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 إهداء
 

 أهدي هذه الرسالة إىل:

ذين ربياين وأّدابين أحسن التأديب ويراعياين رعاية صحيحة، اللهم اغفرهلما والديَّ ال
الدكتور وارمحهما كما ربياين صغريا، ومريب روحي كياهي احلاّج أمحد معطي، ومشريفَّ 

، وأخويَّ ةالثاني ةفاحلاجة ديوي حامدة كاملشر  ةاحلاج نور هادي كاملشرف األول والدكتور 
 يل وهلم الذين هللاوأخََتَّ الشقيقَتني وأصحايب احملبوبني وإىل من أحسن إيل ابرك  الشقيَقني

 يعطوين الدوافع النتهاء هذه الرسالة
 وليس يل كلمة أهديها أمجل وأحسن غري الشكر اجلزيل.

 جزاكم هللا خري اجلزاء
 

 أن هللا يعلي درجاهتم يف الدنيا واآلخرة
 ويضاعف حسناهتم ويكثر مثوابهتم 
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 مستخلص البحث 
تدريس قواعد فيضوء النظرية املعرفية مبعهد روضة الطالبني آبمونتاي  م.  7102زمزم رشيدي، 

، رسالة املاجستري، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا جامعة كليمنتان اجلنوبية
( الدكتور احلاج نور هادي 0)موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. املشرف: 

 ( الدكتورة احلاجة ديوي حامدة.7)
 تدريس قواعد النحو، النظرية املعرفية.: الكلمات الرئيسية

النصوص العربية. ألن علوم الدينية العميقة توجد يف  لفهمحو حمتاج جدا تدريس قواعد الن
القرآن الكرمي واحلديث الشريف والكتب الرتاثية العربية. لقراءهتا حنن حنتاج إىل استيعاب القواعد 

 من نتائج البحوث السابقة أن النظرية املعرفية مناسبة جّدا لتدريس قواعد النحوية.و النحوية. 
( ملعرفة طرائق تدريس قواعد النحو يف ضوء النظرية 0البحث إىل ثالثة وهى:  يهدف هذا

( ملعرفة تقومي تدريس قواعد النحو يف 7املعرفية مبعهد روضة الطالبني آبمونتاي كليمنتان اجلنوبية. 
 ( ملعرفة مشكالت تدريس8ضوء النظرية املعرفية مبعهد روضة الطالبني آبمونتاي كليمنتان اجلنوبية. 

 قواعد النحو وحلوهلا يف ضوء النظرية املعرفية مبعهد روضة الطالبني آبمونتاي كليمنتان اجلنوبية.
، وأما نوع هذا البحث هو حبث وصفي وحتليلي. واستخدم الباحث الطريق الطراز التفاعلي 

(model interactive،ميلس وهوبرمان وهو مجع البياانت، وختفبض البياانت، وعرض البياانت ) 
 واتنباط البياانت التحقيقية. وأسلوب مجع البياانت ابملقابلة، واملالحظة، والواثئق، والتثليث.

( الطرائق يف تدريس قواعد النحو مبعهد روضة الطالبني يف ضوء 0ونتائج هذا البحث وهى : 
طريقة حبث النظرية املعرفية هى طريقة النحو والرتمجة، وطريقة القياسية، وطريقة السؤال واجلواب، و 

( تقومي تدريس قواعد النحو مبعهد روضة يف ضوء النظرية املعرفية ابستخدام تقومي 7املسائل. 
( مشكالت تدريس قواعد النحو 8اإلختبار من خالل تقدمي احلفظ، والتدريب ابجلدول "الشاهد". 

عرفتهم أمهية قواعد مبعهد روضة الطالبني وحلوهلا يف ضوء النظرية املعرفية: أ( كسالن الطالب لعدم م
النحو واحلّل شرُْح فوائد قواعد النحو إلىهم، ب( وجود الطالب ال يعرف املصطلحات النحوية 
والطالب الضعيف ذكاء واحلّل إعطاء الدروس اإلضافية. ج( وجود الطالب ليس له اهلمة يف التعلم 

د الطالب ليس له ثقة النفس لكراهته يف مدرسه، واحلّل أن يعامله املدرس معاملة الصحابة. د( وجو 
واحلّل إعطاء الدوافع إليه. ه( وجود الطالب له قيمة غري جيد يف اإلختبار واحلّل أن أيمر الطالب 
بصنِع جدول املطالعة على األقّل نصف الساعة يف اليوم. و( وجود الطالب لديه وقت ضيق حلفظ 

ض حفظه خارج وقت تفويض احلفظ يف قواعد النحو واحلّل إعطاء رخصة له يعين جيوز له أن يفوّ 
 الفصل.

  



 

 ط
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Teaching Qawaid Nahwu is very needed for reading Arabic texts because 

the deep religious sciences are found in the Quran, Hadith, and Arabic heritage 

books. In order to read the Arabic heritage books, the students need to understand 

Qawaid Nahwu. Based on the results of previous research, cognitive theory is 

highly appropriate for teaching qawaid nahwu. 

The research is aimed: 1) To know the methods of teaching Qawaid 

Nahwu based on perspective of cognitive theory  In Raudatut Thalibin Boarding 

School in Amuntai South Kalimantan. 2) To know the evaluation of teaching 

Qawaid Nahwu based on perspective of cognitive theory in Raudhatut Thalibin 

Boarding School in Amuntai South Kalimantan. 3) To know the problems and 

solutions of teaching Qawaid Nahwu based on perspective of cognitive theory in 

Raudhatut Thalibin Boarding School in Amuntai South Kalimantan . 

The type of research is qualitative descriptive analysis. The data collected 

was analyse by interactive model Mills and Huberman, the steps were data 

collection, data compression, data display, and data extraction. The technic of 

Data collection were interview, observation, documentation, and triangulation. 

The results of this research are as follows: 1) The Methods of Qawaid Nahwu 

based on perspective of cognitive teory in  Raudatut Thalibin Boarding School are  

grammar and translation method, deductive method, and question and answer 

method and research issues method 2) The Evaluation of teaching Qawaid Nahwu 

based on perspective of cognitive theory in Raudatut Thalibin boarding School is 

using test through the provision of conservation, and training in the table "syahid". 

3) The Problems and solution of teaching Qawaid Nahwu in Raudatut Thalibin 

Boarding School there Are, a) lazy students because they do not know the 

importance of Qawaid Nahwu and the solution is explaining the benefits of 

Qawaid Nahwu to students. b) There was student who did not know grammatical 

terms at all and the reisless intelligence student and the solution is giving them the 

extra lesson. c) There was a student who did not have enthusiasm to learn because 

he hated the teacher, and the solution is treating him like a friend who motivation. 

d) There was a student who has no self-confidence and the solution is giving him 

motivatione). e) There was a student who has a poor score in the test and the 

solution is order the student to make the reading table at least 30 minutes a day. f) 

There was a student who has a short time to memorize the rules and the solution is 

giving him a license means that he may delegate his memorezation out side  of the 

obligation time. 
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Zam Zam Rasidi. 2017. Pembelajaran Qawa’id Nahwu menurut perspektif teori kognitif 
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Pembelajaran Qawa’id Nahwu sangat dibutuhkan sekali untuk memahami teks-teks 

berbahasa Arab. Karena Ilmu agama yang mendalam itu terdapat di dalam Al Quran, 

Hadis, dan Kitab Kuning Klasik yang berbahasa Arab. Maka untuk dapat membaca Kitab 

Kuning Klasik Tersebut, kita perlu menguasai Qawa’id Nahwu. Dan dari hasil penelitian 

sebelumnya menyatakan bahwa Teori Kognitif sangat sesuai sekali untuk pembelajaran 

Qawa’id Nahwu. 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui metode pembelajaran Qawa’id Nahwu 

menurut persepektif Teori Kognitif di pondok pesantren Raudhatut Thalibin kota 

Amuntai Kalimantan Selatan. 2) Mengetahui evaluasi pembelajaran Qawa’id Nahwu 

menurut persepektif Teori Kognitif di pondok pesantren Raudhatut Thalibin kota 

Amuntai Kalimantan Selatan. 3) Mengetahui permasalahan-permasalahan pembelajaran 

Qawa’id Nahwu serta solusinya menurut persepektif Teori Kognitif di pondok pesantren 

Raudhatut Thalibin kota Amuntai Kalimantan Selatan.  

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif diskriptif analisis. Data yang 

terkumpul di analisis dengan model interaktif (model interactive) Miles dan Huberman, 

dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut: mengumpulkan data, reduksi data, penyajian 

data, dan verifikasi. Dan tehnik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, 

observasi, dokumentasi, dan trianggulasi. 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah, 1) Metode pembelajaran Qawa’id 

Nahwu menurut persepektif Teori Kognitif di pondok pesantren Raudhatut Thalibin kota 

Amuntai Kalimantan Selatan adalah metode Tata Bahasa dan Terjemah, metode 

Deduktif, metode Tanya Jawab,  dan metode Bahsul Masa. 2) Evaluasi pembelajaran 

Qawa’id Nahwu menurut persepektif Teori Kognitif di pondok pesantren Raudhatut 

Thalibin kota Amuntai Kalimantan Selatan adalah dengan menggunakan evaluasi tes 

melaui setor hapalan, latihan dengan tabel “Syahid”. 3) Permasalahan-permasalahan 

pembelajaran Qawa’id Nahwu serta solusinya menurut persepektif Teori Kognitif di 

pondok pesantren Raudhatut Thalibin kota Amuntai Kalimantan Selatan: a) Malasnya 

beberapa siswa lantaran ketidaktahuan mereka terhadap pentingnya belajar ilmu Qawa’id 

Nahwu, solusinya adalah menjelaskan kepada mereka manfaatnya.  b) Adanya siswa yang 

tidak tahu sama sekali tentang istilah-istilah dalam Ilmu Nahwu serta siswa yang IQ-nya 

di bawah rata-rata, solusinya adalah dengan memberikan less tambahan. c) Adanya siswa 

yang tidak semangat dalam belajar karena tidak suka dengan gurunya, solusinya adalah 

berinteraksi/mendekati siswa tersebut selayaknya sahabat bagi dia. d) Adanya siswa yang 

tidak percaya diri, solusinya adalah memberikannya motivasi.e) Adanya siswa yang 

mendapat nilai rendah ketika evaluasi, solusinya adalah mewajibkan siswa tersebut untuk 

membuat jadwal mengulang pelajaran (paling sedikit 30 menit dalam sehari).f) Adanya 

siswa yang tidak punya waktu lapang untuk menghapal, solusinya adalah memberikan 

keringanan padanya yaitu boleh menyetorkan hapalannya di luar waktu wajib. 
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 حمتوايت البحث
 الصفحة

 أ   ......................................................... صفحة الغالف
 ب  ......................................................... صفحة املوضوع
 ج  .......................................................... موافقة املشرف

 د  ........................................ املوافقة واالعتماد من جلنة املناقشة
 ه  ........................................................... إقرار الطالب

  و  ............................................................... استهالل
 ز  ................................................................  إهداء

 ح  .................................................. مستخلص البحثبالعربية
 ط  ............................................. مستخلص البحث ابإلجنليزية
 ي  ............................................. مستخلص البحثباإلندونيسية

 ك  ........................................................... شكر وتقدمي
 ل  ........................................................ حمتوايت البحث

 ع  .......................................................... قائمة اجلداول
 ف  .......................................................... قائمة املالحق

 اإلطار العامالفصل األول: 
 0   ................................................ املقدمة -أ

 4   .......................................... أسئلة البحث  -ب
 4   ......................................... أهداف البحث -ج
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 0   ........................................... فوائد البحث -د
 0   .......................................... حدود البحث -ه
 6   ..................................... الدراسات السابقة  -و
 9   .................................... حتديد املصطلحات  -ز

 الفصل الثاين: اإلطار النظري
 قواعد النحواملبحث األول: 

 00   ..................................... مفهوم قواعد النحو -أ
 00   ...................................... تعريف القواعد .1
 07   ....................................... تعريف النحو .2

  07   .................................. القواعد النحويةطبيعية  -ب
 08   ............................. أهداف تدريس قواعد النحو -ج
 06   ................................ مادة تدريس قواعد النحو -د
 06   .............................. مبادئ تدريس قواقد النحو  -ه
 03   .............................. طرائق تدريس قواعد النحو  -و
 09   ............................. وسائل تدريس قواعد النحو  -ز
 71   ............................... تقومي تدريس قواعد النحو  -ح

