
 على أساس المدخل االتصالي لمهارة الكالم تعليم النحونموذج  تطوير 

 قسم تعليم اللغة العربية بجامعة سونان درجات بالمونجانق على طلبة يطبتالب 
 

 الدكتوراةرسالة 

 

 إعداد

 عارف ويدودو

 ٕٚٓٓٓٗٚٔرقم التسجيل    : 

 
 

  

 

 

 

 

 

 قسم تعليم اللغة العربية

 كلية الدراسة العليا

 إندونيسيا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

ٕٓٔٙ 



 على أساس المدخل االتصالي لمهارة الكالم تعليم النحونموذج  تطوير 

 قسم تعليم اللغة العربية بجامعة سونان درجات بالمونجانق على طلبة يطبتالب 
 

 رسالة الدكتوراة

  كلية الدراسات العلياىذه الرسالة تقدم إلى  

 الحكومية ماالنج اإلسالمية جامعة موالنا مالك إبراىيم

 الستيفاء شرط من شروط الحصول على درجة الدكتوراة

 في تعليم اللغة العربية

 

 

 إعداد

 عارف ويدودو

 ٕٚٓٓٓٗٚٔرقم التسجيل    : 

 

 

 قسم تعليم اللغة العربية

 كلية الدراسة العليا

 إندونيسيا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

ٕٙٔٓسبتمبر 
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 استهاللعارفدو  

 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 

ُقونَ  َر ِذي ِعَوٍج َلَعلَُّهْم يَ ت َّ  قُ ْرآنًا َعَربِيًّا َغي ْ

 (ِٖ)سورة الزمر : 

 تعّلموا العربية فإنها جزء من دينكم

 (ِص. َُُِ، اؼبكتبة الشاملة،شرح اآلجركميةحسن حفظي، )

 

 إذ الكالم دونو لن يُفهم            الّنحو أولى أّوال أن يُعلم

 ( ُ،ص.ُِٓ، فكالوقباف: اؽبادم، ينظم العمريطشريف الدين وبي، )

 
 
 
 



 ق 
 

 إىداء
 أىدم ىذه الرسالة إىل :

 كالديت ككالدم اللذين ربياٍل كأدباٍل أحسن التأديب

 زكجىت روبانة العيناء احملبوبة

 بنيت أصفى األصفياء كدادم   
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 مستخلص البحث
 

على أساس اؼبدخل االتصايل ؼبهارة الكبلـ نحو تعليم المبوذج  ـ، تطويرَُِٔعارؼ كيدكدك، 
(. اؼبشرفاف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة سوناف درجات ببلموقباف)بالتطبيق على طلبة 

 ( الدكتور شهداء، اؼباجستَت.ِ( األستاذ الدكتور نور اؼبرتضى، اؼباجستَت، ُ:

 ،مهارة الكبلـ،اؼبدخل االتصايل.نحو: التطوير، ال الكلمات المفتاحية

إف النحو عنصر من عناصر اللغة الىت البد من اإلتقاف هبا يف تعليم اللغة العربية 
اللغة  الفصحى. كاؼبدخل االتصايل يبكن االستفادة منو يف تعليم اللغة ؼبا فيو من االىتماـ بعناصر

الحظ الباحث مشكبلت يف  كؼباٌ  كاؼبهارات اللغوية كتقديبها متدرجة كفق مستويات الكفاءة.
من الضركرم إنو تعليم النحو يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة سوناف درجات الموقباف، رأل 

ىداؼ لتوحيد ؿبتويات اؼبادة حسب أ اؼبعتمد على اؼبدخل االتصايلتطوير مبوذج تعليم النحو 
 التعليم.

( إنتاج مبوذج تعليم النحو اؼبطور على أساس اؼبدخل ُ) كيهدؼ ىذا البحث إىل
 (ّ، ك)ؼبهارة الكبلـ يف ربصيلهم الدراسي ( قياس أثر استخداـ النموذج اؼبطورِاالتصايل، ك)

 كأما منهج البحث اؼبستخدـ يف ىذا رفع دافعية الطبلب. يف قياس أثر استخداـ النموذج اؼبطور
البحث  بياناتكمصادر  (.Borg and Gallعند بورؽ كقاؿ ) البحث فهي البحث التطويرم

ككاألساليب من  كصبع البيانات كاألدكات بصفتها كميا ككصفيا من اػبرباء كالطبلب كاؼبعلمُت.
 .ة كاؼبقابلة كاالختبارخبلؿ االستبانة كاؼببلحظ

 (أف النموذج اؼبطورُىي:)ك ئج البحث نتابعد التفتيش كالتحليل كاؼبناقشة، فقدـ الباحث 
( أف ِك) يتكوف من التمهيد، كاالطبلع، كالعرض كالتمثيل، كالًتبيط كالتعميم، التطبيق كالتجربة،

 أثر استخداـ النموذج( أف ّ، ك)أثر استخداـ النموذج يف رفع كفاءة الطبلب يف الكبلـ جيد جدا
نشطة التواصلية كالتبلعب يف رفع دافعية الطبلب جيد جدا بأف يشًتؾ كلهم يف عملية األ

 .كاالجتهادبالنشاط  كاإلنتاجية
تعليم النحو تطبيقيا اتصاليا وبٌسن استخداـ اؼبراقبة يف ف لبحث اؼبؤيدة أنتيحة امن ك 

مهارة  قادمة عن ىناؾ حبوثكوف تكعبلكة على ذلك يرجى أف  .اكتساب علم اللغة كمهارهتا
 .االتصايل ىذا النموذج تكميل دكرل الكتابة
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ABSTRAK 
 

Widodo, Arif, 2016, Pengembangan Pembelajaran Nahwu Berbasis Pendekatan 

Komunikatif untuk Meningkatkan Kemampuan Berbicara untuk Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab Institut Sunan Drajat Lamongan).  

Promotor : Prof. Dr. Nurul Murtadho, M.Pd., dan Dr. Syuhadak, M.A. 

 

KataKunci:Pengembangan Pembelajaran, Nahwu, Keterampilan Berbicara, 

Pembelajaran Berbasis Komunikatif. 

 

Nahwu merupakan salah satu unsur bahasa yang harus dikuasai dalam 

pembelajaran bahasa Arab standar dan pendekatan komunikatif memungkinkan 

untuk digunakan dalam pengajaran bahasa karena perhatiannya terhadap unsur-

unsur dan keterampilan bahasa yang disajikan secara bertahap sesuai tingkatan 

kompetensi. Setelah mengamati problem pembelajaran nahwu di Program Studi 

Pendidikan Bahasa Arab Institut Sunan Drajat, peneliti melihat pentingnya 

mengembangkan model pembelajaran nahwu berbasis komunikatif untuk 

mengintegrasikan materi dalam mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai 

dengan tujuan pembelajarannya. 

Tujuan penelitian ini adalah : (1) memproduksi model pembelajaran; (2) 

mengukur pengaruh penerapan model terhadap keterampilan berbicara 

mahasiswa; (3) mengukur pengaruh model terhadap motivasi belajar mahasiswa. 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian pengembangan yang mengikuti 

model Borg and Gall. Data yang akan dianalisis bersifat kuantitatif dan kualitatif 

yang bersumber dari ahli, dosen dan mahasiswa. Pengumpulan data dilakukan 

melalui angket, observasi, wawancara dan tes yang sekaligus sebagai teknik 

pengumpulan data. 

Sebagaimana telah dilakukan verifikasi, analisis dan diskusi, maka peneliti 

menyampaikan hasil penelitian sebagai berikut: Pertama bahwa model 

pembelajaran nahwu yang telah dikembangkan memiliki beberapa tahapan, yaitu; 

persiapan, pengamatan, presentasi dan simulasi, asosiasi dan generalisasi, praktik 

dan latihan berkonteks. Kedua bahwa berdasarkan nilai dan uji t, pengaruh model 

pembelajaran nahwu terhadap keterampilan berbicara adalah signifikan, sehingga 

penggunaan model ini bisa dikatakan efektif. Ketiga bahwa model pembelajaran 

yang dikembangkan dengan pendekatan komunikatif menunjukkan hasil yang 

memuaskan dan dapat meningkatkan motivasi belajar secara signifikan dengan 

ikut terlibatnya seluruh anggota kelas dalam aktivitas komunuikatif, manipulatif 

dan produktif. 

Selain itu, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pembelajaran 

Nahwu aplikatif dan komunikatif mengoptimalkan penggunaan monitor dalam 

pemerolehan bahasa. Selanjutnya, diharapkan penelitian lanjutan untuk 

menyempurnakan kekurangan ataupun aspek lain yang penting untuk diteliti dari 

pembelajaran nahwu berbasis komunikatif ini, yaitu dari aspek keterampilan 

menulis bahasa Arab. 
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ABSTRACT 
 

Widodo, Arif, 2016, Developing Nahwu Teaching Model Based on 

Communicative Approach to Increase Speaking Skillfor Arabic Education 

Department at Institute Sunan Drajat Lamongan.  Advisors: Prof. Dr. 

Nurul Murtadho, M.Pd., and Dr. Syuhadak, M.A. 

 

Keywords: Developing Nahwu Teaching, Nahwu, Speaking Skill, Teaching 

Model Based on Communicative.  

 

Nahwu (Arabic Syntax) is one of language elements that has to be 

mastered in teaching standard Arabic and communicative approach can be 

applied, for it concerns with delivering both language elements and skills 

gradually based on certain language levels. When some problems in teaching 

Nahwu were observed at the Arabic Education Department  of Sunan Drajat 

Institute Lamongan, the reasercher  thought that a study should be conducted 

entitled “Developing Nahwu Teaching Model Based on Communicative 

Approach to Increase Speaking Skill”.  

The aims of the research are: (1) to produce its teaching model: (2) to 

measure the impact of the implementation of students’ speaking abilty; (3) to 

measure the impact model to the students’ learning motivation. The research using 

development research following Borg and Gall model. The data is analysed using 

quantitative and qualitative taken from experts, lecturers and students. The data is 

collected by questionnaire, observation, interview and test. 

After getting verrified, analysis and discussion, the researcher showed the 

result as following: First, the nahwu teaching model has steps, those are 

preparation, observation, presentation and simulation, association and 

generalitation and practice. Second, based on t-test, the impact of nahwu teaching 

model to the students’ speaking skill is significant, thus, the used of this model is 

also effective. Third, the teaching model used which is developed using 

communicative approach showed satisfied result and can increase students’ 

motivation of learning significantly by involving all the students in the class to the 

communicative, manipulative and productive activity. 

Besides, the result showed theoretical finding that Nahwu applicative and 

communicative optimize the use of monitors in language acquisition. The 

researcher expects to the following researcher to enhance the weakness of this 

study and other aspects to be observed further, it can be like Arabic writing 

competence as the recommendation to the next research study. 
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 وتقدير شكر

 
 أشرؼ على كالسبلـ كالصبلة العاؼبُت رب هلل اغبمد الرحيم، الرضبن اهلل بسم 

 .كبعد أصبعُت، كأصحابو آلو كعلى كاؼبرسلُت األنبياء
 أف الباحث يريد كىنا للدكتوراة، العلمية الرسالة ىذه كتابة إنتهاء الباحث يسر

 على كساعده ساىم قد ؼبن التقدير كأشبن الشكر أجزؿ العميق قلبو صميم من يقدـ
 : كىم الرسالة، ىذه كتابة

 إبراىيم مالك موالنا جامعة مدير اؼباجستَت راىرجو، موجيا اغباج الدكتور األستاذ .ُ
 .دباالنج اغبكومية اإلسبلمية

 ؿبمد كالدكتور العليا الدراسات مدير اؼباجستَت، الدين حبر اغباج الدكتور األستاذ .ِ
 الدراسات بكلية العربية اللغة تعليم يف الدكتوراه قسم رئيس اؼباجستَت اغبميد عبد

 .دباالنج اغبكومية اإلسبلمية إبراىيم مالك موالنا جامعة العليا

 اغباج كالدكتور. األكؿ اؼبشرؼ بصفتو اؼباجستَت اؼبرتضى نور اغباج الدكتور األستاذ .ّ
 كأشرفا كأرشداه الباحث كجها اللذاف الثاٍل، اؼبشرؼ بصفتو اؼباجستَت صاٌف شهداء

 .الرسالة ىذه كتابة يف كحكمة كصرب اىتماـ بكل عليو

 أعطى الذم األكؿ العربية اللغة تعليم خبَت بصفتو عُت ؿبمد اغباج الدكتور األستاذ .ْ
 الباحث قاـ الذم التعليمي الكتاب كتصحيح الستكماؿ كاالقًتاحات اؼببلحظات

 .بتطويره

 الثاٍل العربية اللغة تعليم خبَت بصفتو درديرم، أضبد توفيق اغباج الدكتور األستاذ .ٓ
 قاـ الذم الطريقة منتج كتصحيح إلصبلح كاالقًتاحات التعليقات أعطى الذم

 .بتطويره الباحث

 فرصة أعطى الذم الثالث العربية اللغة تعليم خبَت بصفتو مصطفي تولس الدكتور .ٔ
 .اؼبنتج لتصحيح



 م 
 

 األساتذة كصبيع ببلموقباف درجات سوناف جبامعة العربية اللغة تعليم قسم رئيس .ٕ
 كتابة يف الباحث سانبوا الذين القسم ذلك يف كالطالبات كالطبلب كاألستاذات

 .الدكتوراة رسالة

 

 كأخَتا، ندعو اهلل أف هبزيهم بأحسن ما عملوا كيزيدىم من فضلو فيما عملوا.
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 محتويات البحث

 أ .................................................................... موافقة اؼبشرفُت
 ب .................................................. كاالعتماد من عبنة اؼبناقشُتاؼبوافقة 

 ج....................................................................... إقرار الطالب
 د ......................................................................  استهبلؿ

 ق ............................................................................ إىداء
 ك ........................................................... مستخلص البحث العريب

 ز ...................................................... مستخلص البحث اإلندكنيسي
 ح ........................................................ مستخلص البحث اإلقبليزم

 ط .....................................................................  شكر كتقدير
 ؾ ................................................................... ؿبتويات البحث

 ؼ ..................................................................... قائمة اعبداكؿ
 ؽ ................................................................ قائمة الرسـو البيانية

 ر ..................................................................... قائمة اؼببلحق

 ُ ....................................................... الفصل األول : اإلطار العام
 ُ ...................................................... خلفية البحث . أ
 َُ ..................................................... مشكلة البحث . ب
 َُ ....................................................... أسئلة البحث . ج
  َُ ..................................................... أىداؼ البحث . د
 ُُ ....................................................... البحث فرضية . ق
 ُُ ................................................... البحث مواصفات . ك



 ؿ 
 

 ُُ ........................................................ أنبية البحث . ز
 ُِ .......................................................حدكد البحث . ح
 ُّ ................................................... الدراسات السابقة . ط
 ُٗ .................................................. ربديد اؼبصطلحات . م

 ِِ ..................................................... النظريالفصل الثاني : اإلطار 
 ِِ ................................................. النموذج التعليمي:  األولمبحث ال
 ِّ ...................................................... تعليم النحو:  مبحث الثانيال

 ِّ ....................................................... مفهـو التعليم . أ
 ِٓ ...............................أساس تعليم قواعد اللغة العربية كأىدافيها . ب
 ِٗ .................................................. النحوأغراض تعليم  . ج
 ُّ .................................................. طريقة تعليم النحو . د

 ّٕ ..................................................... لكبلـمهارة ا: الثالث مبحثال
 ّٕ ................................................. مفهـو مهارة الكبلـ . أ

 ّٕ ................................................ أساسية مهارة الكبلـ . ب
 ّٗ .................................................. أنبية مهارة الكبلـ . ج
 َْ .................................................. تنمية مهارة الكبلـ . د
 ِْ ....................................... بعض اعبوانب يف تعليم الكبلـ . ذ
 ّْ ...................................... دكر النحو يف ضوء مهارة الكبلـ . ق

 ْْ .................................................. : اؼبدخل االتصايل المبحث الرابع
 ْْ ...................................................... اجملاؿ التارىبي . أ



 ـ 
 

 ْْ ............................................. مفهـو اؼبدخل االتصايل . ب
 ْٓ .......................................... خصائص اؼبدخل االتصايل . ج
  ْٗ .............................................مبادئ اؼبدخل االتصايل . د
 ِٓ ......................... على أساس اؼبدخل االتصايلالعملية التعليمية  . ق
 ّٓ ................. تعليم القواعد على أساس اؼبدخل االتصايلخطة مباذج  . ك
 َٔ ............................... األنشطة االتصالية يف اؼبدخل االتصايل . ح
 ّٔ ....................................... دكر اؼبعلم كالطالب يف التعليم . ز

 ْٔ .............................................. لدافعية يف التعٌلم:ا   خامسالمبحث ال
 ٗٔ ................................................ إلطار الفكرم:ا   سادسالمبحث ال
 َٕ ........ مبوذج تعليم النحو على أساس اؼبدخل االتصايلمبلمح نظرية :   سابعالمبحث ال

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

 ٕٓ ............................................. إجراءات البحث كالتطوير .ب 
 ٕٕ .......................................................... ذبربة اؼبنتج .ج 
 ٕٗ ................................................... البيانات كمصدرىا .د 
 َٖ ................................................. أسلوب صبع البيانات .ق 
 ُٖ ............................................... أسلوب ربليل البيانات .ك 

  ِٗ ................................... الفصل الرابع : عرض بيانات البحث وتحليلها 

  ِٗ ............ : النبذة عن قسم تعليم اللغة العربية جبامعة سوناف درجات  المبحث األول
  ِٗ .......................................... اؼبوقع اعبغرايف كتاريخ النشأة .أ 



 ف 
 

 ِٗ ....................................................... اؼبنهج الدراسي .ب 
 ْٗ................ النحو على أساس اؼبدخل االتصايلمبوذج تعليم : إنتاج المبحث الثاني 

 ْٗ........... عملية إنتاج مبوذج تعليم النحو على أساس الدخل االتصايل . أ
 ُِّ...................... كيفية تعليم النحو على أساس اؼبدخل االتصلي . ب

 ُُّ............... أثر استخداـ مبوذج تعليم النحو يف رفع دافعية الطبلب: المبحث الثالث
 ُّْ............................. اؼبطور النحو: أثر استخداـ مبوذج تعليم  المبحث الرابع
 ُّْ.............. أثر استخداـ النموذج يف رفع كفاءة الطبلب يف الكبلـ . أ

 ُّٗ....................................... فعالية مبوذج التعليم اؼبصمم . ب
 ُّْ........................................... : مناقشة نتائج البحث الفصل الخامس

 ُّْ...................................... مناقشة النموذج التعليمي اؼبطور  .أ 
 ُُٔ........... مناقشة أثر استخداـ مبوذج تعليم النحو يف رفع دافعية الطبلب  .ب 
 ُٗٔ............. مناقشة أثر استخداـ مبوذج تعليم النحو يف رفع كفاءة الطبلب .ج 

 ُُٖ................... نتائج البحث والتوصيات والمقترحاتملخص الفصل السادس : 
 ُُٖ................................................ ملخص نتائج البحث .أ 

 ُِٖ........................................................... التوصيات .ب 
 ُِٖ.......................................................... االقًتاحات .ج 
 ُّٖ........................................................... االستنتاج .د 

 قائمة المراجع
 قائمة المالحق

السيرة الذاتية
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 قائمة الجداول
   ُٕ.................................: عناصر النظريات اؼبستندة .......... ُ.ِ

 ْٕ...............كالبعدل يف اجملموعة احملددة .....: تصميم االختبار القبلى  ُ.ّ

 ٕٗ............................................... : البيانات كمصادرىا ِ.ّ

 ْٖ....................................... : البيانات كأدكات صبعها ّ.ّ

 لتحليل جودة تعليم القواعد النحوية  ْ:ربويل مرحلة الوصوؿ دبقياس  ْ.ّ

    ٖٔ................................ اؼبطورة على أساس اؼبدخل االتصايل  

 ٕٖ................................ : اؼبعيار يف تقوَل ترقية مهارة الكبلـ ٓ.ّ

 ٖٗ................................ ة: طريقة التقوَل من حيث التقادير اؼبعين ٔ.ّ

 َٗ................................ : مؤشرات القيمة يف قدرات الطلبة ٕ.ّ
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 األول فصلال

 اإلطار العام

 

 خلفية البحث -أ 
 ، تعليم اللغة العربية بإندكنيسيا بتطور باىر يف اؼبدارس من قد تطور اليـو

كأساليب تعليمها العديدة. ككاف تعليمها االبتدائية حىت اعبامعية من خبلؿ طرائق 
إما من ناحية عناصرىا من النحو كالصرؼ أـ مهارهتا األربع  من االستماع كالكبلـ 
كالقراءة كالكتابة ألجل اغبصوؿ على الكفايات الثبلثة كىي الكفاية اللغوية كالكفاية 

 االتصالية كالكفاية الثقافية.
 Linguistic Competenceية اللغوية كألجل التفريق،رأم الباحث أف الكفا

يقصد هبا أف الشخص يعرؼ النظاـ الذم وبكم اللغة كيستخدمو كيطبقو بدكف أف 
فهي  Communicative Competenceينتبو أك يفٌكر كاعيا بو. كأما الكفاية االتصالية 

قدرة الفرد على استعماؿ اللغة على سبيل تلقائي ضمن الوظائف اؼبختلفة للغة يف 
ترمى إىل اكتساب الطلبة القدرة على االتصاؿ  كىي ُ.مواقف االستعماؿ الفعلي

ناطقُت  باللغة العربية من خبلؿ السياؽ االجتماعي حبيث يتمكن الطلبة من الب
مشافهة ككتابة كمن التعبَت بصورة مبلئمة يف التفاعل مع أصحاهبم باللغة العربية 

اؼبواقف االجتماعية اؼبختلفة. مث الكفاية الثقافية أهنا تزكيد الطلبة جبوانب عديدة من 
ثقافة اللغة العربية كىي الثقافة العربية اإلسبلمية الىت فيها أمباط من الثقافة العاؼبية 

 العامة.

                                                           
 .ْٗ(،  ص.َََِ)القاىرة: دار الفكر العريب،  تدريس فنوف اللغة العربيةعلى أضبد مدكور، ُ
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ت منهجية ك طرائق تعليم اللغة كلتحقيق تلك األىداؼ الثبلثة، تطورت كمب
العربية بالنظر إىل ىذه األىداؼ الىت يريد اؼبعلم ربقيقها بسهل. كألجل نيل الكفاية 

 (integrated system)الثبلثة ىناؾ من قاـ دبنهجية التعليم القائمة على نظاـ الوحدة 
ناصرىا يف يف تعليم اللغة العربية. كىذا النظاـ يتطلب من تدريس مهارات اللغة كع

 نفس اؼبادة. 
أف تعليم اللغة العربية بإندكنيسيا كخاصة بقسم  كلكن، من اؼبشكلة اليـو

تعليم اللغة العربية مل يتم أف يطبق ىذا النظاـ يف تعليم مهارات اللغة كعناصرىا 
كخاصة يف مهارة الكبلـ كالنحو، كأف بينهما العبلقة ام بُت اكتسباب اللغة 

ىدؼ تعليم النحو ىو كسيلة إىل جودة الكبلـ ام الكساب  كمعرفة فىنها مع أف
 فن الكبلـ.

 كلتوضيح ىذه الظواىر، فيما يلى األسباب الىت تؤدم إىل تلك اؼبشكلة :  
إىل النحو  واكمل يتجهفحسب بالنحو النظرم يهتموف كثَت من اؼبعلمُت   مازاؿ .ُ

 ِ.السياقي إال قليبل التطبيقي
قائمة على فبارسة التحدث مع أف ىذه اليـو قلما كانت أساليب تعليم النحو  .ِ

 ّاؼبمارسة قد اذبو إىل اكتساب قواعد اللغة كيطبق اؼبتعلم دكف قصد عند التعبَت.
بإكثار التطبيق الشفهي مع أف تعويد التطبيق يؤثر  النحوقلما قامت عملية تعليم  .ّ

األنشطة اللغوية  أف حسُت ؿبمد خاقوؿبمد على فهم القواعد. كذلك كما بُت 
 ْ.اؼبتنوعة  تعمق فهم القاعدة النحوية يف عناصر الدرس

تعليم النحو يف اؼبدارس كاعبامعات من ناحية ؿبتويات مادهتا مل يتطلب من  .ْ
الطالب أف يتكلم باالتصاؿ اللغوم كذلك ألف أمثلة نظرية النحو بالعربية مل 

                                                           
 .ِٓ(، ص. َُِٓ)إبريل، ُِعارؼ كيدكد، "تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا،"اؼبعرفة،  ِ
 .ٕٗ(،ص.ََُِ) ُٖية، ؿبمد رجب فضل اهلل، "مداخل تدريس القواعد اللغوية باؼبرحلة االبتدائية،"ؾبلة كلية الًتب ّ
ؿبمد حسن ؿبمد خاقو ك سعاد سامل أضبد السبع، " مدخل مقًتح لتدريس النحو كالصرؼ يف التعليم اعبامعيمن خبلؿ  ْ

 .ِٗٓ(، ص. ََِٕ)إبريل، ِّربديد اؼبفاىيم النحوية )الفاعل أمبوذجان(،"ؾبلة الدراسة اإلسبلمية،"
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نة من كفاية اللغة االتصالية كىي كفاية إلقاء تكن سياقيا بعربية اتصالية متكو 
السؤاؿ كاعبواب منو، كفاية إلقاء اآلراء كالشكر كاالستعفاء كالتهنئة كىلم جرل. 
كذلك هبعل تعليم النحو خارج األغراض  من حقيقة تعليم كتعلم القواعد على 
 أهنا كسيلة إىل استيعاب اللغة العربية حىت وبتاج إىل ذبديد كتصليح أسس
تعليمها اليـو بالرجوع إىل نظريات تعليم اللغة كقواعدىا كأىدافها العديدة اليت  

 كانت أساسها لبلتصاالت التطبيقية شفويا كاف ككتابيا.  
كأما تلك اؼبدارس كاعبامعات من حصيلة اؼببلحظة فهي مدرسة اؼبتوسطة 

، مدرسة الثانوية كاحد ىاشم، كجامعة ؿبمدية يوكياكرتا،  كجامعة على معصـو
سوناف كاليجاكا يوكياكرتا، كجامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنق كجامعة سوناف 
درجات الموقباف. كل من ىؤالء مل يتأثر تعليم النحو يف مساعدة طلبتو يف 
تطبيق النحو كبو اللغة االتصالية يف التحدث كاغبوارات السليم بوسيلة النحو 

 التطبيقي. 
كالفنوف يف منهجيتها قليل مع أهنما يتداخبلف،  االىتماـ بتوحيد علم النحو .ٓ

ككذلك االىتماـ بفنوف اللغة األربعة غَت سواء رغم أهنا مدركسة كلها يف اؼبدارس 
كاعبامعات بإندكنيسيا. كاؼبواد من النحو كالصرؼ مل يعلقهما اؼبعلم بفنوف اللغة 

ء للوصوؿ إىل خاصة الكبلـ ككأف التعليم بينهما يفًتؽ مع أف بينهما سهاـ سوا
مستوم اللغة اعبيدة كالتكامل يف تطبيقهما حوؿ أنشطة الطلبة. كذلك تأثر يف 
تفريع الكفاءة كاؼبهارة اللغوية، كمثاؿ ذلك ىو إما أف يبهر الطالب يف فن الكبلـ 
كلكن يضعف يف فن القراءة كالكتابة أـ يهمر يف فن القراءة كلكن مل يبهر يف 

يف علم القواعد كفن القراءة كلكن يضعف يف فنوف فنوف أخرل، كإما أف يبهر 
االستماع كالكبلـ كالكتابة أـ عكس ذلك. كىذا العادة هبدىا الباحث بُت 

 الطلبة أكثر يف مدارس كجامعات بإندكنيسيابصفة عامة.
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يف ناحية كاحدة مع  -خاصة فن الكبلـ–قلما قدر الطالب على فنوف اللغة  .ٔ
ة العظمى بُت تلك الفنوف من ناحية أخرل. قدره على علم القواعد اؼبشًتك

كاؼبعظم كاألشهر أف الطالب لو أمهر فن الكبلـ فهو يضعف يف القواعد ككذلك 
لو أمهر القواعد فيضعف يف فن الكبلـ كلكن وبسن يف فن الكتابة. كالسسب 
من ذلك أف اليعٌلق اؼبعلم يف تعليم القواعد مع تعليم مهارة الكبلـ يف مادهتما 

تها كأىداؼ تعليمهما مع أهنما يف حقيقتهما يتكمبلف ربت أغراض تعليم كطريق
اللغة العربية الىت ىي أف يستطيع كل طلبة أف يستميع جيدا كيتكلم فاصحا كيقرأ 

 طالقا كيكتب كاضحا.
أيضا يف ميداف البحث لتعليم القواعد بقسم  تكتلك اؼبشكبلت حدث

عاملُت  عنتعليم اللغة العربية جبامعة سوناف درجات. كتلك اؼبشكبلت التبعد 
 ناحيةؿبتويات مادة النحو كاللغة العربية كالثاٍل من  ناحيةأساسيُت، األكؿ من 

لباحث كىل فوجد ااألناحية الطريقة كأساليب تعليمو كاؼبداخل اؼبستندة. كأما من 
ستقلة دكف عبلقة اؼبتدريبات المثلة ك األمازاؿ تعليمها بىناؾ  نحوأف ؿبتويات ال

باللغة اليت استخدمها الطلبة يف أمثلة مهارة الكبلـ مع أهنما يف نفس اؼبادة كىي 
مادة اللغة العربية الىت عٌلمها احملاضر باستخداـ نظرية الوحدة. كذلك يسبب إىل 

 ملية تطبيقات اللغة يف الكبلـ. نفي تعويد القواعد يف ع
كأما الناحية الثانية، فهي أف الطريقة كاألساليب اؼبستخدمة يف تعليم القواعد 
مازاؿ بطريقة القواعد كالًتصبة على اؼبدخل التقليدم كما سبق للمعلم أف هبرب أف 

آلثر يعلم القواعد مطبقة يف ظل تطبيق الكبلـ السليم بالطريقة كاألساليب اؼبطورة. كا
من ذلك ليس ىناؾ عبلقة قوية بُت تطبيق النحو النظرم اؼبأخوذ داخل الفصل 
كتطبيق الكبلـ حوؿ حياة الطلبة داخل أـ خارج الفصل.  كىذا شيء خطَت كعائق 

 يف تقدُّـ تعليم اللغة العربية كقواعدىا بإندكنيسيا كخاصة يف اعبامعات. 
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اعبدير وبقق غاية التعليم كىي فمن ىنا، عيًرؼ أف تعليم اللغة العربية من 
التوازف بُت علـو اللغة كفنوف اللغة، بُت مادة ككسيلة، بُت عقل كجسم. 
كالتحقيق ؽبذا وبتاج إىل ما يسمى بالنماذج االتصالية الىت تتضمن اؼبدخل 

كاؼبعٌت أف ذلك النموذج ينبغي أف يتجو إىل مراعة علـو  ٓكالطريقة كاالسًتاتيجية.
بتعليم القواعد كتعليم مهارة الكبلـ. كصفة التعليم ىنا أف يكوف اللغة كفنوهنا 

متواًجها إىل تداخيًل القواعد كتداخل الفنوف، كذلك دبعٌت أف يسهم كل فن يف 
تنمية ثركة اللغة. إذف، فكل قانوف القواعد اليت وبصل عليها الطالب كيستمع 

 . د إليها الطلبة يف كبلمهم مع آخرينيت سيستنإليها ىي ال
 كأما من تلك اؼبشكبلت اؼبوجودة يف ىذا القسم فهي ما يلى :

نقصاف الطلبة هبذا القسم يف الكبلـ كالتحدث الصحيح كخاصة الكفاية  -ُ
 االتصالية باستخداـ اللغة العربية.

 قلة التواصل بُت اؼبعلم كالطالب خبلؿ عملية التعليم كالتعلم -ِ
النحو ألجل اكتساب ما كاف ىناؾ أساليب خاصة كمبلئمة يف تعليم  -ّ

 الطلبة على مهارة الكبلـ ككذلك الكفاية االتصالية.
مازالت طريقة تعليم النحو تقليدية فبلة لدل طلبة كمل يتأثر يف ربسُت   -ْ

 كبلمهم.
بُت معلمي اللغة العربية كبُت طلبتهم حىت كانت ىذه اؼبعاملة األكاديبية قلة  -ٓ

 ريق تعليم اللغة اإلقبليزية.اؼبادة تتوقف طريقتها كمل تتطور كما تتطور ط
نقصاف نتيجة دراسة الطلبة يف مادة النحو كقلة قدرهتم على تطبيق ىذه  -ٔ

 القواعد خبلؿ االتصاؿ العريب.  
كغبل ذلك، وبتاج الباحث إىل تطوير مبوذج تعليم القواعد اؼبعتمدة على 

سك مبادئ االتصاالت لتنمية مهارة الكبلـ السليم  ام لتمهَت التحدث بالتم

                                                           
5 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa (Malang: Misykat, 2005), hlm. 7. 
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على قانوف القواعد العربية. كىذا التطوير يف بدايتو من كيفية تعليمها داخل 
الفصل يف مادة اللغة العربية كسيقـو الباحث بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة 
سوناف درجات. كذلك ألف تعليم اللغة العربية كقواعدىا  ىنا يف نفس اؼبستول 

 القسم كؽبا حاجة إىل حلها.كالفصل كفيو مشكبلت كربل يواجهها ىذا 

كبإضافة إىل استخداـ اؼبدخل، ىناؾ سؤاؿ، كيف يكوف اؼبدخل 
 نو فيما يلى:عاعبواب  :االتصايل مناسبا لتطوير تعليم النحو لًتقية الكبلـ؟

ذلك ألف يف ىذا اؼبدخل االتصايل مبادئ تؤدم إىل أنشطة اللغة االتصالية يف  .ُ
 التحدث تطبيقا من نتيجة تعلم القواعد. 

ذلك ألف ىدؼ تعليم القواعد العربية يف حقيقتو ىو معرفة القواعد كاستخدامها  .ِ
باستخداـ صحيح كسليم حىت تكوف نتيجة تعليمها أف يقدر الطالب على تركيب 

ت العربية ألجل االتصاؿ )كتابا كشفويا( كفهم النصوص. كاؼبدخل االتصايل العبارا
ىو اؼبدخل اؼبستخدـ لتعليم أم لغة كيستهدؼ إىل أجل التطبيق االتصايل حىت  
كاف تعليم القواعد من األحسن أف يتحد هبذا اؼبدخل بكثرة تطبيقات القواعد 

 خبلؿ النطق كاغبوارات.
يس غاية بل كسيلة كالبد من تعليمها أف يكوف ذلك ألف النحو يف تعليمها ل .ّ

تطبيقيا يوصل إىل غاية اللغة األساسية كىي التحدث السليم. كاؼبدخل االتصايل 
 ىو داعم جدا ؼبساعدة تعليم القواعد كوسيلة توصل إىل ذلك.

ذلك ألف القواعد العربية اليـو قد تطٌور تعليمها للحصوؿ على قدرة الفرد على  .ْ
فهيا كاف أـ ربريريا. كجعل النحو كسيلة لصحة األسلوب صحة التواصل ش

 كسبلمة الًتاكيب كتقوَل اللساف من االعوجاج كالزلل.
يقـو على تعليم اللغة من خبلؿ مواقف حياتية كاقعية ذلك ألف اؼبدخل االتصايل  .ٓ

كيساعد ؾباؿ طريقة تعليم القواعد يف تطبيقها يف كبلـ الطلبة كيستطيعوف أف 
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ا اللغة من خبلؿ مهارات أربعة خاصة مهارة الكبلـ يف سياؽ لغول يبارسوا فيه
 سليم. 

ذلك بالنسبة إىل بعض البحوث العلمية اليت قاـ هبا باحثوف يف اؼبدخل االتصايل  .ٔ
 ألجل تعليم اللغة العربية. كمن بعضها فيما يلى:

الكفاية ترقية تعليم النحو من خبلؿ اؼبدخل االتصايل لًتقية ، َُُِمينزار،  - أ
االتصالية بالتطبيق على طلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة سوناف كاليجاكا 

. قد قاـ بالبحث اؼبيداٌل ككجد أف اؼبدخل االتصايل يف تعليم النحو يوكياكرتا
يؤدم إىل ترقية الكفاية االتصالية لدل طلبة دبستول ثاٌل. ككانت الًتقية بالنسبة 

 تقريبا. ٔ،َٕإىل النتيجة ىي ربصل على 
ذبربة تعليم القواعد التطبيقية يف مستول ثالث بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة  - ب

ؿبمدية يوكياكرتا. كنتيجة تدؿ على أف عملية التعليم على أساس اؼبدخل 
االتصايل تدفع غرة الطلبة كتشجعهم كذبعل الفصل فعاؿ باشًتاكهم يف أنشطة 

طبلع على نظريتها. كباإلضافة إىل ذلك، االتصاؿ تطبيقا من القواعد بعد ال
يستوعب الطلبة يف كفاية الكبلـ ألجل ربسُت تطبيق القواعد حىت وبصل على 
معرفة القواعد كاستخدامها ربت الكبلـ السياقي الذم اليبعد عن استعماؿ اللغة 

 الفصحى بأساس القواعد.
كذكرت أف تعليم يل اساس االتصاألرباكايت، قد حبثت يف تعليم اللغة على  - ج

القواعد على كجو االتصلي ليس ىدفا بل كسيلة إىل تعليم اللغة القائمة على 
كظائفها كاللغة االتصالية. كتعليم اللغة على أساسو يؤدم إىل فعاؿ الطلبة 

كالحظت رباكايت عملية تطبيق التعليم على   باألنشطة الىت ترفع اغبماسة كالنشاط.
ة، كخاصة عن كفاية القواعد بطريقة فهم اؼبقركء عبلب أساس اؼبدخل يف تعليم اللغ

معٌت ما قرأه الطالب كمعرفة كلمة من الكلمات من حيث صيغتو. كنتيجة ىذا 
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البحث تدؿ فعالية التعليم على أساس اؼبدخل االتصاؿ مع بعض عوائقو اليت 
 يواجهو اؼبعلم. 

ليم اللغة كلذلك، كاف دكر اؼبدخل االتصايل مهمة جدا قبل كل شيء لتع
حوؿ تعلم اللغة  وبكمطل ة. ذلك ألف اؼبدخل االتصايل كاجبالعربية الفعالة الشفهي

يسييا كىي العربية أكؿ مرة لوصوؿ إىل إحدل أىداؼ تعلم اللغات األساسية بإندكن
من يستطيع أف يتكلم باللغة العربية الفصحى فإنو قد  ييقاؿالكبلـ حىت حسن 

 تكلم هبا سباما.  استوعب اللغة األجنبية الىت
لذين يريدكف أف يتكلموا جيدا القواعد، ؽبا أمر ضركرم للطلبة اكذلك دكر 

سليما كفاصحا. كتلك القواعد تعد عمودا أساسيا كؽبا أنبية كربل للقياـ على تقوَل 
ألسنة الطلبة ككانت عملية االتصاالت اللغوية خاضعة إىل سبلمة ىذ العلم حىت لو  

تعليم القواعد –لذا، كبلنبا  ٔاب فهو يؤثر اؼبعاٌل اؼبقصودة.كاف اػبطأ يف اإلعر 
مهم كفبكن أف يتحد تعليمهما كىذا بتعليم القواعد البديلة القائمة على  -كالكبلـ

اؼببادئ االتصالية ام تعليم القواعد على أساس فبارستها يف النطق كالكبلـ بالنسبة 
القواعد األفضل ىنا بأسلوب يعتمد لسياؽ القواعد اؼبدركسة. فلذلك أف يكوف تعليم 

الذل يعتمد  النموذج التعليميكالباحث يود أف يطور ذلك  ٕعلى فبارسة اللغة كبلما.
 على فبارسة الكبلـ أكؿ مرة كىي باالعتماد على أساس مبادئ االتصاالت.

تعليم القواعد لًتقية مبوذج كمن أجل التطوير، يريد الباحث أف هبرب تطوير 
األساس االتصايل يف حبثو  بتطوير أساليب الطريقة االستقرائية  يف ضوء الكبلـ على 

مبادئ االتصاؿ كي يكوف اؼبتعلم عاؼبا يف علم القواعد كماىرا يف الكبلـ بعد أف 
يدرس القواعد العربية هبذا اؼبدخل. كسوؼ يعترب ىذا التعليم لونا خاصا من ألواف  

كذلك التعليم الذم يكوف قائما على مبادئ كيفية التعليم اؼبطبقة يف تعليم النحو. 
                                                           

)عماف: جدارا للكتاب  اذباىات حديثة يف تدريس اللغة العربيةطو على حسُت الدليمي ك سعاد عبد الكرَل الوائلي، ٔ
 .ُّٗ(، ص. ََِٗالعاؼبي، 

 .ِّٗص.  (،َََِ)القاىرة: دار الفكر العريب،  تدريس فنوف اللغة العربيةعلى أضبد مدكور، ٕ
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االتصاليات يرجى أف ينمي علم النحو ك فن الكبلـ اؼبتداخبلف بينهما يف ىذه 
 األطركحة.

كمن ناحية اؼبادة، سيقـو الباحث يف ىذا القسم بتحليل اغباجة يف مادة 
الذم استناد تعليم القواعد كمهارة الكبلـ اؼبرجوة. كذلك بالنسبة إىل اؼبنهج الدراسي 

 إليو ىذا القسم.
انطبلقا فبا سبق، فالبحث العلمي يف ىذا التطوير شيئ ضركرم لكي يستفيد 
منو كل معلم اللغة العربية بإندكنيسيا ألجل ذبويد تعليم اللغة العربية على ذلك 
األساس. ككذلك، السهاـ من من التطوير يف عملية تعليم النحو ىو لًتقية كبلـ 

 ة. الطلبة اليومي
 كأما السهاـ التفصيلي من التطوير على أساس االتصايل فهو كما يلى:

األكؿ: أف وبصل الطلبة على علـو النحو النظرية من جهة كاحدة كعلى تطبيق 
 اللغة العربية لتعويد الكبلـ الفصيح من جهة أخرل.

كالثاٍل أف يساعد  الطلبة أف يتعلموا بالنشاط ك الفعاؿ كاالبتكار بعيدا عن 
 السليب غَت فعاؿ. 

كالثالث أف يعٌود الطلبة استخداـ النحو عند التحدث فوريا كأف يعٌود بكبلـ 
 فصيح كل كقت كمكاف. 

تعليم النحو مبوذج تطوير  يفنظرا إىل اغبقائق السابقة، فَتيد الباحث أف يبحث 
ناف من خبلؿ مدخل االتصايل بالتطبيق على طلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة سو 

درجات ببلموقباف. كيرل أف ىذا البحث مهم جدا لتنمية كفاهتم على فهم القواعد 
كتطبيقها اؼبناسبة بأىداؼ اؼبنهج، كوباكؿ أف وبل الباحث اؼبشكبلت يف تعليم النحو يف 

 تلك اعبامعة.
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 مشكلة البحث -ب 
نظرا إىل اؼبقدمة السابقة، فَتل الباحث أف تعليم النحو ال هبرم فعاال يف 
ذلك القسم كحدثت مشكبلت تعليمها يف كيفية تعليمها كاستخداـ األساليب لدل 
اؼبعلمُت كازدادت اؼبشكبلت بعدـ الكتاب اػباص الذم وبتوم على النحو الداعم 

ؿ الدارسُت يستطيع أف يبٌت النشاط إىل ربسُت الكبلـ. كتعليم النحو اؼبناسب بأحوا
 كتكوين البيئة اللغوية يف الفصوؿ حىت يكوف التعليم فعاال. 

 أسئلة البحث -ج
اؼبطور على أساس اؼبدخل االتصايل ؼبهارة  كيف إنتاج مبوذج تعليم النحو .ُ

 الكبلـ؟
استخداـ مبوذج تعليم النحو اؼبطور على أساس اؼبدخل االتصايل يف رفع ما أثر  .ِ

  دافعية الطبلب؟
استخداـ مبوذج تعليم النحو اؼبطور على أساس اؼبدخل االتصايل يف رفع   ما أثر .ّ

 كفاءة الطبلب؟
 أىداف البحث -د

إلسباـ قباح ىذا البحث كما قدـ يف أسئلة البحث، يهدؼ ىذا البحث إىل 
 األمور التالية:

 ؼبهارة الكبلـ.اؼبطور على أساس اؼبدخل االتصايل  إلنتاج مبوذج تعليم النحو .ُ
لقياس أثر استخداـ مبوذج تعليم النحو اؼبطور على أساس اؼبدخل االتصايل يف  .ِ

 رفع دافعية الطبلب.
لقياس استخداـ مبوذج تعليم النحو اؼبطور على اؼبدخل االتصايل يف رفع كفاء  .ّ

 الطبلب.
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 فرضية البحث - ه
ينمي  ك  مهارة الكبلـلًتقية على اؼبدخل االتصايل ذك أثر جيد ف تعليم النحو إ  

 كفاءة الطلبة كيرفع دافعيتهم.
 مواصفات المنتج - و

 ، يقصد الباحث مواصفات اؼبنتج اآلتية:النموذجبعد تطوير ىذا    
 . اؼبدخل االتصايلأساس األكؿ : مبوذج تعليم النحو على 

الثاٍل  : اؼبنتجات من األسطوانة اليت فيها خطوات يف تطبيق تعليم النحو على 
 ؼبدخل االتصايل. كفيها إشارات يف تقدَل األحواؿ اؼبناسبة يف التطبيق.أساس ا

 أىمية البحث  - ز
تعليم مبوذج قد عرض الباحث أف األسئلة كأىداؼ البحث ىي ؽبدؼ تطوير    

النحو من خبلؿ اؼبدخل االتصايل كذلك التطوير مهم للتحقيق. فلذلك، ؽبا 
 األنبيات التالية :

 األىمية النظرية  .ٔ
ترجى نتائج ىذا البحث أف توضح دكر النحو كبو اؼبدخل االتصايل مع   - أ

كيفية تنظيمها من خبلؿ تعليمها الذم كاف اليـو مل تستفد كثَتا من ىذا 
اؼبدخل االتصايل. كهبذا النموذج، تتطٌور أساليب تعليم النحو كبو اؼبخل 

 اؼبذكور نتيجة للنموذج الذم طٌوره الباحث يف مرحلة اعبامعة. 
.ترجى نتائج ىذا البحث أف تعطى الدكافع لظهور البحوث القادمة الىت  - ب

 تتعلق بتعليم النحو لًتقية مهارة الكبلـ حىت ربصل على النظريات اعبديدة.
 األىمية التطبيقية للجامعات .ٕ

ترجى نتائج ىذا البحث أف تعطى اؼبعلومات للجامعات لئلعداد كمواجهة  ( أ
 مهارة الكبلـ.التغَتات يف تعليم النحو لًتقية 
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ترجى نتائج ىذا البحث أف تعطى اؼبعلومات يف التصحيح كإسباـ تعليم  ( ب
النحو على أساس اؼبدخل االتصايل حىت تستطيع أف ربمى التعليم يف تقدـ 

 تعليم اللغة العربية هبذا القسم.
ترجى نتائج ىذا البحث أف تساعد مدرسي اللغة العربية بقسم تعليم اللغة  ( ج

يق النحو خبلؿ النطق بطريقة تعليم النحو على أساس اؼبدخل العربية يف تطب
 االتصايل لًتقية مهارة الكبلـ.

 حدود البحث . ح
 كما أف توسع مضموف ىذا البحث، فيقتصر الباحث األمور التالية:

يقتصر الباحث على مبحث النحو باؼبوضوعات اؼبناسبة باؼبنهج الدراسي كىي  .ُ
الًتكيب اإلضايف كالًتكيب النعىت كالًتكيب الظريف كاعبملة االظبية كالفعلية 

 كالًتكيب بأداكات االستفهاـ كالًتكيب بالعدد كاؼبعدكد كالًتكيب للنداء. 
يقتصر الباحث على مبحث أساس اؼبدخل االتصايل باألساس الذم خططو  .ِ

احملتوم على شبانية مبادئ مع خصائصو Angela Scarino أقبيبل سجارينو 
 العامة.

%، كاالتصاؿ َٕيقتصر الباحث على مبحث مرحلة االتصاؿ بالتبلعب  .ّ
 %.َّؿبضة 

تصايل بنوع يقتصر الباحث على مبحث الكفايات االتصالية يف اؼبدخل اال .ْ
الكفاية النحوية الىت تشَت إىل ما يقصده تشومسكي من الكفاية اللغوية أم 

 معرفة نظاـ اللغة كالقدرة الكافية على استخدامها.
يقتصر الباحث على مبحث التعبَت الشفهي بلعب الدكر كاغبوار كالقصة  .ٓ

 كالتساؤالت يف تطبيق اؼبواد اؼبوجودة يف مهارة الكبلـ.
ث على مبحث كظائف اللغة بالتحيات كالدعوات كالسؤاؿ أك يقتصر الباح .ٔ

 التعبَت عن طلب اؼبعلومات كالتعبَت عن إلقاء اؼبعلومات كالتعبَت على الشكر.
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يقتصر الباحث على البحث يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة سوناف درجات  .ٕ
 ث.اإلسبلمية ببلموقباف  كيستطيع أف هبرب كل عملية يف اؼبستول الثال

 . َُِٔيوليو  – َُِٓحث من شهر سبتمرب يقتصر الباحث على الب .ٖ
 الدراسات السابقة . ط

قاـ الباحث باالطبلع على دراسة سابقة يستفيد منها حوؿ جوانب موضوع 
 البحث، كسيعرض الباحث ما من الدراسة السابقة فيما يلى:

 مرياني -1
 :  اؼبوضوع - أ

 َُاؼبدرسة الثانيوية اغبكومية فعالية تعليم النحو باؼبدخل االتصايل يف 
 . ََُِ،جاكرتا

 :   اؽبدؼ - ب
  .معرفة تطبيق اؼبدخل االتصايل عند دراسة اعبملة الفعلية كمعرفة فعاليتو 

  نهج الوصفي كالتجرييب: قد قاـ الباحث باؼب  اؼبنهج - ج
النحو ذك : أف استخداـ اؼبدخل االتصايل يف تعليم   النتائج - د

 فعايل.
 مينزار -2

تعليم النحو من خبلؿ اؼبدخل االتصايل لًتقية الكفاية  : اؼبوضوع - ت
االتصالية بالتطبيق على طلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة سوناف  

 . َُُِكاليجاكا يوكياكرتا، 
 :   اؽبدؼ - ث

آثر استخداـ اؼبدخل االتصايل يف تعليم النحو لًتقية الكفاية  معرفة
  ة دبستول أكؿ.االتصالية لطلبة قسم تعليم اللغة العربي

 : قد قاـ الباحث بالبحث اؼبيداٌل   اؼبنهج - ذ
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: أف استخداـ اؼبدخل االتصايل يف تعليم النحو يؤدم   النتائج - د
إىل تنمية كفايات الطلبة االتصالية. كانت الًتقية بالنسبة إىل النتيجة ىي 

 تقريبا. ٔ،َٕربصل على 
 محّرر -3

االستقرائية يف تعليم قواعد : فعالية استخداـ الطريقة  اؼبوضوع - أ
 اللغة العربية لتنمية مهارة الكبلـ.

 :   اؽبدؼ - ب
معرفة فعالية استخداـ طريقة االستقرائية يف تعليم قواعد اللغة العربية 
لتمنية مهارة الكبلـ الىت ذبرب يف معهد اإلصبلح الدين كديرم ؼببوؾ 

 الغربية خاصة يف فصل األكؿ الثانوم.
 التجرييب: اؼبنهج   اؼبنهج - ج
: أف استخداـ طريقة االستقرائية يف تعليم قواعد اللغة   النتائج - د

العربية لتنمية مهارة الكبلـ أكثر فعالية يف فصل التجربة كأما يف الفصل 
 الضابط الذم ال يستخدـ ىذه الطريقة فاغباصل معدلة.

 عبد البسيط -4
العربية يف : استخداـ الطريقة االستقرائية يف تعليم اللغة  اؼبوضوع - أ

ضوء نظرية التعليق )بالتطبيق على اؼبدرسة اؼبتوسطة اإلسبلمية كاحد 
 .ََِٖ-ََِٕىاشم سليماف يوكياكرتا( 

 :   اؽبدؼ - ب
معرفة مدل كفاءة الطبلب يف تطبيق النحو باستخداـ الطريقة  -

 االستقرائية.
معرفة مدل تنمية كفاءة الطبلب يف ربليل األخطاء النحوية  -

 ة االستقرائية.باستخداـ الطريق
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معرفة مدل تنمية كفاءة الطبلب يف التعبَت التحريرم بصورة تركيب  -
 اعبملة العربية الصحيحة باستخداـ الطريقة االستقرائية.

 : اؼبنهج اإلجرائي  اؼبنهج - ج
 :  النتائج - د

استخداـ الطريقة االستقرائية يف تعليم اللغة العربية يف ضوء نظرية  -
يف تطبيق النحو من جانب الذاكر التعليق ينمي كفاءة الطبلب 

القاعدة ككضع الشكل للكلمة كاؼبوازنة بُت الوظيفة النحوية 
 كالتحديد للجملة االظبية.

استخداـ الطريقة االستقرائية يف تعليم اللغة العربية يف ضوء نظرية  -
التعليق ينمي كفاءة الطبلب يف ربليل األخطاء النحوية من جانب 

  اعبملة االظبية.اؼبطابقة بُت الكلمات يف
استخداـ الطريقة االستقرائية يف تعليم اللغة العربية يف ضوء نظرية  -

 التعليق ينمي كفاءة الطبلب يف تركيب اعبملة االظبية الصحيحة.
 حكمي وحيودي -5

: مشكبلت الطبلب يف استخداـ قواعد اللغة العربية  اؼبوضوع - أ
 .ََِٗ-ََِٖ)دراسة كصفية ربليلية تقويبية( 

 :  اؽبدؼ - ب
معرفة مشكبلت طبلب الفصل الثاٍل يف اؼبدرسة الثانوية  -

 اإلسبلمية اغبكومية الثالثة ماالنج يف استخداـ حركؼ اعبر.
معرفة مشكبلت طبلب الفصل الثاٍل يف اؼبدرسة الثانوية  -

اإلسبلمية اغبكومية الثالثة ماالنج يف استخداـ اعبملة الفعلية 
 كاعبملة االظبية.

 وصفى: اؼبنهج ال  اؼبنهج - ج
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 :  النتائج - د
مشكبلت طبلب الفصل الثاٍل يف اؼبدرسة الثانوية االسبلمية  -

اغبكومية الثالثة ماالنج يف استخداـ حرؼ اعبر ىم مل يستخدموا  
كل حرؼ اعبر، ككاف ىناؾ األخطاء يف الكتابة كاستخدامها. 
كالطبلب الذين يستخدموف حرؼ اعبر كثَتا من الفصل الثاٍل قسم 

طالبا كأقل منهم من الفصل الثاٍل قسم  ُّْعددىم  العلـو الدينية
 طالبا. ٖٗالعلـو االجتماعية عددىم 

مشكبلت طبلب الفصل الثاٍل يف اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية  -
اغبكومية الثالثة ماالنج يف استخداـ صبلة االظبية كاعبملة الفعلية 
 كىي على مبط إف كأخواهتا كخرب اؼبقدـ كاظبها اؼبؤخر. ككذلك
استخداـ اعبملة الفعلية على مبط كاف كأخواهتا كخرب مقدـ كاظبها 

 اؼبؤخر.
 يويون زنيرة -6

عاب اللغوية كفعاليت استخدامها يف تنمية مهارة الكبلـ لاؼبوضوع : األ - أ
بالتطبيق على اؼبدرسة الركضة الطلبة الثانوية كديرم جاكل الشرقية 

 ـ.ََِٗ-ََِٖ
ريد الباحثة اغبصوؿ عليو ىو اؽبدؼ : اؽبدؼ من ىذا البحث الذم ت - ب

ربسُت عملية تنمية مهارة الكبلـ من خبلؿ األلعاب اللغوية لطبلب 
 اؼبدرسة الثانوية ركضة الطلبة كديرم جاكل الشرقية.

 ج_ اؼبنهج : اؼبنهج يف ىذا البحث اإلجرائي الوصفي.

 النتائج : - د
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اثراء إف استخداـ األلعاب اللغوية تنمى مستول كفاءة التبلميذ يف  -
 اؼبفردات.

إف استخداـ األلعاب اللغوية تنمي مستول كفاءة التبلميذ يف تركيب  -
 اعبمل.

إف استخداـ األلعاب اللغوية تنمي مستول كفاءة التبلميذ طبلقة  -
 الكبلـ.

 محمد أنواري شافعي، -7

اؼبوضوع : فعالية اؼبدخل االتصايل يف تعليم التعبَت التحريرم لطبلب  - أ
 صبرب.  ُة الثانوية اغبكومية الصف األكؿ من اؼبدرس

اؽبدؼ :كىذ البحث يهدؼ إىل معرفة كفاية التعبَت التحريرم لطبلب  - ب
صبرب، كمعرفة فعالية  ُالصف األكؿ من اؼبدرسة الثانوية اغبكومية 

اؼبدخل االتصايل يف تعليم التعبَت التحريرم لطبلب الصف األكؿ من 
 صبرب. ُاؼبدرسة الثانوية اغبكومية 

 منهج البحث التجرييب اؼبنهج : - ج
النتائج : أف اؼبدخل االتصايل لو أثر إهبايب يف تعليم التعبَت باللغة العربية  - د

بتقدـ معدؿ الدرجات لبلختبار البعدم على االختبار القبلى بنمو 
 %، كذلك يدؿ على الربط اعبيد كاإلهبايب.ٗالدرجة 

 دانيال حلمي -8
اؼبوضوع : تطوير أساليب تعليم مهارة الكبلـ من خبلؿ مدخل تنشيط  - أ

العقل بالتطبيق على طلبة جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية 
 . َُِّ-َُِِاغبكومية دباالنج 
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اؽبدؼ :كىذ البحث يهدؼ إىل إنتاج اؼبنتجات يف أساليب تعليم  - ب
 دة التعليم.مهارة الكبلـ من خبلؿ مدخل تنشيط العقل يف ربسُت جو 

 اؼبنهج : منهج البحث التطويرم - ج
النتائج : أف مدخل تنشيط العقل لو أثر إهبايب يف رفع كفاءة الكبلـ  - د

 كاألثر جيد جدا.
 عارف ويدودو، -9

موضوع البحث : تعليم القواعد التطبيقية يف مستول ثالث بقسم تعليم  - أ
 اللغة العربية جبامعة ؿبمدية يوكياكرتا. 

عالية استخداـ الطريقة القياسية على مبادئ : معرفة ف ىدؼ البحث - ب
 اؼبدخل االتصايل يف تعليم القواعد األساسية.

 : اؼبنهج التجرييب منهج البحث - ج
: كانت عملية عملية التعليم على أساس اؼبدخل   النتيجة - د

االتصايل تدفع غرة الطلبة كذبعل الفصل فعاؿ باشًتاكهم يف أنشطة 
الطبلع على نظريتها. كباإلضافة إىل االتصاؿ تطبيقا من القواعد بعد 

ذلك، يستوعب الطلبة يف كفاية الكبلـ ألجل ربسُت تطبيق القواعد 
حىت وبصلى على معرفة القواعد كاستخدامها ربت الكبلـ السياقي الذم 

 اليبعد عن استعماؿ اللغة الفصحى على أساس القواعد.
 ؽبذه الدراسات السابقة، عند الباحث تعليقات منها :

أف اؼبدخل االتصايل يبكن اؼبعلم أف يستفيد منو يف للباحث األكؿ يشَت  -ُ
 تعليم القواعد لتحسُت فعالية عملية التعليم كالتعلم.

للباحث األكؿ أف اؼبدخل االتصايل يبكنو أف يطبق لتعليم القواعد مع حرة  -ِ
 اؼبدرس يف استخداـ أم طريق من طرائق التدريس.
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االستقرائية يف تعليم القواعد لتنمية مهارة الكبلـ للباحث الثاٍل أف الطريقة  -ّ
 تدؿ أف ربسُت القواعد يساعد ربسُت الكبلـ.

 للباحث الثالث أف الطريقة االستقرائية مناسبة لتعليم اللغة العربية اتصاال -ْ
 للباحث الرابع ينبغي أف يبلحظ طبلقة النطق. -ٓ
ة مهارة اللغة للباحث اػبامس أف للمدخل االتصايل  أثر إهبايب يف ترقي -ٔ

 العربية.
للباحث السادس أف اؼبدخل االتصايل لو صبلحية االستخداـ يف تعليم  -ٕ

 التعبَت التحريرم
 لبلحث السابع أف للمدخل تنشيط العقل تؤثر يف كفاءة الكبلـ. -ٖ
 للباحث الثامن أف األلعاب اللغوية تنمي كفاء الطلبة على الكبلـ -ٗ

تعليم القواعد تساعد الطلبة يف  للباحث السابع أف الطريقة القياسية يف -َُ
 طبلقة الكبلـ بالعربية. 

إذف، إف حبثي يف تطوير تعليم النحو على أساس اؼبدخل االتصايل لًتقية 
 بل وبسن ما من نتائج البحوث السابقة. الكبلـ ليس تكرارا ؼبا قبلو

 تحديد المصطلحات  . ي
معناىا،  يف البحث ؾبموعة من اؼبصطلحات اليت ينبغي للباحث أف وبدد

 كىي فيما يأيت:
 تطويرال .ُ

اؼبراد بالتطوير يف ىذا البحث ىو عملية إنتاج شيئ للحصوؿ على منتجات  
جديدة بطريق علمي على ما اقًتح علماء البحث العلمي اؼبتكوف من التخطيط 
كالتجريبة كالتقييم بعد التجربة. مث أف نتيجة التطوير ىي غبل مشكبلت تعليم كتعلم 

 البحث.يف ميداف 
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 نموذج التعليم .ٕ
مبوذج التعليم يف ىذا البحث، يشَت إىل ؾبموعات اإلجراءات الىت يبارسها  

 اؼبعلم يف الوضع التعليمي كالىت تتضمن تصميم اؼبادة كأساليب تقديبها. 
 النحو .ٖ

ما يعرؼ اليـو بعلم النحو، علم بأصوؿ يعرؼ  اماإلعراب  اؼبراد بالنحو ىو
هبا أحواؿ الكلمات العربية من حيث اإلعراب كالبناء أم من حيث يعرض ؽبا يف 

أف ينبغي التخفيف من النحو غَت كمن ناحية أخرل، ىناؾ اآلراء حاؿ تركيبها. 
ة الوظيفي كتيسَت دراسة القواعد بصفة عامة بطريقة الوقوؼ على األبواب الوظيفي

 الىت يبكن  تطبيقها يف اغبياة العملية.
 مهارة الكالم  .ٗ

يشَت كىو  ثانية من اؼبهارات األساسية يف اللغة العربية الكبلـ ىنا مهارة يعترب
كسيلة رئيسية يف تعليم اللعة العربية من خبلؿ النطق كاغبوار كاؼبناقشة. كاف إىل 

مراحل أخرل من اختيار   الكبلـ ينمو جيدا إذا قاـ بضوء الفصحى بل يتخطى إىل
  كلمة هبدؼ تذكؽ اؼبوقف الكبلمي.

 المدخل االتصالي: .٘
اؼبدخل ىو ؾبموعة عن االفًتاضات الىت تربطها بعضها ببعض عبلقات 
متبادلة كىو األساس الذم تستنيد إليو عملية تعلم اللغة كتعلمها. كاالتصاؿ ىو 

كذلك عملية ٖاآلخرين مثبل.الذم يدكر يف موقف االتصايل عن طريقة اغبوار مع 
نقل اؼبعٌت بُت األفراد يف كل اجملتمعات ك كانت عمليتو أشارت إىل ثبلثة عناصر 
أساسية كىي اؼبتحدث كاغبديث كاؼبستقبل. كىي تنشأ بعد اؼبدخل الطبيعي كتتطور 
بعد انتقاد تشومسكي الذم لٌوـ نظرية اللغة الًتكيبية  أك يسمى بالكفاية اللغوية 

كىذه الكفاية االتصالية  ٗ(.Language Structureرة على معرفة القواعد )اؼبقصو 
                                                           

 .َُِ(، ص. ََِٖ؟ )جاكرتا : كلية العلـو الًتبوية كالتعليمية، كيف نعلم العربية لؤلجانبعزيز فخر الرازم، ٖ
9
Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2005), hlm. 52-53. 
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تشمل اؼبعرفة بأصوؿ الكبلـ كأساليبو كمراعاة طبيعة اؼبخاطبُت مع القدرة على تنويع 
 َُالكبلـ باإلضافة إىل اؼبعرفة بقواعد اللغة كمفرداهتا.

االتصايل إذف، يف اؼبدخل االتصايل، كاف تعليم النحو على أساس اؼبدخل 
لًتقية الكبلـ ليس دبجرد تعليم القواعد ؼبعرفتها كإمبا ىي كوسيلة االتصاؿ باغبديث 

 بطريقة تعليم القواعد يف ضوء اؼبدخل االتصايل.
 قسم تعليم اللغة العربية  .ٙ

ىو القسم جبامعة سوناف درجات الذم يتعلم الطلبة اللغة العربية كقواعدىا يف  
ي ىنا مرجو من أف يكوف الطلبة ماىرين يف اللغة كل مستويات. كاؼبنهج الدراس

 كقادرين على تعليمها يف ميداف الًتبية.
 
 
 

Rusman, Model model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2009.hlm. 157. 

 
1
 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem pembelajaran, Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2011, hlm. 69. 
 .ْْص. ، )َُٖٗبَتكت: دار العودة،  (اؼبوجز يف طرؽ تدريس اللغة العريبؿبمود أضبد السيد،  1
.ٓص.  (،ُٔٗٗدمشق: دار الفكر،  ;ّ)ط.  اللغة العربيةطرؽ تدريس جودت الركايب، ُ

                                                           
10 Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab…, hlm. 25. 
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 الفصل الثانى

 اإلطار النظري
 

 المبحث األول : النموذج التعليمي
رأم بركس أف مبوذج التعليم ىو خطة يستخدمها اؼبعلم لتكوين اؼبنهج الدراسي 

بو أك لتخطيط اؼبواد التعليمية كتوجيو عملية التعليم كالتعلم يف الصفل. كيقصد 
اإلجراءات أك اػبطوات الىت يقـو هبا اؼبعلم كيستنيد إليها عملية التعليم كالتعلم. كفيو 

 خطوات التعليم الىت صممها يف تطبيق عملية التعليم كالتعلم.
إضافة إىل ذلك، بُت سوىرموف أف النموذج التعليمي ؾبموعة اإلجراءات الىت 

التعليم كالتعلم كىي تشمل تصميم اؼبادة يبارسها اؼبعلم يف الوضع التعليمي يف عملية 
كتصميم األساليب يف تقديبها. كبالنسبة لذلك، اقًتح ركظباف مكونات النموذج التعليمي 

( ّ( ربديد اؼبواد الدراسية، ِ( ربديد األىداؼ التعليمية، ُاؼبشتملة على ما يلى :
( تصنيف اؼبتعلم، ٓم، ( اسًتاتيجيات التعليْمقياس القدرة األكىل )االختبار القبلي(، 

( اختيار الوسائل ٖ( ربديد الفصل من غرفة الدراسة، ٕ( ربديد الوقت اؼببلئم، ٔ
( ربليل التغدية َُ( التقوَل على التحصيل الدراسي من االختبار البعدم كٗالتعليمية، 

 ة.كل من تلك اؼبكونات تشَت إىل تنظيم اػبربات التعليمية يف العملية التعليمي ُ الراجعة.
كبالنسبة لتعريف ىذا النموذج التعليمية، ىناؾ طريقة تصميم التعليم عند علماء 
الًتبوية، منها ديك ككارم الذم اقًتح يف خطوات التصميم ربديد غرض التدريس، 
إجراء التحليل التعليمي، ربديد سلوؾ عن خصائص الطبلب، كضع أىداؼ األداء، 

                                                           
1
 Rusman, Model model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2009.hlm. 157. 
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ًتاتيجية التدريس، اختيار اؼبواد التعليمية، كضع اختبار اإلشارة القياسية، تطوير اس
 ِتصميم كتنفيذ التقييم التكويٍت، كتابة اعبهاز التعليمي كتنقيح التدريس.

 :تعليم النحو ثانيالمبحث ال
 مفهوم التعليم . أ

من اؼبعلـو أف يف تعليم اللغة العربية مهارات تشمل االستماع كالكبلـ  
كالقراءة كالكتابة كتعليم كلها يف كحدة الهبزأ إىل فركعو بل يتم تعليمو يف حُت كاحد 
كىذا ما اختار بعض علماء اللغة كال غَته. فلذلك كجدنا أف ىناؾ نظريتاف يف تعليم 

 اللغة العربية كنبا فيما يلى :
 ظام الوحدةن .ٔ

كاؼبراد هبذا النظاـ أنو كاف تعليم اللغة العربية موضوعها ؾبموعة من فركع 
اللغة العديدة، دبعٌت أف اللغة اؼبعٌلمة يف كقت كاحد تشتمل على صبيع الدراسة 
اللغوية الشاملة اؼبتكونة من موضوع القواعد كاؼبهارات. كىذه النظرية يتحدث 

نهج خاص بو. كتلك النظرية قداستعملها أكثر عن اللغة يف كتاب خاص كم
قدماء كفيها كما بُت أضبد السيد أف يف النص الواحد الذم يدرب على القواعد 

 ّمهارةى القراءة كالتعبَت كالكتابة.
كمن تعريفات نظاـ الوحدة، كجد الباحث أف تعليم النحو هبذا النظاـ 

ا. كىذا التدريس يشَت مدركس يف كحدة اؼبادة اؼبتكونة من عناصر اللغة كمهارهت
إىل أف النحو اليعٌلم إال باؼبراف على استخداـ اللغة يف مواقف طبيعية مع تدريس 
مهاراهتا األربع. إذف، بالنظر إىل ذلك، النحو ىنا بوصفها كسيلة ال غاية حىت 
يؤثر يف طرؽ تعليمها من حيث موقع النحو فيها. كمن ذلك كاف األسلوب يف 

 نحو ىو باستخداـ اللغة مباشرة.التعليم الكتساب ال

                                                           
2
 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem pembelajaran, Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2011, hlm. 69. 
3
 .ْْص. ، )َُٖٗبَتكت: دار العودة،  (اؼبوجز يف طرؽ تدريس اللغة العريبؿبمود أضبد السيد،  
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كاؼبثاؿ يف تطبيق التعليم كالتعلم من ىذا النظاـ، أف ىناؾ مادة تعليم 
اللغة العربية األكىل الىت يعٌلم اؼبعلم هبا عن الكبلـ كاالستماع كالقواعد اؼبساعدة 
لفهم الكبلـ كألجل الكبلـ. كحينما يعلم اؼبعٌلم الكبلـ فيدخل فيها قواعدىا 

دة يف الكبلـ كىذه القواعد يف موقعها تراعى صحة الكبلـ من ناحية اؼبوجو 
 القاعدة ألف أىدافها لتحسينو.

إضافة إىل ذلك، من ناحية مبوذج التعليم من ىذا النظاـ، مل يتفق علماء 
العربية يف كيفية تعليم اللغة العربية على أساس النظاـ الوحدة. كاألمر حينئذ  اللغة

اؼبعلم من حيث ما يشاء كيريد أف يعلم هبذا النظاـ مثل ما مطركح إىل نفس 
جرم بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة سوناف درجات الذم قاـ بتعليم مادة اللغة 
العربية األكىل. اؼبعلم يعلم النحو يف ىذه اؼبادة مثل ما عٌلم فيما عٌلم يف مادة 

 .النحو اػباصة كال فرؽ ىناؾ بُت نظاـ الوحدة كغَتىا
 نظام الفروع  .ٕ

كمعٌت ىذا النظاـ ىو أف تعليم اللغة العربية هبزأ إىل فنونو كعناصره كلكل 
جزء منها منهج خاص ككتاب خاص كىلم جرل كما بُت الركايب كإبراىيم يف  

كبذلك النظاـ كاف تعليم القواعد العبلقة  ْكتاهبما أف اللغة مقتسمة إىل فركع.
 ؽبا مع غَتىا مثل االستماع كالكبلـ كالقراءة كالكتابة.

