اهلدف مبجرد معرفته بقواعدها، وأن يكون 

استعماله هلا دقيقا، ما جيعل اخلطأ أمرا ال مفر منه، وحينئذ ال بد من تصويبه 

.حىت ال يرسخ يف ذهن املتعلم

خبط واحد، يبدأ بالفهم الواعي، ودراسة ة يف ضوء هذا املدخل ر تعليم اللغمي-١٣

تركيب جمردة، وينتهي باملمارسة، وتعد املواد التعليمية وفق هذه اخلطوات، متبعة 

.املنهج القياسي

  

  



١٦

التعليم باستخدام المدخل المعرفيخطوات  -د

  ٢٨:ما يليوات التعليم يف ضوء هذا املدخل من خط      

إعداد موضوع الدرس يف الكتاب املقرر- ١

م على التالميذاملدرس الفصل ويسليدخل- ٢

يبدأ املعلم بشرح القاعدة مث ضرب أمثلة عليها- ٣

معىن من األنشطةتللتعليم مواقف ذا- ٤

يستخدم املعلم اللغة الوسيطة- ٥

تصحيح األخطاء جزء ال يتجزأ من النشاط اللغوي يف الفصل- ٦

وينتهي باملمارسة مير التعليم يف ضوء هذه النظرية خبط واحد يبدأ بالفهم الواعي - ٧

.وبدراسة الرتكيب جمردة لرياها بعد ذلك مستعملة يف سياق

مراحل التعلم في حجرة الدراسة حسب هذه النظرية  -ه

من مراحل التعلم حسب هذه النظرية يف حجرة الدراسة عند تعلم لغة أجنبية،   

  ٢٩:منها

يسأل املدرس سؤاال باللغة األجنبية- ١

يسمعها من اليتينتقي، من بني كل األصواتإذا كان الطالب منتبها فسوف - ٢

ا املدرس، سعال أو وقع أقدام أو ضجة املرور،  األصوات اللغوية اليت ينطق 

فإذا أحس بأنه يستطيع أن يتفهمها بدأ يف إدراك العالقات بني هذه األصوات 

.من حنو وصرف وأخذ ينظم هذه املثريات بطريقة تعينه على فهمها

                                                            
وانظر أيضا رشدي أمحد ١٢٦ص ، )ه١٤٢٣/م٢٠٠٢(، المرجع السابقعبد العزيز العصيلي، ٢٨
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١٧

هذه الرموز اللغوية وخرباته السابقة يف تفسري معانيها يطابق الطالب بني- ٣

ا النحوية ا وعالقا وينتهي إذا كان موقفا إىل فهم معىن . ومعرفته مبفرادا

.السؤال

د يفعله زمالؤه يف حدود قدراته اللغوية ومعرفته مبا يريده املدرس عادة ومبا ق- ٤

منتقيا أفضل دأ الطالب صياغة رده على السؤالومدرسه فإذا أخطأ يب

.االحتماالت الصحيحة مث يرفع إصبعه معلنا رغبته يف اإلجابة

جييب الطالب عن السؤال وهو يالحظ ما يعتمل من أثر األحاسيس على وجه - ٥

مدرسه ورد فعل زمالئه ويعدل من إجابته على ضوء هذه الظروف ورغبته هو 

.يف إظهار متابعته للدرس وتفوقه على غريه

م هلذه اإلجابة بالقول أو الفعل وشعر بدأ املدرس إذا - ٦ وباقي الطلبة استحسا

أي إذا كان هناك تعزيز . الطالب بالرضاء النفسي لتحقيقه بعض دوافعه

خارجي وذايت، حسي وأديب، تعلم الطالب اإلجابة الصحيحة عن هذه األسئلة 

وطريقة اإلجابة عن أي سؤال يتبع نفس القواعد العامة اليت استخدمها يف 

إلجابة عنها، أي أن يكون قد توصل إىل قواعد تعينه على حل املشكالت ا

ة وتعلم بذلك كيف يتعلم .مشا

  

  

  

  

  

  

  



١٨

  القواعد النحوية: المبحث الثاني

مفهوم النحو ونشأته  -أ

مفهوم النحو-١

إن مراد تسمية هذا العلم باسم النحو هو قول على بن أيب طالب أليب 

ما أحسن هذا :"واهتدى إليه من بعض أسسهاألسود ملا عرض عليه ما استنبطه

  ٣١.والنحو مبعىن القصد حنو الشيء٣٠".انح هذا النحو!! النحو الذي حنوت

كما يبدو بالدراسة النحوية يلحق أيضا بالتعاريف الكثرية عند بعض النحاة 

  :واللغويني ممن عنوا النحو، ومن هذه التعاريف منها

يف تصرفه من إعراب وغريه، كالتثنية انتحاء مست كالم العرب :"قال ابن جين- ١

واجلمع والتحقري والتكسري واإلضافة والنسب والرتكيب وغري ذلك، ليلحق 

ا وإن مل يكن منهم  من ليس أهل اللغة العربية بأهلها يف الفصاحة، فينطق 

٣٢".، وإن شّذ بعضهم عنها رّد به إليها

اللغة، وإمنا هو ليس هو ) Grammarعلم القواعد(النحو :"قال كمال بشر- ٢

منظومة القواعد والقوانني الضابطة ألحكامها، واليت يسري وفقا هلا أهل 

٣٣".اللغة

م يف االستعمال :"قال طه أبو حامد الغزايل- ٣ يفهم به خطاب العرب وعاد

إىل حد مييز بني صريح الكالم وجممله، وحقيقته، وجمازه، وعامة، وخاصة، 

٣٤".ونصبه، وفحواه، وحلنه، ومفهومهوحمكمة، ومتشابه، ومطلقه، ومقيده،

                                                            
ر الشواف للنشر والتوزيع، دا: الرياض(الوسيط في تاريخ النحو العربيعبد الكرمي حممد األسعد، ٣٠
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١٩

علم يعرف به وظيفة كل كلمة داخل اجلملة وضبط أواخر :" قال فؤاد نعمة- ٤

ا ٣٥".الكلمات وكيفية إعرا

علم يبحث يف بناء اجلملة أي نظم الكلمات داخل :"قال حممد علي اخلويل- ٥

٣٦".اجلملة

ضافة إىل يهتم النحو بدراسة العالقات بني الكلمات يف اجلمل، باإل    

العناية بأحوال اإلعراب، وميتد مفهوم النحو إىل الرتاكيب فهو يبحث فيها وما 

ا من خواص فالنحو يعمل على تقنني القواعد والتعميمات اليت تصف ٣٧.يرتبط 

تركيب اجلمل والكلمات وعملها يف حالة االستعمال كما يعمل على تقنني 

٣٨.القواعد والتعميمات اليت تتعلق بضبط أواخر الكلمات

وينقسم تعريف النحو كذلك إىل مفهومه عند العلماء القدماء واحملدثني،     

أما الثاين يقولون . لم يعرف به أواخر الكلمات إعرابا وبناءفاألولون يعرفون أنه ع

إن النحو غري قاصر على إعراب الكلمات، إمنا امتد إىل اختيار الكلمات، 

واالرتباط الداخلي بينها، والتأليف بني هذه الكلمات يف نسق صويت معني، 

  ٣٩.والعالقة بني الكلمات يف اجلملة والوحدات املكونة للعبارات

ة القول أن النحو هو علم دراسة اجلملة ليضع القواعد اليت تصون وخالص

. وأصبح النحو معروفا بدراسة اإلعراب. املتكلم عن اخلطأ بأحوال أواخر الكلمات

                                                                                                                                                                      
  ٣٠.ص) م٢٠٠٠دار الشروق، : القاهرة(النحو والداللةحممد محاسة عبد اللطيف، ٣٤
  ٣.ص) ، دون السنةتوكو كتاب اهلداية: سورابايا(ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة، ٣٥
  ٩٦.ص) م١٩٩٣دار الفالح، : األردن(مدخل إلى علم اللغة: حممد علي اخلويل٣٦
أساسيات تعليم اللغة العربية والتربية فتحى على يونس وحممود كامل الناقة وعلى أمحد مدكور، ٣٧

  ٢٦٩. ص) م١٩٨١دار الثقافة للطباعة والنشر، : القاهرة(الدينية
دار الثقافة : القاهرة(تعليم اللغة العربية والتربية الدينيةرشدي خاطر ومصطفى رسالن، حممد ٣٨

  ١٨١. ص) م٢٠٠٠والنشر والتوزيع، 

. ص) م١٩٧٩مكتبة النهضة املصرية، : القاهرة(١-ططرق تعليم اللغة العربية،عبد القادر أمحد،٣٩

١٦٧  
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ولكن هذا الكالم ليس دقيقا، قد اهتم النحاة باإلعراب اهتماما شديدا، مما جعل 

حيصروا الدرس النحوي البعض يسمى علم النحو علم اإلعراب، ولكن النحاة مل

فهو :" يف قضية اإلعراب فقط، فالنحو عندهم أمشل وأوسع، ويذهب السيوطي

ا يف ألفاظ العرب من جهة ما يتألف حبسب  صناعة علمية ينظر هلا أصحا

استعماهلم، لتعرف النسبة بني صيغة النظم وصورة املعىن يف توصل بإحدامها على 

يقتصر على اإلعراب كما يذهب بعض من  وعلى هذا أن النحو مل ٤٠".األخرى

  .كتب النحو من املتأخرين

  

نشأة النحو- ٢

بدأ العرب يف بدء القواعد ومجع اللغة عندما نشأت احلاجة إىل ذلك،         

وتكونت البواعث اليت دفعتهم إىل هذا الصنيع وهي بواعث قومية ودينية 

  .واجتماعية

سخ يف طبيعة وعجمة ومفلم يرض العرب عما أصاب لغتهم من هجنة         

ا، وضعف سالئقهم عندما نزلوا تكوينها وتركيبها نتي جة حتدث األعاجم 

األمصار املفتوحة وخالطوا األجانب وبعدوا عن ينابيع الفصاحة واختذوا العبيد 

وقد استغل بعض العرب ما أقره . واجلواري من أسرى احلروب إلدارة املنازل

ا معاشرة األزواج فنشأ نتيجة لذلك جيل اإلسالم ملالك األمة أن يعاشره

أمهاته غري عربيات، وكان البد أن يرتك ذلك أثرا بعيدا يف فساد اللغة ألن 

م يف نطقهم لبعض احلروف ويف تعبريهم ببعض األساليب  األبناء تأثروا بأمها

  .األعجمية

                                                            
.ص) م٢٠٠٤مكتبة األداب، : القاهرة(العشرينالدرس النحوي في القرآن عبد اهللا جاد الكرمي، ٤٠

١٦٨  



٢١

لقد خاف املسلمون على القرآن الكرمي أن يتسرب إليه اللحن ومن مث     

التفكري يف وضع قواعد النحو ليصلوا إىل قواعد تضبط اللغة وتقيهم شر بدأ 

  .اخلطأ يف قراءة كتاب اهللا

م،        ووجدنا املولدين حيرصون على تعلم قواعد اللغة العربية ليستقيم لسا

ويشاركوا يف احلياة العامة للدولة فقد كان خلفاء العباسيني ال يستوزرون وال 

لذلك نشأ النحو يف البصرة عند . لعربية وبرع يف أدائهايستكتبون إال من حذق ا

املوايل ومل ينشأ عند العرب، ألن العرب مل يكونوا حباجة إىل وضع مثل القواعد 

ا بالسليقة، أما املوايل فبحكم أجنبيتهم حيتاجون إىل تعلم اللغة  فهم يعرفو

ا عن طريق الدراسة والبحث   ٤١.العربية وحنوها واكتسا

  

القواعد النحويةطبيعة   - ب

نعلم مجيعا أن قواعد اللغة بشكل عام تقنني لظواهر لغوية ألفها الناس         

، وما نشأت احلاجة للتقنني تعقيدهافاستعمال اللغة إذن سابق على . واستخدموها

ومن هنا كانت وظيفة . إال عندما بدأت مسارات االستخدام اللغوي تنحرف

ا، . للغةالقاعدة تقنني املسارات الصحيحة  فالقواعد إذن وسيلة وليست غاية بذا

والغرض من تدريسها ينبغي أن يكون التعبري والفهم السليمني يف جمال الكتابة 

  ٤٢.واحلديث، كما ينبغي الربط بني القاعدة وتذوق األساليب

أهمية القواعد النحوية  - ج

هي اليت ال شك أن معرفة قوانني النحو ضرورة ال ميكن االستغناء عنها، ف        

وأن ما قعده النحاة مل . جتعل القارئ قادرا على التمييز بني األلفاظ املتكافئة يف اللفظ

                                                            
      ١٦٦. ، صالمرجع نفسهعبد القادر أمحد، ٤١
  ٢٠٠. صالمرجع السابق،رشدي أمحد طعيمة، ٤٢



٢٢

بل كان عمال منظما وهادفا، جاء نتيجة استقراء طويل . يكن عمال عشوائيا ترفيهيا

فقد رسم هؤالء العلماء خطتهم يف . وشامل لنصوص اللغة العربية كما وصلت إليهم

جعلوا نصب أعينهم اهلدف الذي يرمون إليه، وهو عصمة اللسان من بعد أن النحو 

ومن هنا ٤٣.اخلطأ، مث تيسري العربية على من يرغب يف تعلمها من املسلمني األعاجم

نستطيع أن نعرف أن النحو ضرورة لصيانة اللغة العربية وتعلمه وسيلة ال يستغين عنها 

  . هذه اللغةسدار 

  

ويةأهداف تعليم القواعد النح  -د

  ٤٤:ما يأيتيةالنحو تعليم القواعدرمي إليها من األغراض ي    

تساعد القواعد النحوية يف تصحيح األساليب وخلوها من اخلطأ النحوي الذي - ١

يذهب جبماهلا، فيستطيع التلميذ بتعلمها أن يفهم وجه اخلطأ فيما يكتب 

هود .فيتجنبه، ويف ذلك اقتصاد يف الوقت وا

التفكري، وإدراك الفروق الدقيقة بني الرتاكيب والعبارات حتمل التالميذ على - ٢

.واجلمل

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

.حول بيئتهم، وتعرب عن ميوهلم

ا، وميكنهم من - ٤ تنظم معلومات التالميذ اللغوية تنظيما يسهل عليهم االنتفاع 

لعبارات نقدا يبني هلم وجه الغموض، وأسباب الركاكة يف هذه نقد األساليب وا

.األساليب

                                                            
    ١٧٠. ، صالمرجع السابقنايف حممور معرف، ٤٣

اللبنانية، الدار املصرية : القاهرة(٣-طتعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق، حسن شحاتة، ٤٤

  ٢٠٢-٢٠١.ص)م١٩٩٦/ه١٤١٧
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تساعد القواعد يف تعويد التالميذ دقة املالحظة واملوازنة واحلكم، وتكون يف - ٥

نفوسهم الذوق األديب، ألن من وظيفتها حتليل األلفاظ والعبارات واألساليب، 

ا وخطئها، ومراعاة العالقات بني  الرتاكيب ومعانيها، والبحث والتمييز بني صوا

.طرأ عليها من تغيري

تدريب التالميذ على استعمال األلفاظ والرتاكيب استعماال صحيحا، بإدراك - ٦

.اخلصائص الفنية السهلة للجملة العربية

.تكوين العادات اللغوية الصحيحة حىت اليتأثروا بتيار العامية- ٧

بالتدريج على متييز اخلطأ من تزويدهم بطائفة من الرتاكيب اللغوية وإقدارهم- ٨

.الصواب

من تعليم النحو هي إقامة أن الغاية القصوىف السابقة، تعرف الباحثةمن األهدا  

اللسان، وجتنب اللحن يف الكالم، فإن قرأ املتعلم أو حتدث أو كتب مل يرفع منخفضا ومل 

    ٤٥.كن منتصباسي

طرائق تعليم القواعد النحوية  -ه

ال اخلارجي الطريقة هي          جمموعة األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم ا

هناك طرائق كثرية لتعليم القواعد ٤٦.للمتعلم من أجل حتقيق أهداف تربوية معينة

النحوية، ومع أنه ال توجد طريقة مثلى متبعة للتعليم فإن األدبيات تذكر طريقتني مها 

أسلوب (ريقة االستقرائية هو وتذكر أسلوبا معدال عن الطالقياسية واالستقرائية

ما التفصيلي. وأسلوب حتليل اجلملة) النص   ٤٧:ومما يأيت بيا

                                                            
)  م١٩٩١/ه١٤١١دار الفكري العريب، : القاهرة(ةتدريس فنون اللغة العربيعلي أمحد مدكور، ٤٥

  ٣٢١. ص
  ٦٩. ، صالمرجع السابقرشدي أمحد طعيمة، ٤٦
  ٢٠٣-١٨١. ، ص، المرجع السابقطه علي حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي٤٧
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الطريقة القياسية- ١

، ملتبعة يف تعليم القواعد النحويةمن أقدم الطرائق اتعد هذه الطريقة    

وتقوم فلسفتها على انتقال الفكر من احلكم على كلي إىل احلكم على جزئي، 

والقياس أسلوب عقلي يسري فيه الفكر . هذا الكليأو جزئيات داخلة حتت 

وهي بذلك من . من احلقائق العامة إىل احلقائق اجلزئية، ومن املبادئ إىل النتائج

هول من املعلوم ا. طرق العقل يف الوصول إىل ا   :ومن خطوا

التمهيد واملقدمة-)أ

إىلتطرق اجلديد، وذلك بالسوهي اخلطوة اليت يتهيأ فيها الطلبة للدر 

الدرس السابق، وبذا يتكون لدى الطلبة خالل هذه اخلطوة الدافع للدرس 

. اجلديد واالنتباه إليه

القاعدةعرض   -)ب

تكتب القاعدة كاملة وحمددة وخيط واضح ويوجهه انتباه الطلبة حنوها، حبيث 

يشعر الطالب أن هناك مشكلة تتحدى تفكريه، وأنه جيب أن يبحث عن 

.دورا بارزا ومهما يف التوصل إىل احلل مع طلبتهاحلل، ويؤدي املعلم هنا

تفصيل القاعدة  -)ج

بعد أن شعر الطلبة باملشكلة يطلب املعلم يف هذه اخلطوة من الطلبة اإلتيان 

فإذا عجز الطلبة عن إعطاء أمثلة . بأمثلة تنطبق إليها القاعدة انطباقا تاما

األوىل ليعطي الطلبة فعلى املعلم أن يساعدهم يف ذلك، بأن يعطي اجلملة 

وهكذا يعمل هذا التفصيل . أمثلة أخرى قياسا على مثال أو أمثلة املعلم

.على تثبيت القاعدة ورسوخها يف ذهن الطالب وعقله

التطبيق  -)د

بعد شعور الطالب بصحة القاعدة وجدواها نتيجة لألمثلة التفصيلية الكثرية 

حوهلا فإن الطالب ميكن أن يطبق على هذه القاعدة، ويكون ذلك بإثارة 
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املعلم لألسئلة أو إعطاء أمثلة إعرابية أو التمثيل يف مجلة مفيدة، وما إىل 

ة واكتشاف نضجها ذلك من القضايا التطبيقية اليت هلا عالقة بفحص القاعد

  .لدى الطلبة

الطريقة االستقرائية- ٢

تستند هذه الطريقة إىل أساس فلسفي مؤداه أن االستقراء هو األسلوب     

تتبع مسار املعرفة ومدارجها ليصل به إىل املعرفة يف يف الذي يسلكه العقل 

ا الكلية بعد تتبع أجزائها، وعليه فهدف هذه الطريقة هو الكشف عن  صور

ا. واعد واحلقائق واستخدام االستقصاء يف تتبعها والوصول إليهاالق   :ومن خطوا

التحضري أو التمهيد أو املقدمة  -)أ

عن طريق يف هذه اخلطوة يهيئ املعلم طالبه لتقبل املادة اجلديدة، وذلك

القصة واحلوار أو بسط الفكرة حبيث تثري يف نفوس الطالب الذكريات 

ا واسطة من وسائط  املشرتكة فتشدهم إىل التعلق بالدرس، وهي أساسية أل

ويف هذه اخلطوة أيضا حيمل املعلم . النجاح وسبيل إىل فهم الدرس وتوضيحه

د يكون ذلك بإلقاء الطالب على التفكري فيما سيعرضه عليهم من املادة، وق

أسئلة تدور حول الدرس السابق، إذ يصبح الطلبة على علم من الغاية من 

الدرس، ويكون ذهنهم قد استعاد بعض ما يعرفونه من املعلومات السابقة، 

.  مث يتجه انتباههم وتفكريهم إىل اخلطوة الالحقة

العرض  -)ب

سريعا يث يعرض املعلم عرضاهو لب الدرس، وبه يتحدد املوضوع حبو 

مادة مغذية تصل عرضالاهلدف الذي يريد وصول الطالب إليه، فهو أي 

إن يف هذه اخلطوة يعرض . مبا سبقها ملا حلقها، وهو يدل على براعة املعلم

املعلم احلقائق اجلزئية أو األسئلة أو املقدمات، وهي اجلمل أو األمثلة النحوية 

ة من الطلبة أنفسهم مبساعدة وتستقرأ األمثلة عاد. اليت ختص الدرس اجلديد
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املعلم الذي يوجد مواقف معينة داخل الصف تساعد الطلبة على الوصول 

ا على  إىل األمثلة املطلوبة على أن خيتار املعلم أفضل هذه األسئلة ويدو

. السبورة

الربط أو التداعي أو املقارنة أو املوازنة  -)ج

ضا املوازنة والربط بني ما يف هذه اخلطوة تربط األمثلة مع بعضها، وتعين أي

تعلمه الطالب اليوم وبني ما تعلمه باألمس، فاهلدف من عملية الربط هو أن 

وبعد إجراء عملية املوازنة . تتداعى املعلومات وتتسلسل يف ذهن الطالب

واملقارنة وتدقيق األمثلة وإظهار العالقات فيما بينها يصبح ذهن الطالب 

.تالية، وهي خطوة التعميم واستنتاج القاعدةمهيأ لالنتقال إىل اخلطوة ال

)استنتاج القاعدة(التعميم   -)د

يف هذه اخلطوة يستنتج الطالب بالتعاون مع املعلم قاعدة هي وليدة فهم 

فالقاعدة هي . القسم األعظم من الطالب للدرس وليست ملقنة هلم تلقينا

صل إليها وقد تكون القاعدة اليت تو . السعي من الدرسزبدة ما بلغ إليه 

الطالب غري مرتابطة من الناحية اللغوية ولكنها مفهومة يف ذهن الطالب، 

ذيبها وتشذيبها وكتابتها يف مكان بارز من السبورة  ودور املعلم هنا 

وجيب على املعلم أن يثبت أن القاعدة . باستخدام وسائل مناسبة أيضا

كبري من أصبحت ناضجة يف أذهان معظم طالبه، فإذا مل يستطع عدد  

و أالطلبة التوصل إىل القاعدة جيب على املعلم ذكر أمثلة أخرى مساعدة 

إعادة الدرس، بتوضيح األمثلة بشكل أفضل لكي تستنتج القاعدة استنتاجا 

.صحيحا

التطبيق  -)ه

إال تعلق على هذه اخلطوة أمهية كربى، فدراسة القواعد ال تؤيت مثارها 

ا . بالتطبيق عليها، وتدريب الطالب تدريبا كافيا على األبواب اليت يدرسو
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فاإلملام بالقواعد ميثل اجلانب النظري من اخلصائص اللغوية، يف حني أن 

التطبيقات متثل اجلانب العملي الذي تبدو فائدته يف القراءة السليمة والتعبري 

عملية فحص لصحتها، فإذا ما إن تطبيق على القاعدة هو يف الواقع. السليم

  .اا استطاعوا أن يطبقوا عليه تطبيقا جيدّ فهم الطالب املوضوع جيدّ 

أسلوب النص- ٣

ويسمى هذا األسلوب بأسلوب السياق املتصل أو الطريقة املعدلة عن     

وتعتمد هذه الطريقة على تدريس القواعد يف ظالل نصوص اللغة . االستقرائية

أكرب قد ممكن من الطبيعة يف السياق الذي تعرض فيه ومأثور القول بتوفري 

وتعىن هذه الطريقة بالنص املتكامل يف . الرتاكيب املراد فحصها وفهم قواعدها

أفكاره وأحداثه وسياقه وشكله الكلي، حبيث يدرس هذا النص درسا لغويا من 

. وحنواجوانبه املختلفة ومما يساير طبيعة اللغة صوتا ومبىن ومعىن وذوقا وبالغة

  :ومن خطواته

التمهيد  -)أ

وهي خطوة ثابتة يف دروس القواعد أيا كانت الطريقة املتبعة، ويف هذه 

الطريقة أيضا ميهد املعلم بالتطرق إىل الدرس السابق ليهيئ طلبته للدرس 

.  اجلديد

كتابة النص  -)ب

يكتب النص على السبورة ويقرؤه املعلم قراءة أمنوذجية يركز من خالهلا على 

املفردات أو اجلمل اليت يدور حوهلا الدرس ، ويفضل استخدامم وسائل 

اإليضاح املناسبة، وخباصة الطباشري امللونة لكتابة املفردات واجلمل يف 

.موضوع الدرس

حتليل النص  -)ج
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حيلل النص مثلما ذكرنا يف ماهية هذه الطريقة يف أنه يتضمن قيما 