 : النظرية املعرفيةثايناملبحث ال
 71   ................................... مفهوم النظرية املعرفية  -أ

 70   .................................... نشأة النظرية املعرفية  -ب
 77   ........................ تعلم اللغة يف ضوء النظرية املعرفية  -ج
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 74   ................... النظرية املعرفية يف تعليم اللغةإسرتاتيجية   -د

 70   ............... طرائق تدريس العربية يف ضوء النظرية املعرفية  -ه
 81   ................ ضوء النظرية املعرفية إجراء تدريس العربية يف -و

 87   ............ ضوء النظرية املعرفية تدريس العربية يفخطوات   -ز
 87   .......................... أهداف املذهب املعريف ومالحمه  -ح

 الفصل الثالث: منهجية البحث
 80   .................................... مدخل البحث ونوعه -أ

 86   ........................................ حضور الباحث  -ب
 86   ....................................... مصادر البياانت  -ج
 82   ................................... أسلوب مجع البياانت  -د
 40   .................................. أسلوب حتليل البياانت  -ه
 48   ................................... حتقيق صحة البياانت  -و

 وحتليلها ومناقشتهاالفصل الرابع: نتائج البحث 
املبحث األول: حملة عن معهد روضة الطالبني آبمونتاي كليمنتان 

 اجلنوبية
 44   ......................... اترخية معهد روضة الطالبني نشأة -أ

 44   ........................ غاية معهد روضة الطالبني وهدفه  -ب
 40   .......................................... حالة املدرسني -ج
 42   ........................................... حالة الطلبة  -د
 43   ............... دليل جناح الطالب يف مسابقة قراءة الكتب  -ه



 

 س

 

عرض البياانت عن تدريس قواعد النحو مبعهد روضة املبحث الثاين: 
 الطالبني آبمونتاي كليمنتان اجلنوبية

طرائق تدريس قواعد النحو يف ضوء النظرية املعرفية مبعهد روضة  -أ
 01   ........................الطالبني آبمونتاي كليمنتان اجلنوبية

تقومي تدريس قواعد النحو يف ضوء النظرية املعرفية مبعهد روضة   -ب
 08   ........................اي كليمنتان اجلنوبيةالطالبني آبمونت

مشكالت تدريس قواعد النحو وحلوهلا يف ضوء النظرية املعرفية   -ج
 03   ............ مبعهد روضة الطالبني آبمونتاي كليمنتان اجلنوبية

 املبحث الثالث: مناقشة نتائج البحث
طرائقتدريس قواعد النحو يف ضوء النظرية املعرفية مبعهد روضة  -أ

 64   ........................اجلنوبيةالطالبني آبمونتاي كليمنتان 
تقومي تدريس قواعد النحو يف ضوء النظرية املعرفية مبعهد روضة   -ب

 69   ........................الطالبني آبمونتاي كليمنتان اجلنوبية
مشكالت تدريس قواعد النحو وحلوهلا يف ضوء النظرية املعرفية   -ج

 27   ............ مبعهد روضة الطالبني آبمونتاي كليمنتان اجلنوبية
 الفصل اخلامس: اخلامتة
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 29   ............................................... التوصية  -ب
 31   ............................................ االقرتاحات  -ج
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 قائمة اجلداول
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 املقدمة -أ
وانل اإلنساانلثروة العلمية واملعلومةمن خالل التعليم ألن التعليم هو العملية الَت 

البياانت واملعلومات يتم من خالهلا انتقال املعلومة من مصادرها إىل امللتقى أو هى حركة 
من املعلم إىل التلميذ من التلفاز إىل املشاهد من املذايع إىل املستمع. وهكذا فهي عملية 

إْذ التعليم  0هلا مصدر أو مرسل وهلا اجتاه وهلا جهة تستقر فيها املعلومة هى املستقبل.
 حمتاج جّدا يف حياة اإلنسان لنيل الثروة العلمية العميقة.

املسلمني يف استيعاب اللغة العربية وأهدافه  ملساعدةالعربية مهم جدا  وتعليم اللغة
فهم القرآن الكرمي واحلديث الشريف والكتب الرتاثية، ألهنا أساس لفهم العلوم الدينية. 
واللغة العربية الصحيحة حمتاجة إىل القواعد النحوية. إذا، تدريس قواعد النحو جزء من 

 تعليم اللغة العربية.

أهداف تدريس قواعد النحو إدراك مقاصد الكالم، وفهم ما يقرأ أو يسمع وأما 
أو يكتب أو يتحدث به فهما صحيحا، تستقر معه املفاهيم يف ذهن املؤدي أو امللتقي 
وتتضح به املعاين واألفكار وضوحا ال غموض فيه وال لبس وال إهبام لدى املتحدث أو 

 7املستمع أو القارئ أو الكاتب.

                                                           
 . 71ه(، ص.  0470، )الرايض: دار املفردات،تكنولوجيا التعليمعبد الرمحن كدوك، 0
، دار امليسرة للنشر والتوزيع: عمان، )تدريس اللغة العربية بني النظرية والتطبيق أساليب، راتب قاسم عاشور وحممد فؤاد احلوامدة2

 . 016-010 ص ،7ط.  م(،7101ه/0481
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س يعا أن قواعد اللغة بشكل عام تقنني لظواهر لغوية ألفها الناوعلمنا مج
ذن سابق على تعقيدها، وما نشأت احلاجة للتقنني إال واستخدموها. فاستعمال اللغة إ

عندما بدأت مسارات االستخدام اللغوي تنحرف. ومن هنا كانت وظيفة القاعدة تقنني 
يست غاية بذاهتا، والغرض من املسارات الصحيحة للغة. فالقاعدة إذن وسيلة ول

تدريسها ينبغي أن يكون التعبري والفهم املسلمني يف جمال الكتابة واحلديث، كما ينبغي 
 8الربط بني القاعدة وتذوق األسالسيب.

النظرية تطبيق ألن ،النحوية القواعد تدريسملعرفية يف ميكننا أن نستخدم النظرية او 
د جدا وفعال الستيعاب القواعد النحوية لدى يج يةقواعد النحو اليف تدريس  املعرفية

أن للمرحلة البكالوريوس، ةيَ الِ عَ لِ )حبث جتريب(بحث العلمي النتيجة الطالب كما ُعرف من
لدى  اب قواعد النحوالستيع استخدام الطريقة املعرفية يف تدريس قواعد النحو فعالة

العقلية الداخلية الَت حتدث داخل وألانلنظرية املعرفية هتتم بدراسة العمليات 4.الطالب
عند النظرية  التعلمو 0عقل املتعلم من كيفية اكتسابه للمعرفة وتنظيمها وختزينها يف ذاكراته.

بل أكثر من ذلك، .ليس فقط ينطوي على العالقة بني التحفيز واالستجابة هلا املعرفية
وهذا مناسب بتدريس قواعدو النحو، ألنه  6.جدا يف التفكري ينطوي التعلم عملية معقدة

اجلملة العربية ملعرفة داخل عقل املتعلم مثل حفظ القاعدة وحتليل  يتعلق بعملية التفكري
 ا.مكان إعراهب

                                                           
، )إيسيكو: منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، تعليم اللغة لغري الناطقني هبا مناهجه واساليبهرشدي أمحد طعيمة، 8

 .711م(، ص. 0939ه/0404
الثّانية (MAN)اإلسالمية احلكومية  الثانويةىف تعليم الرتكيب لطلبة الّصف العاشر ابملدرسة الطريقة املعرفية عالية،فعالية استخدام 4

 .20م(، ص. 7108، حبث علمي للبكالوريوس غري منشورة، )بنجرماسني: اجلامعة أنتاساري، النموذجية بنجرماسني

، )ابلتطبيق على املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة مبالنج املعريف يف ترقية استيعاب القواعد النحويةأثر املدخل أدي رسوايت، 0
 .07م(، ص. 7100، اإلسالمية احلكومية مالنج: اجلامعة موالان مالك إبراهيم)، رسالة ماجستري غري منشورة، جاوا الشرقية(

6 Hamzah B.Uno, Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2016), cet 1, hlm. 10. 
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يستخدم املعهد روضة الطالبني أن  املالحظةاملبدئيةو  املقابلةعرف الباحث من و 
طريقة مع أن، طريقة النحو والرتمجةالنظرية املعرفية يف تدريس قواعد النحو ألنه  يستخدم 

ألهنا وسيلة لتنمية 2.ق تدريس اللغة وفقا للنظرية املعرفيةالنحو والرتمجة هى من طر 
ومزية طريقة النحو والرتمجة هى أن الدارسني الذين 3ملكات العقل والطريقة التفكري.

الثانية بواسطتها يسيطرون على مهارات القراءة والكتابة يف وقت أقصر يتعلمون اللغات 
ينجح ذلك املعهد يف تنمية  لذا 9من غريهم ممن يتعلمون هذه اللغات بطرق أخرى.

يف  مشهور ( املعهدروضة الطالبني0هو: ودليل هذا الواقعمهارة قراءة الكتب الرتاثية. 
من طالب املعهد روضة  ( والكثري7الرتاثية، يف قراءة الكتب بكفاءة طالبه  اجملتمع

(والطلبة 8، وحاصلون على اإلجنازات املسابقة لقراءة الكتب الرتاثية الطالبني انجحون يف
( والكثري من 4الذين سّجلوا للدخول إىل ذلك املعهد أكثر ومرتفع يف كل السنة، 

نْيَ يف ذلك املعهد جنحوا يف االختبار ل الكتب الرتاثية  الكلية على أساسلدخول يف اخلِّرجيِْ
 سواء يف البالد أو يف خارج البالد.

أو  تصويب األخطأعدم هى و وأما املشكالت يف تدريس قواعد النحو عامة 
، وعدم تزويد الطالب التعليمية التغذية الراجيعية من املعلم بعد ما مجع الطالب الوظيفة

د الطالب من فهمها، قاعدة أخرى قبل أتك  ، واالنتقال من قاعدة إىل بعدد من املفردات
وإعداد ، يف سياققاعدة الَت قد درسوها  استخدام عدم تدريب الطالب على تطبيقو 

، صعب للطالب يف فهمهاياالستنباطي )القياسي(حىت مناسبة ابملنهج غري املواد التعليمية
 .وعدم االهتمام بطريقة التدريس املناسبة

                                                           
م(،  7101، )القاهرة: دار الفكر العريب، املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة وآخرون، 7

 .731، ص.0ط. 

 .073، ص.املرجع نفسه رشدي أمحد طعيمة وآخرون3

 .730، املرجع نفسه، ص. أمحد طعيمة وآخرونرشدي 9



4 

 

 

 

املعهد روضة الطالبني  قد حّلهاالسابقة وحيف تدريس قواعد الن وكل املشكالت
لك يريد الباحث أن يقوم . لذيف تدريس قواعد النحو النظرية املعرفية ألنه يستخدم

عهد يف ضوء النظرية املعرفية مبابلبحث يف ذلك املعهد ابملوضوع "تدريس قواعد النحو 
 روضة الطالبني آبمونتاي كليمنتان اجلنوبية".

 أسئلة البحث -ب
 أسئلة البحث كما يلي:وبناء على ما سبق، يركز الباحث 

عهد روضة الطالبني مبتدريس قواعد النحو يف ضوء النظرية املعرفية قائطر كيف  .0
 ؟كليمنتان اجلنوبيةآبمونتاي

عهد روضة الطالبني مبقواعد النحو يف ضوء النظرية املعرفية تدريستقوميكيف  .7
 ؟اجلنوبيةكليمنتان آبمونتاي

عهد روضة وحلوهلا يف ضوء النظرية املعرفيةمب تدريس قواعد النحو ما مشكالت .8
 ؟كليمنتان اجلنوبيةبآمونتايالطالبين

 أهداف البحث -ج
تدريس قواعد النحو يف ضوء النظرية املعرفيةمبعهد روضة الطالبني  قائملعرفة طر  .0

 .آبمونتايكليمنتان اجلنوبية
النحو يف ضوء النظرية املعرفيةمبعهد روضة الطالبني ملعرفة تقومي تدريس قواعد  .7

 .آبمونتايكليمنتان اجلنوبية
تدريس قواعد النحو وحلوهلا يف ضوء النظرية املعرفية مبعهد  ملعرفة مشكالت .8

 .روضة الطالبني آبمونتاي كليمنتان اجلنوبية
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 فوائد البحث -د
 الفوائد املرجوة من هذا البحث هى:

 النظرية .0
تدريس قواعد عن  النظرية الواسعةيرجى من هذا البحث أن يعطي 

. وأن يكون مفيدا للباحثني اآلَخرين الذين النحويف ضوء النظرية املعرفية
 فية.رية املعر والنظدريسقواعد النحو تعن يريدون أن يبحثوا 

 التطبيقية .7
للمعهد روضة الطالبني  اكون مفيديرجى من هذا البحث أن ي

، حبيثيعطي دريسقواعد النحود االسالمية األخرىبتللمعاهنفسه،و 
 ارشاداومداولة يف عملية تدريس قواعد النحو يف ضوء النظرية املعرفية.