كأما تعليم اللغة العربية الذم يتبع ىذه النظرية بصفة عامة فهي دراسة 
اللغة يف مدارس رظبية كغَت رظبية. كلذلك بُت أرشد أف اللغة موزعة على حصص 

كع اللغة لو منهج خاص ككتاب خاص كدرجات بالنسبة للفركع كفرع من فر 
 ٓاالمتحانات حسب الفركع.

                                                           
 .ٓص.  (،ُٔٗٗدمشق: دار الفكر،  ;ّ)ط.  طرؽ تدريس اللغة العربيةجودت الركايب، ْ

أكجونج فاندانج: األحكاـ، ) مدخل إىل طرؽ تعليم اللغة األجنبية ؼبدرسي اللغة العربيةأزىر أرشد، ٓ
 .ْٖ، ص.(ُٖٗٗ
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كمن ناحية التطبيق، كانت مادة النحو ليست مهدكفة مباشرة إىل ربسُت اؼبهارة    
اللغوية الىت ىي مدركسة مستقلة مع النحو. كليس الطالب ىنا متطلبا لتطبيق النحو 

ة ألف اؼبعلم يف مادة النحو ال يعٌلم مادة الذم تعٌلمو كفهمو يف عملية الكبلـ أك الكتاب
اؼبهارات حىت ال مسئوؿ لو أف تكوف نتيجة مادة النحو مؤثرة يف اؼبهارات ككذلك اليبايل 

 ىل اؼبادة النحوية لو عبلقة نظرية باؼبهارات األخرم. 
، ليس أحدنبا أحسن كأجيد من اآلخر كلكن كبلنبا لو دكر ىاـ كليهماكمن  

عربية كفقا األىداؼ كاألغراض اؼبرجوة. كحُت ذاؾ، إف كاف ىدؼ تعليم لتحسُت اللغة ال
النحو سالكا إىل اؼبعارؼ كاؼبفاىم العميقة فالنظاـ البلئق ىو النظاـ الفركع لتخٌصص 

 ىذا العلم كاستيعابو.
كأما لوكاف التعليم يف اسخداـ النحو على اؼبهارات اؼبقصودة فالنظاـ اعبيد ىو 

ميم القواعد مع حاجة اؼبهارات إىل تطبيقها. كىنا مل يتطلب الطالب النظاـ الوحدة لتع
   أف يعرؼ أكثر نظريا إال غباجة استخدامها حوؿ اؼبهارات اؼبدركسة.

 أساس تعليم قواعد اللغة العربية وأىدافها . ب
(: إنا أنزلناه قرآنا عربيا ِكجدنا أف أساس تعليم القواعد يف صورة يوسف )  

قد عرفنا أف تعليم القواعد جرم يف كل مرحلة كمن بداية تعليمها، لعلكم تعقلوف(. 
من مراحل تعليمها. كمع ذلك اختلف العلماء كاؼبربيوف يف أم سنُت تعلم الطلبة 
بعلم القواعد. كلكن سبسكنا ىنا بوضع مراحل التعليم كردبا كجدنا أف ىناؾ اؼبرحلة 

 وية.االبتدائية، كاؼبرحلة اإلعدادية كاؼبرحلة الثان
فأما اؼبرحلة االبتدائية فهي تشمل الصف األكؿ كالثاٍل. كفيها مل يعرؼ   

الطالب أكثر من قواعد بل دبجرد اللغة الوظيفية مثل الكبلـ. كنستغفر لو بأخطاء  
كبلمو، كىذا دبعٌت أنو مطلوب من الكبلـ دبا استطاع. ككذلك تشمل الصف 

داء كالتعبَت. ككبلنبا بطريقة التدريبات الثالث كالرابع كفيهما يتعلم الطالب صحة األ
كالتمرينات بالكبلـ كما فيو كبو خاص مثل التدريب على األسئلة كاألجوبة. كىذا 
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دبعٌت تدريبات استعماؿ اللغة يف ذاهتا.  مث تشمل اػبامس كالسادس كفيهما يتعلم 
يق. كأما الطالب فهم القواعد كيعتمد على األمثلة كاؼبناقسة كاالستنباط مث التطب

اؼبرحلة اإلعدادية فهي تعلم القواعد بالطريقة الًتبوية بصورة أكثر كأكسع. كمازالت 
ىذه اؼبرحلة تعود إىل اؼبرحلة السابقة. مث اؼبرحلة الثانوية الىت يرجى أف يكوف طالب 

 ٔىبصص كيطبق بالطريقة القاصدة.
ىي كسيلة ال غاية كباإلضافة إىل ذلك زاد إبراىيم أف اذباىات تعليم القواعد   

كتتحقق فيما يتعلق باؼبنهج كالكتاب كالطريقة كاالختبارات. كيف اؼبنهج اقتصار على 
األبواب الىت تتصل بضوابط كاالذباه يف أبواب الصرؼ إىل الناحية العملية كالتدرج 
يف بياف موضوعات القواعد مث كوف اؼبنهج كحدة متكاملة. كيف ناحية الكتاب أف 

كاللغة فيو أساس خاص للقواعد كفيو األمثلة كالتمرينات كالتطبيقات يكوف مسايرا 
كفيو عناصر الثقافة كاؼبوضوعات الصاغبة.  كيف ناحية الطريقة إمكانية مناقشة 
األمثلة ككيفية االنتفاع يف النطق كالكتابة بالقواعد. ككذلك سبكُت الطلبة من أداء 

ة اؼبعينة ال بالطريقة اؼبعقدة بل بالوسائل اؼبعانئ باألساليب العديدة كالطريقة العملي
اؼبعينة على الفهم. كبالنسبة إىل االختبارات كالتمرينات استدعى مدل منافع كترؾ 

 اؼبطالبة بتكوين كذكر األنواع كالتقسيمات كىلم جرل.
كباإلضافة إىل ذلك، بُت عبد عليم إبراىيم أف القواعد تكوف كسيلة لضبط  

لكتابة كىي ليس غاية مقصودة. كيرم بعض اؼبربُت إمكاف الكبلـ كصحة النطق كا
االستغناء عن تدريس القواعد يف حصص مستقلة كاالكتفاء بعدة التمارين 

كىذا  ٕكالتدريبات إما بقراءة ك كتابة ككبلـ ام العناية بأسلوب الكبلـ يف تعليم.
 الرأم بأسباب ما يلى:

                                                           
 .َِٗص. ،  مدخل إىل طرؽ ،أرشدأزىر ٔ
-َِّ، ص.(القاىرة: دار اؼبعارؼ، دكف سنة) اؼبوجو الفٌت ؼبدرسى اللغة العربيةعبد العليم إبراىيم، ٕ

َِٕ. 
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اة كيسمع الكلمات من أبويو مث الطفل يف بداية مراحل النطق يذىب إىل احملاك .ُ
ينطق هبا كيتكلم حىت وبسن كوبقق استعماؽبا جيدا. كذلك اغباؿ، ال حاجة لو 

 إىل الشرح من لفظ أك كلمة كمفردات يف موقف تعليمي.
احملاكة ىنا نقطة التعلم لو يف بداية اكتساب لغتو. اؼبعٌت اآلخر أف  

باحملاكة يف أكؿ مرة كالوبتاج كثَتا اؼبتعلم اؼببتدأ وبسن لو أف وباكؿ االكتساب 
 من الشرح كالبياف الطويل.

اللغة قد نشأت قبل أف تنشأ القواعد ككانت تلك اللغة غانية كخافية عن   .ِ
 القواعد بل اعتمد العلماء على تلك اللغة يف كضع القواعد.

دكر القواعد يف ىذا الصدد كمساعد ؼبا أراد شخص أف وبٌققو من 
قواعد ليست غاية بل كسيلة للوصوؿ إىل أغراض حقيقية كىي مهارات اللغة. ال

 كظيفية اللغة. ؼبن تعٌلم النحو ىاـ خاص لتنمية لغتو ككيفية تطبيقها. 
 كوف القواعد صعبة لدم معظم الناس. .ّ

ىذا الرأم ليس خاطئا كلكن الصعبة يف اغبقيقة ليست من ناحية اؼبادة كلكن 
لتحسُت اللغة. مازاؿ تعليمها اليـو يتجمد كمل من ناحية كيفية تعليمها غَت فعاؿ 

يعاًف صعوبات الطبلب يف تعلمها من خبلؿ الدراسة الرظبية يف اؼبدارس أك 
 اعبامعات.

 تعليم القواعد من مادة مستقلة .ْ
أكثر تعليم القواعد يف اعبامعات استقر بنظاـ الفركع كيفرؽ بُت مادة القواعد 

ستعد تعليمها نفس اؼبادة مع مهارات اللغة كمادة اللغة من مهاراهتا. كقلما ا
بعناية نظاـ الوحدة. بينما يود تعليم اللغة عبلب الكفاية االتصايل، مل يوٌحد 

 اؼبنهج الدراسي بُت مادة القواعد كمادة اؼبهارة مع أف بينهما يتداخبلف. 
 القواعد تكوف قليلة اعبدكم يف صيانة الكبلـ كالكتابة عن األخطاء. .ٓ



28 

 

 
 

ىذا بسبب تنظيم مادة القواعد ؼبساعدة مهارة اللغة من الكبلـ الرأم عن 
كالكتابة. الكبلـ كالكتابة السليم يعتمد على األساليب الصحيحة من قواعدىا 

 الفصحي.
 القواعد قليلة اعبدكم يف القدرة على الكبلـ. .ٔ

كىذا الرأم يشَت إىل أف القواعد يف تعليمها ليس فقط بتعليمها مستقلة 
اللغة العربية األربع كلكن من اعبدير أف يعلم اؼبعلم القواعد عرب تلك دبهارات 

اؼبهارات بطرؽ عديدة سبكن أف يستوعب الطالب نظريتها كتطبيقها. كهبذا الوجو، 
 من اؼبمكن أف يسهل الطالب بتعلم القواعد كبعيد عن اؼبلل يف أثناء التعلم.

س القواعد "أمر ال كمن ناحية أخرل، رأل بعضهم من اؼبربيُت أف تدري
 مناص منو". ك ؽبم حجح فيما يلي :

 القواعد كسيلة لتبيُت كشرح كسبييز اػبطأ يف الكبلـ أك الكتابة. .ُ
 أف احملاكاة غَت متوافرة .ِ
 القواعد تؤدم إىل القدرة على التعليل كاالستنباط كاؼببلحظة كىلم جرل. .ّ
 القواعد ذبعل الطلبة التفكَت كالتحليل. .ْ
لقرف األكؿ بسبب فساد كاكبراؼ على ألسنة العرب كاختبلفهم كضع القواعد يف ا .ٓ

 باألعاجم.
 كوف القواعد صعبة من ؾبرد االهتاـ بل باعبهل بالغرض من تعليم القواعد. .ٔ

كتلك اغبجج تدؿ على أف القواعد مهمة لكل من يريد أف يتعمق باللغة 
ر كالعقل يف فهم اللغة العربية بوسيلة تعلم قواعدىا النحوية الىت تؤدم إىل تنظيم الفك

العربية كتفهيمها. ككذلك، تعليم القواعد لو أنبية لتسهيل من تعٌلم كهبٌنب 
 الصعوبات يف تعلمها ألف أكثر الناس يعتربكف أهنا صعبة.
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 :أغراض تعليم النحو . ج
 ٖكمن ناحية األىداؼ، كاف تعليم القواعد ألغراض ما يلى :

القرآف كاغبديث ألهنما مصدر حكم لفهم تركيب الكلمات الىت يوجد يف  .ُ
 اإلسبلـ. يفهم اإلنساف الدين فهما صحيحا بعلم النحو.

القواعد يف ناحية األغراض اػباصة ىي لفهم القرآف كاغبديث مث اللغة 
العامة من اللغة الوظيفية الواقعية. لغة القرآف كاغبديث تكوف أكؿ مرة بكوهنما 

 يعرؼ يفهم بالضركرم.أساس اغبكم الذم كجب على اؼبسلم أف 
 لًتكيب الكلمات العربية بالًتاكيب الصحيحة اؼبناسة لقواعد النحو. .ِ

من األغراض التالية يف تعليم النحو لصناعة الًتاكيب السليمة كتتفق 
باألساليب اؼبقًتحة كمل زبالف القواعد اؼبعتربة لللغة العربية. جودة معرفة النحو 

 التعبَتات اؼبقصودة.تؤدم إىل جودة تركيب الكلمات من 
 لتعيُت إعراب الكلمات كلفهم تعريف الكلمات باؼبعٌت الصحيح. .ّ
 استطاعة تركيب الكلمات بالًتكيب الصحيح كاعبيد. .ْ

تلك األىداؼ الستفادة النحو يف الفهم كالًتكيب كي تصدؽ معرفة  
الطالب يف فهم اللغة العربية كتابا أك نطقا كمعٌت ككذلك كي يستطيع أف يركب 

عبمل السليمة ألجل الكتابة أك الكبلـ الصحيح. بدكف ىذه القواعد، اليبكن أف ا
كإضافة إىل ذلك، بُت هبٌيد شخص كتابتو ككبلمو بعناية اللغة العربية الفصحى. 

حسن شحاتة أف أغراض تعليم القواعد بدكرىا ليست غاية كلكنها كسيلة إىل ضبط 
األساليب كإدراؾ الفركؽ الدقيقة الكبلـ كتصحيح األساليب ىي ؼبساعدة تصحيح 

بُت الًتاكيب كالعبارات كاعبمل كتدريب الطبلب على استعماؿ األلفاظ كالًتاكيب 
دراؾ إل تغرضٌف ظبك أف دراسة قواعد النحو كزاد ؿبد صا ٗاستعماال صحيحا.

                                                           
8
 Nah-sya, Inseklopedi (Ichtiar baru van hoeve: Jakarta, 1994) , hlm. 2. 

، ُّٗٗ(القاىرة: الدار اؼبصرية اللبنانية، ) تعليم اللغة العربية بُت النظرية كالتطبيقحسن شحاتة،  ٗ
 .َِِص. 
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مقاصد الكبلـ، كفهم ما يقرأ أك يسمع أك يكتب أك يتحدث بو فهما صحيحا 
يم يف ذىن اؼبؤدم أك اؼبلتقي، كتتضح بو اؼبعاٍل كاألفكار كضوحا تستقر معهم اؼبفاى

 .الغموض فيو كال لبس كال إهباـ لدل اؼبتحدث أك اؼبستمع أك القارئ أك الكاتب

 َُالقواعد فبا قاؿ ؿبمد عبد القادر فهي كما يلى : غراضكأما أ  

 صوف اللساف عن اػبطأ، كحفظ القلم من الزلل كتكوين أدكات سليمة. .ُ
تعويد التبلميذ قوة اؼببلحظة، كالتفكَت اؼبنطقي اؼبرتب، كتربية ملكة االستنباط  .ِ

كاغبكم كالتعليل إىل غَت ذلك من الفوائد العقلية الىت يتعود عليها التبلميذ 
 التباعهم أسلوب االستقراء يف دراسة القواعد.

 يعُت على فهم الكبلـ على كجهو الصحيح دبا يساعد على استيعاب اؼبعاٍل .ّ
 بسرعة.

 يشجل العقل، كيصقل الذكؽ، كينمي ثركة التبلميذ اللغوية. .ْ
إكساب التبلميذ القدرة على استعماؿ القاعدة يف اؼبواقف اللغوية اؼبختلفة  .ٓ

فاالثمرة اليت ننتظرىا من تعليم النحو، سبكُت التبلميذ من تطبيق القواعد على 
 منها يف فهم األثر األدبية. أساليب الكبلـ اليت يستخدموهنا يف حياهتم، كاإلفادة

بتلك األىداؼ، قد كضح أف تعليم النحو ليس ألجل اؼبعرفة عن اللغة 
كلكن ألجل كسب اؼبهارات. كذلك بدليل ىدؼ القواعد على أف اؼبتعلم من 
اؼبطلوب بعد تعلمها يستطيع أف يتكلم يف اؼبواقف اؼبختلفة باللغة العربية اؼبستندة إىل 

كباإلضافة إىل ذلك، يستفيد اؼبتعلم من تعلم القواعد لتحسُت القانوف النحوم. 
 لغتهم اليومية يف نواحي االتصاالت.

 

                                                           
ـ، ص. ُٕٗٗ)اؼبصرية: مكتبة النهضة اؼبصرية(،  طرؽ تعليم اللغة العربيةؿبمد عبد القادر،  َُ

ُٖٔ. 



31 

 

 
 

 قة تعليم النحويطر  . د
 مفهوم الطريقة .1

اؼبادة مهمة يف تعليم القواعد العربية كلكن الطريقة أىم لفعالة عملية التعليم  
كالتعلم. كبوسيلة الطريقة تصَت اؼبادة الصعبة سهلة، ككذلك تصَت اؼبادة السهلة 

 صعبة بأخطاء اختيار بعض الطرائق. 
عرؼ حقيقتها. كفيما يلى بعض التعاريف تي كلفهم ما من الطريقة، هبب أف  

 :فةاؼبألو 

الطعيمة  : الطريقة ؾبموعة األساليب الىت يتم بواسطتها تنظيم اجملاؿ اػبارجي  ( أ
 للتعلم من أجل ربقيق أىداؼ تربوية معينة.

ؿبمود عل السماف  :الطريقة ىي اػبطة الىت يرظبها الفرد ليحقق هبا ىدفا معينا  ( ب
من عمل من األعماؿ بأقل جهد كيف أقصر كقت طريقة الصانع يف صناعتو 

 كالزراع يف زراعتو كالتاجر يف ذبارتو طريقة كل إنساف يف أدائو لعملو.

اؼبعٌت اغبقيقي أف الطريقة ىي الكيفية اؼبشَتة إىل  كمن ذلك التعريف، كجد 
ما اؼبقصود يف عملية التعليم كالتعلم. كىي سبيل إىل ربقيق ما أراد اؼبعلم يف التعليم 

كل طريقة ؽبا مناسب االستخداـ يف الوقت   إضافة إىل ذلك، كافك  كاالعتماد عليو.
كاؼبوقف اؼبناسب ككوهنا ربسن العملية التعليمية بالقطع. لذلك على اؼبعلم أف ىبتار 

 األنسب منها ألف قباح طريقة التعليم يتوقف على إعداد اؼبعلم كسبكنو.

 الطريقة البارزة في تعليم القواعد  .2
، كجديف تع أف ىناؾ عدة الطرائق يستفيد هبا اؼبعلم  ليم القواعد العربية اليـو

يف تعليم القواعد، كىي الطريقة القياسية كالطريقة االستقرائية كالطريقة اؼبٌعدؿ 
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.كمن مث الطرائق زائدة يف تعليم القواعد أيضا، كىي طريقة ُُكالطريقة البديلة
  ُِالنصوص اؼبتكملة كطريقة النشاط كطريقة اؼبشكلة كما بينو جاسم على جاسم.

كمن تلك الطرائق، فكاف الطريقة األساسية يف تعليم القوعد ىي الطريقة 
القياسية كالطريقة االستقرائية. ككل كاحد منها مزايا كعيوب يف استخدامها يف عملية 

 التعليم كالتعلم عن القواعد كبويا كاف أك صرفيا.
 كلتوضيحهما، فيما يلى البياف من كل كاحد:  

 الطريقة القياسية: ( أ
ىي الطريقة اؼببدكءة بشيئ عاـ إىل شيء خاص. كيف عملية التعليم أف بياف 

 .ُّاؼبادة من الكليات إىل اعبزئيات. كذلك كما بُت علماء الًتبية.
كالطريقة القياسية ىذه تعترب بالطريقة القديبة األكلية يف تعليم اللغة الىت كاف 

. كعملية التعليم كالتعلم هبذه ُْتعليمها ملتفتا إىل ما من اعبزئيات مث إىل الكليات
الطريقة بإظهار الشواىد كاألمثلة بعد أف وبفظ الطلبة قانوف القواعد. كتلك األمثلة 
لتعزيز معرفتهم كترسيخها يف قلوهبم كأذىاهنم كي تتضح ؽبم النظرية احملفوظة بدقة. مث 

إجراء بعد ذلك، كانت عملية التعليم كالتعلم اذبهت إىل التطبيق كالعمل ككاف 
 . ُٓالتطبيق من خبلؿ الشواىد اؼبشاهبة بأمثلة أخرم فباثلة

                                                           

 تصدر العربية، الدراسات ؾبلة ،بالعربية الناطقُت لغَت القواعد لتعليم طريقة ،علي جاسم جاسم، -ُُ
 .َٔ-ِٓص. ٓ:العدد السادسة، السنة. مبليا جامعة كعلومها، اللغات بكلية العربية اللغة قسم عن

 .ِّٕ)اؼبنشورة: اؼبعرفة اعبامعية، دكف سنة( ص.  طرؽ تدريس اللغة العربيةبراىيم، إزكريا  - ُِ

 اؼبصرية الدار: القاىرة األكىل، الطبعة) كالتطبيق النظرية بُت العربية اللغة تعليم ، حسن شحاتة، -13
 . ِّص (،ُِٗٗ، اللبنانية

 العربية اللغة تدريس طرؽ. ـُُٖٗ. حسن كشحاتة، اؼبوجود، عبد عزت كؿبمد خاطر، رشدم، -14
 . ُٕص ، دكف سنة(،اؼبعرفة دار: القاىرة) الثانية الطبعة. اغبديثة الًتبوية االذباىات ضوء يف الدينية كالًتبية

 النهضة مكتبة: القاىرة) اػبامسة الطبعة. العربية اللغة تعليم طرؽ  ،القادر عبد ؿبمد أضبد، -15
 . ُِٗ.ص (، ـُٖٔٗ ،اؼبصرية
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كأما األساس يف ىذه الطريقة فهو نظرية انتقاؿ أثر التدريب. ككانت القواعد 
باعتبارىا غاية ال كسيلة حىت كانت احملفوظات تعد طريق التعليم كالتعلم كموقفو ىو 

انصراؼ الطلبة عن تنمية موقف صناعي لػأف ىذه الطريقة اؼبستخدمة أدت إىل 
 ُٔالقدرة على التطبيق كتكوين السلوؾ اللغوم السليم.

كالطريقة القياسية من ناحية التفكَت بالعقل مهدكفة إىل الوصوؿ من اؼبعلـو 
كالظاىر إىل اجملهوؿ كاػبايف. كىي تأتى بعد معرفة كيف الواقع ليست إال إغباقا للشبيو 

طريقة اغباالت كمن أىم اغبالة ىي أف تلك كتتأثر بتلك ال ُٕبشبيهو اؼبعركؼ.
الطريقة تعٌود الطلبة على اغبفظ كاحملاكة العمياء كاالستقبلؿ من البحث كيعضفهم 
القدرة على إبداع الطلبة كابتكارىم. ككذلك أف ىذه الطريقة  خالفها قوانُت اإلدراؾ 

السهل حىت  اإلنساٌل الىت تريد إسهاؿ الدركس  كزبفيف الصعوبات ال بالصعب إىل
أدت ىذه الطريقة إىل نفور الطلبة من أف يتعلموا القواعد كتسبب قلة الراغبُت يف 
ىذا العلم الذم كاف حقيقتو مهم ؼبساعدة اللطلبة يف فهم فنوف اللغة األربعة كبو 
استماع، كبلـ، قراءة ككتابة. فلذلك ال يكفي بتلك الطريقة فحس بل بعض الطرائق 

 أراد أف تساعد القواعد ترقية مهارات اللغة األربعة.الدافعية األخرل لو 
كأما بالنسبة لكيفية الدرس هبذه الطريقة، تسَت عملية التعليم كالتعلم كفقان 

 ػبطوات ثبلث فيما يلى:
 

 :  اػبطوة األكىل
ذكر قوانُت من القواعد بصفة عامة كلية تتعلق بنظريات عديدة أساسية كانت أـ 

 ىنا بتعيُت العاـ قبل أف ينتقل إىل تعيُت اػباص.متوسطة. كيعتمد الدرس 
 :  اػبطوة الثانية

                                                           
 .ِٓٗ-ِْٗتدريس فنوف اللغة العربية....... ص. 16

القاىرة: دار ) ، الطبعة الثانيةتعليم اللغة العربية، دراسات ربليلية كمواقف تطبيقيةحسُت سليماف قورة، ُٕ
 .ِٖٓ، ص. (ُِٕٗاؼبعارؼ دبصر، 
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تقدَل األمثلة كالشواىد اؼببلئمة بنظرية القواعد اؼبذكورة. كتلك األمثلة مازلت قائمة 
على موضوعات يف كل الدرس كاليلتف إىل موضوعات أخرل يف نفس الدرس. 

 كذلك للتأكيد كالتوضيح ؼبعناىا.
 :  اػبطوات الثالثة

ترسيخ النظريات كاألمثلة يف ضوء النظريات بتطبيق على تلك القواعد اؼبذكورة. 
 ال على اإلبداع كاالبتكار. (imitation)كالتطبيق ىذا بصفة عامة يدؿ على الزيف 

كمثاؿ الكتب اؼبتبعة كاؼبناسبة هبذه الطريقة ىو كتب تراث مثبل: ابن عقيل، 
النحو الوايف لعباس حسن كىلم جرل. ككاف درس             كجامع الدركس العربية للغبلييٍت، ك 

تطبيقي مصغر مثل ما كجدنا عملية الدراسة اعبارية يف معاىد إسبلمية كمدارس 
  بإندكنيسييا.

 الطريقة االستقرائية ( ب
ىذه الطريقة ضد الطريقة السابقة كىي الطريقة القياسية، كذلك ألف ىذه 

جزئيات القاعدة إىل كلياهتا، كمن اغباالت الفكر من  الطريقة قامت على أساس
اػباصة للوصوؿ إىل اغباالت أك األحكاـ العامة. كىذا دبعٌت أف عملية التعليم 

 .ُٖ .كالتعلم تبدأ بالشواىد أك األمثلة مث تبيُت نظريتها باالستنباط عن أحكامها
كاؼبناقشة  كهبذه الطريقة يقـو اؼبعلم على عرض األمثلة مث مناقشتها مع الطلبة

عن نواحي االختبلؼ كالشبهات حىت يتم التوصل تعليم نظريتها إىل القاعدة العامة 
للمحتول الدراسي. كبذلك، يف عملية التعليم كالتعلم يستند اؼبعلم من ىذه الطريقة 

العديدة كتدكينها على السبورة أك   إعداد األمثلة على خطوات أساسية متكونة من
ينة اؼبناسبة مث مناقشة الطبلب يف األمثلة كاؼبوازنة لصياغة الشاشة باألدكات اؼبع

 القاعدة النهائية.

                                                           
 النهضة مكتبة: القاىرة الثالثة، الطبعة) الدينية كالًتبية العربية اللغة تدريس طرؽ ،عطاء ؿبمد إبراىيم ُٖ

 .ٕٖص ،ِج ،(ُٔٗٗ ، اؼبصرية
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كمن ناحية النظرية، ىذه الطريقة االستقرائية بصفتها اػباصة نعربىا بكيفية 
التعليم اليت يبدأ العقل من اػباص إىل العاـ كمن اغباالت اعبزئية إىل القواعد العامة 

ية كاؼبفردة. ككما ذكر يف صفة ىذه الطريقة، يعمل اؼبنتظمة لتلك اغباالت اعبزئ
الطالب يف عملية كسب القواعد هبذه الطريقة على كشف اغبقائق كاؼبعاٍل كيعرفها 

 من اعبزء إىل الكل.
كأما بياف السَت يف الدرس هبذه الطريقة فهو يتضمن مراحل اإلجراءات. 

أك خطوات كما  كتلك اؼبراحل مثل ما كضعت مدرسة ىربارت كىي طبس مراحل
 يأتى :

 اؼبقدمة أك التحضَت  (ُ
هبذه الفرصة، يقـو اؼبعلم بتهيئة الطلبة ليواجهوا اؼبادة اعبديدة. كبُت ؽبم أف 

 ىؤالء سيتقبلوف من مادة كذا ككذا.
 العرض  (ِ

كبعد ما يهيئ اؼبعلم، يقٌدـ األمثلة كالشواىد عن مادة ما على كسيلة السبورة 
ها ترتيب األمثلة كبو الكلمة أك اعبملة أك الفكرة كفقا أك الشاشة األخرل. ككتب علي

 ألبواب اؼبوضوع حُت ذؾ.
 الربط (ّ

كبعد هناية الكتابة، يبدأ اؼبعلم بالشرح كالبياف كالعرض كاؼبوازنة من تلك األمثلة 
كيفهمهم ما اؼبراد من كل مثاؿ من األمثلة كالشواىد الىت كتبها فيما بعد. كحدثٍت 

 ناقشة كالبحث كتبادؿ اآلراء بُت اؼبعلم كالطلبة.يف ىذه اؼبرحلة اؼب
 االستنباط (ْ

كيف موقف الربط، مت إلقاء الشرح من اؼبعلم كيتبعو استنباط القاعدة من 
الطلبة بأنفسهم لفهم الدرس. كيف ىذه اؼبرحلة، ذبرم اؼبناقشات أيضا الستنتاج ما 

 من اؼبادة.
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 التطبيق. (ٓ
راحل ىي التبطيق ام ألجل التأكيد كاؼبرحلة األخَتة يف سَت الدرس بعد اؼب

ؼبادة ما من اؼبوضوعات. كيف ىذه الفرصة، يبارس الطلبة بالعمل كالتطبيق بأمثلة 
عديدة كمتنوعة يأيت هبا اؼبعلم لًتسخهم كتعمقهم يف أذىاهنم كلفهمهم فهما جيدا 

 صحيحا كسليما.
ربة السائرة كمن ناحية الكتب اؼبناسبة هبذه الطريقة، ىناؾ بعض الكتب اؼبعت

على على ىذه الطريقة كىي النحو الواضح لعلي اعباـر كمصطفى أمُت ككذلك 
 بعض االختبارات اللغوية ضمن الورقات.

كبتلك النظرية، يف عملية التعليم كالتعلم استنباط يف الفكر كالعقل، ألف ىذه 
األمثلة الطريقة تواجو الطالب إىل طرؽ التفكَت الطبيعي. كفيها من اعبدير تكثَت 

اعبزئية العديدة اؼبتضمنة عناصر القواعدا، ككل منها لتسهيل الفهم من سبيل 
االستنباط. كلذلك، ىذه الطريقة تساعد على تنمية قدرة الطالب على التفكَت 

االسًتجاع النظرم. ككذلك، تساعد على   كاؼبواد التعليمية أسهل يف فهمها كيستطيع
 ية الطالب يف التعلم لدل الطالب.على إثارة دافع ثقة النفس كتساعد

 
 : مهارة الكالم لثالمبحث الثا

 مفهوم مهارة الكالم . أ

الكبلـ يف أصل اللغة ىو اإلبانة كاإلفصاح عما هبوؿ يف حاطر اإلنساف من 
كاصطبلحا ىو ما يصدر عن اإلنساف  ُٗأفكار كمشاعر من حيث يفهمو اآلخركف.

من صوت يعرب بو عن شيء لو داللة يف ذىن اؼبتكلم كالسامع، أك على األقل يف 

                                                           
(، ص. ََِّأردكف: دار السركؽ، -)عماف الطرائق الطمية يف تدريس اللغةعلى حسُت الدليمي،  ُٗ

ََِ. 
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ذىن اؼبتكلم كبناء على ىذا، فإف الكبلـ الذم ليس لو داللة يف ذىن اؼبتكلم أك 
 السامع ال يعد كبلما، بل ىي أصوات ال معٌت ؽبا.

 كىو اللغة كعبارة عن أصوات مفيدةأف الكبلـ يف أصل  رؼكفبا سبق، عي  
كذلك الكبلـ . بتلك التعريف من أىل النحاة يعترب باعبملة اؼبركبة اؼبفيدة لغَت اؼبتكلم

 .اؼبنطوؽ يف أصلو لتعبَت نفسو من خاطره كمن مشاعره كإحساساتو
فهم أف مهارة الكبلـ ىي اؼبهارة األساسية بعد مهارة كباإلضافة إىل ذلك، 

كتتكوف من احملادثة كالتعبَت الشفهى. كالكبلـ ىو بصفتو االنتاجية قد االستماع 
تتطلب من اؼبتكلم  القدرة على استخداـ األصوات بدقة كبالصيغ النحوية اليت 

 تساعده على التعبَت

 أساسية مهارة الكالم . ب
أف الكبلـ من ؾبرد النطق دكف ؾبرد التنغيم. كإنو عبلكة على ذلك  رؼعي 

 َِيتطلب االستخداـ الصحيح كالدقيق للغة اؼبتعلمة حىت يصبح االتصاؿ فعاال.
كالكبلـ يف موقفتو من أحد مهارات االتصاؿ األساسية اليت ينبغي لنا أف نوافرىا يف 

 اؼبصدر. كتلك اؼبهارات  ىي فيما يلى :
الكتابة كالتحدث : ىذاف مهارتاف متصلتاف بوضع الفكرة كل مهارة  .ُ

االتصاالت. كعند الكتابة كبتاج إىل معرفة كاستخداـ الكلمات اؼبناسبة بشكل 
يفهمو اؼبستقبل برسالتو. كعند النطق كبتاج إىل معرفة كيفية اختيار الكلمات 

 ككيفية تفسَتىا.
 ُِتاف بفك الشفرة أك الكود.مهارة القراءة كاالستماع: كىذاف مهارتاف متصل .ِ

                                                           
الطبعة األكؿ ) العربية لؤلجانب من النظرية إىل التطبيقاؼبرجع يف تعليم اللغة ف، ك فتح على يونوس كآخر  َِ

 .َُُ .ص ،(ََِّالقاىرة: مكتبة كىبة، ;

)الطبعة الثانية مهارات االتصاؿ كالتفاعل يف عمليىت التعليم كالتعلم ف، ك عبلء الدين أضبد كفايف كآخر  21
 .ٓٔ(، ص. ََِٓاألردف: دار الفكر، 
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كمن ذلك أف الكبلـ يعترب من أنبية اؼبهارات بالنسبة اىل اللغة األجنبية كىو 
من أىم اؼبهارات اللغوية. اغبجة من ذلك ألف الكبلـ جزء عملى يبارسو الطالب 
كىو جزء أساسي يف تعليم اللغة األجنبية. من أنبو أيضا أف أىداؼ تعليم اللغة 

 الغالب ألجل العملية كالتطبيقية يف تعليم اللغة مثل اللغة العربية.األجنبية يف 

كباإلضافة إىل ذلك، كانت عملية الكبلـ ليست حركة بسيطة بتحدث 
فجأة كلكنها عملية معقدة. كىو سيتم بعدة خطوات كىي استثارة كتفكَت كصياغة 

 ِِكنطق. كمن بعض التخطيط لعملية الكبلـ ىي فيما يلى :

ؼبتحدث أكال على نوعية اؼبستمعُت كاىتماماهتم كمستويات تفكَتىم أف يتعرؼ ا .ُ
 كما وببوف ظباعو ام هبيب السؤاؿ : ؼبن أربدث؟

أف وبدد أىداؼ كبلمو طبقا لنوعية اؼبستمع كنوعية مادة الكبلـ نفسها  .ِ
 كظركؼ الزماف كاؼبكاف أم هبيب السؤاؿ : ؼباذا سأتكلم؟

ؿبتوم كبلمو أم وبدد األفكار كاؼبعاٌل أف يكوف اؼبتكلم قادرا على ربديد  .ّ
كاؼبشكبلت اليت يريد اغبديث عنها. كىي أف هبيب على السؤاؿ : دباذا 

 سأتكلم؟
أف يتم اختيار أنسب األساليب أك الطرائق للكبلـ أك اغبديث. كاختار  .ْ

األسلوب اؼبناسب للكبلـ يعتمد على عدة عوامل منها نوعية اؼبستمع كنوعية 
 عو كمادتو كنوعية األىداؼ اؼبراد ربقيقها.الكبلـ أم موضو 

كمن مث، هبب للمعلم على أساليب الكبلـ أم التعبَت الشفوم من احملاضرة 
كاؼبناقشة كاحملادثة كالندكة كاؼبناظرة كاػبطابة كإلقاء الكلمات كقص القصص 

 كاغبكايات كإعطاء التعليمات كاإلرشادات كعرض التقارير كالتعليقات كاؼبداخبلت.

 
                                                           

 .ِٗ-ٖٗ( ص. ََِِ)القاىرة: دار الفكر العريب،  العربيةتدريس فنوف اللغة علي أضبد مدكور،  ِِ
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 أىمية مهارة الكالم . ج

يعد الكبلـ من أىم فنوف اللغة األربع كىو مستخدـ يف مواقف اغبياة اليومية 
 لتبادؿ اؼبعاٌل كاػبربات بُت بعض بعضا. كمن أنبياتو األساسية ىي ما يلى:

ىو كسيلة إفهاـ سبق الكتابة يف الوجود، فاإلنساف تكلم قبل أف يكتب كىو  .ُ
 خادـ للكتابة.

اؼبعاصرة يف حاجة ماسة إىل اؼبناقشة كإبداء الرأم كاإلقناع، كسبيل ذلك اغبياة  .ِ
 بالتدريب الواسع على التحدث الذم يؤدم إىل التعبَت الواضح يف النفس.

ىو كسيلة اإلقناع كالفهم كاإلفهاـ بُت اؼبتكلم كاؼبخاطب، كيبدك من تعدد  .ّ
 القضايا اؼبطركحة للمناقشة بُت اؼبتكلمُت.

فيس الفرد عما يعانيو، كتعبَت الفرد عبلج نفسي ىبفف من حدة ىو كسيلة لتن .ْ
 األزمنة الىت يعانيها أك اؼبواقف الىت يتعرض ؽبا.

ىو كسيلة رئيسية يف عملية التعليم يف ـبتلف مراحلها ال يبكن أف يستغٌت عنو  .ٓ
 ِّمعلم يف أية مادة من اؼبواد للشرح كالتوضيخ.

كتلك األنبية تشَت إلينا أف الكبلـ  اليوميةتأتى ىذه األنبية للتعامل ىف اغبياة 
كسيلة اإلفهاـ كيعٌود اإلنساف على الطبلقة يف التعبَت. كيف اغبياة اؼبعاصرة اليومية كاف 
الناس يف حاجة ماسة إىل اؼبناقشة كاحملاكرة حىت ال سبيل لو إىل ذلك إال بالتدريب 

 على التحدث.

  تنمية مهارة الكالم . د
التحدث ليست حركة بسيطة ربدث فجأة كإمبا ىي إف عملية الكبلـ أك 

عملية معقدة كبالرغم من مظهرىا الفجائي إال أهنا تتم يف عدة خطوات كىي استثارة 

                                                           
 (ُِٗٗ)الرياض: دار اؼبسلم،  اؼبهارات اللغوية ماىيتها كطرائق تدريسها مود علياف،أضبد فؤاد ؿب ِّ

 .ٖٖ-ٕٖص:  
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ىناؾ مستويات الكبلـ يف تنميتو، كمن اؼبستول األكؿ من  ِْكتفكَت كصياغة كنطق.
تعليم اللغة، تدكر تدريبات الكبلـ حوؿ األسئلة اليت يطرحها الكتاب، أك اؼبدرس، أك 
الطبلب كيقوموف باإلجابة عنها. كمن ذلك أيضان قياـ الطبلب بالتدريبات الشفهية، 

. كينصح اؼبدرس بأف ال يكلف فرديان، كثنائيان،  مث ىناؾ حفظ اغبوارات كسبثيلها
الطبلب بالكبلـ عن شيء ليس لديهم علم بو، أك ليس لديهم الكفاية اللغوية اليت 

كف هبا عن األفكار الىت لديهم.  يعربر

 كأما من اؼبستول اؼبتقدـ فهي ما يلى :

 التعبَت عند اغبديث عن احًتامو لآلخرين. .ُ
 تطويع نغمة صوتو حسب اؼبوقف الذم يتحدث فيو. .ِ
 سرد قصة قصَتة من إبداعو. .ّ
اسًتجاع نص من الذاكرة وبفظو كيلقيو صحيحا، مثل اآليات كاألحاديث  .ْ

 كاألناشيد.
التمييز بُت أنواع النرب كالتنغيم عند االستماع إليها كتأديتها بكفاءة عند  .ٓ

 ِٓاغبديث.

كباإلضافة إىل ذلك، من الضركرم أف نعرؼ الطلبة كندرهبم على مهارات 
 ية الكبلـ. كذلك التخطيط كما يلى :التخطيط لعمل

أف يتعرؼ اؼبتحدث أكال على نوعية اؼبستمعُت كاىتماماهتم كمستويات  .ُ
 تفكَتىم كما وببوف ظباعو أم هبيب السؤؿ : ؼبن أربدث؟

                                                           
 .ٖٗ، ص. (ََِِ: دار الفكر العريب، القاىرة ) تدريس فنوف اللغة العربيةدكور، علي أضبد م  24

 ( ُٖٗٗالقاىرة: دار الفكر العرم،) مناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسيرشدم أضبد طعيمة،  ِٓ
 .َُِ-ُُٕص: 
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أف وبدد أىداؼ كبلمو طبقا لنوعية اؼبستمع كنوعية مادة الكبلـ نفسها  .ِ
 سأتكلم؟ كظركؼ الزماف كاؼبكاف أم هبيب السؤاؿ : ؼباذا

أف يكوف  اؼبتكلم قادرا على ربديد ؿبتول كبلمو أم وبدد األفكار كاؼبعاٌل  .ّ
كاؼبشكبلت الىت يريد اغبديث عنها. كىي أف هبيب على السؤاؿ : دباذا 

 سأتكلم؟
أف يتم اختيار أنسب األساليب أك الطرائق للكبلـ أك اغبديث. كاختيار  .ْ

مل منها نوعية اؼبستمع كنوعية األسلوب اؼبناسب للكبلـ يعتمد على عدة عوا
 الكبلـ أم موضوعو كمادتو كنوعية األىداؼ اؼبراد ربقيقها.

لذلك، هبب تعليم الطلبة كتدريبهم على أساليب الكبلـ من : احملاضرة 
كاؼبناقشة كاحملادثة كالندكة كاؼبناظرة كاػبطابة كإلقاء الكلمات كقص القصص كاغبكايات 

 ِٔت كعرض التقارير كالتعليقات كاؼبداخبلت.كإعطاء التعليمات كاإلرشادا

 بعض الجوانب في تعليم الكالم . ه
 النطق .ُ

النطق ام اعبانب الصويت ىو من أىم جوانب الكبلـ ألف تعليم النطق منذ 
البداية كىو أكثر عناصر اللغة صعوبة يف تغَته أك تصحيحو بعد تعلمو بشكل 

 خاطئ.
 اؼبفردات .ِ

اؼبفردات ىي أدكات ضبل اؼبعٌت كما أهنا يف ذات الوقت كسائل للتفكَت 
كيستطيع اؼبتكلم أف يفكر مث يًتجع فكره إىل كلمات ربمل ما يريد. كعادة ما 
تكتسب اؼبفردات يف اللغة األجنبية من خبلؿ مهارات االستقباؿ كىي االستماع 

                                                           
 .ِٗ-ُٗص. ، تدريس فنوفعلي أضبد مدكور،  ِٔ
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جملاؿ لتنميتهما كالتدريب على كالقراءة مث تأتى مهارتا الكبلـ كالكتابة فتفسحاف ا
 استخدامهما. 

مث أف من أراد الوصوؿ إىل تنمية مفردات الدارس هبب أف يعمل من 
 خبلؿ ما يلى:

تقدَل كلمات تتصل اتصاال مباشرا باؼبواقف الىت يتحدثوف فيها عن  ( أ
 أنفسهم.

 إتاح الفرصة ؼبمارسة استخداـ ىذه الكلمات يف مواقف اتصاؿ.  ( ب
 تقدَل ىذه الكلمات يف فًتات منتظمة حىت التنسى.ؿباكلة إعداد  ( ج

 القواعد .ّ
أف اللغة ربكمها ؾبموعة من القواعد الىت ينبغى أف يعرفها اؼبتكلم جيدا 

  ِٕهبا.

كمن اعبوانب الثبلث، قد اعتمد اؼبتكلم على أساس الكبلـ األكؿ ألجل 
ستوعب التكلم. ذلك ألف من مل يستطع أف يلقي كبلما سليما كطبلقا دكف أف ي

اؼبهارات النطقية كيبلك اؼبفردات الوافية بطريق تطبيق الكبلـ مباشرة كاؼبمارسة 
باستفادة الفرص كتدريب نفسو إلعداد تقدَل كلمات يف فًتات عديدة. ككذلك أف 
يعرؼ قواعد اللغة اؼبعينة يف كبلمو مثل القواعد لًتتيب األفكار كتنظيمها باستخداـ 

 الفعلية أك الظرفية.اعبمل السهل من االظبية ك 

 دور النحو في ضوء مهارة الكالم . و

اعبزيرة العربية ككاف العرب قبل اإلسبلـ  يفمن اؼبعركؼ أف اللغة العربية نشأت 
يتحدثوف العربية بصورة صحيحة كل كقت كىم ال وبتاجوف إىل أعماؿ فكر كلساهنم 

                                                           
 (، ََِّمصر: إيسيسكو، ) طرائق تدريس اللغة العربية لغَتالناطقُت هباؿبمود كامل ناقة كآخركف،  ِٕ

 .ُّْ-ُُّص. 
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يتعثر. كؼبا حاف ؾبيئ اإلسبلـ كنشر رايتو يف ذلك الوقت،  دخل الناس يف دين ال 
 حىتاهلل كخرج اؼبسلموف لنشر دين اهلل  إىل أم مكاف خارج شبة اعبزيرة العربية 

تتسرب إليها كلمات أجنبية كتتغَت أبنية بعض األلفاظ كتركيب صبلها األصيلة من 
راب  كأكاخر الكلمات اؼبختلفة يف اؼبعاٍل مكاهنا. ككاف أكؿ ظهور اللحن يف األع

باختبلفها مث امتد ذلك إىل الصيغ كاألبنية. كالناس يتكلموف حينئذ باللغة العربية 
لفهم النطق كحفظو من ك كلكن فيها أخطاء النطق. فالنحو نشأ لفهم القرآف الكرَل 

 اللحن.
بها كذبنيلذلك، دكر النحو يف ضوء مهارة الكبلـ مهم الكتشاؼ األخطاء 

أف بالنسبة ؽبذا، ىناؾ من يرل ك الناس باللغة العربية.  تواصل مايف ظبلؿ الكبلـ حين
خطاء كذبنبها يف يف اكتشاؼ األ الناس ساعدي نحوالتعليم النحو أمر المفر منو ألف 

بطريقة عرضية من خبلؿ  نحوكخبلصة القوؿ إذا كاف تدريس ال .النطق كالكتابة
كن يف اغبلقة األكىل من التعليم األساسي ي؛ فلالتعبَت حصص اللغة أثناء تدريس

كتأجيل تعليم القواعد النحوية اؼبنظمة كاؼبقصودة كاختيار القواعد النحوية اليت ؽبا 
 أنبيتها الوظيفية يف اغبياة اليومية.

 : المدخل االتصالي رابعالمبحث ال
 المجال التاريخي : . أ

كقد  أكركبا من اؼبملكة اؼبتحدة اؼبدخل االتصايل من ؾباؿ التاريخ نشأ من
اللغة  اؼبوقفي  عليمتقريبا. كىو نشأ بعد ما طٌور قبلو طريقة ت َُٔٗطٌور منذ سنة 

الىت تعتمد على مذىب اللغة القواعدية لدم إقبليزيُت كىي تغلب حوؿ تعليم اللغة 
ة اؼبعتمد كىذا اؼبدخل االتصايل اليقـو إال باالىتماـ الكبَت بتعليم اللغِٖاإلقبليزية.

 على مهارة االتصاؿ كليس فقط بقواعدىا اليت تبعد عن تطور طبيعة اللغة لبلتصاؿ.

                                                           
28

 Nuril Huda, Metode Audio Lingual vs. Metode Komunikatif:Suatu Perbandingan, 

Makalah disampaikan dalam pertemuan Linguistik Bahasa Atma Jaya Jakarta, September 1987. 
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كأما دكافع سبب نشأة اؼبدخل االتصايل سول ناحية نظرية فهي  كثَت من 
الناس يهاجركف إىل دكؿ أكركبية حىت يؤدم إىل تعليم اللغة األجنبية الفعايل عباجة 

  تلف لغة بعضو بعضا. إىل االتصاؿ بُت الفرد الذم زب

 : مفهوم المدخل االتصالي . ب
أف اؼبدخل غالبو ينبثق من نظرة أك يستنيد إليها كىو ؾبموعة من االفًتاضات 
الىت تربطها ببعض عبلقات متبادلة كىو األسس الذم يستنيد إليو عملية تعلم اللغة 

عن طريقة اغبوار  وقف االتصايلاؼبالتعليم االتصايل فهو الذم يدكر يف كتعليمها. فأما
كىو عملية نقل اؼبعٌت بُت األفراد يف كل اجملتمعات ك كانت  ِٗمع اآلخرين مثبل.

عمليتو أشارت إىل ثبلثة عناصر أساسية كىي اؼبتحدث كاغبديث كاؼبستقبل. كأما 
اؼبقصود ىنا فهو الطريقة االتصالية ام الطريقة القائمة على مدخل اتصايل 

(Communicative Approach)  كىي تنشأ بعد اؼبدخل الطبيعي كتتطور بعد انتقاد
تشومسكي الذم لٌوـ نظرية اللغة الًتكيبية  أك يسمى بالكفاية اللغوية اؼبقصورة على 

كىذه الكفاية االتصالية تشمل اؼبعرفة  َّ.(Language Structure)معرفة القواعد 
لى تنويع الكبلـ بأصوؿ الكبلـ كأساليبو كمراعاة طبيعة اؼبخاطبُت مع القدرة ع

 ُّباإلضافة إىل اؼبعرفة بقواعد اللغة كمفرداهتا.

من اؼبعلـو أف تعليم اللغة من ناحية كاحدة إىل ناحية أخرل ىبتلف بالنسبة 
إىل نظريات اللغة اؼبتبع عليها كأغراض تعليمها حىت ما يسمى باػبطة الدراسية الىت 

 ئمة على االتصاؿم اللغة العربية القاقاـ هبا اؼبعلم يف عملية التعليم كالتعلم. كتعلي
معلومات أك -ارشادات-استعفاء-اقًتاحات-يكوف مائبل إىل استخداـ اللغة )سبلـ

                                                           
، (ََِٖجاكرتا : كلية العلـو الًتبوية كالتعليمية، ) ؟كيف نعلم العربية لؤلجانبعزيز فخر الرازم، ِٗ

 .َُِص. 
30

FuadEffendy, MetodologiPengajaranBahasa Arab  (Malang: Misykat, 2005), hlm. 52-53. 

 .ِٓص،  ،كيف نعلم ،فخر الرازمُّ



45 

 

 
 

فى، أخبار( يف حالة اجتماعية كبو ضمن البيت، اؼبدرسة، اعبامعة، السكن، اؼبستش
 وبتاج إىل قواعد اللغة الفصحى كاؼبفردات الوظيفية اؼبقصف، كىكذا. كىذا االتصاؿ

اؼبناسبة دبقتضى اغباؿ كاحملاؿ. كلتطوير التعليم على أساس االتصاىل ىناؾ طرائق 
أف  (Littewood) -ُُٖٗ-تلوكد يخاصة تعتمد على كفاءة االتصاالت كما بُت ل

أنشطة التعليم تتضمن العمل قبل االتصاؿ ك العمل االتصايل )استعماؿ اللغة 
أف أنشطة اللغة تبدأ بتطبيق القواعد مث  الوظيفية كالتطبيق االجتماعي(. كىذا دبعٌت

  ِّالتفاعل االجتماعي بناء على النظريات كاػبصائص.

 : خصائص المدخل االتصالي . ج

ينطلق  اؼبدخل االتصايل من تصور ؽبدؼ تعليم اللغات كىو يف مصطلح 
اليت تعٍت قدرة الفرد على  Communicative Competence  الكفاية االتصالية :ىو

استعماؿ اللغة يف مواقف ـبتلفة. كالفرد الذم لديو الكفاية االتصالية فهو يستطيع 
 التمييز بُت اؼبواقف من أمباطا لغوية معينة. 

بالنسبة ؽبذا اؼبدخل، قاـ ىاليدام بأف يصٌنف ىذه اؼبواقف ربت سبعة 
 :كظائف رئيسية  كىي

كيقصد هبا استخداـ اللغة للحصوؿ  instrumental function الوظيفة النفعية .ُ
 .على األشياء اؼبادية مثل الطعاـ كالشراب

كيقصد هبا استخداـ اللغة من أجل  regulatory function الوظيفة التنظيمية .ِ
 .إصدار أكامر لآلخرين ك توحيد سلوكهم

جل كيقصد هبا استخداـ اللغة من أ interactional function الوظيفة التفاعلية .ّ
 .تبادؿ اؼبشاعر كاألفكار بُت الفرد ك اآلخرين
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كيقصد هبا استخداـ اللغة من أجل أف  personal function الوظيفة الشخصية .ْ
 .يعرب الفرد عن مشاعره كأفكاره

كيقصد هبا استخداـ اللغة من  heuristic function الوظيفة االستكشافية .ٓ
 .علم منهاأجل االستفسار عن أسباب الظواىر كالرغبة يف الت

كيقصد هبا استخداـ اللغة من أجل  imaginative function الوظيفة التخيلية .ٔ
 .التعبَت عن زبيبلت كتصورات من إبداع الفرد كإف مل تتطابق مع الواقع

كيقصد هبا استخداـ اللغة من  representational function الوظيفة البيانية .ٕ
 أجل سبثل األفكار كاؼبعلومات كتوصيلها لآلخرين. 

كتلك الوظائف بالنظر إىل تصورات اؼبدخل االتصايل العامة الىت جرت  
عرب عملية التعليم كالتعلم على أساس اؼبدخل. كىذه الوظائف يقصد ضمن 

اؼبعلومات يف حياة  استخداـ اللغة من التعبَتات لتقدَل اؼبشاعر كاألفكار أك
 الناس أك ألجل أمر شخص آخر ليفعل شيئا.

  :كيبيز  أيضا كاناؿ ك سوين بُت أربعة أنواع من الكفايات االتصالية ىي
كىي تشَت إىل معرفة نظاـ اللغة  grammatical competence الكفاية النحوية .ٖ

 .كالقدرة على استخدامها
كىي تشَت إىل قدرة  sociolinguistic competence الكفاية اللغوية االجتماعية .ٗ

الفرد على فهم السياؽ االجتماعي كالقدرة على تبادؿ اؼبعلومات كاؼبشاركة 
 .االجتماعية بُت الفرد كاآلخرين

كىي تشَت إىل قدرة الفرد  discourse competence كفاية ربليل اػبطاب .َُ
كإدراؾ على ربليل أشكاؿ اغبديث كالتخاطب من خبلؿ فهم بنية الكبلـ 

 .العبلقة بُت عناصره كطرؽ التعبَت عن اؼبعٌت كعبلقة ىذا النص ككلٌ 
كىي تشَت إىل قدرة الفرد على  strategic competence الكفاية االسًتاتيجية .ُُ

اختيار األساليب كاالسًتاتيجيات اؼبناسبة للبدء باغبديث كختامو، 
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ذلك من  كاالحتفاظ بانتباه اآلخرين لو، كربويل مسار اغبديث كغَت
 اسراتيجيات مهمة إلسباـ عملية االتصاؿ.

كالتقسيمات األربع فبا ذكر كاناؿ كسوين تدؿ على قدرة الطلبة ليس فقط 
على استخداـ االتصاؿ العادية كلكن الزيادة من ذلك أف يقدركا على أساليب 

. االتصاؿ اؼبتكونة من ناحية القواعد اللغوية كالقواعد االجتماعية كقواعد اػبطاب
ككل من ذلك يتٌم كفاية الطلبة على تقدَل األفكار أك اؼبعلومات أك اؼبشاعر ألجل 

 الكبلـ كىلم جرل.
(، Vogelكأما اػبصائص االتصالية الىت اقًتح إليها بعض العلماء مثل فوكيل )

 ( فهي فيما يلى :White(، كيت )Brassardبراسرد )

 ت.مسانبة اللغة الراجعة إىل آراء كأخبار كمعلوما .ُ
 ربديد تفاعل الطلبة إىل مسائل الفصل. .ِ
ّ. .  مطالبة الوظائف على حالة كاقعية يف اجملتمع اليـو
 كوف مواد اللغة مثَتة الىتماـ الطلبة يف عملية التعليم كالتعلم. .ْ
مناىج أك طرائق التدريس ترقي التفاعبلت من خبلؿ األنشطة القائمة على  .ٓ

 الطلبة.
ؼبعلومات كترقية تطور اؼبهارات كظيفة اللغة تؤكد على أنشطة صبع ا .ٔ

 كاالسًتاتيجيات.

يل ا( أف الفصل االتصَِ:ُٕٖٗ)Savignonكاغباصل كما حبث سافكنوف  
الذم فيو عملية التعليم كالتعلم ينبغي أف يكوف يف البيئة اليت تشًتؾ الطلبة يف عملية 

 الوظيفية.االتصاالت الديناميكية ك اؼبتفاعلية كتعطيهم الفرصة  لتجربة اللغة 

كباإلضافة لذلك، كاف تعليم اللغة العربية على أساس االتصايل حقيقة  
الحتساب اللغة بل استعماؽبا اتصاال مع اآلخرين. فلذلك ىناؾ حاجة ماسة إىل 

 تنسيق الفصل الدافع إىل إجراءات التعليم االتصايل ألجل التطبيق. 
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 Enright and( ُٖٓٗكمن أجل ذلك، اقًتح أنريهت ك موج كراسكي ) 
McCloskey– سبعة اؼبعايَت لتنسيق الفصل لًتقية اؼبعلومات كاحتساب اللغة، كىي 

التعاكف، األغراض، االىتماـ، اػبربات، الكبلنية، اؼبوافقات كاألسلوب. كل من 
 اؼبعايَت التفصيلية كما يلى:

 : تفاعل الطلبة غبل مشكلة ما بطريق التعاكف بُت بعض ببعض.  التعاكف .ُ
 : تنسيق األنشطة الىت ستقـو هبا الطلبة. األغراض .ِ
 : ما يتعلق باىتماـ الطلبة دبوضوعات كأغراض التعلم. االىتماـ .ّ
 : الفرص للطلبة لتبادؿ آرائهم كخرباهتم  اػبربات .ْ
 :دمج اؼبهارات كزيادات اؼبواد لديهم.  الكبلنية .ٓ
 : البيئة الدافعة إىل حالة سليمة كفبتعة. اؼبوافقات .ٔ
 :استعماؿ اؼبعلم أنواع اؼبادة كاؼبوضوعات كاألنشطة. األسلوب .ٕ

ذلك االقًتاح يساعد عملية تعليم القواعد لًتقية مهارات اللغة ؼبقياس اؼبعلومات 
كالكفاية اؼبطلوبة. اؼبعلم هبذا اؼبعيار يستطيع أف ينسق أنشطة تعليمية بدقة كفق 

 أغراض تعليم اؼبادة اؼبعينة.
 مبادئ المدخل االتصالي . د

دخل ىو ؾبموعة عن االفًتاضات الىت تربطها بعضها ببعض عبلقات اؼب
متبادلة كىو األساس الذم تستنيد إليو عملية تعلم اللغة كتعلمها. كاالتصاؿ ىو 
الذم يدكر يف موقف االتصايل عن طريقة اغبوار مع اآلخرين. كذلك عملية نقل 

ت إىل ثبلثة عناصر أساسية اؼبعٌت بُت األفراد يف كل اجملتمعات ك كانت عمليتو أشار 
كىي اؼبتحدث كاغبديث كاؼبستقبل. كىي تنشأ بعد اؼبدخل الطبيعي كتتطور بعد 

أك يسمى بالكفاية اللغوية اؼبقصورة  الذم لٌوـ نظرية اللغة الًتكيبيةانتقاد تشومسكي 
 على معرفة القواعد.
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العملية كأما اؼببادئ اليت يستند إليها اؼبدخل االتصايل يف ـبتلف حاالت 
  :التعليمية فمن اؼبمكن إهبازىا من أضبد طعيمة فيما يلي

ينبغي االستعانة بنصوص عربية من مصادر أصيلة كأف تكوف صحفا أك ؾببلت  .ُ
 .أك نشرات عربية أك غَت ذلك من مصادر تستخدـ العربية فيها بشكل طبيعي

للتعبَت عن ينبغي تدريب الطبلب على التفكَت يف صيغ متعددة كأساليب ـبتلفة  .ِ
اؼبعٌت الواحد. مثبل: نعرٌب عن معٌت اعبملة "حضر ؿبمد الدرس أمس" بعٌدة صيغ 

التعبَت عن التعجب أك  الطبلب ستطيعياكح بُت التقدَل كالتأخَت. كما تًت 
 .االستفهاـ أك النفي بعٌدة صيغ كأساليب

آرائهم يف  ينبغي أف تتاح للطبلب الفرصة كي يعرٌبكا عن انطباعاهتم كأفكارىم ك  .ّ
 .كل ما قرأكه أك استمعوا إليو

 .ينبغي تدريب الطبلب على تفٌهم السياؽ االجتماعي الذم تستخدـ فيو اللغة .ْ
إف اؼبعٌلم مطالب بالتفكَت يف ؾبموعة من اؼبواقف االتصاية اليت تيسر للطالب  .ٓ

 .استخداـ اللغة استخداما حيا، كليس ترديد ببغائي ؼبفردات ك صبل
أيضا لو دكر يف تنمية مهارات االتصاؿ، مثل سبثيل الدكر ك النشاط اللغوم  .ٔ

 أسلوب حٌل اؼبشكبلت كاأللعاب اللغوية
أما عن دكر اللغة األـ فتقٌل إىل الدرجة اليت ال تكاد تذكر. ذلك أف اللغة الثانية  .ٕ

)العربية ىنا( تستعمل كأداة اتصاؿ بُت اؼبعلم كالطبلب، كبينهم كبُت بعضهم 
 مادة دراسية يستظهركهنابعض، كليس ؾبرد 

كمن اؼبتطلب من اؼببادئ االتصايل أف ىناؾ استخداـ اللغة العربية األصيلة  
كاؼبتعددة حسب اؼبواقف اؼبقصودة. كالطالب يف ىذه اؼببادئ لو دكر مهم يف تنفيذ 
عملية التعلم ألنو الفاعل األساسي يف تعليم اللغة االتصالية يف عملية التطبيقات 

 كاألنشطة االتصالية اغبية. كالتدريبات
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كبإضافة إىل ذلك، عُت شكر غزايل أف تعليم اللغة يف الفصل القائم على 
 ّّاالتصايل البد من أف يكوف على أسس فيما يلى :

 تأكيد استعماؿ اللغة الوظيفية يف نواحي خلفية اجتماعية. .ُ
 تنسيق أنشطة الفصل الدالة على التطبيق اللغوم الوظيفي. .ِ
 واد الىت اىتم هبا الطلبة.استخداـ اؼب .ّ
 دمج كظائف اللغة الىت اشًتكت فيها معلومات كتفاعبلت ؽبا أغراض خاصة. .ْ
 تركز على الطلبة يف معرفتعم ككجدانيتهم كحركيتهم. .ٓ
 إعطاء الفرصة للطلبة ألجل تبادؿ اآلراء بينهم كشعورىم. .ٔ
لتوصيل إعطاء الفرصة للطلبة لتقدَل مهاراهتم العديدة حوؿ استعماؿ اللغة  .ٕ

 كظائف اللغة.
بالنسبة ؼبا سبق، من اؼبعلم يف تعليم اللغة على أساس اؼبدخل االتصايل من 
اعبدير أف يستخدـ عددا من أنواع أساليب اللغة من اؼبواقف اؼبختلفة كيأخذ اؼبادة 
التعليمية بالنسبة غباجة الطلبة كنبتهم. كيف ذلك، ييكثر اؼبعلم الطبيقات كالتدريبات 

 طة االتصالية تتيحها الفرصة الواسعة يف عملية التعلم.من األنش
( على أف الغرض الرئيسي من ُْٗٗكيعرض أقبيل سكارينو كاآلخركف )

صبيع تعلم اللغة ىو مساعدة اؼبتعلم قادرا على استخداـ لغة اؽبدؼ. كيبكن ربقيق 
ؼبختلفة ىذا اؽبدؼ من خبلؿ اتباع الطرائق اؼبختلفة ، كباستخداـ أساليب التدريس ا

لتحقيق ىذه األىداؼ هبب على اؼبعلم معرفة مبادئ تعلم اللغة االتصالية اليت هبب 
 أف تتحقق بعد ذلك إىل أنشطة تدريسهم فيما يلى :

 اؼبتعلم يتعلم اللغة بشكل أفضل عند ما يبكن لديو احتياجات كرغبات. (ُ
استخداـ اؼبتعلم يتعلم اللغة بشكل أفضل عندما كاف يعطيو فرص للمشاركة يف  (ِ

 اللغة يف التواصل ىدفا يف ؾبموعة متنوعة من األنشطة.
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اؼبتعلم يتعلم اللغة بشكل جيد للغاية عندما عرض إىل البيانات االتصالية الىت  (ّ
 يبكنو فانبا كمناسب الحتياجاتو كرغباتو.

اؼبتعلم يتعلم اللغة بشكل أفضل عند ما يكوف كاعيا أف يًتكز تعليمو إىل شكل  (ْ
 اتيجية ؼبساعدة عمليات اكتساب اللغة.كمهارة كاسًت 

اؼبتعلم يتعلم اللغة بشكل جيد للغاية عندما يكوف كاشفا يف البيانات  (ٓ
 االجتماعية كالثقافة كذبربة مباشرة مع الثقافة لتصبح جزءا من لغة اؽبدؼ.

اؼبتعلم يتعلم اللغة بشكل جيد للغاية عندما يكوف كاعيا على دكره كحقيقة اللغة  (ٔ
 كالثقافة.

اؼبتعلم يتعلم اللغة بشكل جيد للغاية عندما يعطي لو التغذية الراجعة اؼبعدلة اليت  (ٕ
 تتعلق بتقدمو.

 اؼبتعلم يتعلم اللغة بشكل جيد للغاية عندما تتاح لو فرص لتنظيم تعليمو بنفسو. (ٖ

كزيادة إىل ذلك، ىناؾ مبادئ تعليم اللغة يف ضوء اؼبدخل االتصايل، 
 ّْكىي:

ي لغة طبيعية أصلية كىي اللغة اؼبستخدمة يف السياقات إف اللغة اؼبدركسة ى (ُ
 الواقعية.

إنشاء لفهم ما ىو مقصود اؼبتكلم أك الكاتب الذم ىو جزء من الكفاية  (ِ
 التواصلية.

 اللغة اؽبدؼ ىو كسيلة اتصاؿ الصفوؼ كليست ؾبرد كائنات من الدراسة. (ّ
كيز يف تعلم اللغة كظيفة لو عدة أشكاؿ ـبتلفة من اللغة حبيث يتم استخداـ الًت  (ْ

 يف كاقع األمور كيتم تقدَل أشكاؿ ـبتلفة من اللغة معا.
 يتعلم اؼبتعلم اعبمل يف اػبطاب كيتعلم التماسك كاالتساؽ. (ٓ
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اللعب ىو قضية مهمة حيث يبكنو ربديد الظركؼ كفقا للواقع التواصلي. كيبكن  (ٔ
 على اؼبتكلم أف يتسلم التغدية الراجعة مباشرة من اؼبستمعُت.

 لمتعلم فرص للتعبَت عن األفكار كاآلراء.كل (ٕ
 يبكن أف يقبل اػبطأ  كينظر إليها إهنا شيئ طبيعي يف تطوير مهارات االتصاؿ. (ٖ
 اؼبعلم مسؤكؿ يف ربديد الوضع اؼبفضل لتطوير االتصاالت. (ٗ
كالتفاعل بُت االتصاالت تشجع العبلقات التعاكنية بُت اؼبتعلمُت كىذا تفاعل  (َُ

 للمتعلم لفهم اؼبعٌت.
كالنقط من تلك اؼببادئ يف تعليم اللغة ىي أف اللغة اؼبدركسة ىي اللغة  

األصيلة، االىتماـ بالوظائف بالًتكيز يف كاقع األمور، كتقدَل الفرص الواسعة إللقاء 
تعبَتات عن األفكار. أما كجود األخطاء فهو شيئ معفو عنها بالنسبة حملاكلة تطوير 

 مهارات اللغة. 

 ليمية على أساس المدخل االتصاليه. العملية التع
( أف يف تعليم اللغة على أساس اؼبدخل ََِٗبُت ليتلوكد )يف تاريكاف، 

االتصايل إجراءات تدرهبية يف اكتساب كفاءة االتصاؿ لدم الطلبة. كىذه 
اإلجراءات يف تطبيقها بدأت بعملية التعليم قبل االتصاؿ اؼبتكوف من عملية 

ة شبو التواصلية، ك بعملية التعليم االتصايل اؼبتضمن من األنشطة اؽبيكلية كاألنشط
 ّٓاألنشطة االتصالية الوظيفية كأنشطة التفاعل االجتماعي.

كمن ناحية االسًتاتيجيات، عملية التعليم على ىذا اؼبدخل يبكنها أف يعلم 
 اؼبعلم بالتعليم اإلفرادم، كالتدريس التباديل كتطبيقات أثناء التعليم كالتعلم. ككل
منها بالنسبة إىل مادة ما سيعلمو اؼبعلم من أنواع التعليم كتطبيقاتو. كبالنسبة للتعليم 
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( أف تعليم اللغة مازاؿ ُّٗٗالذم ينطوم على القواعد، بُت ليتلوكد )يف ناباباف، 
 ّٔبتوحيد تعليم كظائف اللغة كقواعدىا.

 نماذج خطة تعليم القواعد على أساس المدخل االتصالي . ي
عامة، تعليم اللغة على أساس اؼبدخل االتصايل ىو لتنمية كمن ناحية 

الكفايات االتصالية. التعليم هبذا األساس يتمثل باألنشطة األتصالية الواقعية يف 
(  مراحل ىدؼ َََِعلمية التعليم كالتعلم. لذلك، بُت فيفو )يف فرقاف كحيدر،

 :ّٕالتعليم على أساس اؼبدخل االتصايل فيما يلى
 التكامل كاحملتولمستول  .ُ

كيراد هبذا أف اللغة ىي كسيلة للعبارات بالتعبَتات االتصالية ألجل التواصل. 
اللغة ليست بصفتها اػباصة نظرية كلكن تطبيقية استخدمها شخص إلرساؿ 
مقاصده إىل آخر. إذف، كوف اللغة اؼبدركسة يهدؼ إىل كيفية استخدامها حوؿ 

 حياة الطبلب كتابيا أـ شفهيا.
 اؼبستول اللغوم .ِ

 كيراد هبذا أف اللغة ىي النظاـ السيميائي كموضوع التعليم.
 اؼبستول العاطفي بُت اإلنساف .ّ

 كيراد هبذا أف اللغة ىي آلة لتعبَت القيمة كتقوَل النفس.
 مستول احتياجات التعلم الفردية .ْ

 كيراد هبذا أف تعليم اللغة للعبلج بناء على ربليل األخطاء
 عاـمستول التعليم ال .ٓ

 كيراد هبذا أف تعليم اللغة لبلذباه إىل حاجة اؼبنهج الدراسي. 