وبعملية التحليل هذه . غويوتوجيهات تربوية فضال عن تضمنه اجلانب الل

يتطرق املعلم إىل القواعد النحوية املتضمنة يف النص، مبعىن أن الطلبة 

.يصبحون مهيئني من خالل ذلك باستنتاج القاعدة اخلاصة بالدرس

القاعدة أو التعميم  -)د

بعد أن يتوصل معظم الطلبة إىل القاعدة الصحيحة يدون املعلم هذه القاعدة 

ذيبها وصياغتها صياغة خبط واضح ويف مكان  بارز من السبورة بعد 

. صحيحة

التطبيق  -)ه

وتعين هذه اخلطوة أن يطبق الطلبة على القاعدة أمثلة إضافية، ويكون ذلك 

باإلجابة عن األسئلة اليت يوجهها املعلم أو تكليف الطلبة بتأليف مجل معينة 

.حول القاعدة

أسلوب حتليل اجلملة- ٤

سفة حتليل اللغة باالعتماد على املعىن، غذ يقوم هذا األسلوب على فل    

فنحن عندما نريد أن نتحدث إىل . يأخذ بنظر االعتبار بعض العبارات وداللتها

وذلك يعىن . اآلخرين جيب أن خنتار الكلمات املالئمة من ناحية القواعد واملعىن

تم نظاما جيب اتباعه يف ترتيب الكلمات وتنظيمها يف القول، ألن كل    أن اللغة 

  .كلمة متثل موقعها يف اجلملة حتدد وظيفتهاالنحوية تبعا هلذا املوقع

إن هذا األسلوب بعد ذلك يعتمد على املعاين ومواطن االستعمال يف   

تدريس قواعد اللغة العربية، ألنه يعمل على حتديد وضع احلركة اإلعرابية 

فنحن عندما نقرأ ال نقرأ كلمات . الصحيحة بفهم معىن املفردة أو اجلملة أوال

أن تكون عباراتنا مشكولة وعندما نريد أن نعرب عما جيول يف خواطرنا ال ميكن 
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مشكولة أيضا الذي يشكلها هو املعىن الذي تؤديه وموطن االستعمال الذي 

  .تستعمل فيه

إن أسلوب حتليل اجلملة بوصفه أسلوبا لتدريس قواعد اللغة العربية يقوم 

على أن حيلل الطلبة بالتعاون مع املعلم النص سواء أكان ذلك النص أية قرآنية 

ا من الشعر أم قوال مأثورا، أم مجلة اعتيادية، ويكون هذا أم حديثا نبويا أم بيت

إن فهم املعىن ييسر للطالب الوصول إىل حتديد . التحليل معتمدا على فهم املعىن

، ذلك ألن النظام النحوي يف اللغة العربية موقع اللفظة أو اجلملة من اإلعراب

النحوي العريب، يدور حول فكرة اإلعراب، وفكرة اإلعراب هي فكرة مركزية يف

  .وهو اإلطار الضروري يف التحليل النحوي

إن حتديد موقع اللفظة يعين أن الطالب ميكن أن يتوصل إىل االستنتاج 

الصحيح للقاعدة النحوية، وإن التحليل سوف حيمل الطالب على الرتكيز ودقة 

وهذا يؤدي بتكرار هذه . فهم النص وإعمال الفكر فيه وحتريك قدرة النقد لديه

مام أفضل، وبالتايل الفهم العملية إىل النظر إىل اجلمل النحوية بعناية أكثر واهت

    . الصحيح وإطالق األحكام السليمة للغة

وهكذا يستطيع الطالب أي يركب اجلمل تركيبا صحيحا، وأن يضبط 

أنه يستطيع أن يكتب بطريقة خالية . األلفاظ أو الكلمات، وأن يتذوق النصوص

ا األخطاء قدر املستطاع ذا وإن ه. من األخطاء وأن يتكلم بطريقة يتجنب 

  .األسلوب حيتج من أن األخطاء تتكرر نتيجة عدم فهم معىن الرتاكيب املختلفة

أسس تعليم القواعد النحوية  -و

  ٤٨:هناك عدة أسس ميكن االعتماد عليها يف تدريس القواعد      

                                                            
    ٣٠٨-٣٠٧.، صالمرجع السابقعلى يونس وحممود كامل الناقة وعلى أمحد مدكور، فتحى ٤٨
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االجتاه يف تعليم القواعد حنو الوظيفية، ونعين بذلك أن نتخري من النحو ماله - ١

.اجه التلميذ يف احلياة العامة، أو اليت يستخدمهاصلة وثيقة باألساليب اليت تو 

استغالل الدافعية لدى املتعلم، وال شك أن هذه الدافعية تساعده على تعلم - ٢

القواعد وتفهمها وميكن للمعلم هنا أن جيعل الدراسة يف القواعد قائمة على حل 

فيها يف املشكالت، فاألخطاء اليت حيدثها التالميذ يف كتابتهم أو اليت خيطئون 

م ميكن أن تكون مشكالت للدراسة مع التالميذ وهكذا ميكن أن يثري . قراء

املدرس محاسة التالميذ حنو أسلوب معني ليوجد لديهم الدافع الذي جيعل عملية 

.التعلم مستساغة مقبولة لدى التالميذ

بطه تدريس القواعد يف إطار األساليب اليت يف حميط املتعلم ويف دائرته، واليت تر - ٣

.بواقع حياته، ويف قراءات التلميذ ألوان كثرية ختدم هذه الغاية

البعد باملنهج عن الرتتيب التقليدي يف معاجلة مشكالت النحو وختليصه من - ٤

.الشوائب اليت ال تفيد التالميذ ومن كثري من املصطلحات الفنية

و املدرسي ة وطريقة التدريس واجلملوقف التعليمي، والوسائل املعيناالهتمام با- ٥

.والنشاط السائد

االهتمام باملمارسة وكثرة التدريب على األساليب املتنوعة يف هذا تثبيت - ٦

.للمعلومات وحتقيق لألهداف املرجوة

وسائل تعليم القواعد النحوية  - ز

لتسهيل الوسيلة التعليمية هي ما يلجأ إليه املعلم من أدوات وأجهزة وموادّ 

إن الوسيلة اليت : يقول صيين والقامسي٤٩.عملية التعلم والتعليم لتحسينها وتعزيزها

                                                            
  ٢٤٣.صالمرجع السابق،نايف حممود معروف، ٤٩



٣١

يستخدمها املعلم يف تعليم مادته ليبلغ اهلدف املقصود وأفضل صوره ممكنه ويسبغ 

  ٥٠.على عملية الرتبية شيئا من أثاره ومتعه

إىل ثالث أما الوسائل املستعملة يف تعليم النحو عند نظر معروف تصنف 

  ٥١:وسائل، وهي

الكتاب : الوسيلة البصرية هي اليت يستفاد منها عن طريق نافذة عني، وأمهيتها- ١

الت واللوحات اجلدرية وغري ذلك .املدرسي وغري املدرسي وا

املذياع : الوسيلة السمعية هي اليت يستفاد منها عن طريق األذن، وأمهها- ٢

.والتسجيالت وغري ذلك

البصرية هي اليت يستفاد منها عن طريق نافذة العني واألذن معا، الوسيلة السمعية - ٣

  .التلفاز والصور املتحركة وغري ذلك: مثل

تقويم تعليم القواعد النحوية  - ح

التقومي حمك عملي لقياس مدى حتقق األهداف أو عدم حتققها، وحتديد 

٥٢.مدى جناح عملية التعليم وفشلها يف حتقيق األهداف اليت وضع من أجلها

والتقومي يدور على كل املواد التعليمية، ومنها مادة اللغة العربية اليت تشتمل على 

٥٣.األصوات واملفردات والقواعد أو الرتاكيب واالستماع والكالم والقراءة والكتابة

  .وهو جيري يف عملية التعليم وحتصيله

                                                            
السجل العلمي للندوة العالمية لتعليم العربية للناطقين بها المعلم حممود إمساعيل صيين وآخرون، ٥٠

  ٢٣١.ص) م١٩٨٠عماد شؤون املكتبات جامعة الرياض، : الرياض(والكتاب والطريقة والوسائل
  ٢٤٦-٢٤٥.، صالمرجع السابقنايف حممود معروف، ٥١
المنهج التوجيهي لتكوين المكنونين في التربية اإلسالمية واللغة العربيةمصطفى الزباج وآخرون، ٥٢

  ٦٨ص) م١٩٧٧لرتبية العلوم والثقافة، منشورات املنظمة اإلسالمية : سكوإيس(
عماد شؤون املكتبات جامعة امللك سعود، : الرياض(اختبارات اللغةحممد عبد اخلالق حممد، ٥٣

  ٣٢. ص) م١٩٨٩
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مج دف عملية التعليم ملعرفة فعالية عملية التعليم كدليل إلصالح برنا

التعليم، بطريق إلقاء أسئلة للطالب مباشرة، وتكليفهم الواجب املنزيل، ومالحظة 

ويهدف تقومي حتصيل التعليم ملعرفة قدرة الطالب يف املادة اليت تعلموها . أنشطتهم

ائي. موافقة لألهداف احملدودة االختبار . وذلك ينفذ باختبار تكويين واختبار 

. علم أثناء تعليم املادة أسبوعيا أو شهريا نصف فصليةالتكويين هو اختبار يعطيه امل

اية  اية الفصل الدراسي أو  أما االختبار النهائي فهو اختبار يعطيه املعلم يف 

  ٥٤.العام

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
دار الفالح، : األردن(االختبارات التحصيلية إعدادها وإجراؤها وتحليلهاحممد علي اخلويل، ٥٤

  ٢٠.ص) م١٩٩٨
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  الثالثالفصل

منهجية البحث
  

البحثمنهج  -أ

، والبحث على أساس مدخل كميتجرييبالهو املنهجهذا البحثمنهج    

م التجربة يف إثبات الفروض أو إثبات الفروض عن هو البحث الذي يستخدالتجرييب 

القواعد النحوية أثر املدخل املعريف يف ترقية استيعاب وهذا ملعرفة ٥٥.طريق التجريب

املدرسة الثانوية اإلسالمية يف لشعبة العلوم اإلسالمية والعربيةالثاينالصفتالميذ ل

  .االنجمباحلكومية الثالثة 

جيري هذا البحث باستخدام فصل واحد أو جمموعة واحدة وكانت الناحية     

يف املنهج الدراسي جتربة تعليم موضوعات القواعد النحوية املقررة التجريبية هنا وهي 

جتربة آخرويف حني. باملدخل املعريف ملعرفة مدى أثره يف ترقية استيعاب القواعد النحوية

ا بالطريقة التقليديةتعليم    .موضوعا

لقاءات ٣ويف هذه التجربة تقوم الباحثة بتعليم القواعد النحوية باملدخل املعريف     

أما االختبار ال تقوم . وتستغرق هذه التجربة مدة شهرين. لقاءات٣وبالطريقة التقليدية 

لقاءات بعد أن مت تعليم كل ٦الباحثة به إال االختبار البعدي، وينعقد االختبار البعدي 

  ٥٦:وهذه التجربة على أساس شكل.موضوع من موضوعات القواعد النحوية

  

  

xتعليم املوضوع األول باملدخل املعريف:    ١  

                                                            
، أساليبه- أدواته- البحث العلمي مفهومهذوقان عبيدات، عبد الرمحن عدس وكايد عبد احلق، ٥٥

  ٢٧٦. ، ص)م١٩٩٧/ه١٤١٦دار أسامة للنشر والتوزيع، : الرياض(
٥٦ Suhadi Ibnu,Disain Penelitian, (Malang: Pusat Penelitian IKIP Malang, ١٩٨٩), p. ١٤

x١ o١ x٠ o٢ x١  o٣ x٠ o٤ x١ o٥ x٠ o٦
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oعقد االختبار البعدي للموضوع األول:     ١

xتعليم املوضوع الثاين بالطريقة التقليدية:  ٠

oعقد االختبار البعدي للموضوع الثاين:    ٢

xتعليم املوضوع الثالث باملدخل املعريف:         ١

  oعقد االختبار البعدي للموضوع الثالث:      ٣

xتعليم املوضوع الرابع بالطريقة التقليدية:       ٠

oعقد االختبار البعدي للموضوع الرابع:         ٤

xتعليم املوضوع اخلامس باملدخل املعريف: ١           

oعقد االختبار البعدي للموضوع اخلامس:       ٥

xالسادس بالطريقة التقليديةتعليم املوضوع :      ٠

oعقد االختبار البعدي للموضوع السادس:          ٦  

  

متغيرات البحث  - ب

  :هناك متغريان يف هذا البحث ينبغي ذكرمها، ومها ما يلي      

هو العامل الذي تريد الباحثة أن تقيس )Independent Variable(املتغري املستقل- ١

.أثر املدخل املعريفهو يف هذا البحث و أثره على املتغري التابع،

هو نوع الفعل أو السلوك الناتج عن املتغري )Dependant Variable(املتغري التابع- ٢

.القواعد النحويةيف استيعاب التالميذنتيجة هو ويف هذا البحث . املستقل

وأسلوب اختيارهامجتمع البحث وعينته  -ج

لشعبة العلوم اإلسالمية الثاين الصفتالميذجمتمع البحث هلذا البحث هو مجيع     

االنج جاوا الشرقية بعددهممباملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة والعربية يف 

  .تلميذا٢٠الكلي
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، تأخذ الباحثة مجيع التالميذ ليكونوا تلميذ١٠٠وألن عددهم الكلي أقل من     

موضوعات سيتم تعليمها ٣تقوم الباحثة بست جتارب بستة موضوعات، . عينة البحث

موضوعات سيتم ٣باملدخل املعريف ملعرفة أثره يف ترقية استيعاب القواعد النحوية، و

أما االختبار ال تقوم به الباحثة إال االختبار البعدي ألن . تعليمها بالطريقة التقليدية

ختلفة أو املدخل املتعارض بينهما،ليم بالطريقة املقياس أثره معروف عن طريق إلقاء التع

وستتم التجربة يف ام إلقاء كل موضوع من القواعد النحويةعقده الباحثة بعد متواالختبار ت

  .احلصة الدراسية

ها مصادر البيانات و   -د

هي أنشطة املدّرسة والتالميذ باملدخل املعريف يف حجرة البيانات هلذا البحث 

م املوضوعات املعلمة باملدخل املعريف   . الدرس واستيعا

عملية تعليم القواعد النحوية من ةمنه الباحثتإن مصدر البيانات اليت مجع

املدرسة الثانوية اإلسالميةلشعبة العلوم اإلسالمية والعربية يف الثاين الصفلتالميذ 

  :مصدرينإىلنقسم االنج جاوا الشرقية يمباحلكومية الثالثة 

املصدر الرئيسي- ١

لشعبة العلوم اإلسالمية الثاين الصفتالميذ و املدّرسةبيانات الرئيسي هوالمصدر 

للعام جاوا الشرقية االنجمباملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة والعربية يف 

  ٢٠١١- ٢٠١٠: الدراسي

املصدر الثانوي- ٢

والقواعد املعريفأما مصدر البيانات الثانوي هو الكتب املتعلقة بالبحث يف املدخل 

  .النحوية
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أدوات البحث  -ه

  :أما أداوات البحث املستخدمة حسب ماحتتاج إليها الباحثة كما يلي    

)Observation(املالحظة - ١

ومعلوماته حيث هي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادي يف اكتسابه خلرباته 

سوف تستخدم الباحثة ٥٧.جنمع خرباتنا من خالل مانشاهده أو نسمع عنه

يف العملية التعليمية من أنشطة املدّرسة والتالميذاملالحظة جلمع البيانات 

م القواعد النحوية باملدخل املعريف .والتعلمية واستيعا

)Questionnaire(ةاناالستب- ٢

هو أداة للحصول على احلقائق وجتميع البيانات عن الظروف االستبانة

على إعداد جمموعة من األسئلة القائمة بالفعل، وتعتمد االستبانةواألساليب 

حيث ترسل هذه األسئلة عادة لعينة (تمع ترسل لعدد كبري نسبيا من أفراد ا

تمع املراد فحص أرائها ة االستبانةوتستخدم الباحث٥٨).ممثلة جلميع فئات ا

باملدخل املعريفقبل تعليم القواعد النحويةجلمع البيانات عن آراء التالميذ 

.وبعده

)Test(االختبار - ٣

أعدت ) أسئلة شفوية أو كتابية أو صور أو رسوم(هو جمموعة من املثريات 

أو واالختبار يعطي درجة ما أو قيمة ما. لتقيس بطريقة كمية أو كيفية سلوكا ما

للمفحوص، وميكن أن يكون االختبار جمموعة من األسئلة أو جهازا رتبة ما 

  ٥٩.معينا

                                                            
  ١٤٩. املرجع نفسه، ص٥٧
وكالة املطبوعة عبد اهللا حرمي، : الكويت(٦- ، طأصول البحث العلمي ومناهجهأمحد بدر، ٥٨

  ٣٤٧. ، ص)١٩٨٢

  ١٨٩. املرجع نفسه، ص٥٩



٣٧

عد النحوية لقياس قدرة استيعاب التالميذ القواواالختبار ستستخدمه الباحثة 

باملدخل تعليم املوضوعاتبعد متام جتربة التحريري الذي يتم وهو االختبار 

متام االختبارات البعدية، عدوب. بالطريقة التقليديةاألخرى املوضوعاتاملعريف و 

االختبارات ملادة القواعد من نتائجعليهامع الباحثة مجيع النتائج املتحصلجت

معدل لكل ملعرفةالطريقة التقليديةالنحوية التام تعليمها باملدخل املعريف و 

ذا تعرف الباحثة أثر املادة املدروسة يف ترقية استيعاب التالميذ على اختبار، و

.القواعد النحوية

أسلوب تحليل البيانات  -و

العملية اليت تنظم أو تكون بواسطتها املالحظات الناجتة عن حتليل البيانات هو     

هذا البيانات يف٦٠.تطبيق خطة حبث معينة حبيث ميكن احلصول منها على نتائج

املالحظة حتللها الباحثة باملدخل الكيفي، أما .البحث هي املالحظة واالستبانة واالختبار

ثة االستبانة مبقياس ستحلل الباح. االستبانة واالختبار حتللهما باملدخل الكمي

likert،واالختبار برمز ٦١t  ٦٢:كاآليت  

o= M١−M٢
∑x٢+١ ∑x٢

٢

N١+ N٢−٢

N١+ N٢N١xN٢

t   قيمة املقارنة=    

Mاالختبار البعدي من املدخل املعريفيف ) املتوسط(املقياس املعدل =     ١ .  

  =      Mالطريقة التقليديةيف االختبار البعدي من ) املتوسط(املقياس املعدل ٢.  

                                                            
عامل الكتب، : القاهرة(، البحث التربية أصوله ومناهجهحممد لبيب النحيحي وحممد منري مرسي، ٦٠

  ٢٥٠. ص)  ١٩٨٣
٦١Arikunto, Suharsimi, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: BumiAksara, ٢٠٠٥). 

P. ١٨٠
٦٢ Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik), (Jakarta: 

RinekaCipta, ٢٠١٠), p. ٣٥٤



٣٨

Σx١
  .من املدخل املعريفائج عدد التنوعي يف كل النت=    ٢

    Σx١
  .الطريقة التقليديةائج من عدد التنوعي يف كل النت= ٢

Nمن تعليم القواعد النحوية باملدخل املعريفالتالميذعدد =    ١.  

Nمن تعليم القواعد النحوية بالطريقة التقليديةالتالميذعدد =     ٢.  

  :اآليتالبيانويوضحه 

أسئلة رقم 

  البحث
  البيانات

مصادر 

  البيانات

أدوات 

  البحث
  تحليل البيانات

١  

  كيفي  مالحظة  مدّرسة  املدرسةأنشطة 

  تالميذ  أنشطة التالميذ

  مالحظة

  استبانة

  كيفي

مقياس (كمي

Likert(  

  تالميذ  استيعاب التالميذ  ٢

  اختبار

  مالحظة

  

  )tرمز(مي ك

  كيفي

مراحل تنفيذ الدراسات  - ز

  :مراحل كما يليأربعإىل قسمت الباحثة مراحل تنفيذ الدراسات    

مرحلة اإلعداد- ١

التجربةمرحلة - ٢

مرحلة االختبار البعدي- ٣

مرحلة حتليل البيانات- ٤

  :ويلي بيان تلك املراحل    

مرحلة اإلعداد- ١



٣٩

التدريس خطةتصميم و لقيام بالتجربةلاالستئذان ومن ضمن هذه املرحلة هو

  :وتفصيلها كما يلي. وتصميم أداة االختبار

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة لقيام بالتجربة يف لتستأذن الباحثة   -)أ

لشعبة العلوم اإلسالمية والعربيةالثاين الصفلتالميذ جاوا الشرقيةاالنجمب

جاوا الشرقيةوزارة الشؤون الدينية مباالنجمن

الصفلتالميذ باملدخل املعريفتصميم خطة تدريس القواعد النحوية   -)ب

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية لشعبة العلوم اإلسالمية والعربية يف الثاين 

.االنج جاوا الشرقيةمبالثالثة 

يف تعليم القواعد ، تقوم الباحثة بست جتارب البعديتصميم أداة االختبار  -)ج

.تأخذ الباحثة االختبار البعدي، وبعد متام التجربةالنحوية

مرحلة التجربة- ٢

تلميذا ملعرفة ٢٠الباحثة بتعليم القواعد النحوية، تستبني الباحثة قبل أن تقوم 

أحوال تعليم القواعد النحوية السابقة وتعلمها، مث تقوم بتعليم القواعد النحوية 

وهذا البحث يستغرق ، لقاءات٣لقاءات وبالطريقة التقليدية ٣باملدخل املعريف 

الِحظة مبالحظة أنشطة الباحثة ويف هذه املرحلة تقوم امل.الوقت شهرين تقريبا

م .عند تعليم القواعد االنحوية باملدخل املعريف وأنشطة التالميذ وكذلك استيعا

أثر املدخل وبعد متام العملية التعليمية توزع الباحثة ورقة االستبانة البعدية ملعرفة 

  . املعريف يف ترقية استيعاب القواعد النحوية

مرحلة االختبار البعدي- ٣

باالختبار ، تقوم الباحثة تعليم كل موضوع من القواعد النحوية متّ د أن بعو 

لشعبة العلوم الثاين الصفنعقد هذا االختبار لدى أفراد تالميذ ويالبعدي، 

للحصول على نتيجة التحصيل الدراسي اليت متثل تأثري إعطاء اإلسالمية والعربية

  .لقاءات٦حيث ينعقد هذا االختبار  .بةاملعاملة بعد عملية التجر 



٤٠

  

مرحلة حتليل البيانات- ٤

والتالميذ يف العملية الباحثةتقوم الباحثة بتحليل البيانات الصادرة من أنشطة 

م القواعد النحوية بعد تعليمها باملدخل املعريف التعليمية التعلمية واستيعا

ملعرفة أثر املدخل البعديباملالحظة واالستبانة واالختباروالطريقة التقليدية

  .املعريف يف ترقية استيعاب القواعد النحوية

  