 حدود البحث -ه
تدريسقواعد النحو يف ضوء النظرية الباحث يف هذا البحث حول " وحيدد

 كما يلي: "مونتاي كلمنتان اجلنوبيةيف املعهد روضة الطالبني آب املعرفية
 د املوضوعياحل .0

تدريس قواعد النحو يف ضوء وحدد الباحث املوضوع يف هذا البحث "
يبحث س، "كليمنتان اجلنوبية  النظرية املعرفية يف املعهد روضة الطالبني آبمونتاي

الطرق يف املعهد روضة الطالبني من انحية  دريس قواعد النحوالباحث عملية ت
املعهد روضة  يف ضوء النظرية املعرفية. ألن واملشكالت وحلوهلا والتقومي التدريسية
 .ينجح يف تدريس قواعد النحو الطالبني

 د املكايناحل .7
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يف كليمنتان اجلنوبية بتدريس قواعد النحو اإلسالمية الَت قامتهداواملع
طالبني" املوجود الباحث املعهد "روضة ال اختار، إمنا ةبل كثري  ةبقليل تليس

يف تدريس قواعد ألن ذلك املعهد انجح  اجلنوبية.مبدينة آمونتاي كليمنتان 
 .النحو

 د الزمايناحل .8
هو حد وقت اجياد البياانت يف البحث، والوقت  الزماين دحلواملراد اب

سنة  أبريلشهر إيل  فربايراحملتاج إىل البحث هو شهران أي من شهر 
 م. 7102

 السابقة الدراسات -و
 وأما الدراسات السابقة الَت تتعلق هبذا البحث هى: 

اسرتاتيجية النظرية املعرفية لتنمية مهارة الكالم )ابلتطبيق على تالميذ الصف  .0
الرابع يف مدرسة "ايسفوري" االبتدائية اإلسالمية مباالنج(، ملستفيد معارف 

م. واهلدف من هذا البحث إجياد األساليب النموذوجية يف  7101سنة 
عليم اللغة العربية يف مهارة الكالم لتالميذ املدرسة االبتدائية على ضوء ت

النظرية املعرفية الَت تناسب مبيوهلم وابلتايل تساعدهم يف جناح عملية تعليمهم 
هذه اللغة، وكذلك اهلدف من هذا البحث معرفة تنمية مهارة الكالم لتالميذ  

دام خاإلسالمية مباالنج ابستالصف الرابع يف مدرسة "ايسفور" االبتدائية 
وأما املنهج املستخدم املادة والطريقة التعليمية الناشئة يف إطار النظرية املعرفية.

يف هذا البحث منهج جترييب. وأما نتيخة من هذا البحث هى أن 
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تطبيقاسرتاتيجية النظرية املعرفية لتنمية مهارة الكالم يف مدرسة "ايسفوري" 
 مباالنج فيالصف الرابع فعال ومناسب.االبتدائية اإلسالمية 

فياجياد األساليب النموذوجية يف  تركزفالدراسة ملستفيد معارف هذه 
تعليم اللغة العربية يف مهارة الكالم لتالميذ املدرسة االبتدائية على ضوء 

وأما الدراسة عند الباحث  من خالل حبث جتريب. النظرية املعرفية،
انحية الطرق  ، منابستخدامالنظرية املعرفيةتدريس قواعد النحو فيتركز 

من  يف املعهد روضة الطالبني آبمونتايوالتقومي واملشكالت وحلوهلا التدريسية
 .حبث وصفي وحتليلي

تعليم القواعد ابستخدام اجلداول لتنمية مهارة القراءة )حبث جتريب جبامعة  .7
 7101سنة لسعيدة لِليلة اموالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مالنج(، 

تخداماجلداول فيتعليم القواعدلرتقية ملعرفة أثر اس ، واهلدف من هذا البحثم
املنهج املستخدم يف هذا البحث منهج جترييب . وأما أما و مهارة القراءة. 

أن تعليم القواعد ابستخدام اجلداول  -(0النتيجة احملصولة من هذا البحث: 
، ورقى مهتهم فهم املادة النحوية املدروسةقد أثر أتثريا إجيابيا للطلبة يف 

ومحاستهم يف تعليم النحو، وكذلك أن استخدام هذه الوسيلة يوجه الطلبة 
وتدرهبم على التعرف على الكلمات وحتليلها لتنمية مهارة قراءهتم اجلهرية. 

أن تعليم القواعد ابستخدام اجلداول وتدريب الطلبة على التعرف على  -(7
 لها لتنمية مهارة قراءهتم اجلهرية فعال ومناسب.الكلمات وحتلي

 استخدام اجلداولملعرفة أثر جتريب البحث عند ليلة السعيدة هذا هو حبث 
حبثوصفي هو لتنمية مهارة القراءة، والبحث عند الباحث يف تعليم القواعد 
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الطريقة التدريسية املستخدمة، والتقومي، واملشكالت وحلوهلا، ملعرفة  حتليلي
 املعهد روضة الطالبني تدريس قواعد النحويف ضوء النظرية املعرفية يف يف

 .آبمونتاي
استخدام الطريقة االستقرائية يف تعليم قواعد اللغة العربية لرتقية مهارة الكتابة  .8

)دراسة جتريبية يف مدرسة الرئيسية املتوسطة اإلسالمية مبتارام نوسا تنجارا 
اهلدف من هذا البحث معرفة كيفية و م،  7100سنة  لفطاينالغربية(، 

استخدام الطريقة االستقرائية يف تعليم قواعد اللغة العربية لرتقية مهارة التالميذ 
يف كتابة الكلمات العربية وتركيبها يف مجل مفيدة يف الصف الثامن مبدرسة 

ومنهج هذا البحث  الرئيسيةاملتوسطة اإلسالمية مبتارام نوسا تنجارا الغربية.
بحث التجريب بتصميمي شبه التجرييب ابجملموعتني، هو أقرب مناهج هو ال

البحث حلل املشاكل ابلطريقة العلمية، وهذا البحث ابملدخل الكمي. وأما 
نتائج هذا البحث: إن استجدام الطريقة االستقرائية يف تعليم قواعد اللغة 

بها إىل مجل مفيدة العربية لرتقية مهارة التالميذ يف كتابة الكلمات العربية وتركي
لدى الطلبة يف الصف الثامن مبدرة الرئيسية املتوسطة اإلسالمية متارام 

 ؤر جوهراي.فعالوي
ملعرفة أثر استخدام الطريقة االستقرائية  والبحث لفطاين هذا حبث جتريب

ملعرفة لرتقية مهارة الكتابة، والبحث عند الباحث هو حبث وصفي حتيلي 
تدريس  تخدمة، والتقومي، واملشكالت وحلوهلا، يفالطريقة التدريسية املس

 .قواعد النحو يف ضوء النظرية املعرفية ابملعهد روضة الطالبني آبمونتاي
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 حتديد املصطلحات -ز
 دريسقواعد النحوت .0

تصال بني املعلم واملتعلم حياول املعلم إكتساب االهو عملية التدريس
املطلوبة ويستعمل طرائق ووسائل تعينه املتعلمني املهارات واخلربات التعليمية 

 01.على ذلك جلعل املتعلم مشاركا فيما يدور حوله يف املوقف التعليمي
هي مجع القاعدة من قعد لغة القانون والدستور، ويف  القواعدو 

االصطالح، تطلق على األصل والقانون والضابط وتعرف أبهنا أمر كلي 
 00يطبق على مجيع جزئياته.

قال فؤاد: علم يعرف به وظيفة كل كلمة داخل وأما النحو هو كما 
 07اجلملة وضبط أواخر الكلمات وكيفية إعراهبا.

والقواعد النحوية مبفهومها احلديث ليست مقتصرة على ضبط أواخر 
الكلمات والبنية الداخلية للكلمة، وما يطرأ عليها من تغيريات يف أحواهلا 

ا املفهوم إىل الرتاكيب اللغوية وبىن اجلمل الفرعية املختلفة، وإمنا جتاوزت هذ
 08واألساسية.

  

                                                           
 (،م7108دار الرضوان للنشر والتوزيع، : عمان) املناهج وطرائق تدريس اللغة العربية،،عمران جاسم اجلبوري ومحزة هاشم اليلطاين01

 040 ص. ،0ط. 
 .748(، ص. 7117لويس مألوف، املنجد يف اللغة العربية )لبنان: دار املشرق  00
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 النظرية املعرفية .7
هي النظرية الَت هتتم بدراسة العمليات العقلية الداخلية  النظرية املعرفية

الَت حتدث داخل عقل املتعلم من كيفية إكتسابه للمعرفة وتنظيمها وختزينها 
 04يف ذاكراته.

 الطالبني" آبمونتاياملعهد "روضة  .8
نتاي هو و روضة الطالبني هو اسم املعهد املوجود مبدينة آمونتاي، وآم

 اسم مدينة يف مقاطعة كليمنتان اجلنوبية.

                                                           
 .07أدي رسوايت، املرجع السابق، ص. 04
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 املبحث األول: قواعد النحو
 مفهوم قواعد النحو -أ

 تعريف القواعد .1
هي مجع القاعدة من قعد لغة القانون والدستور، ويف  القواعد

االصطالح،تطلق على األصل والقانون والضابط وتعرف أبهنا أمر كلي يطبق 
 0على مجيع جزئياته.

وكما قال وليد أمحد جابر هي طائفة من املعايري والضوابط املستنبطة من  
القرآن الكرمي واحلديث الشريف ومن لغة العرب الَت مل تفسد سليقتهم اللغوية، 

 7حيكم هبا على صحة اللغة وضبطها.
والقواعد هي وسيلة حفظ الكالم وصحة النطق والكتابة، وهى ليست غاية  

ى وسيلة من الوسائل الَت تعني املتعلمني على التحدث مقصودة لذاهتا بل ه
والكتابة بلغة صحيحة. مبىن أن القواعد اللغة العربية وسيلة لتقومي ألسنة الطلبة 
وعصمتها من اللحن واخلطأ، فهى تعينهم على دقة التعبري وسالمة األداء 

يضيق ولقد كان مفهوم القواعد 8ليستخدموا اللغة العربية استخداما صحيحا.
أحياان ليقتصر على ضبط أواخر الكالم ويتسع أحياان ليشمل بنية الكلمة مما 

 يطلق عليه )الصرف(. 
                                                           

 .748(، ص. 7117ية )لبنان: دار املشرق لويس مألوف، املنجد يف اللغة العرب 0

 .841(، ص. 7117وليد أمحد جابر، تدريس اللغة العربية مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية )عمان: دار الفكر،  7

(، 7110طه علي حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي، اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها )عمان دار الشروق،  8
 .001ص. 
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 تعريف النحو  .2
وإمنا هو ( ليس هو اللغة، grammarقال بشر: النحو )علم القواعد 

منظومة القواعد والقوانني الضابطة ألحكامها، والَت يسري وفقا هلا أهل 
وقال فؤاد: علم يعرف به وظيفة كل كلمة داخل اجلملة وضبط أواخر  4اللغة.

وقال حممد علي اخلويلي: علم يبحث يف بناء  0الكلمات وكيفية إعراهبا.
 6الكلمة أي نظم الكلمات داخل اجلملة.