                                                           
36

 Sri Utari Subyakto dan Nababan,  Metodologi Pengajaran Bahasa (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 1993) hl.67. 
37

 Furqonul Aziz dan Haidar Al-Wasilah, Pengajaran Bahasa Komunikatif:Teori dan 

Praktik (Bandung: Rosda Karya, 2000), Hlm.45. 
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كفقا ؼبا ذكر أف تعليم اللغة يعتمد على احتياجات اؼبتعلم. كىذه  
االحتياجات إما من كجو القراءة، الكتابة، االستماع أك الكبلـ بل االحتياجات 

ٌلم اللغة  فلينظر إىل إىل القواعد اؼبساعدة لتلك اؼبهارات. فلذلك، ؼبن أراد أف يع
األىداؼ يف أكؿ مرة كما فعل أىل اللغة يف تعيُت األىداؼ قبل تعليم اللغة 
على أساس اؼبدخل االتصايل بتخطيط اؼبنهج االتصايل. منهم من أراد أف يعلم 
اللغة هبدؼ تعليم ؾبرد اللغة االتصالية، كمنهم من أراد أف يعلم اللغة هبدؼ 

مع االعتماد على القواعد اؼببنية. كباختبلؼ ىذا القصد، تعليم اللغة االتصالية 
ظهر تنوٌع اػبطة الدراسية الىت طورىا متأىلوف كخرباء لتحيق تعليم اللغة يف ضوء 

 اؼبدخل االتصلي. 
كهبذه األىداؼ، خاصة أىداؼ التعليم ؼبستول حاجة التعليم بناء على 

يبكن تعليمها على أساس  النحوربليل األخطاء يف االتصاؿ، عرفنا أف تعليم 
اؼبدخل االتصايل لتحسُت االتصاؿ الذم كجد فيو األخطاء يف استخداـ القواعد 

 فبلبد أف يعلم القواعد ضمن عملية التواصل مباشرة.  
كبالنسبة إىل ذلك، اتضح لنا مباذج التعليم من خطط اؼبنهج الدراسية 

خل االتصايل بينما تعتمد اليت طورىا اػبرباء ألجل تعليم اللغة على أساس اؼبد
على االىتماـ بالقواعد. كمنها مبوذج اػبطة التعليمية عند كيكُت 

(Wilkins,1976( اػبطة التعليمية عند فبلدماف ،)Valdman, 1978 اػبطة ،)
(، اػبطة التعليمية عند مايل Brumfit,1980التعليمية عند بركفيت )

(Maley,1980 .) 
ككل من ذلك يعتمد على زبطيط التعليم االتصايل كمن ناحية أخرل 

القواعد مع كظائف اللغة االتصالية. كلكن، لكل من اؼبناىج  مازا التعليم بتعليق 
فركؽ يف تنظيم دكر القواعد ضمن عملية التعليم كالتعليم على أساس اؼبدخل 



55 

 

 
 

رفها، سيعرض الباحث  االتصايل ام كل منها ىبتلف يف االىتماـ بالقواعد. كؼبع
 : ّٖكل كاحد فيما فيما يلى

 (Wilkins,1976مبوذج اػبطة التعليمية عند كيكُت ) .ُ
تعليم اللغة هبذا النموذج باالعتماد على اػبطة الىت طورىا كيلكي. كىو اعترب أف 
ىذه اػبطة من حل سهل لتخطيط التعليم االتصايل ككيفية تطبيقها متنوعة 

اللغة لتيسر عملية التعليم كالتعلم. كالقواعد ىنا تقدَّـ  بتفريق القواعد مع كظيفة
بدقة قبل تقدَل الوظائف اللغوية كدكر األفكار ككظيفة اللغة لزيادة عملية تعليم 

 القواعد.
كهبذه اػبطة، اتضح أف مبوذج التعليم اؼبقًتح ىو بتعليم القواعد من ناحية كاحدة 

 قواعد.كتقدَل الوظائف من ناحية أخرل بعد عرض ال
 (Brumfit,1980مبوذج اػبطة التعليمية عند بركمفيت ) .ِ

كأما ىذا النموذج فهو باالعتماد على اػبطة الىت طورىا بركمفيت. كيف خطتو، 
يريد بركمفيت أف يعٌلم اللغة االتصالية من خبلؿ االىتماـ بالقواعد كاألساس يف 
التعليم االتصايل. اػبطة اؼبطورة تتكوف من القواعد اؼبًتتبة كالوظائف اؼبدٌكرة حوؿ 

تعليم القواعد هبذه اػبطة هبرم تدرهبيا من القواعد اؼبدركسة. لذلك، مبوذج 
أبواب القواعد اؼبعدة. ككيفية تقدَل القواعد هبذا النموذج إما قياسيا كإما 
استقرائية كلكن على كجو عاـ، التعليم باؼبدخل االتصاؿ يفضل الطريقة 

 االستقرائية يف تقدَل نظرية القواعد. 
ذج يقوم كفاءة اؼبتعلم يف زيادة إىل ذلك، تعليم القواعد هبذا النمو  

استخداـ القاعدة عرب تعبَتات أك حوارات. ككذلك تعويد االتصايل باغبوارات 
كألجل التوضيح، فيما يلى الرسم يقوم كفاءة اؼبتعلم اللغوية معرفة كتطبيقة. 

  البياٍل :
                                                           

38
 Nurul Murtadho, “Silabus Mata Kuliah Keterampilan Berbicara Dengan Pendekatan 

Komunikatif Untuk Mahasiswa Program Pendidikan Bahasa Arab JPBA FPBS IKIP Malang” 

(Tesis MA, Malang:UM,1991), 36 
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 ُ.ِالرسم البياٍل :
 اػبطة التعليمية االتصالية

 (ُُٖٗ)بركمفيت 
 (Valdman, 1978التعليمية عند فبلديبن )مبوذج اػبطة  .ّ

كالنموذج ىنا بالنسة إىل اػبطة الىت طورىا فبلديبن كىو يًتكز يف خطتو على 
تقدَل مفردات القواعد منتشرة يف أكباء عملية التواصل كاليتوقف يف تنظيم 
عناصر القواعد. كاؼبعٌت من ذلك أف تعليم القواعد ليس ؿبدكدة كلكن منتشرة يف  

يفة اللغة اؼبستخدمة يف التواصل. كهبذه اػبطة، تعٌُت مبوذج التعليم ابتدأ كل كظ
 (nosiبتهئية مفردات اللغة الوظيفية ككذلك األفكار العامة )

 (.Maley,1980اػبطة التعليمية عند مايل ) .ْ
كىذا النموذج بالنسبة إىل اػبطة الىت قاـ هبا مايل لتعليم اللغة على أساس 

طٌور ماىل اػبطة يف تعليم اللغة كيف ىذه اػبطة قواعد اللغة اؼبدخل االتصايل. 
ككظيفتها كمهارهتا كموضوعها، كل منها يتداخل كاؼبعلم يبكنو أف يستفيد من  
كل كالحد يف ترتيب اؼبوضعوعات ألف ىذه اػبطة هتيئ تلك العناصر. كيف ىذه 

هارات مث اػبطة، ىناؾ من يستفيد القواعد يف تعليمها كىناؾ من يستفيد اؼب
لذلك، مبوذج تعليم اللغة اؼبعتمد هبذه اػبطة يتوسع يف  قواعدىا كىلم جرم.

 تعليمها كمل يًتكز على إحدل العناصر اؼبذكورة بل كفقا غباجة اؼبعلم يف التعليم.
 كل من النماذج اؼبعتمد باػبطط االتصالية من اػبرباء قد اذبو إىل تسهيل تعليم.  
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  يلى الرسم البياٍل :كألجل التوضيح، فيما  
 
 
 
 
 

 ِ.ِالرسم البياٍل :
 اػبطة التعليمية االتصالية

 (ُُٖٗ)مايل 
 

اللغة على أساس اؼبدخل االتصايل رغم أف ىناؾ فرؽ يف تنظيم اؼبادة خاصة 
يف إدخاؿ دكر القواعد. بالسبة لذلك، تعليم النحو على أساس اؼبدخل االتصايل 

 يستطيع أف يستفيد تلك النماذج كىبتار أم مبوذج مناسب للتعليم. 
ج كفق اػبطط كباإلضافة إىل ذلك، ىناؾ اػبصائص اؼبقًتحة يف اختيار مبوذ 

الدراسية اؼبذكورة بعد أف يعرؼ اؼبعلم احتياجات اؼبتعلم يف تعلم اللغة العربية من 
كظيفتها كموضوعها كقواعدىا، كىي تعتمد على أىداؼ التعليم، موضوعات 
التعليم، مواصفات اللغة اؼبستخدمة، مستول اؼبتعلم، كتنظيم ؿبتويات اؼبواد 

ج يتأثر يف طرائق تعليم اللغة كأساليبو ككذلك دكر التعليمية. كاختبل اخيار النموذ 
 اؼبعلم فيو.

كأما بنسبة إىل ىذا البحث يف تعليم النحو لتنمية مهارة الكبلـ، فالباحث يف 
ىذا الصدد سوؼ يقـو بتطوير تعليم النحو باستخداـ النموذج التعليمية اؼبعتمدة 

دبعٌت أف تعليم النحو  على اػبطة الىت طورىا بركمفيت كما تقٌدـ ذكرىا. كىذا
بًتتيب طبقة موضوعات النحو مع اشًتاؾ كظائف اللغة العربية حوؿ اؼبوضوعات. 
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كأما طريقة تقدَل ؿبتويات النحوم، فيستخدـ الباحث الطريقة االستقرائية الىت ىي 
 بعرض الشواىد االتصالية اؼبأخوذة من التعبَتات الوظيفية مث يعلقها دبادة النحو. 

اؼبدخل االتصايل، يعتمد ىذا النموذج على اؼببادئ كاألسس  كمن ناحية
 اؼبقًتحة ضمن عملية التعليم كالتعلم. كأمابياف ىذه اؼببادئ فهي ما يلى :

 االستعانة بنصوص عربية من مصادر أصيلة .ُ
تدريب الطبلب على التفكَت يف صيغ متعددة كأساليب ـبتلفة للتعبَت عن  .ِ

 اؼبعٌت الواحد
كي يعرٌبكا عن انطباعاهتم كأفكارىم ك آرائهم يف كل ما للطبلب الفرصة   .ّ

 قرأكه أك استمعوا إليو
 تدريب الطبلب على تفٌهم السياؽ االجتماعي الذم تستخدـ فيو اللغة. .ْ

ككل من اؼببادئ سيخل يف تعليم النحو على أساس اؼبدخل االتصايل اؼبنتشر يف 
أما ربقيقو فبتقدَل التعليم عن خطوات التعليم كأنشطة التعليم كاؼبواد التعليمية. 

طريق اغبوار يف أكؿ مرة كإعطاء الفرص للطلبة يف أنشطتو ككذلك بتقدَل 
 النصوص األصيلة يف اؼبواد التعليمية. 

كمن ناحية أخرل، أف عملية التعليم كالتعليم هبذه اؼببادئ تعتمد على 
 األسس التالية :

الطلبة االتصاليات بلغة أغراض التعليم هبذا اؼبدخل ىي تطوير  كفاءة  .ُ
اؽبدؼ. كهبذا اؼبدخل، تأٌكد التعليم يف القدرة على إنتاج الكبلـ باللغة 

 الواقعية كليس التعليم يف تأكيد القواعد بل ىي كالوسيلة فحسب.
النظرية األساسية يف اؼبدخل االتصايل ىي كوف اللغة مستندة إىل اؼبعٌت مع  .ِ

 السياؽ.
تصاؿ يف عملية التعليم كالتعلم ككاف اؼبعلم  كاف دكر الطلبة فاعلُت باال .ّ

 كوسيلتهم يف نتفيظ االتصاالت بتخطيط موضوعات االتصاؿ التفاعلية.
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النشاط يف الفصل أكثرىا بتعويد االتصاؿ بالنطق كالكبلـ تشَت داللة اؼبعٌت  .ْ
 ال بتدريبات بدكف معٌت.

ياقها يف موضوعات اؼبواد اؼبدركسة عديدة كىي تتكوف من كظيفية اللغة كس .ٓ
 اكتساب اللغة اؼبهدكفة.

 استخداـ لغة األـ ليس فبنوعا بل بتقليلها أفضل. .ٔ
 يف ىذا اؼبدخل، أخطاء كبلـ الطلبة تعفى لدفعهم النطق السليم. .ٕ
يف ىذا اؼبدخل، االختبارات تدؿ على معرفة قدرة الطلبة على استعماؿ  .ٖ

 اللغة العربية يوميا )يف البيئة اغبية(. 
يدكر يف تطبيق تعليم النحو على أساس اؼبدخل  كل من ىذه األسس

االتصايل كما تدرك اؼببادئ االتصالية فيو. كالتحقيق من ذلك منتشر أيضا يف 
اػبطوات التعليمية كاألنشطة كاؼبواد التعليمية كالسيما يف التدريبات االتصالية 

 .باستخداـ النحو مباشرة بعد أف يعٌود الطلبة يف عملية التعليم كالتعلم
كبذلك النموذج اؼبختار من ناحية نتيجة التعليم يف تعليم القواعد لًتقية 
الكبلـ ينبغي أف تشَت إىل كسب اؼبعرفة النظرية ككسب مهارة الكبلـ بالنسبة إىل 
أغراض تعليم القواعد اليت تتجو إىل معرفة النحو ككسب الكبلـ بالتمسك على 

ك الطريقة يف ضوء االتصايل، فيمكن قانوف القواعد. كأما من ناحية التطبيق بتل
مسلكية تعليم القواعد ترتيبيا أك تدرهبيا بالنظر إىل مراحل موضوعات اللغة 

 العربية داخل الفصل.
كاػببلصة من ذلك أف تعليم النحو لًتقية مهارة الكبلـ ىي ؾباؿ صاٌف 
إذا قاـ على أساس سليم مثل أساس االتصاؿ يف تعليمها. لذلك وبسن أف 

تعليم النحو يف ظبلؿ حوارات متكاملة الستعداد الطلبة إىل االستعماالت  يكوف
ية الصحيحة يف ؾباالهتا االتصالية الطبيعية ك إىل اؼبعرفة كاؼبهارة يف    اللغو

الناحية التطبيقية حىت يعتاد الطلبة أف يعربكا عن مقاصدىم بعبارات سليمة 
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سليقتهم. ككانت الطريقة  كأساليب صحيحة كتصَت إجادة الكبلـ من عادهتم
االستقرائية يف ضوء االتصاؿ أنسب الطرائق لتعليم النحو لكسب اؼبهارات 

 كاؼبعرفة كذلك كما اقًتحو اػبرباء.
 ز.  األنشطة االتصالي في المدخل االتصالي

( األنشطة االتصالية ُف من األنشطة االتصالية كىي ىناؾ نوعا عرؼ
( األنشطة من التفاعل ِ، ك Functional communication activitiesالوظيفية

أما األنشطة االتصالية فهي تنقسم  .Social interaction activitiesاالجتماعي 
( استخداـ ُإىل قسمُت حسب استخدامُت يف اللغة اؼبألوؼ عند اجملتمع، كىي 

 ( استخداـ اللغة لتنظيم اؼبعلومات كتنسيقها.ِاللغة لتبادؿ إخبار اؼبعلومات، ك
، يستطيع أف  Sharing informationبالنسبة لتبادؿ إخبار اؼبعلومات

تبادؿ ( ِ، تبادؿ اؼبعلومات مع شراكة ؿبدكدة( ُأنواع، كىي نفرقها على أربعة 
كل من   تها.تبادؿ اؼبعلومات كعملي( ّ، ؿبدكدةغَت اؼبعلومات مع شراكة 

التبادؿ لتفعيل عملية التعليم كالتعلم على أساس اؼبدخل االتصايل، كالطبلب يف 
يف عملية  ىذا الصدد يقـو دبرسل كاؼبرسل عليو أم كوهنم كالسائل كاؼبسؤكؿ

 التواصل يبينهم إما إلقاء اؼبعلومات أـ طلب اؼبعلومات.
ىذه األنشطة االتصالية تعودىم العادات اللغوية الكتساب اؼبعلومات 
كاؼبهارات الىت تعلم فيها الطبلب. كاألنشطة ىنا لتعويدىم على الكفاية 

 االتصالية حوؿ حياهتم اليومية حسب احتياجهم.
ىذه اجملموعات يبكن أف تكوف مرتبطة  األنشطة يف كل منأما 

 بتوضيحها يف الصورة التالية:
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 ّ.ِالرسم البياٍل : 
   sharing information األنشطة االتصالية من ناحية تبادؿ اؼبعلومات

 
كىي  الواضحة أما بالنسبة للتفاعل االجتماعي كتشمل األنشطة البنود

األدكار، التماثيل، اؼبناظرة، االرذباؿ من خبلؿ اؼبناقشة، اغبوار كلعب 
كمسراحيات قصَتة. ككل من تلك األنشطة لتعويد الطبلب على التفاعل 

 االجتماعي حوؿ حياهتم من الدراسة كاؽبواية كالعطلة كمعلوماهتم الشخصية.
( أف ىناؾ كيفية ََِٗكمن ناحية أخرل ، بُت ليتلوكد )يف تاريكاف، 

لداعمة لتعويد الطبلب على الكفاية االتصالية. كذلك تقدَل األنشطة االتصالية ا
 Pre-communicativeيتكوف من نوعُت، األنشطة قبل االتصاؿ 

activitesكاألنشطة دبحض االتصاؿ Communicative activites أما األنشطة .
، كاألنشطة على Structural activitesاألكىل فهي األنشطة على سبيل اؽبيكلية

. أما الثانية فيو أنشطة Quasi communicative activitesاؿسبيل شبو االتص
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كاألنشطة من التفاعل Funtional communicative activitesالتواصل الوظيفية 
 ّٗ.Social interaction activites االجتماعية

 كلتوضيح ماسبق، فيما يلى الرسم البياٍل اؼبرتبط :
 
 
 

 
 
 
 

 ْ.ِالرسم البياٍل : 
 تقدَل األنشطة االتصاليةكيفية 
( أف ىناؾ كيفية ََِٓ)يف فؤاد أفندم،  ُٕٗٗإضافة إىل ذلك، بُت سادطانا 

تدريبات التواصل يف عملية التعليم كالتعلم على األساس االتصايل. كىذه الكيفية من 
مباذج تقدَل التواصل من البسيط إىل العميق، من اؼبنخفض إىل اؼبرتفع. لذلك، دكر 

 َْىنا يف قباح تعليم اللغة. التدرج مهم
 
 
 
 
 
 

                                                           
39

 Furqanul Aziz dan Haidar al-Wasilah, Pengajaran Bahasa, hlm. 79. 
40

 Ahmad Fua’ad Effendy, Metodologi Pengajaran,.hlm.73. 
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 كألجل التوضيح، فيا يلى الرسم البياٍل الداؿ على ذلك :
 

 دور المعلم المرحلة
 %ََُالتبلعب  المبتدأ

 %ٕٓالتبلعب  المتوسط
 %ِٓالتواصل 

 %ََُ لالتواص المتفوق
 دور الطالب 

 
 ٓ.ِالرسم البياٍل : 

 التعليمتدرج دكر اؼبعلم كالطبلب حسب درج 
 

 ُْدور المعلم والطالب في التعليمح. 
 : دكراؼبعلم. ُ

 تسهيل عملية االتصاؿ يف الفصل عن طريق اؼبناقشة لتعلم اللغة  ( أ
 تقدَل الطريقة اؼبناسبة فتنظيم اؼبادة على أساس مبادئ اؼبدخل االتصايل. ( ب
إدارة النشاط داخل الفصل من خبلؿ معرفة قدرات الطبلب كالفركؽ الفردية  ( ج

 بينهم.
كالدكر ىنا يشَت أف اؼبعلم كوسيلة االتصاؿ لدم الطلبة يف عملية التعليم كالتعلم. 

 الطالب يتعود استخداـ النحو بينما يرشد اؼبعلم يف كيفية استخدامها.
 دكر الطالب :. ِ

                                                           
)الرياض: فهرسة  طرائق تدريس اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرلعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي، ُْ

 .ُٔٓ-ُٓٓ(، ص. ََِِمكتبة اؼبلك فهد الوطنية أثناء النشر، 
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ىو ؿبور العملية التعليمية كلو دكر داخل الفصل من حيث اؼبشاركة كاغبوار 
 ليم كالتعلم.كالنقاش يف أنشطة التع

 مية في التعلّ افع: الد    المبحث الخامس
ىي تكوين فرضي يستدؿ عليو من سلوؾ الكائن اغبي كبالتايل يستخدـ  يةافعالد

مفهـو الدافعية لتحديد اذباه السلوؾ كعليو فإف كل كاحد منا يكوف على كعي دبختلف 
بعمل وبقق الفرد من كرائو كرأم على عسكر أف الدافعية ىي الرغبة يف القياـ ِْدكافعو. 

 ّْحاجة أك ىدفا مرغوبا.

الدافعية ىي قوة داخلية ربٌرؾ الفرد ألف يفعل ما من األنشطة لتحقيق األىداؼ. 
كىي يف عملية التعليم كالتعلم تدعي إىل إسباـ العملية ألف كلما كاف كراء اؼبتعلم دافع 

إسبامو كربقيق اؽبدؼ منو يستحثو كحافر يشده إىل تعلم شيئ ما، كاف ذلك أدعى إىل 
الدافعية ىي إحدل أمر مهم من أمور  ْْخاصة يف األشكاؿ اؼبعقدة كمهاراتو اؼبتشابكة.

االسس النفسية للمنهج الستة كما بُت رشد أضبد طعيمة أف بعض اعبوانب الىت نراىا 
 أساسية للخرباء عند تصديهم لوضع لتعلم اللغة العربية كلغة ثانية ىي أكجو الشبو بُت

اللغة األكىل كاللغة الثانية، أكجو اػببلؼ بُت اللغة األكىل كاللغة الثانية، كالدكافع، 
االذباىات كالعوامل الشخصية كدكرىا يف تعليم اللغة الثانية مث خصائص الطبلب الناجح 

إضافة إىل ذلك، عرؼ أف طبلب اللغة الثانية ينجح حُت تكوف   ْٓيف اللغة الثانية.

                                                           
 ْص. www.pdffactory.com،الدافعية كبو التعليمنسرين عدناف عثماف، دكف سنة،  ِْ
الكويت: دار الكتاب اغبديث، ) األسس النفسية كاالجتماعية للسلوؾ يف ؾباؿ العملعلى عسكر،  ّْ

 .ُٕ، ص. ََِٓ
الرياض: اؼبناقسة ) طريقة تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هباؿبمد كامل الناقة كرشدل أضبد طعيمة،  ْْ

 .ّٕ، ص. (ََُِإيسيكو، -اإلسبلمية الًتبية كالعلـو كالثقافة
، ص. (ُٖٗٗ-الرياض: إيسيسكو) اؼبناقشة اإلسبلمية الًتبية كالعلـو كالثقافةرشدم أضبد طعيمة،  ْٓ

ٕٓ. 



65 

 

 
 

ئمة ككل ذلك ليس بعيدا عن الصواب، ألف دراسات كذبارب الحصر ؽبا لديو دافعية مبل
 ْٔقد أظهرت إف الدافعية مفتاح للتعلم.

زبضع عملية التعلم جملموعة من الشركط كالعوامل بعضها يتعلق بالنواحي 
الداخلية للمتعلم األخر يرتبط بالعوامل اػبارجية الىت تؤثر على اؼبتعلم يف اؼبواقف 

دافعية الداخلية ىي الىت يكوف مصدرىا الطبلب نفسهم حيث يقدـ على التعليمية. ال
التعلم مدفوعا برغبة داخلية إلرضاء ذاتو، كسعيا كراء الشعور دبتعة التعلم، ككسب 

 ْٕاؼبعارؼ كاؼبهارات الىت وببها كيبيل إليها ؼبا ؽبا من أنبية بالنسبة لو.

تنقسم الدافعية لتعلم اللغة ، يةاللغة العرب الطلبة دافعية تعلمأما بالنسبة إىل 
 ْٖاألجنبية إىل قسمُت، كىي فيما يلى :

 أكال : الدكافع النفعية

اؼبتعلم يهدؼ إىل إدراؾ اؼبزايا الكامنة يف معرفة لغة ما كالتمكن منها، كتًتاكح 
ىذه اؼبزايا من اغباجة اؼبلحة إىل تعلم اللغة كأداة عملية لبلتصاؿ كالتفاىم إىل التمكن 

 لضماف مستقبل كظيفي أفضل.منها 

 ثانية : الدكافع االنسجامية

ىي الىت نبع من رغبة اؼبتعلم يف االنسجاـ مع اعبماعة الىت تتحدث بتلك اللغة أك نابعة 
من اإلعجاب كالتبجيل الذم يبكنو لتلك اعبماعة كالرغبة يف إظهار االقًتاف هبا كلو من 

 ناحية مثالية على األقل.

                                                           
النهضة  بَتكت: دار) أسس تعلم اللغة كتعليمهادجبلس براكاف، ترصبو عبده الراجي كعلى أضبد ثعباف،  ْٔ

 .ُّْ،  ص. (ُُِْالعربية، 
 http://www.ibtesama.com. َُُِينايَت  ُٕيف التاريخ  تعريفها كأساليب استثارتوالدافعية،  ْٕ

التعليم كثنائية سجواف، ميجل كؼ، مكام، كليم، ترصبة إبراىيم بن ضبد القعيد كؿبمد عاطف ؾباىد،  ْٖ
 .ٖٗ-ٕٗ، ص. (ـُٓٗٗ-ق ُُْٓجامعة اؼبلك سعود،  الرياض،، )اللغة
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من تلك الدكافع، تبدك مرتبطة كمتداخلة، كمن يتعلم اللغة بقصد االندماج يف  
اعبماعة يؤمن بأنو سيجلب يف اعبماعة اعبديدة منافع تساعده على اغبياة يف اجملتمع. 
كبالنسبة لذلك، يرم أف ىناؾ عامبلف مهماف يؤثراف يف الدافعية لتعليم اللغات األجنبية، 

( اذباىات الطلب. أما األكؿ فهو من الناحية النفسية ِت، ك( معيار تقييم الذاُنبا 
الىت يشعركف بدافعية يف تعلم لغة معينة. أما الثاٍل فهو يف شعور الطالب خبفة األنشطة 
اؼبختلفة يف تعليم اللغات األجنبية داخل الفصل الدراسي أك يف اؼبعمل اللغوم أك يف 

كلذلك، تعليم اللغة هبب أف يرتبط بطموح الطبلب حيت كانت  ْٗالواجب اؼبنزيل. 
اذباىات الطالب كما يرتبط بدافعيتو من األمور الضركرية يف تعلم اللغة األجنبة. كىذا 
االذباه دكره مهم حيت يدؿ عليو ما تقـو بو بعض اعبامعات يف الوقت اغباضر من 

يتمشي ذلك مع اذباىاهتم كعلى  اشًتاؾ الطبلب اعبامعيُت يف كضع مناىج اللغات حىت
 َٓأساس دافعيتهم يف التعلم.

يف عملية التعليم كالتعلم، وبتاج الطبلب إىل تنمية الدكافع يف التعلم ألهنا تفيد  
يف ترؾ اػبجل كالقلق كالوسوسة يف إجراءىا. تظهر الثقة بالنفس من ربضَت الدافعية يف 

افعية يبكن حضورىا من األمور الفصل مع تنشيط اغبركات اؼبساعدة. ككانت الد
الداخيلية كاػبارجية، من األمور الداخلية الىت تؤدم إىل كجود الدافعية ىي ميوؿ الطبلب 
يف التعلم كخرباهتم كفبارستهم، كاألمور اػبارجية الىت تؤدم إىل كجود الدافعية ىي 

ية. لذلك، طور األحواؿ العائلية كالدراسية كالبيئة الىت يعيشوف فيها يف حياهتم اليوم

                                                           
)دراسة حالة يف اؼبدرسة االبتدائية  دافعية تعلم اللغة العربية لدم تبلميذ اؼبدارس االبتدائيةسوتاماف،  ْٗ

-ٖٕ، ص. َُِّاغبكومية األكىل كمدرسة الًتاقي االبتدائية دباالنق(، رسالة الدكتوراه يف تعليم اللغة العربية، 
ٕٗ.) 

( ص. َُِْمنصور، عبد اجمليد سعد أضبد، علم النفس اللغوم )الرياض، جامعة اؼبلك سعود،  َٓ
ُُِ. 
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اآلراء اؼبعربة دبراحل اغباجات أك الدكافع، منها اغباجة إىل األمن  (Maslow)ماسلو 
 .ُٓكاغبب كالعرض النفسي كالتعبَت عن النفس

يف عملية التعليم كالتعلم، وبتاج الطبلب إىل الدكافع، فإذا أنبلها اؼبعلموف 
افع حينما تتوافر األمور الىت فسيجرم التعليم كالتعلم دكف فعالية جيدة. كتوجد الدك 

وبتاجوف إليها، منها، ظهور العرض بأف أعماؽبم مهمة، كاػبامس: ظهور التعبَت عن 
النفس بأف الطبلب ؽبم فرصة للتعبَت على السواء عن النفس دكف اختبلؼ بينهم 

 كاآلخركف كىلم جرل.
 ِٓي بشكل ما يلى:كإضافة إىل ما سبق، البد للمعلم أف يبٌت الدكافع يف التعلم الصف 

الثواب كالعقاب، فالعقاب يبثل عملية إلحداث األمل من أجل أف يتخلى  .ُ
الطبلب عن االستجوابات اػباطئة كيبٍت السلوؾ اؼبرغوب فيو، كالثواب يعزز 

 السلوؾ اؼبرغوب فيو.
اؼبنافسة، تستعمل اؼبنافسة على نطاؽ كاسع داخل كخارج الفصل الدراسي فهي  .ِ

كحيويا يف ؾباؿ التعلم كتؤدم بالضركرة إىل ربسُت أداء األطفاؿ سبثل حافزا قويا 
كتظهر التجارب يف ىذا اجملاؿ إىل أف اؼبنافسة اؼبفرطة قد تقود إىل األنانية 

 كالفردية يف السلوؾ عند الطفل كيزداد ظهور الغَتة كالتقدـ.
وبصل معرفة التقدـ، إف الطفل الذم يقف على التقدـ الذم وبرزه يف معرفة ما  .ّ

على تشجيع كدافة أكثر من ىذه اؼبعرفة كتشَت التجارب إىل أف معرفة النتائج 
 سبثل حافزا قويا جدا يؤدم إىل ربسُت أداء الطبلب يف عملية التعليم كالتعلم.

                                                           
51

 Martinis Yamin, Paradigma Baru Pembelajaran (Jakarta: Gaung Persada Press, 2011), 

hlm. 217 
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ذلك البناء ألجل تفعيل عملية التعليم كالتعلم يف توجيو الطبلب إىل أىداؼ  
طبلب الكتساب اؼبعرفة كاؼبهارات. كالدافعية التعليم كي اليتوقف ما عمل اؼبعلم كال

 بذلك البناء ستظهر كتقوم نبة التعلم عند الطبلب كالتعليم عند اؼبعلم.
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 : اإلطار الفكري سادسالمبحث ال
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 ٔ.ِ الرسم البياٌل :

 اإلطار الفكرم

 موضوع البحث :
تطوير مبوذج تعليم النحو على أساس 

 ؼبهارة الكبلـ اؼبدخل االتصايل

.ما أثر استخداـ مبوذج تعليم ِ
النحو على أساس اؼبدخل 

 االتصايل ؼبهارة الكبلـ؟

.كيف إنتاج مبوذج تعليم ُ
النحو على أساس اؼبدخل 

 االتصايل ؼبهارة الكبلـ؟

.ما األمور الىت تؤيد ّ
اؼبدخل االتصايل يف 
 تعليم مهارة الكبلـ؟

 البحث : أىداف
النحو على أساس اؼبدخل تعليم نتاج مبوذج إل .ُ

 .ؼبهارة الكبلـ االتصايل
اؼبطرك يف رفع كفاءة نموذج اللقياس استخداـ  .ِ

 .الطبلب
لقياس استخداـ النموذج اؼبطور يف رفع  .ّ

 .دافعية الطبلب
 

 االستنتاج النظري االستنتاج النظري

 للغويةالنظرية ا بنائيةالنظرية ال النظرية المعرفية والنفسية

ملخص نتائج البحث 
 والتطوير
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 على المدخل االتصالي تعليم النحونموذج نظرية المبحث السابع : مالمح 

يف تعليم النحو على أساس اؼبدخل االتصايل ؼبهارة الكبلـ نظريات مؤيدة  
لتحسُت عملية التعليم كالتعلم يف النحو التطبيقي لًتقية مهارة الكبلـ. كىذه النظريات 
ليست فقط من النظرية اللغوية كلكن كذلك من النظرية النفسية. ذلك ألف كل كاحد 

 اح العملية التعليمية.منها متداخل كؽبما دكر ىاـ يف إقب
 كألجل التوضيح، فيما يلى اعبدكاؿ البيانية من تلك النظريات : 

 : عناصر النظريات اؼبستندة ُ.ِاعبدكؿ 

 تطبيق النموذج
 عناصر النظريات المْستندة

المدخل 
 االتصالي

النفسية 
 والمعرفية

 لغوية البنائية

 التمهيد 
 أك االستعداد

Introduction 

االتصالية: األنشطة 
اغبوار اؼببدئية 
البسيطة بُت اؼبعلم 
كالطالب  باألسئلة 

 كاألجوبة:
.للمتعلم فرص ُ

 للتعبَت
.الًتكيز على ِ

الطلبة يف معرفتعم 
ككجدانيتهم 

 كحركيتهم
.تنسيق أنشطة ّ

الفصل الدالة على 
 التطبيق اللغوم.

 

ربريك عاطفة 
الطبلب كبنائهم أف 
يتعلموا أمباط اعبملة 
 كالتعبَتات االتصالية

  

 االطبلع
Viewing 

العمل قبل االتصايل 
اؼبشَت إىل اكتساب 

 التمايز التدرهبي
 progressive 

differentiation 
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القدرة على التطبيق 
يبكنو من خبلؿ 

اؼبمارسات 
 كالتجريبات

 
االىتماـ بالشواىد 
االتصالية كربضَت 
أمباط كظائف اللغة 

اؼبستخدمة 
كاالىتماـ بسياؽ 
اؼبوضوعات مع 

 حياة الطبلب.
 

ة الطريقة االستقرائي
يف تقدَل ؿبتويات 
النحو  من خبلؿ 

 األمباط.شواىد 

طريق تعليق 
اؼبعلومات اعبديدة  

مع قواعد نفسية 
 لدل الطبلب 

 
(meaningful 

reception 

learning) 

 

تعلم باالكتشاف 
قائم على 
 المعنى :

 
Meaningful  

Discovery 

Learning 

التمثيل العرض ك 
Simulations 

 .النشاط اللغوم
تدريب الطبلب 
 على تفٌهم السياؽ
كتعويد األمباط 

 النحوية.
استخداـ اؼبواد الىت 

 اىتم هبا الطلبة.

التمثيل كاستيعاب  
اؼبعلومات للبناء 

 اؼبعريف 
 

(Theory of 

Contructivisme 

) 

 

 

 الًتابط كالتعميم
Presentations& 

Simulations 

تقدَل اؼبادة 
 استقرائيا

   

 التطبيق كالتجربة
Aplication & 

experiential 

أنشطة التدريبات 
 االتصالية

experiential 

learning 

 تقـو لغوية نظرية  
 اللغة أف على

 تواصل عملية
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كمن تلك اػبطوات السابقة، ظهر يف ىذا اؼبدخل االتصايل استخداـ قواعد 

الوظائف االتصالية يف مواقف ؿبددة كالًتكيز على استخداـ اللغة العربية لؤلداء ك 
على  بقدر ما يساعد اؼبتعلمى  ضركرمالتدريب على احملادثة الشفوية. فالنحو ىنا 

 كالتعبَت عن أغراضو من خبلؿ التحدث. حسن استخداـ اللغة

كألجل التوضيح، من سلسلة تعليم النحو على اساس اؼبدخل االتصايل، 
 ة اؼببلمح اؼبساعدة عن تعليم النحو نظريا كتطبيقا:فيما يلى صور 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ٕ.ِ الرسم البياٌل :
 مبلمح النموذج التعليمية االتصالية
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 
  الرابطة الصبلت كمعرفة الظواىر كاكتشاؼ اغبقيقة إىل الوصوؿ كسيلة ىو البحث

 على غبصوؿ مًتتبة ذبرم الىت البحث مشكبلت ربليل طريقة ىو البحث منهج1.بينها
 يف كاؼبنهج. البحث بيئة حاؿ على الباحث كيسيطر يفهم كي كالنتائج اؼبسألة حقيقة

 . ِ.اؼبرجوٌ  البحث موضوع كمعرفة لتعميق مقصود البحث ىذا

 ومنهجو البحث مدخل - أ

 ;Mixed Methods)كالكيفي يف ىذا البحث، استند الباحث إىل اؼبدخل الكمي 

Qualitatif-Quantitative Approachمل مع ؾبتمع البحث كهبتمع منهم ا( حيث يتع
كاستخدـ الباحث ىنا منهج البحث كالتطوير الذم ىو طريقة البحث  ّالبيانات.

منهج منظم لكشف منتجة أك ككذلك ىو ْللحصوؿ على منتج معُت كذبربة فعالة.
مبوذج أك منهج أك اسًتاتيجية أك طريقة أك خطوة معينة مع تعيينها كإصبلحها 

 ٓكتطويرىا كإنتاجها كذبريبة فعاليتها لتكوف فعالة كمفيدة.

 اإلنتاج على التطوير ألجل اؼبستخدـ التطويرك  البحث فهو البحث نوع كأما  
 فعالية ؽبا الىت اؼبنتجات تطويرالباحث  اكؿوب التطويرم البحث كيف ىذا 6.التعليمي

                                                           
، ُٖٓٗالعربية للكتاب، ، الدار مدخل إىل مناىج البحث العلمي لكتابة الرسائل اعبامعيةعلى إدريس، 1

 .ُُص.
2
Syamsudin-Vismaia S. Damayanti, Metode Penelitian Bahasa  (Bandung Bandung:Rosda, 

2007) , hlm. 14. 
3
Damayanti, Metode Penelitian, hlm.73. 

4
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D (Bandung:Alfabeta, 2009), 

hlm. 297. 
5
 Nusa Putra, Research & Development (Penelitian dan Pengembangan; Suatu Pengantar), 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hlm. 67. 
6
 Borg and Gall, Educational Research: An Introduction (New York: Longman, 1983), p. 

772. 
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فلذلك ىدؼ أساسي من ىذا اؼبنهج   .النظرية تقييمل كليس اؼبدارس يف االستخداـ
تطوير منتج ما لتنمية عملية التعليم كالتعلم كليس الختبار النظرية. كقاؿ سوغييونو أف 

معُت كذبربة  منتجالبحث التطويرم ىو طريقة مستخدمة للحصوؿ على 
 النموذج على غبصوؿ كلتكميلها منتجة أشياء لتنمية أكخطوات كىوعملية7فعالة.
 ٖ.اعبديد

يف التجربة، يقـو الباحث بالتجربة اؼبيدانية بتصميم اجملموعتُت، نبا اجملموعة 
 على بالتجربة اؼبطور تعليمال من الباحث يقـوالضابطة كاجملموعة التجريبية. لذلك، 

 ىذه الباحث هبر كمل. للمجموعتُت القبلي باالختبار األكؿ يف كيقـو  التجريبية اجملموعة
 البعدم باالختبار قاـ التجربة، عملية من االنتهاء كبعد. الضابطة للمجموعة التجربة

 فعالية عن نتيجة ىي فنتائجهما. أيضا التجريبية كاجملموعة الضابطة اجملموعة على
 : التايل اعبدكؿ يف ذلك كيتضح. اؼبطورة الطريقة منتج استخداـ

 اؼبيدانية اجملموعة يف كالبعدم القبلى االختبار تصميم( : ُ.ّ) اعبدكؿ

 البعدي االختبار التجربة تطبيق القبلي االختبار المجموعة
R 01 X 02 

R 01 - 02 

 

 اجملموعة ففي. التجريبية كاجملموعة الضابطة اجملموعة توجد اعبدكؿ ذلك يف 

 كمن. التجربة فيها فتقاـ التجريبية اجملموعة يف كأما التجريبة، إجراء فيها ليس الضابطة
 اؼبدخل أساس على النحوية القواعد تعليم طريقة استخداـ آثر عن البحث ىذا ناحية

 النحوية القواعد اختبار نتيجة بُت يقارف الباحث كاف الكبلـ، مهارة ترقية يف االتصايل

                                                           
7
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2010).hlm. 297. 
8
 Nana SaodihSukmadinata, metode penelitian pendidikan (Cet.V;Bandung: PT 

RemajaRosdakarya, 2009), hlm. 164. 
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 من االتصاؿ يف النحوية القواعد اختبارة كنتيجة التجريبية اجملموعة من االتصاؿ يف
 .اجملموعتُت بُت التعليم نتيجة بُت فركؽ تعرؼ االختباربُت، ذلك كمن. الضابطة اجملموعة

 : منو كاؼبتغَتات كعينتو البحث ؾبتمع من البياف يلى فيما التجربة، إجراء كلتوضيح 
 ؾبتمع البحث كعنيتو .ٔ

قاـ الباحث بالتطبيق على طلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة سوناف درجات  
طالبا كىم ينقسم إىل ؾبموعتُت. ك اجملموعة  ْْكعددىم )العينة( كمجتمع البحث 

طالبا كالفصل التجرييب.  ِِطالبا كالفصل الضابط، كاجملموعة الثانية  ِِاألكىل 
عشوائية لدم القسم كقد قاـ باختيار  كىذه العينة قد اختار الباحث ؾبموعتُت

 اجملموعة الضابطة كاجملموعة التجريبية.
 البحث متغَتات .ٕ

  اؼبستقل اؼبتغَت(  أ

 تأثَت ؼبعرفة ىذا كغرض. اؼبطورة القواعد تعليم طريقة استخداـ ىو اؼبستقل اؼبتغَت
 اؼبطور.كأما اؼبتغَت اؼبستقل فهو النموذج  .التابع اؼبتغَت يف اؼبستقل اؼبتغَت

  التابع اؼبتغَت  ( ب

 يف التابع اؼبتغَت أما. اؼبستقبل اؼبتغَت عن الناتج السلوؾ أك الفعل نوع ىو التابع اؼبتغَت
أثرا  كبلمهم كمهارة النحوية القواعد يف الطلبة كفايةدافعية الطلبة ك  هوف البحث ىذا

 من استخداـ النموذج اؼبطور.
 والتطوير البحث إجراءات - ب

 الوصفي البحث كىو البحث بأسلوب الباحث قاـ كالتطوير، ناحيةاإلجراءات من 
 مبوذج تعديل ىو البحث ىذا يف اؼبستخدـ النموذج كاف التطوير، كألجل. كالتطويرم

 يستطيع التطويرم البحث أف كيراف.  (Borg and Gall)مبوذج بركغ ك غاؿ  لدم التطوير
 .كتطويره الربنامج بُت التعليم يف قوية عبلقة ىناؾ ألف التعليم لتحسُت اؼبنافع إعطاء
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 ىذا خطوات كأما. منتظما التعليم مشكبلت حل إىل اذبو قد النموذج كىذا 
تصديق ( ْ( تطوير اؼبنتج، ّربليل اغباجة، ( ِ اؼبعلومات، صبع(ُ: فهي النموذج

االصبلح تعديل اإلنتاج كىو ( ٓاػبرباء على اؼبادة كالطريقة اؼبطورة،  اإلنتاج كىو تصديق
( كالتطبيق اؼبيداٍل، ٖ( اإلصبلح الثاٍل، ٕ( التطبيق على اجملموعة الصغَتة، ٔاألكؿ، )

  خطوات الباحث وبدد الوايف، الشرح فمن( التحقيق كالنشر.َُ( اإلصبلح اآلخر، ٗ

 ُ بياٍل رسم يف كىي االتصايل اؼبدخل أساس على النحوية القواعد تعليم تطوير
 : تايلال

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ُ.ّالرسم البياٍل 
 خطوات التطوير

 ربليل اغباجة

 تعديل االنتاج نتاجاإل تصديق تطوير اؼبنتج

 تعديل اإلنتاج ذبربة صبلحية اإلنتاج

ذبربة فعالية ا
 اإلنتاج

 تعديل اإلنتاج النهائي اإلنتاج النهائي

 اؼبعلومات صبع
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 المنتج تجربة - ج

( ِ التجربة، تصميم( ُ: كىي ،ثالبح ىذا يف األنشطة ىناؾ اؼبنتج، لتجربة 
 ربليل أساليب( ٓك البانات، صبع أدكات( ْ كمصادرىا، البيانات( ّ التجربة، أفراد

 ككل منها لتنفيذ التجربة يف ميداف البحث العلمي. .اناتيالب

 التجربة تصميم -1

.  اؼبنتج كفعاليات كالتشويقات، الصدؽ، مرحلة ؼبعرفة فهي التجربة تصميم عملية كأما
 التقوَل( ُ:  كىي متعددة، مرحلة على ىي التجربة أنشطة خبلؿ من الصدؽ كمرحلة

 التجربة( ّ العربية، اللغة خبَت من التقوَل( ِ القواعد، كمادة الطريقة خبَت من
 .اؼبيدانية التجربة( ْك احملددة،

 الطلبة من االستبانة نتائج خبلؿ من تعرؼ فهي التشويقات مرحلة كأما
 خبلؿ من فتعرؼ التعليم طريقة فعالية مرحلة أف مث. التطوير منتج يستخدموف الذين
 أنبيات مرحلة كؼبعرفة. اؼبيدانية التجربية يف الطلبة دراسة نتائج على االختبار نتائج
 اختبار الباحث استخدـ التجريبية كاجملموعة الضابطة اجملموعة من االختبار بُت الفرؽ

 (.T-test" )ت"

 التجربة أفراد -2

تكوف من خبَت الطريقة كخبَت اللغة تذبربة اؼبنتج على نتائج التطوير  أفراد   
العربية، كطلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة سوناف درجات. كفيما يلى البياف من 

 مراحل األنشطة :
 مرحلة تعليقات كربقيق اػبرباء ( أ

التجربة يف مرحلة تعليقات كربقيق اػبرباء ىو أحد خرباء طريقة  أفرادك  
 تعليم ا القواعد كأحد خرباء تعليم مهارة اللغة العربية.

 مرحلة التجربة احملددة ( ب
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كطبق الباحث على طلبة قسم تعليم اللغة العربية جبامعة سوناف درجات.  
طلبة على أساس إقباز حواىل طبسة  يىذه التجربة احملددة فه أفرادكأما 

تعليمهم. كمن ىؤالء طالب وبصل على إقباز بتقدير متفوؽ، كطالب وبصل 
على إقباز بتقدير جيد جدا، كطالب وبصل على إقباز بتقدير جيد. كذلك من 

 النتائج الًتاكمية يف مرحلتهم.
 كاؼبراحل اليت طبقها الباحث على التجربة احملددة ىي :    

 اؼبراد بالطريقة كما يتعلق هبا.بٌُت الباحث  -(ُ
 أخرب الباحث بالطريقة اؼبطورة. -(ِ
 شجع الباحث الطلبة على إيصاؿ التعليقات باغبرية. -(ّ
 سجل الباحث تعليقات الطلبة. -(ْ

 ج( مرحلة التجربة اؼبيدانية.
كموضوع التجربة يف ىذه اؼبرحلة ىو الطلبة. كموضوع ذبربة الطلبة ىو الطلبة 

يأخذكف مادة اللغة العربية. كاخترب منتج التطوير على الطلبة كىو منتج الذين 
 طريقة تعليم القواعد على أساس اؼبدخل االتصايل.

 كاؼبراحل اليت يطبقها الباحث على التجربة اؼبيدانية ىي :
 تعيُت العينات )فصلُت( -(ُ
 إعداد البيئة كالتسهيبلت. -(ِ
 إقامة أنشطة التعليم كالتعلم. -(ّ
 ذبميع البيانات. -(ْ

 ومصادرىا البيانات . د

 ؿ التايل :اعبدك أما البيانات كمصادرىا فهي كما يف 
 (ِ.ّاعبدكؿ )  

 البيانات كمصادرىا
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 مصادر البيانات البيانات نوع البيانات

التعليم اؼبصمم كمايتعلق  البيانات الكيفية
 بو

 الوثائق من الكتب

معايَت الكفاءة كالكفاءة 
للطلبة بقسم األساسية 

تعليم اللغة العربية دبستول 
 ثالث

مقرر جامعة سوناف 
 َُِٓدرجات سنة 

اؼبعلومات عن عملية 
التعليم كالتعلم الذم 

يشتمل على كيفية التعليم 
اؼبطبقة من الطريقة 
ككسائل كمواد تعليم 

 القواعد النحوية

اػبرباء يف ؾباؿ تعليم 
اللغة العربية كرئيس اللغة 

كمعلمو اللغة العربية 
 العربية

التعليقات كاالقًتاحات  
العامة عن التعليم اؼبصمم 

على أساس اؼبدخل 
االتصايل كربصيل الطلبة 
بتطبيق التعليم على ذلك 

 األساس

اػبرباء يف ؿباؿ تعليم 
 اللغة العربية

اػبرباء يف ؾباؿ تعليم جودة اؼبنتجة حسب  البيانات الكمية
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معايَت اختيار الطريقة 
كتنظيمها كأسس تطويرىا 

 موف التعليم اؼبصممكمض

 اللغة العربية

اؼبوضوعات كاؼبواقف الىت 
وبتاج إليها كيرغب فيها 
الطلبة كالىت تعرؼ من 

نتائج االستبانة، كمصادر 
ىذه البيانات ىم جيع 
الطلبة كمعلمو اللغة 

 العربية

طلبة كمعلمو اللغة العربية 
 بقسم تعليم اللغة العربية

نتائج االستبانة عن 
إمكاف تطبيق ىذا التعليم 
اؼبطور يف قسم تعليم اللغة 

 العربية 

رئيس  قسم تعليم اللغة 
العربية كمعلمو اللغة 

 العربية

 
 أسلوب جمع البيانات . ه

 .كاالختبار كاؼبقابلة كاالستبانة اؼببلحطة ىي البيانات عبمع اؼبستخدمة األساليب  
 الشرح يلى كفيمابالنسبة عباجة البحث.  كبتلك األدكات، يقـو الباحث جبمع البيانات

 :البيانات كأساليب صبع األدكات لتلك

 اؼببلحظة .ُ
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 من قبمعها حيث معُت دبنهج اؼبعلومات اكتساب يف اإلنساف يستخدمها كسيلة ىي
 البيانات لكشف اؼبباشرة اؼببلحظة الباحث كيستخدـ. عنو كنسمع نشاىد ما خبلؿ

 ٗ.اؼبدركسة األشياء أك باألشخاص االتصاؿ خبلؿ من معُت بسلوؾ كيقـو. اؼبطلوبة
 .اؼبهمة البيانات كيسجل الباحث يكتب اؼببلحظة أثناء كيف

سيقـو الباحث دببلحظة استجابة الطلبة يف عملية التعلم كاشًتاكهم فيها 
قبل التعليم كالتعلم يف تلك   طواؿ مستول دراسي كيعقد اختبارات مبدئية ؽبم

اؼبرحلة. كهبذه األدكات، سعرؼ الباحث إرادة الطلبة يف تعلم اللغة العربية كقواعدىا 
كاىتمامهم باللغة العربية. كذلك يعرؼ بالوجداف باشًتاكهم يف التعلم كنشاطهم يف 

يف  الدراسة اؼببدئيةعملية التعلم كضباستهم فيو. كالبيانات من ىذه اؼببلحظة عن 
تقوَل مهارات الطبلب كقيمهم كسلوكهم، كمن ناحية اؼبعلم، يف تقوَل مناىج 

 .تعليمو

ـ الباحث دببلحظة كيفية تعليم اللغة العربية يف ىذا القسم قبل بداية و قمث ي
األىداؼ اؼبرجوة ككيف ربقيقها على فيو  الباحث طلعيالبحث يف ميداف البحث. ك 

 يم اللغة العربية جبامعة سوناف درجات جاكل شرقية.يف تعليم اللغة العربية بقسم تعل

 االستبانة .ِ
تكوف فيها الىت اؼبغلقة  ةكىي االستبان، البيانات عبمع االستبانة الباحث اختار

 كيقصد. توم االستبانة على أسئلة تليها إجابات ؿبددةربقيدة ، حيث اؼباإلجابة 
 على فتح كيعٌرؼ. أرائهم ؼبعرفة الناس من عدد إىل موجهة أسئلة االستبانة هبذة

 فيها يتطلب الىت التقريرات أك األحكاـ أك األسئلة من قائمة ىو: "قائبل يونوس
 على الباحث كسيعرض 11..".اإلجابة كيتطلب الرأم، ىذا يكتب ما كعادة الرأم،

                                                           
 ُْٗذكقاف عبيدات، كأخركف، مرجع سابق، ص:ٗ

(، ص: ُٕٕٗ)القاىرة: دار الثقافة،  تصميم منهج لتعليم اللغة العربية لؤلجانبفتح على يونس، َُ
ُٔٔ. 
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كىم األستاذ الدكتور توفيق  كالطلبة العربية اللغة معٌلميك  رباءثبلثة اػب من ؾبموعة
 الباحث يحصلسك . أضبد درديرم كاألستاذ الدكتور عينُت كالدكتور تولوس مصطفي

احملتوم  االتصايل اؼبدخل على القواعد تعليم تصميم صدؽ على باالستبانة منهم
على صدؽ الطريقة اؼبستخدمة على أساس اؼبدخل االتصايل كصدؽ اؼبادة التعليمة 

 .الداعمة لتلك الطريقة اؼبستخدمة يف التعليم اؼبطور على أساس اؼبدخل االتصايل
 اؼبقابلة .ّ

 السائل كيسجل اؼبعلومات، عبمع كاؼبسؤكؿ السائل بُت االتصالية الطريقة ىي اؼبقابلة
 كتابة من فبدال شفويا، استبانا أيضا كتعترب. إليها وبتاج الىت ما الباحث ام

 .ُُ.مواجهية عبلقة يف شفويا معلوماتو يعطى اؼبستجوب فإف اإلجابات
 حرية مقابلة يعٌت الدقيقة، اؼبقابلة فهي البيانات لكشف البحث ىذا يف اؼبقابلة كأما
 اؼبقابلة دليل على اعتمادا ما بأسئلة معلمي اللغة العربية كرئيس القسمك  الباحث بُت

 اؼبعلومات عبلب يريد كما اؼبسؤكؿ يتكلم أف كيسمح حولو، اؼبدكر باؼبوضوع
جبلب كسيحصل الباحث من ىذه اؼبقابلة على اؼبعلومات األساسية اؼبتعلقة . الكاملة

يف قسم تعليم اللغة العربية بقسم تعليم اللغة  مدخبلت اػبرباء، اؼبعلم كالطبلب
امعة سوناف درجات ببلموقباف. ككذلك، اؼبتعلق دبعلومات اؼبنهج الدراسي العربية جب

 كحوؿ تعليم اللغة العربية فيو. 
 االختبار .ْ

 القواعد يف اؼبيدانية التجريبية اجملموعة قدرة ؼبقياس االختبار الباحث استخدـ
كىذا االختبار يتضمن االختبار القبلي كاالختبار  .رفعها ؼبعرفة الكبلـ كمهارة النحوية

 البعدم ككل منهما موجود يف اؼببلحق عقب البحث.

                                                           
(، ُِٖٗ)الكويت: ككالة اؼبطبوعات،  أصوؿ البحث العلمي كمناىجو، الطبيعة السادسةأضبد بدر، ُُ

 .َّٓص: 
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فاالختبار القبلي يعقد أكؿ الدراسة قبل تطبيق التعليم اؼبطور، كذلك ؼبعرفة 
القدرة األكىل من الطلبة على مادة القواعد النحوية كعلى مهارهتم يف الكبلـ. 

قد بعد عملية التعليم كالتعلم بتطبيق التعليم اؼبطور على أساس فاالختبار البعدم يع
 اؼبدخل االتصايل. كذلك ؼبعرفة تنمية الطلبة يف تعٌلمهم كؼبعرؼ أثر تطبيق التعليم.

 فبا التالية األمور الباحث فيقدـ البيانات، صبع ناحية من البحث ىذا لوصف 
 :البيانات صبع كطريقة اؼبستخدمة باألدكات يتعلق

 كالدراسة اػبرباء لدل اؼبقابلة ىي األكؿ للمتغَت الباحث إليها وبتاج الىت األدكات ( أ
 .النحوية كاؼبادة التطوير عن اؼبكتبية

 التعليم يف اػبرباء لدل اؼبقابلة( ُ) الثاٍل للمتغَت الباحث إليها وبتاج الىت األدكات  ( ب
 النظريات فيها اليت الكتب من اؼبكتبية كالدراسة( ِ) االتصايل، اؼبدخل أساس على

 يف اؼببلحظة( ّ)ك القواعد، تعليم يف خاصة االتصايل اؼبدخل خبلؿ من التعليم يف
 خصائص عن للبحث اؼبستخدمة اؼبواد كإعداد اػبطوات من اؼبنتجة صناعة عملية
 .االتصايل اؼبدخل أساس على النحوية القواعد تعليم

 إجراء يف اػبرباء لدل اؼبقابلة ىي الثالث للمتغَت الباحث إليها وبتاج الىت األدكات ( ج
 صبلحيتها يف اػبرباء لدل كاالستبانات اؼبطورة الطريقة صبلحية كمدل التجربة

 عن للبحث التجربة عملية بعد الطبلب لدل كاالستبانات كاالختبارات كاؼببلحظة
 .االتصايل اؼبدخل أساس على النحوية القواعد تعليم طريقة صبلحية مدل

 بعد الطبلب لدل االختبارات ىي الرابع للمتغَت الباحث إليها وبتاج الىت األدكات ( د
 .اؼبطورة الطريقة هبذه دراستهم خبلؿ بكفائتهم يتعلق فيما كاؼببلحظة الطريقة تقدَل

 قبوؿ يف التعليم كأحواؿ للمواقف مباشرة اؼببلحظة ذبرل البحث ىذا عملية يف 
 ككانت خطوة كل إىل ربتاج اؼببلحظة كىذه. الطريقة هبذه النحوية القواعد تعليم

 االستبانات نشر إىل ربتاج ككذلك البحث، إلسباـ كاؼبعلمُت  اػبرباء لدل اؼبقابلة
 .اػبرباء من التحكيم بعد الطريقة صبلحية كمعرفة كشعورىم الطبلب آراء ؼبعرفة
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 اعبدكؿ يف الباحث فيبُت صبهعها، كأسلوب كمصادرىا السابقة البيانات فهم لتسهيل 
 : اآليت ْ.ّ

 :  ّ.ّاعبدكؿ

 صبعها كأدكات كمصادرىا البيانات

 األدوات المصادر البيانات المتغير الرقم
ٔ.  

النموذج اؼبطور يف تعليم النحو 
 على أساس اؼبدخل االتصايل

 نتائج اؼبقابلة .ٔ
 النظرية اؼبكتبية .ٕ
 عملية التطوير .ٖ

 اػببَت
 الكتب

 اؼبنتاجات

 اؼبقابلة
 الدراسة اؼبكتبية

 اؼببلحظة
 نتائج ربكيم اػببَت .ٔ  .ٕ

 نتائج اؼببلحظة .ٕ
 نتائج االختبارات .ٖ

 اػببَت 
 
 

 الطبلب

 اؼبقابلة
 االستبانة

 
 اؼببلحظة

 االختبارات
 دافعية الطلبة   .ٖ

 نتائج االختبارات .ٔ
 نتائج اؼببلحظة .ٕ

 الطبلب
 االختبارات
 اؼببلحظة

كفاء الطلبة على النحو   .ٗ
 كالكبلـ
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 البيانات تحليلأسلوب  .٘

لتحليل البيانات احملصولة يف ىذا البحث يستخدـ الباحث مدخلُت، كنبا :   
كمي ككيفي. البيانات احملصولة ذبهز بتقنية كصفية كىي اؼبئوية. كمن البيانات 

 الكمية غٌَت الباحث إىل البيانات اؼبئوية مث يفسرىا بالكلمات الكيفية أك الوصفية.

 عن اؼبعلومات على تشتمل الىت كاؼبقابلة اؼببلحظة نتائجكمن الوصفي ربليل  
 التعليمية كالنشاطات كتنظيمها أسسها حيث من النحوية القواعد كتعلم تعليم عملية

 الوحدة مستول على باؼبنهج يتعلق ما ككذلك كفعاليتها للتدريس، كإمكانيتها
 .الدراسية

 هبا يقـو الىت كاالختبارات اؼبقيدة االستبانة نتائجكمن الكمي ربليل 
 الوصفي اإلخصائي التحليل فيو الباحث كيستخدـ. التدقيق بقائمة اؼبستجيبوف

 القواعد تعليم عن الطلبة من كاالختبارات االستبانة بيانات وبللكذلك ك  اؼبئوم باؼبعدؿ
 .النحوية

% فإف الطراز مستعد لبلنتفاع كوسيلة للتعليم. ذلك ٓٔإذا كانت النتيجة احملصولة تبلغ 
 اؼبتحصل البيانات كجهزتألنو من صبلة أكثر من طبسُت يف مائة من اإلجابة اإلهبابية. 

 :الرمز باستخداـ الطلبة استباف من عليها
Presentase (%)= F/N X 100 

P :الطلبة أك اػبرباء إجابة نسبة 

  F :الطلبة أك اػبرباء إجابة درجة 

  N :الكلي اجملموع 

 



86 

 

 
 

 على اؼبطورة النحوية القواعد تعليم طريقة  جودة عن القرار كأخذ اؼبعٌت إلعطاء
. اػبرباء ربكيم استبانة لتحليل اؼبعيار الباحث استخدـ االتصايل، اؼبدخل أساس
 : يأتى فيما كالبياف

 النحوية القواعد تعليم  جودة لتحليل ْ دبقياس الوصوؿ مرحلة ربويل:  ْ.ّاعبدكؿ
 : االتصايل أساس على اؼبطور

 البيان التقدير فئة النتائج الرقم
ُ ٖٓ%-

ََُ%  

 ال ربتاج إىل التنقيح موافق جدا

ِ َٕ%-
ْٖ%  

 ال ربتاج إىل التنقيح موافق

ّ َٓ%-
ٔٗ%  

إىل  موافق
 حد ما

ربتاج إىل التنقيحال  

ْ َ%-
ْٗ%  

موافق غَت   التنقيح 

 
. كالبعدم القبلي االختبار نتيجة من البيانات الباحث يستخدـ فلبلختبارات

 ؼبعرفة12(: T-test") ت" اختبار يقاـ الفصلُت بُت التعليم نتيجة فركؽ كلتحليل
 كنوع ، SPSS 16 بطريقة الباحث يقيس. كضابط ذبرييب الفصلُت بُت اؼبقارنة
 .التعليم أثر من ـبتلف مدل الباحث يعرؼ لكي منو  الرموز

                                                           
12

 Suharsini Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm.509. 
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 نظرية الباحث فيقدـ الكبلـ، مهارة ترقية تقوَل يف اؼبعيار التقوَل على للحصوؿ
 آتية خبصائص( َُِِ)يف حلمي،  David Payne Harris  حارس فايٌت دافيد

:13 
 الكبلـ مهارة ترقية تقوَل يف اؼبعيار: ( ٓ.ّ) اعبدكؿ

 الرقم
 مهارة صيلاتف

 الكالم
 المعايير التقدير فئةالنتائج

 جدا كشامل كاسع احملتول - جدا جيد َّ-ِْ احملتول  .ُ

 جدا مفصل احملتول -

 باؼبوضوع مناسب احملتول -
 كشامل كاسع احملتول - جيد ِّ-ُٕ  

 باؼبوضوع مناسب احملتول -
 بسيط احملتول - مقبوؿ ُٔ-َُ  

 احملتول مناسبة قلة -
 باؼبوضوع

 ناقص احملتول - ناقص ٗ-ّ  

 مناسب غَت احملتول -
 باؼبوضوع

 جدا جيد األسلوب - جدا جيد َّ-ِْ األسلوب  .ِ

 يف األخطاء عدـ -
 الًتكيب

 جيد األسلوب - جيد ِّ-ُٕ  

                                                           
، أطركحة الدكتوراهدانياؿ حلمي، "تطوير أساليب تعليم مهارة الكبلـ من خبلؿ مدخل تنشيط العقل،"  ُّ

 .ٕٗ(، ص. َُِِ)ماالنج: جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج، 
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 الًتكيب يف األخطاء -
 قليبل

 قبيخ األسلوب - مقبوؿ ُٔ-َُ  

 مرتب غَت الًتكيب -
 قبيخ األسلوب - ناقص ٗ-ّ  

 مرتب غَت الًتكيب -
 جدا عديدة اؼبفردات - جدا جيد َِ-ُٔ اؼبفردات  .ّ

 جدا متنوعة اؼبفردات -

 جدا جيد اؼبفردات اختيار -
 عديدة اؼبفردات - جيد ُٓ-ُُ  

 متنوعة اؼبفردت -

 جيد اؼبفردات اختيار -
 قليل اؼبفردات - مقبوؿ َُ-ٔ  

 ؿبدكدة اؼبفردات -

 اؼبفردات اختيار -
 كاؼ

 جدا قليلة اؼبفردات - ناقص ٓ-ُ  

 ؿبدكدة اؼبفردات -
 حدا

 قبيح اؼبفردات اختيار -
ْ
. 

 جدا جيدة الكبلـ طبلقة - جدا جيد َِ-ُٔ الطبلقة

 منقطع دكف الكبلـ -

 جدا جيدة الكبلـ طبلقة - جيد ُٓ-ُُ  
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 منقطع دكف الكبلـ -
 كافية الكبلـ طبلقة - مقبوؿ َُ-ٔ  

 أحيانا ينقطع الكبلـ -
 ناقصة الكبلـ طبلقة - ناقص ٓ-ُ  

 بعض مع قليل الكبلـ -
 الكلمات

 

 : يلى فيما الطلبة نتيجة من اؼبعينة التقادير حيث من التقوَل طريقة الباحث يقسم

 اؼبعينة التقادير حيث من التقوَل طريقة:  ٔ.ّ اعبدكؿ

 التقدير فئة النتائج الرقم

 جدا جيد ٖٔ-ََُ ُ

 جيد ُٕ-ٖٓ ِ

 مقبوؿ ٔٓ-َٕ ّ
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 اؼبدخل أساس على النحو تعليم يف الكبلـ مهارة تنمية ؼبعرفة تظهر الىت كأما اؼبؤشرات
 : فيما يلى فهي االتصايل

 : مؤشرات القيمة يف قدرات الطلبةٕ.ّاعبدكؿ 

 النتيجة
 يف ؼبؤشراتا

 على القدرة
 القواعد استخداـ

 يف ؼبؤشراتا
 التعبَت على القدرة

 يف ؼبؤشراتا
 استخداـ
 اؼبفردات

 يف ؤشراتاؼب
 الكبلـ طبلقة

 جدا جيد

 القواعد استخداـ
 ال حىت جدا جيد

 أخطاء فيو تكوف
 أسلوبية

 اؼبعربة الفكرة
 كاسعا تتطور
 جدا كجيدا

 أف كيستطيع
 اؼببلحظ يفهمها

 باؼبوضوع كتناسب

 استخداـ
 كاسع اؼبفردات

 جدا كدقيق
 كمناسب
 باؼبوضوع

 بالطبلقة الكبلـ
 منقطع كغَت

 جيد

 القواعد استخداـ
 كالتوجد جيد

 تعبَت يف أخطاء
 الكبلـ

 تتطور اؼبعرب الفكرة
 ؿبدكدة كتعبَتاهتا
  اؼبقدـ باؼبوضوع

 استخداـ
 كاسع اؼبفردات

 بعضا كلكن
 غَت منها

 مناسب
 باؼبوضوع

 معتدؿ الكبلـ
 منقطع كأحيانا

 بسبب غبظة
 االرتياب

 مقبوؿ
 استخداـ
 أحيانا األسلوب

 اؼبعربة الفكرة
 قليبل إال التتطور

 استخداـ
 ؿبدكد اؼبفردات

  بطيئ الكبلـ
 غَت كالتعبَتات
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 أخطاء فيو
 كالتفسد قاعدية

 إال التعبَتات معٌت
 قليبل

 تكوف حىت
 ؿبدكدة التعبَتات

 كبطيئة

 مرتبة كغَت شاملة كأساسي

 ناقص

 القواعد استخداـ
 كيفسد كاضح غَت

 كثَتا اؼبعٌت

 اؼبعربة الفكرة
 حىت التتطور

 التعبَتات تكوف
 جدا ؿبدكدة

 استخداـ
 قليل اؼبفردات

 مناسب كغَت
 باؼبوضوع

 منقطع الكبلـ
 كأحيانا كموقوؼ

 االستمرار عدـ
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها

 لغة العربية: النبذة عن قسم تعليم ال ولالمبحث األ
 الموقع الجغرافي وتاريخ النشأة . أ

بعدما قاـ الباحث دببلحظة يف جامعة سوناف درجة الموقباف جباكة شرقية قد 
كاألقساـ كخاصة قسم تعليم اللغة  ياتلكجد الباحث اؼبعلومات عن اعبامعة كالك

العربية من الوثائق كمن رئيس قسم تعليم اللغة العربية أستاذ فاغبُت اؼباجستَت يف 
اؼبقابلة الشخصية. كانت جامعة سوناف درجة إحدل اعبامعات اؼبشهورة يف منطقة 

كىي اليـو باسم   ،ِِْٔٔباسَتاف الموقباف يف شارع فسانًتف سوناف درجة 
INSUD . ككانت فيها الكليات العديدة كىي كلية الًتبية ،كلية االقتصادية كاألعماؿ

اإلسبلمية، كلية الدعوة ككلية الشريعة.كيف كلية الًتبية ىناؾ أقساـ كىي قسم تعليم 
اللغة العربية كقسم اؼبعهد العايل كقسم إدارة الًتبية اإلسبلمية. كيف كلية االقتصاد 

كىو اقتصاد الشريعة، كيف كلية الدعوة قسماف، قسم  كاألعماؿ اإلسبلمي قسم كاحد
اتصاؿ الشعار اإلسبلمي كقسم اإلرشاد كالتوجيو اإلسبلمي. أما كلية الشريعة ففيها 

 قسم أحواؿ الشخصية كقسم السياسة.
ككاف قسم تعليم اللغة العربية ىنا قد قاـ بتعليم اللغة العربية منذ تسع 

حينما كانت اعبامعة باسم  ََِٕمرب سنة سنوات ماضية ككاف مفتتحا يف نوف
. كقد زبرج عديد من اػبرهبُت منها منذ STAIRAجامعة رادين رضبة أك يسمى بػ 

 أكؿ أربع سنوات من بداية عملية التعليم يف ىذا القسم.
 المنهج الدراسي . ب

اؼبنهج الدراسي من ناحية تعريفو العاـ يف التعليم الرظبي ىو مناىج تعليمية،  
رة عن سياؽ للمواد التعلمية أك الًتبوية اليت ترشد للطبلب خبلؿ فًتة كىو عبا
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لذلك، يتعلق ىذا  .دراستهم كذلك عبعل عملية التعليم منسقة كمرتبة كغَت مبعثرة
اؼبنهج باألىداؼ التعليمية كانتشار اؼبواد التعليمية خبلؿ الدراسة من البداية حىت 

 النهاية.
  األىداؼ التعليمية .ُ

تنبثق أىداؼ قسم اللغة العربية من أىداؼ جامعة سوناف درجة بشكل  
 عاـ كمن أىداؼ كلية الًتبية بشكل خاص كىي على النحو التايل:

 الركحية سبلمة لديو ككذلك العربيةخبَت  يف اللغة التعليمي لل علماء إنتاج ( أ
 .خدمة اجملتمعالتعليم كالبحث ك  من خبلؿالفكرية كاألخبلقية ك 

 .العربية تعليم اللغة يفمصادر التعلم ك ، كالتكنولوجيا، اؼبنتج األفكار توليد  ( ب
جامعة سوناف درجة  يف لتحسُت التعليم اؼبؤسسات التعليمية مع التعاكف توليد  ( ج

 الموقباف
اؼبسانبة يف تأىيل الطبلب تأىيبلن علميا ك تربويا حيث إف اؽبدؼ األساس  ( د

 متميز من الكفاءة لتلبيةللقسم يتمثل يف إعداد مدرسُت على قدر 
 اؼبشاركة يف دراسة اؼبشكبلت اللغوية كالعمل على عبلجها ( ق
 موزعة اؼبقرر .ِ

األقساـ  منقسم تعليم االلغة العربية جبامعة سوناف درجة الموقباف ىو  
األكاديبية بكلية الًتبية كالذم يهدؼ إىل إعداد معلمُت أكفاء يف اللغة العربية 

القسم درجة البكالوريوس يف اللغة العربية. يدرس الطبلب عمليان كتربويا . كيبنح 
( مقررا موزعة على شبانية فصوؿ دراسية ، كيبلغ عدد الساعات ُٔبالقسم )

( ساعة ؼبواد اإلعداد الًتبوم العاـ َُُ( ساعة ؛ منها )ُٓٓاؼبطلوبة للتخرج )
 ؼبختارة.( ساعات للدراسات أساعة ؼبواد التخصص يف اللغة العربية ، ) (ّٗ،)
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 : إنتاج نموذج تعليم النحو على أساس المدخل االتصالي  المبحث الثاني

قد انتهى الباحث يف عملية تطوير مبوذج التعليم اؼبطور على أساس اؼبدخل  
االتصايل ربت رعاية اػبرباء كعملية التجربة اؼبيدانية ؼبعرفة صبلحية التعليم اؼبطور. كيف 
ىذا اؼببحث، يريد الباحث أف يعرض البيانات اؼبضمونة يف تعليم النحو اؼبطور على 

( من ناحية عملية إنتاج مبوذج ُكونة من الناحيتُت، كىي أساس اؼبدخل االتصايل اؼبت
( كيفية تعليم النحو على أساس اؼبدخل ِتعليم النحو على أساس اؼبدخل االتصايل ، ك

 االتصايل. 