  هيكل البحث-ح

ليكون هذا البحث مرتبا منطقيا ولسهولة الفهم قسمت الباحثة إىل مخسة 

  :فصول

األول تبني الباحثة اإلطار العام حيث تعرض الباحثة املقدمة وأسئلة الفصليف       

نظرية والتطبيقية وحدود البحث وحتديد املصطلحات ته الالبحث وأهدافه وفروضه وأمهي

  .والدراسات السابقة

الثاين تبدأ الباحثة اإلطار النظري عن مفهوم املدخل والطريقة الفصليف       

استخدام مالحمه وخطوات التعليم بو واألسلوب ومفهوم املدخل املعريف ونشأته وأهدافه

وكذلك تشرح . الدراسة حسب هذه النظريةومراحل التعلم يف حجرة املدخل املعريف

ا وطبيعتها وأهيتها وأهداف تعليمها وطرائق الباحثة فيه مفهوم القواعد النحوية ونشأ

  .ووسائل تعليمها وتقومي تعليمهاوأسس تعليمهاتعليمها

البحث وجمتمع منهجالثالث، منهجية البحث حيث تعرض الباحثة الفصلويف       

أدواته وأسلوب البيانات ومصادرها و وأسلوب اختيارها ومتغريات البحث و وعينتهالبحث

  .حتليلها ومراحل تنفيذ الدراسات وهيكل البحث



٤١

الرابع عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها عن أثر املدخل املعريف يف الفصلويف       

ترقية استيعاب التالميذ القواعد النحوية باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة 

  . ماالنج جاوا الشرقية

  .املقرتحاتاخلامس تكتب الباحثة نتائج البحث والتوصيات و الفصلويف     

  

  

  

  

  

  

  



  الرابعالفصل

  عرض بيانات البحث وتحليلها ومناقشتها

  

  لمحة عن المدرسة: األولالمبحث 

)MABI(مفهوم شعبة العلوم اإلسالمية والعربية   -أ

MABI هي تقصري من شعبة العلوم اإلسالمية والعربية وهي أحد الفصول أو

دف إىل الربامج املوجودة يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة  مباالنج اليت 

وهذا عن طريق مجع الرتبية احلديثة . إعداد كوادر العلماء املثقفني بأفكار واسعة

  .والرتبية املعهدية

  

تأسيس شعبة العلوم اإلسالمية والعربية  - ب

وقبل أن يتم . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨: مت تأسيس هذه الشعبة يف العام الدراسي

، حيث يكون قبله الربنامج )MAK(ة تأسيسها، مسيت هذه الشعبة بالشعبة الديني

  .يتحول هذا االسم لتطور الربامج واملواد الدراسية املوجودة فيها). PK(الديين 

    

أهداف تعليم القواعد النحوية في شعبة العلوم اإلسالمية والعربية   - ج
)MABI(

  :من أهداف تعليم القواعد النحوية مما يلي    

مصادر العلوم واألخبار من الوسائل املكتوبة تطوير الكفاءة يف اختاذ - ١

واإللكرتونيكية اليت تستخدم اللغة العربية الرتاثية كاللغة الوسيطة مثل الكتاب 

لة واجلريدة .وا

٤١



٤٢

تطوير الكفاءة يف كتابة الرسالة واإلعالنات والكالم البسيط إليصال اهلوايات - ٢

.وتبادل األخبار وما أشبه ذلك

االنج مبية لتالميذ املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة الكافالدروسإعطاء - ٣

  .خاصاالدول العربية ملن أراد أن يواصل دراسته اجلامعية يف بلدنا عاما و 

المنهج الدراسي  -د

  :أقسام٤ينقسم املنهج الدراسي للمدرسة الثانوية الدينية العاملية إىل       

ومن مواده الرتبية الوطنية واللغة ، )SNP(منهج املعيار الوطين الرتبوي - ١

اإلندونيسية واللغة اإلجنليزية والرياضيات والعلوم االجتماعية والعلوم العاملية، 

الفنون واحلضارة والرتبية اجلسمية والصحية، التكنولوجيا واإلعالم وكذلك 

.املهارات

التفسري منهج العلوم اإلسالمية والعربية حيتوي على القرآن والتجويد والتوحيد،- ٢

وعلومه، احلديث وعلومه، الفقه وأصوله، والسرية النبوية، النحو والصرف، 

.املطالعة والنصوص واإلنشاء واإلمالء واخلط

يشتمل على حفظ القرآن، التدريب على )  الدروس الزائدة(الدروس اإلضافية - ٣

تب الرتاثية اخلطابة باللغة اإلجنليزية والعربية، التعليم وتدريبات اللغة، تعليم الك

).دقائق٧(والتعليم املوجه واحملاضرة القصرية 

.األنشطة اإلضافية تتعلق باألنشطة املدرسية- ٤

المعيار الكفائي والكفاءة األساسية  -ه

خيتلف املعيار الكفائي والكفاءة األساسية يف مادة القواعد النحوية         

للفصل الثاين لشعبة باختالف الفصول، ويف هذا البحث تريد الباحثة أن تبينهما 

  .العلوم العربية واإلسالمية للفصل الدراسي الثاين



٤٣

  الكفاءة األساسية  المعيار الكفائي

  شرُح التطابق بني املبتدأ واخلرب١.١  فهم مبادئ املبتدأ واخلرب.١

شرُح أنواع اخلرب١.٢

  شرُح أنواع خرب النواسخ١.٣

  شرُح موقع أن٢.١  فهم موقع أن يف اجلملة.٢

  يف مجلةإعطاء مثال يف موقع أن ٢.٢

  شرح معىن املصدر املؤول٣.١  فهم املصدر املؤول .٣

شرح أشكال املصدر املؤول٣.٢

إعطاء مثال يف املصدر املؤول يف ٣.٣

  مجلة

  شرح موقع إن٤.١  فهم موقع إن يف اجلمل.٤

الفرق بني موقع إن وأن٤.٢

  إعطاء مثال يف موقع إن يف مجلة٤.٣

  شرح معىن الفعل الصحيح واملعتل٥.١  فهم الفعل الصحيح واملعتل.٥

شرح الفرق بني الفعل الصحيح ٥.٢

واملعتل

شرح أنواع الفعل الصحيح٥.٣

شرح الفعل املعتل٥.٤

  إعطاء مثال لكل٥.٥

فهم ضمائر الرفع البارزة املتصل .٦

  باألفعال

شرح ضمائر الرفع البارزة املتصلة ٦.١

بالفعل املاضي

شرح ضمائر الرفع البارزة املتصلة ٦.٢

بالفعل املضارع



٤٤

إعطاء مثال لكل ضمائر الرفع ٦.٣

البارزة املتصلة باألفعال يف مجلة

شرح ضمائر الرفع البارزة املتصلة ٦.٤

باألفعال الصحيحة

شرح ضمائر الرفع البارزة املتصلة ٦.٥

  باألفعال املعتلة

رد واملزيد.٧ رد واملزيد٧.١  فهم ا   شرح معىن ا

رد واملزيد٧.٢ شرح أنواع ا

  إعطاء مثال لكل يف مجلة٧.٣

تصميم تدبيرات التالميذ في شعبة العلوم اإلسالمية والعربية   -و

يلزم جلميع التالميذ لشعبة العلوم اإلسالمية والعربية أن يقيموا يف معهد       

القلم اإلسالمي باملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة مباالنج، هذا الستيفادة 

  .علمةالية التدبريات وتعميم العلوم املعالفرصة وف

العبودية : قام املشرفون واملدبرون إشرافا متواليا وتدبريا مكثفا، ومن مواده      

وقراءة القرآن الكرمي وحفظه واللغة األجنبية ودراسة الكتب الرتاثية وغرس النظام 

  .واالعتماد على النفس

لمحة التالميذ المتخرجين في شعبة العلوم اإلسالمية والعربية  - ز

  :تهم فيما يلييتضح للباحثة حمل      

االت األكادميية وكذلك ال األكادميية ويتخلقون - ١ امتالك القدرة العالية على ا

.باألخالق الكرمية

. امتالك القدرة على اللغة العربية واإلجنليزية اإلجيابية- ٢



٤٥

.امتالك القدرة على املهارات التكنولوجية واالتصالية- ٣

االت الدينية واللغوية والعامةالقدرة على املنافسة الوطنية والعاملية يف- ٤ .ا

االت الدينية واللغوية والعلوم العامة الواسعة- ٥ .امتالك الفهم العميق يف ا

.امتالك الفهم الواسع عن الثقافة العربية خاصة وغريها عامة- ٦

القدرة على مواصلة الدراسة إىل اجلامعة اإلسالمية والعامة يف بلد إندونيسيا - ٧

.والدول العربية

شهادة التالميذ المتخرجين في شعبة العلوم اإلسالمية والعربية  - ح

شهادة املدرسة الثانوية اإلسالمية الثالثة : شهادات٣يتحقق التالميذ 

  .مباالنج، والشهادة لشعبة العلوم اإلسالمية والعربية وشهادة معهد القلم اإلسالمي
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  بالمدخل المعرفيتعليم القواعد النحوية : الثانيالمبحث 

أبريل ١٨البحث يف يوم االثنني بالبحث يف مدة شهرين، وابتدأ   قامت الباحثة 

وجرت جتربة تعليم القواعد النحوية على . ٢٠١١مايو ٢٥إىل يوم األربعاء ٢٠١١

تعليمها متّ لقاءات، حيث ٣لقاءات والطريقة التقليدية ٣أساس املدخل املعريف ملدة 

مايو ١٦و٢٠١١مايو ٢و٢٠١١أبريل ١٨باملدخل املعريف يف كل يوم االثنني، 

أبريل ٢٥أما تعليمها بالطريقة التقليدية قد ّمت أداءها يف كل يوم االثنني، . ٢٠١١

اال تقوم الباحثة ات البعديةأما االختبار . ٢٠١١مايو ٢٣و٢٠١١مايو ٩و٢٠١١

ا ّمت عقدها يف كل يوم األربعاء، ا لكل موضوع،إال بعد انتهاء تعليمه أبريل ٢٠حيث أ

للموضوعات املعلمة باملدخل املعريف، ٢٠١١مايو ١٨و٢٠١١مايو ٤و٢٠١١

للموضوعات املعلمة بالطريقة ٢٠١١مايو ٢٥و٢٠١١مايو ١١و٢٠١١أبريل ٢٧و

ا الباحثة يف الصف الثاين لشعبة العلو  م اإلسالمية والعربية يف التقليدية اليت قامت 

ا وتوضحها. املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة مباالنج جاوا الشرقية الباحثة ببيا

  .التفصيلي

بتعليم القواعد النحوية على أساس املدخل ةيف اللقاء األول، قامت الباحث

ومن معياره الكفائي . دقيقة٩٠الذي استغرق مواضع كسر مهزة إنّ يف موضوعاملعريف 

والتفريق يف شرح موقع إنّ تتركز ، أما الكفاءة األساسية هو فهم مواضع كسر مهزة إنّ 

الباحثة من تعليمه القدرة على رجت. وتكوين األمثلة من موقع إنّ وأنّ بني موقع إنّ 

قبل أن تقوم . تكوين األمثلةكذلك القدرة على و موقعها وأنّ بني والتفريق شرح موقع إنّ 

، أعدت الباحثة األوراق الشفافة مكتوبة الباحثة بتعليم موضوع مواضع كسر مهزة إنّ 

ا الباحثة ثالث مرات لكل ورق ، مث موعة من أمثلة مواضع كسر مهزة إنّ عليها جم ، قرأ

على بدأت الباحثة بشرح قواعد املوضوع مث ضربت أمثلة عليها أو األمثلة املكتوبة 

األوراق الشفافة السابقة وميكن لألمثلة أن تكون من عند التالميذ تدريبا هلم على تطبيق 

بعد انتهاء كتابة قواعد املوضوع واألمثلة، انتقلت الباحثة إىل .القواعد بشكل واع
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التدريبات األولية حتقيقا لفهمهم جتاه قواعد املوضوع على سبيل تكوين األمثلة بعد أن 

كلمات املرادفة أو باستعمال كلمات جديدة، وقد تكون بتقسيمهم إىل ثالث م بالمدّ 

جمموعات، وكلفت الباحثة تكوين مجل مث كتب رئيس كل جمموعة ما أنتجته جمموعته 

حول املوضوع اختتاما هلذه األنشطة، سألت الباحثة . على السبورة أو قرأه أمام اجلماعة

إىل ثالث جمموعة مث أعطت كل جمموعة هم الباحثة الذي مت تعليمه تقوميا هلم وقد تقسم

باللغة األم للمجموعتني األوىل والثانية البطاقة مكتوبة عليها أمثلة مواضع كسر مهزة إنّ 

موعتان األوىل والثانية تلك األمثلة إىل . أما البطاقة الثالثة مكتوبة باللغة العربية ترمجت ا

موعة الثااللغة العربية وراقبت    .ترمجتهما حىت تكون ترمجة صحيحةلثةا

ويف اللقاء الثاين، قامت الباحثة باالختبار البعدي ملوضوع مواضع كسر مهزة إنّ 

يهدف هذا االختبار القدرة على . تقوميا لفهمهم جتاه املوضوع املعلم باملدخل املعريف

  .ا ومعموليهاوضعها يف مواضعها املناسبة والقدرة على إعراذكر مواضع كسر مهزة إنّ 

ا الباحثة، ألن التعليميةيف اللقاء الثالث، اختلفت األنشطة اليت قامت 

يف موضوع تقسيم الفعل إىل تعليمها يف هذا اللقاء على أساس طريقة النحو والرتمجة

، يهدف هذا التعليم القدرة على شرح معىن الفعل الصحيح واملعتل والفرق صحيح ومعتل

مابينهما وأنواعهما  ابتدأ هذا التعليم بشرح قواعد . والقدرة على تكوين األمثلة 

وبعد انتهاء كتابة قواعد املوضوع . املوضوع برتمجتها إىل اللغة األم مث ضربت األمثلة عليها

حفظ املفردات السابق وأمثلته، أرشدت الباحثة التالميذ يف حفظ املفردات وترمجتها و 

م يف فهمها وترمجتها كلمة مث  مسحت الباحثة التالميذ. إلقاؤها بفتح كتبهم وأرشد

تقوميا هلذا التعليم، سألت الباحثة حول املوضوع حتقيقا لفهم . كلمات ومجلة مث مجل

على شكل ذكر القواعد برتمجتها إىل اللغة األم أو تكوين التالميذ جتاه املوضوع املعلم

  .األمثلة من الكلمات املرادفة يف املوضوع

تقسيم الفعل إىل الرابع، عقدت الباحثة االختبار البعدي ملوضوع يف اللقاء

يهدف هذا االختبار القدرة على ذكر معىن الفعل الصحيح واملعتل وذكر . صحيح ومعتل
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جرى هذا االختبار حتريريا بتوزيع أواق األسئلة . أقسامهما واإلتيان بأمثلة لكل يف اجلمل

ا التالميذ على أوراق األجوب   .ة املعدةمث أجا

يف اللقاء اخلامس، قامت الباحثة بتعليم موضوع ضمائر الرفع البارزة املتصلة 

. تعليمه على أساس املدخل املعريف كاملوضوع املعلم يف اللقاء األولباألفعال حيث متّ 

ة املتصلة باألفعال املاضية واملضارعة لقدرة على شرح ضمائر الرفع البارز ايهدف التعليم 

حيث محلت الباحثة األوراق الشفافة مكتوبة عليها . على تكوين األمثلة منهاواألمرية و 

مث بدأت الباحثة . أمثلة ضمائر الرفع البارزة املتصلة باألفعال املاضية واملضارعة واألمرية

قد تطلبمرات مث شرح قواعد املوضوع و ٣بقراءة األمثلة املكتوبة على األوراق الشفافة 

مث انتقلت إىل التدريبات األولية تطبيقا . ذ تدريبا هلم بشكل واعاألمثلة من التالمي

اية هذا التعليم، سألت الباحثة حول املوضوع املعلم . شرحهامتّ للقواعد الىت  ويف 

وتقسيمهم إىل ثالث جمموعات، تسلمت األوىل والثانية منها البطاقة مكتوبة عليها 

موعة الثالثة تراقب األمثلة باللغة األم والثالثة باللغة العر  بية، مث ترمجمتا إىل اللغة العربية وا

  .ترمجتهما

تأكيدا لفهمهم هلذا املوضوع، قامت الباحثة باالختبار البعدي يف اللقاء 

دف أن جيعل هذا االختبار التالميذ قادرين على ذكر ضمائر الرفع البارزة  السادس، 

وتكوين اجلمل املفيدة منها والقدرة على واألمريةاملتصلة باألفعال املاضية واملضارعة 

  .املتصل بضائر الرفع البارزةإعراب الفعل 

يف اللقاء السابع، قامت الباحثة بالتعليم الثاين للقواعد النحوية على أساس 

طريقة النحو والرتمجة، حيث عرضت الباحثة موضوع إسناد السامل واملهموز واملثال 

هذا التعليم القدرة على شرح إسناد السامل واملهموز واملثال يهدف. األجوفواملضعف و 

ابتدأ التعليم ببيان قواعد املوضوع مث . بل املضعف واألجوف مع تكوين األمثلة لكل منها

مث أرشدت التالميذ حبفظ املفردات . ضرب األمثلة، وبعد ذلك ترمجتها إىل اللغة األم

م برتمجة كلمة مث  ومسحتهم بفتح كتبهموترمجتها وحفظ املفردات السابق إلقاؤها  وأرشد
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تقوميا للعملية التعليمية، سألتهم . كلمات ومجلة مث مجل بتصحيح ترمجتها مع الباحثة

  .حول املوضوع املعلم حتقيقا لفهمهمالباحثة

يف اللقاء الثامن، عقدت الباحثة االختبار البعدي حتريريا والتالميذ أجابوا 

هدف هذا االختبار إىل معرفة . دقيقة٩٠أوراق األسئلة املعدة ملدة األسئلة املوزعة على 

م على إسناد السامل واملهموز واملثال  واملضعف واألجوف إىل ضمائر الرفع البارزة  قدر

  وعلى تكوين األمثلة به والقدرة على إعراب الكلمات املتعلقة بإسنادها 

ساس املدخل املعريف ملوضوع إسناد يف اللقاء التاسع، أّدت الباحثة التعليم على أ

هدف هذا التعليم معرفة قدرة التالميذ على . املاضي الناقص إىل ضمائر الرفع البارزة

حيث عرضت الباحثة تعليمه . شرح إسناده إىل ضمائر الرفع البارزة مث تكوين األمثلة منه

شرح قواعد رة بعد بقراءة األمثلة املكتوبة على األوراق الشفافة مث كتابتها على السبو 

اية . وبعد كتابتها، انتقلت الباحثة إىل التدريبات األولية حتقيقا لفهمهم. املوضوع ويف 

هذا التعليم، قسمتهم الباحثة إىل ثالث جمموعات مث سألت الباحثة حول املوضوع املعلم 

وتقسيمهم إىل ثالث جمموعات، تسلمت األوىل والثانية منها البطاقة مكتوبة عليها

موعة الثالثة تراقب  األمثلة باللغة األم والثالثة باللغة العربية، مث ترمجمتا إىل اللغة العربية وا

  .ترمجتهما

تأكيدا الستيعاب التالميذ جتاه هذا املوضوع، عقدت الباحثة االختبار البعدي 

م يف إسناد املاضي الناقص إىل التحريري يف اللقاء العاشر راجية منه معرفة استيعا

  .ضمائر الرفع البارزة واإلتيان باألمثلة فيه

يف اللقاء احلادي عشر، قامت الباحثة بالتعليم األخري على أساس طريقة النحو 

دف أن  والرتمجة يف موضوع إسناد املضارع واألمر الناقصني إىل ضمائر الرفع البارزة 

. يكون التالميذ قادرين على شرح إسنادمها إىل ضمائر الرفع البارزة وتكوين األمثلة منهما

. رح قواعد املوضوع برتمجتها إىل اللغة األم مث ضربت األمثلة عليهاابتدأ هذا التعليم بش

وبعد انتهاء كتابة قواعد املوضوع وأمثلته، أرشدت الباحثة التالميذ يف حفظ املفردات 
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م . وترمجتها وحفظ املفردات السابق إلقاؤها مسحت الباحثة التالميذ بفتح كتبهم وأرشد

تقوميا هلذا التعليم، سألت الباحثة . ومجلة مث مجليف فهمها وترمجتها كلمة مث كلمات

حول املوضوع حتقيقا لفهم التالميذ جتاه املوضوع املعلم على شكل ذكر القواعد برتمجتها 

  .إىل اللغة األم أو تكوين األمثلة من الكلمات املرادفة يف املوضوع

اية هذه اللقاءات السابقة، قامت الباحثة بتوزيع أوراق األ سئلة مث أجاب ويف 

التالميذ عنها للوصول إىل األهداف املعينة فيه بالقدرة على إسناد املضارع واألمر 

  .واإلتيان باألمثلة من إسنادمهاالناقصني إىل ضمائر الرفع البارزة 
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أثر المدخل المعرفي في استيعاب القواعد النحوية: الثالثالمبحث 

ومناقشتهاالمالحظةعرض بيانات   -أ

لية ، املالحظة ألنشطة الباحثة عند العمقسمنيتنقسم املالحظة إىل 

ما املالحظة ألنشطة التالميذم، وثانيهالتعليمية لباحثة أنلوال ميكن . واستيعا

جوهرة وهلذه قامت السيدة . تركز يف التعليمتالحظها هي نفسها خوفا من أن ال

العلوم اإلسالمية لشعبة الثاين صفالنحوية للوهي مدّرسة القواعد ، S.Agنفيسة، 

موالعربية . مبالحظة أنشطة الباحثة عند العملية التعليمة وأنشطة التالميذ واستيعا

:ويتضح للباحثة فيما يلي

املالحظة ألنشطة الباحثة عند العملية التعليمية- ١

يث لقاءات، ح٣قامت الباحثة بتعليم القواعد النحوية باملدخل املعريف 

ا املدرّ  . S.Agسة احلقيقية وهي السيدة جوهرة نفيسة، أن املالحظة قامت 

الناحيتني، ناحية أحوال الباحثة الحظت املدرسة سري تعليم القواعد النحوية من 

وذلك من، باملدخل املعريفعند التعليم وناحية سري تعليم القواعد النحوية 

  ). ١(اجلدول 

  :من العناصر اآلتيةعند التعليمتتكون ناحية أحوال الباحثة 

إلقاء السالم  -)أ

قبل أن تدخل الباحثة الغرفة الدراسية، ألقت السالم على مجيع التالميذ، 

بداية قبل أن تبتدئ العملية التعليميةوهم يردون عليها، فهذا السالم 

نظافة املظهر واهليئة  -)ب

ا أدت العملية  من الشيء املهم، أن تكون الباحثة نظيفة املظهر واهليئة، أل

التعليمية يف الصف كاملدّرسة احلقيقة، وتكون كعبة القصاد تنظر مجيع 

األعني إليها 

التحدث باللغة الصحيحة واملفهومة  -)ج



٥٢

من الصفات الالزمة تستحقها الباحثة كمدّرسة القواعد النحوية أن تتحدث 

الصحيحة واملفهومة باللغة

االعتدال باحلركة داخل الصف  -)د

أن تكون مجيع حركات الباحثة داخل الصف معتدلة ألن كل حركتها عبادة 

وفن وذوق وأخالق

البشاشةطالقة الوجه و   -)ه

ذه العادة تسريأن تكون الباحثة طليقة الوجه وبشوشة، ل العملية التعليمية 

احلسنة سريا جذابا

حال صوت الباحثة  - )و

. صوت املسموع مهم هنا، ألنه عامل من عوامل جناح العملية التعليميةال

الصوت املنخفض يضر التالميذ ألنه يسبب عدم االهتمام بالدرس وعدم 

.استيعاب التالميذ جتاه املوضوعات املعلمة

النفس عند الغضبامتالك  - )ز

ذا، جيب  علىغضب الباحثة عند العملية التعليمية حيمل املظاهر السيئة، 

الباحثة أن متلك نفسها عند الغضب التالميذ بل توجههم وترشدهم إىل ما 

هو أصلح

إظهار احلماس واحليوية خالل فرتة الدرس  -)ح

، وما أظهرت احلماس واحليوية خالل فرتة الدرس كلهاأظهرت الباحثة 

م املللهلاألشياء اليت تسبب

مواجهة املواقف املربكة باتزان ومرونة  -)ط

باتزان ومرونةمواجهة ممتازة املواقف املربكة واجهت الباحثة

إظهار الثقة يف األفعال واألقوال  - )ي
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حىت ال ترتد الثقة يف األفعال واألقوال مهمة للباجثة عند العملية التعليمية، 