والقواعد النحوية مبفهومها احلديث ليست مقتصرة على ضبط أواخر الكلمات 
ا يطرأ عليها من تغيريات يف أحواهلا املختلفة، وإمنا جتاوزت والبنية الداخلية للكلمة، وم

هذا املفهوم إىل الرتاكيب اللغوية وبىن اجلمل الفرعية واألساسية. واملعاين واألصوات 
جزء من النحو هي األخرى كما سبق إن رأينا هذا املفهوم عند تشومكي. ذلك ألن 

 2إىل تغيري يف املعىن.تغيري احلركات اإلعرابية والصيغ واألبنية يؤدي 
 طبيعة القواعد النحوية  -ب

وعلمنا مجيعا أن قواعد اللغة بشكل عام تقنني لظواهر لغوية ألفها الناس 
واستخدموها. فاستعمال اللغة إذن سابق على تعقيدها، وما نشأت احلاجة 
للتقنني إال عندما بدأت مسارات االستخدام اللغوي تنحرف. ومن هنا كانت 

وسيلة وليست وظيفة القاعدة تقنني املسارات الصحيحة للغة. فالقاعدة إذن 

                                                           
 . 730، )القاهرة: دار غريب، دون سنة(، ص. اللغة العربية بني الوهم وسوء الفهمكمال بشر،   4

 .8، )سورااباي: توكو كتاب اهلداية، دون السنة(، ص. ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  0

 .96م(، ص. 0998، )األردن: دار الفالح، مدخل إىل علم اللغةحممد علي اخلويلي،  6

 .461(، ص. 0992، الطبعة الثانية، )دمشق: جامعة دمشق، يف طرائق تدريس اللغة العربيةحممود أمحد السيد،  2
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غاية بذاهتا، والغرض من تدريسها ينبغي أن يكون التعبري والفهم املسلمني يف 
 3جمال الكتابة واحلديث، كما ينبغي الربط بني القاعدة وتذوق األسالسيب.

 قواعد النحو دريسهداف تأ -ج
واألهداف تعليم القواعد النحوية يف مراحل التعليم العام ابلوطن العريب على 

 9تايل:النحو ال

 أهداف تعليم القواعد النحوية يف املرحلة االبتدائية: (أ
 وسيلة ملساعدة التالميذ على صحة القراءة وفهمها. (0
 وسيلة ملساعدة التالميذ على صحة الكتابة. (7
 وسيلة ملساعدة التالميذ على فهم املسموع. (8
 وسيلة ملساعدة التالميذ على إدراك اجلملة ومتييز عناصرها. (4
 التالميذ على التعبري الشفهي.وسيلة ملساعدة  (0
 وسيلة ملساعدة التالميذ على تعرف وظائف اجلملة وأحكامها. (6
 وسيلة ملساعدة التالميذ على تعرف بعض العوامل املؤثرة يف اإلعراب. (2
وسيلة ملساعدة التالميذ على معرفة احلكم اإلعراب والعالقات املتصلة  (3

 به.
قا للرتتيب الذي يقتضيه إكساب التالميذ القدرة على بناء اجلمل وف (9

 املعىن.

                                                           
، )إيسيكو: منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، تعليم اللغة لغري الناطقني هبا مناهجه واساليبهرشدي أمحد طعيمة، 3

 .711م(، ص. 0939ه/0404

 .040-041(، ص. 0992، )القاهرة: دار املعارف، 0، ط. طرق تعليم اللغة العربيةالقادر أمحد،  حممد عبد9
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إكساب التالميذ القدرة على التمييز بني ماهو صحيح وغري صحيح  (01
 حنواي.

 تعويد التالميذ صحة احلكم ودقة املالحظة وسالمة التفكري. (00
 صقل األذواق بفضل ما يدرسه التالميذ من األمثلة واألساليب. (07
 تنمية الثروة اللغوية لدى التالميذ. (08

 القواعد النحوية يف املرحلتني اإلعدادية والثانوية:أهداف تعليم  (ب
 مساعدة الطالب على تقومي ألسنتهم. (0
 مساعدة الطالب على تقومي كتاابهتم. (7
 تنمية قدرة الطالب على تقومي فهم ما يقرؤون فهما دقيقا. (8
 تنمية قدرة الطالب على تقومي فهم ما يسمعون فهما دقيقا. (4
 ني أجزاء الكالم.تدريب الطالب على الربط الصحيح ب (0
 فهم القاعدة النحوية من حيث ارتباطها ابملعىن. (6
 جتنب اخلطأ يف احلديث والقراءة والكتابة. (2
 إدراك الفروق الدقيقة بني الرتاكيب والعبارات واجلمل والكلمات. (3
 التدريب على االشتقاق واستعمال املعاجم العربية. (9

 متييز الصواب من اخلطأ يف الرتاكيب. (01
 ب من اخلطأ يف بنية الكلمة.متييز الصوا (00
 متييز الصواب من اخلطأ يف هناية الكلمة. (07
 تذوق القاعدة النحوية ضمن النصوص اللغوية. (08
 إكساب الطالب الدقة يف فهم اللغة. (04
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 إكساب الطالب التفكري املنظم. (00
 تنمية دقة املالحظة واملوازنة واحلكم. (06
 شواهد وأساليب.صقل الذوق األديب للطالب عن طريق ما يدرسونه من  (02
 تنمية ثروة الطالب اللغوية. (03
الشعور ابالستهجان عند مساع التعابري اخلارجة عن النسق املقرر يف  (09

 الرتكيب العريب أو رؤيته.
وعلى هذا فإن تعليم القواعد النحوية يف املرحلة االبتدائية جيب أن يهدف إىل 

لغة املستعملة وحماكاة إكساب التالميذ عادات مقبولة من التعبري عن طريق وصف ال
 مّ فينبغي أن يلَ األساليب العربية الصحيحة وفهمها، أمايف املرحلتني اإلعدادية والثانوية

ابلقواعد األساسية لالستعمال اللغوي السليم، بوساطة الدراسة املنظمة ألبواب  التالميذ
 01النحو الرئيسية.

أهداف يقال:" ساليبهويف كتاب تعليم العربية لغري الناطقني هبا: مناهجه وأ
تدريس النحو: إن اللغة العربية الصحيحة تعبري صادق سليم ابلنطق أو الكتابة، وفهم 

ا ينبغي أن يتم الرتكيز على فهم النصوص املقروءة يم عن طريق االستماع والقراءة. لذسل
لم اللغة.. واملنطوقة وعلى التعبري نطقا وكتابة تعبريا صادقا. هذه هي املراحل النهائية يف تع

ولذلك أيضا فإنه ينبغي وضع قواعد النحو يف موضعها الصحيح ابلنسبة للتعبري والفهم 
 00."السليمني مع االستساغة والتذوق يف مجيع األحوال

  
                                                           

 .047، ص. طرقحممد عبد القادر أمحد، 01

 .710-711ص. ، تعليمرشدي أمحد طعيمة،00
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 مادة تدريس قواعد النحو   -د
ومعايري اختيار  12املادة هي ما الذي درسه الطالب معرفة كانت أو مهارة.

 :13( هىW.S Wengkelاملادة الدراسية صحيحة عند و. س وينكي )
 جيب أن تكون املادة الدراسية مناسبة أبهداف التدريس املرجوة .1
جيب أن تكون املادة الدراسية مناسبة مبستوى الصعوبة وقدرة الطلبة  .2

 لقبوهلا
مثال: أن جيب أن تكون املادة الدراسية تشجيع الدوافع لدى الطلبة،  .3

 املادة الدراسية املختارة ذات الصلة ابخلربات السابقة لدى الطلبة
 جيب أن تكون املادة الدراسية مناسبة ابإلجراء املعينة .4
جيب أن تكون املادة الدراسية مناسبة ابلوسائل التدريسية املتاحة أو  .5

 املتوفرة
أن يهتم فالختيار املادة الدراسية يف تدريس قواعد النحو البد للمدرس 

 مبعايري اختيار املادة الدراسية الصحيحة كما سبق بياهنا.
 النحو بادئ تدريس قواعدم  -ه

هناك مبادئ عامة ميكن أي يفيدها املدرس عند تدريس قواعد اللغة العربية، وهي  
 04كما يلي:

 ال بد من دروس للقواعد .1

                                                           
12M. Ainin dkk, Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2016) 

hlm. 10. 
13Syamsuddin Asyrofi, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: Idea Press 

Yogyakarta), hlm. 19. 
14 
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ف املربيني أن أحسن طريقة لتعلم القواعد هي الطريقة العرضية. وال خال
يف أن القدرة على الكالم والكتابة إمنا تتكون عن طرق خلق فرص وافرة للتدريب 
أكثر مما تتكون عن طريق حفظ القواعد ومناقشة الصواب واخلطأ. والتدريب 
على اخلطأ يثبت اخلطأ، مث إن فهم األصول الَت يقوم عليها أسلوب من 

أجدي من تركه  –وب األساليب، حينما حياول التلميذ أن يستعمل هذا األسل
يف حماوالته العشوائية. ودروس القواعد تتيح للتالميذ فرصة حيللون فيها األسلوب 
الَت يستعملوهنا لريوا الطريقة الَت تتكون هبا وأثرها يف املعاين الَت يعربوهنا عنها. 
واملهم يف هذا أن حصص القواعد تتيح للتالميذ الفرصة لفهم ميكانية اجلملة 

 حيث يستطيعون أن يصلحوها إذا ما التوى هبم التعبري وسط الطريق.والفقرة، 
 ال بد أن يشعر املتعلم حباجة إىل القواعد وحيس جبدواها .2

ينبغي أن تتاح للتالميذ فرصة كثرية للكالم والكتابة، وفيها يستعملون القاعدة، 
 وعندئذ يشعر حباجة إىل وعرفته، ويتذل جهده يف تعلمها، وحيس بقيمتها يف

حياته وتعبريه، وهذا هو ما نعرف يف علم النفس بقانون األثر والنتيجة، إذ أنه 
يقوم على وجود دافع أو رغبة يف التعلم، مث إشباع هلذا الدافع يرتك أثرا سارا يف 

 نفس املتعلم. وبتوايل اآلاثر السارة يقوى ما تعلمه اإلنسان. 
 ال بد من الرتكيز على انحية معينة  .3

بعد أن تنشأ احلاجة ينبغي أن ينتهر املعلم هذه الفرصة وخيصص حصة أو عددا 
من احلصص للرتكيز على صعوبة معينة، ليفهم التلميذ ملصطلحات املتعلقة هبذه 
الناحية، ويدركوا القاعدة، ويتدبروا على استعماهلا حىت يتقنوها. وال بد بعد ذلك 
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التعبري لتطبيق القاعدة، وهذا هو ما  أن يتيح هلم املعلم فرصا طبيعية يف دروس
 نعرف يف علم النفس بقانون الستعمال. 

 ال بد من دراسة أثر البيئة  .4
املراد به هو املنزل والشارع واحلي واملدرسة  واجلرائد والكتب واملؤسسات املختلفة 

 ذات أثر كبري يف ثقافة التالميذ وما يكتسبوهنا من قيم وعادات ومعلومات.
 قواعد النحو دريسطرائق ت -و

الطريقة هى جمموعة األساليب الَت يتم بواسطتها تنظيم اجملال اخلارجي 
هناك طرائق كثرية لتعليم القواعد  00للمتعلم من أجل حتقيق أهداف تربوية معية.

النحوية، ومع أنه ال توجد طريقة مثلي متبعة للتعليم فإن األدبيات تذكر طريقتني 
 06ة، وسيأيت بياهنما:مها القياسية واالستقرائي

 الطريقة القياسية .1
تعد هذه الطريقة من أقدم الطرائق املتبعة يف تعليم القواعد النحوية، 
وتقوم فلسفتها على انتقال الفكر من احلكم على كلي إىل احلكم على 
جزئي، أو جزئيات داخلة حتت هذا الكلي. والقياس أسلوب عقلي يسري فيه 

 احلقائق اجلزئية، ومن ملبادئ إىل النتائج. وهى الفكر من احلقائق العامة إىل
 بذلك من طرق العقل يف الوصول إىل اجملهول من املعلوم.

 الطريقة االستقرائية .2

                                                           
، )إيسيكو: منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم تعليم اللغة لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبهرشدي أمحد طعيمة،  00

 .69م(، ص.0939ه/0404والثقافة، 

االردن: دار الشروق، -، )عماناللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسهاطه علي حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي،  06
 .030-718م(، ص.7110
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تستند هذه الطريقة إىل أساس فلسفي مؤداه أن االستقراء هو األسلوب 
الذي يسلكه العقل يف تتبعه مسار املعرفة ومدارجها ليصل به إىل املعرفة يف 
صورهتا الكلية بعد تتبع أجزائها، وعليه فهدف هذه الطريقة هو الكشف عن 

 القواعد واحلقائق واستخدام االسقتصاد يف تتبعها والوصول إليها.
 قواعد النحو دريسوسائل ت -ز

الوسيلة التعليمية هى ما يلجأ إليه املعلم من أدوات وأجهزة ومواّد لتسهيل 
ويقول صيين والقامسي: إن الوسيلة  02عزيزهها.عملية التعلم والتعليم لتحسينها وت

الَت يستخدمها املعلم يف تعليم مادته ليبلغ اهلدف املقصود وافضل صوره ممكنه 
 03ويسبغ على عملية الرتبية شيئا من آاثره ومتعه.