 عملية إنتاج نموذج تعليم النحو على أساس المدخل االتصالي . أ
 جمع المعلومات .ٔ

ت اؼبتكونة من الدراسات يف ىذا الصدد، قاـ الباحث بالبحث كصبع اؼبعلوما 
معة سوناف درجات اؼبكتبية كمبلحظات ميداف البحث بقسم تعليم اللغة العربية حبا

التالية كىي ربليل  استعداد الباحث يف تعيُت اػبطوة ذلك ألجل الموقباف. ككل
 اغباجات.

كأما الدراسات اؼبكتبية الىت اطلع عليها الباحث فهي تتضمن من اؼبراجع النظرية 
تطبيقية اؼبتعلقة بالتعليم كالتعلم من مداخل التعليم كطرائق التعليم كأساليبو أك كال

عن مباذج التعليم أك  اسًتاتيجيتو كتقويبو. ككذلك من النظرية اؼبعينة يف كجو التطوير
اسات من منتجات البحث اليت قاـ هبا الباحثوف كىي كما ذكر يف الدر  يف التطبيق

 .السابقة
راسات اؼبكتبية بسهولة، اعتمد الباحث على الكتب اؼبطبوعة كألجل ربقيق الد

كيبكننا ربميل ذلك بسرعة. كبذلك حصل  نيت الىت انتشرت اليـوكالكتب على اإلنًت 
الباحث على اؼبعلومات الكافية عن تعليم اللغة العربية كتعليم النحو من ناحية 

تعليم االتصايل كما حوؿ مداخلها كطرائق تعليمها حىت تقويبها كما يتعلق دبدخل ال
 تطوير كتصميم يف البحث التطويرم كىلم جرل.
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كأما مبلحظات ميداف البحث من خبلؿ صبع اؼبعلومات فهي من الدراسية 
اؼببدئية اليت تدكر يف الفصل الذم فيو عملية التعليم كالتعلم يف مادة اللغة العربية 

حبواسو  الباحث عمليةة من ظابلحم تعليم اللغة العربية. كىذه اؼبللمرحة األكىل بقس
 أنشطتو كاؼبعلم هبدؼ مراقبتو يف موقف تعليمو.مراقبتو يف موقف  دؼهب طالبكبو ال

 يف تقوَلكذلك كذلك من أجل اغبصوؿ على  معلومات تفيد يف اغبكم عليو، ك 
، كمن ناحية اؼبعلم يف تقوَل مناىج كطريقة تفكَته كقيمو كسلوكو الطالب مهارات

كسيلة مناسبة مع ذكم االحتياجات  تعتربىذه ك  تعليمو يف تعليم اللغة العربية. 
 عينة.تخداـ أدكات صبع اؼبعلومات اؼباسمع اػباصة 
كبالنسة لنجاح مبلحظة الفصل للدراسة اؼببدئية يف ىذا البحث، قاـ الباحث   

الباحث  حظةمبليسية اؼبراد ربقيقها من عملية الرئربديد األىداؼ باالعتماد على 
كىو معرفة كيفية تعليم النحو ضمن مادة اللغة العربية الىت فيها تعليم مهاراهتا بنفس 

موضع اؼببلحظة من ربديد اعبوانب السلوكية ( ِاؼبادة على سبيل النظاـ الوحدة، ك
من خبلؿ تقدَل ؿبتويات كىي سلوكية الطلبة اؼبشًتكُت يف عملية التعليم كالتعلم 

مكن استخدامها يف تربديد الطريقة اؼببلئمة اؼب( ّالنحو كؿبتويات مهارة الكبلـ، ك
كفق  منظمة تسَتاؼبقيدة ام بلحظة باؼب مناىج تعليم اللغة العربية كىيمبلحظة 

متكونة من أىداؼ تعليم اللغة العربية عامة كتعليم النحو خطوات كأىداؼ ؿبددة 
ق تعليمها كأساليبها ككسائلها التعليمية ككيفية تقويبها داخل أك خارج خاصة، كطرائ

 الفصل. 
بتسجيل ما يبلحظو مستخدمان عددان من  كللحصوؿ على ذلك، قاـ الباحث

ديد الزماف كاؼبكاف رب( ْك ،كأجهزة التصوير بطاقات اؼببلحظةمن األدكات اليت تعينو 
مستوم ثالث  َُِٓ أغسطسهبذا القسم، كىو يف شهر  جراء اؼببلحظةاؼبناسبُت إل

بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة سوناف درجات الىت تقع يف شارع باقبار كايت فاجَتاف 
تعليمية اليت تظهر فيها اعبوانب ال ربديد اؼبواقف( ٓببلموقباف جاكل الشرقية، ك
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خل الفصل الدراسي دامبلحظة الطالب من تتطلب الىت اؼبراد مبلحظتها  اإلضافية
 .اؼبختلفة امعيةكأثناء فبارسة األنشطة اعب امعيكالفناء اعب

كباإلضافة إىل ىذه اؼببلحظة عبمع اؼبعلومات، قاـ الباحث باػبطوات احملتوية   
 كصف إجرائي لسلوؾ موضع اؼببلحظةالباحث  ألىداؼ مبلحظة صارحربديد على 

منها  اؼببلحظة ك التسجيلكعملية  إلعداد للمبلحظةكا اؼببلحظة أدكاتإعداد ك 
الباحث عبمع اؼبعلومات  تلكتلك اػبطوات اؼبذكورة أسه ربليل نتائج اؼببلحظة.ك 

 اؼبراد ربقيها إىل ربليل اغباجات الىت سيشرح الباحث فيما بعد.
صبع اؼبعلومات يف ميداف البحث،  من نتائج مبلحظة الباحث أثناءكأما 

اسية من ىذه الدراسية اؼببدئية يف تعليم النحو دبادة حصل الباحث على اعبوانب األس
 اللغة العربية. كتلك اعبوانب فيما يلى :

 من ناحية استعداد الطلبة كاستجواهبم ( أ
 ُ.ْقد قاـ الباحث دببلحظة استجابة الطلبة فيما يأتى يف اعبدكؿ اؼبلحق 

اختبارات يف عملية التعلم كاشًتاكهم فيها طواؿ مستول دراسي كحصل على نتيجة 
. فوجد كالتعلم يف تلك اؼبرحلةقبل التعليم  َُِٓيف شهر سبتمبَت   مبدئية ؽبم

يف تعلم اللغة العربية كقواعدىا كيهتم باللغة  احث أف بعض الطلبة ؽبم رغبة كبَتةالب
باشًتاكهم يف التعلم كنشاطهم يف عملية  اىتماما كبَتا. كتظهر ىذه الرغبةالعربية 

 يو.التعلم كضباستهم ف

الستعداد الطلبة كأنشطتهم يف  كلكن من ناحية قدرة الطلبة، كجد الباحث سبثيبل  
، جد أف قدرة الطلبة غَت متساكيةك من خبلؿ االختبار التمهيدم حيث  التعلم كالتعليم
اؼبستول الثالث.  طالبا من ْْمن خبلؿ نتائج االختبار الذم اشًتؾ فيها كاتضح ذلك 

بناء على ذلك، يتوقع الباحث ؾبموعتُت، الضابط كالتجرييب. كجد الباحث نتيجة 
%( مل يقدر سباما على فهم قواعد النحو َٖاختبارهتم اؼببدئية أف بعض الطلبة ) 

األساسي كاستخدامها التطبيقي يف االتصايل مع أف ىؤالء قد عرفوا ىذه اؼبادة يف مادة 
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( تركيب اعبملة ِ(تركيب اعبملة االظبية، كُ، كتلك القواعد ىي : النحو السابقة
( أدكات االستفهاـ ككيفية ٓ( الًتكيب اإلضايف، كْ( النعت كاؼبنعوت، كّالفعلية، ك

بتصنيف الباحث  دد كاؼبعدكد. بناء على ذلك، قاـ( العٕ( الظرؼ، كٔاستعماؽبا، ك
أهنم يعدكف من الصنف اؼبنخفض بنسبة الستعداداهتم، يوجد الطلبة إىل ؾبموعتُت كفقا 

% حيث مت عددىم َِطالبا كمن الصنف اؼبرتفع بسبة  ّٓ% حيث مت عددىم َٖ
 طبلب. يتضح ىذا فيما يأيت : ٗ

 
 ُ.ْالرسم البياٍل 

 تصنيف الطلبة على مستواىم يف الفصل

كثَتا يف قدرة الطلبة كىذا اؼبظهر يدؿ على أف تعليم النحو من قبل مل يتأثر  
كتابيا كشفهيا. كمن ىنا، يتأكد الباحث يف تطوير تعليم مواد النحو   على تطبيقو

لًتقية مهارة الكبلـ كربسينها من جهة القواعد عند التكلم. كشرح البيانات من 
 اؼببلحق. يف ُ.ْظة فهو يف اعبدكؿ اؼببلح

كمن مث، إف احملاضر اقتصر على استخداـ الطريقة الواحدة أك األسلوب غَت 
نوع ؼبواجهة الطلبة غَت اؼبتناجسة. بذلك، هبب عليو استخداـ الطرؽ كاألساليب مت

 النحوية اؼبتجهة إىل تنمية اؼبهارات.  داؼبتنوعة تبعا ألغراض تعليم القواع

 من ناحية اؼبنهج الدراسي  ( ب
قبل بداية  قد قاـ الباحث دببلحظة كيفية تعليم اللغة العربية يف ىذا القسم 

األىداؼ اؼبرجوة ككيف ربقيقها على فيو  الباحث البحث. كاطلع البحث يف ميداف

0%

50%

100%

قدرة 
 الطلبة

 نسبة مائوٌة

 مرتفع

 منخفض
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 يف تعليم اللغة العربية بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة سوناف درجات جاكل شرقية.
لطلبة على ا قدرةىي الكفاية اللغوية ك غبصوؿ على كأما األىداؼ اػباصة فهي ا

 سبييزان كإنتاجان كنظريان ككظيفيان  م بًتاكيبها األساسية للغة العربيةأالقواعد  مينظت
 .اليومي ككذلك للفهم كاالستخداـ يف التطبيق

تعليم النحو ىو من  اؽبدؼ كأما بالنسبة ؼبادة تعليم اللغة العربية، فحيدد أف
اللغة  استخداـعلى ألجل التكلم كالتحدث. كاؼبطلوب من الطلبة ىنا أف يقدركا 

 . يف اغبياة اليومية العربية

 احملاضر كطريقة تعليمو اؼبستخدمةأداء  ( ج
للحصوؿ على فكرة عن قدرات كأداء احملاضر، مٌت اغبصوؿ على البيانات من 
خبلؿ اؼببلحظة الذم بُت كيف يتٌم احملاضر يف تنفيذ عملية التعلم يف الفصوؿ 
الدراسية. كجد الباحث البيانات كاؼبعلومات عما يتعلق بكفاية كأنشطة احملاضر يف 

 . ِ.ْالتعلم جبمع اؼبعلومات من خبلؿ اؼببلحظة يف اعبدكؿ التعليم ك 
اعتمادا على اؼببلحظة، يتضح للباحث أف احملاضر مل يقم باستفادة ؿبتويات 
اؼبادة التعليمية كفق حياة الطلبة اليومية يف أثناء عملية التعليم كالتعلم الىت هتتم 

إىل تنمية مهارة اللغة العربية،  باألنشطة التواصية، كمل يقم باستخداـ الطريقة اؼبؤدم
كالتعليم مل يًتكز على الطالب كىو مل يستفيد نوعا من الوسائل التعليمية اؼبعينية، 
ككذلك بالتقييم غَت متعدد ؼبعرفة الكفاية النحوية التطبيقية. كتتمثل تلك اغبالة يف 

 نتائج اؼببلحظة حيث يشَت معدؿ الدرجات إىل "ناقص " فيها.
ستفادة الطريقة التعليمة يف ىذا القسم، استخدـ اؼبعلم طريقة كبالنسبة ال

طريقة القواعد كالًتصبة يف استخداـ . قاـ اؼبعلم ببالنسبة لكل مادة يعلمهاالتعليم 
تعليم القراءة كالًتصبة كبطريقة القياسية يف تعليم القواعد كبطريقة السمعية كالبصربية يف 

اؼبزدكجة يف مادة كاحدة كيف لقاء  الطرؽدـ اؼبعلم االستماع كالكبلـ. كمل يستختعليم 
 . كاحد عند تعليم اللغة العربية
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لنسبة كالطريقة القياسية اؼبستخدمة لدل اؼبعلم بتقدَل النظريات اؼبًتتبة با
األمثلة اؼبساعدة يف فهم نظرية القواعد. كيف ىذا للموضوعات النحوية مث قٌدـ 
ة اؼبوجودة يف  لشرح ؿبتويات النحو مأخوذةن من األمثلالتعليم، كانت األمثلة اؼبقٌدمة 
 كتاب النحو مثل اآلجركمية.

كمن تلك اؼبعلومات الىت حصل الباحث عليها بالدراسية اؼبكتبية كدببلحظة 
عملية التعليم كالتعلم يف الفصل من نواحي الطلبة كاؼبعلم كاؼبنهج الدراسي، استمر 

. كىذه اؼبعلومات أف يصمم اؼبنتج اؼبنشود قبلالباحث ىذا البحث بتحليل اغباجة 
 ؽبا دكر مهم للباحث لتعيُت اػبطوات اؼبشَتة إىل إنتاج اؼبنتج الدقيق كالصحيح.

 تحليل الحاجة .ٕ
كبعد أف يقـو الباحث جبمع اؼبعلومات الشاملة عما يتعلق بالتعليم كما حولو،  

ع البحث. لذلك، اذبو الباحث إىل ما يسمى بتحليل اغباجات هبذا القسم كموضو 
( احملتوم على ربديد مبوذج اػبطوات يف تعليم planningتخطيط )بابتدأ الباحث 

سبقها الباحث بتعيُت اؼبوضوعات النحوية  حو على أساس اؼبدخل االتصايل الذمالن
كاؼبوضوعات االتصالية ككظائف اللغة العربية اؼبستخدمة كاألفكار العامة ككذلك 

 ات اؼبتطلبة من معايَت الكفاءة كالكفاية األساسية.أىداؼ التعليم كالكفاي
( ِ( التعريف من النموذج، كُكصورة النموذج التعليمي اؼبخطط تضمنت من : 

( اػبطوات ٓ( الوسائل اؼبستخدمة ك ْ، ك( الكفاية اؼبطلوبةّما كمبلؿبها، كأىدافه
ؼ كاؼببلمح تدؿ اؼبقًتحة. التعريف يشَت إىل موقع النموذج يف تعليم النحو، كاألىدا

على أغراض التعليم باالستفادة من النموذج، كالكفاية اؼبتطلبة تقع أساس عملية 
التعليم كالتعلم حسب اؼبنهج الدراسي اؼبستخدـ، كالوسائل التعليمية كوسيلة التعليم 
اؼبعينة لشرح ؿبتويات النحو الوظيفي لتنمية الكبلـ، ك اػبطوات اؼبقًتحة تتعلق 

ليم كالتعلم اليت فيها األنشطة االتصالية كاستنتاج ؿبتويات النحو بإجراءات التع
 الوظيفي حسب موضوعاتو اؼبعٌينة.



111 

 

 
 

اعتمادا على ماذكر، عٌُت الباحث مشركع تصميم النموذج التعليمي على أساس 
 اؼبدخل االتصايل لًتقية الكبلـ فيما يلى :

 : مشركع تصميم النموذج التعليميّ.ْاعبدكؿ 

 محتويات
 الموضوع

............. 

 )الموضوع العام(

 : ............................................ اؼبوضوع النحوم -
 : ............................................ االتصايل  اؼبوضوع -
 موضوع اللغة الوظيفية: ........................................... -
 ............................................:  األفكار العامة -

 

تعريف 
 النموذج

 التعريف    ..........................................................

أىداف 
 التعليم

 أىداؼ النموذج كمبلؿبو ..............................................

......................................................الكفاية اؼبتطلبة  المعيار  
الوسائل 
 المساعدة

 الوسائل اؼبستخدمة ..................................................

 اػبطوات التعليمية اؼبقًتحة ............................................ أنشطة التعليم 
 

التعليم بالنسبة ألنشطة التعليم اؼبطور إىل ثبلث بذلك اؼبشركع، انقسم ىذا 
مراحل كلكل مرحلة خطوات مقًتحة، فاؼبرحلة األكىل بتوفَت ما وبتاج إليو التعليم. 
كاؼبرحلة الثانية تتعلق بعملية التعليم االتصايل منها االطبلع كالعرض كاحملاكة ككالربط 

كمنها التطبيق كاالكتماؿ الذم فيو كالتعميم. كاؼبرحلة الثالثة تتعلق بتقوَل األنشطة 
 التدريبات. 

كاػبطوة التالية بعد ربديد النموذج التعليمي من ذلك التخطيط، جٌرب الباحث 
بتقديبها مع اؼبعلم كبعض الطلبة يف عملية التعليم كالتعلم يف الفصل. كفيو حصل 
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إىل ىذا الباحث اعبوانب اؼبفيدة من استجواب كآراء الطلبة كاؼبعلم يف حاجات 
 كهبرم ىذا التقدَل.  ط قبل أف يصمم الباحث اؼبنتج األخَتالتخطي

 تطوير المنتج .ٖ
واد التعليمية  من الكبلـ يف ىذا اغباؿ، عقد الباحث يف أكؿ مرة هتيئة اؼب 

على اؼبدخل االتصايل مث ؿبتويات النحو احملددة باؼبستول الدراسي مث قاـ  القائم
( Brumfit,1980الباحث بأخذ النموذج التعليمية اؼبعتمدة على اػبطة عند بركفيت )

يف ناحية تقدَل ؿبتويات اؼبادة النحوية حوؿ كظائف اللغة بالطريقة االستقرائية 
 ايل. ها على أساس اؼبدخل االتصمكخطوات تعلي

كلتوضيح أنشطة عقدىا الباحث يف ىذا التطوير بالدقة، يشرح البياف فيما 
 يلى :

 ة موضوعات اؼبواد االتصالية الداعمة للقواعد النحويةيئهت ( أ
كألجل التطوير بتهيئة اؼبواد التعليمية من الكبلـ القائمة على اؼبدخل  

اقعية كىي اؼبعلومات االتصايل، قيد الباحث موضوعات اؼبواد إىل طبسة موضوعات ك 
عن النفس كاغبياة اليومية كاؽبوايات كالدراسة كالعطلة. كؿبتويات ىذه اؼبوضوعات 

 حصل عليها الباحث من كتب منتشرة كأبدعها مث جعلها مادة خاصة.
معلومات التعريف كأما هتيئة موضوع اؼبعلومات عن النفس فَتيد الباحث فيو 

ما  شخصمن أجل أف تعرؼ بشكل متفرد الشخصي اليت من اؼبمكن أف تستخدـ 
أخرل لتعريف  مصادرأك مكاف تواجده أك اليت من اؼبمكن استخدامها باإلضافة إىل 

كيف ىذا اؼبوضوع قٌدـ الباحث ما يتعلق باؼبوضوع كىو اسم النفس  .شخص ما بعينو
كمسقط الرأس كتاريخ اؼبيبلدم كالسن كالعمر كاعبنس كالعنواف كاؼبهنة كرقم اعبواؿ 

 كرقم اؽباتف كاؽبواية كاعبامعة كاعبنسية.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1
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ؤشراهتا ككسائلو ككذلك، يف ىذا اؼبوضوع حدد الباحث الكفايات اؼبرجوة كم
عبودة تعليمها كتعليقها بالنحو. كىذه الكفايات متكونة من معيار الكفاءة كالكفاءة 

 األساسية. 
ة هي أف الطالب يتطلب أف يفهم نظريكأما بالنسبة  إىل معايَت الكفاءة ف

النحو ككيفية تطبيقها عرب التعبَتات من النصوص أك اغبوارات. كأما الكفاءة 
حوؿ معلوماتو  ف وبلل النحو من خبلؿ التواصلالطالب يتطلب منو أاألساسية فإف 

 الشخصية كيدرؾ التطبيق االتصايل فيها. 
مث أف اؼبؤشرات اؼبطلوبة أف يستطيع الطالب أف يطٌبق موضوعات النحو 

حسب اؼبوضوع اؼبطلوب عن اؼبعلومات الشخصية بإلقاء التعبَتات أماـ  جيدا
سئلة عن اؼبعلومات الشخصية كقواعدىا النحوية كأف الزمبلء كيستطيع أف هبيب األ

يربط بُت النص أك اغبوار من ناحية التعبَتات كالنحو اؼبتكونة من الًتاكيب 
عوت كاعبملة االظبية. مث قاـ الباحث من كسائل تعليمها بصورة ناإلضافية، النعت كاؼب

 اؼبعلومات الشخصية كبطاقة التحكم كالرقابة. 
عبارة تستخدـ لئلشارة إىل ع اغبياة اليومية فَتيد الباحث فيو كأما هتيئة موضو 
اغبياة اليومية يبكن كصفها بأهنا اغبياة الدنيوية، ك  شخص. الطريقة اليت يعيش هبا

كحياة الركتُت اليومي اؼبتبلحقة بأياـ السنة، أك تلك اغبياة الطبيعية كاؼبعتادة بشكل 
اؼبوضوع ىو من حياة الطلبة اليومية إما يف  . مث أف موضوع اغبياة اليومية يف ىذاعاـ

 اعبامعة أك خارجها العادية. 
ككذلك، يف ىذا اؼبوضوع حدد الباحث الكفايات اؼبرجوة كمؤشراهتا من ىذا 
اؼبوضوع ككسائلو عبودة تعليمها كتعليقها بالنحو. كىذه الكفايات متكونة من معيار 

ىل معايَت الكفاءة فهي يف نفس الكفاءة الكفاءة كالكفاءة األساسية. كأما بالنسبة  إ
مع اؼبوضوع السابق ألف معيار الكفاءة لكل موضوعات يف ىذا اؼبستول الدراسي. 
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اؼبستخدمة استوت مع اؼبذكور إال  ة إىل الكفاءة األساسية كالوسائلككذلك بالنسب
 أف يغَت الباحث عن اسم اؼبوضوع فقط.

ق فهي على الطالب أف يطبٌ  فأما اؼبؤشرات اؼبطلوبة يف ىذا اؼبوضوع
حسب اؼبوضوع اؼبطلوب عن اغبياة اليومية بإلقاء التعبَتات  موضوعات النحو جيدا

أماـ الزمبلء ك أف هبيب األسئلة عن اغبياة اليومية كقواعدىا النحوية ك أف يربط بُت 
 النص أك اغبوار من ناحية التعبَتات كالنحو اؼبتكونة من الًتاكيب اإلضافية، النعت

 عوت كاعبملة الفعلية.نكاؼب
األٍعمىاؿ :دبعناىا األساسي كىيكأما هتيئة موضوع الدراسة فَتيد الباحث فيو 

مبط أك شكل  ىيذاتيَّة ال . كمن ناحيتهااٍلمىٍدرىًسيَّة ، أىم ربىًٍصيلي العيليوـً كىاٍلمىعىاًرؼً 
كىنا، كانت . للدراسة حيث يكوف الشَّخص مسئوالن إىل حدٍّ كبَت عن إرشاد ذاتو

 الدراسة موضوعنا للحدث عما يتعلق من أنشطتها يف اعبامعة لدل الطلبة.
ككذلك، يف ىذا اؼبوضوع عن الدراسة حدد الباحث الكفايات اؼبرجوة 
كمؤشراهتا من ىذا اؼبوضوع ككسائلو عبودة تعليمها كتعليقها بالنحو. كىذه الكفايات 

شرات. ككل من ذلك قد استوت ة كاؼبؤ الكفاءة كالكفاءة األساسي متكونة من معيار
 مع اؼبوضوع اؼبذكور يف اغبياة اليومة.

يبارس  اأك اىتمام امنتظم نشاطاكأما هتيئة موضوع اؽبواية فَتيد الباحث فيو 
أك الراحة. كىي تشمل ىوايات اعبمع ك  اؼبتعةبقصد  أكقات الفراغيف الغالب خبلؿ 

صد هبا ربقيق األجر كبَتة ك ال يق معرفةك  مهاراتحيث تؤدم إىل اكتساب  الفنوف
كموضوعنا ىنا عن اؽبواية فهو يتحدث عن ىواية الطلبة أك مرة يف  .تسليةك إمبا ال

 أنشطتهم اغبياتية.
ككذلك، يف ىذا اؼبوضوع عن اؽبواية حدد الباحث الكفايات اؼبرجوة 
كمؤشراهتا من ىذا اؼبوضوع ككسائلو عبودة تعليمها كتعليقها بالنحو. كىذه الكفايات 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
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شرات. ككل من ذلك قد استوت الكفاءة كالكفاءة األساسية كاؼبؤ  متكونة من معيار
 مع اؼبوضوع اؼبذكور يف اغبياة اليومة.

يئة موضوع العطلة كىو اؼبوضوع اآلخر اؼبصمم يف ىذا البحث فَتيد كأما هت
أك يف خبلؿ  األسبوعيـو أجازة وبصل عليو اؼبوظف أك الطالب يف هناية الباحث فيو 

عطلة الطلبة يف  وعنا عن العطلة فهو يتحدث عنض. كأما مو السنة الدراسية للطالب
 حياتو.

ككذلك، يف ىذا اؼبوضوع عن العطلة حدد الباحث الكفايات اؼبرجوة 
كمؤشراهتا من ىذا اؼبوضوع ككسائلو عبودة تعليمها كتعليقها بالنحو. كىذه الكفايات 

ستوت شرات. ككل من ذلك قد االكفاءة كالكفاءة األساسية كاؼبؤ  متكونة من معيار
 مع اؼبوضوع اؼبذكور يف اغبياة اليومة.

 هتيئة موضوعات النحو ( ب
كألجل التطوير بتهيئة ؿبتويات النحو اؼبتعلقة بًتقية الكبلـ القائمة على  

اؼبدخل االتصايل، قيد الباحث اؼبوضوعات النحوية اؼبناسبة ؽبذا اؼبستول الدراسي يف 
صل عليها الباحث من مقررات مادة اللغة العربية. كؿبتويات ىذه اؼبوضوعات ح

اؼبنهج الدراسي كمن احتياجات اؼبعلم يف مشكلة تعليم النحو ألجل ربسُت كبلـ 
ختبار الشفهي م اللغة العربية بعد ما قاـ باالالعربية بقسم تعلي الطلبة يف مادة اللغة

 ؼبعرفة اؼبشكبلت يف النحو.
الًتكيب اإلضافية كالًتكيب من كأما موضوعات ىذه احملتويات اؼبوجودة فهي تقتصر على 

النعت كاؼبنعوت كاعبملة االظبية كاعبملة الفعلية كأدكات االستفهاـ كالعدد كاؼبعدكد 
كاؼبنادل. كىذه اؼبوضوعات يف تعليمها يتعلق دبهارة الكبلـ ألف تعليمها لتحسُت الكبلـ 

 م كالتطبيقي.عرب التعبَتات الشفهية، كالعبلقة بينهما كتوئماف يتداخبلف بُت النظر 

عند  syllabusاػبطة دبهارة الكبلـ، قاـ الباحث ب النحوىذه  كبالنسبة لعبلقة
بتقدَل القواعد كاألساس يف التعليم االتصايل. كمادة ( Brumfit,1980بركمفيت )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9
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القواعد تتكوف من القواعد اؼبًتتبة اليت فيو الوظائف اؼبدٌكرة حوؿ القواعد اؼبدركسة. 
 تعليم القواعد هبرم تدرهبيا من أبواب القواعد اؼبعدة. ككيفية تقدَللذلك، مبوذج 

 كفيما يلى صورة إعداد النحو  على تلك اػبطة: .القواعد هبذا النموذج استقرائيا
 

  
 
 
  
 
 

  
 

 ِ.ْالرسـو البياٍل :
 (ٕٓٓفي الفرقان، بركمفيت ) syllabusإعداد مادة النحو على خطة  

 
دة النحوية كاؼبادة االتصالية ااؼب كإضافة إىل ذلك اؼبنهج، ىناؾ اندماج

كىذا دبعٌت موضوع كاحد من النحو  .يف اؼبنهج اؼبطور اؼبتدخلة يف عملية تعليمها
كلتوضيح دكرىا اؼبوضوعي فيما  يبكن أف يعرب دبوضوعات ـبتلفة من كظائف اللغة.

 يلى البياف كما يف اعبدكؿ:
 
 
 
 

 اعبملة االظبية 

 اعبملة الفعلية

 النعت كاؼبنعوت

 الًتكيب اإلضايف
 االستفهاـ

 الًتكيب الظرفية
 العدد كاؼبعدكد
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 ْ.ْاعبدكؿ 
 اؼبوضوعات النحوية كاالتصالية

 وظائف اللغة التركيب الموضوع

 –التعارؼ 

 اؼبعلومات الشخصية

 اعبملة االظبية
 الفعليةاعبملة 

 الًتكيب النعيت
الًتكيب اإلضايف  

 االستفهاـ
 الًتكيب الظريف
 العدد كاؼبعدكد

 

 

التحيات كالدعوات، السؤاؿ 
أك التعبَت عن طلب 

 اؼبعلومات

 التعبَت عن إلقاء اؼبعلومات

 التعبَت عن الشكر

 

 اغبياة اليومية

 الدراسية

 اؽبواية

 العطلة

 
شَت إىل شكل كاحد موضوع من تلك اؼبوضوعات اؼبطورة عٌلم اؼبعلم ي ككل
أك إىل شكل كاحد من الوظائف  العديدة إمكانو للتعبَتات الوظيفية النحومن ؿبتول 

عناصر اللغة بُت إمكانو للًتاكيب النحوية العديدة. كذلك دبعٌت أف فيو كحدة اغبصة 
 ئات األفكار كفئات الوظائف االتصالية(. )الًتكيب النحوية( كفن اللغة االتصالية )ف

من مثاؿ مبط كاحد من القواعد للوظائف  ّ.ْكفيما يلى الرسـو البياٍل 
 العديدة من تعبَت اللغة ككذلك العكس:

 
 
 
 
 

 الجملة االسمية

 لتقدَل األشياء

 لطلب اؼبعلومات

 إللقاء الشكر
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 ّ.ْالرسم البياٍل 
 ط اؼبادة التعليميةامبصورة أ

 
 

 ة اػبطوات اؼبقيدةئيهت ( ج
كينقسم ىذا التعليم إىل ثبلث مراحل كلكل مرحلة خطوات مقًتحة،  

. كاؼبرحلة كىي التمهيد أك االستعداد فاؼبرحلة األكىل بتوفَت ما وبتاج إليو التعليم
التمهيد أك االستعداد، االطبلع، الثانية تتعلق بعملية التعليم االتصايل منها 

التعميم. كاؼبرحلة الثالثة تتعلق بتقوَل األنشطة كمنها الًتبيط ك  التمثيل كاحملاكة،
 .بيق كاالكتماؿ الذم فيو التجربات السياقيةالتط

دخل االتصايل كل منها يكوف من خطوات تعليم النحو على أساس اؼب
ؼبهارة الكبلـ. كاػبطوات يف ضوء ىذا اؼبدخل تتجو إىل األنشطة اؼبؤدية إىل 
التواصل باللغة العربية كباستخداـ األمباط النحوية الىت عٌمت تطبيقها حوؿ عملية 

 التواصل بالعربية الفصحى.

 

 

 

 

 إلقاء الشكر

 اعبملة االظبية

النعيت الًتكيب  

 اعبملة الفعلية
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 كلتوضيح ذلك، تظهر تلك التخطوات فيما يلى:

 

 
 

 

 

 

 :ْ.ْالرسم البياٍل 

 سلسلة مبوذج التعليم القائم على أساس اؼبدخل االتصايل 

تلك اػبطوات اؼبقًتحة اعتمدت على تعليم القواعد استقرائيا كتقديبو 
على مبوذج بركمفيت من خبلؿ التعبَتات الشفهية عرب ؿبتويات النحو احملددة 
حسب مستويات الطلبة يف مرحلتهم اعبامعية. اػبطوات تدٌرب الطلبة تعويد 

اغبوارات اؼبقيدة استخداـ النحو تطبيقا شفهيا بعناية األنشطة االتصالية من 
فهي  اؼبراحل التعليميةتلك النقط األساسية من الواقعية حسب حياهتم اليومية. 

 : فيما يلى

 ( introductionالتمهيد واالستعداد )  (ٔ
o .ربضَت احملاضرة كىو األساس الواقعي قبل تطبيق عملية التعليم كالتعلم 
o  إعداد الطلبة ؼبواجهة عملية احملاضرة 

 )التمهيد
(واالستعدادأ  

العرض  االطالع
 والمحاكة

 الربط والتعميم
التطبيق 

 االكتمالو 

 



119 

 

 
 

ؼبوضوع وؿ يف ادخيئة الطلبة قبل الاللمحة الدراسية لته التمهيديهدؼ ىذا 
 اؼبدركس.

 (viewing)   االّطالع (ٕ
o  ربضَت مباذج كظائف اللغة اؼبستخدمة كفيو إيضاح كوف التعليم ذا معٌت

لطلبة. ككذلك فيو كجود ألف ىنا توضيح مبدأ االتصاؿ ل لدل الطلبة
إىل  اؼبعلم كمساعد اؼبتعلم اؼبتجوم، التفاعل اغبميم بُت اؼبعلم كاؼبتعل

 تعويد التكلم باللغة العربية.

 الوظيفة االتصالية معرفةإىل سبكُت اؼبتعلم من  ه اؼبرحلةدؼ ىذهتي  
 .بتحضَت مباذج كظائف اللغة اؼبستخدمة كالتعارؼ بأساليب اللغة الوظيفية

 ( Presentations&Simulations) العرض والتمثيل (ٖ
o  اؼبدركس من اغبوارات الىت فيها عناصر النحو من عرض أمثلة التواصل

 خبلؿ التكلم
o  تعويد التواصل لًتسيخ اؼبهارة كالقاعدة من خبلؿ التكلم بالنسبة إىل

اؼبوضوع. كفيو كجود األنشطة التواصلية من اػبصائص االتصالية 
 اؼبطلوبة.

o األنشطة االتصالية اؼبكثفة 

 الوظيفة االتصالية قتطبي يهدؼ ىذا إىل سبكُت اؼبتعلم من ربقيق

 ( Comparison&Generalizationط والتعميم ) يربتال (ٗ
o  تربيط التواصل كالقاعد النحوية اؼبطلبوبة بعد األنشطة االتصالية. كىنا

كجدنا أف القواعد مدركسة خبلؿ كظيفة التواصل الىت ىي من خصائص 
 ىذا اؼبدخل االتصايل.
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o  ذه اػبطوة، كجدنا تعليم اؼبدركسة كاستنباطها. كيف ى النحواستنتاج
 القواعد يعقد على االستقرائي من التعبَتات االتصالية.

كبربطها بالسياؽ اللغوم  استقرائيةيهدؼ ىذا إىل تقدَل القواعد بطريقة 
هبعل من عملية تعلمها يف ك م اؼبتعلم يف كثَت من األحياف تاالتصايل الذم يه

 بدقة. النحوسهولة. كىذه اػبطوة جزء من فهم غاية ال

 (  Completion&Aplication التطبيق واالكتمال ) (٘
o  من خبلؿ التكلم اعبديد النحوتطبيق 
o التدريبات العديدة الوظيفية عن النحو التطبيقي 

ة كقدر  ة الكبلـهار قواعد اللغة العربية كميهدؼ ىذا إىل ربقيق التكامل بُت 
ككذلك التدريبات إلتقاف ىذه اؼبادة من  على سبثيل اؼبواقف اغبياتية.اؼبتعلم 

 ناحيتُت، النحو كالكبلـ.

 الخبراء اإلنتاج منتصديق  .ٗ
يف ىذا الصدد، قاـ الباحث بتصديق اؼبنتج الذم انتهى تطويره من قبل  

الباحث نفسو. كىذا اؼبنتج اليتم صدؽ إال بعد أف يصحح كيصدؽ اػبرباء اؼبتأىلُت 
، قدـ تعليم النحويف ىذا األمر. لذلك، يف أكؿ مرة بعد أف ينهى الباحث تطوير 

اللغة العربية من ناحية مبوذج التعليم  الباحث ذلك اؼبنتج إىل اػبرباء يف ؾباؿ تعليم
كموادىا التعليمية من الًتاكيب النحوية ككظيفية الكبلـ لبلتصاؿ للحصوؿ على 
تقديراهتم كتعليقاهتم كارشاداهتم لتكميل ىذا النموذج اؼبطور على أساس اؼبدخل 

 االتصايل.
يق أضبد قدـ الباحث ذلك اؼبنتج إىل ثبلثة خرباء، كىم األستاذ الدكتور توف

درديرم بيوكياكرتا كاألستاذ الدكتور عينُت دباالنج ك كالدكتور تولوس مصطفي 
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بيوكياكرتا. كنتيجة التصديق منهم جعلها الباحث أساسا يف تقدَل اؼبنتج مع معلم 
 اللغة العربية. كىذه النتيجة جزء أكؿ من اؼبنتج البلئق للتطبيق فيما بعد.

كؼبعرفة نتائج التصديقات، يف ىذا البحث، يقدـ الباحث التصديق من 
اؼبطور على أساس اؼبدخل االتصايل،  تعليم النحوىؤالء اػبرباء ؼبعرفة مدل صبلحية 

كفيو نتائج ربكيم اػبرباء عن ىذا التعليم اؼبطور حىت يكوف مناسبا بتجربتو كفعاليتو 
 يف اؼبيداف.

ػببَت األكؿ يف التعليم على مدخل االتصايل الىت فتشها نتائج تصديق اإلنتاج من ا  ( أ
 األستاذ الدكتور توفيق أضبد دردير اؼباجستَت.

أما نتيجة التحكيم ألكؿ مرة فهي من اػببَت األكؿ الذم فتش ىذا اؼبنتج.  
(، ٓ.ْكحصل الباحث على تصحيحو كىو كما  اؼببسوط يف اؼببلحق )اعبدكؿ 

 كفيما يلى نتيجتو :

     xََُ ِٖ:  )%( النسبة 
         ٗٓ 

 % ) فبتاز(ُّ.ٖٔ=                         

 

كالتحليل من نتائج االستبانة للخبَت األكؿ، رأل األستاذ الدكتور توفيق  
لًتقية الكبلـ أف التعليم اؼبطور  تعليم النحوأضبد درديرم كاػببَت األكؿ من ناحية 

(، كمن جهة االفًتاضات، كاف ىذا  ُّ.ٖٔالذم أعده الباحث جيد جدا )
التعليم معتتمدا على النظريات البسيطة كالسهلة يف التقدَل، كىذا التعليم على 
اؼبدخل االتصايل تأسس على أساس تعليم النحو لًتقية مهارة الكبلـ. كمن ناحية 

ذلك مناسب و التعليم قد استند إىل تعليم النحو يف ضوء االتصاؿخصائصها، ىذا 
 .لتعليم النحو لًتقية مهارة الكبلـ
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ككذلك، ىذا التعليم يكوف ابتكاريا، فعاال كجذابا كيبكن أف يطور ابداع 
تعليم لدل الطلبة. كمن ناحية خطوات تقدَل النموذج، رأل اػببَت أف اػبطوات 

ظمة كمرتبة كذلك مناسب بأمباط تعليم النحو كالكبلـ يف تقدَل عملية التعليم من
ككذلك مناسب باؼبدخل االتصايل كسبكنو تنمية كفاية الطلبة يف التكلم كتقوية  
كفاية اللغة القواعدية كؽبا عبلقة قوية بُت الطريقة، اؼبادة كاؼبدخل اؼبستخدـ. 

ص اؼبنطوقة سهلة كمن ناحية اؼبواد التعليمية، رأل اػببَت أف اغبوارات أك النصو 
للطلبة كؽبا حدكد كاضحة كمناسبة بأىداؼ منهج تعليم النحو كالكبلـ لقسم 
تعليم اللغة العربية باعبامعة كاؼبناسبة بُت اؼبدخل كالتخطيط كاإلجراءات 

 كزبصيص الوقت. 

االختبار يف ىذه الوحدة  كأما من كجو التدريبات فرأل اػببَت األكؿ أف 
لكفاية اللغوية كالًتكيب. كاألمثلة التواصلية مع قواعدىا يف شكل فعاؿ ؼبعرفة ا

مناسبة باؼبادة كاللغة التطبيقية، ككانت التدريبات تتناسب بأىداؼ التعليم، كىي 
التدريبات يف ىذا النموذج يبكنها تقييم فهم النحو كمهارة الكبلـ لًتقيتها 

لى تفهيم نظرية باؼبدخل االتصايل، ككذلك كانت أمباط التدريبات قد قامت ع
 كتطبيق اللغة العربية. النحو

نتائج تصديق اإلنتاح من اػببَت الثاٍل يف تعليم النحو على أساس مدخل  ( ب
 االتصايل الذم فتشو األستاذ ؿبمد عينُت.

بعد ما قٌدـ الباحث اؼبنتج كفتشو اػببَت األكؿ، قدمو الباحث إىل اػببَت 
تعليم دخل االتصايل من ناحية كيفية على أساس اؼب تعليم النحوالثاٍل يف ؾباؿ 

كفيو اؼبواد النحوية كاغبوارات الشفهية الداعمة  كىو األستاذ الدكتور ؿبمد  النحو
 عينُت اؼباجستَت كمعلم اللغة العربية جبامعة ماالنج اغبكومية.
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كلقد قاـ اػببَت الثاٍل بتصحيح التعليم اؼبطور على أساس اؼبدخل 
حث حسب العناصر اليت عينها الباحث لتطوير التعليم االتصايل الذم أعده البا

(، ٓ.ْاالتصايل. كىذه العناصر اؼبصححة لديو مبسوطة يف اؼببلحق ) اعبدكؿ 
 كفيما يلى نتيجتها :

 

     xََُ ُٔ:  النسبة )%(
         ٗٓ 

 % ) جيد(ُِ.ْٔ=                         

 

يف  رأل اػببَت الثاٍل من ىذا النموذج اؼبطوركربليل  البيانات من اػببَت الثاٍل أنو 
( أف النموذج الىت أعدىا الباحث مازاؿ مقبوال كوبتاج إىل التنقيح ٔ.ْاعبدكؿ )

( من حيث النموذج ك من جهة االفًتاضات معتتمدة على ُِ.ْٔمرة ثانية )
النموذج على اؼبدخل االتصايل  البسيطة كالسهلة يف التقدَل، ىذا النظريات
على أساس تعليم النحو لًتقية مهارة الكبلـ. كمن ناحية خصائصها،  تأسست

 ىذا النموذجو قد استندت إىل تعليم النحو يف ضوء االتصاؿ ىذا النموذج
 .مناسبة لتعليم النحو لًتقية مهارة الكبلـ

تكوف ذات ابتكارية، فعالة كجذابة كيبكن أف  ىذا النموذجككذلك، 
. كمن ناحية خطوات تقدَل النموذج، رأل اػببَت تطور ابداع تعليم لدل الطلبة

مناسبة بأمباط  ىذا النموذجأف اػبطوات يف تقدَل النموذج قابلة منظمة كمرتبة ك 
تعليم النحو كالكبلـ ككذلك مناسبة باؼبدخل االتصايل كسبكنها تنمية كفاية 

نموذج، اؼبادة الطلبة يف التكلم كتقوية كفاية اللغة القواعدية كؽبا عبلقة قوية بُت ال
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كاؼبدخل اؼبستخدـ. كمن ناحية اؼبواد التعليمية، رأل اػببَت أف اغبوارات أك 
النصوص اؼبنطوقة سهلة للطلبة كؽبا حدكد كاضحة كمناسبة بأىداؼ منهج تعليم 
النحو كالكبلـ لقسم تعليم اللغة العربية باعبامعة كاؼبناسبة بُت اؼبدخل كالتخطيط 

 ت. كأما من كجو التدريبات فرأل اػببَت الثاٍل أف كاإلجراءات كزبصيص الوق

االختبار يف ىذه الوحدة يف شكل فعاؿ ؼبعرفة الكفاية اللغوية كالًتكيب، كاألمثلة 
التواصلية مع قواعدىا مناسبة دبادة كاللغة التطبيقية، ككانت التدريبات تتناسب 

نها تقييم تفهم يبك ىذا النموذجبأىداؼ التعليم كطريقتو، كىي التدريبات يف 
النحنو كمهارة الكبلـ لًتقيتها باؼبدخل االتصايل، ككذلك كانت أمباط التدريبات 

 كتطبيق اللغة العربية. النحوقد قامت على فهم نظرية  ىذا النموذجيف 

يف تعليم النحو على أساس اؼبدخل   نتائج تصديق اإلنتاج من اػببَت الثالث ( ج
 االتصايل.
بعد أف أكمل الباحث تقدَل اؼبنتج إىل اػببَت األكؿ كالثاٍل، قدمو    

على أساس اؼبدخل  تعليم النحوالباحث إلىى اػببَت الثالث يف ؾباؿ تصميم 
كفيو اؼبواد النحوية كاغبوارات الشفهية  تعليم النحواالتصايل من ناحية كيفية 

اللغة العربية جبامعة  الداعمة.  كىو الدكتور تولس مصطفي اؼباجستَت كمعلم
 سوناف كاليجاكا اإلسبلمية اغبكومية.

كلقد قاـ اػببَت بتصحيح التعليم اؼبطور على أساس اؼبدخل االتصايل  
الذم أعده الباحث حسب العناصر اليت عينها الباحث لتطوير التعليم االتصايل. 

يلى  (، كفيمأ.ْكىذه العناصر اؼبصححة لديو مبسوطة يف اؼببلحق )اعبدكؿ 
 نتيجتها :
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     xََُ ٓٔ:  النسبة )%(
         ٗٓ 

 % ) جيد(ِْ.ٖٔ=                         

على أساس اؼبدخل  تعليم النحوربليل البيانات من اػببَت الثالث يف ك  
( أف ٕ.ْاالتصايل أنو رأل اػببَت الثالث من ىذا التعليم اؼبطور يف جدكؿ )

( من حيث طريقتو، من ِْ.ٖٔالباحث جيد ) التعليم اؼبطور الذم أعدىا
جهة االفًتاضات معتمد على النظريات البسيطة كالسهلة يف التقدَل، ىذا 
التعليم على اؼبدخل االتصايل تأسس على أساس تعليم النحو لًتقية مهارة 
الكبلـ. كمن ناحية خصائصو، ىذا التعليم قد استند إىل تعليم النحو يف 

 .تعليم اؼبطور مناسب لتعليم النحو لًتقية مهارة الكبلـىذا الو ضوء االتصاؿ

ككذلك، نتيجة ىذا التطوير تكوف ابتكارية، فعالة كجذابة كيبكن أف تطور 
ابداع تعليم لدل الطلبة. كمن ناحية خطوات تقدَل التعليم، رأل اػببَت الثالث أف 

كمرتبة كذلك على أساس اؼبدخل االتصايل منظمة  تعليم النحواػبطوات يف تقدَل 
مناسب بأمباط تعليم النحو كالكبلـ ككذلك مناسب باؼبدخل االتصايل كسبكنها 

كؽبا عبلقة قوية بُت الطريقة كاؼبادة  النحوتنمية كفاية الطلبة يف التكلم كتقوية كفاية 
كاؼبدخل اؼبستخدـ. كمن ناحية اؼبواد التعليمية، رأل اػببَت أف اغبوارات أك النصوص 

لة للطلبة كؽبا حدكد كاضحة كمناسبة بأىداؼ منهج تعليم النحو اؼبنطوقة سه
كالكبلـ لقسم تعليم اللغة العربية باعبامعة كاؼبناسبة بُت اؼبدخل كالتخطيط 
 كاإلجراءات كزبصيص الوقت. كأما من كجو التدريبات فرأل اػببَت الثالث أف 

ة كالًتكيب، كاألمثلة االختبار يف ىذه الوحدة يف شكل فعاؿ ؼبعرفة الكفاية اللغوي
التواصلية مع قواعدىا مناسبة دبادة كاللغة التطبيقية، ككانت التدريبات تتناسب 
بأىداؼ التعليم، كىي التدريبات يبكنها تقييم فهم النحو كمهارة الكبلـ لًتقيتها 
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باؼبدخل االتصايل، ككذلك كانت أمباط التدريبات يف ىذا التعليم اؼبطور قد قاـ 
 كتطبيقها عرب التكلم. النحورية على فهم نظ

 من تعديل اإلنتاج اإلصالح األول .٘
بعدما قاـ الباحث بتقدَل اؼبنتج لتصديقو، حصل الباحث على التقنيحات 
من إصبلحية اػبرباء منذ ربكيم ىذا اؼبنتج اؼبطور. كلتوضيح ما من التقينحات، قدـ 

 الباحث كل كاحد من اػبرباء الثبلث فيما يلى:
 اؼبنتج من اػببَت األكؿ يف ربكيم اؼبنتجتقنيح  ( أ

بعد أف يفتش اػببَت األكؿ كىو األستاذ الدكتتور توفيق أضبد درديرم، فَتل  
اػببَت أف التعليم اؼبطور مبلئم بصفتو االتصايل لتعليم قواعد اللغة النحوية لًتقية مهارة  

تعليم اؼبطور كبلـ الطلبة كي وبسن كبلمهم كبلـ سليما. كمن ناحية أخرم ىذا ال
 يصلح للتطبيق أماـ الطلبة كلكنو هبتاج إىل ربسُت ما يلى :

 بعض أخطاء الكتابة يف كتابة اللغة العربية (ُ
 إعطاء اغبركة اؼبتخَتة يف القراءة (ِ
أف يصلح الباحث بعض الكتابة الىت ؽبا قراءة عديدة يف نطقها مثل ما كاف  (ّ

 يف إشارات األسئلة الواردة.
 ػببَت الثاٍل يف ربكيم اؼبنتجتقنيح اؼبنتج من ا  ( ب

بعد تفتيش اػببَت الثاٌل، يتطلب من الباحث تصليح بعض األشياء الىت  
 اقًتحها اػببَت كىي فيما يلى :

من األحسن أف يستخدـ الباحث مصطلح النموذج االتصالية من النموذج  (ُ
التطبيقية، كذلك ألف النموذج التطبيقة ليس ؽبا نظرية خاصة زبتص هبا يف 

 علـو الًتبوية أك العلـو اللغوية.ال
من الضركرية أف يبُت الباحث النماذج التطبيقية من ىذا التعليم اؼبطور على  (ِ

على أساس اؼبدخل  تعليم النحوأساس اؼبدخل االتصايل، كذلك ألف ىذا ل
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االتصايل مازاؿ نادرا يف عملية التعليم كالتعلم كاألكثر منها يف تعليم مهارة 
 الكبلـ فحسب.

مواد الكبلـ نصا أك حوارا  النحون اعبدير أف يشارؾ الباحث يف كل ؿبتول م (ّ
ألف يف بعض األحياف اليوجد مادة الكبلـ يف مادة النحو التعليمية الداعمة 

 ؽبذا التعليم اؼبطور.
 النحومن األصلح أف يدمج الباحث مادة الكبلـ ضمن مادة  (ْ

 تقنيح اؼبنتج من اػببَت الثالث يف ربكيم اؼبنتج ( ج
بعد تفتيش نتيجة ىذا التعليم اؼبطور كتصميمها، فَتل اػببَت الثالث أنو جيد  

لتطبيقو يف عملية التعليم، ألف فيو أسس التعليم االتصايل كيهتم بعناصر التعليم كلكنو 
 وبتاج إىل تصحيح ما يلى :

 بعض األخطاء اللغوية (ُ
اكيب ييصلح الباحث بعض اعبملة الىت فيها أخطاء الكتابة من الًت  

 النحوية كاألساليب اللغوية، مثل اؼبوافقة بُت الصفة اؼبوصوؼ، كاؼببتدأ كاػبرب.
على  النحوالبد من الباحث االرتباط بُت االستماع كالكبلـ يف تعليم ىذه  (ِ

 أساس اؼبدخل االتصايل
أراد اػببَت أف ييدخل الباحث مهارة االستماع يف تعليم الكبلـ من    

دركسة، كقد قٌدـ الباحث بتقدَل االستماع قبل بداية كل مادة من اؼبواد اؼب
 فيو. النحوالكبلـ كاستنباط 

 تصحيح ترتيب كتابة اعبمل االظبية باعبمل الفعلية. (ّ
أراد اػببَت أف يكوف تكوين اعبملة االظبية أك الفعلية ذك صحة  

الكتابة بُت اؼببتدأ كاػبرب من ناحية اإلفراد كالتثنية كاعبمع، كمن ناحية اؼبؤنث 
كاؼبذكر، ككذلك بُت الفعل كالفاعل من ناحية اؼبذكر كاؼبؤنث. كلذلك، اطلع 

 الباحث على كتاتو مرة أخرل بتحسُت الكتابة.
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بلقا من نتائج ربكيم اػبرباء السابقة، يبكن القوؿ بأف التعليمي كانط  
%(، ٕٗ.ِٕاؼبطور لتعليم النحو الىت أعده الباحث جيد جدا بصفة عامة )

كبناحية ىذه التقديرات، قدموا تعليقات للتعليم اؼبطور كىي على الباحث 
ؼبدخل تصحيح األخطاء  الصياغية كاإلمبلئية يف التعليم اؼبطور على أساس ا

االتصايل ككذلك الوضوح يف اػبطوات كاؼبواد اؼبدركسة لتقدَل عملية التعليم. 
كتكوف ىذه التقديرات كالتعليقات اقًتاحات كمدخبلت للباحث يف تصحيح 
التعليم اؼبطور اؼبعٌد كربسينو ليكوف أكثر فاعليا يف ترقية الكفاية اللغوية كىي 

 مهارة الكبلـ.
 صغيرةتطبيق على المجموعة الال .ٙ

أراد الباحث من تطبيق اؼبنتج يف اجملموعة الصغَتة معرفة ميوؿ اؼبشًتكُت من 
الطلبة كرغبتهم يف ىذا النموذج اؼبطور بطريق الطلب من اجملموعة أف تعطى 
اؼبدخبلت كالتعليقات. كالتحليل من ذلك عرب اؼبقابلة كاؼببلحظة كاالستبانة، ىذا ما 

ية البياف الوصفي. فأما البياف االحصائي فهو بقياـ اؼبقصود من تطبيق اؼبنتج من ناح
االختبار القبلي كاالختبار البعدم يف اجملموعة الصغَت ؼبعرفة تنمية كفاءهتم قبل 

 التطبيق كبعده.  
لذلك، بعد ذبربة اؼبنتجة، فيقدـ الباحث نسبتها بتقدَل النتائج يف مبلحق 

تعليم لبعدم حىت يعرؼ القارئ فعالية نتيجة الطلبة  من االختبار القبلي كاالختبار ا
على أساس اؼبدخل االتصايل يف اجملموعة احملددة كوبللو الباحث من خبلؿ  النحو

كمعدؽبا ىو   ْٗٓاإلحصاء. أما نتيجة االختبار القبلي من ؾبموعة النتيجة  فهي 
كمعدؽبا ىو  َٓٔ، فتقديرىا جيد. كأما نتيجة االختبار البعدم  فهي  ْ.ٖٕ
 فتقديرىا من ذلك جيد جدا. ، ْ.ٖٔ

لذلك، من ناحية اؼبعدؿ بُت االختبارين قبد أف معدؿ االختبار البعد أكثر 
على أساس اؼبدخل االتصايل  تعليم النحومن معدؿ االختبار القبلي، كىذا دبعٌت أف 
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، وبلل الباحث  يتأثر يف ربصيل الطلبة. كأما بالنسبة إىل مدل ـبتلف بُت االختبارين
 فيما يلى : SPSSاء الذم يدؿ عليو نتيجة التحليل بػ باإلحص

 : ٖ.ْاعبدكؿ

 اؼبقارنة بُت االختبارين يف اجملموعة احملدكدة يف صبلحية التعليم اؼبطور
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 prates 78.4286 7 5.38074 2.03373 

postes 86.4286 7 4.89412 1.84980 

 
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 prates & postes 7 .815 .026 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

T Df 

Sig. 
(2-

tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 prates – 
postes 

-8.00000E0 3.16228 1.19523 
-

10.92462- 
-5.07538- -6.693- 6 .001 

 

من ىذا اعبدكؿ قبد ـبتلف بُت االختبارين القبلى كالبعدم. كنتيجة ربليل 
.  كإذا نظرنا َِٔ.َبأرقاـ ذات داللة  ُٖٓ.َالفركؽ بينها أف اؼبقارنة بُت متغَتين 

، كىذا ََُ.َ( مع داللة -ّٗٔ.ٔإىل اختبار ت فهناؾ درجات تاء اغبساب )
( بتعيُت درجة -ّٗٔ.ٔ< ْٓ.ِيدؿ على أف تاء اغبساب أكثر  من تاء اعبدكؿ )

%، دبعٌت أف مدل صبلحية التعليم اؼبطور على أساس اؼبدخل االتصايل  ٓالداللة 
 اؼبطبق يف اجملموعة احملدكدة ذك فعاؿ.

كمن الناحية األخرل أف ىذه النتيجة يقدمها الباحث بعد القياـ بالتجربة يف 
هتم يف اؼبستول اؼبتوسط. كأما طبلب ككفاء ٕاجملموعة احملدكدة، كعدد الطلبة حينئذ 

، دبعٌت أهنا ْ.ٖٔاؼبعدؿ يف صبيع نتائج الطلبة بعد أف هبمع الباحث فهي على درجة 
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جيد جدا كتدؿ على أف ترقية كفاءة الطلبة بعد أف يشاركوا يف عملية التعليم كالتعلم 
 يف الفصل.

بالنسىب إىل  مث أف نتيجة التطبيق من ناحية ميوؿ اجملموعة كرغربهتم كدافعيتهم
% شعركا بإفادة َٗاؼبقابلة اغبرة كاالستبانة بعد التطبيق تدؿ على أف معظم الطلبة 

النموذج لًتقية قدرهتم على النحو كاستخدامو يف الكبلـ. كىؤالء يريدكف  أف يطبق 
 اؼبعلم ذلك النموذج يف عملية التعليم كالتعليم القائمة على أساس اؼبدخل االتصايل. 

 من تعديل اإلنتاج الثانيالح اإلص .ٚ
قصد الباحث باإلصبلح الثاٍل على أف اؼبنتج فيو عيوب كنقصاف حينما    

طٌبقها اؼبعلم يف أكؿ مرات. كمن اعبدير أف يصلح الباحث اؼبنتج سباـ اإلصبلحات 
 حىت يصل إىل غاية اإلصبلحات الضركرية.

كما سبق ذكره كقد قاـ الباحث بالتطبيق على اجملموعة الصغَتة كفيو      
يف مائة راغبوف كراحبوف، كحصل  َٗقدحصل الباحث من ناحية ميوؽبم على أف 

، كذلك دبعٌت أف نتيجة التطبيق يف ىذه ْ.ٖٔمن ناحية ربصيل دراستهم على درجة 
اجملموعة جيد جدا كيبكنها أف يطبقها الباحث يف اجملموعة الكبَتة أك يسمى بالتطبيق 

ناحية تعليقات اجملموعة الصغَتة أف ىذا النموذج صاٌف اؼبيداٍل. كحصل أيضا من 
 االستخداـ كىم يستفيدكف ذلك كيرتفع رغبتهم بعدما اشًتكوا يف عملية التطبيق.

كبالرغم من ذلك، ىناؾ التقنيحات اؼبؤدية إىل قباح تطبيق اؼبنتج سباما كإىل    
الوسائل التعليمية  حصوؿ اؼبنتج فبٌثل االستخداـ. كمن التقنيحات الضركرية تقدَل

العديدة يف عملية التطبيق كهتيئة الصور ؼبساعدهتم يف ترتيب كبلمهم كخياؽبم لتنظيم 
العقل. ككذلك إيتاحة الفرصة الزائدة لكل موضوع حىت تتٌم دراستو كمل يتوقف يف 

 أثناء التعليم كبقت ؿبتويات اؼبادة اؼبدركسة.  
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 التطبيق الميداني .ٛ
تعليم مرة أخرل بتطبيق الباحث  اجملموعة الصغَتة، قاـ بعد ذبربة اؼبنتج يف 

على أساس اؼبدخل االتصايل يف اجملوعة الكبَتة كىي يف الفصل مع الطلبة.  النحو
ككذلك يف اجملموعة الصغَتة، أراد الباحث يف اجملموعة الكبَتة معرفة ميوؿ اؼبشًتكُت 

لب من اجملموعة أف تعطى من الطلبة كرغبتهم يف ىذا النموذج اؼبطور بطريق الط
 اؼبدخبلت كالتعليقات. كالتحليل من ذلك عرب اؼبقابلة كاؼببلحظة كاالستبانة.

كبالنسبة إىل االستبانة النهائية من التطبيق اؼبيداٌل، قد عرؼ أف اجملموعة 
على أساس اؼبدخل االتصايل.  تعليم النحو% يتفقوف بوجود ىذا النموذج يف ٖٗ

لة اغبرة مع بعض اجملموعة، كجد الباحث أهنم يستفيدكف أكثر من كبالنسبة إىل اؼبقاب
ىذا النموذج لًتقية قدرهتم على تطبيق النحو لتحسُت كبلمهم ألف خبلؿ ىذا الوقت 
أهنم ماسبق ؽبم أف يتعلموا دبثل ىذالتعليم كالتعلم على أساس اؼبدخل االتصايل الذم 

 كمهارة اللغة العربية. النحواربد 
أخرم، أراد الباحث بتطبيق ىذا النموذج معرفة تنمية قدرة الطلبة كمن ناحية 

بعد تطبيق التعليم االتصايل، كىذا إلعتماد الباحث على صبلحية التعليم اؼبطور من 
 ناحية البياف اإلحصائي.

كبالنسبة لذلك، يقدـ الباحث نسبتها بتقدَل النتائج يف مبلحق نتيجة   
الختبار البعدم يف اجملموعة الكبَتة حىت يعرؼ القارئ الطلبة  من االختبار القبلي كا

اؼبطور على أساس اؼبدخل االتصايل يف اجملموعة الكبَتة كوبللها  تعليم النحوفعالية  
 الباحث بطريق اإلحصاء.

كمعدؽبا ىو   ُْٖٕأما نتيجة االختبار القبلي من ؾبموعة النتيجة  فهي  
كمعدؽبا ىو  ُِْٔتبار البعدم  فهي ، فتقديرىا جيد. كأما نتيجة االخ ٗ.ّٕ
، فتقديرىا من ذلك جيد. لذلك، من ناحية اؼبعدؿ بُت االختبارين قبد أف ُ.ِٖ

تعليم معدؿ االختبار البعد يرتفع كأكثر من معدؿ االختبار القبلي، كىذا دبعٌت أف 
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اؼبطور على أساس اؼبدخل االتصايل ذك فعاؿ. كأما بالنسبة إىل مدل ـبتلف  النحو
 SPSS، وبلل الباحث باإلحصاء الذم يدؿ عليو نتيجة التحليل بػ  ُت االختبارينب

 فيما يلى :
 : ٗ.ْاعبدكؿ

 اؼبقارنة بُت االختبارين يف اجملموعة الكبَتة يف صبلحية التعليم اؼبطور 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 1.31353 5.87429 20 73.9250 القبلي االختبار 

 1.28432 5.74365 20 82.1000 البعدم االختبار

 
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 000. 888. 20 البعدي االختبار & القبلً االختبار 

 

 

 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

T Df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 
1 

 االختبار
 - القبلً

 االختبار
 البعدي

-8.17500E0 2.74952 .61481 -9.46182- -6.88818- -13.297- 19 .000 

 

من ىذا اعبدكؿ قبد ـبتلف بُت االختبارين القبلى كالبعدم. كنتيجة ربليل 
.  كإذا نظرنا َََ.َبأرقاـ ذات داللة  ٖٖٖ.َالفركؽ بينها أف اؼبقارنة بُت متغَتين 

، كىذا َََ.َ( مع داللة -ِٕٗ.ُّإىل اختبار ت فهناؾ درجات تاء اغبساب )
( بتعيُت -ِٕٗ.ُّ< ْٓ.ِ)يدؿ على أف تاء اغبساب أكثر  من تاء اعبدكؿ 
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اؼبطور على أساس اؼبدخل  تعليم النحو%، دبعٌت أف مدل صبلحية  ٓدرجة الداللة 
 االتصايل اؼبطبق يف اجملموعة احملدكدة ذك فعاؿ. 

 من تعديل اإلنتاج النهائي اإلصالح اآلخر .ٜ
من عملية اإلنتاج قبل ربقيقها كنشرىا لبلستفادة للجميع  ةاػبطوة األخَت 

ىي اإلصبلح اآلخر الواردة من عقب التطبيق يف اؼبيداف من اجملموعة الكبَتة اؼبمثٌلة. 
كاإلصبلح اآلخَت ىنا عبلمة هنائية للحصوؿ على اؼبنتج اعبيد من قبل الباحث 

 ت اؼبكملة.كاػبرباء كمستخدموف عرب التطبيقات العديدة كاإلصبلحا
( أف يقٌدـ اؼبعلم ُكنتيجة للتطبيق، ىناؾ بعض التحسينات البسيطة كىي:

اؼبادة أكؿ مرة باللغة اؼبزدكجة بطريق إلقاء اؼبادة باللغة العربية مث يتبعها باللغة 
اإلندكنيسية. ذلك لتعويد الطلبة تكلما باللغة العربية كفهما دبا نطق اؼبعلم ام اؼبعلم 

 نفس الوقت بينما يتعود كل طالب أف يفهم قليبل فقليبل ما ربدث يستخدـ لغتُت يف
( على اؼبعلم ربفيز الطلبة على التحدث بطريق ِاؼبعلم من خبلؿ تقدَل اؼبادة، ك

 تقدَل األسئلة العديدة لكل طالب، كخاصة ؼبن ليس لو نشطة يف الفصل.
 كيفية تعليم النحو على أساس المدخل االتصالي . ب

يست مادة مستقلة كلكن كحدة اؼبادة فيما يسمى دبادة اللغة أف النحو ىنا ل
العربية، كىذا طبعا ىبتلف بالقواعد اػباصة يف مادة النحو الىت يهدؼ تعليمها إىل 
اؼبعرفة ال مهارة. كذلك االختبلؼ يؤثر على اختيار كيفية تعليمها كما حوؽبا من 

  اؼبادة كاػبطط.
كسيلة التواصل كبلما كي يستطيع الطلبة  كأف تعليم النحو قد قاـ هبدفها إىل

يف مرحلة اعبامعة أف يعربكا اللغة العربية بصحة. فلذلك اؼبلمح األساسي من مبلمح 
تدريس النحو اتصاليا أم تعليم النحو يف ضوء اؼبدخل االتصايل ينبغي أف تكوف 

 .الًتاكيب اللغوية مؤشرة صادقة لسياؽ االجتماعي الذم استخدمت القواعد فيو
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اؼبدخل االتصايل ىبضع دبجموعة من اؼبعايَت الىت  علىأف تعليم النحو مث 
عاعبها عدد من خرباء تعليم اللغات األجنبية منها : التحديد الدقيق لشخصية 
مستعمل اللغة، كالصلة ام كيفية ارتباط كحدات النحو يف الكتاب، كاختيار كتدرج 

ليم، مبط القاعدة النحوية الواحدة يبكنها يف التعليم )كيف ىذا التع الواحدات اللغوية
ربقيق كظيفة اللغة العديدة أك كظيفة اللغة الواحدة يبكنها ربقيق أمباط القاعدة 

 النحوية العديدة.

كعلى ذلك األساس، فينبغي أف يستويف ىذا التعليم مبادئ اؼبدخل االتصايل 
م ذا معٌت، القواعد كوف التعليكخصائصو. كمن تلك اؼببادئ كاػبصائص اؼبفيدة ىي 

مدركسة خبلؿ كظيفة التواصل، كجود األنشطة التواصلية، تعليم القواعد يعقد على 
كجود التفاعل اغبميم بُت اؼبعلم كاؼبتعلم، اؼبعلم كمساعد اؼبتعلم  االستقرائي،

 للتواصل.

كأما اؼبعٌت من كوف التعليم ذا معٌت يف ىذا التعليم فهو أف تعليم النحو يف 
تصايل اليزاؿ بالنسبة الحتياجات الطلبة اليومية اؼبتعلقة بتواصلهم مع آخر. ضوء اال

كاالحتياجات ىي الىت تدكر حوؿ الطلبة مثل أنشطتهم اليومية كعن دراستهم يف 
 اعبامعة كعن موقفم ضمن اجملتمع حينئذ.

كاؼبعٌت اؼبرجو ىنا أف يكوف تعليم النحو على أساس اؼبدخل االتصايل 
رقية كفايتهم كقدرهتم على استفادة اللغة العربية التطبيقية حىت التصَت يساعدىم يف ت

اللغة العربية نظرية فحسب كلكن ىناؾ منافع تطبيقية تتعلق حباجاهتم. كالتعليم ىنا  
 كوسيلتهم لنيل مهارات كمعارؼ كافية عن اللغة العربية التطبيقية.

 أف يقدـ اؼبعلم كأما النحو مدركسة من خبلؿ كظيفة التواصل فتشَت إىل
ؿبتويات النحو ضمن األمثلة االتصالية عرب اغبوارات أك النصوص اؼبستخدمة عند 
التحدث أك التكلم. ذلك ألف النحو يف تعليمها اليـو مازالت دكف تعلق قوية بُت 
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ؿبتويات النحو كمادة اللغة التطبيقية من اؼبهارات األربع. كحينئذ األمر مفوض 
يعٌلق النحو بتطبيقها عرب االتصاؿ أـ ال؟، فأغلبية الطالب للطالب نفسو ىل ىو 

حينما تعٌلم القواعد ىو التفكر يف كيفية تطبيقها عرب االتصاؿ الشفهي كأف الكبلـ 
 من مادة مستقلة ال عبلقة ؽبا.