يف الكالم والعمل

استخدام السبورة بصورة صحيحة  -)ك

السبورة، لتالميذ كتابة ما على لإن استخدام السبورة بصورة صحيحة يسهل 

فعلى الباحثة أن تستخدمها استخداما صحيحا بتقسيمها إىل قسمني، 

األول لكتابة القواعد والثاين لكتابة األمثلة

استخدام الوسائل التعليمية  -)ل

من حيث استخدام الوسائل، لقد استخدمت الباحثة هذه الوسائل يف 

الوسائل التعليميةالوقت املناسب، إما األوراق الشفافة أو األقالم وغريها من 

تقدمي األسئلة التمهيدية  -)م

قدمت الباحثة األسئلة التمهيدية تشخينا هلم قبل بداية تعليم املوضوع 

  ، وكانت هذه األمثلة مثرية ومشوقةاجلديد

ربط خربات التالميذ مبوضوع الدرس اجلديد  - )ن

هلمتسهيالقبل بداية تعليم املوضوع اجلديد، ربطته الباحثة خبربات التالميذ

عرض أفكار الدرس  - )س

، عرضت أفكار الدرس عندما كانت الباحثة استخدمت خربات التالميذ

املعلومات السابقةلتذكريهم حنو بصورة مرتابطة

إعطاء الفرصة الكافية للتالميذ يف تقدمي األسئلة واملناقشة  - )ع

ت الباحثة الفرصة الكافية لدى التالميذ ليسألوا بعد متام شرح املوضوع، أعط

عما مل يفهموا حول املوضوع املعلم يف ذلك الوقت

إعزاز السلوك اجليد  - )ف

سلوكهم وعندما كان التالميذ جييبون عن األسئلة املقدمة هلم، أعزت الباحثة 

فوريااجليد 



٥٤

مراعاة توزيع احلصة على خطوات الدرس  -)ص

راعت الباحثة توزيع احلصة على خطوات الدرس حىت تكون العملية التعليمية 

سب الوقت املعنيعلى ح

استخدام أمساء التالميذ عند التعامل معهم  - )ق

إن استخدام أمساء التالميذ عند التعامل معهم يظهر النشاط يف نفس 

استخدمت الباحثة ميف هذه العملية التعليميةالتالميذ وهذا التعامل يسرهم،

اإلشارة عند التعامل مع التالميذ إال أمساءهم قصدا حلسنه

غري السويإعدال السلوك  - )ر

عدلته مباشرة دون اإلفراط يف وجدت الباحثة السلوك غري السوي، عندما 

التعديل، وال جتعل روح االنتفام يف النقد

خلق التنافس الفردي بني التالميذ  -)ش

روح التنافس الفردي بني التالميذ مجيع األنشطة التعليمية اجليدة أن جتعل 

التنافس إال مبحاولة الباحثة يف ، وال يتم هذا حىت يتنافسوا تنافسا حسنا

خلقه بينهم

عدم الرتكيز على تالميذ بعينهم  -)ت

يف العملية التعليمية، وال تركز على كزت الباحثة نفسها إىل مجيع التالميذ ر 

واحد منهم

احرتام آراء التالميذ  -)ث

كيفما كانت أجوبة التالميذ، احرتمت الباحثة آراءهم تشجيعا لإلصالح 

االتسام بالتواضع  -)خ

أظهرت الباحثة صفة التواضع أمام التالميذ، فلم تكن متكربة لدى التالميذ

االلرتام باحلضور واالنصراف يف املواعيد  -)ذ



٥٥

اجلرس لدخول الفصل، دخلت الباحثة الغرفة الدراسية باستعداد كامل، رنّ 

اجلرس داال على انتهاء الوقت، انصرفت منه الباحثة بكل سرور ورنّ 

اجليد للدروسااللتزام بالتحضري  -)ض

ا إعدادا تاما ا أعد ومحلت حّضرت الباحثة الدروس حتضريا جيدا حيث أ

يف العملية التعليمية مثل األقالم والوسائل التعليمية اليت حتتاج إليهااألدوات 

األخرى 

مستوى اإلملام باملادة التعليمية  - )غ

هذا وألن . ليميةمن الصفات الالزمة لكل مدرس أن يكون عاملا باملواد التع

ا مهم ويف هذه الناحية، . ليجعل التالميذ مستوعبني للموضوع املعلماإلملام 

  .عرفت الباحثة أن مستوى إملامها باملادة التعليمية جيدة

أما ناحية سري تعليم القواعد النحوية باملدخل املعريف تتكون من العناصر 

  :اآلتية

املقررإعداد املوضوعات املعينة يف الكتاب   -)أ

وهو كتاب النحو أعدت الباحثة املوضوعات املعينة يف الكتاب املقرر

الواضح

محل األوراق الشفافة عند دخول الغرفة الدراسية  -)ب

محلت الباحثة األوراق الشفافة عند دخول الغرفة الدراسية مكتوبة عليها 

.جمموعة األمثلة من املوضوعات اليت تريد الباحثة أن تقدمها للتالميذ

راءة كل اجلملة املكتوبة على األوراق الشفافةق  -)ج

بعد أن أخذت الباحثة موقفها يف الغرفة الدراسية، قرأت األمثلة املكتوبة على 

مرات لكل٣األوراق الشفافة

شرح الباحثة جتاه املوضوعات املعلمة  -)د



٥٦

بدأت الباحثة شرح املوضوع النحوي من القواعد إىل األمثلة أو على الطريقة 

ةالقياسي

تقسيم التالميذ يف التقومي  -)ه

بعد انتهاء الشرح، انتقلت الباحثة إىل التدريبات األولية بتقسيم التالميذ إىل 

جمموعات مث أعطت كال منها األسئلة لتجيب عنها٣

االهتمام ببناء الكفاية اللغوية  - )و

اهتمت الباحثة ببناء الكفاية اللغوية حىت ال تسري العملية التعليمية إال وهي 

هائركزت على بنا

إعطاء الوسيلة املثلى لبناء الكفاية اللغوية  - )ز

ذا أعطتها الباحثة بناء للكفاية  حتتاج العملية التعليمية إىل الوسيلة املثلى، 

اللغوية لدى التالميذ

جعل التالميذ يشعرون بأمهية القواعد النحوية  -)ح

كل كالمها ال يتم جعلت الباحثة التالميذ شعروا بأمهية القواعد النحوية، ألن  

وهذا وسيلة من وسائل معرفة أمهيتهانطقه إال وهو حسب القواعد النحوية

ترقية القدرة الذهنية لدى التالميذ يف جمال تعلم اللغة  -)ط

لقد رّقت الباحثة القدرة الذهنية يف جمال تعلم اللغة نظرا إىل وجود فهمهم يف 

املوضوع املعلم باملدخل املعريف

معىن لدى التالميذ وجانب املعىن والتأكد من فهمهمجعل التعلم ذا   - )ي

جعلت الباحثة التعلم ذا معىن لدى التالميذ على جانب املعىن وأكدت من 

.بوجود التدريبات األوليةفهمهم

االهتمام بالفروق الفردية  -)ك

اختلفت أحوال التالميذ اختالفا متنوعا، حيث راعتها الباحثة وطابقت تقدمي 

اهلم املختلفة  موضوع الدرس بأحو 



٥٧

تعرف الباحثة أن أنشطتها ، والبيانات السابقة)١(باإلضافة إىل اجلدول

يف تعليم القواعد النحوية باملدخل املعريف حتصل على درجة االمتياز، هذا وألن 

  .لبناء الكفاية اللغوية وهي الكفاية النحويةامهمللمدخل املعريف دورا 

مألنشطة التالميذ املالحظة - ٢ واستيعا

يف تعليم القواعد النحوية، نفسهامعرفة أنشطة الباحثةلباحثةلاليكفي 

م عند تعليمعرف ها أن تبل يهم . باملدخل املعريفهاأنشطة التالميذ واستيعا

ذا قامت السيدة جوهرة نفيسة،  للباحثة يتضح كذلك مبالحظتها، و S.Agو

  :العناصر اآلتية، تتكون من )٢(اجلدول نتيجة املالحظة يف

اهتمام التالميذ بشرح الباحثة  -)أ

، ومل يتحادثوا الذي ّمت إلقاؤهاهتم التالميذ بشرح الباحثة جتاه موضوع الدرس

بأنفسهم بل ركزوا أفكارهم للدرس 

مشاركة التالميذ   -)ب

بطرح أسئلتها واإلجابة عنهاشارك التالميذ شرح الباحثة مشاركة إجيابية

باألمثلةالقدرة على اإلتيان   -)ج

جتاه موضوعات النحو املعلمة باملدخل قدر التالميذ على اإلتيان باألمثلة

املعريف

االستيعاب على املوضوع املعلم  -)د

م قادرون على اإلتيان  استعاب التالميذ على املوضوع املعلم بدليل أ

باألمثلة منه

األداء بالواجبات املقدمة   -)ه

  على سبيل املناقشة أو اإلجابة الفرديةأدى التالميذ الواجبات املقدمة هلم

م يف )٢(بناء على اجلدول  ، تعلم الباحثة أن أنشطة التالميذ واستيعا

م . تعليم القواعد النحوية باملدخل املعريف حتصل على درجة االمتياز هذا وأل



٥٨

الدرس مشاركة تامة حىت يقدروا يف ويشاركون الباحثة عند التعليمشرح بيهتمون 

  .  يأتوا باألمثلة الكثرية املتعلقة باملوضوعات املعلمةعلى أن

ومناقشتهااالستبانةعرض بيانات   - ب

اختلفت أسئلة االستبانة القبلية والبعدية، تتكون أسئلة االستبانة القبلية 

. بنود٧بنود، أما أسئلة االستبانة البعدية تتكون من ٥من 

االستبانة قبل التجربة- ١

بتعليم مادة القواعد النحوية باملدخل املعريف، قبل أن تقوم الباحثة

القواعد النحوية يفوزعت الباحثة االستبانة راجية منها معرفة رغبتهم

تلميذا من تالميذ ٢٠ولذا استبانت الباحثة . وفهمهم جتاه هذه املادة

املدرسة الثانوية اإلسالمية العلوم اإلسالمية والعربية يف لشعبة الثاين الصف

). ٣(وحصلت الباحثة على بيانات كما يف اجلدول . االنجمبمية الثالثة احلكو 

  :تيةستبانة عرفت الباحثة البيانات اآلومن هذه اال

درس القواعد النحويةلالتالميذ حبّ   -)أ

قد %) ٤٥(يرغبون يف تعلم القواعد النحوية، و%) ٥٥(إن معظم التالميذ 

.منهم يرغبون عنه%) ٥(يرغبون فيه 

القواعد النحويةدرسشعورهم جتاه   -)ب

يشعرون %) ٢٥(اختلف شعور التالميذ جتاه درس القواعد النحوية، منهم 

ال يشعرون %) ١٠(منهم قد يصعب عليهم، و%) ٦٥(أنه صعب عليهم و

.أن درس القواعد النحوية صعب

اهتمامهم بشرح املدرس  -)ج

%) ٥٠(هم أقسام، من٣إن اهتمام التالميذ بشرح املدرس ينقسم إىل 

.منهم اليهتمون به%) ٥(قد يهتمون به، و%) ٤٥(، ومنهم يهتمون به



٥٩

ةحال تعليم القواعد النحوية السابق  -)د

يقولون بأن تعليم موضوعات %) ٥(منهم يف هذه النقطة ثالثة حاالت، 

يقولون بأنه قد %) ٧٥(يسبب امللل، ومعظمهم ةالقواعد النحوية السابق

.منهم يقولون بأن تعليمها ال يسبب امللل%) ٢٠(حيملهم إىل امللل، و

فهمهم يف املوضوعات السابق إلقاؤها  -)ه

منهم يفهمون %) ٤٠(يف هذه الناحية نوعان من أجوبة التالميذ، 

ا%) ٦٠(املوضوعات السابق إلقاؤها و .منهم قد يفهمو

  ة بعد التجربةاالستبان- ٢

وبعد أن متت التجربة يف معرفة أثر املدخل املعريف يف ترقية استيعاب 

القواعد النحوية، وزعت الباحثة االستبانة، وهذه االستبانة ملعرفة أثر التعليم 

منها حصلت الباحثة على بيانات كما يف ،بالطريقة التقليديةباملدخل املعريف وأثره 

  :وفيما يلي نتائج االستبانة بعد التجربة) ٤(اجلدول 

فهم التالميذ جتاه املوضوعات املعلمة باملدخل املعريف  -)أ

علمة ضوعات ملادة القواعد النحوية املإن معظم التالميذ يفهمون املو 

م حيصلون على  ا وقد يفهمو%). ٧٥(باملدخل املعريف، حيث أ

)٢٥.(%

م على   -)ب املوضوعات املعلمة باملدخل املعريفاألمثلة من بتيان اإلقدر

إلقاؤها باملدخل الذي متقدرة التالميذ على تكوين األمثلة من املوضوعات 

قد %) ٢٥(يقدرون عليه و%) ٦٥(منهم . املعريف تدل على فهمهم

.مل يقدروا على تكوينها%) ١٠(يقدرون عليه و

فهمهم جتاه املوضوعات املعلمة بالطريقة التقليدية  -)ج



٦٠

التالميذ جتاه املوضوعات النحوية املعلمة بالطريقة التقليدية أقل من إن فهم 

م  يفهمون، %) ٥٥(املوضوعات النحوية املعلمة باملدخل املعريف حيث أ

ا  %).٤٥(وقد يفهمو

م على   -)د لة من املوضوعات املعلمة بالطريقة التقليديةاألمثبتيان اإلقدر

ال تكون استطاعة التالميذ يف تكوين األمثلة من املوضوعات النحوية املعلمة 

م على تكوينها من املوضوعات أكثر جاذبيةبالطريقة التقليدية  من قدر

ايقدرون عليه%) ٦٠(املعلمة باملدخل املعريف حيث أن التالميذ 

  .اا عليهمل يقدرو %) ٢٥(وامنهم قد يقدرون عليه%) ١٥(و

هم عند تعليم القواعد النحويةمشاركت  -)ه

مشاركة التالميذ يف تعليم القواعد النحوية، حيث مجيعهم ةيسر الباحث

.يشاركون مشاركة تامة

م على إعراب الكلمات من املوضوعات املعلمة باملدخل املعريف  - )و قدر

قادرون على إعراب إن التالميذ خيتلفون يف هذه الناحية، لكن معظمهم

قد %) ٢٥(قادرون عليه و%) ٧٥(منهم . ة باملوضوعاتالكلمات املتعلق

.يقدرون عليه

هم عن املدخل املعريفؤ آرا  - )ز

يرى التالميذ أن املدخل املعريف جذاب ومشوق، جيعلهم فامهني املوضوعات 

  .املعلمة به

بناء على نتيجة االستبانة بعد التجربة السابقة، تعرف الباحثة أن للمدخل 

  .الطريقة التقليديةاملعريف دورا أكرب من 

  

  



٦١

ومناقشتهاالبعديعرض بيانات البحث من االختبار  -ج

منها من موضوعات القواعد النحوية ٣قامت الباحثة بستة اختبارات، 

ا عقدت االختبارات . منها بالطريقة التقليدية٣املدروسة باملدخل املعريف و حيث أ

بنود األسئلة حسب اختلفت. بعد انتهاء كل موضوع من املوضوعات املعلمة

  .على صورة األسئلة الذاتيةاملوضوعات املقررة يف مادة القواعد النحوية

كل بعد أن متت مجيع االختبارات، حسبت الباحثة النتائج اليت حصل عليها  

تلميذ من كل موضوع من موضوعات القواعد النحوية وجمموع النتائج لكّل تلميذ 

حسبت الباحثة نتائجهم من ، مث)٥(دول وكذلك متوسط النتائج مؤسسا على اجل

االختبارات البعدية للمدخل املعريف من حيث جمموع النتائج ومتوسطها بل تقديرها

، وكذلك نتائجهم من االختبارات البعدية للطريقة التقليدية )٦(كما يف اجلدول 

ر متوسط أما تعيني الدرجة مبسافة حتديد النتيجة ملعرفة تقدي). ٧(إضافة إىل اجلدول 

الباحثة النسبة املائوية من نتيجة االختبار عرفتوبه ). ٨(النتائج بناء على اجلدول 

والنسبة املائوية من نتيجة االختبار ) ٩(البعدي للمدخل املعريف كما يف اجلدول 

  ). ١٠(البعدي للطريقة التقليدية كما يف اجلدول 

صلوا على درجة من التالميذ ح% ٢٠اتضح للباحثة أن ) ٩(من اجلدول 

منهم حصلوا % ٣٠من التالميذ حصلوا على درجة جيد جدا، و%٤٠ممتاز و

  .منهم حصلوا على درجة مقبول% ١٠على درجة جيد، و

من التالميذ حصلوا على % ٥تبني للباحثة أن ) ١٠(اجلدول يفوبالتأمل 

منهم بدرجة مقبول، % ٢٠منهم بدرجة جيد، و% ١٥درجة جيد جدا، و

  . منهم بدرجة ضعيف جدا% ٢٥منهم حصلوا على درجة ضعيف، و% ٣٥و

  

  

  



٦٢

تحليل نتائج االختبار البعدي للحصول على المقارنة بين المدخل المعرفي   -د

والطريقة التقليدية

ا يف هذا    التحليل اعتمدت الباحثة على نتيجة االختبار البعدي، أل

وقبل أن . مقياس يف معرفة أثر املدخل املعريف جتاه استيعاب القواعد النحوية

لالختبار البعدي للمدخل املعريف، وعالمة ) X١(حتللها، رمست الباحثة عالمة 

)Xلتحليل كما يلي، مث بدأت الباحثة الالختبار البعدي للطريقة التقليدية) ٢:  

بالرمز X١معرفة متوسط - ١
∑ ١

١
   =M١

بالرمز X٢معرفة متوسط - ٢
∑ ٢

٢
   =M٢  

X١بالرمز   x١معرفة نتيجة  - ٣ – M١ =x١  

X٢بالرمز   x٢معرفة نتيجة  - ٤ – M٢ =x٢  

X١∑٢مث جيمع وينالx١ارتقاء درجة ثانية - ٥

X٢∑٢مث جيمع وينالx٢ارتقاء درجة ثانية - ٦

:بالرمز toمعرفة - ٧

t ١ ٢

(Σ ٢(١ (Σ ٢(٢

( ١ ٢ ٢) ١ ٢

١ ٢
  

  t   قيمة املقارنة=     

Mاالختبار البعدي من املدخل املعريفيف ) املتوسط(املقياس املعدل =     ١ .  

  =      Mالطريقة التقليديةيف االختبار البعدي من ) املتوسط(املقياس املعدل ٢.  

Σx١
  .من املدخل املعريفائج التنوعي يف كل النتعدد =    ٢

    Σx١
  .الطريقة التقليديةائج من عدد التنوعي يف كل النت= ٢

Nمن تعليم القواعد النحوية باملدخل املعريفالتالميذعدد =       ١.  

Nمن تعليم القواعد النحوية بالطريقة التقليديةالتالميذعدد =       ٢.  
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عن املقارنة بني نتيجة االختبار البعدي من املدخل ) ١١(اعتمادا على اجلدول     

  :املعريف والطريقة التقليدية وجدت الباحثة البيانات اآلتية

X١٦٥١,٠٠= ∑١X١١٧٠,٦٧= ∑٢

x١
١٤٨٠,٥١=∑٢∑x٢

٢٥٣٢,٠٩=٢  

N=٢٠  

  

  :مث حساب املتوسط من كل، حصلت الباحثة على العدد التايل  

M١=
∑ ١

١
=

١٦٥١,٠٠
٢٠

   =٨٢.٥٥

M٢=
∑ ٢

٢
      =

١١٧٠,٦٧
٢٠

  =٥٨.٥٣

  :بالرمزtoمث حساب   

١ ٢

∑ ١
٢ ∑ ٢

٢

١ ٢ ٢
١ ٢

١ ٢

٨٢,٥٥ ٥٨,٥٣

١٤٨٠,٥١ ٢٥٣٢,٠٩
٢٠ ٢٠ ٢

٢٠ ٢٠
٢٠ ٢٠

٢٤ ٠٢

٤٠١٢ ٦٠
٣٨

٠ ١
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(٠,١)(١٠٥,٥٩)٢٤,٠٢
١٠,٥٥٩√٢٤,٠٢

٢٤,٠٢
٣,٢٤٩

٧,٣٩٣

الباحثة على أن املتوسط من تعليم القواعد تمن احلساب السابق قد حصل

واملتوسط من تعليم القواعد النحوية بالطريقة ٨٢,٥٥هو ) M١(النحوية باملدخل املعريف 

dfمث حسبت الباحثة . ٧,٣٩٣هو ) to(ودرجة تاء ٥٨,٥٣هو ) M٢(التقليدية 

  ٢- (N٢-N١)=df: بالرمز

  ٣٨= ٢–) ٢٠+٢٠: (وحصلت على

-t(املوجودة يف اجلدول التائي ) t(يرجع إىل قيمة التاء ٣٨مث هذا العدد   

table ( يف اجلدول)وقد اتضح أن درجة التاء يف اجلدول عند مستوى الداللة ). ١٢

فعرفت . ٢،٧١١تدل على % ١، وعند مستوى الداللة ٢،٠٢٤تدل على % ٥

  : يف اجلدولtأكرب من درجة تاء ) to(الباحثة أن درجة تاء حساب 

)٢،٧١١<٧,٣٩٣> ٢،٠٢٤(  

اعتمادا على حساب النتيجة األخرية عرفنا أن هناك فرقا واضحا بني نتيجة   

وبعبارة . االختبار البعدي يف تعليم القواعد النحوية باملدخل املعريف والطريقة التقليدية

  .يف ترقية استيعاب القواعد النحويةأثرا إيجابياأخرى أن للمدخل املعريف 

ا الباحثة يف املستوى الثاين الثانوي لشعبة العلوم  يف الدراسة امليدانية اليت قامت 

اإلسالمية والعربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة مباالنج، قد عملت 
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ويف جتربة املدخل . الباحثة على تعليم القواعد النحوية باملدخل املعريف والطريقة التقليدية

الباحثة فرضية البحث، وهي أن للمدخل املعريف أثرا إجيابيا يف ترقية استيعاب قدمت

القواعد النحوية لتالميذ الصف الثاين لشعبة العلوم اإلسالمية والعربية يف املدرسة الثانوية 

ولتصديقها تستعمل الباحثة املعيار . اإلسالمية احلكومية الثالثة مباالنج جاوا الشرقية

  :اآليت

إذا كانت درجة تاء حساب أكرب من درجة تاء اجلدول فالفرض مقبول، 

يف ترقية استيعاب القواعد النحوية لتالميذ أثرا إيجابياوهذا يعين أن للمدخل املعريف 

الصف الثاين لشعبة العلوم اإلسالمية والعربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

  .الثالثة مباالنج جاوا الشرقية

وإذا كانت درجة تاء حساب أصغر من درجة تاء اجلدول أو متساويني فالفرض 

مرفوض، وهذا يعين ليس للمدخل املعريف أثر إجيايب يف ترقية استيعاب القواعد النحوية 

لتالميذ االصف الثاين لشعبة العلوم اإلسالمية والعربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية 

  .اوا الشرقيةاحلكومية الثالثة مباالنج ج

اعتمادا على النتائج املتحصل عليها لالختبار البعدي، وجدت الباحثة أن درجة 

أكرب من درجة تاء جدول على مستوى )٧,٣٩٣(يف هذا البحث ) to(تاء حساب 

). ١٢اجلدول ) (٢,٧١١% (١ومن درجة تاء اجلدول على مستوى ) ٢,٠٢٤% (٥

يف ترقية أثرا إيجابياإىل أن للمدخل املعريف فعرفنا أن الفرض السابق مقبول، وهذا يشري

استيعاب القواعد النحوية لتالميذ الصف الثاين لشعبة العلوم اإلسالمية والعربية يف 

  .املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة مباالنج جاوا الشرقية

  

  المناقشة في نتائج البحث-ه

بالتأمل إىل الفصل الثاين يف اإلطار النظري، عرفت الباحثة أن العملية التعليمية   

إلقاء املواد ابتدأ على أساس املدخل املعريف أن تكون على الطريقة القياسية، وهذا مبعىن 
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من القاعدة مث األمثلة بوسيلة األوراق الشفافة مكتوبة عليها جمموعة من األمثلة الدراسية 

أن الباحثة ال تقوم بالعملية التعليمية إال لبناء الكفاية اللغوية حىت يشعر لعرضها غري

وقد تستخدم الباحثة اللغة . التالميذ بأمهية القواعد النحوية مبراعاة الفروق الفردية بينهم