وأما الوسائل املستعملة يف تعليم النحو عند نظر معروف تصنف إىل 
 09ثالثة وسائل، وهى: 

ة هى الَت يستفاد منها عن طريق انفدة عني، وأمهيتها: الكتاب الوسيلة البصري  .1
 املدرسي وغري املدرسي واجملالت واللوحات اجلدرية وغري ذلك.

الوسيلة السمعية هى الَت يستفاد منها عن طريق األذن، وأمهها: املذايع  .2
 والتسجيالت وغري ذلك.

الوسيلة السمعية البصرية هى الَت يستفاد منها عن طريق انفذة العني واألذن   .3
 معا، مثل: التلفاز والصور املتحركة وغري ذلك.

  
                                                           

 . 748م(،  ص. 0932ه/0810)بريوت: دار النفائس،  0، ط. خصائص العربية وطرائق تدريسهاانيف حممود معروف،  02

، السجل العلمي للندوة العاملية لتعليم العربية للناطقني هبا املعلم والكتاب والطريقة والوسائلوآخرون، حممود إمساعيل صيين  03
 .780م(، 0931)الرايض: عماد شؤون املكتبات جامعة الرايض، 

 .746-740انيف حممود معروف، املرجع السابق، ص.  09
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 قواعد النحو دريستقومي ت -ح
التقومي حمك عملي لقياس مدى حتحق األهداف أو عدم حتققها، وحتديد 

 71وضع من أجلها.مدى جناح عملية التعليم وفشلها يف حتقيق األهداف الَت 
والتقومي يدور على كل املواد التعليمية، ومنها مادة اللغة العربية الَت تشتمل على 

 70األصوات واملفردات والقواعد أو الرتاكيب واالستماع والكالم والقراءة والكتابة.
 وهو جيري يف عملية التعليم وحتصيله.

يل إلصالح برانمج هتدف عملية التقومي ملعرفة فعالية عملية التعليم كدل
التعليم، بطريق إلقاء أسئلة للطالب مباشرة، وتكليفهم الواجب املنزل، ومالحظة 
أنشطتهم. ويهدف التقومي حتصيل التعليم ملعرفة قدرة الطالب يف املادة الَت 
تعلموها موافقة لألهداف احملدودة. وذلك ينفذ ابختبار التكويين واختبار هنائي. 

و اختبار يعطيه املعلم أثناء تعليم املادة أسبوعيا أو شهراي االختبار التكويين ه
نصف فصيلة. أما اختبار االختبار النهائي فهو اختبار يعطيه املعلم يف هناية 

 77الفصل الدراسي أو هناية العام.
 : النظرية املعرفيةثايناملبحث ال

 مفهوم النظرية املعرفية -أ
بدال من مستوى عملية التعلم  تركز على الَتالتعلم هي نظرية نظرية التعلم املعرفية 

عند املعتمدين هبذا املذهب، التعلم ليس فقط ينطوي على العالقة بني .نتائج التعلم أن
جدا يف  ينطوي التعلم عملية معقدةبل أكثر من ذلك، .التحفيز واالستجابة هلا

                                                           
، )ايسيسكو: منشورات املنظمة  الرتبية اإلسالمية واللغة العربيةاملنهج التوجيه لتكوين املكونني يفمصطفى الزابج وآخرون،  71

 .63م(، ص .0922اإلسالمية لرتبية العلوم والثقافة، 

 .87م(، ص. 0939، )الرايض: عماد الشؤون املكتبات جامعة امللك سعود، اختيارات اللغةحممد عبد اخلالق حمدم،  70

 .71م(، ص. 0993، )األردن: دار الفالح، دادها وإجراءها وحتليلهااالختبارات التحصيلة إعحممد علي اخلويلي،  77
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التعلم احلقيقي و  78.ويرتبط هذا النظرية بشكل وثيق لنظرية علم التحكم اآليل.التفكري
الذي ال ينطفئ يعتمد على إدراك العالقات بني األشياء وفهمها، وإعادة تنظيمها، 

 74واإلفادة من اخلربات السابقة يف تفسري املعلومات يف مواقف التعلم اجلديد.
وهتتم النظرية املعرفية بدراسة العمليات العقلية الداخلية الَت حتدث داخل عقل 

 70اكتسابه للمعرفة وتنظيمها وختزينها يف ذاكراته.املتعلم من كيفية 
 نشأة النظرية املعرفية -ب

وقد أطلق على هذه النظرية عدة مصطلحات، منها: النظرية املعرفية، 
والنظريةلتعلم الرموز اللغوية،الفهم وحل الرموز اللغوية، واملداخل املعرفية، واملدخل املعريف 

 76لطرائق املعرفية، وغري ذلك.لتعلم اللغات، والطريقة املعرفية، وا
وأما من حيث الصفات الَت تنسب هلذه النظرية فمتعددة أيضا إذ يعربها كارول 
نظرية معدلة حديثة للنحو والرتمجة بينما يعربها غريه مدخال معدال حديثا للطريقة 

ا فإهنا املباشرة. وأايٍّّ ما كانت األمساء الَت تطلق على هذه النظرية أو الصفة الَت تنسب هل
تشري إىل تصور نظري لتعليم اللغات الثانية يستند إىل الفهم الواعى لنظام اللغة كشرط 

 72التقاهنا وأن الكفاءة اللغوية سابقة على األداء اللغوى وشرط حلدوثه.
إن هذه النظرة إىل دور العقل والتفكري يف اكتساب اللغة وتعليمها هي أهم فارق 

يث يعتقد املعرفيون أن اخلطأ الذي وقع فيه السلوكيون هو بني املعرفني والسلوكيني، ح
                                                           

23 Hamzah B.Uno, Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2016), cet 1, hlm. 10. 
 . 60م(، ص. 7111د علي اخلويلي، أساليب تدريس اللغة العربية، )األردن: دار الفالح للنشر والتوزيع، محم74

، )ابلتطبيق على املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة أثر املدخل املعريف يف ترقية استيعاب القواعد النحويةأدي رسوايت، 70
 .07م(، ص. 7100مالنج: اجلامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، )ري منشورة، ، رسالة ماجستري غمبالنج جاوا الشرقية(

، 0م(، ط. 7117ه/0478، )الرايض: ردموك، طرائق تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى عبد العزيز ابن إبراهيم العصيلي،76
 .070ص. 

 .893جامعة أم القرى(، ص. مكة املكرمة: ، )بلغات أخرىاملرجع يف تعليم اللغة العربية رشدي أمحد طعيمة، 72
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يف احلياة العامة بنفس الطريقة الَت يتعلم هبا  موراالفرتاض بل اجلزم أبن اإلنسان يتعلم األ
احليوان، كالفئران والكلب واخنازير وأنواع من الطيور و األمساك، مث تطبيق هذا املبدأ 

 73ا على تعليم اللغات.على تعليم الطالب بوجه عام، وأخرب 
وأكد تشومسكي أن الطفل اليكتسب اللغة وذهنه صحيفة بيضاء، بل يكتسبها 
بوعي كامل، ويستعمل  أساليب عملية جتريبية يف أثناء تعّلمه لغة جيتمع ما، فهو عنصر 
إجيايب متفاعل مع اللغة الَت يتعلمها. وإن الطفل البشري يولد وهو مزّود آبلية معينة 

كتساب اللغة، وأن االستعداد الكتساب اللغة البد له من جّو اجتماعي حىت تؤّهله ال 
بينهما حرمتها احليواانت، ، خاصة ابإلنسان مسة يتفجر فيه، وأن اإلبداعية اللغوية  هى

وأن اكتساب اللغة اليتم ابحملاكاة وحدها وإمنا بفضل تلك اإلبداعية اللغوية  الَت أكدت  
 79يكية احلديثة.أمهيتها الدراسات األمر 

يقول تشومسكي يعارض النظرية السلوكية: إن معظم االستعمال اللغوي ليس 
جمرد سلوك مبين على احملاكاة ولكنه سلوك يبدعه اإلنسان وفقا ملعرفتهم بقواعد جمردة، 

 81وال يتعلم اإلنسان اجلمل ابحملاكاة بل )يولدوهنا( من الكفاية الَت  يتصف هبا الناس.
 النظرية املعرفية  يف ضوء تعلم اللغة -ج

 80:النظرية املعرفية عند تعلم اللغةو 
رجع للطفل، ابستغالل ييرى بياجيه أن الدور األساسي يف العملية التعليمية  .1

قدراته الذهنية. ويرفض كون العملية التعليمية، جمرد معلومات ختزن يف ذهن 

                                                           
 .77. ،ص(م1111 ردموك،: الرياض) ،النظرياتاللغويةوالنفسيةوتعليماللغةالعربيةإبراهيمالعصيلي،28
 .076حممود أمحد السيد، املرجع السابق، ص.  79

، )اململكة العربية السعودية: دار عامل اللغاتمذاهب وطرائق يف تعليم جاك رتشاردز وثيدور روزرج، إمساعيل صيين وآخرون،  81
 .003م(، ص. 0991الكتب، 

 . 32-36، ص. 0م(، ط.  7100، )القاهرة: دار الكتب احلديث، هتا يف علوم اللغةانظرايت التعلم وتطبيقعبد اجمليد عيساىن،  80
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النظرية القول، إن  الطفل، وكون املعلم عنصرا أساسيا مركزاّي فيها، لذلك ترفض
اللغة تكتسب عن طريق التقليد، والتعزيز املصاحب ملا يتلفظ به الطفل، "فبياجيه 
اليؤمن أبن التعلم، هو جمرد تغري شبه اثبت يف السلوك، ينجم عن اخلربة املعززة، 
أو بفعل عوامل التدريبب بل يرى أن التعلم احلقيقي هو ذلك التغري  الذي ينشأ 

أمل املعريف، فالطفل الذي يردد ما مسعه من مدرسه، أو ما حفظه عن عمليات الت
من الكتب، بعيدا كل البعد عن العملية  التعليمية، ألن ما حفظه اليوم سينساه 
غدا، وابلتايل فاملتعلم حيتل املركز األساسي يف العملية التعليمية، حيث يقوم ببناء 

ن لدن املعلم للوصول إىل معارفه بنفسه مستخدما منطقه اخلاص، مع تفعيل م
معارف جديدة، فالطفل يكتسب املعرفة عن طريق ما تقوم به ذاكرته من تلق 
للمعلومات، وتنسيقها، وتنظيمها،وترميزها،واسرتجاعها على شكل  أمناط ذات 

 معىن وفائدة.
ترى النظرية أن التعليم احلقيقي يكون إباتحة الفرصة للمتعلمني الستغالل   .2

ية، وبناء معارفهم، و"إدراك اخلربات واملثريات البيئية اجلديدة ليس قدراهتم الذهن
جمرد عملية تسجيل سليب ملا هو مدرك"، فليس من الضروري أن يكون هناك مثري 
ليحدث نشاطا عصبّيا ما على مستوى شخصية اإلنسان، ابإلضافة إىل ذلك 

كن هناك استعداد على فإن املثري اخلارجي يف نظر بياجيه ليس له أية فعالية مامل ي
مستوى الذات. بل هو عملية تغري للمدركات اجلديدة تعتمد على املخططات 
والبىن املعرفية فعال، وحيث تغدو جزءا من التنظيم املعريف للطفل. لذلك أفكارها 
متحورت حول النمو العقلي واملعريف للطفل، يف حني السلوكيني يهملون العقل يف 

 تمدون على ما ميكن مالحظته مباشرة.العملية التعلمية، ويع
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النظرية أن التعليم احلقيقي يكون إباتحة الفرصة للمتعلمني الستغالل قدراهتم   .3
الذهنية، وبناء معارفهم، و"إدراك اخلربات واملثريات البيئية اجلديدة ليس جمرد 
عملية تسجيل سليب ملا هو مدرك"، فليس من الضروري أن يكون هناك مثري 

اطا عصبّيا ما على مستوى شخصية اإلنسان، ابإلضافة إىل ذلك ليحدث نش
فإن املثري اخلارجي يف نظر بياجيه ليس له أية فعالية مامل يكن هناك استعداد على 
مستوى الذات. بل هو عملية تغري للمدركات اجلديدة تعتمد على املخططات 

لطفل. لذلك أفكارها والبىن املعرفية فعال، وحيث تغدو جزءا من التنظيم املعريف ل
متحورت حول النمو العقلي واملعريف للطفل، يف حني السلوكيني يهملون العقل يف 

 العملية التعلمية، ويعتمدون على ما ميكن مالحظته مباشرة.