كأما كجود األنشطلة االتصالية يف تعليم النحو على أساس اؼبدخل االتصايل 
التعليم على ىذا األساس، قٌدـ اؼبعلم التواصل بالعربية من فهو يدؿ على كل مواجهة 

. كتلك األنشطة االتصالية أىم شيئ يف ىذا التعليم كىي  شيئ قاـ بو الطلبة كل يـو
من ركح تعليم النحو على أساس اؼبدخل االتصايل. بدكف ذلك، فنواجو الصعوبات 

 بغَت كعي.يف تعليم النحو التطبيقة كتطبقها كل كقت كمكاف بوعي أك 

كلًتتيب األنشطة االتصالية يف ىذا التعليم، قد اختار الباحث بعض 
اؼبوضوعات األساسية اؼبعينة كفق احتياجات الطلبة اليومية، كىي اؼبعلومات 
الشخصية كاغبياة اليومة كالدراسة كاؽبواية كالعطلة. كقصد الباحث ذلك اؼبوضوع 

علوىا كل يـو كىذا يسهل ؽبم يف لًتشيخ معرفتهم األساسي عن األنشطة الىت ف
 التعلم. 

كأما تعليم القواعد يعقد على االستقرائي يف ىذا التعليم اؼبطور على أساس 
اؼبدخل االتصايل فهو يشَت إىل أف تقدَل النحو عقب لعب االتصاالت من معرفة 

ة. كظائف اللغة العربية يف أكؿ مرة كعقب احملاكة من تطبيق االتصاؿ بالوظائف اؼبهيئ
كنقطة االستقرائي يف ىذا التعليم تقع يف مرحلة الربط كالتعميم عن النحو اؼبوجود 

 خبلؿ التعبَتات العربية من اغبوارات أك النصوص.

كأما كجود التفاعل اغبميم بُت اؼبعلم كاؼبتعلم فهو يدؿ أف دكر اؼبعلم كرفيق 
َتافقهم ألجل التواصل الطلبة يف تنفيذ التعليم. اؼبعلم يتعامل كيدكر بُت الطلبة ل

كتقدَل األسئلة كاألجوبة. ككذلك أف اؼبعلم كمساعد اؼبتعلم للتواصل دبعٌت أف اؼبعلم 
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ليس من أرسل اؼبعلومات فحسب بل ىو كصاحب استعد أف يساعد الطلبة 
 لتحيقيق مقاصدىم يف اكتساب اؼبعارؼ كالتدريبات اللغوية.

اؼبدخل االتصايل، فيما يلى   كلتوضيح تطبيق مبوذج تعليم النحو على أساس
 كيفية التعليم اؼبقًتحة:.

 : التمهيد أو االستعداد الخطوة األولى -
اؼبعلم يفتح احملاضرة بتقدَل السبلـ كتقدَل موضوع ما فجأة )قبل أف يواجو الطلبة  .ُ

 إىل شرح موضوع ما من احملاضرة يف ذلك الوقت(
اؼبعلم يوٌجو الطلبة إىل معرفة ؿبتويات اؼبوضوع الىت سيعٌلم مع الطلبة كىي  .ِ

موضوع اؼبوضوع النحوم كاؼبوضوع االتصايل كاألفكار العامة ككظائف اللغة عن 
 .ما

 مثاؿ تقدَل التوجيو  :

 الموضوع : المعلومات الشخصية

: اعبملة االظبية، النعت كاؼبنعوت كالًتكيب  اؼبوضوع النحوم -
 اإلضايف

 : اؼبعلومات الشخصية االتصايل  اؼبوضوع -
 : التعبَت عن التحيات أك الشكر  كظائف اللغة العربية -

 التعبَت عن إلقاء اؼبعلومات  
 : تقدَل اؼبعلومات الشخصية  األفكار العامة -

 
اؼبعلم ينشر ثبلث بطاقات من اعبدكؿ عن موضوع ما كالوسائل اؼبعينة يف عملية  .ّ

 قة األكىل فيها مثاؿ موضوع ما عن اؼبعٌلم  اؼبًتتبة كتابتو.التعليم. البطا
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 البطاقة األكىل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البطاقة الثانية
 
 
 

 البطاقة الثالثة
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اؼبعلم يعٌلق اؼبوضوع على البطاقة كيطلب من الطلبة أف يقارنوا بُت البطاقات  .ْ
 كيبلحظوىا.

 : االطالع الخطوة الثانية -
يبُت عناصر موضوع ما كيصرح اؼبعاٌل فيو اليت هبب عليهم أف يعرفوه اؼبعلم  .ٓ

كيصرح اؼبعاٌل فيو كيعلقو بتقدَل اؼبعلم موضوع ما يف بداية احملاضرة  بعد تقدَل 
 السبلـ كاالفتتاح )يف الرقم األكؿ(.

اؼبعلم يطبق تقدَل موضوع ما تكرارا أماـ الطلبة مهبل مهبل  كي يهتٌم الطلبة هبا   .ٔ
 ا .جيد

اؼبعلم يطلب من الطلبة أف يطلع على ما اؼبنطوؽ من اؼبعلم اؼبكتوب يف البطاقة  .ٕ
 كما اؼبضموف فيو.
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 : العرض والتمثيل الخطوة الثالثة -
اؼبعلم يطلب من أحد الطلبة أف يقٌدـ موضوع ما لدم اؼبعلم كنموذج أكؿ  .ٖ

 لًتسيخ فهمو عنو.
 من التقدَل كييظهرىا أمامهم.اؼبعلم يصحح بعد التقدَل لو كاف ىناؾ األخطاء  .ٗ

اؼبعلم يطلب من الطلبة أف هبعلوا شيئا ما حسب حالتهم كيضعوا يف البطاقة  .َُ
 الثانية الفارغة.

اؼبعلم يطلب من الطلبة أف هبمعوا بطاقتهم مث يصححها بإعطاء اؼبدخبلت  .ُُ
يف اعبزء اػبلفي من البطاقة كيف نفس الوقت بينما يطلب اؼبعلم أحدا من الطلبة 

 يقٌدـ إلقاء ما من اؼبوضوعات أماـ األصدقاء. أف
اؼبعلم مع الطلبة يهتٌموف دبا قٌدـ أحد الطلبة كجعلوا مذكرة صغَتة للمدخبلت  .ُِ

 كاالقًتاحات.
 اؼبعلم يعطي الفرصة للطلبة أف يلقوا التعليقات لصديقهم اؼبتقدـ.  .ُّ

 : التربيط والتعميم اخطوة الرابعة -
حات بعد تقدَل الطالب موضوع ما كيشرح اؼبعلم يعطى التعليقات كاالقًتا .ُْ

 األخطاء الشائعة يف التقدَل من ناحية اللغة االتصالية كالنحو.
اؼبعلم يشرح تفصيليا عن اؼبوضوعات اؼبدركسة من كظائف اللغة كالنحو الىت  .ُٓ

 هبب على الطلبة أف يفهموىا كيطبقوىا. 
علها أحد الطلبة اؼبعلم يعطى نتيجة التصحيح كيبُت األخطاء الشائعة الىت ف .ُٔ

 اؼبتقدـ حىت يفهم كاليكرر نفس األخطاء اؼبصححة من قبل.
 اؼبعلم يطلب من طالب أف يصحح بالنسبة إىل ما خطأ يف التقدَل. .ُٕ

 لخطوة الخامسة: التطبيق والتجربةا -
اؼبعلم يطلب من كل طالب خطأ يف التقدَل أف هبعل مرة ثانية حوؿ اؼبوضوع  .ُٖ

 يقٌدـ مرة ثانية للتجربة مع اؼبعلم كاؼبصحح. لديهم يف البطاقة الثالثة مث
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اؼبعلم يشرح باالستنتاج عن اؼبوضوعات اؼبدركسة لًتسيخ فهم الطلبة  .ُٗ

 كتصويبهم.
اؼبعلم يطلب من الطلبة كالواجب اؼبنزيل أف هبعل اؼبوضوعات األخرل ا .َِ

 كيقدمها يف احملاضرة التالية. 

استخداـ كمن تلك اػبطوات السابقة، ظهر يف ىذا اؼبدخل االتصايل 
على  كالًتكيز تصالية يف مواقف ؿبددةاالظائف الو ؤلداء ك ل العربية قواعد اللغة

على  ساعد اؼبتعلمى يضركرية بقدر ما ىنا  فالنحو. التدريب على احملادثة الشفوية
 لتحدث.من خبلؿ ا حسن استخداـ اللغة، كالتعبَت عن أغراضو
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المبحث الثالث : أثر استخدام نموذج تعليم النحو المطور على أساس المدخل 
  دافعية الطالب االتصالي في رفع 

يقـو الباحث دبا خططو من النموذج االتصايل بأف يطبقها باستخداـ اػبطوات 
التطبيق اؼبقدمة من قبل، كىي التمهيد أك االستعداد، االطبلع، العرض كالتمثيل، 

كاالكتماؿ. لتطبيق ىذه اػبطوات، عُت الباحث األنشطة االتصالية للموضوعات 
الوظيفية كعُت طريقة عرض ؿبتويات القواعد استقرائيا ؼبادة النحو حسب اؼبستول 

 الدراسي.
هبرم البحث حسب ما خطط الباحث كيطبق النموذج أماـ الطبلب كيشًتكوف  

. حينئذ يشعر الطبلب بالسركر ألهنم يتعلموف النحو صبيع اػبطوات الىت قيدىا الباحث
دبشاركة التواصل لتنمية كفايتهم االتصالية. ىم يتحمسوف يف عملية التعليم كالتعلم ألف 
فيها توفَت حاجاهتم إىل النشاط اللغوم لتيسَت فهم النحو نظريا كتطبيقا ككذلك ىم 

 ات.يستطيعوف أف يعربكا أنفسهم من خبلؿ التماثل كاحملاك
كأما الوسائل اؼبستخدمة لدعم ىذا النموذج فهو إعداد الباحث الوسائل 
التعليمية من البطاقات اؼبختلفة عبلب ميوؿ الطبلب كتركيزىم على تقدَل اؼبادة. الطبلب 
يشًتكوف منذ بداية عملية التعليم كالتعلم إىل النهاية ألف ىذا النموذج وبٌرؾ عقوؽبم 

ق ما هبرم عاديا حوؿ حياهتم اليومية. ىم يقبلوف ىذا كأجسادىم كيدعوىم يف تطبي
 النموذج جيدا بأمبهم يتحمسوف طوؿ تطبيق التعليم.

بعػػػد مبلحظػػػة عمليػػػة البحػػػث يف الفصػػػل، فكػػػاف الباحػػػث يػػػوزع االسػػػتبانات الػػػىت 
تتعلق بآراء الطبلب خاصػة يف اجملموعػة التجربيػة ؼبعرفػة مػا يف أذىػاهنم مػن اؼبعلومػات عػن 

 اؼبطبق. كأما كنتائج توزيع االستبانة كاؼبقابلة فيقدـ الباحث كما يلى: ىذا النموذج

 آراء الطبلب يف اشًتاكيهم .ُ
% أف التعليم هبذا النموذج جيد بأنو َٖقاؿ بعض الطبلب كبو 

يسهلهم يف فهم النحو كتطبيقو حوؿ التواصل باللغة العربية ضمن األنشطلة 
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% أف التعليم فبتع بكثرة َٔكقاؿ بعضهم االتصالية يف عملية التعليم كالتعلم. 
فبارسة اللغة نظريا إىل تطبيقيا حىت يتذكر الطبلب من نظريات النحو بالسهولة. 

%  أف التعليم هبذا النموذج يشجعهم يف تدريبات ُٓكقاؿ بعض الطبلب كبو 
النحو ضمن الكبلـ كثَتا كيضيف كفائتهم اللغوية كمهارة كبلمهم، ألف ىذا 

طيهم فرص أكثر يف تنمية كفاءهتم األساسية ؽبم يف تعليم اللغة النموذج يع
% أف التعليم هبذا النموذج مفيد كوبث على نشأة َٗالعربية. كقاؿ بعضهم كبو 

 نشاطهم يف االشًتاؾ يف عملية التعليم كالتعلم.
كمن ذلك، كما رأكا أف تعليم النحو على ىذا األساس يسهلهم 

االتصاؿ اؼبعتمد على اللغة العربية الفصحى  التطبيقات الفصحى ضمن عملية
ككذلك ىذا النموذج يفيدىم كثَتا يف فهم النحو نظريا كتطبيقا. كيضيف  

 كفاءهتم يف ىذه اؼبهارة سول معرفتهم النحو اؼبدركس. 
 مدل ميوؿ الطبلب حينما يشًتكوف يف عملية التعليم كالتعلم .ِ

فبتع ؽبم كيشًتكوف يف عمليتو % أف التعليم هبذا النموذج ٕٗقاؿ بعض الطبلب 
سركرا كىذا النموذج يتساىم يف تشجيع صبيع أعضاء الفصل من اؼبعلم 

% أف ىذا النموذج وبث على سرعة فهم اؼبادة َٔكالطبلب. كقاؿ بعضهم كبو 
 النحوية من خبلؿ تعويد تطبيقات األمباط النحوية ضمن التعبَتات االتصالية.

 نشاط الطبلب يف اشًتاكهم .ّ
% أف التعليم يفيد تسهيل تطبيقهم يف ٓٗبعض الطبلب كبو  قاؿ 

% أف التعليم هبذا النموذج ٗٔالنحو تعويدىم يف الكبلـ. كقاؿ بعضهم كبو 
يىب نبتهم كحركتهم يف فبارسة التجربة باللغة العربية من التعبَتات حسب 

شجيع ت اؼبوضوعات النحوية كاؼبوضوعات الوظيفية.كذلك دبعٌت النموذج اذبو إىل
إتاحة الفرصة التواصلية من التعبَتات ك ؼبشاركتهم يف األنشطة كهتيئة الطبلب 

  يف الفصل.األنشطة لطبلب لئلسهاـ يف خدمات ل
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 ؿباكلة النموذج يف تأثَت الطبلب باالتصاؿ كالتعامل الفعاؿ .ْ
% أف التعليم يدعوىم إىل فبارسة الكبلـ بتطبيق َٖقاؿ بعض الطبلب كبو 

ة كمعرفة نظرياهتم من خبلؿ التجربة العديدة. من ذلك أف التعليم األمباط النحوي
يؤثرىم يف تفعيل التعلم يتطلب منهم فبارسات عديدة كتطبيقات كل موضوعات 

 كتدريب عقوؽبم يف حياهتم اليومية بالتعبَتات اعبديدة كإكثار التساؤالت بينهم.
 آراء الطبلب عن النموذج على أساس اؼبدخل االتصايل .ٓ

أف تعليم النحو هبذا النموذج مهم ؽبم كيستطيع أف % َٗرأم الطبلب 
يشعركف  % أهنمَٖكبو  الطبلب، كرأم جبيد يساعدىم يف فهم اللغة العربيةت

بالفرح عن ىذا النموذج كىذا النموذج يساعدىم للتكلم باللغة العربية بصحة 
لدعم مهارهتم حسب قواعدىا اؼبعتمدة، هبذا النموذج، اليصعبوف تعلم النحو 

. كرأم بعضهم أف كنو اندماج النحو كمهارة الكبلـيف الكبلـ، كىذا النموذج يب
ىذا النموذج هبعلهم ضباسة يف التعلم كهبعلهم أكثر نشاطا يف الفصل، كؽبم ثقة 

 قوية لتجربة التكلم.  
 أحواؿ حجرة الفصل أثناء تطبيق مبوذج تعليم النحو .ٔ

%  أف أحواؿ حجرة الفصل َٕبعض الطبلب  يف عملية التعليم كالتعلم، رأم
جيدة كأنشطة فيو مشجعهم يف التقدَل كالتمثيل باللغة العربية يف عملية التعليم 

 كالتعلم.
بالنسبة ؼبا سبق دؿ ىذا النموذج اؼبطور على أف دافعية الطبلب ترقي بسب 

يشًتكوف  آراء الطبلب يف اشًتاكيهم كميوؽبم حينماذلك. كىذه الًتقية بالنظر إىل 
الطبلب شاطهم يف اشًتاكهم تأثَت النموذج على يف عملية التعليم كالتعلم كن
 .راء الطبلب عن النموذج على أساس اؼبدخل االتصايلباالتصاؿ كالتعامل الفعاؿ كآ
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: أثر استخدام نموذج تعليم النحو المطور على أساس المدخل  المبحث الرابع
 االتصالي

 أثر االستخدام في ترقية كفاءة الطلبة في الكالم  . أ

قد قاـ الباحث يف معرفة أثر استخداـ مبوذج التعليم بتنفيذ االختبارين، 
االختبار القبلي كاالختبار البعدم لفصلُت، الفصل التجربة كالفصل الضابط. كنوع 

ر الشفهي االختبار ىنا ىو االختبار التحريرم بتقدَل األسئلة اؼبكتوبة كاالختبا
بتقدَل اؼبقابلة اؼبعتمدة بأدكات األسئلة اؼبصممة. كأما اؼبعيار اؼبستخدـ لتقوَل كفاءة 
الطبلب يف كبلمهم يف تعليم النحو على أساس اؼبدخل االتصايل لًتقية مهارة 

 الكبلـ بُت الفصل التجرييب كالفصل الضابط فهو كما يف اعبدكؿ اآليت: 

 عيار: درجة اؼبَُ.ْاعبدكؿ األكؿ 

 مضموف النتيجة الرقم
 درجة المعيار 

 جيد جدا جيد مقبوؿ ضعيف مردكد
 ٓ ْ ّ ِ ُ النحو ُ
 ٓ ْ ّ ِ ُ احملتول ِ
 ٓ ْ ّ ِ ُ اؼبفردات  ّ

 ٓ ْ ّ ِ ُ النطق ْ
 ٓ ْ ّ ِ ُ الطبلقة ٓ

 ََُاؼبطلوب =   
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 : حدكد نتائج الكبلـ ُُ.ْاعبدكؿ الثاٍل 

 حدكد النتائج عدد النتيجة معيار النتيجة مضموف النتيجة الرقم
 َّ-ّبُت  َُ-ُ ّ احملتول ُ
 َّ-ّبُت  َُ-ُ ّ األسلوب ِ
 َِ-ِبُت  َُ-ُ ِ اؼبفردات ّ
 َِ-ِبُت  َُ-ُ ِ الطبلقة ْ

 ََُ المطلوب
 

وبل الباحث نتيجة اؼبضموف يف احملل األعلى ألف فيها شيئا إذا ما كجد  
فيو. كالًتتيب التايل ىو القواعد ام الًتاكيب النحوية اؼبضموف الواضح فبل مضموف 

ىنا ألف ىذا البحث ؼبعرفة كفاءة الطبلب يف تطبيق النحو إضافة إىل االختبار 
اآلخر من النحو يف ىذا البحث، مث اؼبفردات كالطبلقة. لكل منها معيار حىت كاف 

 اجملموع اؼبطلوب مائة درجة.
مهارة كبلـ الطبلب بالنظر إىل مدل  بذلك اؼبعيار، قيد الباحث تنمية 

اىتمامهم باألساليب السليمة من النحو خبلؿ التجربة الشفهية. بينما قٌدـ 
الطبلب إلقاء الكبلـ، الحظ احملاضر عناصر تؤيد الكبلـ من احملتويات كاؼبفردات 
كالطبلقة ككيفية اىتمامهم باالعتماد على اإلعراب الذم ىو أغراض التعليم ؼبعرفة 

 ٌور كفائتهم النحوية الوظيفية للتكلم. تتضح تلك التنمية فيما بعد.  تط
 كفاءة الطبلب يف الكبلـ بعد التجربة يف الفصل التجرييب .ُ

كبعد تقدَل النتائج كشرحها، يقدـ الباحث نسبتها يف اؼببلحق حىت يعرؼ 
ة القارئ فعالية تطبيق تعليم النحو لًتقية كبلـ الطبلب كوبللها الباحث بواسط
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اإلحصاء. النتيجة احملصولة من نتيجة تطبيق الكبلـ باالىتماـ بالنحو خبلؿ 
 االختبار الشفي كاالختبار التحريرم ؼبعرفة فهمهم النظرم.

، ُْ.ِٕ، كجيد جدا ٗٓ,ِٕكأما نسبة النتائح من الطبلب فهي جيد : 
، فتقديرىا جيد جدا. كاجملموع من ٖٖكمعدؽبا ىو  ِِٓٓكؾبموع النتيجة ىو 

. كىذه النتيجة حصل عليها ٕ.ْحىت يكوف االكبراؼ ىو  ُٖٔبقية النتيجة ىو 
طالبا  ْْالباحث بعد القياـ بالبحث يف الفصل التجرييب، عدد الطلبة فيو 

 ككفاءهتم يف اؼبستول اؼبتوسط.

دبعٌت أهنا جيد جدا  ٖٖكأما اؼبعدؿ من صبيع نتائج الطلبة بعد صبعها فهي 
الكبلـ من خبلؿ تعليم النحو على اؼبدخل االتصايل. كأما كتدؿ على ترقية مهارة 
دبعٌت أف نتائج الطبلب يف الفصل متساكية أك مقًتبة  ٕ.ْاالكبراؼ اؼبعيارم فهو 

. بذلك، يقرر الباحث أف ترقية كفاءة الطبلب يف مهارة الكبلـ تعتدؿ ٖٖباؼبعدؿ 
ليتها جيد جدا إذا أم فعا ٕ.ْبُت كاحد كآخر ألف االكبراؼ يقًتب بالصفر كبو 

نظرنا إىل ؾبموعة ذبريبية كليست ىناؾ مسافة للمعدؿ إال قليبل. كالنتائج ىنا 
 ت أكثر كأقل كاؼبسافة قريبة جدا.بي ٖٖتستقيم لكل طالب مع اؼبعيار 

 كفاءة الطبلب يف الكبلـ من الفصل الضابط  .ِ

كبعد تقدَل النتائج كشرحها، يقدـ الباحث نسبتها يف اؼببلحق حىت يعرؼ  
القارئ فعالية تعليم النحو على أساس غَت اؼبدخل االتصايل لًتقية الكبلـ يف 

 الفصل الضابط كوبللها الباحث بواسطة اإلحصاء.
، ٕٗ.ُّ، كجيد جدا ُِ.ٖٔكأما نسبة النتائح من الطبلب فهي جيد : 

، فتقديرىا جيد. كاجملموع من بقية النتيجة ٓٓ.ٕٔىو  َِِِجة ىو كؾبموع النتي
كىذه النتيجة حصل عليها الباحث  ٖٓ.ٔحىت يكوف االكبراؼ ىو  ُُِّىو 

طالبا ككفاءهتم يف  َّبعد القياـ بالبحث يف الفصل الضابط،عدد الطلبة فيو 



137 

 

 
 

دبعٌت  ٓٓ.ٕٔي اؼبستول اؼبتوسط. كأما اؼبعدؿ من صبيع نتائج الطلبة بعد صبعها فه
أهنا جيد جدا كتدؿ على ترقية مهارة الكبلـ من خبلؿ تعليم النحو على اؼبدخل 

دبعٌت أف نتائج الطبلب يف الفصل  ٖٓ.ٔاالتصايل. كأما االكبراؼ اؼبعيارم فهو 
. بذلك، يقرر الباحث أف ترقية كفاءة الطبلب ٓٓ.ٕٔمتساكية أك مقًتبة باؼبعدؿ 
 ٖٓ.ٔ كاحد كآخر ألف االكبراؼ يقًتب بالصفر كبو يف مهارة الكبلـ تعتدؿ بُت

أم فعاليتها جيدة كلكن ىناؾ مسافة عن اؼبعدؿ.. كالنتائج ىنا زبتلف بُت طالب 
فهناؾ نتيجة مرتفعة جدا لطالب معُت ككذلك ىناؾ نتيجة منخفضة  ٕٕباؼبعيار 

 جدا كتبتعد عن اؼبعدؿ.
 ُت التجربة كالضابطة.ربليل البيانات من تطبيق التعليم بُت اجملموعت .ّ

يف ىذه اؼبناسبة، يريد الباحث أف يقارف بُت التجربة كالضابطة كىل نتيجة 
التعلم من تطبيق النحو االتصايل خبلؿ التكلم لدل الطلبة الذين يتعلموف النحو 
على أساس اؼبدخل االتصايل أجود من الطلبة الذين يتعلموف باؼبدخل التقليدم؟. 

 على اختبار العينة اؼبستقلة باؼبفركض اؼبقدمة ىي :فقدـ الباحث القياـ 
 

H1  فيكوف االجتماع مقبوال  َٓ،َإذا كجدت النتيجة أكثر من
 للموافقة

Ho  فيكوف االجتماع مردكدا  َٓ،َإذا كجدت النتيجة أقل من
 للموافقة

 
للمجموعة التجريبية كما   SPSS 16ككانت نتيجة االختبار العادم مستعينا بػ 

 يف اعبدكؿ اآليت :
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 : اؼبقارنة بُت اجملوعتُت يف االكبراؼ ُِ.ْاعبدكؿ 

 الفريق اإلحصائي
 االكبراؼ اؼبعدؿ العدد األسلوب

 النتيحة
 ّٕٔٗٗ.ْ ٕٗ.َٖ ِِ اجملموع التجريبية
 ِّْْٗ.ٔ ّٔ.ْٕ ِِ اجملموع الضابطة

 

دبعٌت أف  ّٕٔٗٗ.ْللمجموعة التجريبية من ىذا اإلحصاء، أف االكبراؼ 
 ٕٗ.َٖمدل انتشار اؼبعدؿ منتشر بُت الطبلب يف الفصل بينما كاف اؼبعدؿ 

كترتفع كفاءهتم باؼبقارنة للنتيجة يف الفصل الضابط، كأما االكبراؼ للمجموعة 
دبعٌت أف مدل انتشار اؼبعدؿ ؾبموع كيقًتب باعبمع يف بعض  ِّْْٗ.ٔالضابطة 

كترتفع كفاءهتم كلكن فعاليتو ـبتلفة بُت  ّٔ.ْٕما كاف اؼبعدؿ الطبلب بين
 اجملموعتُت.

 : اؼبقارنة بُت اجملموعتُت يف فعالية تطبيق التعليم اؼبطورُّ.ْاعبدكؿ 
Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 
Postest الضابط 

Postest ًالتجرٌب 
22 .870 .000 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

T df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 
1 

Postest 
 الضابط

Postest 
 التجرٌبً

-
6.61364E0 

3.23276 .68923 
-

8.04696- 
-

5.18031- 
-

9.596- 
21 .000 
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من ذلك اعبدكؿ يف االختبار للعينة ـبتلف بُت اجملموعة التجريبية كاجملموعة 
حصل الضابطة، فهناؾ مدل اختبلؼ اؼبعدؿ كاجتماعو ـبتلف بُت اجملموعتُت. 

. كأما نتيجة ربليل الفركؽ التعليم اؼبطور تطبيقالباحث على نتيجة البحث كأثر 
.  كإذا نظرنا إىل َََ.َبأرقاـ ذات داللة  َٕٖ.َبينها أف اؼبقارنة بُت متغَتين 

، كىذا يدؿ َََ.َ( مع داللة -ٔٗٓ.ٗاختبار ت فهناؾ درجات تاء اغبساب )
( بتعيُت درجة -ٔٗٓ.ٗ< ْٓ.ِعلى أف تاء اغبساب أكثر  من تاء اعبدكؿ )

 التعليم اؼبطور اؼبطبقة يف اجملموعة التجريبية%، دبعٌت أف مدل صبلحية  ٓالداللة 
 ؿ.ذك فعا

 ُٖفهناؾ الفعالية اؼبختلفة بأف اجملموعة التجريبية كبو  tختبار كالنظر إىل ا
 يف اجملموعة دبعٌت أف مدل فعالية التعليم اؼبطور ْٕو كاجملموعة الضابطة كب

لًتقية  النحويف اجملموعة الضابطة يف تعليم  التجريبية أكثر فعاال من التعليم العادم
 مهارة الكبلـ.

 التعليم المصممج نموذ فعالية   . ب
 البيانات لتحكيم ىذا التعليم اؼبطبق من الطلبة .ُ

 اؼبعلومات من اعبدكؿ السابق :
 َٖٖ = ِِ x َُ xْالتأثَتات  : 

 )غَت مقبوؿ + مقبوؿ + جيد + جيد جدا( َٖٖ+  َٔٔ+  َْْ+  َِِ
، كأما اجملموع من األجوبة اؼبنتاجة من صبع ْاألجوبة العالية يف البنود : 

 ٕٗٔالبيانات = 
كلذلك، فالكفاية يف الكبلـ بتعليم النحو على أساس اؼبدخل االتصايل 

=  ََُ x َٖٖ:  ٕٗٔطالبا يف قسم تعليم اللغة العربية ىي  ِِمن ناحية 
 % من التأثَتات احملددة. فيشرح الباحث كما يلى :ْ,ٕٖ
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َٖٖ   َٔٔ   َْْ   َِِ 
 

 غير مقبول       مقبول   جيد  جيد جدا
 

% يدؿ على أمباط بُت جيد كجيد جدا، كلكن قريب ْ,ٕٖأك  َٖٖاإلنتاج 
 من جيد جدا.

 البيانات عن نتيجة التعليم من رئيس قسم تعليم اللغة العربية كمعلمي اللغة العربية .ِ
كيف ىذا اغباؿ، كىو ذبربة تطبيق التعليم، قد قاـ الباحث بتقدَل الشرح  

من تطبيق التعليم اؼبطور ككيفية تطبيقها أماـ رئيس قسم تعليم اللغة العربية 
كاؼبعلمُت يف ميداف البحث جبامعة سوناف درجات ببلموقباف، مث يطلب منهم 

علم بأحواؿ كقدرة الطلبة. كأما التعليقات كاؼبداخبلت حوؿ تطبيق التعليم، ألهنم أ
رئيس القسم كمعلموا اللغة العربية ىم يأتوف تصديق التعليم اؼبقدـ أمامهم لتحكيم 

 بنود األسئلة اؼبتصلة بالنموذج اؼبصمم، كىي فيما يلى :
من اؼبعلومات من اعبدكؿ السابق كجد الباحث عن بيانات لتحكيم ىذا 

تصايل من رئيس القسم كمدرسي اللغة العربية التعليم اؼبطور على أساس اؼبدخل اال
% منهم ْأك  ِ% ىم اتفقوا أف التعليم اؼبطور لو فعايل كبَت، كٔٗأك  ْٔأف 

 اليتفقوف. فيشرح الباحث ىذه الفكرة بشرح كاضح فيما يلى :
% اتفقوا على ىذا ََُيف ىذه الناحية كجد الباحث أف صبيع اؼبدرسُت كىو  ( أ

 نهج اؼبستخدـ يف تعليم اللغة العربية.التعليم مناسب دبعاير اؼب

% اتفقوا على ىذا ََُيف ىذه الناحية كجد الباحث أف صبيع اؼبدرسُت كىو   ( ب
 التعليم مناسب دبرحلة ىذا القسم يف تعليم النحو لًتقية الكبلـ

ٕٔٗ  
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% اتفقوا على الدليل ََُيف ىذه الناحية كجد الباحث أف صبيع اؼبدرسُت كىو  ( ج
ؼبطور يساعد الطلبة أف يعرفوا كيفية تطبيق التعليم على لتطبيق ىذا التعليم ا

 أساس اؼبدخل االتصايل كاؼبادة اؼبدركسة حىت الوصوؿ إىل األىداؼ اؼبرجوة.

% اتفقوا على أف ََُيف ىذه الناحية كجد الباحث أف صبيع اؼبدرسُت كىو   ( د
 ؿبتويات الطريقة تساعد الطلبة يف فهم ىذا التعليم.

% اتفقوا على  أف ََُكجد الباحث أف صبيع اؼبدرسُت كىو يف ىذه الناحية  ( ق
 خطوات التعليم أسهل لتطبيق

% اتفقوا على أف ََُيف ىذه الناحية كجد الباحث أف صبيع اؼبدرسُت كىو  ( ك
 اللغة اؼبستخدمة يف اؼبادة اؼبدركسة سهلة للطلبة

هنم % اتفقوا على  أََُيف ىذه الناحية كجد الباحث أف صبيع اؼبدرسُت كىو  ( ز
 كجدكا ىذا التعليم اؼبطور يف ضوء االتصايل.

% اتفقوا على ىذا ََُيف ىذه الناحية كجد الباحث أف صبيع اؼبدرسُت كىو  ( ح
 التعليم اؼبطور يساعد الطلبة يف ترقية الكبلـ كفهم النحو بالتطبيق

% اتفقوا على ىذا ٕٓيف ىذه الناحية كجد الباحث أف صبيع اؼبدرسُت كىو  ( ط
% مل يتفقوا ِٓر يساعد الطلبة يف تنمية دكافعهم يف الدراسة. كالتعليم اؼبطو 

بتلك الفكرة. كىذه اغبالة تدؿ أف بعض اؼبعلم مل هبد آثار دافعية من ىذا 
 التعليم اؼبطور. 

% اتفقوا على  أف ََُيف ىذه الناحية كجد الباحث أف صبيع اؼبدرسُت كىو  ( م
 هم اللغوية كاالتصاليةالتدريبات اؼبستخدمة تساعد الطلبة لتنمية كفاي

% اتفقوا على أهنم ََُيف ىذه الناحية كجد الباحث أف صبيع اؼبدرسُت كىو  ( ؾ
 كجدكا مناسبة بُت التعليم اؼبطور بالوقت الدراسي احملدد
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% اتفقوا على أف ىذا ٕٓيف ىذه الناحية كجد الباحث أف صبيع اؼبدرسُت كىو  ( ؿ
على ىذه الفكرة. ىذه األمور تدؿ % مل يتفقوا ِٓالتعليم اؼبطور فبتاز كمريح، ك

 على أف التعليم اؼبصمم جديد لو كيبكن أف يقاؿ أنو مل يتأثر هبذا النموذج.

 
 
 



 
 

  

 الخامس

 مناقشة نتائج البحث

 

 المطور   النموذج التعليمي أوال :

قصد باؼبنتج اؼبطور يف ىذا البحث مبوذج تعليم النحو اؼبطور على أساس اؼبدخل  
كقد خطط الباحث تطوير مبوذج تعليم النحو على أساس  .االتصايل ؼبهارة الكبلـ

اؼبدخل االتصايل متجها إىل اؼبوضوعات النحوية لتنظيم ؿبتويات النحو كاؼبوضوعات 
بلـ كظركفها ألجل التواصل كاؼبوضوعات الوظيفية االتصالية لتنظيم ؿبتويات مهارة الك

لتنظيم عناصر كظائف اللغة اؼبتطلبة يف اؼبدخل االتصايل مث األفكار العاملة. كىذا 
التطوير بإرتباط النحو كالكبلـ على أساس اؼبدخل االتصايل قد أيده بعض البحوث 

 ىتما االتصاؿ مدخل أف( ََِٖالعلمية ككذلك كما بُت ؿبسن على عطبية )
 .ُالفعلي التطبيق موضع ككضعها اؼبختلفة كقواعدىا أنظمتها كفبارسة اللغة باستخداـ

كالنموذج اؼبطور ىنا قد احتول على مواصفاتو األساسية لتعليم النحو ؼبهارة 
الكبلـ يف مادة اللغة العربية، كىي انقسم إىل ناحيتُت، الناحية األكىل بالنسبة إىل سلسلة 
التعليم من ىذا النموذج، كالناحية الثانية بالنسبة إىل ؿبتويات مادة النحو اؼبرتبطة 

لنموذج اؼبطور. كمن تلك الناحية، رأم  الباحث أف موقع النحو  بالكبلـ لدعم ىذا ا
بُت يدم الكبلـ كأداء االتصاؿ ضمن تعليم اللغة العربية على أساس اؼبدخل االتصايل. 

يف تعليم اللغة  اللغوية القواعد استخداـ( أف َََِذلك كما رأم أضبد عيد عوض )
 خلق على يعمل فإٌنو معينة، واقفم يف معينة اتصالية كظائف أداء أجل من اتصاليا

                                                           
- عماف) كالتوزيع للنشر اؼبناىج دار ،ُ ط كتعليمها، اللغوم االتصاؿ مهارات عطية، علي ؿبسن 1

 ِٖ-ُٖص ، (ََِٖ األردف،
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 على فيو يركز لغوم ؿبتول خبلؿ من مباشرة، اتصالية كصباعية فردية طبيعية مواقف
 ِ.اللغوية اؼبهارات باقي على التدريب مث أكال، الشفوية احملادثة على تدريبهم

أما الناحية األكىل من سلسلة تعليم النحو على أساس اؼبدخل االتصايل فهي  
(، اإلطبلع Introductionالتمهيد أك االستعداد )طبس خطوات، كىي تتضمن من 

(Viewing( التقدَل كالتمثيل ،)Presentations&Simulations الًتابط كالتعميم ،)
(Associations&Generalizations التطبيق كاال ،)( كتماؿAplications&Completion .) 

كتعيُت ىذه اػبطوات بالنظر إىل حاجة التعليم كالتعلم على أساس االتصاؿ الذم تطٌلب 
منو أف يعطى اؼبعلم فرص كاسعة لدم الطبلب يف اؼبمارسة كالتدريبات كيًتكز على 

ب ىذا اؼبدخل أف يعرؼ الطبل   بينما يتطلب من ّتفعليهم يف األنشطة االتصالية
ؿبتويات النحو اؼبدركس حىت يقدركا على تطبيق النحو يف الكبلـ ام استخداـ اللغة 

 الفصحى.
 
 
 
 
 
 
 

 ُ.ٓالرسم البياٍل :
 اؼبدخل االتصايلصورة خطوات تعليم النحو على أساس 

                                                           
ىنية عريف كلبوخ بوصبلُت، "اؼبداخل اغبديثة يف تعليم اللغة العربية من تعليم اللغة إىل تعليم التواصل  ِ

 . ِّ(، ص.َُِٓ)ديسمرب، ِّباللغة،" ؾبلة االثر، 
3
William Littlewood, Communicative Language Teaching An Introduction (cet; 14, 

Cambridge University Press, 1992) Hlm.86 

 النموذجخطوات 
 في تعليم النحو

 التمهيد أك االستعداد

 االطبلع

 التقدَل كالتمثيل

 الًتابط كالتعميم

 التطبيق كاالكتماؿ
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كل من ىذه السلسلة ذك معٌت نظرم كتطبيقي عبلب اؼبعرفة عن القواعد 
كاكتساب اؼبهارة للكبلـ حسب اػبطوات اؼبطبقة من ىذا النموذج، كمناقشة اؼبعٌت من  

 كل كاحد ىو فيما يلى :
 (Introductionالتمهيد أك االستعداد ) .ُ

علم باؼبادة العلمية اعبديدة اىتماـ اؼباؼبقصود بالتمهيد أك االستعداد ىو 
كاىتماـ اؼبعلم باؼبشاعر كاألحاسيس لدل الطبلب، حبيث تضمن مشاركتهم 

ككذلك االىتماـ بتعويد الطبلب على استجواب  كذباكهبم معو أثناء التعليم كالتعلم
ذلك لًتكيز انتباه التلميذات على اؼبادة ك . اؼبعلم يف التكلم اؼببدئي باللغة العربية

  .ية كضع إطار مرجعي لتنظيم الشعور ك األفكار كاؼبعلوماتالعلم
قيد الباحث يف أكؿ خطوات تعليم النحو على اؼبدخل االتصايل هبذا 
التمهيد أك االستعداد ألنو ارتبط بفعالية التعليم قبل بداية تقدَل اؼبادة بتحريك 

اللقاء  شعورىم كميوؽبم. كذلك ألف إعداد الطبلب من عاطفهم كشعورىم يف أكؿ
يؤثر على ميوؽبم لبلشًتاؾ يف عملية التعليم كالتعلم حىت الهبدر اؼبعلم أف اليبايل 
ىذه اؼبرحلة يف أكؿ تعليمو داخل الفصل، كالسيما يف تعليم النحو الذم اعترب  

 كثَت من الناس أنو صعب كفبل.
  ( أف العاطفة ََِٔ، ةهبيف خد) Meierبُت مايَت بالنسبة لذلك، 

emotionالعواطف اإلهبابية تيسرع عملية تكوف  كيبكن أف. تؤثر على  فعالية التعلم
 ، أف تكوفذلكمن  كبالعكسأفضل،  ربصيل دراسة الطبلبالتعلم كربقيق 
يكوف قباح لذلك، هبب أف  .كقفو سباما بلبطيئة  يؤجل التعلم اؼبشاعر السلبية

بلب كألجل ذلك يبكن نفس الطاؼبشاعر االهبابية يف  جعلتعلم يبدأ من خبلؿ ال
يفيد ىذا  ْ.فبتعةبيئة تعليمية  جعلمن خبلؿ  الومثك أف يتم بطرؽ ـبتلفة، 

التمهيد أك االستعداد تفكَت الطبلب على اؼبوضوع كيدعوىم باػبياؿ حولو كيفكر 

                                                           
4
 Nyayu Khodijah, Psikologi Belajar  (Palembang: P3RF, 2006), hlm. 160. 
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ما خطر من النحو أك اآلخر. كذلك يفيد تأثَت تفكَت الطبلب ليتفكركا ما فعلوا 
 لًتكيز تهمدافعي زيادةاؼبعلم لتحريك أذىاف الطبلب للدراسة ك حوؽبم كظباع خربة 

 .أدائو على مستول االىتماـ زيادة خبلؿ من كذلك التعلمهم انتباى
كبالنسبة للمدخل االتصايل، دكر التمهيد يف ىذا اجملاؿ مهم لبلذباه إىل   

توصيل ىي قباح اؼبتحدث يف ك أنشطة اإلتصاؿ الوظيفية األنشطة االتصالية ام 
، من خبلؿ توظيف ما تعلمو من ام الطبلب اؼبعٌت الذل يف ذىنو إىل السامع

األنشطة اليت يقـو هبا اؼبعلم داخل حجرة الدراسة أك خارجها . تلك اؼبعلومات
كاؼبعٌت أف تعليم النحو يف بدايتة خطواتو سبق ؽبا  ٓعُت.اؼب التعليم يف تطبيق

 وؿ اؼبوضوعات التعليمية اؼبعينة.التواصل اؼببدئي بُت اؼبعلم كالطبلب ح
كمن ذلك، التمهيد بالنظر إىل أساس اؼبدخل االتصايل ارتبط دبتطلبات ىذا 

، تأكيد استعماؿ اللغة الوظيفية يف نواحي خلفية اجتماعيةاؼبدخل اؼبتضمنة من 
استخداـ اؼبواد الىت ، تنسيق أنشطة الفصل الدالة على التطبيق اللغوم الوظيفي

دمج كظائف اللغة الىت اشًتكت فيها معلومات كتفاعبلت ؽبا ، لطلبةاىتم هبا ا
إعطاء الفرصة ، تركز على الطلبة يف معرفتعم ككجدانيتهم كحركيتهم، أغراض خاصة

إعطاء الفرصة للطلبة لتقدَل مهاراهتم ك  للطلبة ألجل تبادؿ اآلراء بينهم كشعورىم
كمن تلك اؼبتطلبات، قاـ  ٔالعديدة حوؿ استعماؿ اللغة لتوصيل كظائف اللغة.

ىذا التمهيد على إعطاء فرص الطبلب للتعبَت حوؿ األسئلة كاألجوبة بُت اؼبعلم 
كالطالب، الًتكيز على معرفتهم ككجداهنم كحركتهم كتنسيق األنشطة الدالة على 

 التطبيق كىي عن طريق التعامل بُت اؼبعلم كالطبلب يف بداية الدراسة.
 

                                                           
الرياض: مكتبة ) لغة العربية للناطقُت بلغات أخرلطرائق تدريس ال ،د. عبد العزيز بن إبراىيم العصلي، 5

 .ِّ(،ص. ََِِف اؼبلك فهد الوطنية
6 Syukur Ghazali, PembelajaranKeterampilanBerbahasa Dengan Pendekatan 

Komunikatif-Interaktif (Cet.II; Bandung: Aditama, 2013), Hlm. 9-20. 
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 ِ.ٓالرسم البياٍل : 

 الأساس االثصايل املضمون يف ىذه اخلعوة

 

دلت اػبطوة األكىل من التمهيد أك االستعداد يف ىذا النموذج جزء من   
كيفية ربريك الطبلب عقبل كتفكَتا كمهارا. كيف النظرية السلوكية عند بلـو 

(Bloom عرفنا ىناؾ اجملاؿ الثبلث كىي ،)كيطلق عليو اجملاؿ العقلي  ،اجملاؿ اؼبعريف
كيطلق عليو اجملاؿ العاطفي أك  ،وجداٍلجملاؿ الكا (Cognitive Domain)  أك اإلدراكي

كيطلق عليو اجملاؿ اؼبهارم أك ، جملاؿ النفس حركيكا (AffectiveDomain) االنفعايل
ككل كاحد منها ظهر يف اػبطوة األكىل كلو كاف . (PsychoMotor Domain) اغبركي

معرفة الطبلب عن موضوعات الدراسة، استقباؿ قليبل كبسيطا غَت معقد، مثل 
(، اإلدراؾ اغبسي Receiving and Respondالطبلب كاستجابتهم عن الدراسة )

Perception  باستعماؿ أعضاء حس الطبلب للحصوؿ على النشاط اغبركي من
اؼبيل العقلي أك مثل  Setاإلشارة اغبسية أك الوعي باغبسي، كاؼبيل أك االستعداد 

 .العملاستعداد العقل للعمل كاؼبيل العاطفي أك الرغبة يف 
 

 (Viewingاإلطبلع ) .ِ
يف مبوذج التعليم اؼبطور، قيد الباحث اػبطوة الثانية كىي االطبلع على 
موضوع الدراسة من اؼبادة النحوية كاؼبادة االتصالية من اؼبوضوعات الوظيفية 

Functionalكاألفكار العامةnotion   كظركؼ التواصلSituational ارتكز اؼبعلم .
 الذم تؤدم إىلالعمل قبل االتصاؿ  توجيو الطبلب يفيف ىذه اػبطوة على 

 التمهيد أو االستعداد
 نلتعبرينلمتعمل فرص .1

 مهتلبة يف معرفتعم ووجداهنم وحرن ل ى امع زيرتن.ام2

 ثنس يق أأوشعة امفصل ادلاةل ل ى امتعبيق انلغوي..3
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، كذلك بالنسبة غباجة جلب اؼبعرفة من الطبلب يف أكؿ مرة العمل االتصايل
 كلتسهيلهم كمبتدئ التواصل يف الفصل. 

من تلك اػبطوة القائمة على أساس االتصاؿ، استند الباحث إىل ما  
عليم تتضمن العمل قبل أف أنشطة الت (Littewood) -ُُٖٗ-تلوكد يلبُت 

، االتصاؿ ك العمل االتصايل )استعماؿ اللغة الوظيفية كالتطبيق االجتماعي(
كالعمل قبل االتصاؿ لدعم الطبلب إىل استخداـ اللغة كتدريبهم على تطبيق 

ىذا العمل قبل االتصاؿ يشَت إىل اكتساب القدرة على  ٕكظيفة اللغة كأمباطها.
مارسات كالتجريبات حىت وبصل على االكتماؿ التطبيق يبكنو من خبلؿ اؼب

 النظرم كالتطبيقي. 
كمن ناحية مادة الًتاكيب النحوية يف ىذا اػبطوة، أشار الباحث أهنا  

ضمن ؿبتويات موضوع التعليم من النصوص العربية أك نصوص اغبوار اؼبكتوبة 
الىت فيها أمباط كبوية حسب موضوعات النحو اؼبدركسة مع موضوعات االتصاؿ 

اؼبدٌكرة كىي يف   ؼبهارة الكبلـ. ذلك دبعٌت أف القواعد النحوية حوؿ الوظائف
الفكر من  قامت على أساسكيفية تقديبها على سبيل الطريقة االستقرائية الىت 

جزئيات القاعدة إىل كلياهتا، كمن اغباالت اػباصة للوصوؿ إىل اغباالت أك 
األحكاـ العامة. كىذا دبعٌت أف عملية التعليم كالتعلم تبدأ بالشواىد أك األمثلة مث 

يقـو اؼبعلم على عرض األمثلة مث  ٖ .تنباط عن أحكامهاتبيُت نظريتها باالس
كاؼبناقشة عن نواحي االختبلؼ كالشبهات حىت يتم توصل  مناقشتها مع الطلبة

 تعليم نظريتها إىل القاعدة العامة للمحتول الدراسي.

                                                           
7
 Nazri Syakur, Revolusi Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab dari Pendekatan 

Komunikatif ke Komunikatif Kambiumi, Yogyakarta: Pedagogia, 2010, hlm.132. 
ٖ
 النهضة مكتبة: القاىرة الثالثة، الطبعة) الدينية كالًتبية العربية اللغة تدريس طرؽ ؿبمد، إبراىيم عطا، 

 .ٕٖص ،ِج ،(ُٔٗٗ ، اؼبصرية
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لذلك، أف الشواىد يف ىذا الصدد ظهرت يف األمثلة االتصالية ؼبهارة 
الًتاكب النحوية بصفتها مدكرة. كىذا التدكير بُت  الكبلـ، كىي تتضمن أمباط

القواعد ككظائف اللغة ؼبهارة الكبلـ استند إىل اػبطة الدراسية عند بركمفيت الىت 
ارتكزت خطتو على استخداـ نظاـ القواعد أساسا يف خطة تعليم اللغة اتصاليا 

 حوؿ كظائف اللغة، األفكار العامة كظركفها. 
( كيفية تنسيق َََِ بركمفيت )يف عزيز كحيدر،اعتمادا على ىذا، بُت

 :فيما يلى مادة القواعد حوؿ كظائف اللغة بقولو 
“The simplest proposal is to use the grammatical system as 
the core of the syllabus in a ladder like serties of stages and to 
be prepared to relate to all other essential to this series. Thus 
notional, functional, and situational specification can be 
conceived of as a spiral round a basically grammatical core".9 

بُت بركمفت أف القواعد أساس عملية تقدَل اؼبادة يف زبطيط التعليم 
احية كظيفية من اؼبوضوعات كالتعلم يف ضوء اؼبدخل االتصايل، كوبيط حوؽبا نو 

االتصالية. كمادة النحو بالنسبة لو مازؿ يتخلل مع مادة اللغة الوظيفية كيسمى 
 َُذلك بالقواعد على االتصاؿ.

كمن ناحية أخرل، ىذه اػبطوة الثانية أم االطبلع بالنظر إىل زبطيط 
اذبهت التعليم على أساس اؼبدخل االتصايل دلت على األنشطة االتصالية الىت 

، كىي تعقيد البيئة أك السياؽ اؼبساعد ُّٖٗإىل أىدافها األربع كما بُت ليتلوكد 
لبلتصاؿ، تعيُت التدريبات اؼبقيدة شاملة، إنشاء كترقية الدكافع كإتاحة التعليم 

 ُُالطبيعي يف االتصاؿ.
 

                                                           
9
 Furqonul Aziz dan Haidar Al-Wasilah, Pengajaran Bahasa Komunikatif , h.50. 

10
 Furqonul Aziz dan Haidar Al-Wasilah, Pengajaran Bahasa Komunikatif , h.49. 

11
 Henry Guntur Tarigan, Metodologi Pengajaran, h.220. 
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كلتوضيح ىذه األىداؼ اؼبتعلقة هبذه اػبطوات، فيما يلى صورة بيانية 
 منها:

 
 
 
 
 
 

  ّ.ٓالرسم البياٍل : 
 صورة أىداؼ األنشطة االتصالية اؼبتعلقة باالطبلع

 
اكتساب ، قامت ىذا اػبطوة الثانية من خبلؿ االطبلع على عرفيةكبالنسب للنظرية اؼب

ذلك لتسهيل الطبلب لفهم  اؼبعرفة العامة اؼبألوفة قبل اؼبعرفة اػباصة للداللة على اؼبعٌت.
اؼبادة اؼبدركسة بتعليق موضوعات الدراسة مع حياهتم اليومية كي يًتسخ ميلهم كذىنهم 

 progressiveيف ىذه اؼبادة. كاالطبلع بالنسب لذلك دؿ على التمايز التدرهبي 

differentiation  دافيد أكزكبلعند David Ausubel(ُّٗٔ) الذم بُت يف عملية التعليم 
أف تكوف اؼبادة اؼبدركسة ذات اؼبعٌت على طريق تعليق اؼبعلومات اعبديدة  مع قواعد 

  ُِ.(meaningful reception learning)نفسية لدل الطبلب 
بنية تتميز هبا عن اؼبواد  ذككاديبية ما من اؼبواد األأف كل مادة يرم أكزكبل  

مث  عمومااألفكار األقل  ىابعدمث تتدرج  عمومااألخرل كيف كل بنية تشغل األفكار 
باؼبعرفة  اوهناؼبعلومات كيربط وفيستقبل طبلبحيث يرل أف ال اؼبعلومات التفصيلية

                                                           
12

 Ratna Wilis Dahar, Teori-teori Belajar dan Pembelajaran (Jakarta; Erlangga, 2011), 

hlm. 101. 



151 

 

 
 

اؼبعرفة اعبديدة باإلضافة للمعلومات السابقة  كاأخذي حىتاكتساهبا  ةكاػبربات السابقأ
 .هممعٌت خاص لديه

لقة باؼبعٌت العقلي كرأم كيف ىذا االطبلع، أف يقدـ اؼبعلم اؼبادة ذات اؼبعٌت اؼبتع 
اؼبوضوعات اؼبدركسة ذات صلة بأفكار الطبلب يف حياهتم. كمن ناحية أخرل، يتطلب 
من الطبلب االستعداد كاؽبمة يف ذىنهم للتعلم. كجبانب آخر، عملية االطبلع يف تعليم 
النحو على أساس اؼبدخل االتصايل ىنا ربتول على استقباؿ الطبلب من اؼبادة 

ببنيتو اؼبعرفية من اؼبواد اؼبدركسة ربط اؼبعرفة اعبديدة ؽبا لًتسيخ معرفتهم، ك  كاكتشافهم
قبل أف ىبطوا إىل اػبطوة التالية كىي التقدَل كالتمثيل منهم لؤلنشطة  بالفهم أك اغبفظ

 االتصالية التطبيقية. 
 أما االستقباؿ كاالكتشاؼ فهو يشَت إىل الفهم كإدراؾ اؼبعٌت من ؿبتويات اؼبادة،

قدـ " أكزكبل " كربط اؼبعرفة اعبديدة للحفظ. اعتمادا على ذلك، بُت ىشاـ بركات أف
إىل أربعة أمباط على أساس بعدين : البعد األكؿ : طريقة  يف ىذا اجملاؿ تصنيفان للتعلم

تقدَل اؼبعلومات باالستقباؿ أك االكتشاؼ . البعد الثاٍل : طريقة اؼبتعلم يف ربط اؼبعرفة 
 ُّكذلك كفق اؼبخطط التايل : يتو اؼبعرفية بالفهم أك اغبفظ. اعبديدة ببن

 

 

 تقدَل اؼبعرفة
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 الفهم

 وإدراك المعنى

* تعلم باالستقبال قائم على المعنى : 

Meaningful Perception 

Learning 

عندما تقدم المعرفة فً صورة كاملة 

للمتعلم فٌقوم بربط بنٌته المعرفٌة 

 بطرٌقة منظمة

 * تعلم باالكتشاف قائم على المعنى :
Meaningful  Discovery 

Learning 

ٌحدث عندما ٌصل المتعلم للمعرفة 

بنفسه وٌعمل على ربط بنٌته المعرفٌة 

 بطرٌقة منظمة

                                                           
 .ُِْ، الرياض : جامعة اؼبلك سعود، دكف سنة، ص. الرياضياتمقرر طرؽ تدرييس ىشاـ بركات،  ُّ
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 الحفــــــــظ

* تعلم باالستقبال قائم على الحفظ: 

Rote Perceptional 

Learning 

وٌحدث عندما تقدم المعرفة فً 

صورة كلٌة للمتعلم فٌحفظها دون 

 ربط ببنٌته المعرفٌة

 

* تعلم باالكتشاف قائم على الحفظ: 

Rote Discovery Learning 

ٌحدث عندما ٌصل المتعلم بنفسه ولكن 

 ال ٌربطها ببنٌته وإنما ٌحفظها

 
الثانية، دؿ االطبلع ىنا يف تعليم النحو يف  كفقا ؼبا سبق عن خطوة تعليم النحو

ضوء أساس اؼبدخل االتصايل على االىتماـ بالشواىد االتصالية كربضَت أمباط كظائف 
اللغة اؼبستخدمة كاالىتماـ بسياؽ اؼبوضوعات مع حياة الطبلب. كمن ناحية أخرم، 

غة العربية من خبلؿ االىتماـ بالتفاعل اغبميم بُت اؼبعلم كالطبلب لتوجيهم التكلم بالل
عملية التعليم حيث يبدأ من اؼبوضوعات العامة إىل ما أخٌص يف نفس الطبلب اليومية 
حسب اؼبوضوعات العامة. كىذه العملية جزء من األنشطة االتصالية يف التعليم على 
أساس اؼبدخل االتصايل الذم فيو النظرية اللغوية كاؼبعرفية الداعمة.إذف، كوف االطبلع يف 

ذه اػبطوة لكسب اؼبعرفة كاؼبهارة الىت تؤدم إىل التقدَل كالتمثيل من الطبلب بعد ى
 فهمهم حوؿ اؼبوضوع الوظيفي نظريا كتطبيقا.

نظرا إىل اغبقائق السابقة، فيلخص الباحث دكر االطبلع يف خطوات تعليم النحو 
تقدَل ؿبتويات النحو  على أساس اؼبدخل االتصايل بأنو يؤٌكد على الطريقة االستقرائية يف 

من خبلؿ األمباط النحوية ضمن الشواىد االتصالية أكؿ مرة يف ىذه اػبطوة الثانية. 
ككذلك التأكيد على عملية التعليم ذات اؼبعٌت، كىي من جزء عناصر النظريات الثبلث 

اؼببدأ الىت تأسس هبا تعليم اللغة يف ضوء االتصايل، منها اؼببدأ االتصايل، اؼببدأ الوظيفي ك 
   ُْاؼبعنوم.
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 Henry Guntur Tarigan, Metodologi Pengajaran., h. 243. 
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 كلتوضيح دكر اإلطبلع على اؼبدخل االتصايل، فيما يلى الرسم البياٍل:
 
 
 
 
 

 
 ْ.ٓالرسم البياٍل : 

 دكر االطبلع على اؼبدخل االتصايل
 

 (Simulationsالتمثيل )العرض ك  .ُ
 أساليبمن  كىي االتصاؿ مهارات تنميةل اللغوم للنشاطالتمثيل ىنا  
كما بُت رشدم أضبد طعيمة أف   اؼبدخل ىذا يف االستخداـ شائعة النشاط

قيد  .ُٓأساليب تنشيط اللغوية ىي باأللعاب اللغوية كالتمثيل كحل اؼبشكبلت
 االتصاؿ من األمباط اللغويةعملية تقليد رباكؿ أف سبثل كتقدـ باحملاكاة الباحث 

ؿباكلة إعادة يف ىذا الصدد  . كىياكي األكىلرب لخر األ األمباطاؼبميزة بوساطة 
لدل الطبلب  عملية ما يف ظركؼ اصطناعية مشاهبة إىل حد ما للظركؼ الطبيعية

يف عملية التعليم كالتعلم. كىذه احملاكة يف اؼبدخل االتصايل كما بُت فكرم 
عابدين أف ما يقدرمو اؼبدخل االتصايل ىو ؿباكاة صادقة ؼبا هبرم يف العامل 

م الطبلب كٌل أنواع التواصل كأشكالو، كلكنهم يعجزكف عن اػبارجي فقد يتعل
فبارستها فبارسة صحيحة، فمدخل التواصل يتيح ؽبم فيرصان مناسبة للممارسة 

.  Simulation، كالتمثيل كاحملاكاة  Role-playالصحيحة عن طريق لعب األدكار 

                                                           
 .ِٔ(، ص. َُِِ)ّمدين ؿبمد ـبلص، "التعريب كتعليم اللغة العربية يف إندكنيسييا،" الرباءة،  ُٓ

 االطالع
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فيو طعم اغبياة ككٌل ذلك ييٍشًعري الطبلب بقيمة ما يتعلمونو؛ ألهنَّم يتذكقوف 
  ُٔاغبقيقية إٍف صٌح ىذا التعبَت.

، اذبو الطبلب إىل فرصة تعويد التواصل -التمثيل كاحملاكة –كهبذه اػبطوة 
كتعويد استخداـ أمباط اعبملة من الًتاكيب النحوية الداعمة لبلتصاؿ. كذلك دؿ 

لكفاية على ىذه اػبطوة ذات اؼبعٌت يف اكتساب اللغة من ناحية اؼبهارة كناحية ا
 Theory ofالنحوية كفقا لنظريات اكتساب اللغة، منها ما نسمي بنظرية اؼبعٌت 

meaning  "عند "كرشنKrashen  الذم يرل أف تعلم اللغة كي يكوف فعاال، البد
من أف يتوفر لو الوقت البلـز الستعماؿ اللغة، الًتكيز على سبلمة اللغة كمعرفة 

عل تعليم اللغة منصبا على تدريب الطبلب القواعد اللغوية كتطبيقها. كىذه هب
على الفهم العميق كاغبقيقي لكل ما يتم من خبلؿ استخداـ كمكرر للغة حىت 

 ُٕتزداد اؼبعاٌل عمقا ككضوحا.
كالقواعد يف ىذا اجملاؿ تعٌد من خبلؿ استعماؿ اللغة، كالطبلب يبكن أف 

لنحوية من األمباط تكوف لديهم أفكار عن األشياء أك اؼبوضوعات من الًتاكيب ا
قبل أف يستطيعوا تسميتها ىل ىو مبتدأ أك خرب، ىل ىي صبلة فعلية أـ اظبية. 
كمن مث فإف عدـ امتبلكهم ؼبعرفة النحو اليبنعهم من استعماؿ اللغة بتعويد األمباط 

 النحوية اؼبستخدمة لعملية التواصل. 

من  Theory of Contructivismeلنظرية البنائية لإضافة فبا سبق، بالنسبة  
 و( أنُٗٗٗ)يف فوجيادم، Piagetنظريات اكتساب اللغة، بُت فيكيت 

ت يف عملية التعليم كالتعلم. كذلك التكتسب اؼبعرفة إال بالتطبيقات أك التمثيبل
ألف ىذه النظرية قامت على أساس أف الفرد  ىو الذم يبٌت معرفتو بنفسو كذلك 
                                                           

  حسن كصاٌف ؿبجوب، "اؼبدخل االترصايٌل كتعليم العربية كتعٌلمها للناطقُت بغَتىا"،  فكرم عابدين ُٔ
irep.iium.edu.my/47355/1/َُِٔسبتمرب  ُِمنقوؿ يف االتصالي، _المدخل_ملخص. 

، لوندكف : االسًتاتيجية اغبديثة يف تعليم كتعلم اللغةعلى عبد السميع قورة ككجيو اؼبرسي أبو لنب،  ُٕ
 .ِْ-ُْدكف سنة، ص، التوس، 
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 اعده إىل بناء اؼبعرفة الذاتية يف عقلو، من خبلؿ مركره باختبارات كثَتة تس
كالطريقة الرئيسية للحصوؿ على معلومات تضاؼ إىل البناء اؼبعريف لو ىي أف يقـو 

 الطبلب بالتمثيل كاستيعاب اؼبعلومات.

 (Associations&Generalizationsط كالتعميم )بيالًت  .ِ
عدما قٌدـ اؼبعلم اػبطوة من الًتابط كالتعميم من جزء تعليم النحو استقرائيا ب

الشواىد االتصاالت من اغبوارات الىت فيها أمباط كبوية من اعبمل االظبية كاعبملة 
الفعلية كالًتاكيب االستفهامية كىلم جرل. يف ىذه اػبطوة، بُت اؼبعلم اؼبعاٍل من 
الشواىد اؼبدركسة كأخرج منها النظريات النحوية كي يفهم الطبلب ؾباؿ النحو 

دريبات ضمن عملية التمثيل عن طريقة زبريط اعبملة بالقواعد اؼبنطوؽ يف الت
كىذا دبعٌت أف عملية التعليم كالتعلم تبدأ بالشواىد أك األمثلة مث تبيُت اؼبضمونة. 

 .ُٖ .نظريتها باالستنباط عن أحكامها
كاؼبناقشة  كهبذه الطريقة يقـو اؼبعلم على عرض األمثلة مث مناقشتها مع الطلبة

االختبلؼ كالشبهات حىت يتم التوصل تعليم نظريتها إىل القاعدة العامة عن نواحي 
للمحتول الدراسي. كبذلك، يف عملية التعليم كالتعلم يستند اؼبعلم من ىذه الطريقة 

العديدة كتدكينها على السبورة أك   إعداد األمثلة على خطوات أساسية متكونة من
قشة الطبلب يف األمثلة كاؼبوازنة لصياغة الشاشة باألدكات اؼبعينة اؼبناسبة مث منا

 القاعدة النهائية.
كمن ناحية النظرية، ىذه الطريقة االستقرائية بصفتها اػباصة نعربىا بكيفية 
التعليم اليت يبدأ العقل من اػباص إىل العاـ كمن اغباالت اعبزئية إىل القواعد 

كر يف صفة ىذه الطريقة، العامة اؼبنتظمة لتلك اغباالت اعبزئية كاؼبفردة. ككما ذ 
يعمل الطالب يف عملية كسب القواعد هبذه الطريقة على كشف اغبقائق كاؼبعاٍل 

 كيعرفها من اعبزء إىل الكل.
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نظرا إىل اؼبدخل االتصايل، اػبطوة ىنا بعد تعويد الطبلب التواصل باغبوار  
تحضَت يقـو اؼبعلم بكبعد  فرصتهم يف الكبلـ حوؿ اؼبوضوعات االتصالية، ام 

، كيف ىذا األمثلة كتسجيلها على السبورة أك عرضها بوسيلة من الوسائل اؼبناسبة
تؤخذ  قداؼبدخل االتصايل يقـو ىذا التحضَت يف بدايتو بوسيلة التواصل اؼبتكرر. ك 

تم هم، كتمع االتصالية يعمل اؼبعلم على مناقشة األمثلةلطبلب األمثلة من أفوه ا
كىذه اػبطوة من مراحل تعليم النحو على  .النهائية صياغة القاعدةىذه اػبطوة ب

سبيل اؼبدخل االتصايل الذم بدأ اؼبعلم بالتمهيد كما ذكر يف اػبطوة األكىل كىذا 
دبعٌت أف البحث يف القواعد يف ىذه اػبطوة كاسع كشامل حسب اؼبوضوعات 

 النحوية اؼبعلمة.
ل االتصايل، فيما كلتوضيح ربط الشواىد بالطريقة االستقرائية حوؿ اؼبدخ

 يلى الرسم البياٍل :
  
 
 
 
 

 ٓ.ٓالرسم البياٍل : 
 ربط الشواىد اؼبطبقة بالنحو النظرم 

إضافة إىل ذلك، دكر الًتابط كالتعميم مهم ؽبذا النموذج الكتساب 
معرفة الطبلب عن نظريات النحو اؼبطبقة ؽبم خبلؿ األمباط النحوية كالتعبَتات 

كبالنظر إىل ذلك، ىذا النموذج بالنسبة الفًتاضو قد سبسك بأساس االتصالية. 
ؼبهارات وبتاج إىل  النفس ام تواجو إىل مذىب النفسي الذم رأم أف اكتساب ا

، associative، كاؼبرحلة الربطية cognitiveثبلث مراحل، كىي اؼبرحلة النفسية 

 القاعدة األساسية
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إذف،إف الًتبيط ىنا من أساس تعليم النحو نظريا  ُٗ.otonomكاؼبرحلة األكطونومية 
 كاستقرائيا الكتساب مهارهتم.

 (. Aplications& experiential) تجربةالتطبيق كال .ّ
بالتطبيق كاإلكتماؿ يف عملية تعليم النحو على أساس خطوات النموذج 

ىو ك  experiential learningمن التعلم التجرييب  اؼبدخل االتصايل ىي من جزء
، حيث يعاٍل الطبلب أكثر ذا معٌتهبعل التعلم التعلم اليت من اؼبتوقع أف  طريقة
 س دبجردليم الطبلب  ، يتعلٌ طريقمن خبلؿ ىذا ال من النظريات. موهما تعلٌ 

مباشرة يف عملية التعلم  وفيشارك م يف ىذه اغبالة، ألهنالنظرية مفهـو اؼبادية
يف  دال تؤك من ذلك نتائج عملية التعلم َِ.كخربة لديهم الستخدامها كتجربة

لغي دكر ت يتال يةنظرية السلوكال كذلك ليس كمثل، ك فحسب اؼبعرفية ناحيةال
اليت مت احملصولة من ىذه اػبطوة ىي اؼبعرفة ك   .التجربة الذاتية يف عملية التعلم

 . اػبربةربويل الفهم ك  اندماجإنشاؤىا من 

 قد ذكر كونفوشيوس"، كمن مٌث يقوؿ اؼبثل اف "التجربة ىي أفضل معلم
Confusius  بقولو:الشيء عن ذلك 

" what i hear, i forget, what I hear and see, I remember a little, 

what I hear, see and ask questions about our discus with some 

one else, I begin to understand, what I hear, see, discus, and I do, 

I acquire knowledge and skill, what I teach to another, I master 

." 
 ما أظبعك ما أظبع كأرل كأنا أتذكر قليبل، ، ك ما أظبع أنسىذلك دبعٌت أف 

كأرل  ما أظبعك  أبدأ أف أفهم، حد آخرأ مناقشتنا مع طرح األسئلة حوؿ كأرل كأ
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 John R. Anderson, Cognitive Psychology and Its Implications, New York: Worth 

Publishers, 2000, hlm.281-282. 
20

 Ni ketut Sriani, Dkk., "Penerapan Model Pembelajaran Experiential Learning Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Menulis Paragraf Deskripsi Pada Siswa," e-Journal UP Ganesha,3 

(2015), hlm.4. 



158 

 

 
 

أنا يف م آلخر ما أعلٌ ك ، كفاءة أك اؼبهارةكال ةكتسب اؼبعرفأكأنا  كأفعل، كأناقش
 .تقافاإل

سينسوف ما  معٌت بسيطا فنفهم أف الطبلب إذا كضع بياف كونفوشيوس 
التعلم عن ات النحو نظريا كتطبيقا دبجرد تعلموه من اللغة العربية خاصة من ؿبتوي

 من خبلؿ االستماع كالرؤيةكلكنهم سيتذكركف قليبل ما تعلموه طريق االستماع، 
ناقشة مع الطبلب اآلخرين، اؼبك  الرؤيةك  السمعوسيلة كسيفهموف جيدا ب

كالفعل ناقشة اؼبك  الرؤيةك  السمع كيكتسبوف اؼبعارؼ كاؼبهارات اكتماال عن طريق
 بتطبيقات العديدة. يىكالطريقة األكىل يف سيطرة على اؼبادة ، قاتبالتطبي

مع  همكإشراكالطبلب فضبل عن عمليات التعلم السياقية اليت تربط 
 connentedربط اؼبعرفة بالتأكيد على نظرية  ، يؤكد ىذا النموذجحياهتم اليومية

knowing ىذا  التعلم باعتباريعترب ة. لذلك، اغبقيقيياة ع اغبربط معرفة الطبلب م
. بالنسبة لذلك، بُت سوجانا أف ىناؾ اؼبزايا جزءا ال يتجزأ من اغبياة النموذج

زيد النشاط أف ي (ُكىي ، لدم الطبلب التعلم التجرييباػباصة من استخداـ 
يثَت اغبماس ( أف ّواتية، اؼبتعلم البيئة  جعليساعد على ( أف ِ ،همكالعاطفة من

 ىمك تطوير عمليات تفكَت  همعتشجٌ  ( أفْك الطبلب يف عملية تعلم
 ُِ.اإلبداعي

 تطبيق النموذج
 عناصر النظريات المْستندة

المدخل 
 االتصالي

النفسية 
 والمعرفية

 لغوية البنائية

 التمهيد 
 أك االستعداد

introduction 

األنشطة االتصالية: 
اغبوار اؼببدئية 
البسيطة بُت اؼبعلم 
كالطالب  باألسئلة 

ربريك عاطفة 
الطبلب كبنائهم أف 
يتعلموا أمباط اعبملة 
 كالتعبَتات االتصالية

  

                                                           
21 Sudjana, D.H, Strategi Pembelajaran (Bandung: Falah Production,2005), hlm. 174. 
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 كاألجوبة:
.للمتعلم فرص ُ

 للتعبَت
.الًتكيز على ِ

الطلبة يف معرفتعم 
ككجدانيتهم 

 كحركيتهم
.تنسيق أنشطة ّ

الفصل الدالة على 
 التطبيق اللغوم.