  األم أو اللغة العربية أو مها معا

  :باإلضافة إىل حتليل أدوات البحث، وجدت الباحثة النقط املهمة منها

نظرا إىل نتيجة املالحظة، لقد قامت الباحثة بالعملية التعليمية يف القواعد النحوية - ١

ولقد أدى التالميذ . باملدخل املعريف على حسب خصائصه املعينة اخلطوات املقررة

م كاملشرتكني يف العملية التعليمية وشاركوها مشاركة جيدة حىت فهموا  واجبا

. املوضوعات املقدمة

على االستبانة القبلية والبعدية، علمت الباحثة أن للمدخل للمعريف إثرا اعتمادا - ٢

إجيابيا يف ترقية استيعاب تالميذ الصف الثاين لشعبة العلوم اإلسالمية والعربية يف 

م املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة مباالنج جاوا الشرقية بدليل وجود قدر

.املوضوعات املعلمة واإلجابة حنو األسئلة املقدمةعلى اإلتيان باألمثلة جتاه 

بناء على االختبار البعدي لكل موضوع من املوضوعات املعلمة باملدخل املعريف - ٣

والطريقة التقليدية، وجدت الباحثة فرقا بعيدا بينهما بدليل أن متوسط النتائج من 

، وهذا يدل على أن التعليم باملدخل املعريف أكرب من التعليم بالطريقة التقليدية

  .املدخل املعريف يستطيع أن يرقي استيعاب القواعد النحوية



  الفصل الخامس

  حاتنتائج البحث والتوصيات والمقتر 

نتائج البحث  -أ

خل املعريف لتالميذ بعد أن قامت الباحثة بتعليم القواعد النحوية باملد

املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية العلوم اإلسالمية والعربية يف لشعبة الصف الثاين 

  :، قد وصلت الباحثة إىل النتائج التاليةجاوا الشرقيةاالنجمبالثالثة 

إن إجراء تعليم القواعد باملدخل املعريف يبتدئ من القواعد إىل األمثلة حبيث - ١

ومن الوسائل املهمة يف تعليم . تعرض الباحثة القواعد مث تضرب األمثلة عليها

النحوية على هذا األساس أن حتمل الباحثة األوراق الشفافة مكتوبة القواعد 

وبعد انتهاء شرح. عليها جمموعة األمثلة من املوضوعات اليت سيتم تعليمها

، ومن التدريبات األولية حتقيقا لفهم التالميذالقواعد واألمثلة، تنتقل الباحثة إىل

اللغة املستخدمة يف أما. هدف هذه التدريبات تطبيق القواعد بشكل واع

.ملية التعليمة على هذا األساس هي اللغة األم أو اللغة العربية أو مها معاعال

اعتمادا على النتائج اليت حصل عليها التالميذ يف االختبارات البعدية من تعليم - ٢

القواعد النحوية باملدخل املعريف والطريقة التقليدية وجدت الباحثة فرقا يدل على 

يف ترقية أثرا إيجابيالذلك أن للمدخل املعريف . اإلجيايبل املعريفأثر املدخ

لشعبة العلوم اإلسالمية والعربية استيعاب القواعد النحوية لتالميذ الصف الثاين 

إن استخدام .االنج جاوا الشرقيةمباملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة يف 

يتبني تفوقه عند تعليم القواعد النحوية على املدخل املعريف يظهر أثره اإلجيايب و 

  . أساسه

٦٧
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توصيات البحث  - ب

  :انطالقا من نتائج البحث، ترى الباحثة ضرورة تقدمي التوصيات فيما يلي

داخل تعليم القواعد النحوية أو طرقه أو أساليبه املناسبة مبأن يهتم املدرس - ١

.ليكون التعليم جذابا ال يسبب امللل

كل موضوع من موضوعات تعليم  التدريبات بعد انتهاء مناملدرسأن يكثر - ٢

القواعد النحوية املعلمة حتقيقا لفهم التالميذ وأن يراعي كتابتهم تأكيدا 

.لصحتها

م اللغويةالنحويةأن ميارس التالميذ األنشطة   - ٣ .بناء لكفاء

حات البحثقتر م  - ج

  :اآلتيةبناء على نتائج البحث، تقدم الباحثة املقرتحات 

أن يستخدمه للمدرسإن املدخل املعريف أحد مداخل تعليم اللغة العربية ميكن - ١

.سعيا لرتقية استيعاب التالميذ فيها عامة والكفاية اللغوية خاصة

ا من املراجع لكتابة البحث العلمي عترجو الباحثة أن يكون هذا البحث مرج- ٢

ذا املوضوع لغريها من الباحثني .املتعلق 

ا هذا البحث، مثال عن معرفة أثر املدخل و الباحثني اآلخرين أن يطور على - ٣

  .املعريف للمواد األخرى خال القواعد النحوية يف املستويات املختلفة
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  قائمة المصادر والمراجع
  

  المصادر والمعاجم   -أ

القرآن الكرمي- ١

الدار : ، مصر٣- ، ط٢ج المعجم الوسيطجممع اللغة العربية، - ٢

.م١٩٨٥/ه١٤٠٥اهلندسية،

المراجع العربية  - ب

الكتب: أوال

.م١٩٥٢دار الكتب العربية، : ، بريوت١-الخصائص، جابن جين، - ٣

ة املطبوعة عبد وكال: الكويت، ٦-طأصول البحث العلمي ومناهجه، أمحد بدر، - ٤

.م١٩٨٢اهللا حرمي، 

الدار : القاهرة،٣-تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق، طحسن شحاتة، - ٥

.م١٩٩٦/ه١٤١٧املصرية اللبنانية، 

-البحث العلمي مفهومهذوقان عبيدات، عبد الرمحن عدس وكايد عبد احلق، - ٦

.م١٩٩٧/ه١٤١٦للنشر والتوزيع، دار أسامة : الرياضأساليبه،-أدواته

: إيسيسكوتعليم اللغة لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبه،رشدي أمحد طعيمة، - ٧

.م١٩٨٩/ه١٤١٤منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، 

يد العريب، تعلم - ٨ - اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيق، طصالح عبد ا

.م١٩٨١لبنان، مكتبة: ، بريوت١

اللغة العربية طه علي حسن الدليمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، - ٩

.م٢٠٠٥دار الشروق، : األردن-عمانوطرائق تدريسها، مناهجها
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طرائق تدريس اللغة العربية للناطقين ) أ(عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي، -١٠

اإلسالمية، جامعة اإلمام حممد بن سعود : الرياضبلغات أخرى،

: الرياضالنظرية اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية،) ب. (م٢٠٠٢/ه١٤٢٣

.م١٩٩٩/ه١٤٢٠مطابع التقنية ،

مكتبة النهضة : القاهرة، ١-طرق تعليم اللغة العربية،طعبد القادر أمحد،-١١

.م١٩٧٩املصرية، 

مطابع : الرياضالوسيط في تاريخ النحوي العربي، عبد الكرمي حممد األسعد، -١٢

.م١٩٩٩/ ه١٤٢٠التقنية، 

دار املعرفة : ، االسكندريةمراحل تطور الدرس النحويعبد اهللا بن محد اخلثران، -١٣

.م١٩٩٣اجلامعية، 

دار مكتبة : القاهرةالدرس النحوي في القرآن العشرين، عبد اهللا جاد الكرمي، -١٤

م١٩١١/ ه١٤١١األداب، 

دار الفكري العريب، : القاهرةالعربية،تدريس فنون اللغة علي أمحد مدكور، -١٥

.م١٩٩١/ه١٤١١

بحث (تصميم منهج لتعليم اللغة العربية لألجانب فتحى علي يونس، -١٦

.م١٩٨٧دار الثقافة، : ، القاهرة)تجريبي

توكو كتاب اهلداية، دون : سوراباياملخص قواعد اللغة العربية، فؤاد نعمة، -١٧

.السنة

أساسيات تعليم وحممود كامل الناقة وعلى أمحد مدكور، فتحى على يونس،-١٨

.م١٩٨١دار الثقافة للطباعة والنشر، : القاهرة،العربية والتربية الدينيةاللغة

دار غريب، دون : القاهرةاللغة العربية بين الوهم وسوء الفهم، كمال بشر، -١٩

. السنة

.م٢٠٠٠شروق، دار ال: القاهرةالنحو والداللة، حممد محاسة عبد اللطيف، -٢٠
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تعليم اللغة العربية والتربية الدينية،حممد رشدي خاطر ومصطفى رسالن، -٢١

.م٢٠٠٠دار الثقافة والنشر والتوزيع، : القاهرة

عماد شؤون املكتبات جامعة : الرياضاختبارات اللغة، حممد عبد اخلالق حممد، -٢٢

.م١٩٨٩امللك سعود، 

.م١٩٩٣دار الفالح، : األردنمدخل إلى علم اللغة، )أ(حممد علي اخلويل،-٢٣

دار الفالح، : األردناالختبارات التحصيلية إعدادها وإجراؤها وتحليلها، ) ب(

.م١٩٩٨

، البحث التربية أصوله ومناهجهحممد لبيب النحيحي وحممد منري مرسي، -٢٤

.م١٩٨٣عامل الكتب، : القاهرة

لتعليم العربيةالسجل العلمي للندوة العالمية حممود إمساعيل صيين وآخرون، -٢٥

عماد شؤون املكتبات : الرياضللناطقين بها المعلم والكتاب والطريقة والوسائل، 

.م١٩٨٠جامعة الرياض، 

- تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى أسسهحممود كامل الناقة،-٢٦

جامعة أم القرى معهد اللغة العربية وحدة : مكة املكرمةطرق تدريسه، -مداخله

.م١٩٨٥/ه١٤٠٥ناهج،البحوث وامل

المنهج التوجيهي لتكوين المكنونين في التربية مصطفى الزباج وآخرون، -٢٧

منشورات املنظمة اإلسالمية لرتبية العلوم : إيسسكواإلسالمية واللغة العربية، 

. م١٩٨٨والثقافة، 

دار : بريوت، ١-خصائص العربية وطرائق تدريسها، طنايف حممود معروف، -٢٨

.م١٩٨٥/ه١٤٠٥النفائس، 
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البحوث العلمية: ثانيا

مشكالت الطالب في استخدام قواعد اللغة العربية حكمي وحيودي، -٢٩

: ماالنج، رسالة ماجستري غري منشورة ، )دراسة وصفية تحليلية تقويمية(

.م٢٠٠٩جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ،

دروس المحادثة من اكتساب العناصر الصرفية والنحوية في حممد توفيق، -٣٠

رسالة ماجستري طالب المدرسة الثانوية بدار اللغة والدعوة راشي باسوروان،

، مالك إبراهيم اإلسالمية احلكوميةجامعة موالنا : ماالنجغري منشورة، 

.م٢٠٠٣

بالتطبيق(استراتيجية النظرية المعرفية لتنمية مهارة الكالم،مستفيد معارف، -٣١

االبتدائية االسالمية " ياسفوري"يف مدرسة على تالميذ الصف الرابع 

جامعة موالنا مالك إبراهيم : ،رسالة ماجستري غري منشورة، ماالنج)مباالنج

.م٢٠١٠اإلسالمية احلكومية، 

استخدام كتاب تجديد النحو لشوقي ضيف لترقية تعليم النحو نصار الدين، -٣٢

جستري غري منشورة، ، رسالة مابالتطبيق على جامعة ماترام اإلسالمية الحكومية

.م٢٠٠٨جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، : ماالنج

  

الدوريات العلمية: ثالثا

مذكرة الدورة التدريبية لمعلمي اللغة العربية في عبد الرمحن بن إبراهيم، -٣٣

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، : ماالنج،البرنامج الخاص

.م٢٠٠٣/ه١٤٢٣
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المراجع من اإلنترنيت: ثانيا
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٧٤

تعليم القواعد النحوية فينتيجة المالحظة ألنشطة الباحثة ): ١( جدول ال

  بالمدخل المعرفي

  الرقم
العناصر 

  للتحكيم
  فعاليات الدرس

ف
عي

ض
  

ول
قب

م
  

يد
ج

دا  
 ج

يد
ج

  

از
مت

م
  

١  

أحوال 

  الباحثة 

  √          يلقي السالم على التالميذ يف بداية الدرس

√          نظيفة املظهر واهليئة  ٢
√          بلغة صحيحة ومفهومةتتحدث   ٣
√          معتدلة حبركتها داخل الصف  ٤
√          طليقة الوجه وبشوشة  ٥
ا مسموع جلميع التالميذ  ٦ √          صو
√          متلك نفسها عند الغضب  ٧
√          تظهر احلماس واحليوية خالل فرتة الدرس كلها  ٨
√          تواجه املواقف املربكة باتزان ومرونة  ٩
√          تظهر الثقة يف أفعاهلا وأقواهلا  ١٠
√          تستخدم السبورة بصورة صحيحة  ١١
ا املناسبة  ١٢ √          تستخدم الوسائل التعليمية بأوقا
√          أسئلتها التمهيدية مثرية ومشوقة  ١٣
√          تربط خربات التالميذ مبوضوع الدرس اجلديد  ١٤
√          تعرض أفكار الدرس بصورة مرتابطة   ١٥
√          تتيح الفرصة للتالميذ بطرح أسئلتهم ونقاشهم   ١٦
√          تعزز السلوك اجليد فوريا  ١٧
√          تراعي توزيع احلصة على خطوات الدرس  ١٨
√          تستخدم أمساء التالميذ عند التعامل معهم  ١٩
√          إفراط يف النقدتعدل السلوك غري السوي دون   ٢٠
√          ختلق التنافس الفردي بني التالميذ  ٢١



٧٥

√          ال تركز على تالميذ بعينهم دون اآلخرين  ٢٢
√          حترتم آراء التالميذ  ٢٣
√          تتسم بالتواضع  ٢٤
√          االلتزام باحلضور واالنصراف يف املواعيد  ٢٥
√          تلتزم بالتحضري اجليد للدروس  ٢٦
√          مستوى اإلملام باملادة التعليمية  ٢٧
√          التقدير العام الذي تستحقه املعلمة  ٢٨
٢٩  

سير تعليم 

القواعد 

النحوية 

بالمدخل 

  المعرفي

√          تعد املوضوعات املعينة يف الكتاب املقرر

٣٠  
حتمل األوراق الشفافة عند دخوهلا الغرفة 

  الدراسية

        
√

٣١  
مرات اليت كانت مكتوبة على ٣مجلة تقرأ كل 

  األوراق الشفافة

        
√

√          تبدأ الشرح من القواعد إىل األمثلة  ٣٢

٣٣  

جمموعات، تعطي كل ٣تقسم التالميذ إىل 

جمموعة األسئلة لتجيب كل واحدة من تلك 

  جمموعة

        

√

√          تم ببناء الكفاية اللغوية  ٣٤

٣٥  
لبناء الكفاية اللغوية لدى تعطي الوسيلة املثلى 

  املتعلم

        
√

√          جتعل املتعلمني يشعرون بأمهية القواعد النحوية  ٣٦

٣٧  
ترقي القدرة الذهنية لدى التالميذ يف جمال تعلم 

  اللغة

        
√

٣٨  
جتعل التعلم ذا معىن لدى التالميذ على جانب 

  املعىن والتأكد من فهمهم

        
√

√          الفرديةتم بالفروق   ٣٩
  



٧٦

تعليم القواعد التالميذ واستيعابهم عندنتيجة المالحظة ألنشطة ): ٢( جدول ال

  النحوية بالمدخل المعرفي

  فعاليات الدرس  الرقم
ف

عي
ض

  

ول
قب

م
  

يد
ج

دا  
 ج

يد
ج

  

از
مت

م
  

√          االهتمام بشرح املعّلمة موضوع الدرس  ١
√          مشاركة التالميذ عند شرح املوضوع  ٢
م على إتيان األمثلة  ٣ √          قدر
√          االستيعاب على املوضوع املعّلم  ٤
√          األداء بالواجبات املقّدمة  ٥
√          التقدير العام الذي يستحقه التالميذ  ٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٧٧

  االستبانة قبل التجربة): ٣(جدول ال

  البنود  الرقم
  اإلجابة

  ال  أحيانا  نعم

١  
  ١  ٨  ١١  القواعد النحوية ؟هل حتب أن تدرس 

  %٥  %٤٠  %٥٥  (%)الدرجة املائوية 

٢  
  ٢  ١٣  ٥  هل درس القواعد النحوية صعب عليك ؟

  %١٠  %٦٥  %٢٥  (%)الدرجة املائوية 

٣  

تم  مدرس القواعد النحوية شرح بهل 

  اهتماما جيدا ؟
١  ٩  ١٠  

  %٥  %٤٥  %٥٠  (%)الدرجة املائوية 

٤  

املاضي يسبب هل تعليم القواعد النحوية

  امللل ؟
٤  ١٥  ١  

  %٢٠  %٧٥  %٥  (%)الدرجة املائوية 

٥  
  ٠  ١٢  ٨  هل فهمت املوضوعات  السابق إلقاؤها ؟

  %٠  %٦٠  %٤٠  (%)الدرجة املائوية 

  

  

  

  

  

  

  

  



٧٨

  االستبانة بعد التجربة): ٤( جدول ال

  البنود  الرقم
  اإلجابة

  ال  أحيانا  نعم

١  

إنمواضع كسر مهزة هل فهمت موضوع 

وضمائر الرفع البارزة املتصلة باألفعال 

وإسناد املاضي الناقص إىل ضمائر الرفع 

  ؟البارزة

٠  ٥  ١٥  

  %٠  %٢٥  %٧٥  (%)الدرجة املائوية 

٢  

أمثلة من تلك بتيان اإلهل قدرت على 

  املوضوعات؟
٢  ٥  ١٣  

  %١٠  %٢٥  %٦٥  (%)الدرجة املائوية 

٣  

هل فهمت موضوع تقسيم الفعل إىل 

واملعتل وإسناد السامل واملهموز الصحيح

واملثال واملضعف واألجوف إىل ضمائر 

الرفع البارزة وإسناد املضارع واألمر 

  الناقصني إىل ضمائر الرفع البارزة؟

٠  ٩  ١١  

  %٠  %٤٥  %٥٥  (%)الدرجة املائوية 

٤  

أمثلة من تلك بتيان اإلهل قدرت على 

  ؟املوضوعات
٥  ٣  ١٢  

  %٢٥  %١٥  %٦٠  (%)الدرجة املائوية 

٥  

هل تشارك شرح املدّرسة القواعد النحوية 

  مشاركة جيدة ؟
٠  ٠  ٢٠  

  %٠  %٠  %١٠٠  (%)الدرجة املائوية 
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٦  

هل قدرت على إعراب الكلمات املتعلقة 

  ؟)١(يف الرقم بتلك املوضوعات
٠  ٥  ١٥  

  %٠  %٢٥  %٧٥  (%)الدرجة املائوية 

٧  

هل هذه الطريقة جذابة وجتعلك فامها 

  النحوية؟القواعد
٠  ٠  ٢٠  

  %٠  %٠  %١٠٠  (%)الدرجة املائوية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٨٠

  نتائج االختبار البعدي للمدخل المعرفي والطريقة التقليدية): ٥( جدول ال

  المعدل  المجموع  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  الرقم

٩٣٤٦٩١٤٢٥٦٣٤٣٦٢٦٠.٣٣  ١

١٠٠٨٤٩٦٧٣٩٥٩٤٥٤٢٩٠.٣٣  ٢

٩٣٨٤٩٥٧٠٩٥٦٤٥٠١٨٣.٥٠  ٣

٦٢٦٤٩٥١٦٦٣٦١٣٦١٦٠.١٧  ٤

١٠٠٩٢٨٤٦٩٨٣٧٢٥٠٠٨٣.٣٣  ٥

٧٤٤٨٧٤٥٩٨٥٥٢٣٩٢٦٥.٣٣  ٦

٩٣٨٤٨٦٥٤٦٢٥٢٤٣١٧١.٨٣  ٧

١٠٠٧٠٩٦٧٠٧٨٥٢٤٦٦٧٧.٦٧  ٨

٨٧٨٠٦٧٢٩٤٥٣٠٣٣٨٥٦.٣٣  ٩

١٠٠٨٨٩٠٥٤٨٠٧٦٤٨٨٨١.٣٣  ١٠

١٠٠٧٦٧٤٥٨٧٥٦٦٤٤٩٧٤.٨٣  ١١

٦٧٥٨٧٧٦٠٤٦٥١٣٥٩٥٩.٨٣  ١٢

١٠٠٦٤٧٥٥٥٨٣٦٠٤٣٧٧٢.٨٣  ١٣

٩٦٧٢٩٩٤٤٨٥٤٨٤٤٤٧٤.٠٠  ١٤

٨٨٦٠٨٤٢٣٧٥٦٥٣٩٥٦٥.٨٣  ١٥

٩٣٧٠٦٤٣٠٦٦٥٠٣٧٣٦٢.١٧  ١٦

٨٩٦٨٩٣٤٦٦٦٦٨٤٣٠٧١.٦٧  ١٧

٨٩٧٦٨١٤٨٧٥٣٧٤٠٦٦٧.٦٧  ١٨

٧٩٧٢٨٦٢٨٧٦٥٤٣٩٥٦٥.٨٣  ١٩

٨٧٧٦٩٦٢٩٧١٣٧٣٩٦٦٦.٠٠  ٢٠

  :فمعىن كل األرقام السابقة كما يلي

  نتائج االختبارات من موضوعات القواعد النحوية املعلمة باملدخل املعريف: ٥، ٣، ١

نتائج االختبارات من موضوعات القواعد النحوية املعلمة بالطريقة التقليدية : ٦، ٤، ٢



٨١

  االختبارات للمدخل المعرفينتائج): ٦( جدول ال

  التقدير  المعدل  المجموع  الثالث  الثاني  األول  الرقم

جيد٩٣٩١٥٦٢٤٠٨٠.٠٠  ١

ممتاز١٠٠٩٦٩٥٢٩١٩٧.٠٠  ٢

ممتاز٩٣٩٥٩٥٢٨٣٩٤.٣٣  ٣

جيد٦٢٩٥٦٣٢٢٠٧٣.٣٣  ٤

جيد جدا١٠٠٨٤٨٣٢٦٧٨٩.٠٠  ٥

جيد٧٤٧٤٨٥٢٣٣٧٧.٦٧  ٦

جيد٩٣٨٦٦٢٢٤١٨٠.٣٣  ٧

ممتاز١٠٠٩٦٧٨٢٧٤٩١.٣٣  ٨

مقبول٨٧٦٧٤٥١٩٩٦٦.٣٣  ٩

جيد جدا١٠٠٩٠٨٠٢٧٠٩٠.٠٠  ١٠

جيد جدا١٠٠٧٤٧٥٢٤٩٨٣.٠٠  ١١

مقبول٦٧٧٧٤٦١٩٠٦٣.٣٣  ١٢

جيد جدا١٠٠٧٥٨٣٢٥٨٨٦.٠٠  ١٣

ممتاز٩٦٩٩٨٥٢٨٠٩٣.٣٣  ١٤

جيد جدا٨٨٨٤٧٥٢٤٧٨٢.٣٣  ١٥

جيد٩٣٦٤٦٦٢٢٣٧٤.٣٣  ١٦

جيد جدا٨٩٩٣٦٦٢٤٨٨٢.٦٧  ١٧

جيد جدا٨٩٨١٧٥٢٤٥٨١.٦٧  ١٨

جيد٧٩٨٦٧٦٢٤١٨٠.٣٣  ١٩

جيد جدا٨٧٩٦٧١٢٥٤٨٤.٦٧  ٢٠

  