وابالتايل فاملعلم يعمل على هتيئة العملية التعليمية الَت جتعل الطالب ابحثا 
اقشة الدروس، وابلتايل" مل يعد هدف حمصال ألكرب املعلومات، ويعمل على من

املعلمني األساسي، بل أصبح هدفهم هو إاتحة الفرصة لطالهبم الكتشاف تلك 
املعلومات كل حسب قدرته الذهنية". فاملعلم ليس ملقا للمعرفة، بل يساعد على 

 اكتشافها من خالل نشاط الطفل اخلاص.
السليب، بل تبىن ابلفعل والعمل، التعليم : املفاهيم ال تدرك ابالستماع طريقة   .4

فالتدريس األمثاللذي يظهر فيه نشاطاملعلم واملتعلم على حد سواء، فكلما كان 
 تفاعل الطفل ونشاطه الشخصي، كلما كان االكتساب أفضل.

 اسرتاتيجيات النظرية املعرفية يف تعليم اللغة -د

 87ليم اللغة منها:سرتاتيجية النظرية املعرفية يف تعا

                                                           
)مالنج: اجلامعة موالان مالك  لمي للماجستري،اسرتاتيجية النظرية املعرفية لتنمية مهارة الكالم، البحث العمستفيد معارف،  87

 .71م(، ص. 7101إبراهيم، 
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ى من يريد أن يتعلم لغة أن يلّم القواعد اللغوية وهي القواعد النحوية ينبغي عل .1
  (competence).والصرفية الَت مساها تشومكي ابلكفاية اللغوية

على املعلم أن يوجه طالبه إىل اإلستفادة قدر اإلمكان من معلوماهتم السابقة  .2
القراءة أم يف عن املوضوع املراد تعلمه، سواء أكان موضوعا يف القواعد أم يف 

الكتابة، وإذا مل يكن لدى الدارس معلومات سابقة ترتبط ابملوضوع اجلديد أو 
مل حُيسن ربطها، فعلى املعلم حينئذ أن يساعده يف ذلك من خالل القضااي 

 املرتبطة ابملوضوع ومناقشتها.

وينبغي على املعلم أن ال ينتقل من قاعدة معينة إىل أخرى حىت يتأكد من   .3
به هلا بشىت الوسائل، حىت لو لزم األمر استخدام الرتمجة إىل اللغة فهم طال

األمر، مث تدريبهم على تطبيق هذه القواعد هبدف تشجيع املتعلمني على 
 ابتكار كلمات وعبارات وتراكيب جديدة. 

حتويل حجرة الدراسة إىل جو شبيه ابجلو االجتماعي الطبيعي العام لثقافة   .4
اللغة اهلدف، وفتح اجملال جلميع الطالب لتقدمي االقرتاحات واملشاركة يف 
النقاش، وأن يقتصر دور املعلم على االرشادات والتوجيه وطرح القضااي 

 وتقدمي املوضوعات للطالب.

 لنظرية املعرفيةيف ضوء اطرائق تدريس العربية  -ه

كالطريقة القياسية وطريقة النحو   طرائق تدريس العربية وفقا للنظرية املعرفية
 88والرتمجة:

 الطريقة القياسية .1

                                                           
م(،  7101، )القاهرة: دار الفكر العريب، املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة وآخرون، 88

 .731، ص.0ط. 
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الطريقة القياسية هي إحدى طرائق التفكري الَت يستخدمها العقل يف 
الوصول من املعلوم إىل اجملهول. والفكر يف القياس ينتقل من القاعدة العامة إىل 

حلاالت اجلزئية بناء على القاعدة، أي من   القانون العام إىل ااحلاالت اخلاصة مث ا
إىل الكليات مرة أخرى، إلعادة البناء، وملا كانت اجلزئيات قد ال تنطوي كلها 
حتت القاعدة العامة، فقد أدى هذا إىل اهلدف، والتقدير، والتأويل، واختالف 

لة أن تدريس النحو صار غاية يف ذاته لدى اآلراء يف مسألة الواحدة. لكن املشك
التأخرين، حيث نظر إليه على أنه وسيلة لتنمية ملكات العقل وطريقة التفكري، 

 بصرف النظر عن املمارسة اللغوية الصحيحة!
 84خطوات تدريس اللغة يف ضوء الطريقة القياسية:

 التمهيد واملقدمة .أ
اجلديد، وذلك وهى اخلطوة الَت يتهيأ فيها الطلبة للدرس 

ابلتطرق إىل الدرس السابق، وبذا يتكون لدى الطلبة خالل هذه 
 اخلطوة الدافع الدرس اجلديد واالنتباه إليه.

 عرض القاعدة .ب
تكتب القاعد كاملة وحمددو وخيط واضح ويوجهه انتباه الطلبة 
حنوها، حبيث يشعر الطالب أن هناك مشكلة تتحد تفكريه، وأنه 

احلل، ويؤدي املعلم هنا دورا ابرزا ومهما يف جيب أن يبحث عن 
 التوصل إىل احلل مع طلبته.

 تفصيل القاعدة  .ت

                                                           
 .70-74، ص.أدي رسوايت، املرجع السابق34
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بعد أن يشعر الطلبة ابملشكلة يطلب املعلم يف هذه اخلطوة من 
الطلبة اإلتيان أبمثلة تطبيق إليها القاعدة انتباقا اتما. فإذا عجز 

، أبن يعطي الطلبةعن إعطاء أمثلة فعلى املعلم أن يساعدهم يف ذلك
اجلملة األوىل ليعطي الطلبة أمثلة أخرى قياسا على مثال أو أمثلة 
املعلم. وهكذا يعمل هذا التفصيل على تثبيت القاعدة ورسوخها يف 

 ذهن الطالب وعقله.
 التطبيق  .ث

نتيجة لألمثلة  وجدوهابعد شعور الطالب بصحة القاعدة 
ق على هذه التفصيلية الكثرية حوهلا فإن الطالب ميكن أن يطب

القاعدة، ويكون ذلك إبشارة املعلم لألسئلة أو إعطاء أمثلة إعرابية أو 
التمثيل يف مجلة مفيدة، وما إىل ذلك من القضااي التطبيقية الَت هلا 

 عالقة بفحص القاعدة واكتساب نضجها لدى الطلبة. 
 طريقة النحو والرتمجة  .2

طريقة النحو والرتمجة أقدم طرق تعليم اللغات الثانية وتعود إىل عصر  
النهضة يف البالد األوروبية حيث نقلت اللغتان اليواننية والالتينية  للرتاث 
اإلنساين إىل العامل الغريب فضال عن تزاد العالقات بني خمتلف البالد األوروبية 

غتني قاشتد األقبال على تعلمهما مما أشعر أهلها ابحلاجة إىل تعلم هاتني الل
وتعليمهما. واتبعت  يف ذلك األساليب الَت كانت شائعة يف تدريس اللغات 
الثانية يف العصور الوسطى. ولقد كان املدخل يف تدريسهما هو شرح 
قواعدمها واالنطالق من هذه القواعد إىل تعليم مهارات اللغة األخرى ابلقراءة 
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لنحو غاية يف ذاته، حيث نظر إليه على أنه وسيلة والرتمجة، مث صار تدريس ا
 لتنمية ملكات العقل وطريقة التفكري.

 80خطوات تدريس اللغة يف ضوء الطريقة النحو والرتمجة:
حمور الدرس أساسا هو القاعدة النحوية الَت يتم تقدمها يف ضوء الرتتيب  .أ

 املنطقي املوضوعات النحو العريب.
مث تضرب عليه أمثلة تشرحها وتستخدم يف  تقدم القاعدة النحوية أوال  .ب

 هذا اجملال املصطلحات النحوية بشكل واضح ) فعل، مبتدأ، ..إخل(
يتم تزويد الطالب بعدد كبري من املفردات اللغة العربية، ومتىن ثروته فيما   .ت

 كلما تقدم يف الربانمج.
يكلف الطالب ابستظهار القاعدة كما قدمت له وحفظ املفردات الَت   .ث

 دت يف اجلمل والرتاكيب.ور 
تقدم املفردات واجلمل والرتاكيب مرتمجة للغة االوىل للدارسني، ومن مث  .ج

 الضرورة يف بعض األحيان لشرح معاين هذه املفردات أو اجلمل.
اليقتصر األمر على أن يلّم الطالب بقواعد اللغة العربية بل يعرتف أيضا  .ح

لغات خاصة اللغة األوىل خصائص هذه اللغة ابملقارنة إىل غريها من ال
 للدارس.

يتم تقدمي املفردات واجلمل والرتاكيب حسب ما يقتضيه شرح القاعدة  .خ
وليس حسب اعتبارات تربوية مثل ضبط املفردات أو حصر الرتاكيب أو 

                                                           
 . 734-073، ص. وآخرون رشدي أمحد طعيمة 80
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غري ذلك من أساليب، لذا قد جند درسا يتعلم الطالب فيه عشرين كلمة 
 ودرسا آخر يتعلم فيه مخسني كلمة.

الوحيد لضبط املادة التعليمية كما سبق هو شرح القاعدة النحوية  املعيار .د
وتقومي القاعدة النحوية مرتبط مبعرفتها يف النظام النحوي، فالبسيط قبل 
املعقد واجلزء قبل الكل .من هنا يشعر الطالب بتزايد عبء، املادة 

 املقدمة والتدرج يف صعوبتها.
عل املوقف التعليمي يف نظر هذا األسلوب يف عرض املادة التعليمية جي .ذ

 problem or puzzle solvingشبيهاحبل املشكالت أو األلغار  sternشترين 

.. 
إن تذوق األدب العريب املكتوب واالستمتاع به هدف رئيسي من  .ر

أهداف تعليم العربية. والوسيلة الوحيدة لذلك هي الرتمجة من وإىل اللغة 
 العربية.

ابدائ ابملفردات مث اجلمل النصوص  من هنا يشتمل كل درس تقريبا .ز
 الكاملة.

التدريب على التعبري  الكتايب مرتبط أيضا بعملية الرتمجة، إذ من خالهلا   .س
 يتمرن الطالب على بناء اجلمل.

وأخريا فإن تنمية قدرات الطالب العقلية هدف أساسي من أهداف هذه   .ش
الهتا غري الطريقة حىت يستطيع  مواجهة مواقف التعلم املختلفة مبشك

املتوقعة، من هنا يتدرب الطالب كثريا على القياس النحوي وعلى استقراء 
 القاعدة النحوية أيضا.
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 ضوء النظرية املعرفيةإجراء تدريس العربية في  -و

 86:إجراءااتلتدريسفيضوءالنظريةاملعرفيةفىتعليماللغةالعربيةكمايلي
عربيةكلاتدالالالو ىوالصرفىنظامالصوتوالنحو باللباتعريفالطحترصهذهالنظريةعلى .أ

هو أن يسيطر بوعى األوللتمكينالطالبمنممارسةالعربيةألساسفا. يةلغةالثان
 على نظامها متفهما له مستوعبا حلقائقه.