 االطبلع
viewing 

العمل قبل االتصايل 
اكتساب اؼبشَت إىل 

القدرة على التطبيق 
يبكنو من خبلؿ 

اؼبمارسات 
 كالتجريبات

 
االىتماـ بالشواىد 
االتصالية كربضَت 
أمباط كظائف اللغة 

اؼبستخدمة 
كاالىتماـ بسياؽ 
اؼبوضوعات مع 

 حياة الطبلب.
 

الطريقة االستقرائية 
يف تقدَل ؿبتويات 
النحو  من خبلؿ 

 شواىد األمباط.

 التمايز التدرهبي
 progressive 

differentiation 

طريق تعليق 
اؼبعلومات اعبديدة  

مع قواعد نفسية 
 لدل الطبلب 

 
(meaningful 

reception 

learning) 

 

تعلم باالكتشاف 
قائم على 
 المعنى :

 

Meaningful  

Discovery 

Learning 

  

 التمثيل كاستيعاب   .النشاط اللغومالتمثيل العرض ك 
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Simulations  تدريب الطبلب
 السياؽعلى تفٌهم 

كتعويد األمباط 
 النحوية.

استخداـ اؼبواد الىت 
 اىتم هبا الطلبة.

اؼبعلومات للبناء 
 اؼبعريف 

 
(Theory of 

Contructivisme 

) 

 

 الًتابط كالتعميم
Presentations& 

Simulations 

تقدَل اؼبادة 
 استقرائيا

   

 التطبيق كالتجربة
Aplication & 

experiential 

أنشطة التدريبات 
 االتصالية

experiential 

learning 

 تقـو لغوية نظرية  
 اللغة أف على

 تواصل عملية
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 أثر استخدام نموذج تعليم النحو المطور في رفع دافعية الطالب   : ثانيا

إف دافعيػػة الطػػبلب تتػػأثر بالعوامػػل الفرديػػو كىػػي العوامػػل الػػىت زبػػص كػػل فػػرد علػػى 
كدافعيػػػتهم يف عمليػػػة التعلػػػيم كالػػػتعلم يػػػؤدم إىل فعاليػػػة العمليػػػة التعلػػػيم كالػػػتعلم.  ِِحػػػدة.

كبعػػػد مبلحظػػػة عمليػػػة البحػػػث مػػػن اإلجػػػراءات احملػػػددة يف اجملمػػػوعتُت، رأم الباحػػػث أف 
دافعية الطبلب يف تعليم النحو على أساس اؼبدخل االتصػايل ؼبهػارة الكػبلـ مهمػة بػُت مػا 

ىنػا   Motivation الدافعيػةهػم الدراسػة بكثػرة ميػوؽبم كنشػاطهم. ك يشًتكوف ضباسة يف عمل
مػن  عمليػة الػتعلم يف   تعلػيم ىػدؼأمن الشركط األساسية اليت يتوقػف عليهػا ربقيػق تعترب 

تكػوين  االذباىػات كالقػيم ربصػيل اؼبعلومػات كاؼبعػارؼ أك ك تعلم أسػاليب كطػرؼ التفكػَت 
 آراء الطبلب عن ىذه الدافعية : كألجل التوضيح، فيما تلى .يف حل اؼبشكبلت

 آراء الطبلب يف اشًتاكيهم .ٕ
قاؿ بعض الطبلب أف تعليم النحو على ىذا األساس يسهلهم 
التطبيقات الفصحى يف االتصاؿ اؼبعتمد على اللغة الفصحى كيفيدىم كثَتا يف 
فهم النحو الوظيفي كيشجعهم يف تدريباتو يف الكبلـ. كيضيف كفاءهتم يف ىذه 

سول معرفتهم النحو اؼبدركس. ككذلك، يعطى اؼبنهج اؼبطور فرصة أكثر اؼبهارة 
لديهم يف تنمية تواصلهم باللغة العربية كفبتع بكثرة اؼبمارسات النحوية كفبارسة 

 تطبيقيها يف الكبلـ.
رأل الطبلب أف تعليم النحو هبذا اؼبدخل يؤدم إىل األنشطة التطبيقية 

شًتكا يف كحدة التعليم كالتعلم كما عادة. بُت علم النحو كالكبلـ الذين مل ي
كىذه األنشطة تعٌودىم فهم النحو اؼبنقوؿ من خبلؿ فبارسة التكلم احملدد الداعم 

 إىل فهم قواعده. 
 

                                                           
كرقة قدمت يف الندكة الدكلية حو ذبربة ، العبلقة بُت لغة األـ كاللغة اؼبكتبيةعبد العزيز عبد اهلل أسحق،  ِِ

 .َُُِتعليم اللغة العربية بإندكنيسيا اؼبنعقدة يف جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج، 
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 مدل ميوؿ الطبلب حينما يشًتكوف يف عملية التعليم كالتعلم .ٖ
ف مبوذج بالنسبة إىل ميوؿ الطبلب يف االشًتاؾ يف عملية التعليم كالتعلم، رأكا أ

التعليم اؼبطور على أساس اؼبدخل االتصايل يتفق بأحواؽبم كحوائجهم يف تعلم 
اللغة العربية. كىم ييعٌوقوف أف خطوات التعليم اؼبصممة يتسانبوف يف تشجيعهم 
كتأثَتىم يف مشاعر اغبب كاالرتياح عندىم. كىذا دبعٌت أف يف ىذا اؼبنهج شيئ 

هتم يف التعلم عن كيفية تعلم النحو غَت جٌذاب لديهم حىت يستويف غبل مشكبل
 فبلة  صعب.

 نشاط الطبلب يف اشًتاكهم .ٗ
رأل بعض الطبلب أف التعليم يقلل اؼبلل بكثرة األنشطة يف الفصل 
كوبرؾ ضباسة لبلشًتاؾ يف عملية التعليم كالتعلم. كذلك دؿ على أنبية درك رائد 

كاضحة لتشجيع كهتيئة رسم خطة كآليات النشاط من ىذا النموذج احملتول على 
التواصلية من التعبَتات كاغبوارات من اؼبوضوعات الطبلب ؼبشاركتهم يف األنشطة 

توفَت مساحة زمنية مناسبة للطبلب ؼبمارسة االتصالية كاؼبوضوعات النحوية، 
كضع خطة لتوجيو األنشطة اؼبدرسية مستندة إىل رسالة تصالية، ك األنشطة اال

ة. ككذلك من الدكافع يف ىذا النموذج لنشاط الطبلب احملدكد النموذج كأىدافو
إتاحة ، اػباصة هبماالتصالية إشراؾ الطبلب بفاعلية يف زبطيط االنشطة أيضا 

توفَت برامج متنوعة يف الفصل، الفرصة للطبلب لئلسهاـ يف خدمات األنشطة 
  بعناصرىا النحوية.تسهم يف تطوير مهارات اغبوار كااللتزاـ 

 ذج يف تأثَت الطبلب باالتصاؿ كالتعامل الفعاؿؿباكلة النمو  .َُ
رأم بعض الطبلب أف التعليم يؤثرىم يف تفعيل التعلم يتطلب منهم فبارسات 
عديدة كتطبيقات كل موضوعات كتدريب عقوؽبم بتطبيق األحواؿ اؼبناسبة كما 
وبدث يف حياهتم اليومية بالتعبَتات اعبديدة كإكثار التساؤالت بينهم كبُت 

 ن.اآلخري
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ظهرت ىذه احملاكلة ضمن خطوات التعليم اػبمس اؼببتأدة من التمهيد 
أك االستعداد إىل اػبطوات النهائية كىي التطبيق كاإلكتماؿ. يف التمهيد، جرل 
ىناؾ التساؤالت كالتعامل بُت اؼبعلم كالطبلب حوؿ موضوعات كدكرىم يف 

بات منهم. كيف عملية التعليم كالتعلم ككذلك التشجيعات اؼبثَتة الستجوا
االطبلع جرب أحد منهم التواصل مع اؼبعلم لبدء عملية االتصايل يف ىذه 
اػبطوة. كيف التمثيل كاحملاكة، قاـ الطبلب باألنشطة االتصالية كفيو فرص ؽبم 

 التعامل بُت بعض بعضا. 
 آراء الطبلب عن النموذج على أساس اؼبدخل االتصايل .ُُ

على أساس اؼبدخل االتصايل جيد جدا  رأل بعض الطبلب أف النموذج اؼبطور
بأنو يفيد كثَتا يف ترقية كفاءهتم يف الكبلـ كمعرفتهم يف النحو الوظيفي، ككذلك 
مفيد كفبتع كمركحة عن أنفسهم. كذلك دؿ على أف النموذج قد قاـ باسًتاتيجية 
التعليم الفعاؿ كقد استويف بشركط التعليم الفعاؿ كما بُت عبد الكرَل ساجي 

 : ِّيب أف التعليم الفعاؿ قد احتول على ما يلىاغبر 
 ارتباط التدريس باؽبدؼ ارتباطان كظيفيان. ( أ

 أف يكوف الطالب إهبابيان كمشاركان فعاالن يف اؼبوقف التعليمي. ( ب
 أف تكوف إدارة الصف ديبوقراطية. ( ج
 أف يكوف الطالب قادران على النقد كالتحليل كالًتكيب كاالستنتاج. ( د
 كالتشويق كاالنتباه لدل الطبلب.أف تثار الدافعية  ( ق
 أف تثار الدافعية كالتشويق كاالنتباه لدل الطبلب. ( ك
أف ال يكوف الطالب يف موقف اؼبتلقي فقط، بل يف موقف يعطي رأيو بكل  ( م

 صراحة ككضوح كدكف إكراه.

                                                           
منقوؿ يف  "، مقالة غَت مطبع،إذباىات حديثة يف اسًتاتيجيات التدريس  عبد الكرَل ساجي اغبريب، " ِّ

 .ٔ، ص. َُِٔ سبتمبَت ِْ
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أف يتم الًتكيز على تنمية شخصية الطالب بشكل متكامل عقليان كاجتماعيان  ( ح
 كحسيان كحركيان.

صف اؼبعلومات اليت وبصل عليها الطبلب بالديبومة فًتة طويلة دكف أف تت ( ط
 نسياهنا.

 أف يتم مراعاة اؼبستول العقلي كالتحصيلي كالزمٍت للطبلب. ( م
 

باإلضافة إىل ذلك، أراء الطبلب اؼبذكورة تؤدم إىل أف التعليم الفعاؿ 
يوؽبم ينبغي أف يكوف مقبوال عند الطبلب حىت يًتكزكا على تعلمهم كتستقيم م

 كشجاعتهم.
 مدل تناسب الوسائل اؼبستخدمة يف النموذج التعليمي .ُِ

عند رأم الطبلب، كانت الوسائل اؼبستخدمة جيدة كتسهلهم يف تذكرة فهم 
األمباط النحوية يف الورؽ اؼبوزع من التعبَتات ككنها ربتاج إىل زيادة تطويرىا لكي 
تسرع يف تنمية كفاءهتم كمناسبة. كالوسائل اؼبستخدمة يف ىذا التعليم ىي الورؽ 

ة من اؼبوضوعات النحوية اؼبدركسة. لكتابة التعبَتات كزبطيط األمباط النحوي
مناسبة الوسائل ىنا كفق حاجة التعليم كالتعلم إىل إخراج عناصر النحو يف 

 الشواىد االتصالية كفهم النظريات النحوية منها. 
بسبب اعتماد  التعليميةالوسائل بالنظر فبا سبق، تفعيل استخداـ  

أف تناسب الوسيلة مع األىداؼ اليت  (ُ، كىي مراعاة الشركط الباحث على
أف تناسب ( ِ يف تعليم النحو على أساس اؼبدخل االتصايل، سيتم ربقيقها

الطبلب أف تساعد على اتباع تفكَت (ّكميوؽبمن الطبلب من حيث خرباهتم 
 أف يكوف استعماؽبا فبكنا كسهبل . ( ْالعلمي، 
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 وأحواؿ حجرة الفصل أثناء تطبيق مبوذج تعليم النح .ُّ
يف عملية التعليم كالتعلم، رأم بعض الطبلب أف أحواؿ حجرة الفصل جيدة 
بتنظيم اؼبعلم لتحريك أنشطة الطبلب كمشجعهم فيو يف التقدَل كالتمثيل 

 كالتطبيق الكتساب اؼبعرفة كاستخداـ النحو من خبلؿ الكبلـ الرظبي.
 
يم النحو على فبا شرح الباحث فيما يتعلق بآراء الطبلب فيلخص أف مبوذج تعل 

أساس اؼبدخل االتصايل صاٌف للقياـ هبم كيفيد كثَتا يف تشجيعهم يف تعليم النحو كيرقي 
ميوؽبم كرغبتهم يف ىذه اؼبادة. كبذلك، استخداـ ىذا النموذج يستطيع أف وبل بعض 

 مشكبلت الطبلب يف تعليم النحو ألغراض خاصة.
خل االتصايل يعتمد على رأل الباحث أف قباح تعليم النحو على أساس اؼبد

 العوامل التالية :
  

 

 

 

 

  ٔ.ٓالرسم البياٍل :

 عوامل تؤثر يف قباح تعليم النحو على أساس اؼبدخل االتصايل ؼبهارة الكبلـ 

ىذه العوامل تؤثر يف قباح الطبلب يف تعليم النحو على أساس اؼبدخل االتصايل 
االرتباطية العامل الثاٍل ىو دافعية الطبلب يف التعلم، كىو عند النظرية ؼبهارة الكبلـ. 

أف النشاط السلوكي كسيلة للوصوؿ إىل ىدؼ معُت مستقل يشَت أف كالسلوكية للدافعية 
عن السلوؾ ذاتو. فاالستجابات الصادرة من أجل اغبصوؿ على اؼبعززات تشَت إىل 

. ربددىا عوامل مستقلة عن صاحب السلوؾ ذاتو   Extrinisic Motivationدافعية خارجية
يؤدم  Intrinsic Motivationككذلك عند النظرية اؼبعرفية يشَت أف النشاط العقلي للفرد 

 العوامل الدافعة
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 ِْإىل النشاط السلوكي، كىذه التفسَتات على ارتباط دبتوسطات القصد كالنية كالتوقع.
راسي يف تعليم النحو على كىذا دبعٌت أف دكر الدافعية ؽبذه النظرية مهمة للتحصيل الد

 أساس اؼبدخل االتصايل.
كضياع ىذه الدافعية من األمور اؼبهمة يف مشكلة تعليم النحو، فبلبد للمعلم أف 
يبٌت الدكافع يف أذىاف الطبلب من الراحة كالثقة يف اشًتاؾ التعلم، كعدـ الثقة من 

 أنفسهم أف يكوف مانعا لتفعيل عملية التعليم كالتعلم.

الدكافع، ىناؾ بعض األساليب اؼبهمة لتنهيض دافعية الطبلب كىي فيما كلبناء 
 يلى :

 استخداـ األنشطة اؼبختلفة .ُ
عادة، يبٌل الطبلب حينما يعملوف شيئا غَت متنوع كيؤدم إىل البفاض 
طباستهم. كالطالب اؼبمل يسبب إىل تعطيل عملية التعليم كالتعلم، كالعكس 

 تركيزىم على التعلم تشجعهم.من ذلك، تنوع األنشطة تقيم 

 جعل الطبلب مشاركُت فعالُت .ِ
 ميوؽبمأف تقلل  ذلك يف الصف ألف التفعلوف شيئاال ذبعل الطبلب 

ستخداـ أساليب التعلم دافعيتهم يف االشًتاؾ يف عملية التعليم كالتعلم. كا
اكاة كاحملشاكل  من اؼبالطبلب الواجبات يف شكل  فرص النشط إلعطاء

 .ملتحفيز التعل
 

 الفصوؿ الدراسية تفعيل  .ّ

                                                           
/ َُِّ، ْعماف، ُٓ"، كرقة حبثية، حوؿ رفع مستول الدافعية للطلبة كبو الدراسة"موسى اؼبطارنة،  ِْ

 ص.
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كىي  أنفسهمكاحًـت  للمحاكالت كاجملرٌبات عم الطالباداجعل الفصل آمنا 
حًـت ا ذمال لإذا تعلم الطبلب يف الفصك   .تشجيع الدافعية للتعلمتأيت إىل 

 ذلك األكاديبية اػباصة فإف هتمقدر  إىلنظرة الؾبرد بسبب ؽبم، كليس  اؼبعلم
 .عملية التعلم اشًتاكهم يفاظبة يل إىل مو يب

 بشكل متناسب إعطاء مهمة  .ْ
ال تقم دبجرد قيمة التحصيل الدراسي بل بالًتكيز على إتقاف الطبلب 

   .للمادة
 ىدؼ التعليم كالتعلمؼبساعدة الطبلب على ربقيق  اؼبعلمإشراؾ  .ٓ

التعلم، كليس الًتكيز  تحسُت مهاراهتم يفلالطبلب  أف يقـو اؼبعلم بتوجيو
 .همساعد الطبلب يف ربقيق أىدافىم، كأف ياختبار نتيجة ى فقط عل

 الطبلب فعل دٌ ر  .ٔ
استخداـ الكلمات ، ك ردكد فعل الطبلب يف القياـ بعملهم اؼبعلم يعطيأف 

تعليقات ك  .الطبلب أكثر من كلمات سلبية يةدافع تدفع اإلهبابية يف التعليق
 تهمبناء ثقتنشئ إهبابية 

 صبيع الطبلب يف الفصوؿ الدراسيةاألنشطة اليت يشًتؾ فيها  جعل .ٕ
  . ذلكيف الفصوؿ الدراسية زمبلئهمإنشاء األنشطة اليت تشرؾ الطلبة مع 

ؿ اؼبعارؼ كاألفكار كاإلقبازات الفردية للطبلب مع صبيع تبادي  تؤدم إىل
 .الطبلب يف الصف

( أف يف التعليم حاجات لتنمية َُُِإضافة إىل ذلك، زاد ماسلو )يف يبُت، 
 الدكافع، كالبد للمعلم أف يوفرىا، منها :

اغباجات اعبسدية مثل األطعمة كاؼبشركبات، فإذا قل قياـ الطبلب فيؤثر  .ُ
 دافعيتهم من عملية التعليم كالتعلم.
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اغباجات األمنية مثل األمن من التشويش كاؼبصائب كحرية التعبَت، حينما كانت  .ِ
 افعية.ىذه األمور فيتعلم الطبلب بأحسن اؼبيوؿ بكل د

اغباجات اغببية مثل الصداقة كالعائلة، كأحواؿ العائلة يف الفصل تؤثر يف تشجيع  .ّ
 الطبلب لعملية التعليم كالتعلم، فبلبد من نشاط الطبلب باالتصاؿ بُت اؼبعلم.

 اغباجات االستجوابية مثل االستجابات من التقدَل كالتطبيق. .ْ
 طبلب.اغباجات التعبَتية مثل االخًتاع كتقدَل ميوؿ ال .ٓ

كدافيعة الطبلب تظهر أحيانا يف تلك األمور اؼبذكورة، فلذلك أف يهتم اؼبعلم هبا 
لبناء دكافعهم يف عملية التعليم كالتعلم ألف لو التأثَت الكبَت يف التعليم الفعاؿ. كاػببلصة 
من مناقشة ما ذكر ىي أف الطبلب وبتاجوف إىل الدكافع يف االشًتاؾ يف عملية التعليم 

م حىت حصلوا على الثقة بأنفسهم. كأف النموذج اؼبطور الذم مل وبرؾ دكابع كالتعل
 الطبلب يف عملية تطبيقو ىي مل يتأثر كثَتا يف تفعيل عملية التعليم.
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 ثالثا :أثر استخدام نموذج تعليم النحو المطور في رفع كفاءة الطالب
يف الدراسة اؼبيدانية الىت قاـ هبا الباحث بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة سوناف  

درجات الموقباف، طٌبق الباحث تعليم النحو على أساس اؼبدخل االتصلي كىو 
باستخداـ النموذج اؼبطور الذم فيو الطريقة االستقرائية يف تقدَل القواعد لشرح اؼبعاٌل 

 لبناء إجراء األنشطة االتصالية ككاف التطبيق يف ؾبموعة من النحو كباؼبدخل االتصايل
 التجربة يف اؼبستول احملدد.

بعد قياـ الباحث بتجربة أساليب التعليم يف ؾبموعتُت التجريبية الىت تستخدـ 
النموذج على أساس اؼبدخل االتصايل كالضابطة الىت تستخدـ النموذج العادم يف تعليم 

الثالث، فقدـ الباحث نتائج كفاءة الطبلب يف الكبلـ بعد أف  اللغة العربية يف اؼبستول
يعرؼ نظريات النحو كتطبيقها خبلؿ اغبوارات من التعبَتات العديدة. أف كفاءهتم يف 

 اجملموعة التجريبية تدؿ على أف الكفاءة مرتفعة نظرا إىل الكفاية النحوية اؼبطبقة.
و حسب ترقية كفاءة كبلـ كبالتايل، يناقش الباحث عن مشكبلت تعليم النح

 :كاألثر بتطبيق النموذج اؼبطور ُالطبلب يف مادة اللغة العربية 
يصَت تعليم مادة اللغة العربية خاصة يف النحو أكثر إنباال يف اؼبمارسات  .ُ

كالتطبيقات كالتدريات كالنشاطات اؼبؤدية إىل حسن التواصل الشفهية ام 
رسات كالتدريبات يف تعليم النحو فهي ؼبهارة الكبلـ. كأما أشكاؿ إنباؿ اؼبما

: 
بأف ؿبتويات  ُقلة اىتماـ اؼبعلم بدكر النحو يف مادة اللغة العربية  ( أ

القواعد يف ىذه اؼبادة لدعم الكفايات االتصالية كأف يستطيع الطبلب 
طبلقة الكبلـ، ألف ىذه اؼبهارة يًتكز عليها ىذا اؼبستول. الحظ 

ف النحو مادة مستقلة غَت مرتبطة الباحث أف اؼبعلم مازاؿ اعترب أ
دبحتويات اؼبادة األخرل حىت ال أثر لو غَته كالفبارسة تطبيقية بعد تقدَل 
القواعد من خبلؿ اؼبهارات. كنتيجة ىذا االعتبار، مل يقم اؼبعلم بطريقة 
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ما من الطرائق الىت يعٌلم هبا لًتكية الكفاية النحوية كالكفاية االتصالية. 
كوف التعليم غَت فعاؿ من نواحي ارتباط الكفاية النحوية هبذه اؼبشكلة في
 دبهارة الكبلـ. 

بالنسبة لذلك، أف يدرؾ اؼبعلم أف النحو كالكبلـ يف ىذه اؼبادة 
الىت تقاـ بتأكيد اؼبهارة كالكفاية النحوية ككل  ُكحدة مادة اللغة العربية 

كاؼبراد منهما يتداخبلف. كىذا ما يسمى بالتعليم يف ضوء نظاـ الوحدة، 
فركع اللغة هبذا النظاـ أنو كاف تعليم اللغة العربية موضوعها ؾبموعة من 

العديدة، دبعٌت أف اللغة اؼبعٌلمة يف كقت كاحد تشتمل على صبيع الدراسة 
اللغوية الشاملة اؼبتكونة من موضوع القواعد كاؼبهارات. كىذه النظرية 
يتحدث أكثر عن اللغة يف كتاب خاص كمنهج خاص بو. كتلك النظرية 

الواحد الذم  قداستعملها قدماء كفيها كما بُت أضبد السيد أف يف النص
أف تعليم النحو ك  ِٓيدرب على القواعد مهارةى القراءة كالتعبَت كالكتابة.

هبذا النظاـ مدركس يف كحدة اؼبادة اؼبتكونة من عناصر اللغة كمهارهتا. 
كىذا التدريس يشَت إىل أف النحو اليعٌلم إال باؼبراف على استخداـ اللغة 

ع. إذف، بالنظر إىل ذلك، يف مواقف طبيعية مع تدريس مهاراهتا األرب
النحو ىنا بوصفها كسيلة ال غاية حىت يؤثر يف طرؽ تعليمها من حيث 
موقع النحو فيها. كمن ذلك كاف األسلوب يف التعليم الكتساب النحو 

 ىو باستخداـ اللغة مباشرة.
ؿبد  كلذلك، كدكر القواعد ىنا لتحسُت ىذه اؼبهارة كما بُت

حو هتدؼ إىل إدراؾ مقاصد الكبلـ، صاٌف ظبك أف دراسة قواعد الن
كفهم ما يقرأ أك يسمع أك يكتب أك يتحدث بو فهما صحيحا تستقر 
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بَتكت: دار العودة،  (اؼبوجز يف طرؽ تدريس اللغة العريبؿبمود أضبد السيد،  
 .ْْص. ، )َُٖٗ
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معهم اؼبفاىيم يف ذىن اؼبؤدم أك اؼبلتقي، كتتضح بو اؼبعاٍل كاألفكار 
كضوحا الغموض فيو كال لبس كال إهباـ لدل اؼبتحدث أك اؼبستمع أك 

صوف اللساف عن قدير بأنو لككذلك زاد ؿبمد عبد ال القارئ أك الكاتب.
إكساب التبلميذ ، اػبطأ، كحفظ القلم من الزلل كتكوين أدكات سليمة

القدرة على استعماؿ القاعدة يف اؼبواقف اللغوية اؼبختلفة فاالثمرة اليت 
ننتظرىا من تعليم النحو، سبكُت التبلميذ من تطبيق القواعد على 

كاإلفادة منها يف فهم األثر  يستخدموهنا يف حياهتم، ىتأساليب الكبلـ ال
 ِٔ.األدبية

أما النموذج اؼبطور على أساس اؼبدخل االتصايل فهو يف نظاـ 
الوحدة يقارف بُت النحو كاؼبهارات يف نفس الدراسة. النحو ىنا ليس 
دبفهومو غاية بل كسيلة كزبتلف ؿبتوياتو بالنحو كالفن اػباص ألجل 

غباجة التواصل من التعبَتات  العلـو النظرية الىت مل يستعمل كل منها
االتصالية، كليس كل النظريات النحوية يستعلها الناس ألجل االتصاؿ 

 إال قليبل منها بل النحو الوظيفي اؼبنقوؿ منها.
كمن ناحية التطبيق من ىذا النموذج، كجد الباحث نتيجة 
مرتفعة لدم الطبلب من كبلمهم بالنظر إىل استطاعة تطبيق النحو 

نهم خبلؿ التكلم. كاألمور من النموذج اؼبطور الىت تساىم يف اؼبطلوب م
 ترقية كفاءة يف الكبلـ ىي ما يلى :

 تأييد مبوذج تعليم النحو اؼبطور يف مهارة الكبلـ (ُ
يسعى  كبو، من مهارات اللغة األربع األساسية ةالكبلـ من اؼبهار 

إىل ماسة حاجة ككبن يف  األجنبية. لغةيف ال اؼبهارة الطالب إىل إتقاف
االىتماـ  ة. كلذلك،الشفهي لتعبَتاتاب التواصل بُت آخرىذه اؼبهارة يف 
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يف تعليم ىذه اؼبهارة  ىذا ىو االذباهمن الضركرم ك  باعبانب الشفهي
 .من اغبديث بالعربية بتكنُت الطلبة

كىو غاية  للحوار أنبية كبَتة يف تعليم اللغةكبالنسبة لذلك، 
ألواف من اعبمل و وبتاج الطالب إىل االتصاؿ ككسيلتو. كيف حقيق
عند التدريب على مهارة  اؼبستخدمة كالتعبَتات كاأللفاظ كاألصوات

يضم الًتاكيب النحوية كاؼبفردات يف مواقف  إذف، اغبوار يف دكرهالكبلـ. 
كمن  ستعماؿ اللغة كفبارستها يف التعبَت كاالتصاؿ. ال كسياقات ـبتلفة

كبلـ اليتجزأ بالنحو عند تطبيق النطق اؼبمكن أف يقوؿ الباحث أف ال
 السليم كماداـ يتداخبلف كتوئماف.

كمن تلك الناحية، كجود مبوذج تعليم النحو على أساس اؼبدخل 
االتصايل قد ساىم عظيما يف تقدـ تعليم مهارات الكبلـ اليـو ألجل 
االتصاؿ السليم الفصيح. كتعليم النحو يف ضوء اؼبنهج االتصايل يف 

 العبلقةمثل مؤشران صادقان للسياؽ  نحويةف تكوف الًتاكيب الأحقيقتو 
يف استخداـ النحو ؼبفرد كؼبؤنث أك للجميع.  بُت أىداؼ اغبوار القوية

النحو يف اؼبدخل االتصايل  كالطلب كىلم جرل. كأف صيغة األمر ككذلك
 ككلها يدافع مهارة الكبلـ كما النموذج اؼبطور.ىبضع جملموعة من اؼبعايَت 

من ىذه الفكرة، فمن األمور التفصيلي من النموذج اؼبطور الىت ك 
تؤيد اؼبدخل االتصايل يف مهارة الكبلـ ىي اػبطوات التعليمة يف 
النموذج كاألنشطة االتصلية كالتدريبات خبلؿ التطبيقات كؿبتويات 

 الكبلـ يف موضوعات اؼبادة التعليمية.
الطلبة أف يقدموا  أما من ناحية اػبطوات فهذا النموذج قد أتاح

آرائهم من خبلؿ التعبَتات االتصالية كىو اؼبنظور يف تدرهبة اػبطوات 
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اؼبصمم. كالفرصة الواسعة لتعبَت األفكار شفهيا يف ىذا النموذج ىي جزء 
 ِٕمن مبادئ اؼبدخل االتصل كىي الفرصة الكافية  يف التعبَت.

بَت كمن ناحية األنشطة، ىذه النموذج تأكد على تعويد التع
الشفهي كل كقت كخطوات. كاألنشطة يف ىذا النموذج اتضح من بداية 
تعليم النحو كىي دعوة اؼبعلم إىل الطلبة أف يتسائلوا بُت بعض. اؼبعلم 
يبدأ بتقدَل األسئلة حوؿ شخصية الطلبة من حياتو اليومية إلحياء 
عقلهم كمواجههم إىل عملية التعليم كالتعلم. ككذلك اتضحت األنشطة 

تصالية بتقدَل األسئلة كاألجوبة حوؿ موضوعات النحو كتعابَته من اال
الشواىد حسب موضوع النحو. كل منها تدافع الكبلـ يف تعليمو كذلك 

غزايل مناسب دبا كرد يف أساس اؼبدخل االتصايل كىو كما بُت شكور 
( أف تعليم اللغة يف الفصل القائم على االتصايل البد من أف َُِّ)

 سس فيما يلى :يكوف على أ
 تأكيد استعماؿ اللغة الوظيفية يف نواحي خلفية اجتماعية. .ٖ
 تنسيق أنشطة الفصل الدالة على التطبيق اللغوم الوظيفي. .ٗ
 استخداـ اؼبواد الىت اىتم هبا الطلبة. ( ج)
دمج كظائف اللغة الىت اشًتكت فيها معلومات كتفاعبلت ؽبا  ( د)

 أغراض خاصة.
 ككجدانيتهم كحركيتهم.تركز على الطلبة يف معرفتعم  ( ق)
 إعطاء الفرصة للطلبة ألجل تبادؿ اآلراء بينهم كشعورىم. ( ك)
إعطاء الفرصة للطلبة لتقدَل مهاراهتم العديدة حوؿ استعماؿ اللغة  ( م)

 لتوصيل كظائف اللغة.
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كأما بالنسة لتقدَل ؿبتويات مادة النحو فهذا النموذج بٌت على 
الناحية النظرية قد استند  شكل علمي من ناحية النظرية كالتطبيقية. كمن

الذم اقًتح كيفية تقدَل  (Brumfit,1980اػبطة الىت قاـ هبا بركميت )
 القواعد خبلؿ تعليم اللغة االتصالية من ىذه اػبطة.

كباالعتماد على رأم بركمفيت، كاف تعليم النحو يتناسق مع 
مهارة الكبلـ، ألف الكبلـ من اغبوارات ؿبيط ؼبادة القواعد من كل 

وضوعها. كبالتمسك هبذه النظرية، قد اتضح أف مبوذج تعليم النحو م
اؼبطور مؤكد على مهارة الكبلـ. كتعليم الكبلـ من األحسن أف يتجو إىل 

 ىذا النموذج غبصوؿ على الكفاية النحوية كالكفاية االتصالية.

 كجود األطركحات اؼبؤيدة يف تعليم مهارة الكبلـ  (ِ
البيانات بأف يف عملية البحث كما ذكر الباحث يف عرض 

العلمي األطركحات الواردة من خبلؿ التعليم كالتعلم. كىذه األطركحات 
من اؼبواقف أك السلوؾ من الطلبة الىت تؤثر على عملية التعليم كالتعلم 
حىت وبتاج الباحث أف يعرض يف ىذا البحث. كأما األطركحات 

تويات حمل ةالطلب ز ذاكرةعزٌ ت ( أف عدة احملاكة اللغويةُاؼبقصودة فهي : 
الًتكيز على اؼباة، يل إىل يب من الطالب ر عاطفيااستق( أف االِاؼبادة، ك

سن تركيز الطلبة على ؿبتويات اؼبادة.ّك  ( أف ارتفاع الصوت وبي
كمن تلك األطركحات الثبلث، يبكن الباحث أف يطلع عليها 

ناحية النظرية من ناحية النظرية السكولوجية من علـو النفس كمن 
 السلوكية. كفيما يلى توضيحهما :

 النظرية النفسية   ( أ)
، يف علم النفس اؼبعريف اؼببحوث أصبحت الذاكرة من اؼبوضوعات

  عاعبة كزبزين كاالستجابة للمعلوماتلنا ؼبيركز على الطريقة كىذا العلم 
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 قبد أف (ُٖٗٗ،يف ماتلُت)ككفقا لريتشارد أتكينسوف كريتشارد  .كل يـو
 يف نظاـ زبزين اؼبعلومات الثبلث، كىي الذاكرة اغبسية زبزف اكرةالذ
(sensory memory) ، قصَتة اؼبدللالذاكرة ك(short term memory ،)
 (.long term memory) الذاكرة على اؼبدل الطويلك 

. دكر ىاـ يف حياة اإلنسالو كجود الذاكرة اغبسية كمن ذلك، 
ه. فظ اؼبعلومات يف اعتبار وبأف  يريد إىل اؼبعلومات إذا يو أف ينتبوهبب علك 

 أف، حيث الشخص كعياؼبعلومات من  عملية اختيار ىناؾ كبذلك،
 أـ الوبتاج.اؼبعلومات تلك إىل   اجتوب

 short) الذاكرة على اؼبدل القصَتب أك نسمىقصَتة الالذاكرة مث 

term memory)  أك الذاكرة العاملة(working memory ) زبزين  مكافىي
قد ثبتت مادات أف اؼبعلومات اليت يتم زبزينها  عٌتدبالذاكرة اؼبؤقتة، كىذا 

شيئاما وبدث قبل قليل. لبزف  ؿباؿ ماقصَتة ىي الالذاكرة كىذه  ؿبتاجة.
الذاكرة اغبسية إىل الذاكرة على اؼبدل  منمت سبرير الذاكرة اؼبتوفرة كفيو 

 لفًتة أطوؿ قليبل من الذاكرة اغبسيةستمر تقصَتة الالذاكرة ك  القصَت
أف نتذكر يف الذاكرة على اؼبدل  نا، يبكنما إىل شيءنلتفت  اا كنؼبطاك 

  مثٌ ندخلها إىل الذاكرة باؼبدل القصَتة. القصَت
ال تزاؿ عملية إدخاؿ اؼبعلومات إىل الذاكرة فؤلجل التحوؿ، 

 سيةخبلؿ الذاكرة اغبمن  (long term memoryللمدة الطويلة  )
(sensory memory ك .) يف ىذه اؼبرحلة يتم ربويل اؼبعلومات اػبارجية

كفقا  (impuls neural) تلقى إىل نبضات عصبيةمث بواسطة اغبواس 
عدة  للوظائف اغبسية لكل منها، مث النبضات العصبية اليت ربتوم على

 short termة )إىل الذاكرة على اؼبدل القصَت  توٌجهها اؼبعلومات
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memoryالذاكرة  اؼبهمة منإدخاؿ اؼبعلومات  (. كىنا، اختارات الذاكرة
 ِٖللمدة الطويلة. إىل الذاكرة على اؼبدل القصَت

كالنقط من ذلك، أف كل شيئ من األنشطة اليومية يبكنا أف 
وبفظها يف الذاكرة اغبسية كالذاكرة القصَتة أك الذكرة الطويلة كىذا يعتمد 

إىل أحد التذاكر؟. كالرغم من ذلك، إف  على أنفسنا ىل نريد أف ندخلها
يريد شخص أف يدخلها إىل الذاكرة الطويلة فعليو أف يتمسك بزيادة 

 االنتباه، ألف االنتباه مفتاح الذاكرة.
أف أحد كهبذه النظرية النفسية، يستطيع الباحث صدؽ قوليو أف 

دل قياـ وبددىا م تويات اؼبادةحمل ةالطلب ز ذاكرةالعوامل اؽبامة اليت تعزٌ 
اللغوية، ألف باحملاكاة يًتكز انتباىات الطلبة كىم بالقطع  احملاكاةالطلبة ب

أف يلتفت إىل ما سيفعل يف احملاكاة. كتقرار احملكاة تشَت إىل تأكيد 
االنتباة كزيادة االنتباة تزيد الفرصة لتخيُت اؼبعلومات من ؿبتويات اؼبادة يف 

سن ( . long term memoryالذكر الطويلة ) ككذلك أف ارتفاع الصوت وبي
تركيز الطلبة على ؿبتويات اؼبادة اؼبدركسة ألف الصوت بالشدة أك 
باالرتفاع هبذب حسية الطلبة كوبٌرؾ انتباىهم فجأة. كحُت ذؾ، يركز كل 
منهم أف على ما قاؿ كما يف القوؿ حىت قبح إلقاء اؼبعلم معلوماتو من 

 ب كجود انتباىهم كاىتمامهم.اؼبواد التعليمية كاستقبلو الطلبة بسس
كمن أجل ذلك، استخداـ الطريقة اليت يبكن استخدامها للفرد 

ر ىي مهمة جدا، كخصوصا يف عملية الستحضار القدرة على تذكُّ 
كلت أكثر سهولة باستخداـ التحفيز التعليم كالتعلم. من ىنا الذاكرة شي 

اؼبعلومات  الذم ىو أحد العوامل اليت يبكن أف تؤثر على عملية دخوؿ
يف الدماغ. كإحدل اغبوافز اليت يبكن أف تستخدـ ؼبساعدة الطلبة يف رفع 
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مستول القدرة على التذكر ىو احملاكة ألف كل إمكاناهتم زبرج لتحقيق 
 .ىذه احملاكة

ستقر عاطفيا اؼب كإضافة إىل ذلك، أٌكد الباحث أيضا أف الطالب
ؿبتوياهتا اؼبدركسة فهم اؼباة ك الًتكيز على على  راكوف قادييل إىل أف يب

بالذاكرة القوية. ذلك ألف اؼبستقر عاطفيا من أحد العوامل الدافعة إىل 
 التذكرة أفضلبيتذكر شيئا سشخص ال ،ىذه اغبالةربسُت الذاكرة، كيف 

ال إذا بينما ه، األحداث اليت مست مشاعر من  ذلك الشيئ إذا كاف
 ىل عن ذلك.مشاعره كعواطفو فيتجااألحداث تلك تلمس 

 النظريقة السلوكية ( ب)

 ةالطلب ز ذاكرةأف أحد العوامل اؽبامة اليت تعزٌ قد كجد الباحث 
اللغوية. كىذه الظاىرة  احملاكاةوبددىا مدل قياـ الطلبة ب تويات اؼبادةحمل

بالنظر إىل النظرية السلوكية من أمر فبكن ألف احملاكة جزء من نظرية 
قانوف اؼبراف أك اؼبسمى بػ( Edward Lee Thorndike) إدكارد يل ثورندايك
أف .كاؼبعٌت من ىذه النظرية أف  Law of Exercise التكرار أك التدريب

كثرة بأك  العديد قول بالتدريبي ةسلوكي أفعاؿاالرتباط بُت منبو ما أك 
 ك قبلةيضعف ىذا االرتباط باإلنباؿ أبالعكس، اؼبمارسة ك  ك خداـاالست

 ِٗ.ك عدـ اؼبمارسة التدريب

تعليمية المادة لل اتكالتدريب اكالتتكرار احملكبالنسبة لذلك، 
كما أف إنباؿ   لدل الطلبة اؼبادة اؼبتعلمةتلك يؤدم إىل تقوية النحوية ىنا 
ىذه اؼبادة. كحسن أف نفهم أف احملاكة  يضعف ستخدامهااؼبادة كعدـ ا
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م تقوم مادة النحوم ألجل التكلم كهبا يتعود الطلبة يف ترقية مهارهت
 كقواعدىم النحوية.

قلة التدريبات اؼبتحدثة للنحو يف الكبلـ بأنو يؤثر يف ضباسة الطبلب    ( ب
 لكي يطبقوا كيتعمقوا نظرية النحو كتطبيقو.

كجد أف ىناؾ قلة الفصاحة يف كبلـ الطلبة بسبب الضعف يف اختيار  ( ج
الًتاكيب الصحيحة لدل الطبلب، ىذه األحواؿ تظهر حينما يتكلم 

باللغة العربية كيستخدموف اللهجات اإلندكنيسية كيتزلزلوف يف الطبلب 
الكبلـ بأخطاء الًتاكيب النحوية من اعبمل كالتأنيثات كىلم جرل. 
كهبذا اغباؿ، النموذج اؼبطور يكوف عبلجا لذلك ألف يف ىذا النموذج 
إمكاف إدماج األنشطة اللغوية العديدة. ذلك اتفق دبا رأم عبد اجمليد أف 

ىو بإمكاف أكجو النشاط اللغوم  صوف اللساف عن اػبطأشكلة لحل اؼب
 َّيف اؼبواقف اؼبختلفة أثناء التعليم كالتدريب.

النموذج التعليمي غَت فعالة لتحسُت الكبلـ بالكفاية النحوية من ؿبتويات  .ِ
 مادة النحو، كىذه اؼبشكبلة بسبب ما يلى :

ـ الفصيحة اؼبعلم اليعطى فرصة لكي يبارس الطبلب تطبيق الكبل ( أ
 بالنسبة لطلب الكفاية النحوية يف تعليم النحو ضمن مادة اللغة العربية.

الفرص ىنا مفتاح اكتساب اؼبعرؼ نظريا كتطبيقا يف تعليم اللغة ألف 
 اللغة ىي كسلية كوبصل عليها بكثرة التجربات كاؼبماسة اؼبستمرة.

ىد ألجل قلة األنشطة االتصالية يف عملية التعليم تطبيقا من الشوا ( ب
اكتساب معرفة الطبلب عن قانوف ما قالوا باللغة العربية من الًتاكيب 

 النحوية.
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بالنسبة ؽبذا األثر، اعتمادا على النتائج احملصولة، أف تعليم النحو للطلبة بقسم  
تعليم اللغة العربية جبامعة سوناف درجات الموقباف فعالة  يف ترقية الكبلـ كتصلح 

 اللغة العربية. لتطبيقها خبلؿ دراسة
كبالنظر إىل فعاليتها يصَت ىذا التطوير كسيلة جديدة غبل مشكلة يواجهها قسم 
تعليم اللغة العربية جبامعة سوناف درجة، كقد بُت الباحث أف ىناؾ اؼبشكبلت يف إجراء 
تعليم النحو ألجل ترقية الكبلـ هبذا القسم ىي أف تعليم مادة القواعد العبلقة مباشرة 

لكبلـ مع أف أحد أىداؼ تعليم النحو ىي لتعويد الطلبة يف تطبيقها شفهيا حىت دبادة ا
التتوقف قدرة الطلبة للعلم النظرم فحسب عن النحو كمل يتعودكا بتطبيقها الشفهية. 
كذلك بسبب عدـ التعليم اؼبطبق الذم يؤدم إىل ربسُت النحو ألجل ربسُت الكبلـ يف 

 مادة تعليم اللغة العربية. 
، حلها الباحث أف يطبق اؼبعلم مبوذج ما من التعليم دبدخل االتصاؿ لوفاء لذلك

األغراض يف تعليم النحو ضمن مادة اللغة العربية هبذا القسم. كتعليم النحو على أساس 
 اؼبدخل االتصايل ىنا ىي مبوذج بديل ؽبذا القصد. 

التعليم  كالنتيجة بالنسبة للبحث الذم قد قاـ هبا الباحث تدؿ على أف ىذا
يؤدم إىل رفع قدرة الطلبة يف علم النحو التطبيقي الشفهي ام ترتفع كفاءة الطلبة يف 
الكبلـ بتعٌلم النحو يف ضوء اؼبدخل االتصايل. كىذا دبعٌت أنو بعدما قاـ الباحث بتجربة 
تطبيق تعليم النحو يف ؾبموعة التجربة الىت يستخدـ الباحث التعليم على أساس اؼبدخل 

يل لًتقية كفاءة الطلبة يف مهارة الكبلـ كفقا ؼبعرفتها يف النحو التطبيقة، حصل االتصا
الباحث من نتائج البحث يف اجملموعة التجريبية على أف كفاءهتم ضمن ىذه اؼبادة تدؿ 

 أهنا ترتفع كقدرهتم على النحو ليست دبجرد النظرم بل التطبيقي.
اؼبدخل االتصايل فبلبد أف يهتم  كإضافة إىل ذلك، يف تطبيق التعليم على أساس 

 اؼبعلم باألمور التالية :
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كىي اؼبهارة احملددة الىت يراد حصوؽبا من خبلؿ تعليم معرفة أىداؼ اؼبواد التعليمية،  -
ىذا األمر شيئ مهم للمعلم كي يستطيع  دراسي معُت أك ؿبتول معٌُت من اؼبنهاج.

تكلم أمر جديد كوبتاج إىل التفهم أف يعلم بدقة ألف اؼبواد التعليمة يف القواعد لل
اعبديد لتعليمها نظريا كتطبيقيا حىت يبكنو إيصاؿ الطلبة إىل حسب اؼبعرفة كاؼبهارة 
يف كحدة التعليم كالتعلم. كبالنسبة ؽبذا البحث، كانت اؼبواد التعليمية تشمل اللغة 

قواعد ضمن االتصالية كالقواعد احمليطة من خبلؽبا، كذلك لتعويد التكلم كتطبيق ال
 االتصاؿ.

تفكَت اؼبؤشرات الىت البد أف وبصل إليها الطلبة، كتصميم األنشطة الداعمة ؽبذه  -
الطريقة اؼبناسبة كتقويبها اؼببلئم باألىداؼ. كىذا التصميم أمر مهم لتسهيل التعليم 

 كالتعلم.
 استخداـ الواسائل التعليمية اؼبعينة بالطريقة اؼبستخدمة. -
 

مناقشة أثر استخداـ النموذج يف تعليم النحو على أساس اؼبدخل كاػببلصة من 
 االتصايل ىي أف قباح التعليم هبذا النموذج اعتمد على العوامل التالية :

 مراحل التعليم من النموذج اؼبطور ربيطها األنشطة االتصالية .ُ
 قياـ الطلبة بالتمثيل كاحملاكة اللغوية .ِ
 م فرص كبَتة يف تقدَل أنفسهم.الًتكيز من الطبلب على النشاط ألف ؽب .ّ

ؿبتويات النحو يعلمها اؼبعلم من خبلؿ التعبَتات لبلتصاؿ اليت فيها األمباط من 
 الًتاكيب النحوية حسب كظائفها اؼبستخدمة للتواصل اغبديث.

 
 

  



 
 

  

 الفصل السادس

 ملخص نتائج البحث والتوصيات والمقترحات

 نتائج البحثملخص  . أ

اعتمادا على البيانات الىت حصل عليها الباحث كربليلها طواؿ عملية 
الطلبة، اػبرباء، من بيانات إنتاج اؼبنتج كالالبحث، ناؿ نتائج البحث من 

 االختبارات القبلية كالبعدية. كيبكن أف يلخص الباحث ىذه النتائج فيما يلى :

اؼبدخل االتصلي احتول على أف منتج مبوذج التعليم اؼبطور على أساس  .ُ
مراحل التعليم كمادتو االتصالية. كمن ناحية تقدَل النحو يف تلك اػبطوات، 
استند النموذج إىل الطريقة االستقرائية، كمن ناحية تنظيم ؿبتويات النحو 
خبلؿ مقارنة مادة النحو كاالتصايل، اعتمد الباحث على اػبطة الدراسية 

أف النموذج اؼبطور ىنا ىو النموذج االتصايل لدم بركمفيت. كمن كجو عاـ، 
لتعليم النحو اؼبتضمن من خس خطوات كىي التمهيد أك االستعداد، 

 .، التطبيق كاالكتماؿ ، الًتبيط كالتعميم االطبلع، العرض كالتمثيل
أف دافعية الطبلب بعد إجراء البحث بالنموذج اؼبطور يف تعليم النحو على  .ِ

ؼبهارة الكبلـ جيدة جدا بأهنم يتحمسوف صبيعا مع أساس اؼبدخل االتصايل 
 تقدَل موضوعات حياهتم اليومية يف تفعيل عملية االتصاؿ.

على أساس اؼبدخل االتصايل يف ترقية  النحوتعليم  أثر استخداـ مبوذج .ّ
 مهارة الكبلـ لدل الطلبة ىو فيما يلى :

ـ تعتدؿ بُت كاحد يقرر الباحث أف ترقية كفاءة الطبلب يف مهارة الكبل ( أ
أم فعاليتها جيد جدا إذا  ٕ.ْكآخر ألف االكبراؼ يقًتب بالصفر كبو 

نظرنا إىل ؾبموعة ذبريبية كليست ىناؾ مسافة للمعدؿ إال قليبل. كالنتائج 

ُُٖ 
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بيت أكثر كأقل كاؼبسافة قريبة  ٖٖىنا تستقيم لكل طالب مع اؼبعيار 
 .جدا

فهناؾ الفعالية اؼبختلفة بأف اجملموعة التجريبية كبو  tختبار كالنظر إىل ا ( ب
يف  دبعٌت أف مدل فعالية التعليم اؼبطور ْٕو كاجملموعة الضابطة كب ُٖ

يف اجملموعة الضابطة يف  التجريبية أكثر فعاال من التعليم العادم اجملموعة
 لًتقية مهارة الكبلـ. النحوتعليم 

 التوصيات . ب
ا عن كيفية تعليم النحو على أساس اؼبدخل هبب على اؼبعلمُت أف يفهمو  -ُ

 االتصايل بتصميمو على أساس اؼبدخل االتصايل فهما جيدا.
ينبغي للمعلمُت أف يستمركا تطوير ما من النماذج التعليمية اؼبساعدة للطلبة  -ِ

 فهم اللغة العربية بدقة، نظرية كانت كتطبيقية.
عليم كالنشاط اؼبتعددة أف يستخدـ اؼبعلم ىذا النموذج كوبسنها خبطوات الت -ّ

كيستعينوا بالوسائل التعليمية اؼبتنوعة لتحريك ميوؿ الطلبة كنشاطهم 
 كاشًتاكهم يف عملية التعلم.

أف هبرب اؼبعلم عدة التدريبات لتحسُت معرفتهم كخربهتم بالتطبيق اؼبستمر  -ْ
 كالستيعاهبم.

الطلبة ينبغي للمعلمُت أف هبددكا موضوعات مادة الدراسة إلثراء ضباسة  -ٓ
 كميوؽبم رغبتهم. كيبكن أف يعطوا اؼبوضوع اغبديثة اؼبتعلقة بظواىر كاقعية.

 االقتراحات . ج
 بناء على نتائج البحث يقدـ الباحث اؼبقًتحات اآلتية :

يرجو الباحث أف يكوف ىذا البحث ذا فوائد لقراء من اؼبهتمُت باللغة العربية  -ُ
كتعليمها كي يستفيدكا ىذا النموذج حىت أعد الباحث لًتقية قدرة الطلبة على 
فهم النحو كتطبيقها يف التواصل. كمبوذج ىذا التعليم عند الباحث ذات فعالة 
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م أينما كاف أف وباكؿ استخدامو من بعد ذبربات عديدة أماـ الطلبة كيبكنها اؼبعل
 خبلؿ تعليمو بُت يدم الطلبة.

يرجو الباحث أف تكوف نتائج ىذا البحث مرجعا كمصدرا ؼبن يريد أف يطبق  -ِ
تعليم النحو يف ضوء االتصاؿ ألجل التكلم الصحيح حسب اؼبنهج الدراسي 

 الذم يعتمد عليو. 
نية عن مهارات أخرل يرجو الباحث أف يكوف الباحث التايل مطورا مرة ثا -ّ

اليتوقف على تعليم النحو لًتقية مهارة الكبلـ فحسب، ألف ىذا التعليم يبكن 
 تنويعا كتزكيج اؼبهارات العديدة.

 االستنتاج -د
 بعدما عرض الباحث البيانات كربليلها، فيقدـ االستنتاج من النظرية فيما يلى :

َت العلمية تؤدم إىل اؼبنتج اعبيد لتنفيذ إنتاج مبوذج التعليم، االعتماد على اؼبعاي .ُ
( Brumfit, 1980عند بركمفيت ) syllabusكاؼبمثل، كتقدَل النحو على اػبطة 

 أفضل ؽبدؼ تعليمو إىل تنمية الكبلـ. 
لتحقيق تعليم النحو على أساس اؼبدخل االتصايل الفعاؿ فبلبد أف يعتمد اؼبعلم  .ِ

يف األنشطة التعليمية، كتشجيع على األمور اآلتية، منها : إشًتاؾ صبيع الطلبة 
 الطلبة، كاؼبنهج اعبٌيد.

تعليم النحو على أساس اؼبدخل االتصايل البد أف يوفرىا التعليم باالستفادة من  .ّ
الوسائل التعليمية اغبديثة للتعبَت فبا ظبعها الطالب كتسجلها إلثارة ميوؽبم 

 كثقتهم.
أف يعطى اؼبعلم األمثلة  يف عملية تعليم النحو لًتقية مهارة الكبلـ، فبل بد .ْ

 الواقعية اؼبتعلقة حبياة الطلبة اليومية.
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 ٔ.ٗالجدول 

 مالحظة الطلبة

  ٕ٘ٔٓيوليو  ٚ:ثلثاء،  التاريخ\اليوم

 ٓٓ.٘ٔ -ٓٓ.ٖٔ:   الساعة

 : قسم تعليم اللغة العربية بجامعة سونان درجات  المكان

عناصر 
 المالحظة

 المؤشرات
 نتائج المالحظة

ُ ِ ّ ْ 
 √    أف وبمس الطلبة عملية التعلم كالتعليم األنشطة
أف يشعر الطلبة مروبا يف عملية التعلم  السعادة

 كالتعليم
  √  

 معاملة بُت الطلبة
  √   أف يقدر الطلبة على معاملة بُت زمبلئههم

  √   أف يعطى اؼبداخبلت يف تعلم
كفاية الطلبة يف 

 القواعد للتكلم
أف يقدر الطلبة على التكلم األساسي 

 بالطبلقة
 √   

أف يستخدـ الطلبة القواعد الوظيفية يف 
 تطبيق التكلم جيدا

 √   

 

   = جيد ّقيمة   جدا = ناقص ُقيمة 

 = جيد جدنا ْقيمة   = ناقص ِقيمة 
 

 



  

 

 

 ٕ.ٗالجدول 
 مالحظة المحاضر

  ٕ٘ٔٓيوليو  ٚ:ثلثاء،  التاريخ\اليوم
 ٓٓ.٘ٔ -ٓٓ.ٖٔ:   الساعة
 : قسم تعليم اللغة العربية بجامعة سونان درجات  المكان

عناصر 
 المالحظة

 المؤشرات
 نتائج المالحظة

ُ ِ ّ ْ 

 التعليميةادة اؼب

ؿبتويات مادة القواعد النحوية  مناسبة 
 بأغراض التعليم

  √  

ؿبتويات اؼبادة تتناسب مع حياة الطلبة 
 اليومية

 √   

   √  ؿبتويات اؼبادة داعمة مهارات اللغة العربية

 الطريقة
   √  الطريقة اؼبستخدمة ذات فعالية

   √  الطريقة اؼبستخدمة كفق أغراض التعليم

 األنشطة التعليمية

 √    احملاضر شرح اؼبادة التعليمية بوضوح
الطالب يف اغبماشة كالنشاط يف عملية 

 التعلم
 √   

     احملاضر كوسيلة عملية التعليم كالتعلم
   √  عملية التعليم كالتعلم تًتكز على الطالب

   √  احملاضر يستفيد الوسائل العديدة الوسائل

 التقييم
   √  التدريبات اؼبعدة تتناسق مع اؼبادة اؼبدركسة

   √  التدريبات العديدة كاؼبتنوعة
 

   = جيد ّقيمة   = ناقص جدا ُقيمة 

 = جيد جدنا ْقيمة   = ناقص ِقيمة 



  

 

 

 

 
 

 الملحق الثاني
 ستباناتاال

 
 
 

 

 

 



  

 

 

 البيانات لتحكيم ىذا النموذج اؼبستخدـ من الطلبة فيما يلى :

 لتحكيم ىذا النموذج اؼبستخدـ من الطلبة )الفريق التجرييب(البيانات 

رقم 
 المصادر

 األجوبة من مصادر البيانات لكل بنود األسئلة
 مجموع

ُ ِ ّ ْ ٓ ٔ ٕ ٖ ٗ َُ 
ُ            
ِ            
ّ            
ْ            
ٓ            
ٔ            
ٕ            
ٖ            
ٗ            
َُ            
ُُ            
ُِ            
ُّ            
ُْ            
ُٓ            
ُٔ            
ُٕ            
ُٖ            
ُٗ            
َِ            
ُِ            
ِِ            

  المجموع
 اؼبعلومات من اعبدكؿ السابق  :

 .ْ، كاألجوبة العالية يف البنود :  َٖٖ= xَُxِِْ:   التأثَتات



  

 

 

ANGKET MAHASISWA 

(PERSEPSI TERHADAP MODEL PEMBELAJARAN) 
Nama  : 

Kelas/Smstr : 

Hari/tanggal : 

 

Pilihlah  jawaban  yang tepat sesuai yang anda rasakan selama mengikuti pembelajaran bahasa 

Arab dengan pendekatan Komunikatif dengan cara memberi tanda (√) pada pilihan sebagai 

berikut: 

TS=Tidak Setuju), KS=Kurang Setuju,  S=Setuju, atau  SS=Sangat Setuju. 

 

 

ANGKET MAHASISWA 

(PERSEPSI TERHADAP MODEL PEMBELAJARAN) 
Nama  : 

Kelas/Smstr :  

Hari/tanggal : 

 

Pilihlah  jawaban  yang tepat sesuai yang anda rasakan selama mengikuti pembelajaran bahasa 

Arab dengan pendekatan Komunikatif dengan cara memberi tanda (√) pada pilihan sebagai 

berikut: 

TS=Tidak Setuju), KS=Kurang Setuju,  S=Setuju, atau  SS=Sangat Setuju. 

 

No. Pertanyaan  SS S KS TS 

1 Saya merasa senang dengan model pembelajaran yang digunakan      

2 
Metode yang digunakan dapat membantu saya memahami tata bahasa Arab 

dengan baik 

    

3 
Metode ini membantu saya berlatih berbicara bahasa dengan benar sesuai aturan 

yang semestinya 

    

4 
Dengan metode ini, Saya tidak merasakan kesulitan belajar Nahwu untuk 

menunjang keterampilan berbicara 

    

5 
Metode ini dapat menyelaraskan pembelajaran Nahwu dengan keterampilan 

berbicara. 

    

6 Pembelajaran Nahwu dengan metode ini membuat saya lebih semangat belajar     

7 Pembelajaran Nahwu dengan metode ini membuat saya lebih aktif di kelas.     

8 
Metode ini membuat saya percaya diri untuk praktik berbicara dalam bahasa 

Arab. 

    

9 
Menurut saya, metode ini cocok digunakan untuk pembelajaran Nahwu dengan 

tujuan peningkatan keterampilan kalam. 

    

10 Menurut saya, metode ini praktis dan perlu dikembangkan.     

No. Pertanyaan  SS S KS TS 

1 Saya merasa senang dengan model pembelajaran yang digunakan pengajar      

2 
Metode yang digunakan dapat membantu saya memahami tata bahasa Arab 

dengan baik 

    

3 
Metode ini membantu saya berlatih berbicara bahasa dengan benar sesuai aturan 

yang semestinya 

    

4 
Dengan metode ini, Saya tidak merasakan kesulitan belajar Nahwu untuk 

menunjang keterampilan berbicara 

    

5 
Metode ini dapat menyelaraskan pembelajaran Nahwu dengan keterampilan 

berbicara. 

    

6 Pembelajaran Nahwu dengan metode ini membuat saya lebih semangat belajar     

7 Pembelajaran Nahwu dengan metode ini membuat saya lebih aktif di kelas.     

8 
Metode ini membuat saya percaya diri untuk praktik berbicara dalam bahasa 

Arab. 

    

9 
Menurut saya, metode ini cocok digunakan untuk pembelajaran Nahwu dengan 

tujuan peningkatan ket.kalam. 

    

10 Menurut saya, metode ini praktis dan perlu dipertahankan.     



  

 

 

ANGKET MAHASISWA 
 

Nama  : 

Kelas/Smstr : 

Hari/tanggal : 

 

Pilihlah  jawaban  yang tepat sesuai yang anda rasakan selama kuliah di INSUD dengan 

cara memberi tanda (√) pada pilihan sebagai berikut: 

TS=Tidak Setuju), KS=Kurang Setuju,  S=Setuju, atau  SS=Sangat Setuju. 

 

 

No. Pertanyaan  SS S KS TS 

1 
Pelajaran Nahwu adalah materi penting untuk dikuasai dalam 

pembelajaran bahasa Arab 

    

2 
Pelajaran Nahwu dapat membantu saya mendalami bahasa Arab dengan 

baik 

    

3 
Pelajaran nahwu selama ini mempermudah saya membaca teks-teks 

berbahasa Arab 

    

4 

Pelajaran Nahwu selama ini belum banyak membantu saya untuk bisa 

berkomunikasi dalam bahasa Arab (Kalam) tetapi lebih banyak 

membantu saya dalam membaca atau menulis saja. 

    

5 
Pembelajaran Nahwu selama ini tidak disatukan dengan keterampilan 

berbicara sehingga keduanya berdiri sendiri-sendiri. 

    

6 

Banyak mahasiswa mahir berbicara akan tetapi lemah pada tataran 

qawa’id Nahwunya, sebaliknya, banyak mahasiswa pintar Nahwunya 

tetapi lemah dalam kemahiran berbicara (Kalam). 

    

7 

Metode pembelajaran Nahwu masih sebatas penjelasan teori dan 

pemberian contoh singkat yang belum mencerminkan contoh-contoh 

komunikasi harian.  

    

8 

Pembelajaran Nahwu akan lebih efektif jika metodenya dapat melibatkan 

anak untuk aktif membuat contoh dengan bentuk komunikasi sederhana 

(Kalam), bukan sekedar pemahaman teori dan contoh tertulis tanpa ada 

konteks komunikatif. 

    

9 

Pembelajaran Nahwu dengan Metode yang menggunakan pendekatan 

Komunikatif yang lebih diarahkan pada kemampuan kalam akan dapat 

membantu saya untuk memahami Nahwu dan dapat mempraktikkan 

Nahwu tersebut dalam keterampilan kalam. 

    

10 

Tanpa metode yang dapat menggabungkan antara materi Nahwu dengan 

Keterampilan Kalam, saya akan kesulitan salah satu karena sejak awal 

tidak dilatih keduanya secara bersama-sama. 

    

11. 
Ketika berbicara dalam bahasa Arab, saya tidak begitu memperhatikan 

setruktur Nahwu dan itu karena kebiasaan saja. 

    

12. 
Saya tidak mengetahui secara pasti apakah yang saya katakan dalam 

bahasa Arab sesuai dengan standar struktur Nahwu. 

    

13. 

Saya berbicara dalam bahasa Arab bukan karena mengetahui strukturnya 

(Nahwu) tetapi karena mempraktikkan materi Kalam  yang selama ini 

diajarkan. 

    

14. 

Berbicara dalam bahasa Arab akan lebih terasa dan bermakna manakala 

saya mengetahui secara persis apa yang dikatakannya itu tidak melanggar 

aturan Nahwu. 

    

15. 

Bagaimanapun juga, pembelajaran Nahwu yang diahiri dengan praktik 

berbicara untuk menguatkan teori Nahwu dan menguatkan keterampilan 

Kalam akan lebih baik dari hanya sekedar belajar Kalam tanpa didasari 

dengan pengetahuan aturan tata-bahasa atau memahami Nahwu saja 

tanpa didasarkan pada contoh-contoh komunikasi nyata. 

    



  

 

 

 

 
 
 

 
 الملحق الثالث

 المقابلة
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 المقابلة للخبراء

؟ ىل ىو يساعد تنمية مهارات اللغة  .ُ األربع ما رأيك بتعليم القواعد النحوية اليـو

 مباشرة؟

 ىل يبكنا أف نطور مبوذج تعليم القواعد النحوية على أساس اؼبدخل االتصايل؟ .ِ

 كيف تصميم تعليم القواعد النحوية على أساس اؼبدخل االتصايل لًتقية مهارة الكبلـ؟ .ّ

 كيف إجراءات تعليم القواعد من خبلؿ اؼبدخل االتصايل لًتقية الكبلـ؟ .ْ

 لفصل؟كيف ربريك أنشطة الطبلب يف ا .ٓ

 
 

 

 



  

 

 

 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 
(PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP MODEL PEMBELAJARAN) 

 

 

1. Apa yang anda rasakan setelah mengikuti pembelajaran Nahwu berbasis 

komunikatif untuk peningkatan keterampilan berbicara? 

2. Apakah model pembelajaran yang dikembangkan penting untuk menunjang 

kompetensi anda? Jelaskan mengapa? 

3. Apa yang membuat model pembelajaran komunikatif ini perlu dikembangkan? 

4. Sejauh mana kemudahan belajar anda dengan menggunakan model 

pembelajaran ini? 

5. Apa saran anda untuk perbaikan model pembelajaran yang perlu dikembangkan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 
(PENDAPAT KETUA JURUSAN PRODI BAHASA ARAB) 

 
1. Bagaimana gambaran umum Program Studi Pendidikan Bahasa Arab ini? 

2. Apa saja visi, misi dan tujuan Program Studi ini? 

3. Kurikulum apa yang digunakan untuk pelajaran bahasa Arab dijurusan ini ? 

4. Apa tujuan pembnelajaran bahasa Arab di PBA ini? 

5. Buku apa saja yang menjadi referensi dalam mengajar bahasa Arab? 

6. Bagaimana pembelajaran nahwu di PBA ini? 

7. Apa kendala yang dihadapi dosen dalam mengajar nahwu? 

8. Bagaimaana kompetensi dosen bahasa Arab di PBA ini? 

9. Berapa jumlah dosen yang mengajar bahasa Arab, dan jumlah dosen pengajar 

nahwu? 

10. Berapa jumlah mahasiswa di PBA ini? 

 

 

 

 



  

 

 

 
PEDOMAN WAWANCARA 

(PENDAPAT DOSEN PENGAJAR BAHASA ARAB) 

 

11. Kurikulum apa yang digunakan untuk pelajaran bahasa Arab ? 

12. Apakah bahasa Arab ada buku ajarnya? Buku apa saja yang digunakan? 

13. Dalam pembelajaran bahasa Arab, apakah pelajaran nahwu disendirikan? 

14. Bagaimana model pembelajaran nahwu selama ini? 

15. Apa saja metode yang Bapak/Ibu gunakan untuk pembelajaran nahwu? 

16. Apakah metode pembelajaran yang digunakan selama ini efektif? 

17. Apakah metode yang digunakan dapat mencapai tujuan pembelajaran? 

18. Apa saja kendala yang dihadapi mahasiswa Bapak/Ibu dalam belajar nahwu? 

19. Media apa saja yang Bapak/Ibu gunakan dalam pembelajaran nahwu? 

20. Bagaimana evaluasi yang Bapak/Ibu berikan dalam mengajar nahwu? 

 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملحق الرابع
 االختبار

 
 
 



  

 

 

 االختبار المبدئي الشفهي 

 

 التعبيرات التطبيقية النوع العناصر النحوية

ملة االظبية، اعبتركيب (ُ
( تركيب اعبملة ِك

النعت ( ّ، كالفعلية
الًتكيب ( ْ، ككاؼبنعوت

أدكات ( ٓاإلضايف، ك
االستفهاـ ككيفية 

، الظرؼ( ٔاستعماؽبا، ك
 العدد كاؼبعدكد( ٕك

 

 الفردي
السائل :  -

 ؿباضر
اؼبسؤكؿ :  -

 طالب

 كيف حالك؟ -
 ما اسمك؟ -
 كم عمرك؟ -
 أين تسكن؟ -
 أين تدرس؟ -
 أين بيتك؟ -
 ىل تصلى الفرض جماعة؟ -
 أين تصلي المغرب؟ -
 الجامعة؟متى تذىب إلى  -
 ماذا تفعل في الفصل؟ -
 ما ىوايتك؟ -

 الفريقي
)اغبوار بُت 

 طالب(

اجعال التعارف بينكما عن  -
 الحياة اليومية!