٨٢

  نتائج االختبارات للطريقة التقليدية): ٧( جدول ال

  التقدير  المعدل  المجموع  الثالث  الثاني  األول  الرقم

ضعيف جدا٤٦٤٢٣٤١٢٢٤٠.٦٧  ١

جيد جدا٨٤٧٣٩٤٢٥١٨٣.٦٧  ٢

جيد٨٤٧٠٦٤٢١٨٧٢.٦٧  ٣

ضعيف جدا٦٤١٦٦١١٤١٤٧.٠٠  ٤

جيد٩٢٦٩٧٢٢٣٣٧٧.٦٧  ٥

ضعيف٤٨٥٩٥٢١٥٩٥٣.٠٠  ٦

مقبول٨٤٥٤٥٢١٩٠٦٣.٣٣  ٧

مقبول٧٠٧٠٥٢١٩٢٦٤.٠٠  ٨

ضعيف٨٠٢٩٣٠١٣٩٤٦.٣٣  ٩

جيد٨٨٥٤٧٦٢١٨٧٢.٦٧  ١٠

مقبول٧٦٥٨٦٦٢٠٠٦٦.٦٧  ١١

ضعيف٥٨٦٠٥١١٦٩٥٦.٣٣  ١٢

ضعيف٦٤٥٥٦٠١٧٩٥٩.٦٧  ١٣

ضعيف٧٢٤٤٤٨١٦٤٥٤.٦٧  ١٤

ضعيف جدا٦٠٢٣٦٥١٤٨٤٩.٣٣  ١٥

ضعيف جدا٧٠٣٠٥٠١٥٠٥٠.٠٠  ١٦

مقبول٦٨٤٦٦٨١٨٢٦٠.٦٧  ١٧

ضعيف٧٦٤٨٣٧١٦١٥٣.٦٧  ١٨

ضعيف٧٢٢٨٥٤١٥٤٥١.٣٣  ١٩

ضعيف جدا٧٦٢٩٣٧١٤٢٤٧.٣٣  ٢٠



٨٣

  تعيين الدرجة بمسافة تحديد النتيجة): ٨( جدول ال

  الدرجة  النتيجةمسافة تحديد   الرقم

  ممتاز  ١٠٠-٩١  ١

  جيد جدا  ٩٠-٨١  ٢

  جيد  ٨٠-٧١  ٣

  مقبول  ٧٠-٦١  ٤

  ضعيف  ٦٠-٥١  ٥

  ضعيف جدا  ٥٠- ٠  ٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٨٤

  النسبة المائوية لنتيجة االختبارات البعدية بالمدخل المعرفي): ٩( جدول ال

  الدرجة  عدد التالميذ  مسافة تحديد النتيجة  الرقم
النسبة 

  المائوية

  %٢٠  ممتاز  ٤  ١٠٠-٩١  ١

  %٤٠  جيد جدا  ٨  ٩٠-٨١  ٢

  %٣٠  جيد  ٦  ٨٠-٧١  ٣

  %١٠  مقبول  ٢  ٧٠-٦١  ٤

  %٠  ضعيف  ٠  ٦٠-٥١  ٥

  %٠  اضعيف جد  ٠  ٥٠- ٠  ٦

موع الكلي   %١٠٠    ٢٠  ا

  

  النسبة المائوية لنتيجة االختبارات البعدية بالطريقة التقليدية): ١٠( جدول ال

  الدرجة  عدد التالميذ  مسافة تحديد النتيجة  الرقم
النسبة 

  المائوية

  %٠  ممتاز  ٠  ١٠٠-٩١  ١

  %٥  جيد جدا  ١  ٩٠-٨١  ٢

  %١٥  جيد  ٣  ٨٠-٧١  ٣

  %٢٠  مقبول  ٤  ٧٠-٦١  ٤

  %٣٥  ضعيف  ٧  ٦٠-٥١  ٥

  %٢٥  اضعيف جد  ٥  ٥٠- ٠  ٦

موع الكلي   %١٠٠    ٢٠  ا

  



٨٥

وللمدخل المقارنة بين االختبار البعدي للطريقة التقليدية): ١١( جدول ال

  المعرفي

  )x٢(٢  )x١(٢  )x٢(  )x١(  )X٢(  )X١(  الرقم

١٧.٨٧٦.٥٠٣١٩.٢٢-٢.٥٥-٨٠.٠٠٤٠.٦٧  ١

٩٧.٠٠٨٣.٦٧١٤.٤٥٢٥.١٣٢٠٨.٨٠٦٣١.٦٨  ٢

٩٤.٣٣٧٢.٦٧١١.٧٨١٤.١٣١٣٨.٨٥١٩٩.٧٥  ٣

١١.٥٣٨٤.٩٥١٣٣.٠٢-٩.٢٢-٧٣.٣٣٤٧.٠٠  ٤

٨٩.٠٠٧٧.٦٧٦.٤٥١٩.١٣٤١.٦٠٣٦٦.٠٨  ٥

٥.٥٣٢٣.٨٥٣٠.٦٢-٤.٨٨-٧٧.٦٧٥٣.٠٠  ٦

٢.٢٢٤.٨٠٤.٩١٢٣.٠٤-٨٠.٣٣٦٣.٣٣  ٧

٩١.٣٣٦٤.٠٠٨.٧٨٥.٤٧٧٧.١٥٢٩.٨٨  ٨

١٢.٢٠٢٦٢.٩٨١٤٨.٨٤-١٦.٢٢-٦٦.٣٣٤٦.٣٣  ٩

٩٠.٠٠٧٢.٦٧٧.٤٥١٤.١٣٥٥.٥٠١٩٩.٧٥  ١٠

٨٣.٠٠٦٦.٦٧٠.٤٥٨.١٣٠.٢٠٦٦.١٥  ١١

٢.٢٠٣٦٩.٢٨٤.٨٤-١٩.٢٢-٦٣.٣٣٥٦.٣٣  ١٢

٨٦.٠٠٥٩.٦٧٣.٤٥١.١٣١١.٩٠١.٢٨  ١٣

٣.٨٧١١٦.٢٨١٤.٩٥-٩٣.٣٣٥٤.٦٧١٠.٧٨  ١٤

٩.٢٠٠.٠٥٨٤.٦٤-٠.٢٢-٨٢.٣٣٤٩.٣٣  ١٥

٨.٥٣٦٧.٥١٧٢.٨٢-٨.٢٢-٧٤.٣٣٥٠.٠٠  ١٦

٨٢.٦٧٦٠.٦٧٠.١٢٢.١٣٠.٠١٤.٥٥  ١٧

٤.٨٧٠.٧٨٢٣.٦٨-٠.٨٨-٨١.٦٧٥٣.٦٧  ١٨

٧.٢٠٤.٩١٥١.٨٤-٢.٢٢-٨٠.٣٣٥١.٣٣  ١٩

١١.٢٠٤.٤٨١٢٥.٤٤-٨٤.٦٧٤٧.٣٣٢.١٢  ٢٠

  ١٦٥١.٠٠١١٧٠.٦٧١٤٨٠.٥١٢٥٣٢.٠٩



٨٦

-t( اجلدول التائي ): ١٢(جلدول ا table ( ٤٠- ١من  

Pr ٠.٢٥ ٠.١٠ ٠.٠٥ ٠.٠٢٥ ٠.٠١ ٠.٠٠٥ ٠.٠٠١

df ٠.٥٠ ٠.٢٠ ٠.١٠ ٠.٠٥٠ ٠.٠٢ ٠.٠١٠ ٠.٠٠٢

١ ١.٠٠٠٠٠ ٣.٠٧٧٦٨ ٦.٣١٣٧٥ ١٢.٧٠٦٢٠ ٣١.٨٢٠٥٢ ٦٣.٦٥٦٧٤ ٣١٨.٣٠٨٨٤

٢ ٠.٨١٦٥٠ ١.٨٨٥٦٢ ٢.٩١٩٩٩ ٤.٣٠٢٦٥ ٦.٩٦٤٥٦ ٩.٩٢٤٨٤ ٢٢.٣٢٧١٢

٣ ٠.٧٦٤٨٩ ١.٦٣٧٧٤ ٢.٣٥٣٣٦ ٣.١٨٢٤٥ ٤.٥٤٠٧٠ ٥.٨٤٠٩١ ١٠.٢١٤٥٣

٤ ٠.٧٤٠٧٠ ١.٥٣٣٢١ ٢.١٣١٨٥ ٢.٧٧٦٤٥ ٣.٧٤٦٩٥ ٤.٦٠٤٠٩ ٧.١٧٣١٨

٥ ٠.٧٢٦٦٩ ١.٤٧٥٨٨ ٢.٠١٥٠٥ ٢.٥٧٠٥٨ ٣.٣٦٤٩٣ ٤.٠٣٢١٤ ٥.٨٩٣٤٣

٦ ٠.٧١٧٥٦ ١.٤٣٩٧٦ ١.٩٤٣١٨ ٢.٤٤٦٩١ ٣.١٤٢٦٧ ٣.٧٠٧٤٣ ٥.٢٠٧٦٣

٧ ٠.٧١١١٤ ١.٤١٤٩٢ ١.٨٩٤٥٨ ٢.٣٦٤٦٢ ٢.٩٩٧٩٥ ٣.٤٩٩٤٨ ٤.٧٨٥٢٩

٨ ٠.٧٠٦٣٩ ١.٣٩٦٨٢ ١.٨٥٩٥٥ ٢.٣٠٦٠٠ ٢.٨٩٦٤٦ ٣.٣٥٥٣٩ ٤.٥٠٠٧٩

٩ ٠.٧٠٢٧٢ ١.٣٨٣٠٣ ١.٨٣٣١١ ٢.٢٦٢١٦ ٢.٨٢١٤٤ ٣.٢٤٩٨٤ ٤.٢٩٦٨١

١٠ ٠.٦٩٩٨١ ١.٣٧٢١٨ ١.٨١٢٤٦ ٢.٢٢٨١٤ ٢.٧٦٣٧٧ ٣.١٦٩٢٧ ٤.١٤٣٧٠

١١ ٠.٦٩٧٤٥ ١.٣٦٣٤٣ ١.٧٩٥٨٨ ٢.٢٠٠٩٩ ٢.٧١٨٠٨ ٣.١٠٥٨١ ٤.٠٢٤٧٠

١٢ ٠.٦٩٥٤٨ ١.٣٥٦٢٢ ١.٧٨٢٢٩ ٢.١٧٨٨١ ٢.٦٨١٠٠ ٣.٠٥٤٥٤ ٣.٩٢٩٦٣

١٣ ٠.٦٩٣٨٣ ١.٣٥٠١٧ ١.٧٧٠٩٣ ٢.١٦٠٣٧ ٢.٦٥٠٣١ ٣.٠١٢٢٨ ٣.٨٥١٩٨

١٤ ٠.٦٩٢٤٢ ١.٣٤٥٠٣ ١.٧٦١٣١ ٢.١٤٤٧٩ ٢.٦٢٤٤٩ ٢.٩٧٦٨٤ ٣.٧٨٧٣٩

١٥ ٠.٦٩١٢٠ ١.٣٤٠٦١ ١.٧٥٣٠٥ ٢.١٣١٤٥ ٢.٦٠٢٤٨ ٢.٩٤٦٧١ ٣.٧٣٢٨٣

١٦ ٠.٦٩٠١٣ ١.٣٣٦٧٦ ١.٧٤٥٨٨ ٢.١١٩٩١ ٢.٥٨٣٤٩ ٢.٩٢٠٧٨ ٣.٦٨٦١٥

١٧ ٠.٦٨٩٢٠ ١.٣٣٣٣٨ ١.٧٣٩٦١ ٢.١٠٩٨٢ ٢.٥٦٦٩٣ ٢.٨٩٨٢٣ ٣.٦٤٥٧٧

١٨ ٠.٦٨٨٣٦ ١.٣٣٠٣٩ ١.٧٣٤٠٦ ٢.١٠٠٩٢ ٢.٥٥٢٣٨ ٢.٨٧٨٤٤ ٣.٦١٠٤٨

١٩ ٠.٦٨٧٦٢ ١.٣٢٧٧٣ ١.٧٢٩١٣ ٢.٠٩٣٠٢ ٢.٥٣٩٤٨ ٢.٨٦٠٩٣ ٣.٥٧٩٤٠

٢٠ ٠.٦٨٦٩٥ ١.٣٢٥٣٤ ١.٧٢٤٧٢ ٢.٠٨٥٩٦ ٢.٥٢٧٩٨ ٢.٨٤٥٣٤ ٣.٥٥١٨١

٢١ ٠.٦٨٦٣٥ ١.٣٢٣١٩ ١.٧٢٠٧٤ ٢.٠٧٩٦١ ٢.٥١٧٦٥ ٢.٨٣١٣٦ ٣.٥٢٧١٥

٢٢ ٠.٦٨٥٨١ ١.٣٢١٢٤ ١.٧١٧١٤ ٢.٠٧٣٨٧ ٢.٥٠٨٣٢ ٢.٨١٨٧٦ ٣.٥٠٤٩٩

٢٣ ٠.٦٨٥٣١ ١.٣١٩٤٦ ١.٧١٣٨٧ ٢.٠٦٨٦٦ ٢.٤٩٩٨٧ ٢.٨٠٧٣٤ ٣.٤٨٤٩٦

٢٤ ٠.٦٨٤٨٥ ١.٣١٧٨٤ ١.٧١٠٨٨ ٢.٠٦٣٩٠ ٢.٤٩٢١٦ ٢.٧٩٦٩٤ ٣.٤٦٦٧٨

٢٥ ٠.٦٨٤٤٣ ١.٣١٦٣٥ ١.٧٠٨١٤ ٢.٠٥٩٥٤ ٢.٤٨٥١١ ٢.٧٨٧٤٤ ٣.٤٥٠١٩

٢٦ ٠.٦٨٤٠٤ ١.٣١٤٩٧ ١.٧٠٥٦٢ ٢.٠٥٥٥٣ ٢.٤٧٨٦٣ ٢.٧٧٨٧١ ٣.٤٣٥٠٠

٢٧ ٠.٦٨٣٦٨ ١.٣١٣٧٠ ١.٧٠٣٢٩ ٢.٠٥١٨٣ ٢.٤٧٢٦٦ ٢.٧٧٠٦٨ ٣.٤٢١٠٣

٢٨ ٠.٦٨٣٣٥ ١.٣١٢٥٣ ١.٧٠١١٣ ٢.٠٤٨٤١ ٢.٤٦٧١٤ ٢.٧٦٣٢٦ ٣.٤٠٨١٦

٢٩ ٠.٦٨٣٠٤ ١.٣١١٤٣ ١.٦٩٩١٣ ٢.٠٤٥٢٣ ٢.٤٦٢٠٢ ٢.٧٥٦٣٩ ٣.٣٩٦٢٤

٣٠ ٠.٦٨٢٧٦ ١.٣١٠٤٢ ١.٦٩٧٢٦ ٢.٠٤٢٢٧ ٢.٤٥٧٢٦ ٢.٧٥٠٠٠ ٣.٣٨٥١٨

٣١ ٠.٦٨٢٤٩ ١.٣٠٩٤٦ ١.٦٩٥٥٢ ٢.٠٣٩٥١ ٢.٤٥٢٨٢ ٢.٧٤٤٠٤ ٣.٣٧٤٩٠

٣٢ ٠.٦٨٢٢٣ ١.٣٠٨٥٧ ١.٦٩٣٨٩ ٢.٠٣٦٩٣ ٢.٤٤٨٦٨ ٢.٧٣٨٤٨ ٣.٣٦٥٣١

٣٣ ٠.٦٨٢٠٠ ١.٣٠٧٧٤ ١.٦٩٢٣٦ ٢.٠٣٤٥٢ ٢.٤٤٤٧٩ ٢.٧٣٣٢٨ ٣.٣٥٦٣٤

٣٤ ٠.٦٨١٧٧ ١.٣٠٦٩٥ ١.٦٩٠٩٢ ٢.٠٣٢٢٤ ٢.٤٤١١٥ ٢.٧٢٨٣٩ ٣.٣٤٧٩٣

٣٥ ٠.٦٨١٥٦ ١.٣٠٦٢١ ١.٦٨٩٥٧ ٢.٠٣٠١١ ٢.٤٣٧٧٢ ٢.٧٢٣٨١ ٣.٣٤٠٠٥

٣٦ ٠.٦٨١٣٧ ١.٣٠٥٥١ ١.٦٨٨٣٠ ٢.٠٢٨٠٩ ٢.٤٣٤٤٩ ٢.٧١٩٤٨ ٣.٣٣٢٦٢

٣٧ ٠.٦٨١١٨ ١.٣٠٤٨٥ ١.٦٨٧٠٩ ٢.٠٢٦١٩ ٢.٤٣١٤٥ ٢.٧١٥٤١ ٣.٣٢٥٦٣

٣٨ ٠.٦٨١٠٠ ١.٣٠٤٢٣ ١.٦٨٥٩٥ ٢.٠٢٤٣٩ ٢.٤٢٨٥٧ ٢.٧١١٥٦ ٣.٣١٩٠٣

٣٩ ٠.٦٨٠٨٣ ١.٣٠٣٦٤ ١.٦٨٤٨٨ ٢.٠٢٢٦٩ ٢.٤٢٥٨٤ ٢.٧٠٧٩١ ٣.٣١٢٧٩

٤٠ ٠.٦٨٠٦٧ ١.٣٠٣٠٨ ١.٦٨٣٨٥ ٢.٠٢١٠٨ ٢.٤٢٣٢٦ ٢.٧٠٤٤٦ ٣.٣٠٦٨٨



١١٠

  الصور وبيانها

  

  ١الصورة 

  الباحثة مع التالميذ

  أثناء العملية التعليمية

  

  

  ٢الصورة

  كتابة املدّرسة

  

  ٣الصورة

  الباحثة مع التلميذة

  أثناء إجابة سؤال التلميذة

  
  

  



٨٧

  )اللقاء األول(خطط تنفيذ التدريس على أساس المدخل المعرفي -١

  الثاين الثانوي:     املستوى    القواعد النحوية:   املادة

  ٢٠١١أبريل ١٨االثنني، :   التاريخ/اليوم    مواضع كسر مهزة إنّ :   املوضوع

  أدي روسوايت:   املدّرسة      دقيقة٤٥x٢:   الزمن

معيار الكفاءة  - )أ

  اجلملفهم موقع إّن يف 

الكفاية األساسية  -)ب

شرح موقع إنّ -)١

التفريق بني موقع إّن وأنّ -)٢

تكوين األمثلة من موقع إنّ -)٣

)دليل التحصيل(المؤشرات   -)ج

القدرة على شرح موقع إن-)١

القدرة على التفريق بني موقع إّن وأنّ -)٢

القدرة على تكوين األمثلة من موقع إنّ -)٣

المصادر والوسائل التعليمية  -)د

  النحو الواضح اجلزء الثالثكتاب : املصادر 

  األوراق الشفافة والسبورة واألقالم: الوسائل 

  خطط التعليم  - )ه

  النقط
  في التعليماألنشطة والخطوات

  الوقت

ومعها أوراق شفافة مكتوبة عليها دوءتدخل املدّرسة الفصل  التمهيد

  .جمموعة من أمثلة مواضع كسر مهزة إنّ 

م إىل التالميذ وهم يردون عليها  مث تسأل عن السالةسلقي املدرّ ت

  دقائق١٠



٨٨

.أحواهلم يف ذلك اليوم

تبدأ املدّرسة الدرس بالبسملة  

علمونه وبالكفاءة  سيتباملوضوع الذيالتالميذ ةساملدرّ خترب

.أن حيصل عليهاتلميذؤشرات اليت ال بد لكل املساسية و األ

تكتب املدّرسة اسم الدرس على السبورة  

عن املوضوع الذي مت إلقاؤه وربطه باملوضوع متهيدا ةسلقي املدرّ ت

.اجلديد

تكتب املدّرسة موضوع الدرس اجلديد على السبورة.  

النشاط 

  الرئيسي

 تقرأ املدّرسة تلك األمثلة املكتوبة على األوراق الشفافة ثالث مرات

.مع ربطها بوسيلة من خالل اإلشارة إليها يف أثناء عرضها

 املدّرسة القواعد مث تضرب أمثلة عليها أو من عند التالميذتشرح .

. واهلدف من هذه األمثلة تدريب التالميذ على التطبيق بشكل واع

ما معا .وقد تشرح املدرّسة باللغة األم أو اللغة اهلدف أو 

تكتب املدّرسة القواعد واألمثلة على السبورة.

ن فهم تالميذها لقواعد تنتقل املدّرسة إىل التدريبات األولية م

الدرس، فتطلب منهم تكوين مجلة باستخدام كسر مهزة إّن جبميع 

مواضعها بعد مّدهم بالكلمات املرادفة للكلمة املقدمة يف مجل 

الدرس، وقد تطلب منهم استعمال كلمات جديدة ووضعها يف مجل 

وقد تقسم تالميذها إىل جمموعات، تعطي املدّرسة كل . مفيدة

دا من الكلمات وتكلفها بتكوين مجل، مث يكتب رئيس  جمموعة عد

.كل جمموعة ما أنتجته جمموعته على السبورة أو يقرؤه أمام اجلماعة

تقرأ املدّرسة القواعد واألمثلة املكتوبة على السبورة.

تأمر املدّرسة التالميذ بكتابة ما على السبورة وتقرأ املدّرسة كشف

  دقيقة٦٥



٨٩

.احلضور

نهم بأن يقرأ مذكرته واآلخرون يالحظونتأمر املدّرسة واحدا م.

م واملدّرسة متسح السبورة   .يقرأ التالميذ مذكرا

وميا قبعض التالميذ تتعليمه لذي متّ املوضوع اسة حول تسأل املدرّ   االختتام

وميكن على املدّرسة أن تقسم . املعلملفهم التالميذ حنو املوضوع

تعطي كل جمموعة بطاقة مكتوبة التالميذ إىل ثالث جمموعات، 

عليها أمثلة من مواضع كسر مهزة إّن باللغة األم للمجموعة األوىل 

موعتني  والثانية، أما البطاقة الثالثة مكتوبة باللغة العربية، وعلى ا

موعة  األوىل والثانية أن ترتمجا األمثلة املكتوبة على بطاقتهما وا

.ّحة الرتمجةالثالثة تراقب ترمجتها تأكيدا لص

باستخدام القواعد النحوية بالتعلم اجليد وااللتزام ةسوصي املدرّ ت

م فيها .لرتقية استيعا

الدرس بقراءة احلمدلةةستتم املدرّ خت.

التالميذويرد عليهامن الغرفة الدراسية بالسالم ةسرج املدرّ خت.  

  دقيقة١٥

  

  )الثانياللقاء (البعديخطط تنفيذ االختبار-٢

  الثاين الثانوي:     املستوى    القواعد النحوية:   املادة

  ٢٠١١أبريل ٢٠األربعاء، :   التاريخ/اليوم    االختبار البعدي:   املوضوع

  أدي روسوايت:   املدّرسة      دقيقة٤٥x٢:   الزمن

  األهداف- )أ

قدرة على ذكر مواضع كسر مهزة إنّ ال-)١

يف مواضعها املناسبةقدرة على وضع إنّ ال-)٢

ا ومعموليهاقدرة ال-)٣ على إعرا



٩٠

خطط االختبار البعدي-)ب

  النقط
  في التعليماألنشطة والخطوات

  الوقت

ومعها أوراق شفافة مكتوبة عليها أسئلة دوءتدخل املدّرسة الفصل  التمهيد

  .مواضع كسر مهزة إنّ 

م إىل التالميذ وهم يردونه  مث تسأل عن أحواهلم السالةسلقي املدرّ ت

.اليوميف ذلك 

تبدأ املدّرسة االختبار بالبسملة.  

 التوجيهات يف االختبار البعدي عن موضوع مواضع كسر مهزة إّن  

  دقائق٥

النشاط 

  الرئيسي

توزّع املدّرسة أوراق األسئلة والتالميذ جييبون عنها حتريريا

 تقرأ املدّرسة كشف احلضور وتأمر التالميذ برفع يدهم والجييبون برفع

  دقيقة٨٠  الصوت

باستخدام القواعد النحوية بالتعلم اجليد وااللتزام ةسوصي املدرّ ت  االختتام

م فيها .لرتقية استيعا

الدرس بقراءة احلمدلةةستتم املدرّ خت.

التالميذويرد عليهامن الغرفة الدراسية بالسالم ةسرج املدرّ خت.  