أي تتبع الطريقة مث ضرب أمثلة عليها.قواعد ال الدرسبشرحبيدأ   .ب
 ةاعدالقلبفي تطبيقامناألمثلةتدريبالطاالستنباطية  يف تعليم اللغة. واهلدف 

 .واعل بشكعلى
تتبعهذهالتدريباأتوجهنشاطلغوأيخرىتحتامسالكفايةاالتصالية،ومناملعروفأهنذا .ت

املصطلحيستجدمفيمجااللنظريةالتحويليةاالبتكاريةإالأهنفيالنظريةاملعرفيةلتعل
. مالرموزفيعتربمرادفالكلمةطالقة

 .وغريهار لعبالدو لغويةوألعابعلىحواراتتشملهذهاألنشطةتقدمفيمواقفذامتعنىو 
. إذيتمعنطريقهاشرحالقاعدة.الوسيطةابلطبعمنذاحلصةاألوىلاللغةتستخدم .ث

 .وتوضيحأبعادالنظاماللغوىللعربيةابعتبارهجدبداعلىالدارسني
.منتدريسالقواعدحصراملواقفالتييمكنأنيمرهباالطالبومنثمتدريبهعليهادفليساهل .ج

. ذهاأمرالميكنحدوثه
قاعدةفيمواقفجديدةيصعبالتنبؤهباوياهلدفهوتدريبالطالبعلىاالستخدامالواعىلل

 .عتذرحصرها

                                                           
 .414-417، ص. املرجع السابق رشدي أمحد طعيمة،37
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. اليعلنهذهالنظريةرأسامطلقابشأنه،ومنحيثاحلوار .ح
. وليسجزءاأساسيامنأجزاءالدرسفيها

 .اترينلتملهدورعندالبدءفياالنشطةاللغويةالتيتعقباكونأهنقديالإ
ه،علىأسابأنيدرّ علىه،ماللغةتعللبفيمجالاالطلذهنيةعندرااتتنميةالقداملعلمعلى .خ

ائلتعميموذلكبالطبعمنخاللومباداالستقراءوجماالاتلتطبيققواعدساالستنتاجو 
شرمحفصلللقواعدوتفسريهلاحتيتتضحفيذهنالطالب،إانلتعليمالواعىلقواعدالل

 .غةشرطأساسيلممارستهاوالفهمالبدأنيسبقاالستخدام
. النشاطفيالفصلمنتصحيحاألخطاءجزءاليتجز  .د

أيضاأنيكوانسومناملتوقع.إمنناملتوقعأنيستخدمالطالباللغةمبجردوعيهبقواعدها
. ختدامهللغةدقيقا

: إالأهنذاابلطبعيجعلتوقعاخلطأأمراالمفرمنهواخلياراآلنبينأمرين
إماأنينطقالطالبفياستخداماللغةوقدجييئوإماأننقيدحركتهحرصاعليهمنأنيخطى

 .ئ

عيااتملرتبطةبكلظاهرةلغوييتعلمهاساملعلمالطالبعلىتكوينأكربقدرمنالتدايساعد .ذ
 واءأكانتسمعيةأوبصريةأوحركية

وبدراسةالرتا تعليمالعربيةفيضوءهذهالنظريةخبطواحديبدأابلفهمالواعىوينتهيمير  .ر
 .مستعملةفيسياقكيبمجردةلرياهابعدذلك

يسريعلىهذهالنظريةاابملؤلفحسبالكت.املوادالتعليميةإعدادابلطبععلىهذاينعكس .ز
فيبدأ بعرض الرتاكيب  (أواالستنتاجىأوالقياسى) املنهجاالستنباطى

 ة.القراءوالدالالت والوظائف مث التدريباتثم
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واحلصة تسري يف خطوات متعددة تبدأ بعرض مادة جديدة، ومترينات   .س
عليها مث أنشطة لغوية تطبيقية. كل املهارات تعلم يف وقت واحد. يبدأ 

 التعرض ملوقف اتصال املعلم إذن بغرض املادة املراد تعليمها للدارس مث
مستعان فيه ابلصورة ويطبق الدارس ما تعلمه من خالل مواد تعليمية 

 قرائية واستماعية صممت هلذا الغرض.
 يف ضوء النظرية املعرفية العربية تدريسخطوات   -ز

( تقدمي مادة جديدة 0التدريس وفقا للنظرية املعرفية كالتايل:  خطوات
( التدريب على بعض األشكال اللغوية املقدمة يف سياق، 7بطريقة االستنباطية، 

( دراسة بعض النصوص القراءة واالستماع وإاتحة الفرصة للطالب لتوصيل 8
 37أفكارهم إىل آخرين.

 أهداف املذهب املعريف ومالحمه  -ح

 83نوجز أهم أهداف املذهب املعريف ومالحمه كما يلي: وميكن أن
االهتمام ببناء الكفاءة اللغوية لدى املتعلم، حبيث تتقرب من كفاءة الناطقني  .1

ابللغة اهلدف، وأن تكون انبعة من رغبة التعلم ال مفروضة عليه، وأن تغلب 
 جوانبها على األداء.

هى السيطرة على قواعد اللغة الوسيلة املثلي لبناء هذه الكفاءة لدى املتعلم  .2
اهلدف يف األصوات والنحو والصرف .... أبساليب معرفية عقلية ايتكارية، 
لتمكن من توليد مجل وعبارات مل يسمعها من قبل، وأن يكون قادرا على 

 التصرف يف مواقف لغوية اتصالية مل مير هبا من قبل.

                                                           
 .414املرجع نفسه، 82

 .074-070عبد العزيز ابن إبراهيم العصيلي، املرجع السابق، ص. 83
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التأكيد على أهنا نظام إشعار املتعلمني أبمهية القواعد يف اكتساب اللغة، و  .3
دقيق متقن وليست أشكاال وقوالب سطحية ميكن حفظها واسرتجاعها يف 

 مواقف مشاهبة.

تنمية قدرات الذهنية لدى الطالب يف جمال تعلم اللغة، من خالل التدريب  .4
على أسس اإلنتاج، وقواعد االستقراء واالستنتاج، وجمال التطبيق ومبادئ 

 التعميم.

معىن لدى الطالب، وهذا يتطلب منه الرتكيز على جانب جعل التعلم ذا  .5
املعىن والتأكد من فهمه له، وربطه خبرباته ومعارفه السابقة، قبل ترديل 
الرتاكيب وحفظها، بل قبل حفظ القواعد نظراي، كما يتطل معرفة املتعلم 

 أهداف األنشطة الَت متارسها.

عن قواعد اللغة وقوانينها على املعلم أن يبدأ مع طالبه من املعلوم لديهم  .6
العامة، وقواعد اللغة اهلدف وعناصرها بصفة جاصة، قبل أن يقدم هلم 

 املعلومة اجلديدة.

على املتعلم أن يلم الفكرة الرئيسة للمادة العلمية أو النص، وخيمن اجلوانب  .7
اجملهولة فيها من كلمات وعبارة، بناء على معلوماته السابقة، وعلى املعلم أن 

 طالبه ويساعدهم على التقدم يف هذا األسلوب.يدرب 

االهتمام ابلفروق الفردية بني املتعلمني، وخباصة يف املهارات األربع، ألن كل  .8
 إنسان لديه قدرة خاصة يف تعلم مهارات معينة دون غريها.
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ال يقتصر هذا املذهب على أمناط حمددة أو أساليب معينة للتدريس، بل  .9
األساليب واإلجراءات وتنظيمها، حسب ما يقتضيه  يعطي املعلم حرية اختيار

 املوقف، وما يراه مناسبا لطالبه، مراعيا ما بينهم من فروق فردية.

هذا املذهب ال حيرم االستعانة ابللغة األم للمتعلمني أو أي لغة وسيطة،  .11
 ما دام أهنا تسهم يف فهم الطالب للتدريس فهما معرفيا.

ليست جزءا مهما يف هذا املدخل، وإمنا  احلوارات والتدريبات أبنواعها .11
 يلجأ إليها املعلم عند احلاجة.

تصويب األخطأ اللغوية جزء مهم من النشاط اللغوي داخل الفصل، إذ  .12
يتطلب من املتعلم أن يستعمل اللغة اهلدف مبجرد معرفته بقواعدها، وأن 

ال بد من  يكون استعماله هلا دقيقا، ما جيعل اخلطأ أمرا ال مفر منه، وحينئذ
 تصويبه حىت ال يسرج يف ذهن املتعلم.

مير تعليم اللغة يف ضوء هذا املذهب خبط واحد، يبدأ ابلفهم الواعي،  .13
ودراسة تركيب جمرد، وينتهي ابملمارسة، وتعد املواد التعليمية وفق هذه 

 اخلطوات، متبعة املنهج القياسي.
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 مدخل البحث ونوعه -أ

البحث هو جهد منظم للحصول على احَلّل من مشكلة ما قد يكون اجلواب من 
ويستخدم الباحث املدخل النوعي  0اجلواب سعى جمردة أو عامة أو حمددة أو ملموسة.

وقال بوغدان 7الذي يتضمن مجع املعلومات كثرية يف فرتة زمنية طويلة يف وضع طبيعية.
البياانت الوصفية من املعلومات أو لحصولعلى اجراءات البحث ل ملدخل النوعيأان وتيلور

هج البحث هو أما من8الَت تالحظ أو من كلماهتم املكتوبة أو املنطوقة. نسانعمليات اإل
 4الوصفي التحليلي. وهذا البحث يصف البياانت كاحلالة احلقيقة أو املوجودة.

يف األشياء الَت تتعلق بتدريس وقد اختار الباحث هذا املنهج ألنه يريد أن يعرف  
، واملعلومات روضة الطالبني آبمونتاي بكليمنتان اجلنوبيةعهد ضوء النظرية املعرفية مب

واثئق. وأما نوع هذا البحث هو حبث بة أو العمليات الَت جتري فيها و و تكاملنطوقة أو امل
عملية تدريس القواعد النحوية يف املعهد  حتليلي حبيث يكون الباحث أن يصفو وصفي 

ات يف عملية املستخدم ، وإجياد الطرائق التدريسية والتقومي التدريسيةآبمونتاايلطالبنيروضة
تدريس القواعد النحويةمبعهد روضة الطالبني. وكذلك اكتشاف املشكالت التدريسية يف 

 تدريس القواعد النحوية املوجودة يف املعهد روضة الطالبني وكيف حلوهلا. 
  

                                                           
، 0، ر. 0لسانيات، ج. مائة رمحوايت، البيئة اللغوية يف تعليم اللغة العربية: دراسة حالة يف معهد الرشيد ومعهد التنوير بوجونغورو، 0
 .90(، ص. 7104)
 .080(، ص. 7116 ) منذر عبد احليمد الضامن، أساسيات البحث العلم )عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع،7

3Lexi J Moleong, Metodologi PenelitianKualitatif. (Bandung : Remaja Rosdakarya,2014),  hlm.4. 
4Ary et all dalam Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab (Malang:Hilal,2010), hlm. 71 
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 حضورالباحث -ب
أن حضور الباحث يف امليدان حمتاج، كان الباحث يف عملية البحث النوعي  

ور حض0ت. وحضوره مطلقا يف كل العملية الَت تتعلق ابلبحث.كأداة يف مجع البياان
للحصول على البياانت الصحيحة عند مجع  عامل معني هوالباحث يف مكان البحث 

عملية تدريس القواعد  يلعب دورا كبريا وضروراي عند حبثالبياانت، وحضور الباحث 
، النوعيهو البحث ألن هذا البحث  .املعهد روضة الطالبني آبمونتاييف النحوية 

تدريسالقواعد ىل عملية إالبحث لينظر مباشرة  جدا يف مكان فحضور الباحث مهم
 .النحوية يف ضوء النظرية املعرفية مبعهد روضة الطالبني آبمونتاي كليمنان اجلنوبية

مع ا، ألنه كأدة من أدوات البحث وجالنوعييلزم حضور الباحث يف البحث و  
 .والطالب نيمع املعلم عيشبحيث يكاملالحظ واملشاركحضور الباحث   ،البياانت. إذا

، والتثليث والواثئق ،واملقابلة ،ويف هذا البحث يستخدم الباحث املالحظة
 على مجع البياانت.  ابملصادر

 مصادر البياانت -ج
البياانت  مصادرمصادر البياانت هى من األمور املهمة حَلّل املشاكل يف البحث،

هي األقوال واألفعال واألحوال، واألخرى املصادر الثانوية مثل  كيفيحبث ال األساسية يف
 وسيأيت بياهنما: 6الواثئق وغريها.

 املصادر األساسية .0
 تدريس القواعد النحوية يف املعهد روضة الطالبني آبمونتاي،وهي عملية 

ه. وهذه املصادر لكشف الطريقة والتقومي التدريسية، فيواملتعلم، واملعلم
                                                           

5Pascasarjana UIN Maliki Malang, Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi dan Makalah, (Malang, 

2014), hlm. 35. 
6Lexi J Moleong Ibid,Metodologi Penelitian.... , hlm. 157. 
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ومشكالت تدريس القواعد النحوية وحلوهلا يف ضوء النظرية املعرفية  مبعهد روضة 
 الطالبني.