 

 

 
 

 



  

 

 

NAMA  :                                                                             Kelas  : 

Pilihlah jawaban yang paling tepat! 
1. Kata  يذىىبي  termasuk …………………….. 

 a. Fi’il b. Isim c. Maf’ul d. Maf’ul bih 

2. Kalimat  أينىظرفي  termasuk ………………….. 

 a.  ًًفعٍل مىاض b.  ًٍفعٍل ميضىارًع c.  ًٍفعل اىمىر d. Semua salah 

 .………………………… fa’ilnya adalah , كتػينىظرًفُت الفصل  .3

 a. Mereka (P) b. Kamu (L) c. Kamu (P) d. Kalian  (P) 

 .………………………termasuk susunan إىل اعبامعةً   .4

 a. مضاؼ كمضاؼ إليو b. جار كؾبركر c. نعت كمنعوت d. صبلة اظبية 

 مفعوؿ بو mana yang termasuk  تػينىظرًفٍُتى الفصل .5
 a.  أنتى b.  الفصلي   c.  ًأنت   d.  الفصلى 
6. Jam berakah sekarang?04:05 ................... الساعت اآلن 

 a. كطبسي  رابعةي ال  b. كطبسةي  رابعةي ال  c.  ُالرابعتُ والخمس d. مسةي اػبك  رابعةي ال  
7.  Berikut adalah kalimat yang salah kecuali ………………… 

 a.  َتغيْبَت المحاضرة b.  ِتغيّْبَت في المحاضرة c. المحاضرةِ  تَغيْبَت مه  d.  ِتغيّْبَت عِه المحاَضَرة 

 ىل تذىب ..... .8
 a. من اعبامعة b. على اعبامعة c. إىل اعبامعة d.  اعبامعةى 
9. Berikut adalah pernyataan yang salah kecuali………………. 

 a.  طبسي عشري دقيقةو b. يقةن قطبسةى عشرى د  c.  طبسى عشرةى دقيقةن d.  ًقةو قيٍ دى  طبسةي عشر  
10. Jam berapa sekarang? (04:15) 

 a. الرابع كطبسة عشر b. رابعة كطبس عشرةال  c. الرابعة كاػبمسة عشر d. الرابعة كطبسة عشر 
11. Jam berapa sekarang? (01:50) 

 a. الواحدة كطبسوف b.  الثانية إال عشرينى c. الثانية إال العشرين d. الثانية إال عشركف 
 ………… terdiri dari (apel itu manis) خىٍلوىةن كانت التػيفَّاحىةي   .12

 a. Mubtada’ dan khobar c. Fa’il maf’ul 

 b. Maf’ul bih d. Jumlah  fi’liyah 

لصيٍورىة...........ا .13  

 a.  حسينى b.  سيني  وبسني  .d ربسنُت .c ربى

ٍسًجد يرل اؼبسلموف ا .14
ى
ٍسًجدي  kata (masjid itu bersih) نىًضٍيفالؼب

ى
 …………………menjadi اؼب

 a. Mubtada’ b. Khobar c. Fa’il d. Maf’ul 

 .……termasuk jumlah ,(kilat itu menyambar) لىًمعى البػىٍرؽي  .15

 a. Fi’liyah b. Ismiyah c. Mufidah d. Kalimah 

16. Jumlah fi’liyah terdiri dari ………………….kalimat 

 a. Dua b. Tiga c. Empat d. Lima 

17. Kalimat dengan susunan  فعل مضارع+فاعل+مفعوؿ بو  adalah ………………………. 

 a. ارتفعت دراجة اغبرارة b. تقابل الطبيب c. تشارؾ يف احملاضرة d.  طلبة ىذه اعبامعة ذىبى  
18. Jumlah Fi’liyyah terdiri dari……………………………. 

 a. Mubtada’ dan khobar c. Fi’il dan fa’il 

 b. Jumlah fi’liyah  d. Fi’il dan maf’ul 

(َُِأسكن يف البيت رقم......) .19  

 a. مائةو كعشرين b. مائةه كعشركف c.  مائةو كعشرين كمائةو d.  عشركف مائةن 

20. Terjemahan berikut yang benar adalah “Saya melihat 25 Mahasiswi” ...........رأيتي   

 a.  طبسى كعشركف  طالبةن  b.  طبسةى كعشركفى   طالبةو  c.  طبسةى كعشرين  طالبةن  d.  طبسى كعشرين  طالبةن  

 



  

 

 

 
 

 الملحق الخامس
نموذج تعليم القواعد النحوية على أساس 

 تصالىالمدخل اال

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 ب
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 ولاأل  الفصل
 نموذج تعليم النحو على اساس المدخل االتصالي: نظريتو وتطبيقو

 المدخل إلى نموذج تعليم النحو 
ف النحو ىنا ليس مادة مستقلة كلكن كحدة اؼبادة فيما يسمى دبادة اللغة العربية، كىذا طبعا إ

مهارة. كذلك االختبلؼ ىبتلف بالقواعد اػباصة يف مادة النحو الىت يهدؼ تعليمها إىل اؼبعرفة ال 
  يؤثر على اختيار كيفية تعليمها كما حوؽبا من اؼبادة كاػبطط.

ف تعليم النحو قد قاـ هبدفها إىل كسيلة التواصل كبلما كي يستطيع الطلبة يف مرحلة اعبامعة إ
أف يعربكا اللغة العربية بصحة. فلذلك اؼبلمح األساسي من مبلمح تدريس النحو اتصاليا أم تعليم 
النحو يف ضوء اؼبدخل االتصايل ينبغي أف تكوف الًتاكيب اللغوية مؤشرة صادقة لسياؽ االجتماعي 

 الذم استخدمت القواعد فيو.
ىبضع دبجموعة من كما بُت رشدم أضبد طعيمة مث أف تعليم النحو على اؼبدخل االتصايل  

لتحديد الدقيق لشخصية مستعمل اؼبعايَت الىت عاعبها عدد من خرباء تعليم اللغات األجنبية منها : ا
اللغة، كالصلة ام كيفية ارتباط كحدات النحو يف الكتاب، كاختيار كتدرج الواحدات اللغوية يف 
التعليم )كيف ىذا التعليم، اعتمد الكاتب يف اندماج النحو مع مادة اللغة الوظيفية على مبوذج اػبطة 

تعليم كبينما يدكر فيها الوظائف اللغوية، كىذا االتصالية لدل بركمفيت كىو أف القواعد يف نقطة ال
دبعٌت أف مبط القاعدة النحوية الواحدة يبكنها ربقيق كظيفة اللغة العديدة أك كظيفة اللغة الواحدة 
يبكنها ربقيق أمباط القاعدة النحوية العديدة(. كعلى ذلك األساس، فينبغي أف يستويف ىذا التعليم 

 صو.مبادئ اؼبدخل االتصايل كخصائ
كمن تلك اؼببادئ كاػبصائص االتصالية ىي كوف التعليم ذا معٌت، القواعد مدركسة خبلؿ 

كجود التفاعل  كظيفة التواصل، كجود األنشطة التواصلية، تعليم القواعد يعقد على االستقرائي،
عليم الىت اغبميم بُت اؼبعلم كاؼبتعلم، اؼبعلم كمساعد اؼبتعلم للتواصل. ككل منها يتضمن يف مراحل الت

 سيشرح فيما بعد.
 

كأما اؼبعٌت من كوف التعليم ذا معٌت يف ىذا التعليم فهو أف تعليم النحو يف ضوء االتصايل 
اليزاؿ بالنسبة الحتياجات الطلبة اليومية اؼبتعلقة بتواصلهم مع آخر. كاالحتياجات ىي الىت تدكر 
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 كعن موقفم ضمن اجملتمع حينئذ. حوؿ الطلبة مثل أنشطتهم اليومية كعن دراستهم يف اعبامعة
كاؼبعٌت اؼبرجو ىنا أف يكوف تعليم النحو على أساس اؼبدخل االتصايل يساعدىم يف ترقية كفايتهم 
كقدرهتم على استفادة اللغة العربية التطبيقية حىت التصَت اللغة العربية نظرية فحسب كلكن ىناؾ 

لتهم لنيل مهارات كمعارؼ كافية عن اللغة منافع تطبيقية تتعلق حباجاهتم. كالتعليم ىنا كوسي
 العربية التطبيقية.

كأما النحو مدركسة من خبلؿ كظيفة التواصل فتشَت إىل أف يقدـ اؼبعلم ؿبتويات النحو 
ضمن األمثلة االتصالية عرب اغبوارات أك النصوص اؼبستخدمة عند التحدث أك التكلم. ذلك ألف 

تعلق قوية بُت ؿبتويات النحو كمادة اللغة التطبيقية من النحو يف تعليمها اليـو مازالت دكف 
اؼبهارات األربع. كحينئذ األمر مفوض للطالب نفسو ىل ىو يعٌلق النحو بتطبيقها عرب االتصاؿ أـ 
ال؟، فأغلبية الطالب حينما تعٌلم القواعد ىو التفكر يف كيفية تطبيقها عرب االتصاؿ الشفهي كأف 

 عبلقة ؽبا. الكبلـ من مادة مستقلة ال
كأما كجود األنشطلة االتصالية يف تعليم النحو على أساس اؼبدخل االتصايل فهو يدؿ 
على كل مواجهة التعليم على ىذا األساس، قٌدـ اؼبعلم التواصل بالعربية من شيئ قاـ بو الطلبة  

. كتلك األنشطة االتصالية أىم شيئ يف ىذا التعليم كىي من ركح تعليم النحو عل ى كل يـو
أساس اؼبدخل االتصايل. بدكف ذلك، فنواجو الصعوبات يف تعليم النحو التطبيقة كتطبقها كل 

 كقت كمكاف بوعي أك بغَت كعي.
كلًتتيب األنشطة االتصالية يف ىذا التعليم، قد اختار الباحث بعض اؼبوضوعات 

ياة اليومة كالدراسة األساسية اؼبعينة كفق احتياجات الطلبة اليومية، كىي اؼبعلومات الشخصية كاغب
كاؽبواية كالعطلة. كقصد الباحث ذلك اؼبوضوع لًتشيخ معرفتهم األساسي عن األنشطة الىت فعلوىا  

 كل يـو كىذا يسهل ؽبم يف التعلم. 
كأما تعليم القواعد يعقد على االستقرائي يف ىذا التعليم اؼبطور على أساس اؼبدخل 

عقب لعب االتصاالت من معرفة كظائف اللغة العربية يف االتصايل فهو يشَت إىل أف تقدَل النحو 
أكؿ مرة كعقب احملاكة من تطبيق االتصاؿ بالوظائف اؼبهيئة. كنقطة االستقرائي يف ىذا التعليم 
تقع يف مرحلة الربط كالتعميم عن النحو اؼبوجود خبلؿ التعبَتات العربية من اغبوارات أك 

 النصوص.
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 اؼبعلم كاؼبتعلم فهو يدؿ أف دكر اؼبعلم كرفيق الطلبة يف تنفيذ التعليم. كأما كجود التفاعل اغبميم بُت
اؼبعلم يتعامل كيدكر بُت الطلبة لَتافقهم ألجل التواصل كتقدَل األسئلة كاألجوبة. ككذلك أف اؼبعلم  
كمساعد اؼبتعلم للتواصل دبعٌت أف اؼبعلم ليس من أرسل اؼبعلومات فحسب بل ىو كصاحب استعد 

 د الطلبة لتحيقيق مقاصدىم يف اكتساب اؼبعارؼ كالتدريبات اللغوية.أف يساع
 سلسلة تعليم النحو على أساس المدخل االتصالي

تعليم النحو على اساس اؼبدخل االتصايل وبتوم على طبس خطوات متدرجة مبنية على 
اؼبدخل االتصايل من مبادئو كخصائصو اؼبستديرة حوؿ اػبطوات. فاألكيل التمهيد أكاالستعداد، 

م كينقسكالثاٍل االطبلع، كالثالث العرض كالتمثيل كالرابع الًتبيط كالتعميم كاػبامس التطبيق كالتجربة. 
ىذا التعليم إىل ثبلث مراحل كلكل مرحلة خطوات مقًتحة، فاؼبرحلة األكىل بتوفَت ما وبتاج إليو 
التعليم كىي التمهيد كاالستعداد. كاؼبرحلة الثانية تتعلق بعملية التعليم االتصايل منها االطبلع 

منها التطبيق كالتجربة الذم كالعرض كاحملاكة ككالربط كالتعميم. كاؼبرحلة الثالثة تتعلق بتأييد األنشطة ك 
 فيو التدريبات.

ككل من اػبطوات لو أسس النظرية الًتبوية كالنفسية، أما األكىل فهي إلعداد الطبلب من 
( أف العاطفة تؤثر على فعالية ََِٔناحية عاطفتهم كشعورىم. كذلك كما بُت مايَت يف خدهبة )

اؼبعركفة قبل اؼبعرفة اػباصة للداللة على اؼبعٌت بأف التعلم. كأما الثانية فهي إلكتساب اؼبعرفة العامة 
تكوف اؼبادة اؼبدركسة ذات اؼبعٌت على طريق تعليق اؼبعلومات اعبيدة مع قواعد نفسية لدم الطبلب. 
كأما الثالث فهي الكتساب اؼبعرفة بالتطبيقات أك التمثيبلت. كاػبطوة الرابعة الكتساب النحو 

ية تفكَت الطبلب، كذلك كما رأم مذىب النفسي أف اكتساب اؼبهارات كاؼبهارة استقرائيا كىو لتنم
وبتاج إىل اؼبرحلة الربطية. أما اػبطوة اػبامسة كىي التطبيق كالتجربة لتنمية قدرة الطبلب على 

  تعٌلمهم كترقية اتكارىم.
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 أما النقط األساسية من المراحل التعليمية فهي فيما يلى :

 ( introduction&Preparation)  التمهيد واالستعداد
o  ربضَت احملاضرة كىو األساس الواقعي قبل تطبيق عملية

 التعليم كالتعلم.
o إعداد الطلبة ؼبواجهة عملية احملاضرة. 
o  تقدَل األسئلة كاألجوية 
o تربيط خربة الطلبة  باؼبوضوع 

 

 

 يف ىذه اػبطوة، قدـ اؼبعلم األنشطة التالية :

بتقدَل السبلـ كتقدَل موضوع ما فجأة )قبل أف يواجو الطلبة إىل شرح اؼبعلم يفتح احملاضرة  .ُ
 موضوع ما من احملاضرة يف ذلك الوقت(

اؼبعلم يوٌجو الطلبة إىل معرفة ؿبتويات اؼبوضوع الىت سيعٌلم مع الطلبة كىي اؼبوضوع النحوم  .ِ
 .موضوع ماكاؼبوضوع االتصايل كاألفكار العامة ككظائف اللغة عن 

ر ثبلث بطاقات من اعبدكؿ عن موضوع ما كالوسائل اؼبعينة يف عملية التعليم. اؼبعلم ينش .ّ
 البطاقة األكىل فيها مثاؿ موضوع ما عن اؼبعٌلم  اؼبًتتبة كتابتو.

 امبعاكة الأوىل
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 امبعاكة امثاهية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امبعاكة امثامثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الطلبة أف يقارنوا بُت البطاقات اؼبعلم يعٌلق اؼبوضوع على البطاقة كيطلب من  .ْ
 كيبلحظوىا.

اىتماـ اؼبعلم باؼبادة العلمية اعبديدة كاىتماـ اؼبعلم اؼبقصود بالتمهيد أك االستعداد ىو 
باؼبشاعر كاألحاسيس لدل الطبلب، حبيث تضمن مشاركتهم كذباكهبم معو أثناء التعليم 

ككذلك االىتماـ بتعويد الطبلب على استجواب اؼبعلم يف التكلم اؼببدئي باللغة  كالتعلم
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ذلك لًتكيز انتباه التلميذات على اؼبادة العلمية كضع إطار مرجعي لتنظيم الشعور ك ك . العربية
  .األفكار كاؼبعلومات

قيد الباحث يف أكؿ خطوات تعليم النحو على اؼبدخل االتصايل هبذا التمهيد أك 
الستعداد ألنو ارتبط بفعالية التعليم قبل بداية تقدَل اؼبادة بتحريك شعورىم كميوؽبم. كذلك ا

ألف إعداد الطبلب من عاطفهم كشعورىم يف أكؿ اللقاء يؤثر على ميوؽبم لبلشًتاؾ يف عملية 
التعليم كالتعلم حىت الهبدر اؼبعلم أف اليبايل ىذه اؼبرحلة يف أكؿ تعليمو داخل الفصل، 

 سيما يف تعليم النحو الذم اعترب كثَت من الناس أنو صعب كفبل.كال
تؤثر emotion  ( أف العاطفة ََِٔ، ةهبديف خ) Meierبُت مايَت بالنسبة لذلك، 

ربصيل العواطف اإلهبابية تيسرع عملية التعلم كربقيق تكوف  كيبكن أف. على  فعالية التعلم
 بلبطيئة  يؤجل التعلم اؼبشاعر السلبية تكوف، أف ذلكمن  كبالعكسأفضل،  دراسة الطبلب

نفس اؼبشاعر االهبابية يف  جعلمن خبلؿ يبدأ  تعلميكوف قباح اللذلك، هبب أف  .سباما كقفو
 ُ.فبتعةبيئة تعليمية  جعلمن خبلؿ  الومثك أف يتم بطرؽ ـبتلفة، الطبلب كألجل ذلك يبكن 

يفيد ىذا التمهيد أك االستعداد تفكَت الطبلب على اؼبوضوع كيدعوىم باػبياؿ حولو كيفكر 
ما خطر من النحو أك اآلخر. كذلك يفيد تأثَت تفكَت الطبلب ليتفكركا ما فعلوا حوؽبم كظباع 

 من كذلك التعلمهم انتباى لًتكيز تهمعيداف زيادةخربة اؼبعلم لتحريك أذىاف الطبلب للدراسة ك 
 .أدائو على مستول االىتماـ زيادة بلؿخ
كبالنسبة للمدخل االتصايل، دكر التمهيد يف ىذا اجملاؿ مهم لبلذباه إىل األنشطة االتصالية   

 ىي قباح اؼبتحدث يف توصيل اؼبعٌت الذل يف ذىنو إىل السامعك أنشطة اإلتصاؿ الوظيفية ام 
األنشطة اليت يقـو هبا اؼبعلم . تلك يف ما تعلمو من اؼبعلومات، من خبلؿ توظام الطبلب

كاؼبعٌت أف تعليم النحو يف بدايتة  ِ.عُتاؼب التعليم أك خارجها يف تطبيقداخل حجرة الدراسة 
 خطواتو سبق ؽبا التواصل اؼببدئي بُت اؼبعلم كالطبلب حوؿ اؼبوضوعات التعليمية اؼبعينة.

تبط دبتطلبات ىذا اؼبدخل كمن ذلك، التمهيد بالنظر إىل أساس اؼبدخل االتصايل ار 
تنسيق أنشطة الفصل ، لوظيفية يف نواحي خلفية اجتماعيةتأكيد استعماؿ اللغة ااؼبتضمنة من 

                                                           
1
 Nyayu Khodijah, Psikologi Belajar  (Palembang: P3RF, 2006), hlm. 160. 

الرياض: مكتبة اؼبلك فهد ) لغة العربية للناطقُت بلغات أخرلطرائق تدريس ال ،د. عبد العزيز بن إبراىيم العصلي، 2
 .ِّ(،ص. ََِِف الوطنية
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دمج كظائف اللغة ، داـ اؼبواد الىت اىتم هبا الطلبةاستخ، اللغوم الوظيفيالدالة على التطبيق 
يف معرفتعم  الطلبةتركز على ، معلومات كتفاعبلت ؽبا أغراض خاصةالىت اشًتكت فيها 

إعطاء ك  ألجل تبادؿ اآلراء بينهم كشعورىمإعطاء الفرصة للطلبة ، ككجدانيتهم كحركيتهم
كمن تلك  ّالفرصة للطلبة لتقدَل مهاراهتم العديدة حوؿ استعماؿ اللغة لتوصيل كظائف اللغة.

وبة بُت اؼبتطلبات، قاـ ىذا التمهيد على إعطاء فرص الطبلب للتعبَت حوؿ األسئلة كاألج
اؼبعلم كالطالب، الًتكيز على معرفتهم ككجداهنم كحركتهم كتنسيق األنشطة الدالة على التطبيق 

 كىي عن طريق التعامل بُت اؼبعلم كالطبلب يف بداية الدراسة.
 
 
 
 

 
 الرسم البياٍل 

 الأساس االثصايل املضمون يف ىذه اخلعوة

 

دلت اػبطوة األكىل من التمهيد أك االستعداد يف ىذا النموذج جزء من كيفية ربريك 
(، عرفنا ىناؾ اجملاؿ Bloomالطبلب عقبل كتفكَتا كمهارا. كيف النظرية السلوكية عند بلـو )

جملاؿ كا (Cognitive Domain)  كيطلق عليو اجملاؿ العقلي أك اإلدراكي ،اجملاؿ اؼبعريفالثبلث كىي 
كيطلق ، جملاؿ النفس حركيكا (AffectiveDomain) كيطلق عليو اجملاؿ العاطفي أك االنفعايل ،الوجداٍل

ككل كاحد منها ظهر يف اػبطوة األكىل كلو  . (PsychoMotor Domain) عليو اجملاؿ اؼبهارم أك اغبركي
معرفة الطبلب عن موضوعات الدراسة، استقباؿ الطبلب كاف قليبل كبسيطا غَت معقد، مثل 

باستعماؿ  Perception(، اإلدراؾ اغبسي Receiving and Respondكاستجابتهم عن الدراسة )
سية أك الوعي باغبسي، أعضاء حس الطبلب للحصوؿ على النشاط اغبركي من اإلشارة اغب

                                                           
3 Syukur Ghazali, PembelajaranKeterampilanBerbahasa Dengan Pendekatan Komunikatif-

Interaktif (Cet.II; Bandung: Aditama, 2013), Hlm. 9-20. 

 التمهيد أو االستعداد
نلمتعمل فرص نلتعبري.1  

مهتلبة يف معرفتعم ووجداهنم وحرن ل ى امع زيرتن.ام2  

ل ى امتعبيق انلغوي.ثنس يق أأوشعة امفصل ادلاةل .3  
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كاؼبيل العاطفي أك الرغبة يف  عملاؼبيل العقلي أك استعداد العقل للمثل  Setكاؼبيل أك االستعداد 
 .العمل

 (viewing) االّطالع 

o  ربضَت مباذج كظائف اللغة اؼبستخدمة
كفيو إيضاح كوف التعليم ذا معٌت لدل 
الطلبة ألف ىنا توضيح مبدأ االتصاؿ 

ككذلك فيو كجود التفاعل حوؿ الطلبة. 
اغبميم بُت اؼبعلم كاؼبتعلم، اؼبعلم كمساعد 
اؼبتعلم االذباه إىل تعويد التكلم باللغة 

 العربية.
o  تقدَل اؼبوضوع االتصايل 
o تربيط اؼبوضوع حبياة الطلبة 
o تقدَل الطلبة خربهتم اؼبرتبطة باؼبوضوع 
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 في ىذه الخطوة، قدم المعلم األنشطة التالية :

يبُت عناصر موضوع ما كيصرح اؼبعاٌل فيو اليت هبب عليهم أف يعرفوه كيصرح اؼبعاٌل اؼبعلم  .ُ
فيو كيعلقو بتقدَل اؼبعلم موضوع ما يف بداية احملاضرة  بعد تقدَل السبلـ كاالفتتاح )يف الرقم 

 األكؿ(.
 اؼبعلم يطبق تقدَل موضوع ما تكرارا أماـ الطلبة مهبل مهبل  كي يهتٌم الطلبة هبا جيدا .  .ِ
اؼبعلم يطلب من الطلبة أف يطلع على ما اؼبنطوؽ من اؼبعلم اؼبكتوب يف البطاقة كما اؼبضموف  .ّ

 فيو.
 اؼبعلم يأمر الطلبة أف يعلقوا اؼبوضوع خبربهتم اليومية. .ْ

قيد الباحث اػبطوة الثانية كىي االطبلع على موضوع الدراسة يف مبوذج التعليم اؼبطور،  
  notionكاألفكار العامةFunctionalمن اؼبادة النحوية كاؼبادة االتصالية من اؼبوضوعات الوظيفية 

العمل قبل  . ارتكز اؼبعلم يف ىذه اػبطوة على توجيو الطبلب يفSituationalكظركؼ التواصل 
، كذلك بالنسبة غباجة جلب اؼبعرفة من الطبلب يف العمل االتصايل الذم تؤدم إىلاالتصاؿ 

 أكؿ مرة كلتسهيلهم كمبتدئ التواصل يف الفصل. 
-تلوكد يلمن تلك اػبطوة القائمة على أساس االتصاؿ، استند الباحث إىل ما بُت  
ُُٖٗ- (Littewood)  أف أنشطة التعليم تتضمن العمل قبل االتصاؿ ك العمل االتصايل

، كالعمل قبل االتصاؿ لدعم الطبلب إىل استعماؿ اللغة الوظيفية كالتطبيق االجتماعي()
ىذا العمل قبل االتصاؿ يشَت  ْاستخداـ اللغة كتدريبهم على تطبيق كظيفة اللغة كأمباطها.

إىل اكتساب القدرة على التطبيق يبكنو من خبلؿ اؼبمارسات كالتجريبات حىت وبصل على 
 كالتطبيقي. االكتماؿ النظرم 

كمن ناحية مادة الًتاكيب النحوية يف ىذا اػبطوة، أشار الباحث أهنا ضمن ؿبتويات  
موضوع التعليم من النصوص العربية أك نصوص اغبوار اؼبكتوبة الىت فيها أمباط كبوية حسب 
موضوعات النحو اؼبدركسة مع موضوعات االتصاؿ ؼبهارة الكبلـ. ذلك دبعٌت أف القواعد 

حوؿ الوظائف اؼبدٌكرة كىي يف كيفية تقديبها على سبيل الطريقة االستقرائية الىت  النحوية

                                                           
4
 Nazri Syakur, Revolusi Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab dari Pendekatan Komunikatif ke 

Komunikatif Kambiumi, Yogyakarta: Pedagogia, 2010, hlm.132. 
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الفكر من جزئيات القاعدة إىل كلياهتا، كمن اغباالت اػباصة للوصوؿ إىل  قامت على أساس
اغباالت أك األحكاـ العامة. كىذا دبعٌت أف عملية التعليم كالتعلم تبدأ بالشواىد أك األمثلة مث 

يقـو اؼبعلم على عرض األمثلة مث مناقشتها مع  ٓ .عن أحكامها ظريتها باالستنباطتبيُت ن
توصل تعليم نظريتها إىل القاعدة احي االختبلؼ كالشبهات حىت يتم كاؼبناقشة عن نو  الطلبة

 العامة للمحتول الدراسي.
لذلك، أف الشواىد يف ىذا الصدد ظهرت يف األمثلة االتصالية ؼبهارة الكبلـ، كىي 
تتضمن أمباط الًتاكب النحوية بصفتها مدكرة. كىذا التدكير بُت القواعد ككظائف اللغة ؼبهارة 
الكبلـ استند إىل اػبطة الدراسية عند بركمفيت الىت ارتكزت خطتو على استخداـ نظاـ 

 خطة تعليم اللغة اتصاليا حوؿ كظائف اللغة، األفكار العامة كظركفها.  القواعد أساسا يف
( كيفية تنسيق مادة َََِاعتمادا على ىذا، بُت بركمفيت )يف عزيز كحيدر،

 :فيما يلى القواعد حوؿ كظائف اللغة بقولو 
“The simplest proposal is to use the grammatical system as the core of the 
syllabus in a ladder like serties of stages and to be prepared to relate to all 
other essential to this series. Thus notional, functional, and situational 
specification can be conceived of as a spiral round a basically grammatical 

core".ٔ 
 

أساس عملية تقدَل اؼبادة يف زبطيط التعليم كالتعلم يف ضوء بُت بركمفت أف القواعد 
اؼبدخل االتصايل، كوبيط حوؽبا نواحية كظيفية من اؼبوضوعات االتصالية. كمادة النحو بالنسبة 

 ٕلو مازؿ يتخلل مع مادة اللغة الوظيفية كيسمى ذلك بالقواعد على االتصاؿ.
ع بالنظر إىل زبطيط التعليم على كمن ناحية أخرل، ىذه اػبطوة الثانية أم االطبل

أساس اؼبدخل االتصايل دلت على األنشطة االتصالية الىت اذبهت إىل أىدافها األربع كما بُت 
، كىي تعقيد البيئة أك السياؽ اؼبساعد لبلتصاؿ، تعيُت التدريبات اؼبقيدة ُّٖٗليتلوكد 

 ٖتصاؿ.شاملة، إنشاء كترقية الدكافع كإتاحة التعليم الطبيعي يف اال
                                                           

ٓ
 ،(ُٔٗٗ ، اؼبصرية النهضة مكتبة: القاىرة الثالثة، الطبعة) الدينية كالًتبية العربية اللغة تدريس طرؽ ؿبمد، إبراىيم عطا، 

 .ٕٖص ،ِج
6
 Furqonul Aziz dan Haidar Al-Wasilah, Pengajaran Bahasa Komunikatif , h.50. 

7
 Furqonul Aziz dan Haidar Al-Wasilah, Pengajaran Bahasa Komunikatif , h.49. 

8
 Henry Guntur Tarigan, Metodologi Pengajaran, h.220. 



  

 

23 
 

 كلتوضيح ىذه األىداؼ اؼبتعلقة هبذه اػبطوات، فيما يلى صورة بيانية منها:
 
 
 
 
 
 

 
 الرسم البياٍل               

 صورة أىداؼ األنشطة االتصالية اؼبتعلقة باالطبلع        
، قامت ىذا اػبطوة الثانية من خبلؿ االطبلع على عرفيةكبالنسب للنظرية اؼب

ذلك لتسهيل الطبلب  اؼبعرفة العامة اؼبألوفة قبل اؼبعرفة اػباصة للداللة على اؼبعٌت.اكتساب 
لفهم اؼبادة اؼبدركسة بتعليق موضوعات الدراسة مع حياهتم اليومية كي يًتسخ ميلهم كذىنهم 

 progressiveيف ىذه اؼبادة. كاالطبلع بالنسب لذلك دؿ على التمايز التدرهبي 

differentiation دافيد أكزكبل عند David Ausubel(ُّٗٔ) أف  الذم بُت يف عملية التعليم
تكوف اؼبادة اؼبدركسة ذات اؼبعٌت على طريق تعليق اؼبعلومات اعبديدة  مع قواعد نفسية لدل 

  ٗ.(meaningful reception learning)الطبلب 
بنية تتميز هبا عن اؼبواد األخرل  ذككاديبية ما من اؼبواد األأف كل مادة يرم أكزكبل 

مث اؼبعلومات  عمومااألفكار األقل  بعدىامث تتدرج  عموماكيف كل بنية تشغل األفكار 
 ةكاػبربات السابقأباؼبعرفة  اوهناؼبعلومات كيربط وفيستقبل طبلبحيث يرل أف ال التفصيلية
 همقة معٌت خاص لديهاؼبعرفة اعبديدة باإلضافة للمعلومات الساب كاأخذي حىتاكتساهبا 

كيف ىذا االطبلع، أف يقدـ اؼبعلم اؼبادة ذات اؼبعٌت اؼبتعلقة باؼبعٌت العقلي كرأم 
اؼبوضوعات اؼبدركسة ذات صلة بأفكار الطبلب يف حياهتم. كمن ناحية أخرل، يتطلب من 
 الطبلب االستعداد كاؽبمة يف ذىنهم للتعلم. كجبانب آخر، عملية االطبلع يف تعليم النحو

                                                           
9
 Ratna Wilis Dahar, Teori-teori Belajar dan Pembelajaran (Jakarta; Erlangga, 2011), hlm. 101. 
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على أساس اؼبدخل االتصايل ىنا ربتول على استقباؿ الطبلب من اؼبادة كاكتشافهم ؽبا 
قبل  ببنيتو اؼبعرفية بالفهم أك اغبفظمن اؼبواد اؼبدركسة ربط اؼبعرفة اعبديدة لًتسيخ معرفتهم، ك 

 أف ىبطوا إىل اػبطوة التالية كىي التقدَل كالتمثيل منهم لؤلنشطة االتصالية التطبيقية. 
ما االستقباؿ كاالكتشاؼ فهو يشَت إىل الفهم كإدراؾ اؼبعٌت من ؿبتويات اؼبادة، أ

قدـ " أكزكبل " كربط اؼبعرفة اعبديدة للحفظ. اعتمادا على ذلك، بُت ىشاـ بركات أف
إىل أربعة أمباط على أساس بعدين : البعد األكؿ : طريقة تقدَل  يف ىذا اجملاؿ تصنيفان للتعلم

اؼبعلومات باالستقباؿ أك االكتشاؼ . البعد الثاٍل : طريقة اؼبتعلم يف ربط اؼبعرفة اعبديدة 
 َُكذلك كفق اؼبخطط التايل : ببنيتو اؼبعرفية بالفهم أك اغبفظ. 

 

 تقدَل اؼبعرفة

 االكتشـــــاف االستقبــــــال

فة
ر
مع

 ال
ط

رب
 ً

 ف
لم
تع

لم
 ا
ط

نم
 

 الفهم

 وإدراك المعنى

* تعلم باالستقبال قائم على المعنى : 

Meaningful Perception 

Learning 

عندما تقدم المعرفة فً صورة كاملة 

للمتعلم فٌقوم بربط بنٌته المعرفٌة 

 بطرٌقة منظمة

 * تعلم باالكتشاف قائم على المعنى :

Meaningful  Discovery 

Learning 

ٌحدث عندما ٌصل المتعلم للمعرفة 

بنفسه وٌعمل على ربط بنٌته المعرفٌة 

 بطرٌقة منظمة

 الحفــــــــظ

* تعلم باالستقبال قائم على الحفظ: 

Rote Perceptional 

Learning 

وٌحدث عندما تقدم المعرفة فً 

صورة كلٌة للمتعلم فٌحفظها دون 

 ربط ببنٌته المعرفٌة

 

* تعلم باالكتشاف قائم على الحفظ: 

Rote Discovery Learning 

ٌحدث عندما ٌصل المتعلم بنفسه ولكن 

 ال ٌربطها ببنٌته وإنما ٌحفظها

 
كفقا ؼبا سبق عن خطوة تعليم النحو الثانية، دؿ االطبلع ىنا يف تعليم النحو يف ضوء 
أساس اؼبدخل االتصايل على االىتماـ بالشواىد االتصالية كربضَت أمباط كظائف اللغة 
اؼبستخدمة كاالىتماـ بسياؽ اؼبوضوعات مع حياة الطبلب. كمن ناحية أخرم، االىتماـ 

علم كالطبلب لتوجيهم التكلم باللغة العربية من خبلؿ عملية التعليم بالتفاعل اغبميم بُت اؼب
                                                           

 .ُِْ، الرياض : جامعة اؼبلك سعود، دكف سنة، ص. مقرر طرؽ تدرييس الرياضياتىشاـ بركات،  َُ
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حيث يبدأ من اؼبوضوعات العامة إىل ما أخٌص يف نفس الطبلب اليومية حسب اؼبوضوعات 
العامة. كىذه العملية جزء من األنشطة االتصالية يف التعليم على أساس اؼبدخل االتصايل 

ية الداعمة.إذف، كوف االطبلع يف ىذه اػبطوة لكسب اؼبعرفة الذم فيو النظرية اللغوية كاؼبعرف
كاؼبهارة الىت تؤدم إىل التقدَل كالتمثيل من الطبلب بعد فهمهم حوؿ اؼبوضوع الوظيفي نظريا 

 كتطبيقا.
نظرا إىل اغبقائق السابقة، فيلخص الباحث دكر االطبلع يف خطوات تعليم النحو 

د على الطريقة االستقرائية يف تقدَل ؿبتويات النحو  من على أساس اؼبدخل االتصايل بأنو يؤكٌ 
خبلؿ األمباط النحوية ضمن الشواىد االتصالية أكؿ مرة يف ىذه اػبطوة الثانية. ككذلك 
التأكيد على عملية التعليم ذات اؼبعٌت، كىي من جزء عناصر النظريات الثبلث الىت تأسس هبا 

   ُُدأ االتصايل، اؼببدأ الوظيفي كاؼببدأ اؼبعنوم.تعليم اللغة يف ضوء االتصايل، منها اؼبب
 

  

                                                           
11

 Henry Guntur Tarigan, Metodologi Pengajaran., h. 243. 
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 كلتوضيح دكر اإلطبلع على اؼبدخل االتصايل، فيما يلى الرسم البياٍل:
 
 
 
 
 

 
 الرسم البياٍل        

 دكر االطبلع على اؼبدخل االتصايل       
 ( Presentations&Simulations) تمثيلوالعرض وال 

o  التواصل اؼبدركس من اغبوارات عرض أمثلة
 الىت فيها عناصر النحو من خبلؿ التكلم

o  تعويد التواصل لًتسيخ اؼبهارة كالقاعدة من
خبلؿ التكلم بالنسبة إىل اؼبوضوع. كفيو 
كجود األنشطة التواصلية من اػبصائص 

 االتصالية اؼبطلوبة.
o  تقدَل الطلبة سبثيبل للتطبيق االتصايل من

 اؼبوضوع اؼبدركس.
o .تصحيح التمثيل من الطلبة كاؼبعلم 

 في ىذه الخطوة، قدم المعلم األنشطة التالية :

اؼبعلم يطلب من أحد الطلبة أف يقٌدـ موضوع ما لدم اؼبعلم كنموذج أكؿ لًتسيخ  .ُ
 فهمو عنو.

 اؼبعلم يصحح بعد التقدَل لو كاف ىناؾ األخطاء من التقدَل كييظهرىا أمامهم. .ِ

االطال
 ع
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هبعلوا شيئا ما حسب حالتهم كيضعوا يف البطاقة الثانية  اؼبعلم يطلب من الطلبة أف .ّ
 الفارغة.

اؼبعلم يطلب من الطلبة أف هبمعوا بطاقتهم مث يصححها بإعطاء اؼبدخبلت يف اعبزء  .ْ
اػبلفي من البطاقة كيف نفس الوقت بينما يطلب اؼبعلم أحدا من الطلبة أف يقٌدـ 

 إلقاء ما من اؼبوضوعات أماـ األصدقاء.

ع الطلبة يهتٌموف دبا قٌدـ أحد الطلبة كجعلوا مذكرة صغَتة للمدخبلت اؼبعلم م .ٓ
 كاالقًتاحات.

 . اؼبعلم يعطي الفرصة للطلبة أف يلقوا التعليقات لصديقهم اؼبتقدـ .ٔ

 شائعة النشاط أساليبمن  كىي االتصاؿ مهارات تنميةل اللغوم للنشاطالتمثيل ىنا  
كما بُت رشدم أضبد طعيمة أف أساليب تنشيط اللغوية ىي   اؼبدخل ىذا يف االستخداـ

عملية تقليد رباكؿ أف سبثل باحملاكاة قيد الباحث  .ُِباأللعاب اللغوية كالتمثيل كحل اؼبشكبلت
يف ىذا . كىي اكي األكىلرب لخر األ األمباطاؼبميزة بوساطة  االتصاؿ من األمباط اللغويةكتقدـ 
لدل  يف ظركؼ اصطناعية مشاهبة إىل حد ما للظركؼ الطبيعيةؿباكلة إعادة عملية ما الصدد 

الطبلب يف عملية التعليم كالتعلم. كىذه احملاكة يف اؼبدخل االتصايل كما بُت فكرم عابدين أف 
ما يقدرمو اؼبدخل االتصايل ىو ؿباكاة صادقة ؼبا هبرم يف العامل اػبارجي فقد يتعلم الطبلب كٌل 

كلكنهم يعجزكف عن فبارستها فبارسة صحيحة، فمدخل التواصل يتيح أنواع التواصل كأشكالو، 
، كالتمثيل كاحملاكاة  Role-playؽبم فيرصان مناسبة للممارسة الصحيحة عن طريق لعب األدكار 

Simulation  ككٌل ذلك ييٍشًعري الطبلب بقيمة ما يتعلمونو؛ ألهنَّم يتذكقوف فيو طعم اغبياة .
  ُّتعبَت.اغبقيقية إٍف صٌح ىذا ال

، اذبو الطبلب إىل فرصة تعويد التواصل كتعويد استخداـ -التمثيل كاحملاكة –كهبذه اػبطوة 
أمباط اعبملة من الًتاكيب النحوية الداعمة لبلتصاؿ. كذلك دؿ على ىذه اػبطوة ذات اؼبعٌت يف 
                                                           

 .ِٔ(، ص. َُِِ)ّالرباءة، مدين ؿبمد ـبلص، "التعريب كتعليم اللغة العربية يف إندكنيسييا،"  ُِ
  حسن كصاٌف ؿبجوب، "اؼبدخل االترصايٌل كتعليم العربية كتعٌلمها للناطقُت بغَتىا"،  فكرم عابدين ُّ

irep.iium.edu.my/47355/1/َُِٔسبتمرب  ُِمنقوؿ يف االتصالي، _المدخل_ملخص. 



  

 

28 
 

اكتساب اللغة من ناحية اؼبهارة كناحية الكفاية النحوية كفقا لنظريات اكتساب اللغة، منها ما 
الذم يرل أف تعلم اللغة كي  Krashenعند "كرشن"  Theory of meaningنسمي بنظرية اؼبعٌت 

معرفة يكوف فعاال، البد من أف يتوفر لو الوقت البلـز الستعماؿ اللغة، الًتكيز على سبلمة اللغة ك 
القواعد اللغوية كتطبيقها. كىذه هبعل تعليم اللغة منصبا على تدريب الطبلب على الفهم العميق 

 ُْكاغبقيقي لكل ما يتم من خبلؿ استخداـ كمكرر للغة حىت تزداد اؼبعاٌل عمقا ككضوحا.

كالقواعد يف ىذا اجملاؿ تعٌد من خبلؿ استعماؿ اللغة، كالطبلب يبكن أف تكوف لديهم 
عن األشياء أك اؼبوضوعات من الًتاكيب النحوية من األمباط قبل أف يستطيعوا تسميتها  أفكار

ىل ىو مبتدأ أك خرب، ىل ىي صبلة فعلية أـ اظبية. كمن مث فإف عدـ امتبلكهم ؼبعرفة النحو 
 اليبنعهم من استعماؿ اللغة بتعويد األمباط النحوية اؼبستخدمة لعملية التواصل. 

من نظريات اكتساب  Theory of Contructivismeلنظرية البنائية لالنسبة إضافة فبا سبق، ب
التكتسب اؼبعرفة إال بالتطبيقات أك  و( أنُٗٗٗ)يف فوجيادم، Piagetاللغة، بُت فيكيت 

ت يف عملية التعليم كالتعلم. كذلك ألف ىذه النظرية قامت على أساس أف الفرد  ىو التمثيبل
الذم يبٌت معرفتو بنفسو كذلك من خبلؿ مركره باختبارات كثَتة تساعده إىل بناء اؼبعرفة الذاتية 

كالطريقة الرئيسية للحصوؿ على معلومات تضاؼ إىل البناء اؼبعريف لو ىي أف يقـو  يف عقلو، 
 ب بالتمثيل كاستيعاب اؼبعلومات.الطبل

 ( Comparison&Generalization)  التربيط والتعميم 

o  تربيط التواصل كالقاعد النحوية اؼبطلوبة
بعد األنشطة االتصالية. كىنا كجدنا أف 
القواعد مدركسة خبلؿ كظيفة التواصل 
الىت ىي من خصائص ىذا اؼبدخل 

 .االتصايل

                                                           
، لوندكف : التوس، دكف سنة، يف تعليم كتعلم اللغة االسًتاتيجية اغبديثةعلى عبد السميع قورة ككجيو اؼبرسي أبو لنب،  ُْ

 .ِْ-ُْص، 
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o  كاستنباطها. كيف استنتاج النحو اؼبدركسة
ىذه اػبطوة، كجدنا تعليم القواعد يعقد 

 .ةاالستقرائي الطريقة على

 في ىذه الخطوة، قدم المعلم األنشطة التالية :  

اؼبعلم يعطى التعليقات كاالقًتاحات بعد تقدَل الطالب موضوع ما كيشرح األخطاء  .ُ
 الشائعة يف التقدَل من ناحية اللغة االتصالية كالنحو.

اؼبعلم يشرح تفصيليا عن اؼبوضوعات اؼبدركسة من كظائف اللغة كالنحو الىت هبب  .ِ
 على الطلبة أف يفهموىا كيطبقوىا. 

اؼبعلم يعطى نتيجة التصحيح كيبُت األخطاء الشائعة الىت فعلها أحد الطلبة اؼبتقدـ  .ّ
 حىت يفهم كاليكرر نفس األخطاء اؼبصححة من قبل.

 بالنسبة إىل ما خطأ يف التقدَل. اؼبعلم يطلب من طالب أف يصحح .ْ

اػبطوة من الًتابط كالتعميم من جزء تعليم النحو استقرائيا بعدما قٌدـ اؼبعلم الشواىد 
االتصاالت من اغبوارات الىت فيها أمباط كبوية من اعبمل االظبية كاعبملة الفعلية كالًتاكيب 

من الشواىد اؼبدركسة كأخرج منها  االستفهامية كىلم جرل. يف ىذه اػبطوة، بُت اؼبعلم اؼبعاٍل
النظريات النحوية كي يفهم الطبلب ؾباؿ النحو اؼبنطوؽ يف التدريبات ضمن عملية التمثيل 

كىذا دبعٌت أف عملية التعليم كالتعلم تبدأ بالشواىد عن طريقة زبريط اعبملة بالقواعد اؼبضمونة. 
 .ُٓ .أك األمثلة مث تبيُت نظريتها باالستنباط عن أحكامها

كاؼبناقشة عن نواحي  كهبذه الطريقة يقـو اؼبعلم على عرض األمثلة مث مناقشتها مع الطلبة
االختبلؼ كالشبهات حىت يتم التوصل تعليم نظريتها إىل القاعدة العامة للمحتول الدراسي. 
كبذلك، يف عملية التعليم كالتعلم يستند اؼبعلم من ىذه الطريقة على خطوات أساسية متكونة 

العديدة كتدكينها على السبورة أك الشاشة باألدكات اؼبعينة اؼبناسبة مث مناقشة   إعداد األمثلة من
 الطبلب يف األمثلة كاؼبوازنة لصياغة القاعدة النهائية.

                                                           
ُٓ

 .ٕٖص ،ِج ،. اللغة تدريس طرؽ ،عطاء ؿبمد إبراىيم 
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كمن ناحية النظرية، ىذه الطريقة االستقرائية بصفتها اػباصة نعربىا بكيفية التعليم اليت 
كمن اغباالت اعبزئية إىل القواعد العامة اؼبنتظمة لتلك اغباالت  يبدأ العقل من اػباص إىل العاـ

اعبزئية كاؼبفردة. ككما ذكر يف صفة ىذه الطريقة، يعمل الطالب يف عملية كسب القواعد هبذه 
 الطريقة على كشف اغبقائق كاؼبعاٍل كيعرفها من اعبزء إىل الكل.

طبلب التواصل باغبوار كبعد  نظرا إىل اؼبدخل االتصايل، اػبطوة ىنا بعد تعويد ال
يقـو اؼبعلم بتحضَت األمثلة كتسجيلها على فرصتهم يف الكبلـ حوؿ اؼبوضوعات االتصالية، ام 

، كيف ىذا اؼبدخل االتصايل يقـو ىذا التحضَت يف السبورة أك عرضها بوسيلة من الوسائل اؼبناسبة
يعمل اؼبعلم على مناقشة لطبلب ا تؤخذ األمثلة من أفوه قدبدايتو بوسيلة التواصل اؼبتكرر. ك 

كىذه اػبطوة من مراحل  .صياغة القاعدة النهائيةىذه اػبطوة بتم هم، كتمع االتصالية األمثلة
تعليم النحو على سبيل اؼبدخل االتصايل الذم بدأ اؼبعلم بالتمهيد كما ذكر يف اػبطوة األكىل 
كىذا دبعٌت أف البحث يف القواعد يف ىذه اػبطوة كاسع كشامل حسب اؼبوضوعات النحوية 

 اؼبعلمة.
 

، فيما يلى الرسم كلتوضيح ربط الشواىد بالطريقة االستقرائية حوؿ اؼبدخل االتصايل
 البياٍل :
  
 
 
 
 

 
 الرسم البياٍل

 ربط الشواىد اؼبطبقة بالنحو النظرم 
إضافة إىل ذلك، دكر الًتابط كالتعميم مهم ؽبذا النموذج الكتساب معرفة الطبلب عن 

كبالنظر إىل ذلك، ىذا نظريات النحو اؼبطبقة ؽبم خبلؿ األمباط النحوية كالتعبَتات االتصالية. 

 القاعدة األساسية
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النموذج بالنسبة الفًتاضو قد سبسك بأساس النفس ام تواجو إىل مذىب النفسي الذم رأم أف 
، كاؼبرحلة الربطية cognitiveاكتساب اؼبهارات وبتاج إىل  ثبلث مراحل، كىي اؼبرحلة النفسية 

associative كاؼبرحلة األكطونومية ،otonom.ُٔ ساس تعليم النحو نظريا إذف،إف الًتبيط ىنا من أ
 كاستقرائيا الكتساب مهارهتم.

 (  Aplication & experiential) التطبيق والتجربة 

 

 تطبيق النحو من خبلؿ التكلم اعبديد 

  التدريبات العديدة الوظيفية عن النحو
 التطبيقي

 في ىذه الخطوة، قدم المعلم األنشطة التالية :

التقدَل أف هبعل مرة ثانية حوؿ اؼبوضوع لديهم اؼبعلم يطلب من كل طالب خطأ يف  .ُ
 يف البطاقة الثالثة مث يقٌدـ مرة ثانية للتجربة مع اؼبعلم كاؼبصحح.

 
 اؼبعلم يشرح باالستنتاج عن اؼبوضوعات اؼبدركسة لًتسيخ فهم الطلبة كتصويبهم. .ِ

اؼبعلم يطلب من الطلبة كالواجب اؼبنزيل أف هبعل اؼبوضوعات األخرل  اعبديدة  .ّ
 كيقدمها يف احملاضرة التالية بالنسبة للوقت. 

خطوات النموذج بالتطبيق كاإلكتماؿ يف عملية تعليم النحو على أساس اؼبدخل 
من التعلم اليت  طريقةىو ك  experiential learningمن التعلم التجرييب  ىي من جزء االتصايل

                                                           
16

 John R. Anderson, Cognitive Psychology and Its Implications, New York: Worth Publishers, 2000, 

hlm.281-282. 
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من خبلؿ  من النظريات. موهتعلٌ ، حيث يعاٍل الطبلب ما أكثر ذا معٌتهبعل التعلم اؼبتوقع أف 
 وفيشارك م يف ىذه اغبالة، ألهنالنظرية مفهـو اؼبادية ليس دبجردم الطبلب  ، يتعلٌ طريقىذا ال

ال  من ذلك عملية التعلمنتائج  ُٕ.كخربة لديهم مباشرة يف عملية التعلم الستخدامها كتجربة
لغي دكر التجربة ت يتال يةالسلوكنظرية ال كذلك ليس كمثل، ك فحسب اؼبعرفية ناحيةاليف  دتؤك

الفهم  اندماجاليت مت إنشاؤىا من احملصولة من ىذه اػبطوة ىي اؼبعرفة ك   .الذاتية يف عملية التعلم
 . اػبربةربويل ك 

عن  Confusius قد ذكر كونفوشيوس"، كمن مٌث يقوؿ اؼبثل اف "التجربة ىي أفضل معلم
 بقولو:الشيء ذلك 

" what i hear, i forget, what I hear and see, I remember a little, what I hear, 

see and ask questions about our discus with some one else, I begin to 

understand, what I hear, see, discus, and I do, I acquire knowledge and skill, 

what I teach to another, I master ." 
 

طرح كأرل كأ ما أظبعك كأنا أتذكر قليبل،  كأرلما أظبع ، ك ما أظبع أنسىعٌت أف ذلك دب
كتسب أكأنا  كأفعل، كأرل كأناقش ما أظبعك  أبدأ أف أفهم، حد آخرأ مناقشتنا مع األسئلة حوؿ 

 .تقافأنا يف اإلم آلخر ما أعلٌ ك ، كفاءة أك اؼبهارةكال ةرفاؼبع
سينسوف ما تعلموه من اللغة  معٌت بسيطا فنفهم أف الطبلب ف كونفوشيوس بيا كضعإذا 

كلكنهم ، عن طريق االستماعالتعلم العربية خاصة من ؿبتويات النحو نظريا كتطبيقا دبجرد 
 الرؤيةك  السمعوسيلة كسيفهموف جيدا ب من خبلؿ االستماع كالرؤيةسيتذكركف قليبل ما تعلموه 

 الرؤيةك  السمع وف اؼبعارؼ كاؼبهارات اكتماال عن طريقكيكتسب، ناقشة مع الطبلب اآلخريناؼبك 
 بتطبيقات العديدة. يىكالطريقة األكىل يف سيطرة على اؼبادة ، كالفعل بالتطبيقاتناقشة اؼبك 

، حياهتم اليوميةمع  همكإشراكالطبلب فضبل عن عمليات التعلم السياقية اليت تربط 
ع ربط معرفة الطبلب م connented knowingعرفة ربط اؼببالتأكيد على نظرية  يؤكد ىذا النموذج

. بالنسبة جزءا ال يتجزأ من اغبياة ىذا النموذج باعتباريعترب التعلم ة. لذلك، اغبقيقيياة اغب

                                                           
17

 Ni ketut Sriani, Dkk., "Penerapan Model Pembelajaran Experiential Learning Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Menulis Paragraf Deskripsi Pada Siswa," e-Journal UP Ganesha,3 (2015), hlm.4. 
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 (ُكىي ، لدم الطبلب التعلم التجرييبلذلك، بُت سوجانا أف ىناؾ اؼبزايا اػباصة من استخداـ 
يثَت ( أف ّواتية، اؼبتعلم البيئة  جعليساعد على ( أف ِ ،همالنشاط كالعاطفة من زيدأف ي

 ُٖ.اإلبداعي ىمك تطوير عمليات تفكَت  همعتشجٌ  ( أفْالطبلب ك تعلميف عملية اغبماس 
 

 تطبيق النموذج
 عناصر النظريات المْستندة

المدخل 
 االتصالي

النفسية 
 والمعرفية

 لغوية البنائية

 التمهيد 
 أك االستعداد

introduction 

األنشطة االتصالية: 
اغبوار اؼببدئية 
البسيطة بُت اؼبعلم 
كالطالب  باألسئلة 

 كاألجوبة:
.للمتعلم فرص ُ

 للتعبَت
.الًتكيز على ِ

الطلبة يف معرفتعم 
ككجدانيتهم 

 كحركيتهم
.تنسيق أنشطة ّ

الفصل الدالة على 
 التطبيق اللغوم.

 

ربريك عاطفة 
الطبلب كبنائهم أف 
يتعلموا أمباط اعبملة 
 كالتعبَتات االتصالية

  

 االطبلع
Viewing 

العمل قبل االتصايل 
اؼبشَت إىل اكتساب 
القدرة على التطبيق 
يبكنو من خبلؿ 

اؼبمارسات 
 كالتجريبات

 
االىتماـ بالشواىد 

 التمايز التدرهبي
 progressive 

differentiation 

طريق تعليق 
اؼبعلومات اعبديدة  

مع قواعد نفسية 
 لدل الطبلب 

 
(meaningful 

  

                                                           
18 Sudjana, D.H, Strategi Pembelajaran (Bandung: Falah Production,2005), hlm. 174. 
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االتصالية كربضَت 
أمباط كظائف اللغة 
اؼبستخدمة كاالىتماـ 
بسياؽ اؼبوضوعات 

 مع حياة الطبلب.
 

ة الطريقة االستقرائي
يف تقدَل ؿبتويات 
النحو  من خبلؿ 

 األمباط.شواىد 

reception 

learning) 

 

تعلم باالكتشاف 
قائم على 
 المعنى :

 
Meaningful  

Discovery 

Learning 

التمثيل العرض ك 
Simulations 

 .النشاط اللغوم
تدريب الطبلب على 

كتعويد  تفٌهم السياؽ
 األمباط النحوية.

استخداـ اؼبواد الىت 
 اىتم هبا الطلبة.

التمثيل كاستيعاب  
اؼبعلومات للبناء 

 اؼبعريف 
 

(Theory of 

Contructivisme ) 

 

 

 الًتابط كالتعميم
Presentations& 

Simulations 

    تقدَل اؼبادة استقرائيا

 التطبيق كالتجربة
Aplication & 

experiential 

أنشطة التدريبات 
 االتصالية

experiential 

learning 

 تقـو لغوية نظرية  
 اللغة أف على

 تواصل عملية
 

 

كمن تلك اػبطوات السابقة، ظهر يف ىذا اؼبدخل االتصايل استخداـ قواعد اللغة العربية 
الوظائف االتصالية يف مواقف ؿبددة كالًتكيز على التدريب على احملادثة استخداـ لؤلداء ك 

كالتعبَت عن  على حسن استخداـ اللغة بقدر ما يساعد اؼبتعلمى  ضركرمالشفوية. فالنحو ىنا 
 أغراضو من خبلؿ التحدث.
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كألجل التوضيح، من سلسلة تعليم النحو على اساس اؼبدخل االتصايل، فيما يلى 
 رة اؼببلمح اؼبساعدة عن تعليم النحو نظريا كتطبيقا:صو 
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 ثالثالفصل ال

  ؿبتويات موضوع التعليم
 بُت موضوع النحو كموضوع االتصاؿ

 النحو واالتصال  محتويات الموضوع : 

، االستفهاـ،  النعت كاؼبنعوت كالًتكيب اإلضايف)
 (العدد

 اؼبعلومات الشخصية:  االتصالي الموضوع -
-  

 : التعبَت عن التحيات  فية الموضوعلوظي

 :    األفكار العامة -

 

 

ىذا النموذج يقص الخبر عن شخص بأن التركيز صناعة البيئة اللغوية بتقديم المعلومات 
الشخصية بعد أن يعرف الطلبة المفردات والمصطالت المناسبة بواسطة التصور أو 

 الجداول عن المعلومات الشخصية.

 

  

 محتويات الموضوع
 

 اؼبواقفاألفكار العامة ك       كظيفية االتصاؿ       موضوع االتصاؿ           موضوع النحو 
   التعارؼ، يف اعبامعة                            اؼبعلومات الشخصيةركيب الوصفي      ال   
              الراحة التحدث عن اغبياة، يف                                     اغبياة اليوميةضايف     الًتكيب اإل    
 الدراسة، يف الفصل                                          الدراسة ظبية        اال ملةاعب    
 تقدَل نشاط اؼبتعة، يف اعبامعة                                           اؽبواية اعبملة الفعلية             
  زبطيط العطلة، يف الدراسة                                          العطلة  العدد                    
 تفهاـاالس    

 الظرفية     
شخص بأن التركيز صناعة البيئة ىذا النموذج يقص الخبر عن  امنداء     

اللغوية بتقديم محتويات الموضوع النحوي واالتصالي بعد أن 
يعرف الطلبة المفردات والمصطلحات المناسبة بواسطة 

 التصور أو الجداول عن الموضوع المعّين.
تعويد  األنشطة االتصالية للطلبة 
من  توضيح  المفاىم التى حصل عليها الطلبة عن النحو

 خالل استنباط في استخدام اللغة العربية.
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 معايَت الكفاءة :

 الطالب يتطلب أف يفهم نظريقة النحو ككيفية تطبيقها عرب التعبَتات من النصوص 

 

 

 

 

 

 

 : اؼبؤشرات اؼبطلوبة

 

 

 

 صورة اؼبعلومات الشخصية -

 

 

 

 

الًتكيب  أف يفهم نظريةمنو الطالب يتطلب :    معيار الكفاءة
اإلضايف كالًتكيب الوصفي كاعبملة االظبية كالفعلية كالعدد كاالستفهاـ 

.الشفهية ككيفية تطبيقها عرب التعبَتاتكالوالًتكيب الظرفية كالنداء   
النحومن ؿبتويات  ستنتجأف ي الطالب يتطلب منو: الكفاية األساسية

 استخدامو يف يقدر علىك  وضوع اؼبعُتاؼبالتواصل فبا حوؿ خبلؿ 
.االتصاؿ  

 
حسب حو جيدا لب يستطيع أف يطٌبق موضوعات النالطا

أماـ عن اؼبوضوعات اؼبعينة بإلقاء التعبَتات  اؼبوضوع اؼبطلوب
 الزمبلء. 

 كقواعدىا  اؼبوضوعاتالطالب يستطيع أف هبيب األسئلة عن
 النحوية.

 الطالب يستطيع أف يستنبط كيربط بُت النص أك اغبوار من ناحية
ًتاكيب ، الاإلضايف الًتاكيب اؼبتكوف من التعبَتات كالنحو

كالفعلية كالعدد كاالستفهاـ كالظرفية  ظبيةاعبملة االالوصفي ك 
 .كالنداء

 وضوع االتصايلصورة اؼب- 
 بطاقة التحكم كالرقابة -
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 موضوعات النحو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 يا نادم صباح الخير 
 يا ؿبمود صباح النور 
 بحضوركلقد شرفتنا  
 مقداركشرؼ اهلل  
 حفظ اهلليف  

المركب اإلضافي ما تركب من المضاف والمضاف إليو،مثل:  
  كتاب التلميِذ. خاتم فضٍة. صوم النهار

أبداً وحكم الجزء الثاني منو أنو مجرور   
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 حفظ اهلليف  
 ىل تسمخ يل باعبلوس 
 بكل سرور 
 حسنا، لدٌم موعد اآلف 
 يف استعجاؿ أيضا 
 أمان اهلليف  
 صباح غدٍ  إىل اللقاء حىت 
 مع السالمة 
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 صفة ل ى يدل فاذلي بو، فامي يتعلق أأو فيو صفة ببيان ملتبولو املمكل امتابع ىو امنعت

( رجل   حنو) امنعت احلليلي، )املنعوت( ىو املتبوع يف  صفة ل ى يدل واذلي مؤمن 

.امسبيب امنعت ىو بو فامي يتعلق  

 النعت يف ىذا بد كال اؼبستًت، الضمَت يرفع الذم ىو الحقيقي النعت
 :العدد يف (من عشرة أربعة يف شيء كل يف اؼبنعوت يطابق أف من
النوعك (كصبعان  كتثنية إفرادان ) (كتأنيثان  تذكَتان ) : التعيين، ك  تعريفان ) :
(كجرا كنصبان  رفعان ) :اإلعراب كيف (كتنكَتان  كبو   اجملتهدي، الطالبي  فاز :
 الطالبةي  كفازت اجملتهدكف، كفاز الطبلب اجملتهداف، الطالباف كفاز
 .اجملتهداتي  الطالباتي  كفازت الطالبتاف اجملتهدتاف، كفازت اجملتهدةي،
 يرتبط بضمَت الذم بعده الظاىر االسم يرفع الذم ىو السببي النعت
) اؼبنعوت ( يف  قبلو ما مطابقة من فيو بد كال اؼبنعوت، يطابق  اثنُت 
التعيينكيف  (كجرا كنصبان  رفعان ) :اإلعراب )يف طبسة من  تعريفان ) :
النوعيف (الظاىر االسم) بعده ما كيطابق ،(كتنكَتان   ،(كتأنيثان  تذكَتان ) :
:كبو فيظل مفردان ) العدد حيث من أما جاء   أيختيوي  اؼبتفوقةي  الطالبي  
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  التركيب الوصفي في التعبيراتمثال  

 مااظبك؟ 
 اظبي عارؼ 
 ، أليس كذلك؟نىااسم وسطإذف، ما عندؾ  
 االسم الوسطاني، ماعندم بلى 

 ألو، كيف حالك يا عارؼ 
 خبَت، اغبمد هلل 
 ككيف أنت 
 شكرا جزيالكأنا أيضا خبَت، ك 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  التركيب الوصفي في التعبيراتمثال 

 مااظبك؟
 اظبي عارؼ

 ، أليس كذلك؟نىااسم وسطإذف، ما عندؾ 
 االسم الوسطاني، ماعندم بلى

 ألو، كيف حالك يا عارؼ
 خبَت، اغبمد هلل

 ككيف أنت
 شكرا جزيالكأنا أيضا خبَت، ك
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ىو اسم مرفوع يف أكؿ اعبملة المبتدأ   
ىو اسم مرفوع يكٌوف مع اؼببتدأ صبلة مفيدة. كينقسم  الخبر 

 االسم إىل اؼبفرد كاؼبثٌت كاعبمع.
 

المبتدأ موقع  
اؼببتدأ: يف أكؿ اعبملة 
) ا/ك/  اؼببتدأ: اسم مرفوع ) ي
)اؼبعرفة )أنا صاٌف 
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 الخير المبتدأ أنواع المبتدأ الرقم
 الطَّاِلبُ  االسم المفرد ٔ

 الطَّالَِبةُ 
 ُمْجتَ ْهدٌ 

 ُمْجَتِهَدةٌ 
 الرَِّجالُ  جمع التكسير ٕ

 الرََّساِئلُ 
قَ َواُمْوَن َعَلى النَِّساِء 

ةٌ   ُمِهمَّ
جمع المؤنث  ٖ

 السالم
 ُمْجَتِهَداتٌ  الُمْسِلَماتُ 

 الطَّالَِبانِ  المثنى ٗ

 الطَّالَِبَتانِ 

 َحاِضَرانِ 

 َحاِضَرتَانِ 
جمع المذكر  ٘

 السالم
 ُيَصلُّْوَن ِفي الَمْسِجدِ  الُمْسِلُمْونَ 

 .اإِلَدارَةِ َذَىَب ِإَلى  َأبُ ْوكَ  األسماء الخمسة ٙ
 

 

 الخير المبتدأ أنواع المبتدأ الرقم
 َأنَا اسم الضمير ٔ

 َنْحنُ 

 ِإْنُدْونِْيِسي

 ِإْنُدْونِْيِسيُ ْونَ 
 ِمْن َفْضِل رَبِّي ىَذا اسم اإلشارة ٕ
يَ ْعَلُمَك ُىَو  الَِّذى االسم الموصول ٖ

 ُأْسَتاُذكَ 
 يَ ْزرَُع َيحَصدُ  َمنْ  اسم الشرط ٗ
 فعل ىَذا؟ َمنْ  اإلستفهاماسم  ٘

 أنواع المبتدأ
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 الخير المبتدأ أنواع المبتدأ الرقم

يػٍره لَّكيٍم  أىف تىصيٍوميٍوا  أف + فعل الضارع ٔ  خى
يػٍره لَّكيٍم  ًصيىامىكيمٍ   خى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 الخبر ىو ما يكمل معنى المبتدأ
اػبرب يطابق اؼببتدأ يف العدد: 

، الطَّالًبىةي حىاًضرىةه.: الطىاًلبي داإلفرا  حىاًضره  
اًضرىاًف، الطَّالًبىتىاًف حىاًضرىتىافً   التثنية: الطَّالًبىاًف حى

ٍسًلميٍوفى صىائًميٍوفى. اعبمع:الطُّبلَّبي حىاًضريٍكفى.
ي
 اؼب

 الصًَّلحىاتي قاىنًتىاته 
 ،اػبرب يطابق اؼببتدأ يف النوع )التذكَت

 التأنيث( كما ميثرلى 
 

خبرالوصفية    
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 المثال البيان نوع الخبر
 أنا طالب، العلم نور ما ليس صبلة كالشبهها مفرد

 العلم يف الصدكر،  اػبرب من اعبار كاجملركر أكظرؼ شبو الجملة
 اغبديقة أماـ اؼبنزؿ

 النجاح أساسو العملي  اػبرب من اؼببتد كاػبرب الجملة االسمية
 اؼبعلم ييعٌلم العلم كالفاعلاػبرب من الفعل  الجملة الفعلية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خبرال نوع  
 

 البمتدأ + اػبرب  = ضمَت +  اسم  : أنا طالب
 أداة االستفهاـ  +  )اؼببتدأ + اػبرب(  = ىل ىي قائمة

أداة االستفهاـ + مبتدأ + )مبتدأ+خرب( + جار كؾبركر = ىل أنت تتناكؿ الطعاـ 
 يف اؼبطعم؟

اؼببتدأ أكال، كقد وبدث أف يتقدـ اػبرب على  األصل يف اعبملة االظبية أف يأيت
 اؼببتدأ كجوبا يف حاالت منها :

 : في إذا كاف اػبرب شبو صبلة جارا كؾبركرا أك ظرفا ككاف اؼببتدأ نكرة، مثل
 عصفوٌر. فوق الشجرة، البيت ضيف

 : ؟أين الصديقُ إذا كاف اػبرب اسم استفهاـ مثل 
 : لإلسالم دعاتو.إذا كاف يف اؼببتدأ ضمَت يعود على اػبرب مثل 
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اسم نكرة( جار ؾبركر:شبو اعبملة( + مبتدأ\)ظرؼ خرب( 
 يف البيت رجل، فوؽ اؼبكتب دفًته 

)خرب )اسم االستفهاـ( + خرب )اسم معرفة 

 أين اعبامعةي؟

)خرب + اؼببتدأ )ضمَت اػبرب السابق 
خصائصيوللجامعًة   
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  في التعبيرات مثال الجملة االسمية 

 

 عارؼ؟ كيف حالك 
 ؿبمود كيف حالك 
 للغاية بالتعارؼ بك أنا مسرور 
 أييضا أنا مسرور 
 يف ىذه اعبامعة يا ؿبمود؟ ىل أنت تتعلم 
 نعم، أتعلم ىنا 

 يا عارؼ؟ أين أنتألو،  
 أنا في الفصل 
 ؟لديك قاموسيىل  
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 ؟قاموسك عندينعم،  
 اآلف من الضروري أن أذىب 
 طيب، شكرا جزيبل 
 الشكر على الواجب 
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 تتكوف اعبملة الفعلية من الفعل كالفاعل أك الفعل كالفاعل كاؼبفعوؿ.
ىو اسم مرفوع تقٌدمو الفعل كىو الذم فعل الفعل الفاعل  

ىو اسم منصوب كقع عليو فعل الفاعل. المفعول بو  
كينقسم الفعل إىل قسماف، الـز كمتعٌد. فالبٌلزـي ما الينصب اؼبفعوؿ بو  

 كاؼبتعٌدم ما ينصبو.
 

 فعل + فاعل
 فعل + فاعل + )جار كؾبركر(

 فعل + فاعل + مفعوؿ بو
 فعل + فاعل + مفعوؿ بو + )جار كؾبركر(

االستفهاـ   
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 األمر مضارعال ماضال فاعلأنواع ال
 جلس على الكرس غائب ىو

 ناـ يف الغرفة
 هبلس على الكرس

 يناـ يف يف الغرفة
 

 جلستى على مخاطب أنتَ 
 مبتى يف الغرفة

 على الكرسذبلس 
 يف الغرفةتناـ 

 على الكرساجلٍس 
 يف الغرفةًٍل 

على  جلستي  متكلم وحدة أنا
 الكرس
 يف الغرفةمبته 

 أجلس على الكرس
 أناـ يف الغرفة

 

 جلسنا على الكرس متكلم مع الغير نحو

 مبنا يف الغرفة

 قبلس على الكرس

 نناـ يف الغرفة

 

 

 األمر مضارعال ماضال فاعلالأنواع 
جلسٍت على  غائبة ىي

 الكرس
 نامٍت يف الغرفة

 ذبلس على الكرس
 تناـ يف يف الغرفة

 

 جلسًت على مخاطبة أنتِ 
 مبًت يف الغرفة

 على الكرسذبلسُت 
 يف الغرفةتنامُت 

 على الكرساجلسٍي 
 يف الغرفةمبٍي 

على  جلستي  متكلمة وحدة أنا
 الكرس
 يف الغرفةمبته 

 أجلس على الكرس
 أناـ يف الغرفة

 

متكلمة مع  نحو
 الغير

 جلسنا على الكرس

 مبنا يف الغرفة

 قبلس على الكرس

 نناـ يف الغرفة

 

 

 أنواع 
فعليةالالجملة   
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 األمر مضارعال ماضال فاعلأنواع ال
 كتب الرسالة غائب ىو

 دخل الفصل
 يكتب الرسالة
 يدخل الفصل

 

 االرسالةكتٍبتى  مخاطب أنتَ 
 دخلتى الفصلى 

 الرسالةى تكتبي 
 تدخلي الفصل

 الرسالةى اكتٍب 
 ادخٍل الفصل

 كتبتي الرسالة متكلم وحدة أنا
 دخلتي الفصلى 

 أكتيبي الرسالة
 أدخلي الفصلى 

 

 كتبنا الرسالة متكلم مع الغير نحن

 دخلنا الفصلى 

 نكتيبي الرسالة

 ندخل الفصل

 

 

 األمر مضارعال ماضال فاعلأنواع ال
 كتبٍت الرسالة غائبة ىي

 دخلٍت الفصل
 تكتب الرسالة
 تدخل الفصل

 

 كتٍبتى الرسالة مخاطبة أنتِ 
 دخلتى الفصلى 

 الرسالةتكتبُت 
 تدخلينة الفصل

 الرسالةاكتيٍب 
 ادخلٍي الفصل

 كتبتي الرسالة متكلمة وحدة أنا
 دخلتي الفصلى 

 أكتيبي الرسالة
 أدخلي الفصلى 

 

متكلمة مع  نحن
 الغير

 كتبنا الرسالة

 دخلنا الفصلى 

 نكتيبي الرسالة

 ندخل الفصل

 

 

 

 

 أنواع 
فعليةالالجملة   
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  في التعبيرات مثال الجملة الفعلية 

 ؟أين تتوظف،يا عارف 
 أتوظف في الجامعة سونان درجات 
 أين مقرىا؟ 
 يف شارع باقبار كايت 
 ؟عنهاتعرف  ىلتشتغل فاطمة؟  أين 
 يف فندؽ ميبليت. تشتغلىي  

 
 أين تقيم يا عارؼ؟ 
 بشارع فنديديكان 
؟   يف أم رقم، لو ظبحتى
أقيم بشارع فنديديكاف رقم  

 التسعة؟
 ماذا تعمل اآلن؟ 
أعمل كاجبايت اؼبدرسية كأكتب  

 الرسالة.
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 :فيو المفعول أقسام
كىوفيو  اؼبفعوؿ ينقسم  ظرؼ (أ:قسمُت إىل (الظرؼ 
:كبو (الفعل كقوع زمن على دؿ ما كىو) زماف خرجت   
.مساءن  أخي كزرت .مبكران  اؼبسجد إىل اعبمعة يـو ب  ) 
 :كبو (الفعل كقوع مكاف على دؿ ما كىو) مكاف ظرؼ
 .اؼبكتب فوؽ كتيب كضعت ؿبمد، قبل البيت دخلت
 عليٌ  أخو كأمامي ؿبمدو  كجلست يبُت

 

 :والمكان الزمان ظرف فيو وىو المفعول
كتضمن معٌت يف  مكانو، أك الفعل كقوع زماف على دؿ اسم كل ىو
 :ككبو  يف  ظهران، كعدت صباحان، العمل إىل خرجت :كبو باطراد
.الكرَل القرآف نتدارس البساط فوؽ أبنائي بُت جلست ككبو "اعبنة   
 .مساءن  الشهرً  آخرى  كالعودة غدان، كالرحيل  األمهاًت" أقداـ ربت
 

 
+ ظرؼ فعل + فاعل  

+ظرؼفعل + فاعل + مفعوؿ بو  
  التركيب
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 أنواع الظرف
 اؼبكاف الزمان

اسم منصوب يدل على )زمن( حدوث 
 الفعل.