  دقيقة٥

  

  )اللقاء الثالث(على أساس طريقة النحو والترجمةخطط تنفيذ التدريس-٣

  الثاين الثانوي:   املستوى       القواعد النحوية:   املادة

  ٢٠١١أبريل ٢٥االثنني، :   التاريخ/تقسيم الفعل إىل صحيح ومعتل اليوم:   املوضوع

    أدي روسوايت:   املدّرسة       دقيقة٤٥x٢:   الزمن

معيار الكفاءة  - )أ

واملعتلفهم الفعل الصحيح 



٩١

الكفاءة األساسية  -)ب

شرح معىن الفعل الصحيح واملعتل-)١

شرح الفرق بني الفعل الصحيح واملعتل-)٢

شرح أنواع الفعل الصحيح-)٣

شرح أنواع الفعل املعتل-)٤

تكوين األمثلة منهما-)٥

)دليل التحصيل(المؤشرات   -)ج

القدرة على شرح معىن الفعل الصحيح واملعتل-)١

الصحيح واملعتلالقدرة على شرح الفرق بني الفعل -)٢

القدرة على شرح أنواع الفعل الصحيح-)٣

القدرة على شرح أنواع الفعل املعتل-)٤

القدرة على تكوين األمثلة منهما-)٥

المصادر والوسائل التعليمية  -)د

  كتاب النحو الواضح اجلزء الثالث: املصادر

السبورة واألقالم: الوسائل 

  خطط التعليم  - )ه

  النقط
  في التعليماألنشطة والخطوات

  الوقت

  .دوءتدخل املدّرسة الفصل  التمهيد

م إىل التالميذ وهم يردون عليها  مث تسأل عن السالةسلقي املدرّ ت

.أحواهلم يف ذلك اليوم

تبدأ املدّرسة الدرس بالبسملة.  

علمونه وبالكفاءة  سيتباملوضوع الذيالتالميذَ ةساملدرّ خترب

  دقائق١٠



٩٢

.أن حيصل عليهاتلميذؤشرات اليت ال بد لكل املساسية و األ

تكتب املدّرسة اسم الدرس على السبورة.  

عن املوضوع الذي مت إلقاؤه وربطه باملوضوع متهيدا ةسلقي املدرّ ت

.اجلديد

تكتب املدّرسة موضوع الدرس اجلديد على السبورة.  

النشاط 

  الرئيسي

 تشرح املدّرسة موضوع القواعد النحوية برتمجتها إىل اللغة األم

.وتضرب األمثلة عليها

تكتب املدّرسة القواعد واألمثلة على السبورة

تقرأ املدّرسة القواعد واألمثلة املكتوبة على السبورة.

 يف حفظ املفردات وترمجتها وحفظ املفردات ترشد املدّرسة التالميذ

.هاؤ السابق إلقا

 لمة كوترمجتها  تأمر املدّرسة التالميذ بفتح كتبهم وترشدهم يف فهمها

.مث كلمات أو مجلة مث مجل

  وقد تأمر املدّرسة التالميذ بقراءة كتبهم الصامتة مث جيربون الرتمجة

.كلمة مث كلمات أو مجلة مث مجل

تصّحح املدّرسة الرتمجة اخلاطئة وتشرح بعض النقاط القواعدية.

 ويف وقت آخر تطلب املدّرسة منهم أن يقوموا بإعراب الكلمات

.عاملرتبطة باملوضو 

تأمر املدّرسة التالميذ بكتابة ما على السبورة وتقرأ املدّرسة كشف

.احلضور

تأمر املدّرسة واحدا منهم بأن يقرأ مذكرته واآلخرون يالحظون.

م واملدّرسة متسح السبورة   .يقرأ التالميذ مذكرا

  دقيقة٦٥

وميا قلذي مت تعليمه بعض التالميذ تاملوضوع اسة حول تسأل املدرّ   االختتام



٩٣

.املعلملفهم التالميذ املوضوع  دقيقة١٥

باستخدام القواعد النحوية بالتعلم اجليد وااللتزام ةسوصي املدرّ ت

م فيها .لرتقية استيعا

الدرس بقراءة احلمدلةةستتم املدرّ خت.

التالميذة من الغرفة الدراسية بالسالم ويرد عليها سرج املدرّ خت.  

  

  )الرابعاللقاء (خطط تنفيذ االختبار -٤

  الثاين الثانوي:     املستوى    القواعد النحوية:   املادة

  ٢٠١١أبريل٢٧األربعاء، :   التاريخ/اليوم    االختبار البعدي:   املوضوع

  أدي روسوايت:   املدّرسة      دقيقة٤٥x٢:   الزمن

      األهداف  - )أ

عتلاملصحيح و الفعل القدرة على ذكر معىن ال-)١

عتلاملصحيح و الفعل القدرة على ذكر أقسام ال-)٢

اجلمللكل يف القدرة على اإلتيان بأمثلة-)٣

  خطط االختبار البعدي  -)ب

  النقط
  في التعليماألنشطة والخطوات

  الوقت

ومعها أوراق شفافة مكتوبة عليها دوءتدخل املدّرسة الفصل  التمهيد

  .أسئلة تقسيم الفعل إىل صحيح ومعتل

وهم يردون عليها  مث تسأل م إىل التالميذ السالةسلقي املدرّ ت

.عن أحواهلم يف ذلك اليوم

تبدأ املدّرسة االختبار بالبسملة  

 التوجيهات يف االختبار البعدي عن موضوع تقسيم الفعل إىل

  دقائق٥



٩٤

  صحيح ومعتل

توزع املدّرسة أوراق األسئلة والتالميذ جييبون عنها حتريريا  النشاط الرئيسي

 تقرأ املدّرسة كشف احلضور وتأمر التالميذ برفع يدهم والجييبون

  دقيقة٨٠  صوتبرفع ال

باستخدام القواعد النحوية بالتعلم اجليد وااللتزام ةسوصي املدرّ ت  االختتام

م فيها .لرتقية استيعا

الدرس بقراءة احلمدلةةستتم املدرّ خت.

التالميذعليهايردمن الغرفة الدراسية بالسالم و ةسرج املدرّ خت.  

  دقيقة٥

  

  )للقاء الخامس(المعرفي طط تنفيذ التدريس على أساس المدخلخ-٥

  الثاين الثانوي:       املستوى      القواعد النحوية:   املادة

  ٢٠١١مايو ٢االثنني، : التاريخ/اليوم  ضمائر الرفع البارزة املتصلة باألفعال:   املوضوع

        أدي روسوايت: املدّرسة        دقيقة٤٥x٢:   الزمن

معيار الكفاءة  - )أ

فهم ضمائر الرفع البارزة املتصلة باألفعال

الكفاءة األساسية  -)ب

شرح ضمائر الرفع البارزة املتصلة بالفعل املاضي-)١

شرح ضمائر الرفع البارزة املتصلة بالفعل املضارع وفعل األمر-)٢

تكوين األمثلة لكل-)٣

)دليل التحصيل(المؤشرات   -)ج

القدرة على شرح ضمائر الرفع البارزة املتصلة بالفعل املاضي-)١

القدرة على شرح ضمائر الرفع البارزة املتصلة بالفعل املضارع وفعل األمر-)٢

القدرة على تكوين األمثلة لكل-)٣



٩٥

المصادر والوسائل التعليمية  -)د

  كتاب النحو الواضح اجلزء الثالث: املصادر 

الشفافة والسبورة واألقالماألوراق : الوسائل 

  خطط التعليم  - )ه

  النقط
  في التعليماألنشطة والخطوات

  الوقت

ومعها أوراق شفافة مكتوبة عليها دوءتدخل املدّرسة الفصل  التمهيد

  .جمموعة من أمثلة ضمائر الرفع البارزة املتصلة باألفعال

تسأل عن م إىل التالميذ وهم يردون عليها  مث السالةسلقي املدرّ ت

.أحواهلم يف ذلك اليوم

تبدأ املدّرسة الدرس بالبسملة.  

علمونه وبالكفاءة  سيتباملوضوع الذيالتالميذ ةساملدرّ خترب

.أن حيصل عليهاتلميذؤشرات اليت ال بد لكل املساسية و األ

تكتب املدّرسة اسم الدرس على السبورة.  

وربطه باملوضوع عن املوضوع الذي مت إلقاؤهمتهيدا ةسلقي املدرّ ت

.اجلديد

تكتب املدّرسة موضوع الدرس اجلديد على السبورة.  

  دقائق١٠

النشاط 

  الرئيسي

 تقرأ املدّرسة تلك األمثلة املكتوبة على األوراق الشفافة ثالث مرات

.مع ربطها بوسيلة من خالل اإلشارة إليها يف أثناء عرضها

 عليها أو من عند التالميذتشرح املدّرسة القواعد مث تضرب أمثلة .

واهلدف من هذه األمثلة تدريب التالميذ على تطبيق القواعد بشكل 

ما معا. واع .وقد تشرح املدرّسة باللغة األم أو اللغة اهلدف أو 

تكتب املدّرسة القواعد واألمثلة على السبورة.

  دقيقة٦٥



٩٦

 تنتقل املدّرسة إىل التدريبات األولية من فهم تالميذها لقواعد

رس، فتطلب منهم تكوين مجلة باستخدام ضمائر الرفع البارزة الد

املتصلة باألفعال بعد مدِّهم الكلمات املرادفة للكلمة املقدمة يف مجل 

الدرس، وقد تطلب منهم استعمال كلمات جديدة ووضعها يف مجل 

وقد تقسم تالميذها إىل جمموعات، تعطي املدرسة كل . مفيدة

كلفها بتكوين مجل، مث يكتب رئيس  جمموعة عددا من الكلمات وت

.كل جمموعة ما أنتجته جمموعته على السبورة أو يقرأه أمام اجلماعة

تقرأ املدّرسة القواعد واألمثلة املكتوبة على السبورة.

 تأمر املدّرسة التالميذ بكتابة ما على السبورة وتقرأ املدّرسة كشف

.احلضور

رته واآلخرون يالحظونتأمر املدّرسة واحدا منهم بأن يقرأ مذك.

م واملدرسة متسح السبورة   .يقرأ التالميذ مذكرا

وميا قلذي مت تعليمه بعض التالميذ تاملوضوع اسة حول تسأل املدرّ   االختتام

وميكن على املدّرسة أن تقسم . املعلملفهم التالميذ حنو املوضوع

بطاقة مكتوبة التالميذ إىل ثالث جمموعات، تعطي كل جمموعة 

عليها أمثلة من ضمائر الرفع البارزة املتصلة باألفعال باللغة األم 

للمجموعة األوىل والثانية، أما البطاقة الثالثة مكتوبة باللغة العربية، 

موعتني األوىل والثانية أن ترتمجا األمثلة املكتوبة على  وعلى ا

موعة الثالثة أن تراقب ترمجتهما تأ .كيدا لصّحة الرتمجةبطاقتهما وا

باستخدام القواعد النحوية بالتعلم اجليد وااللتزام ةسوصي املدرّ ت

م فيها .لرتقية استيعا

الدرس بقراءة احلمدلةةستتم املدرّ خت.

التالميذويرد عليهامن الغرفة الدراسية بالسالم ةسرج املدرّ خت.  

  دقيقة١٥



٩٧

  )اللقاء السادس(تنفيذ االختبار البعدي -٦

  الثاين الثانوي:      املستوى    القواعد النحوية:   املادة

  ٢٠١١مايو ٤األربعاء، : التاريخ/اليوم    االختبار البعدي: املوضوع

  أدي روسوايت:     املدّرسة    دقيقة٤٥x٢:   الزمن

  األهداف- )أ

.قدرة على ذكر ضمائر الرفع البارزة املتصلة باألفعال املاضية واملضارعة واألمريةال-)١

م-)٢ اعلىقدر .تكوين مجل مفيدة 

م على إعراب ضمائر الرفع البارزة املتصلة باألفعال-)٣ .قدر

  خطط االختبار البعدي-)ب

  النقط
  في التعليماألنشطة والخطوات

  الوقت

ومعها أوراق شفافة مكتوبة عليها أسئلة دوءتدخل املدّرسة الفصل  التمهيد

  .ضمائر الرفع البارزة املتصلة باألفعال

م إىل التالميذ وهم يردون عليها مث تسأل عن السالةسلقي املدرّ ت

.أحواهلم يف ذلك اليوم

تبدأ املدّرسة االختبار بالبسملة  

 التوجيهات يف االختبار البعدي عن موضوع ضمائر الرفع البارزة

  باألفعالاملتصلة

  دقائق٥

النشاط 

  الرئيسي

توزع املدّرسة أوراق األسئلة والتالميذ جييبون عنها حتريريا

 برفع تقرأ املدّرسة كشف احلضور وتأمر التالميذ برفع يدهم والجييبون

  دقيقة٨٠  الصوت

باستخدام القواعد النحوية بالتعلم اجليد وااللتزام ةسوصي املدرّ ت  االختتام

م فيهالرتقية  .استيعا   دقيقة٥



٩٨

الدرس بقراءة احلمدلةةستتم املدرّ خت.

التالميذويرد عليهامن الغرفة الدراسية بالسالم ةسرج املدرّ خت.  

  

  )اللقاء السابع(خطط تنفيذ التدريس على أساس طريقة النحو والترجمة -٧

  القواعد النحوية:   املادة

  إسناد السامل واملهموز واملثال واملضعف واألجوف إىل ضمائر الرفع البارزة :  املوضوع

  دقيقة٤٥x٢:   الزمن

  الثاين الثانوي:   املستوى

  ٢٠١١مايو ٩االثنني، : التاريخ/اليوم

  أدي روسوايت:     املدّرسة

معيار الكفاءة  - )أ

الرفع البارزةفهم إسناد السامل واملهموز واملثال واملضعف واألجوف إىل ضمائر 

الكفاءة األساسية  -)ب

شرح إسناد السامل واملهموز واملثال إىل ضمائر الرفع البارزة-)١

شرح إسناد املضعف واألجوف إىل ضمائر الرفع البارزة-)٢

تكوين األمثلة لكل-)٣

)دليل التحصيل(المؤشرات   -)ج

القدرة على شرح إسناد السامل واملهموز واملثال إىل ضمائر الرفع البارزة-)١

على شرح إسناد املضعف واألجوف إىل ضمائر الرفع البارزةالقدرة -)٢

القدرة على تكوين األمثلة لكل-)٤

المصادر والوسائل التعليمية  -)د

  كتاب النحو الواضح اجلزء الثالث: املصادر

السبورة واألقالم: الوسائل



٩٩

  خطط التعليم  - )ه

  النقط
  في التعليماألنشطة والخطوات

  الوقت

  .دوءالفصلتدخل املدّرسة   التمهيد

م إىل التالميذ وهم يردون عليها  مث تسأل عن السالةسلقي املدرّ ت

.أحواهلم يف ذلك اليوم

تبدأ املدّرسة الدرس بالبسملة  

علمونه وبالكفاءة  سيتباملوضوع الذيالتالميذ ةساملدرّ خترب

.أن حيصل عليهاتلميذؤشرات اليت ال بد لكل املساسية و األ

الدرس على السبورةتكتب املدّرسة اسم.  

عن املوضوع الذي مت إلقاؤه وربطه باملوضوع متهيدا ةسلقي املدرّ ت

.اجلديد

تكتب املدّرسة موضوع الدرس اجلديد على السبورة.  

  دقائق١٠

النشاط 

  الرئيسي

 تشرح املدّرسة موضوع القواعد النحوية برتمجتها إىل اللغة األم

.وتضرب األمثلة عليها

 املدّرسة القواعد واألمثلة على السبورةتكتب

تقرأ املدّرسة القواعد واألمثلة املكتوبة على السبورة.

 يف حفظ املفردات وترمجتها وحفظ املفردات ترشد املدّرسة التالميذ

.هاؤ السابق إلقا

 كلمة وترمجتها  تأمر املدّرسة التالميذ بفتح كتبهم وترشدهم يف فهمها

.مجلمث كلمات أو مجلة مث 

  وقد تأمر املدّرسة التالميذ بقراءة كتبهم الصامتة مث جيربون الرتمجة

.كلمة مث كلمات أو مجلة مث مجل

  دقيقة٦٥



١٠٠

تصّحح املدّرسة الرتمجة اخلاطئة وتشرح بعض النقاط القواعدية.

 ويف وقت آخر تطلب املدّرسة منهم أن يقوموا بإعراب الكلمات

.املرتبطة باملوضوع

ذ بكتابة ما على السبورة وتقرأ املدّرسة كشفتأمر املدّرسة التالمي

.احلضور

تأمر املدّرسة واحدا منهم بأن يقرأ مذكرته واآلخرون يالحظون.

م واملدّرسة متسح السبورة   .يقرأ التالميذ مذكرا

وميا قتعليمه بعض التالميذ تلذي متّ املوضوع اسة حول تسأل املدرّ   االختتام

.املعلماملوضوعلفهم التالميذ 

باستخدام القواعد النحوية بالتعلم اجليد وااللتزام ةسوصي املدرّ ت

م فيها .لرتقية استيعا

الدرس بقراءة احلمدلةةستتم املدرّ خت.

التالميذويرد عليهامن الغرفة الدراسية بالسالم ةسرج املدرّ خت.  

  دقيقة١٥

  )اللقاء الثامن(خطط تنفيذ االختبار البعدي -٨

  الثاين الثانوي: املستوى        القواعد النحوية:   املادة

  ٢٠١١مايو ١١األربعاء، : التاريخ/اليوم    االختبار البعدي: املوضوع

  أدي روسوايت:     املدّرسة    دقيقة٤٥x٢:   الزمن

  األهداف- )أ

إسناد السامل واملهموز واملثال واملضعف واألجوف إىل ضمائر الرفع قدرة على ال-)١

البارزة

االقدرة -)٢ على تكوين مجل مفيدة 



١٠١

السامل واملهموز واملثال على إعراب ضمائر الرفع البارزة املتصلة بالقدرة -)٣

  واملضعف واألجوف 

  خطط االختبار البعدي-)ب

  النقط
  في التعليماألنشطة والخطوات

  الوقت

ومعها أوراق شفافة مكتوبة عليها أسئلة دوءتدخل املدّرسة الفصل  التمهيد

  .إسناد السامل واملهموز واملضعف واألجوف إىل ضمائر الرفع البارزة

م إىل التالميذ وهم يردون عليها  مث تسأل عن السالةسلقي املدرّ ت

.أحواهلم يف ذلك اليوم

تبدأ املدّرسة االختبار بالبسملة  

سناد السامل واملهموز التوجيهات يف االختبار البعدي عن موضوع إ

  .واملضعف واألجوف إىل ضمائر الرفع البارزة

  دقائق٥

النشاط 

  الرئيسي

توزّع املدّرسة أوراق األسئلة والتالميذ جييبون عنها حتريريا

 برفع تقرأ املدّرسة كشف احلضور وتأمر التالميذ برفع يدهم والجييبون

  دقيقة٨٠  الصوت

باستخدام القواعد النحوية بالتعلم اجليد وااللتزام ةسوصي املدرّ ت  االختتام

م فيها .لرتقية استيعا

الدرس بقراءة احلمدلةةستتم املدرّ خت.

التالميذويرد عليهامن الغرفة الدراسية بالسالم ةسرج املدرّ خت.  

  دقيقة٥

  

  )اللقاء التاسع(خطط تنفيذ التدريس على أساس المدخل المعرفي -٩

  القواعد النحوية:     املادة

  إسناد املاضي الناقص إىل ضمائر الرفع البارزة:     املوضوع



١٠٢

  دقيقة٤٥x٢:     الزمن

  الثاين الثانوي:     املستوى

  ٢٠١١مايو ١٦االثنني، :   التاريخ/اليوم

  أدي روسوايت:   املدّرسة

معيار الكفاءة  - )أ

  فهم إسناد املاضي الناقص إىل ضمائر الرفع البارزة

يةالكفاءة األساس  -)ب

شرح إسناد املاضي الناقص إىل ضمائر الرفع البارزة-)١

تكوين األمثلة منه-)٢

)دليل التحصيل(المؤشرات   -)ج

القدرة على شرح إسناد املاضي الناقص إىل ضمائر الرفع البارزة-)١

القدرة على تكوين األمثلة منه-)٢

المصادر والوسائل التعليمية  -)د

  كتاب النحو الواضح اجلزء الثالث: املصادر

األوراق الشفافة والسبورة واألقالم:الوسائل

  خطط التعليم  - )ه

  النقط
  في التعليماألنشطة والخطوات

  الوقت

ومعها أوراق شفافة مكتوبة عليها دوءتدخل املدّرسة الفصل  التمهيد

  .جمموعة من أمثلة إسناد املاضي الناقص إىل ضمائر الرفع البارزة

يردون عليها  مث تسأل عن م إىل التالميذ وهم السالةسلقي املدرّ ت

  .أحواهلم يف ذلك اليوم

علمونه وبالكفاءة  سيتباملوضوع الذيالتالميذ ةساملدرّ خترب

  دقائق١٠



١٠٣

.أن حيصل عليهاتلميذؤشرات اليت ال بد لكل املساسية و األ

تكتب املدّرسة اسم الدرس على السبورة  

عن املوضوع الذي مت إلقاؤه وربطه باملوضوعمتهيدا ةسلقي املدرّ ت

.اجلديد

تكتب املدّرسة موضوع الدرس اجلديد على السبورة.  

النشاط 

  الرئيسي

 تقرأ املدّرسة تلك األمثلة املكتوبة على األوراق الشفافة ثالث مرات

.مع ربطها بوسيلة من خالل اإلشارة إليها يف أثناء عرضها

عند تشرح املدّرسة القواعد مث تضرب أمثلة عليها أو األمثلة من

واهلدف من هذه األمثلة تدريب التالميذ على تطبيق . التالميذ

وقد تشرح املدّرسة باللغة األم أو اللغة اهلدف . القواعد بشكل واع

ما معا .أو 

تكتب املدّرسة القواعد واألمثلة على السبورة.

 تنتقل املدّرسة إىل التدريبات األولية من فهم تالميذها لقواعد

نهم تكوين مجلة باستخدام الفعل املاضي النافص الدرس، فتطلب م

جبميع أنواعه بعد أن متدهم بكلمات مرادفة للكلمة املقدمة يف مجل 

الدرس، وقد تطلب منهم استعمال كلمات جديدة ووضعها يف مجل 

وقد تقسم تالميذها إىل جمموعات، تعطي املدرسة كل . مفيدة

، مث يكتب رئيس  جمموعة عددا من الكلمات وتكلفها بتكوين مجل

.كل جمموعة ما أنتجته جمموعته على السبورة أو يقرؤه أمام اجلماعة

تقرأ املدّرسة القواعد واألمثلة املكتوبة على السبورة.

تأمر املدّرسة التالميذ بكتابة ما على السبورة وتقرأ املدرسة كشف

.احلضور

 يالحظونتأمر املدّرسة واحدا منهم بأن يقرأ مذكرته واآلخرون.

  دقيقة٦٥



١٠٤

م واملدرسة متسح السبورة   .يقرأ التالميذ مذكرا

وميا قلذي مت تعليمه بعض التالميذ تاملوضوع اسة حول تسأل املدرّ   االختتام

وميكن على املدّرسة أن تقسم . املعلملفهم التالميذ حنو املوضوع

التالميذ إىل ثالث جمموعات، تعطي كل جمموعة بطاقة مكتوبة 

عليها أمثلة من إسناد املاضى الناقص باللغة األم للمجموعة األوىل 

موعتني  والثانية، أما البطاقة الثالثة مكتوبة باللغة العربية، وعلى ا

موعة  األوىل والثانية أن ترتمجا األمثلة املكتوبة على بطاقتهما وا

.الثالثة أن تراقب ترمجتها تأكيدا لصحة الرتمجة

باستخدام القواعد النحوية بالتعلم اجليد وااللتزام ةسوصي املدرّ ت

م فيها .لرتقية استيعا

الدرس بقراءة احلمدلةةستتم املدرّ خت.

التالميذويرد عليهامن الغرفة الدراسية بالسالم ةسرج املدرّ خت.  

  دقيقة١٥

  

  )اللقاء العاشر(خطط تنفيذ االختبار البعدي - ١٠

  الثاين الثانوي:       املستوى    القواعد النحوية:   املادة

  ٢٠١١مايو ١٨األربعاء، : التاريخ/اليوم    االختبار البعدي: املوضوع

  أدي رسوايت: املدّرسة         x٢دقيقة ٤٥:   الزمن

  األهداف- )أ

إىل ضمائر الرفع البارزةاملاضي الناقصعلى إسناد القدرة-)١

على تكوين مجل مفيدة به  القدرة-)٢

  االختبار البعديخطط -)ب

  النقط
  في التعليماألنشطة والخطوات

  الوقت



١٠٥

ومعها أوراق شفافة مكتوبة عليها أسئلة دوءتدخل املدّرسة الفصل  التمهيد

  .إسناد املاضي الناقص إىل ضمائر الرفع البارزة

م إىل التالميذ وهم يردون عليها  مث تسأل عن السالةسلقي املدرّ ت

.اليومأحواهلم يف ذلك 

تبدأ املدّرسة االختبار بالبسملة  

 التوجيهات يف االختبار البعدي عن موضوع إسناد املاضي الناقص

  .إىل ضمائر الرفع البارزة

  دقائق٥

النشاط 

  الرئيسي

توزّع املدّرسة أوراق األسئلة والتالميذ جييبون عنها حتريريا

 برفع تقرأ املدّرسة كشف احلضور وتأمر التالميذ برفع يدهم والجييبون

  دقيقة٨٠  الصوت

باستخدام القواعد النحوية بالتعلم اجليد وااللتزام ةسوصي املدرّ ت  االختتام

م فيها .لرتقية استيعا

الدرس بقراءة احلمدلةةستتم املدرّ خت.