 :مثل 
 –بعد  –يوماً  –لحظًة  –مساًء  –)صباحا 

 ...(-قبل 
 مثال )وصلُت إلى الجامعة صباحا(

 ظرف المكان
يبينا  –بُت  –ربت  –مثل :)أماـ 

) 
 مثاؿ : أكقٍفتي السٌيارةى أماـ بييت(
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  في التعبيرات مثال التركيب الظرفي 

 مىت ربب مقابلة عارؼ؟ 
 غدا ستكوف 
 يف أم ساعة 
 يف الساعة العاشرة 

 ماذا تعمل؟ 
 أجلس بين الطلبة 
 أين أضبد؟ 
 تحت الشجرةىو يناـ  
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؟  استفهاـ + فعل + فاعل : فعل ماض + فاعل   = أين ذىٍبتى
: فعل ماض + فاعل + مفعوؿ =                            

 ىل شاىٍدتى التلفاز؟
: فعل ماض + فاعل + جار كؾبركر =                            

 ىل كصلتى إىل اعبامعة؟
ظرؼ = ىل كصلتى ليبل؟ : فعل ماض + فاعل +                            

: فعل مضارع + فاعل   = أين ستذىب؟                            
: فعل مضارع + فاعل + مفعوؿ =                             

 ىل تشاىد التلفاز؟
 : فعل مضارع + فاعل + جار كؾبركر = ىل تصلي إىل اعبامعة؟

 

أمٌ  –كم   –كيف   –مىت  –أين  –ؼباذا  –ماذا  –من  –ما -أ-ىل ( 

                  ؟ال : ىل ربٌب الشاٌم   ̸ىل : للجملة اؼبثبتة ، كجواهبا نعم .ُ
   

  ؟ال : أربٌب الٌشام  ̸: للجملة اؼبثبتة ، كجواهبا نعم   أ . ِ
كجواهبا تعيُت كاحد  للتخَت دبساعد حرؼ "أـ"            

نعم \)لئلثبات( ليس( ، كجواهبا بلى-مل-اؼبنفي بأداة النفي )ما          
 )للنفي( 

: للعاقل : من عندؾ، زيد اك عمرك ؟                                     .منّ  

: لغَت العاقل : ما سبب ذالك ؟                                        . ما ْ  

مضارع(\+ فعل )ماضاستفهاـ )كم( + اسم نكرة )مفتوح(   
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: لغَت العاقل : ماذا تريد ؟                           ماذا .ٓ  

: للمكاف : أين اعبامعة ؟     أين . ٔ  

: للٌزماف : مىت ستسافر ؟                  . مىت ٕ  

: للسبب : ؼباذا حضرت ىنا ؟  ؼباذا. ٖ  

كيف : للحاؿ : كيف حالك ؟.ٗ  

كم : للعدد : كم طفبل لك ؟. َُ  

أٌم : حبسب ما تضاؼ إليو : أٌم كتاب تريد ؟. ُُ  

تقديم األسئلة باألدوات              الجواب من األسئلة     
ال\صبلة                      نعم\ىل + كلمة 
ال\صبلة                         نعم\أ + كلمة 
أ + صبلة + أـ                           زبيرب اإلجابة 
نعم \ليس( + صبلة فعلية    بلى  )إثبات(\مل\أ + نفي )ما

 )النفي(                   
أم + كلمة )اسم نكرة مفرد ؾبركر      سياؽ اإلجابة 
ماذا + صبلة فعلية                        سياؽ اإلجابة 
     ما + اسم                                سياؽ اإلجابة 
سياؽ اإلجابة                        كلمة\أين + صبلة 
كلمة                     سياؽ اإلجابة\كيف + صبلة 
مىت + صبلة                               سياؽ اإلجابة 
كلمة                        سياؽ اإلجابة\من + صبلة 
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  في التعبيرات مثال تركيب االستفهام  

 حالك يا جوف؟ كيف 
 أنا مسركر 
 ربب مقابلة عارؼ؟ متى 
 غدا ستكوف 
 ساعة؟ أييف  
 يف الساعة العاشرة 

 تعمل؟ماذا  
 أجلس بين الطلبة 
 أضبد؟ أين 
 تحت الشجرةىو يناـ  
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( مثل : ِ-ُالعدداف )( يطابقاف اؼبعدكد على أهنما نعت )صفة
 )حضر رجل كاحد كسيدتاف اثنتاف(

 ( يأتى عكس اؼبعدكد، سواء أكاف العدد مفردا ٗ-ّ)العدد من
( أـ مركبا مثل : )قبح  مثل :)كصل ثبلثةي موظفُت كثبلث موظفاتو
أربعةى عشر طالبا كأربعى عشرةى تلميذةن( أـ معطوفا عليو مثل : 

 )بالصف ثبلثة كعشركف طالبان( ك )بالصف ثبلثه كعشركف طالبةن(.
( يأتى عكس اؼبعدكد إف كَُالعدد ) اف مفردا. مثل : ) يعمل

بالشركة عشرة موظفُت كعشر موظفات( كيطابق اؼبعدكد إذا كاف 
أحد قسمي العدد اؼبركب مثل )قبح ثبلثة عشر طالبا كثبلث عشرة 

 تلميذة(
( ( يطابقاف اؼبعدكد تذكَتا كتأنيثا مثل : )رأيت ُِ-ُُالعدداف

عشر أحد عشر كلدا كإحدل عشرة طفلة يف اغبديقة(، )قبح اثنا 
 طالبا كاثنتا عشرة طالبة(.

( ََُكالعدداف  َٗ، ... إىل َّ،  َِألفاظ العقود ،َََُ 
كمضاعفاهتما( تأيت يف صورة كاحدة. مثل : )قبح ثبلثوف تلميذا، 
قبحت ثبلثوف تلميذة(، باؼبدرسة مائة تلميذو، باؼبدرسة مائة 

 تلميذة(.
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  في التعبيرات والمعدودمثال تركيب العدد  

 يف أم ساعة تزكرٍل؟ 
 الساعة العاشرةيف  
 كم طالبا ستأيت معو؟ 
  خمسة عشر طالباكل أعضاء الفصل،  
  

يا عارؼ، لو ظبحت سأستعَت  
 نقودا؟

 كم نقودا تطلب؟ 
 تقريبا مائة ألف 
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(يا)ب اإلقباؿ طلب ىو النداء -أيا) كىي أخواهتا، إحدل أك   – ىيا 
-أم   : أقساـ طبسة كىو (اؽبمزة  

،المفرد العلم األكؿ ـي  يا  إبراىيمي  يا:كبو    آد

،المقصودة النكرة الثاٍل ،ياقيوـي  حي يا) :كبو  يا ككبو  .بنتي  يا كلدي،   

،المقصودة غير النكرة اؼبنادل الثالث يا كبو   ككبو يطلبو، كاؼبوت غافبلن  
،بيدم خيذٍ  رجبلن  يا) :قوؿ الكفيف  

،المضاف :الرابع يا كبو  .اهلًل  عبدى  يا  ظبيعى الدعاءً    

،بالمضاف الشبيو :اػبامس يا كبو  بالعباد رؤكفان    يا  رضبتيوي  كاسعان  يا  
  الدعاءى  ظبيعان  يا  خلقيو ؿبمودان 

.بالبدر شبيهان  يا  

 

 

جملة مفيدة + النداء   

 

 جملة مفيدة + النداء
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  في التعبيرات تركيب النداءمثال  

 ؟يا محمودُ كيف حالك  
 أنا خبَت، اغبمد هلل 
 ؟يا أبا حميرةأريد أف أعرؼ ميبلدؾ، مىت ميبلدؾ  
 كنت مولود يف عاـ ألف كتسعمائة كاالثنتُت كطبسُت 
  

، لو ظبحت سأستعَت يا عارف 
 نقودا؟

 كم نقودا تطلب؟ 
 مائة ألف تقريبا 
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 موضوعات االتصال

 المعلومات الشخصية

معلومات شخصية أك معلومات التعريف 
الشخصي تشَت إىل اؼبعلومات اليت من اؼبمكن أف 
تستخدـ من أجل أف تعرؼ بشكل متفرد 

ما أك مكاف تواجده أك اليت من اؼبمكن  شخص
أخرل لتعريف  مصادراستخدامها باإلضافة إىل 

 .شخص ما بعينو

 الحياة اليومية

اغبياة اليومية ىي عبارة تستخدـ لئلشارة        
اغبياة اليومية ك  شخص. اليت يعيش هباإىل الطريقة 

يبكن كصفها بأهنا اغبياة الدنيوية، كحياة الركتُت 
اليومي اؼبتبلحقة بأياـ السنة، أك تلك اغبياة 

. كموضوع اغبياة الطبيعية كاؼبعتادة بشكل عاـ
اليومية ىنا من حياة الطلبة اليومية إما يف اعبامعة 

 أك خارجها العادية.

 الدراسة

راسة معٌت كبَت كىي ربارب اعبهل ك للد     
األمية ، كىي نعمة من اهلل تعاىل كما قاؿ الرسوؿ 
صلى اهلل عليو ك سلم :''أطلب العلم كلو يف 

 دبعناىا األساسي ىي الدررىاسىةي . ك '' الصُت
األٍعمىاؿي اٍلمىٍدرىًسيَّةي ، أىم ربىًٍصيلي العيليوـً :

مبط أك شكل  ىيذاتيَّة ال . كمن ناحيتهاكىاٍلمىعىاًرؼً 
للدراسة حيث يكوف الشَّخص مسئوالن إىل حدٍّ  

. كىنا، كانت الدراسة كبَت عن إرشاد ذاتو
موضوعنا للحدث عما يتعلق من أنشطتها يف 

 اعبامعة لدل الطلبة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1
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 الهواية

منتظم أك اىتماـ  نشاطىي  الهواية
 اؼبتعةبقصد  ات الفراغأكقيبارس يف الغالب خبلؿ 

 الفنوفأك الراحة. كىي تشمل ىوايات اعبمع ك 
كبَتة  معرفةك  مهاراتحيث تؤدم إىل اكتساب 

 . يقصد هبا ربقيق األجر ك إمبا اؼبتعةك ال
كموضوعنا ىنا عن اؽبواية فهو يتحدث عن ىواية 

 الطلبة أك مرة يف أنشطتهم اغبياتية.

 العطلة

مدَّة يوـو أىك أىكثرى تيعطَّلي فيها الدكاكين العيٍطلىةي 
ىي يـو أجازة وبصل عليو اؼبوظف أك ك كاؼبدارس 

أك يف خبلؿ السنة  األسبوع الطالب يف هناية
. كأما موضوعنا عن العطلة فهو الدراسية للطالب

 يتحدث عن حوؿ عطلة الطلبة يف حياتو.

 
 

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9
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 صورة كيفية تطبيق النموذج

 التمهيد أو االستعداد
 

يفتح احملاضرة بتقدَل السبلـ كتقدَل اؼبوضوع فجأة )قبل أف يواجو الطلبة إىل موضوع اؼبعلم  .ُ
 ما من احملاضرة يف ذلك الوقت(.

o اؼبعلم وباكؿ أف وبٌرؾ عاطفة الطلبة يف عملية التقدَل 
o  اؼبعلم يعٌود اللغة العربية كيدكعوىم التكلم كاغبوار إلحياء التفاعل اللغوم بُت اؼبعلم

 كالطلبة
علم يوٌجو الطلبة إىل معرفة اؼبوضوعات الىت سيعٌلم مع الطلبة كىي اؼبوضوع النحوم اؼب .ِ

 . الموضوع المعينكاؼبوضوع االتصايل كاألفكار العامة كاؼبواقف ككظائف االتصاؿ عن 
o  اؼبعلم أف يكتب اؼبوضوع يف السبورة أك يقدمو يف الشاشة كيشرح عناصر اؼبوضوع

 كاالتصاليةمن ؿبتوياتو النحوية 
o .اؼبعلم يذكر كيشَت إىل ما ىو اؼبوضوع النحوم كاالتصايل 

. كالوسائل اؼبعينة يف عملية الموضوع المعيناؼبعلم ينشر ثبلث بطاقات من اعبدكؿ عن  .ّ
التعليم. البطاقة األكىل فيها مثاؿ اؼبعلومات الشخصية عن اؼبعٌلم )مثل : عن معلومات 

 تابتها.عارؼ كيدكدك الشخصية( اؼبًتتبة ك
o البطاقة الثالثة      : ليكتب اؼبوضوع حسب أنفسهم 
o البطاقة للتصحيح  : لتصحيح ما قدمو الزمبلء كيناقشوه 

 اؼبعلم يعٌلق اؼبوضوع على البطاقة كيطلب من الطلبة أف يبلحظوىا. .ْ
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 االطالع
 

اؼبعلم يبُت عناصر اؼبوضوع األساسية يف البطاقة كيصرح اؼبعاٌل فيها كيصرح اؼبعاٌل فيها  .ٓ
يف بداية احملاضرة  بعد تقدَل السبلـ كاالفتتاح )يف الرقم  الموضوع المعينكيعلقها بتقدَل 

 األكؿ(.
o  الموضوع المعيناالطبلع على اؼبوضوع االتصايل من عناصر: 

تكرارا أماـ الطلبة مهبل مهبل كي يهتٌم الطلبة هبا جيدا  ع المعينالموضو اؼبعلم يطبق تقدَل  .ٔ
. 

اؼبعلم يطلب من الطلبة أف يطلع على ما اؼبنقوؿ من اؼبعلم اؼبكتوب يف البطاقة كما اؼبضموف  .ٕ
 يف التمثيل.
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 والتمثيل العرض والتمثيل
 اؼبعلم يعرض أمثلة التواصل من الشواىد السابقة .ٖ

o  األمثلة من التعبَتات فيها األمباط من الًتاكيب النحوية 
 

 السالم عليكم 
 كيف حالكم؟

 اظبي الكامل عارؼ كيدكدك
 عنواٍل يف شارع فنديديكاف

 جنسي مذكر
 

لدم اؼبعلم   الموضوع المعيناؼبعلم يطلب من أحد الطلبة أف يقـو التمثيل عن  .ٗ
 المعينالموضوع كنموذج أكؿ لًتسيخ فهمو عن 

o  الموضوع .الطالب يقدـ مرة ثانية مثل ما قدـ اؼبعلم كمل يغَت شيئا من
 .المعين

 اؼبعلم يصحح بعد التقدَل لو كاف ىناؾ األخطاء من التقدَل كييظهرىا .َُ
حسب معلوماهتم النفسية  الموضوع المعيناؼبعلم يطلب من الطلبة أف هبعلوا  .ُُ

 كيضعوا يف البطاقة الثانية الفارغة.
o  يقدـ مرة أخرل كلكن بتغيَت شيئ من اؼبعلومات الشخصية حسب الطالب

 يف الواقع. الموضوع المعينعناصر 
اؼبعلم يطلب من الطلبة أف هبمعوا بطاقتهم مث يصححها بإعطاء اؼبدخبلت يف  .ُِ

اعبزء اػبلفي من البطاقة كيف نفس الوقت بينما يطلب اؼبعلم أحدا من الطلبة أف يقٌدـ 
 أماـ األصدقاء. الموضوع المعينإلقاء 
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اؼبعلم مع الطلبة يهتٌموف دبا قٌدـ أحد الطلبة كجعلوا مذكرة صغَتة للمدخبلت  .ُّ
 كاالقًتاحات.

o .اؼبعلم مع الطلبة يف مناقشة ىيكل التقدَل من األحد بالنظر إىل صحة الكبلـ 
o  اؼبعلم مع الطلبة يف ىذا الصدد مازالوا يًتكزكف على أمباط التواصل كمل ييحثوا

 حية النحوية.عن النا
 اؼبعلم يعطي الفرصة للطلبة أف يلقوا التعليقات لصديقهم اؼبتقدـ. .ُْ

o  من الطلبة أف يقوموا  الموضوع المعينبعد إعداد الطلبة يف مهارة إلقاء ،
 دبناقشة تقدَل زمبلئهم للتصويب.
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 التربيط والتعميم
 

 
تقدَل الطالب معلوماتو كيشرح األخطاء اؼبعلم يعطى التعليقات كاالقًتاحات بعد  .ُٓ

 الشائعة يف التقدَل من ناحية اللغة االتصالية كالقواعد النحوية.
o  اؼبعلم يبدأ أف يواجو الطلبة إىل ارتباط الشواىد االتصالية بعناصر الًتاكيب

 النحوية من اعبمل.
الىت هبب اؼبعلم يشرح تفصيليا عن اؼبوضوعات اؼبدركسة من كظائف اللغة كالنحو  .ُٔ

 على الطلبة أف يفهموىا كيطبقوىا.
o  اؼبعلم يقدـ ؿبتويات النحو استقرائيا بعد ما قاـ الطلبة بالتدريبات الشفهية

 لًتسيخ كفاءهتم التطبيقي.
اؼبعلم يعطى نتيجة التصحيح كيبُت األخطاء الىت فعلها أحد الطلبة اؼبتقدـ حىت  .ُٕ

 يفهم كاليكرر نفس األخطاء اؼبصححة من قبل.
o علم يرشد الطلبة على الظواىر النحوية من األخطاء اؼبوجودة يف عملية اؼب

 التطبيق.
o اؼبعلم يبُت نظرية النحو من األخطاء الواردة 

 اؼبعلم يطلب من طالب أف يصحح بالنسبة إىل ما خطأ يف التقدَل. .ُٖ
o : اؼبعلم مع الطلبة يقوموف بالتعميم على التدريب السابق 
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 والتعميمعملية التربيط  

 اؼبوضوع
 

 التعبَت 
عن 

 الوظائف

 التعبير بالتركيب

 اعبملة 
 الفعلية\االظبية

 اإلضافية
مضاؼ+مضا

 ؼ إليو

النعت 
االستفها العدد كاؼبعنوت

 النداء الظرؼ ـ

 

   
 

 -  -  
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 تطبيق والتجربةال
 

أف هبعل مرة ثانية اؼبعلومات اؼبعلم يطلب من كل طالب خطأ يف التقدَل  .ُٗ
 الشخصية لديهم يف البطاقة الثالثة مث يقٌدـ مرة ثانية.

o .يقـو الطلبة بالتجربات عن طريق جعل اؼبعلومات اعبديدة يف البطاقة اؼبعدة 
o  يطبق الطلبة ما اؼبكتوب يف البطاقة 

 صويبو.اؼبعلم يشرح كاؼبستنتج عن نظرية اؼبوضوعات اؼبدركسة لًتسيخ فهم الطلبة ت .َِ
o  اؼبعلم مع الطلبة يستنبطوف عناصر اللغة النحوية من التعبَتات اعبديدة عن

 اؼبعلومات الشخصية.
كيقدمها يف  الموضوع المعين يكتباؼبعلم يطلب من الطلبة كالواجب اؼبنزيل أف ا .ُِ

 احملاضرة التالية. 
o  الموضوع المعينيقـو الطلبة بتنمية كفاءهتم على التطبيق عن طريق تقدَل 

 لغَتىم.
اؼبعٌلم ينهي عملية التعليم من ىذا النموذج التعليمي بإلقاء األسئلة النهائية عن  .ِِ

اؼبوضوعات لئلختبار ام معرفة فهمهم ككفاءهتم بعد االشًتاؾ يف عملية التعليم 
 كالتعلم، مث يعطى االقًتاحات كتشجيع الطلبة.

 
 



 نموذج تعليم النحو على أساس المدخل االتصالي لمهارة الكالم | 

 
 

ّٕ 

 
 

 اؼبوضوع
 

 التعبَت 
 عن الوظائف

 التعبير بالتركيب
 اعبملة 

 الفعلية\االظبية
 اإلضافية

 مضاؼ+مضاؼ إليو
النعت 
 كاؼبعنوت

 النداء الظرؼ االستفهاـ العدد

 

   
 

 -  -  
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 اإلضافي التركيب

 التركيب الوصفي

 الجملة االسمية

 ٓٓٔ -ٔالعدد والمعدود 
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 وظيفية االتصال

 الفكر العام

 فكر العام

 الموقف االتصالي



 

ٕٕ 
 

 

 

 ـ الكفاءة :

 الطالب يتطلب أف يفهم نظريقة النحو ككيفية تطبيقها عرب التعبَتات من النصوص 

 

 

 

 

 

 

 : اؼبؤشرات اؼبطلوبة

 

 

 

 صورة اؼبعلومات الشخصية -

 
 

 

 

 

االظبية   اعبملة  الطالب يتطلب أف يفهم نظرية:    معيار الكفاءة
كيفية يعرؼ  ك كنظرية الًتكيب اإلضايف كالوصفي كالعدد كاؼبعدكد، 

 .الشفهية تطبيقها عرب التعبَتات
 النحومنؿبتويات  ستنتجأف ي الطالب يتطلب منو: الكفاية األساسية

خبلؿ اعبملة االظبية كالًتكيب اإلضايف كالوصفي كالعدد كاؼبعدكد 
 استخدامو يف يقدركف علىك  اؼبوضوع اؼبعُتالتواصل فبا حوؿ 

 .االتصاؿ
 
الًتكيب اإلضايف كالوصفي كالعدد  يطٌبق لب يستطيع أفالطا

بالصحة كالسبلمة حسب اؼبوضوع كاؼبعدكد اعبملة االظبية 
 بإلقاء التعبَتات.  اغبياة اليوميةاؼبطلوب عن 

 كقواعدىا  اغبياة اليوميةالطالب يستطيع أف هبيب األسئلة عن
 النحوية.

ية الطالب يستطيع أف يستنبط كيربط بُت النص أك اغبوار من ناح
الًتكيب اإلضايف كالوصفي كالعدد  اؼبتكوف من التعبَتات كالنحو

 .كاؼبعدكد اعبملة االظبية
 

 وضوع االتصايل عن اؼبعلومات الشخصيةصورة اؼب-
 عن اؼبعلومات الشخصيةبطاقة التحكم كالرقابة -
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 االستعدادالتمهيد أو  
 

اؼبعلم يفتح احملاضرة بتقدَل السبلـ كتقدَل معلوماتو الشخصية فجأة .ُ
 )قبل أف يواجو الطلبة إىل موضوع ما من احملاضرة يف ذلك الوقت(.

oاؼبعلم وباكؿ أف وبٌرؾ عاطفة الطلبة يف عملية التقدَل 
o اؼبعلم يعٌود اللغة العربية كيدكعوىم التكلم كاغبوار إلحياء

 لغوم بُت اؼبعلم كالطلبةالتفاعل ال
اؼبعلم يوٌجو الطلبة إىل معرفة اؼبوضوعات الىت سيعٌلم مع الطلبة كىي .ِ

اؼبوضوع النحوم كاؼبوضوع االتصايل كاألفكار العامة كاؼبواقف ككظائف 
 . المعلومات الشخصيةاالتصاؿ عن 

o اؼبعلم أف يكتب اؼبوضوع يف السبورة أك يقدمو يف الشاشة
 اؼبوضوع من ؿبتوياتو النحوية كاالتصاليةكيشرح عناصر 

o.اؼبعلم يذكر كيشَت إىل ما ىو اؼبوضوع النحوم كاالتصايل 
اؼبعلم ينشر ثبلث بطاقات من اعبدكؿ عن اؼبعلومات الشخصية  .ّ

كالوسائل اؼبعينة يف عملية التعليم. البطاقة األكىل فيها مثاؿ اؼبعلومات 
ارؼ كيدكدك الشخصية( الشخصية عن اؼبعٌلم )مثل : عن معلومات ع

 اؼبًتتبة كتابتها.
oالبطاقة الثانية      : ليكتب اؼبعلومات حسب أنفسهم 
oالبطاقة للتصحيح  : لتصحيح ما قدمو الزمبلء كيناقشوه 

 اؼبعلم يعٌلق اؼبوضوع على البطاقة كيطلب من الطلبة أف يبلحظوىا..ْ
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                االسم الكامل
تاريخ \مسقط الرأس

   اؼبيبلد
                  العمر\السن

                       اعبنس
                        العنواف
                         اؼبهنة

                    رقم اعبواؿ
                   رقم اؽباتف

                         اؽبواية
 اعبامعة                       

 اعبنسية
 

 .عارؼ كيدكدك
 ُٖٓٗيوليو  ِٕطوباف، 

 
 سنة َّ

 مذكر
 ، بايو أكريف كرسيكّشارع فنديديكاف، رقم 

 ؿباضر
َِّّّْٖٕٕٖٓٗ 

َُُُِّّّْ 
 قرة القدـ

 جامة سوناف درجة اإلسبلمية ببلموقباف
 إندكنيسي

 

 الشخصيةالمعلومات 
معلومات شخصية أك معلومات التعريف الشخصي تشَت إىل 
اؼبعلومات اليت من اؼبمكن أف تستخدـ من أجل أف تعرؼ بشكل متفرد 

ما أك مكاف تواجده أك اليت من اؼبمكن استخدامها باإلضافة إىل  شخص
 .أخرل لتعريف شخص ما بعينو مصادر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1
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 االطالع
 

اؼبعلم يبُت عناصر اؼبعلومات الشخصية األساسية يف البطاقة كيصرح اؼبعاٌل فيها  .ٓ
أف يعرفوىا كيصرح اؼبعاٌل فيها كيعلقها بتقدَل  معلومة هبب عليهم ُِاؼبتكونة من 

اؼبعلم اؼبعلومات الشخصية يف بداية احملاضرة  بعد تقدَل السبلـ كاالفتتاح )يف الرقم 
 األكؿ(.
o :االطبلع على اؼبوضوع االتصايل من عناصر اؼبعلومات الشخصية 

 المعلومات الشخصية
 

  

 

 

        س

 
 
 

اؼبعلم يطبق تقدَل اؼبعلومات الشخصية تكرارا أماـ الطلبة مهبل مهبل كي يهتٌم الطلبة   .ٔ
 هبا جيدا .

الطلبة أف يطلع على ما اؼبنقوؿ من اؼبعلم اؼبكتوب يف البطاقة كما اؼبعلم يطلب من  .ٕ
 اؼبضموف يف التمثيل.

 
 

 تاريخ اؼبيبلد مسقط الرأس االسم الكامل

 العمر ،السن

 اعبنس

 العنواف

   رقم اؽباتف رقم اعبواؿ اؼبهنة

    اؽبواية

     اعبامعة

     اعبنسية
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 ي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o االطبلع على التعبَتات  اؼبمثل من اؼبعلم يف تقدَل اؼبعلومات الشخصية 

   بضمَت "أنا" من اؼبتكلم كحدة.
 

 
 
 

"امسالم لليمك أأهيا الأصدكاء الأعزاء، هيف حاممك اميوم؟ عىس  أأن 

 حيفعنا هللا عز وجل.

 

ظيب، امسحويل أأن أأملي ممك معلومايت امشخصية يك ثعرفوىن. امسي 

 27ويدودو، ومسلط رأأيس واترخي ميالدي يف ظوابن، اماكمل لارف 

س نة وجنيس مذهر. وعنواين اميوم  30. معري الآن يف 1985يوميو 

ابيو أأوريف هرس يم وهمنىت ىنا اكحملارض.  3يف شارع فنديدياكن رمق 

وميس يل رمق امياثف. وأأما ىواىي 085729743383مث رمق جّوايل 

وم جامعة سوانن درجات وجنسيىت فييي كرة املدم وجامعىت نلتعلمي امي

هدوهيس يا.  اؤ

 

ذا وجدمت اخلعأأ  ىذا مين ايأأهيا االؤخوة الأعّزاء، أأرجو منمك امعفو اؤ

 وشكرا ل ى اىامتممك وامسالم لليمك ورمحة هللا وبراكثو

ٔ 
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 أيها الزمالء الكرام، اسمحوا لي أن ألقي لكم معلوماتى الشخصية :

 

                الكامل ياظب
تاريخ ي ك مسقط رأس

 م  ميبلد
 م                 عمر \سٍت
                      ي جنس

                        عنواٍل
 يت                        مهن

                    رقم جوايل
 ي                  رقم ىاتف

 يت                        ىواي
 جامعيت                       

 جنسييت

 .عارؼ كيدكدك
 ُٖٓٗيوليو  ِٕطوباف، 

 
 سنة َّ

 مذكر
 ، بايو أكريف كرسيكّشارع فنديديكاف، رقم 

 ؿباضر
َِّّّْٖٕٕٖٓٗ 

َُُُِّّّْ 
 قرة القد

 جامة سوناف درجة اإلسبلمية ببلموقباف
 إندكنيسية

 
شكرا على اىتمامكم، وأرجو منكم العفو إذا وجدتم الخطأ من قولي، والسالم 

 عليكم ورحمتة اهلل وبركاتو. والسالم عليكم ...الخ.
 

 

 

 
 

ٕ 
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 ي

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o االطبلع على التعبَتات  اؼبمثل من اؼبعلم يف تقدَل اؼبعلومات الشخصية 

 بضمَت "ىو" ام من الغائب.
 

 
 
 

هيف حاممك اميوم؟ عىس  أأن "امسالم لليمك أأهيا الأصدكاء الأعزاء، 

 حيفعنا هللا عز وجل.

 

. هامشخصية يك ثعرفو  صديلي يب، امسحويل أأن أأملي ممك معلوماتظ 

دي يف ظوابن، واترخي ميال واماكمل لارف ويدودو، ومسلط رأأس وامس

اميوم  ومذهر. وعنواه وس نة وجنس 30الآن يف  ه. معر 1985يوميو  27

ىنا اكحملارض. مث  وأأوريف هرس يم وهمنتابيو  3ن رمق يف شارع فنديدياك

فييي  يتورمق امياثف. وأأما ىوا وميس هل085729743383 رمق جّواهل

هدوهيس يا. واميوم جامعة سوانن درجات وجنسيت نلتعلمي ووجامع امسفر  اؤ

 

ذا وجدمت اخلعأأ  ىذا مين ايأأهيا االؤخوة الأعّزاء، أأرجو منمك امعفو اؤ

 ورمحة هللا وبراكثو وشكرا ل ى اىامتممك وامسالم لليمك

ٔ 
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 الشخصية : سمحوا لي أن ألقي لكم معلومات صديقيأيها الزمالء الكرام، ا

 

                الكامل واظب
تاريخ و ك مسقط رأس

 ه  ميبلد
 ه                 عمر \وسن

                      و جنس
 و                       عنوان
 تو                        مهن

 و                   رقم جوال
 و                  رقم ىاتف

 تو                        ىواي
 جامعتو                       

 جنسيتو

 .عارؼ كيدكدك
 ُٖٓٗيوليو  ِٕطوباف، 

 
 سنة َّ

 مذكر
 ، بايو أكريف كرسيكّشارع فنديديكاف، رقم 

 ؿباضر
َِّّّْٖٕٕٖٓٗ 

َُُُِّّّْ 
 السفر

 جامة سوناف درجة اإلسبلمية ببلموقباف
 إندكنيسية

 
شكرا على اىتمامكم، وأرجو منكم العفو إذا وجدتم الخطأ من قولي، والسالم 

 وبركاتو. والسالم عليكم ...الخ. عليكم ورحمتة اهلل
 

 

 

 
 

ٕ 
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o االطبلع على التعبَتات  اؼبمثل من اؼبعلم يف تقدَل اؼبعلومات الشخصية 

 من ضمَت ىي ام الغائبة
 

 
 

"امسالم لليمك أأهيا الأصدكاء الأعزاء، هيف حاممك اميوم؟ عىس  أأن 

 حيفعنا هللا عز وجل.

 

. ىاامشخصية يك ثعرفو  صديليت يب، امسحويل أأن أأملي ممك معلوماتظ 

يف  ىادواترخي ميال يا، ومسلط رأأس سييت مرسورة اماكمةل ياامس 

. ؤهثم ياس نة وجنس  30الآن يف  ه. معر 1985يوميو  27ظوابن، 

 اابيو أأوريف هرس يم وهمنهت 3ن رمق اميوم يف شارع فنديدياك اوعنواهن

رمق امياثف.  ياوميس م 085729743383 . مث رمق جّواهلدرسةىنا اكمل

اميوم جامعة سوانن درجات  نلتعلمي اوجامعهت  املراسةل فييي يهتاوأأما ىوا

هدوهيس يا. ووجنسيت  اؤ

 

ذا وجدمت اخلعأأ  ىذا مين ايأأهيا االؤخوة الأعّزاء، أأرجو منمك امعفو اؤ

 وشكرا ل ى اىامتممك وامسالم لليمك ورمحة هللا وبراكثو

ٔ 
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 الشخصية :سمحوا لي أن ألقي لكم معلومات صديقتى أيها الزمالء الكرام، ا

 

 ة               الكامل هااظب
تاريخ ها ك مسقط رأس

 ىا  ميبلد
 ىا                 عمر \وسن

                     ها  جنس
 ا                       عنواهن

 تها                        مهن
 ا                   رقم جواؽب
 ها                  رقم ىاتف

 تها                        ىواي
 جامعتها                       

 جنسيتها

 سيىت مسركرة
 ُٖٓٗيوليو  ِٕطوباف، 

 
 سنة ِٖ

 مؤنث
 ، بايو أكريف كرسيكّشارع فنديديكاف، رقم 

 مدرسة
َِّّّْٖٕٕٖٓٗ 

َُُُِّّّْ 
 اؼبراسلة

 جامة سوناف درجة اإلسبلمية ببلموقباف
 إندكنيسية

 
شكرا على اىتمامكم، وأرجو منكم العفو إذا وجدتم الخطأ من قولي، والسالم 

 عليكم ورحمتة اهلل وبركاتو. والسالم عليكم ...الخ.
 

 
 
 
 
 

ٕ 
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 عرض والتمثيلال
 

 
 الشواىد السابقة كيعرض.اؼبعلم يعرض أمثلة التواصل من  .ٖ

o  األمثلة من التعبَتات فيها األمباط من الًتاكيب النحوية 
 التركيب اإلضافي 

 األكؿاؼبضاؼ كاؼبضاؼ إليو :  النماط 
 مسقط الرأس

 تاريخ اؼبيبلد     
 رقم اعبواؿ     
 رقم اؽباتف     
 جامعة سوناف درجات     
 بايو أكريف     
 عارؼ كيدكدك     
 النمط الثاٍل    
 مسقط رأسي     

 مسقط الرأس
 تاريخ ميبلدم     
 رقم جوايل     
 رقم ىاتفي     
 عمرم     

 عنواٍل
 جنسي     
 مهنىت     
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 التركيب الوصفي 
 اؼبنعوت كالنعت أك اؼبوصوؼ كالصفة
 اظبي الكامل
 اظبو الكامل

 اظبها الكاملة
 اؼبعلومات الشخصية

 األصدقاء األعزاء
 العدد 

 ثالث رقم
 سبعة كعشركف

 (ُٖٓٗألف كتسع مائة كطبس كشبانُت سنة )
صفر، شبانية، سبعة، اثناف، تسعة، سبعة، أربعة، ثبلثة، 

 (َِّّّْٖٕٕٖٗٓثبلثة، شبانية، ثبلثة. )
صفر، ثبلثة، كاحد، ثبلثة، ثبلثة، اثناف، كاحد، كاحد، 

 (ُُِّّْ-َُّأربعة )
 الجملة االسمية 

 النمط األكؿ
 دكاظبي عارؼ كيدك 

 اظبو عارؼ كيدكدك
 اظبها سييت مسركرة

 النمط الثاٍل
 عنواٍل يف شارع فنديديكاف

 مسقط رأسي يف طوباف
 مهنىت كاحملاضر

 ىذا مٍت
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 أما ىوايىت فهي كرة القدـ 

 

 السالم عليكم 
 كيف حالكم؟

 اظبي الكامل عارؼ كيدكدك
 عنواٍل يف شارع فنديديكاف

 جنسي مذكر
 

 الطلبة أف يبلحظوا الشواىد الىت عرضها اؼبعلماؼبعلم يطلب من  .ٗ
 اؼبعلم يشَت إىل الشواىد بينما يبثل التعبَتات عن اؼبعلومات الشخصية.  .َُ
اؼبعلم يطلب من أحد الطلبة أف يقـو التمثيل عن اؼبعلومات الشخصية  .ُُ

 لدم اؼبعلم كنموذج أكؿ لًتسيخ فهمو عن اؼبعلومات الشخصية
o ما قدـ اؼبعلم كمل يغَت شيئا من اؼبعلومات  .الطالب يقدـ مرة ثانية مثل

 الشخصية.
 اؼبعلم يصحح بعد التقدَل لو كاف ىناؾ األخطاء من التقدَل كييظهرىا .ُِ
اؼبعلم يطلب من الطلبة أف هبعلوا اؼبعلومات الشخصية حسب معلوماهتم  .ُّ

 النفسية كيضعوا يف البطاقة الثانية الفارغة.
o يئ من اؼبعلومات الشخصية الطالب يقدـ مرة أخرل كلكن بتغيَت ش

 حسب عناصر معلوماتو يف الواقع.
اؼبعلم يطلب من الطلبة أف هبمعوا بطاقتهم مث يصححها بإعطاء اؼبدخبلت  .ُْ

يف اعبزء اػبلفي من البطاقة كيف نفس الوقت بينما يطلب اؼبعلم أحدا من الطلبة 
 أف يقٌدـ إلقاء اؼبعلومات عن شخصيتو أماـ األصدقاء.

طلبة يهتٌموف دبا قٌدـ أحد الطلبة كجعلوا مذكرة صغَتة للمدخبلت اؼبعلم مع ال .ُٓ
 كاالقًتاحات.
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o  اؼبعلم مع الطلبة يف مناقشة ىيكل التقدَل من األحد بالنظر إىل صحة
 الكبلـ.

o  اؼبعلم مع الطلبة يف ىذا الصدد مازالوا يًتكزكف على أمباط التواصل كيف
 ىذه الفرصة مل ييحثوا عن الناحية النحوية.

 اؼبعلم يعطي الفرصة للطلبة أف يلقوا التعليقات لصديقهم اؼبتقدـ. .ُٔ
o  بعد إعداد الطلبة يف مهارة إلقاء اؼبعلومات الشخصية، من الطلبة أف

 يقوموا دبناقشة تقدَل زمبلئهم للتصويب.
  

 
o  
o  

o  
o  
o  
o  
o  
o  

o  
o  

o  
 

 

 

 

 

 

 

 

 الكامل : االسم
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 التوقيع

 الكالم  تصويبصفحة 
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 التوقيع
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 لتربيط والتعميما
 

اؼبعلم يعطى التعليقات كاالقًتاحات بعد تقدَل الطالب معلوماتو كيشرح  .ُٕ
 األخطاء الشائعة يف التقدَل من ناحية اللغة االتصالية.

o  اؼبعلم يبدأ أف يواجو الطلبة إىل ارتباط الشواىد االتصالية بعناصر
 الًتاكيب اؼبضمونة يف التعبَتات السابقة. الًتاكيب النحوية من

o : صورة ارتباط الشواىد االتصالية بالعناصر النحوية 
 مبتدأ + اػبرب )جار ؾبركر( ----------السبلـ عليكم 

 اؼبوصوؼ + الصفة )صبع(---------األصدقاء األعزاء 
 اؼبضاؼ + اؼبضاؼ إليو )أنتم( ------------حالكم  
 اؼبضاؼ + اؼبضاؼ إليو )أنا(-------------معلومايت 

 اؼبوصوؼ + الصفة )اسم اؼبعرفة(-------معلومايت الشخصية 
 اؼبضاؼ + اؼبضاؼ إليو )أنا(---------------اظبي 

 اؼبوصوؼ + الصفة )اسم اؼبعرفة( ----------اظبي الكامل 
 اؼبضاؼ + اؼبضاؼ إليو )اسم الظاىر( ---------عارؼ كيدكدك 

 اؼبضاؼ + اؼبضاؼ إليو )اإلضافة( ----------أسي مسقط ر 
 اؼبضاؼ + اؼبضاؼ إليو )أنا( --------------رأسي 

 اؼبضاؼ + اؼبضاؼ إليو )إضافة( ---------تاريخ ميبلدم 
 اؼبضاؼ + اؼبضاؼ إليو )أنا( -------------ميبلدم 
 اؼبضاؼ + اؼبضاؼ إليو )أنا( --------------عمرم 
 اؼبضاؼ + اؼبضاؼ إليو )أنا( -------------جنسي 
 اؼبضاؼ + اؼبضاؼ إليو )أنا( --------------عنواٍل 
 اؼبضاؼ + اؼبضاؼ إليو )أنا( --------------مهنىت 

 اؼبضاؼ + اؼبضاؼ إليو )اسم الظاىر( -----------رقم اعبواؿ 
 اؼبضاؼ + اؼبضاؼ إليو )إضافة( -----------رقم جوايل 
 اؼبضاؼ + اؼبضاؼ إليو )اسم الظاىر -----------رقم اؽباتف 

 اؼبضاؼ + اؼبضاؼ إليو )أنا( --------------ىوايىت 
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 اؼبضاؼ + اؼبضاؼ إليو )أنا(-------------جامعىت 
 اؼبضاؼ + اؼبضاؼ إليو )اسم الظاىر( ------------جنسيىت 

 اؼبضاؼ + اؼبضاؼ إليو )اسم الظاىر(---------سوناف درجات 
 العدد من عشرين إىل تسعُت.-----------ثبلثوف سنة

 العدد اؼبفرد------------- ٗ-َ
 اؼببتدأ + خرب )مفرد مذكر( -اظبي الكامل عارؼ كيدكدك

 اؼببتدأ + خرب )شبو اعبملة( ---مسقط رأسي يف طوباف 
 اؼببتدأ + خرب )شبو اعبملة( -------مهنىت كاحملاضر 
 مبتدأ + خرب )مفرد مذكر(---------جنسي مذكر 

 اؼببتدأ + خرب )مفرد مؤنث( ------جنسيىت إندكنيسية 
 اؼببتدأ + خرب )شبو اعبملة( -----------ىذا مٌت 

 اؼبوصوؼ + الصفة )صبع( --------اإلخوة األعزاء 
اؼبعلم يشرح تفصيليا عن اؼبوضوعات اؼبدركسة من كظائف اللغة كالنحو الىت  .ُٖ

ب اإلضايف كالًتكيب الوصفي هبب على الطلبة أف يفهموىا كيطبقوىا من الًتكي
 كاعبملة االظبية كالعدد كاؼبعدكد.

o  اؼبعلم يقدـ ؿبتويات النحو استقرائيا بعد ما قاـ الطلبة بالتدريبات
 الشفهية لًتسيخ كفاءهتم التطبيقي.

o اؼبعلم يف ىذا اجملاؿ يقدـ ؿبتويات النحو نظرية كتطبيقها 
فعلها أحد الطلبة اؼبتقدـ  اؼبعلم يعطى نتيجة التصحيح كيبُت األخطاء الىت .ُٗ

 حىت يفهم كاليكرر نفس األخطاء اؼبصححة من قبل.
o  اؼبعلم يرشد الطلبة على الظواىر النحوية من األخطاء اؼبوجودة يف عملية

 التطبيق.
o اؼبعلم يبُت نظرية النحو من األخطاء الواردة 

 اؼبعلم يطلب من طالب أف يصحح بالنسبة إىل ما خطأ يف التقدَل. .َِ
o يعطى الشرح من أخطاء تطبيق النحو اؼبعلم 

 اؼبعلم مع الطلبة يقـو بالتعميم على التدريب السابق : .ُِ
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 صورة جداكؿ التعميم 

التعبَت عن  اؼبوضوع
 الوظائف

  التعبَت بالًتكيب
اعبملة 
 االظبية

النعت 
 كاؼبعنوت

 النداء العدد اإلضافية

اؼبعلومات 
 الشخصية

      
      

األمباط األساسية اؼبقًتح استخدامها خبلؿ التواصل باللغة اؼبعلم يستخلص  .ِِ
 العربية عن تقدَل اؼبعلومات الشخصية.

 األمباط األساسية :
 = مضاؼ + مضاؼ إليو )اسم ظاىر(  التركيب اإلضافي -

 مسقط الرأس، عارؼ كيدكدك، سوناف درجات                       
 ضاؼ إليو )مضاؼ + مضاؼ إليو(مضاؼ + م                               
 مسقط رأسي                               
 مضاؼ + مضاؼ إليو )ضمَت متصل(                               
 ميبلدم، عمرم، سٍت، ميبلدم، جنسيىت، حالك                              

 
 (مؤنث \= اؼبوصوؼ  + الوصفي  : اؼبفرد )مذكر التركيب الوصفي -

 االسم الكامل                       
 اؼبوصوؼ  + الوصفي  : اعبمع                       
 األصدقاء األعزاء، اإلخوة األعزاء                      
 اؼبوصوؼ )اإلضافة( + الوصفي                      
 اظبي الكامل، اظبو الكامل، اظبها الكاملة                      

 = مبتدأ  +  خرب مفرد  الجملة االسمية -
 اظبي  +  عارؼ                      
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 مبتدأ  +  خرب من شبو اعبملة                      
 أنا     +  من طوباف، ىذا  +  مٍت )من + أنا(                      
 خرب  )استفهاـ(  + مبتدأ مؤخر                      

 كيف حالكم                        
 عدد كمعدكك  العدد والمعدود =  -

 ثبلثوف سنةن، سبعة كعشركف من يوليو                      
 معدكد + عدد )الصفة(                       
 رقم ثالث، جنس كاحد                      
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 تطبيق والتجربةال
 

التقدَل أف هبعل مرة ثانية اؼبعلومات اؼبعلم يطلب من كل طالب خطأ يف  .ِّ
 الشخصية لديهم يف البطاقة الثالثة مث يقٌدـ مرة ثانية.

o  يقـو الطلبة بالتجربات عن طريق جعل اؼبعلومات اعبديدة يف البطاقة
 اؼبعدة.

o  يطبق الطلبة ما اؼبكتوب يف البطاقة 
الطلبة اؼبعلم يشرح كاؼبستنتج عن نظرية اؼبوضوعات اؼبدركسة لًتسيخ فهم  .ِْ

 تصويبو.
o  اؼبعلم مع الطلبة يستنبطوف عناصر اللغة النحوية من التعبَتات اعبديدة

 عن اؼبعلومات الشخصية.
اؼبعلم يطلب من الطلبة كالواجب اؼبنزيل أف هبعل اؼبعلومات الشخصية عن ا .ِٓ

 الزعماء الدينية )كبار العلماء( كيقدمها يف احملاضرة التالية. 
o   كفاءهتم على التطبيق عن طريق جعل اؼبعلومات يقـو الطلبة بتنمية

 الشخصية لغَتىم.
اؼبعٌلم ينهي عملية التعليم من ىذا النموذج التعليمي بإلقاء األسئلة النهائية  .ِٔ

لية عن اؼبوضوعات لئلختبار ام معرفة فهمهم ككفاءهتم بعد االشًتاؾ يف عم
التعليم كالتعلم، مث يعطى االقًتاحات كتشجيع الطلبة.
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 عملية التربيط والتعميم بين النحو والتعبيرات :    -

 اؼبوضوع
التعبَت عن 
 الوظائف

 التعبير بالتركيب 

 الجملة االسمية
الجملة 

 الفعلية
 اإلضافية

النعت 
 والمعنوت

 النداء الظرف العدد

المعلومات 
 الشخصية

اظبي الكامل 
 عارؼ كيدكدك

 
 

اظبو الكامل 
 عارؼ كيدكدك

 
 

اظبها الكاملة 
 سييت مسركرة

اؼببتدأ + اػبرب اؼبفرد 
 مذكر

)االظبي الكامل + 
 عارؼ كيدكدك (

 
اؼببتدأ + اػبرب اؼبفرد 

 مذكر
)االظبي الكامل + 

 عارؼ كيدكدك (
 

مضاؼ +  
 ؼ إليومضا

)عارؼ + 
 كيدكدك(
)رقم + 
 اعبواًؿ(

)رقم + 
 اؽباتف(

مسقط + 
 الرأس(

اؼبوصوؼ + 
 الصفة

)االظبي + 
 الكامل(
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اؼببتدأ + اػبرب اؼبفرد 
 مؤنث

)االظبي الكامل + 
 عارؼ كيدكدك (

)تاريخ + 
 ميبلدم(

 

رقم جوايل 
َِّْٖٕٕٓٗ 

 اؼببتدأ + خرب
رقم جوايل + 

َِّّّْٖٕٕٖٓٗ 

كاحد،     رقم + جوايل 
 اثناف

ثبلثة 
(...ّ-
( يأتى َُ

عكس 
 اؼبعدكد

ثبلثوف عمرم 
 سنةن 

 عمره 

 عمرم + ثبلثوف سنة 
 عمره  + ثبلثوف سنة 

عمرىا  + شباٍل عشرة 

 ثبلثوف سنةن      
َِ-َٗ 

يف صورة 
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عمرىا شباٍل عشرة 
 سنة

 كاحدة سنة 
شباٍل عشرة 

 ىوايىت كرة القدـ سنة
 ىوايتو السفر

 ىوايتها اؼبراسلة

 ىوايىت + كرة القدـ
 ىوايتو  + السفر

 اؼبراسلةىوايتها + 

    كرة + القدـ 
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المعلومات  وينميالتدريب ىنا إلى تغيير السلوك واالتجاىات  يه   دف
)النحو( والمهارات )الكالم( بالنسبة للموضوع. وذلك لتنمية المعرفة 

 وتنمية المهارة وتنمية القدرة على التفكير وزيادة اإلحساس وبناء الثقة.

 
 معلوماتك الشخصية مستعينا بالعبارات اآلتية! احك .ٔ

                االسم الكامل
تاريخ \مسقط الرأس

   اؼبيبلد
                  العمر\السن

                       اعبنسية
                        العنواف
                         اؼبهنة

                    رقم اعبواؿ
                   رقم اؽباتف

                         اؽبواية
 اعبامعة                       

 اعبنسية
 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 
.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 
.................................................... 
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 تباد اغبوار للتعارؼ مع زميلك عن معلوماتك الشخصية كما يف اؼبثاؿ! .ِ
 (كالعدد )ذبربة االتصاؿ لًتسيخ الًتاكيب النحوية من اعبملة االظبية كاألضاؼ كالوصف  

 
 في الفصل

 طالب      : السبلـ عليكم كرضبة اهلل كبركتو
 السبلـ كرضبة اهلل كبركاتوطالبة       : كعليكم 

 طالب      : أىبل كسهبل!
 طالبة       :أىبل بك!
 طالب      : مااظبًك؟

 طالبة       : أنا ............! كأنت؟
 طالب    : اظبي الكامل .....

 طالب      : ماعنوانًك؟
 طالبة       : شارع فنديديكاف، رقم طبس عسرة، كمااظبًك؟

 ........!طالب      : أنا ....
؟  طالبة       : ماعنوانكى

 طالب      : شارع سوديرماف، رقم مائة كطبسة.
 طالبة       :شكرا!
 طالب      : عفوان!
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 في المطعم
 

طالب      : السالم عليكن ورحوة هللا 

 وبركته

طالبة       : وعليكن السالم ورحوة هللا 

 وبركاته

 طالب      : أهال وسهال!

 طالبة       :أهال بك!

 طالب      : ... ... ... ؟

 طالبة       : أنا هحود عزيز! وأنت

طالب      : اسوي الكاهل ... ... ، أين 

 تسكنين؟

 طالبة       : أسكن في..........؟

 طالب      : ها رقن بيتكِ؟

 )......(    523طالبة       : رقن بيتي 

 طالبة       : أين تسكُن؟

 : ................     طالب 

 طالبة       : ها رقن شّقتكَ؟ 

 (79طالب      : رقن شّقتى ........ )

 طالبة       :كن غرفًة في شقتكَ؟

 (5طالب      : ...... ُغَرفٍ. )

 طالبة       :شكرا!

 طالب      : عفىًا!
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 االطبلع على التدريب السابق : -

التعبَت عن  اؼبوضوع
 الوظائف

  التعبَت بالًتكيب
اعبملة 
 االظبية

النعت 
 كاؼبعنوت

 النداء العدد اإلضافية

اؼبعلومات 
 الشخصية

      
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسم الكامل :

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

------------------------- 

 التوقيع

 صفحة التصويب

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

--------------------------------------------- 

 وقيعالت

 ألجل التريبات بطاقة التحّكم والرقابة
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 األفراداألمثلة على المعلومات الشخصية لتمييز 
 األمثلة الناحية النحوية

 الجملة االسمية

 اظبي عارؼ كيدكدك
 أنا من طوباف

 أنا أقيم يف الموقباف
 أنا إندكنيسي

 أنا من إندكنيسيا
 جنسييت إندكنيسية

 أنا فبٌرض 
 أنا معٌلم

 أنا موظف حكوميٌ 
 أنا فبٌلح
 أنا طالب

 أنا مدير اؼبخزف
 أنا مساعد اؼبدير
 أنا رئيس الفصل

 رئيس اؼبدرسةأنا 
 أنا رئيس اللجنة

 التركيب الوصفي
 مذكر( + المنعوت-النعت)مفرد
 مذكر( + المنعوت-النعت)مفرد

 
 
 

  االسم الكامل 
 الرقم الوطٍت 
 اؽبوية الرقمية 
 اؼبعلومات اعبينية 
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 التركيب اإلضافي 
 المضاف + المضاف إليو

 
 
 
 

 

 تاريخ اؼبيبلد 
 مكاف اؼبيبلد 
 عنواف اآلييب 
  لوحة تسجيل العربةرقم 
 رقم رخصة السائق 
  بصمات صورة الوجو أك

 ك خط اليد، أاألصابع
  بطاقة االئتمافرقم 
 حالك 
 اظبك 
 رئيس اؼبنظمة الطبلبية 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%8A%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%8A%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A9_%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 )الموضوع المؤكد(

 )الموضوع األساسي(
 

 االستفهام

 الجملة الفعلية من المضارعة

 الًتكيب اإلضايف
 الًتكيب الوصفي
 العدد كاؼبعدكد

 



 

 
 

 
 
 
 
 

 الملحق السادس
 ستبانة تحكيم الخبراءا

 ونتائج تحكيمهم
 
 

 



 

 
 

 نتائج االستبانة من اػببَت األكؿ

 تعليم القواعد النحوية لًتقية مهارة الكبلـ مبوذجيف ؾباؿ  

 كاؼبعٌت من كل األرقاـ كما يلى :

 : غَت مقبوؿ ُ : مقبوؿِ : جيد ّ : جٌيد جدا ْ : فبتاز ٓ

 ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ البنود الرقم

      النموذج االتعليمي  

االفتراضاتمن ناحية   

ىذا النموذج معتتمدة على النظريات البسيطة  ُ

 كالسهلة يف التقدَل.
√ 

    

ىذا النموذج على اؼبدخل االتصايل تأسست  ِ

 على أساس تعليم النحو لًتقية مهارة الكبلـ.
√ 

    

      من ناحية الخصائص

ىذا النموذج قد استندت إىل تعليم النحو يف  ّ

 ضوء االتصاؿ

 
√ 

   

ىذا النموذج مناسبة لتعليم النحو لًتقية مهارة  ْ

 الكبلـ
√  

   

    √ أف ىذا النموذج ابتكارية، فعالة كجذابة كيبكن  ٓ



 

 
 

 تطور ابداع تعليم لدل الطلبة

      خطوات تطبيق النموذج
       

ىذا النموذج مناسبة بأمباط تعليم النحو  ٕ

 كالكبلـ.

 
√ 

   

مناسبة باؼبدخل خطوات ىذا النموذج  ٖ

 االتصايل.

 
√ 

   

ىذا النموذج مع خطواهتا اؼبًتتبة يبكنها تنمية   ٗ

كفاية الطلبة يف التكلم كتقوية كفاية اللغة 

 القواعدية.

 

√ 

   

عبلقة قوية بُت النموذج ك اؼبادة كاؼبدخل  َُ

 اؼبستخدـ.

 
√ 

   

      المواد االتعليمي 

سهلة للطلبة.اغبوارات أك النصوص اؼبنطوقة  ُُ   √    

اغبوارات أك النصوص اؼبوجودة  ؽبا حدكد  ُِ

 كاضحة.

 √    

    √ اغبوارات أك النصوص مناسبة بأىداؼ منهج  ُّ



 

 
 

تعليم النحو كالكبلـ لقسم تعليم اللغة العربية 

 باعبامعة.

اؼبناسبة بُت اؼبدخل كالتخطيط كاإلجراءات  ُْ

 كزبصيص الوقت.

 √    

      التدريبات

االختبار يف ىذه الوحدة يف شكل فعاؿ ؼبعرفة  ُٓ

 الكفاية اللغوية كالًتكيب 

 √    

األمثلة التواصلية مع قواعدىا مناسبة دبادة كاللغة  ُٔ

 التطبيقية.

 √    

أمباط التدريبات يف ىذا النموذج قد قامت على  ُٕ

 فهم نظرية القواعد النحوية كتطبيق اللغة العربية.

 √    

التدريبات يف ىذا النموذج يبكنها تقييم تفهم  ُٖ

النحنو كمهارة الكبلـ لًتقيتها باؼبدخل 

 االتصايل.

 √    

     √ التدريبات تتناسب بأىداؼ التعليم كطريقتو. ُٗ

 

تعليم القواعد النحوية لًتقية مهارة الكبلـ مبوذجنتائج االستبانة من اػببَت الثاٍل يف ؾباؿ   



 

 
 

 األرقاـ كما يلى :كاؼبعٌت من كل 

 : غَت مقبوؿ ُ : مقبوؿِ : جيد ّ : جٌيد جدا ْ : فبتاز ٓ

 ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ البنود الرقم

      النموذج االتعليمي  

 من ناحية االفتراضات

ىذا النموذج معتتمدة على النظريات البسيطة  ُ

 كالسهلة يف التقدَل.
 

√    

ىذا النموذج على اؼبدخل االتصايل تأسست  ِ

أساس تعليم النحو لًتقية مهارة الكبلـ. على  
 

√    

      من ناحية الخصائص

ىذا النموذج قد استندت إىل تعليم النحو يف  ّ

 ضوء االتصاؿ

 
√ 

   

ىذا النموذج مناسبة لتعليم النحو لًتقية مهارة  ْ

 الكبلـ
 √ 

   

أف ىذا النموذج ابتكارية، فعالة كجذابة كيبكن  ٓ

لدل الطلبةتطور ابداع تعليم   

 
 

√   

      خطوات تطبيق النموذج



 

 
 

    √  اػبطوات يف تقدَل النموذج منظمة كمرتبة. ٔ

ىذا النموذج مناسبة بأمباط تعليم النحو  ٕ

 كالكبلـ.

 
√ 

   

خطوات ىذا النموذج مناسبة باؼبدخل  ٖ

 االتصايل.

 
 

√   

ىذا النموذج مع خطواهتا اؼبًتتبة يبكنها تنمية   ٗ

الطلبة يف التكلم كتقوية كفاية اللغة كفاية 

 القواعدية.

 

√ 

   

عبلقة قوية بُت النموذج ك اؼبادة كاؼبدخل  َُ

 اؼبستخدـ.

 
 

√   

      المواد االتعليمي 

    √  اغبوارات أك النصوص اؼبنطوقة سهلة للطلبة. ُُ

اغبوارات أك النصوص اؼبوجودة  ؽبا حدكد  ُِ

 كاضحة.

  √   

اغبوارات أك النصوص مناسبة بأىداؼ منهج  ُّ

تعليم النحو كالكبلـ لقسم تعليم اللغة العربية 

 باعبامعة.

 √    



 

 
 

اؼبناسبة بُت اؼبدخل كالتخطيط كاإلجراءات  ُْ

 كزبصيص الوقت.

 √    

      التدريبات

االختبار يف ىذه الوحدة يف شكل فعاؿ ؼبعرفة  ُٓ

 الكفاية اللغوية كالًتكيب 

 √    

األمثلة التواصلية مع قواعدىا مناسبة دبادة كاللغة  ُٔ

 التطبيقية.

  √   

أمباط التدريبات يف ىذا النموذج قد قامت على  ُٕ

 فهم نظرية القواعد النحوية كتطبيق اللغة العربية.

  √   

التدريبات يف ىذا النموذج يبكنها تقييم تفهم  ُٖ

باؼبدخل النحنو كمهارة الكبلـ لًتقيتها 

 االتصايل.

 √    

    √  التدريبات تتناسب بأىداؼ التعليم كطريقتو. ُٗ

 

 

 تعليم القواعد النحوية مبوذجنتائج االستبانة من اػببَت الثالث يف ؾباؿ 



 

 
 

 لًتقية مهارة الكبلـ 

 كاؼبعٌت من كل األرقاـ كما يلى :

 : غَت مقبوؿ ُ : مقبوؿِ : جيد ّ : جٌيد جدا ْ : فبتاز ٓ

 ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ البنود الرقم

      النموذج االتعليمي  

 من ناحية االفتراضات

ىذا النموذج معتتمدة على النظريات البسيطة  ُ

 كالسهلة يف التقدَل.
 

 √   

ىذا النموذج على اؼبدخل االتصايل تأسست  ِ

 على أساس تعليم النحو لًتقية مهارة الكبلـ.
 

√    

      من ناحية الخصائص

ىذا النموذج قد استندت إىل تعليم النحو يف  ّ

 ضوء االتصاؿ

 
√ 

   

ىذا النموذج مناسبة لتعليم النحو لًتقية مهارة  ْ

 الكبلـ
 √ 

   

   √  ىذا النموذج ابتكارية، فعالة كجذابة كيبكن أف  ٓ



 

 
 

 تطور ابداع تعليم لدل الطلبة

      خطوات تطبيق النموذج

منظمة كمرتبة.اػبطوات يف تقدَل النموذج  ٔ    √   

ىذا النموذج مناسبة بأمباط تعليم النحو  ٕ

 كالكبلـ.

 
√ 

   

خطوات ىذا النموذج مناسبة باؼبدخل  ٖ

 االتصايل.

 
√ 

   

ىذا النموذج مع خطواهتا اؼبًتتبة يبكنها تنمية   ٗ

كفاية الطلبة يف التكلم كتقوية كفاية اللغة 

 القواعدية.

 

 

√   

النموذج ك اؼبادة كاؼبدخل عبلقة قوية بُت  َُ

 اؼبستخدـ.

 
 

√   

      المواد االتعليمي 

    √  اغبوارات أك النصوص اؼبنطوقة سهلة للطلبة. ُُ

اغبوارات أك النصوص اؼبوجودة  ؽبا حدكد  ُِ

 كاضحة.

 √    

    √ اغبوارات أك النصوص مناسبة بأىداؼ منهج  ُّ



 

 
 

العربية تعليم النحو كالكبلـ لقسم تعليم اللغة 

 باعبامعة.

اؼبناسبة بُت اؼبدخل كالتخطيط كاإلجراءات  ُْ

 كزبصيص الوقت.

 √    

      التدريبات

االختبار يف ىذه الوحدة يف شكل فعاؿ ؼبعرفة  ُٓ

 الكفاية اللغوية كالًتكيب 

 √    

األمثلة التواصلية مع قواعدىا مناسبة دبادة كاللغة  ُٔ

 التطبيقية.

 √    

أمباط التدريبات يف ىذا النموذج قد قامت على  ُٕ

 فهم نظرية القواعد النحوية كتطبيق اللغة العربية.

  √   

التدريبات يف ىذا النموذج يبكنها تقييم تفهم  ُٖ

النحنو كمهارة الكبلـ لًتقيتها باؼبدخل 

 االتصايل.

 √    

    √  التدريبات تتناسب بأىداؼ التعليم كطريقتو. ُٗ

 



 

 
 

 
 
 

 الملحق السابع
 نتائج التجربة

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 نتائج التجربة في المجموعة المحددة

 النتيجة

 الطالب
 المعدل

 اإلختبار

 القبلي البعد

 سلي تري ويديا ناندا 75 89 82

 إسنة خميرة 84 92 88

 فخر فخر الدين 85 90 87.5

 خير الصالح 75 85 80

 نور حليمة 80 85 82.5

 إستغفارةأنا  80 87 83.5

 معمر شهرني 70 77 73.5

 المجموع 549 605 

 المعدل 78.43 86.43 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 نتائج التجربة في الفصل التجريبي

 إسم الطالب

 النتيجة

 المعدل شفهي تحريري

اختبار 
 القبلي

اختبار 
 البعد

اختبار 
 القبلي

اختبار 
 البعد

اختبار 
 القبلي

اختبار 
 البعد

 86.5 80.5 86 80 87 81 فطرية كحيويل

 77.5 72.5 75 70 80 75 لواء اغببيبة

 76 71 70 65 82 77 ؿبمد خبارم

 82.5 72.5 75 60 90 85 مرأة القنيتة

 84.5 77.5 80 75 89 80 ميتا ترمية 

 72.5 67.5 65 60 80 75 ؿبمد رافق

 80 62 80 56 80 68 ؿبمد دار األفاف

 80.5 64 80 60 81 68 ؿبمد نور رافق

 80 71.5 80 68 80 75 ؿبمد بكر

 88 82.5 86 80 90 85 هناية اإللفية

 90 84 85 79 95 89 نور اؽبداية

 84 78.5 80 75 88 82 نور اػباسبة

 70 60 70 60 70 60 ريرين نوفيانيت

 87.5 85.5 85 80 90 91 ربيعة أدكية

 82.5 76.5 78 72 87 81 سارجوف جايا فوترا



 

 
 

 80 74 70 68 90 80 سيسكا نور عيٍت

 78.5 74 72 68 85 80 سييت أمينة

 80.5 75.5 71 66 90 85 أـ حنيفة

 80 72 75 64 85 80 أـ خليفة

 81.5 76 75 70 88 82 زليفة فجارسارم

 84.5 76.5 80 70 89 83 نور سلمى سعدية

 74.5 69.5 75 70 74 69 سوجيتنا

   1693 1516 1870 1731 المجموع

   76.95 68.91 85 78.682 المعدل

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 ضابطنتائج التجربة في الفصل ال

 إسم الطالب

 النتيجة

 المعدل شفهي تحريري

اختبار 
 القبلي

اختبار 
 البعد

اختبار 
 القبلي

اختبار 
 البعد

اختبار 
 القبلي

اختبار 
 البعد

 80 79 82 85 78 73 عبد اهلل عارؼ

 68 62 64 60 72 64 اضبد احسن

 66.5 63.5 72 68 61 59 انانج زين العارفُتاضبد 

 72.5 69 76 70 69 68 اضبد نور

 75.5 69 76 70 75 68 املية موعضة اغبسنة

 59.5 55 64 60 55 50 اقبجيتا ىاريانتا

 82 73 80 70 84 76 ايو فيدياكايت

 79 72.5 86 80 72 65 بصرم مصطفى

 73 74 82 85 64 63 ديف فيفُت حسٍت

 82 70 89 75 75 65 الصاغبةدينة 

 85 79 89 87 81 71 فهمي مبارؾ

 77.5 64 80 60 75 68 فطرية الصاغبة

 65 52.5 60 50 70 55 جوس ؿبمود

 80.5 70.5 82 75 79 66 ىسيت خَت الرضبة

 75 66 80 65 70 67 حكمة الولية



 

 
 

 72.5 58.5 75 62 70 55 ايبل رضبويت 

 70 60.5 70 60 70 61 اماـ صاٌف اؽبدل

 72.5 67.5 68 60 77 75 ارما دمايانيت

 72.5 63.5 70 67 75 60 اثنا رضبة 

 74.5 69.5 70 65 79 74 جوىرة 

 83 78.5 89 85 77 72 خاسبة السعدة

 70 66.5 70 65 70 68 حسنية األلف

   1674 1524 1598 1443 المجموع

   76.091 69.273 72.64 65.591 المعدل

 

 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 الملحق الثامن
صور أنشطة تعليم القواعد النحوية على 

 تصالىأساس المدخل اال
 

 
 

 



 

 
 

 

 

 (viewing)   ( و االّطالع introductionالتمهيد واالستعداد ) صورة 

 

 نتيجة للتطبيق االتصايلالنحو  استنتاج ؿبتوياتصورة أنشطة 

 ( Comparison&Generalizationربط والتعميم ) تال



 

 
 

 

 

 ذبربة تقدَل اؼبعلومات باغبوار مع احملاضرصورة أنشطة 

 ( Presentations&Simulations) العرض التمثيل

 



 

 
 

 

 

  

  فرديايق النحو من خبلؿ التكلم االتصايلصورة أنشطة تطب

 

 مقابلة شفهيةالنحو  تعليم تدريباتصورة 

 ( Completion&Aplication ) التطبيق والتجربة



 

 
 

 اتصالية بتقدَل اؼبعلومات الشخصية أماـ الطلبة فردياصورة أنشطة 
 

 

 تقدَل اؼبعلومات الشخصيةالنحو من خبلؿ  اتصالية باستنتاجصورة أنشطة 

 

 

 اغبوار بُت الطالبُتمن خبلؿ للمذكر يق النحو تطبب اتصالية صورة أنشطة
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 بُت الطالبتُتاغبوار من خبلؿ للمؤنث يق النحو تطبب اتصالية صورة أنشطة
 

 
 
 
 



 

 
 

 السيرة الذاتية للباحث

 

 : عارؼ كيدكدك  االسم

 ُٖٓٗيوليو  ِٕ: طوباف،  مسقط الرأس

 بايو أكريف كرسيك َّ: الشارع فنديديكاف   العنواف

 : روبانة العيناء ؿبصوف  الزكجة

 : أصفى األصفياء كدادم  البنت

 السيرة الدراسية

 طوباف: اؼبدرسة االبتدائية  ُٗٗٗ-ُّٗٗ

 : اؼبدرسة اؼبتوسطة هنضة العلماء طوباف ََِّ-ُٗٗٗ

 ُاؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية اغبكومية  : ََِٓ-ََِّ

 : جامعة ماالنج اغبكومية ََِٗ-ََِٓ

: مرحلة اؼباجستَت يف تعليم اللغة العربية جامعة سوناف كاليجاكا  َُُِ-ََِٗ
 يوكياكرتا

اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراىيم  : مرحلة الدكتوراة يف تعليم اآلف-َُِِ
 اإلسبلمية اغبكومية دباالنج.

 السيرة المهنية

 : ؿباضر تعليم اللغة العربية جبامة ؿبمدية يوكياكرتا َُِٓ-َُُِ

 : ؿباضر تعليم اللغة العربية جبامعة سوناف درجة الموقباف  اآلف - َُِٓ



 

 
 

 معة قمر الدين كرسيك: ؿباضر تعليم اللغة العربية جبا  اآلف-َُِٓ

 البحوث العلمية

: تعليم القواعد التطبيقية للمبتدئُت اؼبتعلمُت بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة  َُِّ
 ؿبمدية يوكياكرتا

 : فهم القواعد األساسية النظرية كالتطبيقية  َُِْ

 : تعليم اللغة العربية لغَت ناطقُت هبا   َُِٓ

 

 
 
 
 
 



 

 
  