التالميذويرد عليهامن الغرفة الدراسية بالسالم ةسرج املدرّ خت.  

  دقيقة٥

  

اللقاء الحادي (خطط تنفيذ التدريس على أساس طريقة النحو والترجمة - ١١

  )عشر

  القواعد النحوية:     املادة

  إسناد  املضارع واألمر الناقصني  إىل ضمائر الرفع البارزة:     املوضوع

  دقيقة٤٥x٢:     الزمن

  الثاين الثانوي:     املستوى

  ٢٠١١مايو ٢٣االثنني، :   التاريخ/اليوم

أدي روسوايت:   املدّرسة



١٠٦

معيار الكفاءة  - )أ

فهم إسناد املضارع واألمر الناقصني إىل ضمائر الرفع البارزة

الكفاءة األساسية  -)ب

شرح إسناد املضارع واألمر الناقصني إىل ضمائر الرفع البارزة-)١

ما-)٢ تكوين األمثلة 

)دليل التحصيل(المؤشرات   -)ج

إسناد املضارع واألمر الناقصني إىل ضمائر الرفع البارزةالقدرة على شرح -)١

ما-)٢ القدرة على تكوين األمثلة 

المصادر والوسائل التعليمية  -)د

  كتاب النحو الواضح اجلزء الثالث: املصادر

السبورة واألقالم: الوسائل

  خطط التعليم  - )ه

  النقط
  في التعليماألنشطة والخطوات

  الوقت

  .دوءالفصلتدخل املدّرسة   التمهيد

م إىل التالميذ وهم يردون عليها  مث تسأل عن السالةسلقي املدرّ ت

.أحواهلم يف ذلك اليوم

تبدأ املدّرسة الدرس بالبسملة  

علمونه وبالكفاءة  سيتباملوضوع الذيالتالميذ ةساملدرّ خترب

.أن حيصل عليهاتلميذؤشرات اليت ال بد لكل املساسية و األ

الدرس على السبورةتكتب املدّرسة اسم  

عن املوضوع الذي مت إلقاؤه وربطه باملوضوع متهيدا ةسلقي املدرّ ت

.اجلديد

  دقائق١٠



١٠٧

تكتب املدّرسة موضوع الدرس اجلديد على السبورة.  

النشاط 

  الرئيسي

 تشرح املدّرسة موضوع القواعد النحوية برتمجتها إىل اللغة األم

.وتضرب األمثلة عليها

القواعد واألمثلة على السبورةتكتب املدّرسة

تقرأ املدّرسة القواعد واألمثلة املكتوبة على السبورة.

 يف حفظ املفردات وترمجتها وحفظ املفردات ترشد املدّرسة التالميذ

.هاؤ السابق إلقا

 كلمة وترمجتها  تأمر املدّرسة التالميذ بفتح كتبهم وترشدهم يف فهمها

.مث كلمات أو مجلة مث مجل

 تأمر املدّرسة التالميذ بقراءة كتبهم الصامتة مث جيربون الرتمجة  وقد

.كلمة مث كلمات أو مجلة مث مجل

تصحح املدّرسة الرتمجة اخلاطئة وتشرح بعض النقاط القواعدية.

 ويف وقت آخر تطلب املدّرسة منهم أن يقوموا بإعراب الكلمات

.املرتبطة باملوضوع

ا على السبورة وتقرأ املدّرسة كشفتأمر املدّرسة التالميذ بكتابة م

.احلضور

تأمر املدّرسة واحدا منهم بأن يقرأ مذكرته واآلخرون يالحظون.

م واملدرسة متسح السبورة   .يقرأ التالميذ مذكرا

  دقيقة٦٥

وميا قبعض التالميذ تاملوضوع الذي مت تعليمه سة حول تسأل املدرّ   االختتام

.املعلملفهم التالميذ حنو املوضوع

باستخدام القواعد النحوية بالتعلم اجليد وااللتزام ةسوصي املدرّ ت

م فيها .لرتقية استيعا

الدرس بقراءة احلمدلةةستتم املدرّ خت.

  دقيقة١٥



١٠٨

التالميذيرد عليهامن الغرفة الدراسية بالسالم و ةسرج املدرّ خت.  

  

  )اللقاء الثاني عشر(خطط تنفيذ االختبار البعدي - ١٢

  الثاين الثانوي: املستوى        القواعد النحوية:   املادة

  ٢٠١١مايو ٢٥األربعاء، : التاريخ/اليوم    االختبار البعدي: املوضوع

  أدي روسوايت: املدّرسة           دقيقة٤٥x٢:   الزمن

  األهداف- )أ

قدرة على إسناد املضارع واألمر الناقصني إىل ضمائر الرفع البارزةال-)١

ماالقدرة على -)٢ تكوين اجلمل 

  خطط االختبار البعدي-)ب

  النقط
  في التعليماألنشطة والخطوات

  الوقت

ومعها أوراق شفافة مكتوبة عليها أسئلة دوءتدخل املدّرسة الفصل  التمهيد

  .إسناد املضارع واألمر الناقصني إىل ضمائر الرفع البارزة

عليها  مث تسأل عن م إىل التالميذ وهم يردون السالةسلقي املدرّ ت

.أحواهلم يف ذلك اليوم

تبدأ املدّرسة االختبار بالبسملة  

 التوجيهات يف االختبار البعدي عن موضوع إسناد املضارع واألمر

  .الناقصني إىل ضمائر الرفع البارزة

  دقائق٥

النشاط 

  الرئيسي

توزّع املدّرسة أوراق األسئلة والتالميذ جييبون عنها حتريريا

 برفع تقرأ املدّرسة كشف احلضور وتأمر التالميذ برفع يدهم والجييبون

  دقيقة٨٠  الصوت

باستخدام القواعد النحوية بالتعلم اجليد وااللتزام ةسوصي املدرّ ت  االختتام



١٠٩

م فيها  دقيقة٥ .لرتقية استيعا

الدرس بقراءة احلمدلةةستتم املدرّ خت.

التالميذويرد عليهامن الغرفة الدراسية بالسالم ةسرج املدرّ خت.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١١١

  قائمة أسماء التالميذ في الصف الثاني لشعبة العلوم اإلسالمية والعربية

  في المدرسة الثانوية اإلسالمية الثالثة بماالنج جاوا الشرقية

  أسماء التالميذ  الرقم  أسماء التالميذ  الرقم

حممد لقمان حنبلي  ١١أمحد مقربني  ١

حممد رحيان رمحن  ١٢أالء الفضيلة  ٢

نيل النفيس  ١٣ألوان تفسريي  ٣

قطر الندى  ١٤فاطمة الزهرة  ٤

ريسي فطرياتاما  ١٥فطرة اجلنة  ٥

رفقية هداية املفيدة  ١٦مركا نور رمحة  ٦

ريسا دماينيت  ١٧حممد أمني  ٧

تيتني فائقة  ١٨حممد فكري شهداء  ٨

ولدة نور رمحة  ١٩حممد حبييب رمحن حكيم  ٩

زينة امللة  ٢٠حممد جعفر الصادق  ١٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١١٢

والتالميذ واستيعابهمالمعّلمةورقة المالحظة ألنشطة 

  

  :  املاّدة  :  التاريخ/اليوم

  :  املوضوع  :    الفصل

  

  الرقم
العناصر 

  للتحكيم
  فعاليات الدرس

ف
عي

ض
  

ول
قب

م
  

يد
ج

دا  
 ج

يد
ج

  

از
مت

م
  

١  

أحوال 

  الباحثة 

            يلقي السالم على التالميذ يف بداية الدرس

          واهليئةنظيفة املظهر   ٢

          تتحدث بلغة صحيحة ومفهومة  ٣

          معتدلة حبركتها داخل الصف  ٤

          طليقة الوجه وبشوشة  ٥

ا مسموع جلميع التالميذ  ٦           صو

          متلك نفسها عند الغضب  ٧

          تظهر احلماس واحليوية خالل فرتة الدرس كلها  ٨

          باتزان ومرونةتواجه املواقف املربكة   ٩

          تظهر الثقة يف أفعاهلا وأقواهلا  ١٠

          تستخدم السبورة بصورة صحيحة  ١١

ا املناسبة  ١٢           تستخدم الوسائل التعليمية بأوقا

          أسئلتها التمهيدية مثرية ومشوقة  ١٣

          تربط خربات التالميذ مبوضوع الدرس اجلديد  ١٤

          تعرض أفكار الدرس بصورة مرتابطة   ١٥

          تتيح الفرصة للتالميذ بطرح أسئلتهم ونقاشهم   ١٦

          تعزز السلوك اجليد فوريا  ١٧

          تراعي توزيع احلصة على خطوات الدرس  ١٨



١١٣

          تستخدم أمساء التالميذ عند التعامل معهم  ١٩

          النقدتعدل السلوك غري السوي دون إفراط يف  ٢٠

          ختلق التنافس الفردي بني التالميذ  ٢١

          ال تركز على تالميذ بعينهم دون اآلخرين  ٢٢

          حترتم آراء التالميذ  ٢٣

          تتسم بالتواضع  ٢٤

          االلتزام باحلضور واالنصراف يف املواعيد  ٢٥

          تلتزم بالتحضري اجليد للدروس  ٢٦

          اإلملام باملادة التعليميةمستوى   ٢٧

          التقدير العام الذي تستحقه املعلمة  ٢٨

٢٩  

سير 

تعليم 

القواعد 

النحوية 

بالمدخل 

  المعرفي

          تعد املوضوعات املعينة يف الكتاب املقرر

٣٠  
حتمل األوراق الشفافة عند دخوهلا الغرفة 

  الدراسية

        

٣١  
كانت مكتوبة على مرات اليت  ٣تقرأ كل مجلة 

  األوراق الشفافة

        

          تبدأ الشرح من القواعد إىل األمثلة  ٣٢

٣٣  

جمموعات، تعطي كل ٣تقسم التالميذ إىل 

جمموعة األسئلة لتجيب كل واحدة من تلك 

  جمموعة

        

          تم ببناء الكفاية اللغوية  ٣٤

٣٥  
لدى تعطي الوسيلة املثلى لبناء الكفاية اللغوية 

  املتعلم

        

          جتعل املتعلمني يشعرون بأمهية القواعد النحوية  ٣٦

٣٧  
ترقي القدرة الذهنية لدى التالميذ يف جمال تعلم 

  اللغة

        

        جتعل التعلم ذا معىن لدى التالميذ على جانب   ٣٨



١١٤

  املعىن والتأكد من فهمهم

          تم بالفروق الفردية  ٣٩

  

  املالحظة/ املالحظ

  

______________________

  

  التالميذ واستيعابهماورقة المالحظة ألنشطة 

  فعاليات الدرس  الرقم

ف
عي

ض
  

ول
قب

م
  

يد
ج

دا  
 ج

يد
ج

  

از
مت

م
  

          االهتمام بشرح املعّلمة موضوع الدرس  ١

          مشاركة التالميذ عند شرح املوضوع  ٢

م على   ٣           األمثلةبتيان اإلقدر

          على املوضوع املعّلماالستيعاب  ٤

          األداء بالواجبات املقّدمة  ٥

          التقدير العام الذي يستحقه التالميذ  ٦

  املالحظة/ املالحظ

  

______________________

  

  

  



١١٥

  أسئلة االستبانة قبل التجربة

  ____________________:االسم

  !يف الفراغات املعدة) √(على كل تلميذ أن يكتب عالمة 

  

هل حتب أن تدرس القواعد النحوية ؟.١

    ال. ج       أحيانا  .ب    نعم  .أ

هل درس القواعد النحوية صعب عليك ؟.٢

    ال. ج       أحيانا  .ب    نعم  .أ

تم .٣ مدرس القواعد النحوية اهتماما جيدا ؟شرح  بهل 

    ال. ج       أحيانا. ب    نعم  .أ

هل تعليم القواعد النحوية املاضي يسبب امللل ؟.٤

    ال. ج       أحيانا  .ب    نعم  .أ

هل فهمت املوضوعات  السابق إلقاؤها ؟ .٥

    ال. ج       أحيانا  .ب    نعم  .أ

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١١٦

  أسئلة االستبانة بعد التجربة

____________________:االسم

  !يف الفراغات املعدة) √(على كل تلميذ أن يكتب عالمة 

  

باألفعال وضمائر الرفع البارزة املتصلة مواضع كسر مهزة إنهل فهمت موضوع .١

؟وإسناد املاضي الناقص إىل ضمائر الرفع البارزة

    ال. ج       أحيانا  .ب    نعم  .أ

أمثلة من تلك املوضوعات؟بتيان اإلهل قدرت على .٢

    ال. ج       أحيانا  .ب    نعم  .أ

هل فهمت موضوع تقسيم الفعل إىل الصحيح واملعتل وإسناد السامل واملهموز واملثال .٣

البارزة وإسناد املضارع واألمر الناقصني إىل واملضعف واألجوف إىل ضمائر الرفع 

ضمائر الرفع البارزة؟

    ال. ج       أحيانا  .ب    نعم  .أ

؟أمثلة من تلك املوضوعاتبتيان اإلهل قدرت على .٤

    ال. ج       أحيانا  .ب    نعم  .أ

هل تشارك شرح املدّرسة القواعد النحوية مشاركة جيدة ؟.٥

    ال. ج       أحيانا  .ب    نعم  .أ

؟١يف الرقم املوضوعاتبرت على إعراب الكلمات املتعلقة هل قد.٦

    ال. ج       أحيانا  .ب    نعم  .أ

جذابة وجتعلك فامها القواعد النحوية؟ التعليم املستخدمةطريقةهذه هل .٧

    ال. ج       أحيانا  .ب    نعم  .أ

  

  



١١٧

  أسئلة االختبارات البعدية للموضوعات النحوية المعلمة بالمدخل المعرفي

  

إنّ مواضع كسر همزة   -أ

  !أجب عن األسئلة اآلتية إحابة صحيحة

مىت تكسر مهزة إن و تفتح مهزة أن؟.١

أين مواضع كسر مهزة إن؟.٢

!قبل كل مبتدأ أو خرب يف اجلمل اآلتية" إن"ضع .٣

َا  .أ ِ نََظْرُت ِإَىل التـِّْلِمْيَذِة َمْن أَنَا َمْسُرْورٌَة 

ُقْل احلَْقُّ ظَاِهرٌ   .ب

َرٌر االْسِتْحَماُم بـَْعَد اْألَْكِل ضَ   .ج

!ضع مجلة مبدوءة بإن يف مكان خال.٤

.................قَاَل السَّاِئحُ   .أ

......... َأَكْلُت اْلَفاِكَهَة الَِّيتْ   .ب

!أعرب الكلمات اليت حتتها خط.٥

  ةِ اعَ نَ قَ الْ يفِ ةَ ادَ عَ السَّ قَاَل اُألْسَتاذُ ِإن َّ 

  

  

  -- مع أطيب متنياتنا التوفيق والنجاح-- 

  

  



١١٨

  الرفع البارزة المتصلة باألفعالضمائر- ب

  !أجب عن األسئلة اآلتية إجابة صحيحة

!اذكر ضمائر الرفع البارزة املتصلة باألفعال املاضية مع مثال لكل يف مجلة.١

اذكر ضمائر الرفع البارزة املتصلة باألفعال املضارعة مثال لكل يف مجلة امسية، .٢

! واألمرية مع مثال لكل يف مجلة فعلية

!فعال ماضيا متصال بضمري رفع يف كل مكان خالضع .٣

السَّيَّارَاتِ .............البَـَناُت   .أ

اَألَواِين ...............أَْنتِ   .ب

!ضع فعال مضارعا متصال بضمري رفع يف كل مكان خال.٤

اْحلُْلَوى..........التـِّْلِمْيَذتَانِ   .أ

َوطََنُكمْ ..............أَنـُْتمْ   .ب

!خطأعرب الكلمات اليت حتتها .٥

  اْلَمْنزِلَ ا سَ رَ حَ اْلَكْلَباِن 

ُب    ِيف اْلَمْيَدانِ نَ وْ عُ مِ تَ جيَْ الطُّالَّ

  

  

  -- مع أطيب متنياتنا بالتوفيق والنجاح-- 

  

  



١١٩

  البارزةإسناد الماضي الناقص إلى ضمائر الرفع - ج

  !أجب عن األسئلة اآلتية إجابة صحيحة

!إمأل الفراغات اآلتية.١

  ُهنَّ   نحن  ُهمْ   ُهَما  أنتَ   الماضيالفعل

  ........  ........  ........  ........  ........  َغَزا

  ........  ........  ........  ........  ........  َمَشى

........................................  َدِميَ 

........................................  َسُروَ 

........................................  ادََّعى

ما شكل احلروف الذي قبل واو اجلماعة يف كل فعل من األفعال اآلتية مع ذكر .٢

!سبب الشكل

بالعلم واالخرتاعَسمواالغربيون   .أ

الزبالء إىل املزبلةَرمْواالطالب   .ب

برئيس املدرسة يف الديوانَلقْوااملدرسون   .ج

يف اسيعاب درس النحوذكواتالميذ الفصل الثاين الديين   .د

!حّول العبارة اآلتية إىل خطاب املفردة.٣

ِصْل َأَخاَك ِإَذا نََأى، َوَساِحمُْه ِإَذا َهَفا 

!كّون مجلة مفيدة تشتمل على فعل ماض ناقص مسند إىل نون النسوة  .٤

  

  

  -- مع أطيب متنياتنا بالتوفيق والنجاح-- 

  



١٢٠

  بالطريقة التقليديةالمعلمةأسئلة االختبارات البعدية للموضوعات النحوية

تقسيم الفعل إلى صحيح ومعتل  -أ

  !أجب عن األسئلة اآلتية إجابة صحيحة

!ما هو الفعل الصحيح واملعتل؟ اذكر أنواعه.١

!بني األفعال الصحيحة وأنواعها، واملعتلة وأنواعها فيما يأيت.٢

يَْأُكلُ   .أ

َملْ تـَْلَعُبوا  .ب

يـَْقُصْصنَ   .ج

أَِثقُ   .د

ِسرْ   .ه

مل يَدْعُ   .و

َيْشِويَ لن   .ز

فِ   .ح

!اجعل كل اسم من االمسني اآلتيني مبتدأ، وأخرب عنه جبملة فعلية فعلها مثال مضارع.٣

الرَِّساَلةُ   .أ

اْلِقطَارُ   .ب

!ضع فعال  أجوف مناسبا يف كل مكان خال.٤

ِإَىل َوطَِنهِ ......اْلُمَساِفرُ   .أ

َرَمَضانَ .......اْلُمْسِلمُ   .ب

!ع ناقصاجعل كل اسم من األمساء اآلتية فاعل لفعل مضار .٥

الطَِّبْيبُ   .أ

اْلَمرِْيضُ   .ب

اْلُمَؤذِّنُ   .ج

  -- مع أطيب متنياتنا بالتوفيق والنجاح-- 



١٢١

إسناد السالم والمهموز والمثالوالمضعف واألجواف إلى ضمائر الرفع -ب

  البارزة

  !أجب عن األسئلة اآلتية إجابة صحيحة

إىل كيف يكون الفعل السامل واملهموز واملثال واملضعف واألجوف  إذا أسندت.١

ضمائر الرفع البارزة؟

!أسند يف مجلة مفيدة كل فعل من األفعال اآلتية إىل ضمائر الرفع البارزة.٢

ِعدْ   .أ

ُخذْ   .ب

اقْـرَأْ   .ج

َسدَّ   .د

َصالَ   .ه

!على األفعال اآلتية يف مجلة مفيدة" َكْي " أدخل حرف نصب .٣

يَِثقان  .أ

َيْسأَْلنَ   .ب

َتْكتُِبْنيَ   .ج

!مجلة مفيدةعلى األفعال اآلتية يف " مل "أدخل حرف جزم .٤

ونيـََهابُ   .أ

َيِسْريان  .ب

!أعرب الكلمات اليت حتتها خط يف اجلملة اآلتية بعد إسنادها إىل ألف االثنني.٥

َواِلَدْيَك بِالطَّاَعةِ ُسرَّ   .أ

  َعَلى نـَْفِسِه بِاْلَعَمِل الصَّاِلِح يَِعدُ الطَّاِلُب   .ب

-- مع أطيب متنياتنا بالتوفيق والنجاح-- 



١٢٢

  لناقصين إلى ضمائر الرفع البارزةإسناد المضارع واألمر ا- ج

  !أجب عن األسئلة اآلتية إجابة صحيحة

!إمأل الفراغات اآلتية.١

  أنتن  أنتم  أنتما  أنتِ   الفعل المضارع

..............................  ..........  يـَْبِكي

........................................  يَْدنُو

........................................  يـَْرَضى

!إمأل الفراغات اآلتية.٢

  أنتن  أنتم  أنتما  أنتِ   فعل األمر

........................................  اْنهَ 

........................................  َأْسدِ 

........................................  اْعفُ 

!مفيدة كل فعل من الفعلني اآلتيني إىل ضمائر الرفع البارزةأسند يف مجل .٣

َيْشِفي  .أ

اْصغَ   .ب

ا اسم موصول للمثىن املؤنث، وصلته مبدوءة مبضارع ناقص  متصل .٤ هات مجلة 

!بضمري رفع

!كّون مجلة تشتمل على أمر معتل اآلخر بالواو، مسند إىل ياء املخاطبة.٥

  

  —مع أطيب متنياتنا بالتوفيق والنجاح-- 

  



١٢٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٢٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٢٥

  السرية الذاتية

  المعلومات الشخصية  -أ

  أدي روسوايت: االسم                  

  ١٩٨٦يوليو ٤فانديكالنج، : تاريخ الوالدة   / املكان

  أنثى: اجلنس                  

  إندونيسية: اجلنسية                 

  عحممد را : الوالد                   
  

  سنيت: الوالدة                  

  شارع كوباجنكوندانج قرية تيكال  واجني مينيس فانديكالنج : العنوان                  

  بانتني                           

  ٠٨٧٨٥٩٤٨٧٨٦١/٠٨١٢٣٣٤٩١٨٨٥: اهلاتف اجلوايل           

              tetehkembar@yahoo.com/aderuswati.@gmail.com: الربيد اإلليكرتاين         

  

المستوى الدراسي  -ب

  السنة  المستوى الدراسي

  ١٩٩١-١٩٨٩  ينيس فانديكالنجمبتربية مطلع األنوار األطفالية - ١

  ١٩٩٧-١٩٩١  ينيس فانديكالنجمبمدرسة مطلع األنوار االبتدائية- ٢

  ٢٠٠٠-١٩٩٧  فانديكالنجحممدية املتوسطة بمدرسة - ٣

  ٢٠٠٠  فانديكالنجالثانوية بمدرسة حممدية - ٤

كلية املعلمات اإلسالمية معهد دار السالم كونتور للبنات - ٥

  نجان جناوي جاوا الشرقيةياألول للرتبية اإلسالمية مبانت
٢٠٠٤-٢٠٠١  

جامعة دار السالم اإلسالمية كونتور بفونوروكو جاوا الشرقية - ٦

  قسم تعليم اللغة العربية
٢٠٠٨-٢٠٠٤  



١٢٦

إبراهيم اإلسالمية احلكومية كلية جامعة موالنا مالك - ٧

  الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية مباالنج جاوا الشرقية
٢٠١١-٢٠٠٩  

  

  األعمال-ج

  السنة  المكان  العمل

معلمة الدروس اإلسالمية - ١

  والعربية

معهد دار السالم كونتور للبنات 

األول مبانتينجان جناوي جاوا 

  الشرقية

٢٠٠٨-٢٠٠٤  

الدروس اإلسالمية معلمة - ٢

  والعربية

معهد دار السالم كونتور للبنات 

  اخلامس بكاديري جاوا الشرقية
٢٠١٠-٢٠٠٨  

معلمة الدروس اإلسالمية - ٣

  والعربية

معهد القلم اإلسالمي مباالنج 

  جاوا الشرقية
٢٠١١-٢٠٠٩  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٢٧
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