 املصادر الثانوية .7
مدير املعهد روضة الطالبني واملوظفون فيه. وهذه املصادر لكشف دليل وهي 

 جناح ذلك املعهد يف املسابقة لقراءة الكتب الرتاثية.
 أسلوب مجع البياانت -د

 املالحظة .0
الحظة هي وسيلة من وسائل مجع البياانت أو املعلومات بل لعلها من أدق امل

الدراسات املتقدمة، فهي تستعمل ىف كل يف ستخدامها اوسائل البحث، وميكن 
أنواع البحوث وخباصة ىف املسح والتجريب، بل ميكن القول أن التجربة العلمية 

حافظ العواملة أن  وذهب انئل 2هي عبارة عن مالحظة مضبوطة مسيطر عليها.
املالحظة  مبعىن البسيط هي اإلنتباه العفوي إىل حادثة أو ظاهرة أو أمرما، أما 
املالحظة العلمية فهي: انتباه مقصود ومنظم ومضبوط للظاهراة أو احلوادث أو 
األمور بغية اكتشاف أسباهبا وقوانينها. أو هي كل مالحظة منهجية تؤدي إىل 

ت املدروسة وعن العالقات بني عناصرها وبينها وبني الكشف عن دقائق الظاهرا
 3الظاهرات األخرى.

 :وتنقسم املالحظة إىل قسمني
حيث يقوم املالحظ بدور املتفرج، (،Non-participan)شاركةالحظة بدومنامل -أ

 وقد تكون.
                                                           

 .23ص. (،۹۱۹۱عّمان: دار جمدالوي للنشر، )، البحث و أساليبهمناهج ، وأصحابه سامى عرفيج2
 .802(، ص.  7113)دمشق: دار الفكر املعاصر،  ،البحث العلمي أساسية النظرية وممارسة العمليةرجاء وحيد دويدري،3
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حيث يعيش الباحث احلدث نفسه، من (،Participant)الحظة ابملشاركةامل -ب
الَت يالحظها، ومن مزااي املالحظة ابملشاركة، أهنا ويكون عضوا يف اجلماعة 

تعطي معلومات غزيرة للباحث وإملاما ابلظاهرة ومصداقية أكرب يف 
املعلومات، ولكن يعاب عليها، أن متيز الباحث فيها ممكن يف استخالصه 

 9ومجعه للبياانت.
واملالحظة الَت يستخدمها الباحث ىف هذا البحث هي املالحظة 

عملية ألن الباحث سيشارك كاملة ىف امليدان لنيل البياانت عن  املشاركة،
تدريس القواعد النحوية يف ضوء النظرية املعرفية مبعهد روضة الطالبني 

مونتاي كليمنتان اجلنوبية ملعرفة الطرائق التدريسية، والتقومي يف تدريس آب
ك ومشكالت تدريس القواعد النحوية وحلوهلا يف ذل ،القواعد النحوية

املعهد. ويقوم الباحث مبالحظة عملية تدريس القواعد النحوية يف ذلك 
 املعهد، فيكتب ويسجل البياانت الذي حيتاج اليها.

 املقابلة .7
املقابلة هى عملية تتم بني الباحث وشخص آخر أو جمموعة أشخاص، 

 01تطرح من خالهلا أسئلة، ويتم تسجيل إجابةهم على تلك األسئلة املطروحة.
تعترب املقابلة استبياان شفواي )حمادثة موجهة بني الباحث والشخص أو أشخاص 
آخرين هبدف الوصول إىل حقيقة أو موقف معني، يسعى الباحث للتعرف عليه 
من أجل حتقيق أهداف الدراسة( وإذا كانت املقابلة الشخصية واحدة من أكثر 

الضرورية، فقد تبدو هذه الوسائل الفعالة يف احلصول على البياانت واملعلومات 
                                                           

 .870رجاء وحيد دويدري، نفس املرجع، ص.  9
 .90منذر عبد احلميد الضامن، أساسيات البحث العلمي، ص. 01
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الوسيلة سهلة ابلنسبة للشخص الذي الخربة له هبذا األسلوب، يف حني أن 
 أسلوب املقابلة ليس جمرد اإللتقاء بعدد الناس.

 00أما أنواع املقابلة فهي:و 
قد تكون املقابلة فردية وقد تكون مجاعية، وإن كان معظم املقابالت  -أ

سابقا، على أن مثة  كر موقف خاص مع فرد واحد كما ذ تتم يف
 مقابالت مجاعية تثبت فائدهتا.

في األوىل توجه أسئلة قد تكون املقابلة مقيدة وقد تكون حرة، ف -ب
ة، وترتيب معني لكل مسؤول، وتقتصر اإلجابة على نبطريقة مقن

اختيار من استجاابت حمددة سلفا، وواضح أن هذا النوع من املقابلة 
عن نفس املسؤول واجتاهاته علمي دقيق، ولكنه جامد اليفصح 

 وميوله بوضوح.
املقابلة املربجمة: وفيها تكون األسئلة حمددة مسبقا من قبل الباحث، -ج

وكذلك تسلسل األسئلة، وغالبا ما يتقيد الباحث هبذه األسئلة، وال 
مينع ذلك من طرح أسئلة غري حمددة مسبقا، وقد يستدعى ذلك 

 هلامة.إشارة إجابة املبحوث لبعض التساؤالت ا
وعند مذهب خالد حسينمصلح وأصحابه أن تصنيف املقابلة من حيث 

 طبيعة األسئلة إىل نوعني: 
املقابلة املقننة، حيتوي على أسئلة موضوعة سلفا وبشكل دقيق  .0

 وحمددة اإلجابة.
 

                                                           
 .876-878ص.   نفس املرجع، ،رجاء وحيد دويديري00
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املقابلة غري املقننة، اتصف هذا النوع من املقابلة ابملرونة واحلرية الىت  .7
 07عن نفسه بصورة تلقائية.تتيح للمفحوض التعبري 

 املقابلة املقننة وغري املقننةفاختارالباحث املقابلة  السابقني ومن النوعني
روضة عهد يف ضوء النظرية املعرفيةمببتدريس القواعد لنيل البياانت املتعلقة 

 الطالبني آبمونتاي كليمنتان اجلنوبية.
ب( مع  النحو،قواعد واملقابلة يف هذا البحث جتري مع: أ( معّلم 

 عهداملألن مستوى الفصل يف ذلك الطالب يف الفصل الكتاب"اسعاف الطالبني"
وهتدف هذه املقابلة ملعرفة أو جلمع البياانت املتعلقة  يُ َعب َُّر مبستوى اسم الكتاب.

روضة الطالبينبآمونتاي  عهد تدريس القواعد النحوية يف ضوء النظرية املعرفية مبب
 ن اجلنوبية.اكليمنت

 تأريخال .8
يسمى املنهج التأريخ احياان ابملنهج الواثئق وذلك امعاان يف أمهية التفرقة 
بني مناهج البحث عن طريق األداة الَت تستخدمها إذ يستخدم منهج التأريخ 
والواثئق كبيئة. ويعرف البحث التأرخيى أبنه عملية منظمة وموضوعية 

حقائق معينة واخلروج  الكتشاف األدلة وحتديدها وتقييمها من أجل إثبات
منها ابستنتاجات تتعلق أبحداث جرت يف املاض إنه عمل يتم بروح النوصى 

 08الناقد العادة البناء صميم ليحقق عرضا صادقا امينا لعصر ماضى.

                                                           
 .26(، ص. 0999)األردن: دار جمدالوي،  يف مناهج البحث العلمي وأساليبهخالد حسني مصلح وأصحابه، 07
 .21، ص. مناهج البحث العلمي وطرق كتابة الرسائل اجلامعةعبد الرمحن أمحد عثمان، 08
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أي النبذة عن املعهد روضة  ويستخدم الباحث هذا املنهج لنيل البياانت
، وغاية املعهد وأهدافه، نشأة اترخيتهليمنتان اجلنوبية مثل الطالبني آبمونتاي ك

 ودليل جناح الطلبة يف مسابقة قراءة الكتب وغريها.
 أسلوب حتليل البياانت -ه

املقابلة واملالحظة نظيما ولنيلها من البياانت تطلب حتليل البياانهتو عملية 
ويف هذا غريه. يف فهمها وخالصتها لكي  يفهمها والواثئق حىت يسهل الباحث 

ار الباحث أسلوب حتليل البياانت يف البحث الكيفي على مذهب البحث خيت
 : 04كما يلي(Miles and Huberman)ميلس وهوبرمان 

 البياانت  فيضخت .0

مور اهلامة، كيز حنو األختصار، اختيار األشياء الرئيسية، الرت إلخذ اأمعناه 
 ةواضحاألشياء الىت الفائدة فيها. إذن البياانت املختارة ستوضح صورة وإزالة 
 الباحث ألجل مجع البياانت التالية. وتسهل

وأما البياانت الَت سيجمعها الباحث يف هذا البحث فهي عملية تدريس 
قواعد النحو يف ضوء النظرية املعرفية مبعهد روضة الطالبني آبمونتاي، من انحية 

 طريقة التدريس املستخدمة والتقومي ومشكالت التدريس وحلوهلا.
 عرض البياانت  .7

 ااألهم  ىف هذو انت، فاخلطوة التالية هي عرض البياانت. ابعد اختيار البيو 
األمر يعىن أن يكون ترتيبا، واضحا، واختصارا، ومستمرا. إن هذا يفعله الباحث 

ويف هذا البحث سيعرض الباحث البياانت من أجل تسهيل ترتيب مجع البياانت. 
لنظرية املعرفية مبعهد روضة بنظام خاص عن عملية تدريس قواعد النحو فيضوء ا

                                                           
14Sugiono,MetodePenelitianKuantitatifKualitatifdan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 246. 
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الطالبني آبمونتاي، من انحية طريقة التدريس املستخدمة والتقومي ومشكالت 
 التدريس وحلوهلا.

 البياانت التحقيقية  استنباط .8

وتسجيل البياانت وما  ،اخلطوة التالية فهي أخذ خالصة البياانت وفهمها
فاستنتج واستنبط الباحث عنعملية تدريس القواعد النحوية فيضوء  أشبه ذلك.

النظرية املعرفية مبعهد روضة الطالبني آبمونتاي، من انحية طريقة التدريس 
 املستخدمة والتقومي ومشكالت التدريس وحلوهلا.

 :هذه صورة املكوانت يف حتليل البياانت عند ميلس وهوبرمان
 

  
 
 

  
 
 

 
 

  

بياانتعرض ال مجع البياانت  

 استنباط البياانت

 التحقيقية

اانتختفيض البي  
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 حتقيق صحة البياانت -و
باحث لل حصلت من هذا البحث حقيقيا، فالبياانت الىتليتقن الباحث 

 حبيث ال يبد وعشا أو مبجرد رمز. حتقيقها بعناية 
، والتحقيق من يدانيةالبياانت ىف امل صحة ليكون قادرا على التحقيق من

وألجل معرفة وحتقيق وتقسيط على البياانت سيقدم الباحث هذه النتائج الباحث 
 اخلطوات كما يلى:

تطويل املشاركة، يعىن حتقيق على اخلربات صادق أو كاذب لتقيني  .0
 .00الباحث فيها

لينتفع الباحث على بياانت أخرى و التثليثى، يعىن لتحقيق البياانت  .7
 06اانتابلوزن على ذلك البي

وهو أخذ البياانت من  وقام الباحث بتثليث ابملصادر     
فيفصح الباحث البياانت من مصدر  ،02مصادر خمتلفة أبسلوب واحد

واحد ملصدر آخر، مث يقارن نتائج مقابالت أي املقابلة مع انئب مدير 
 املعهد واملقابلة مع مدرس قواعد النحو واملقابلة مع الطلبة.

                                                           
15Lexy J Moleong, MetodePenelitianKualitatif,hlm. 327. 

 .02 .ص ،املرجع السابقعبد الرمحن أمحد عثمان، 06
17Sugiono,MetodePenelitianKuantitatif....., hlm. 330 
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 الفصاللرابع
 نتائج البحث وحتليلها ومناقشتها

 املبحث األول: حملة عن معهد روضة الطالبني آبمونتاي كليمنتان اجلنوبية 
 معهد روضة الطالبنينشأة اترخيية  -أ

( sungai malangالطالبني يقع يف قرية سوجناي مالنج ) كان معهد روضة
ويرأسه  7111، وهذا املعهد ُبين يف سنة كليمنتان اجلنوبيةHSUيف منطقة 

األستاذ كياهي احلاج أمحد معطي بن. وعدد الطلبة الذين يدرسون يف معهد 
م كامنعهد روضة  711. وقبل سنة بناءه عشر طلبةروضة الطالبني يف أول 

الطالبني بشكل "جملس تعليم" ويف ذلك اجمللس قرآءة مولد احلبشي ومسط الدرر، 
م صار معهدا يسمى معهد روضة الطالبني. واآلن قد تطور  7111ويف سنة 

  ذلك املعهد تطورا، فيتعلم كثري من الطلبة يف ذلك املعهد، فبعضهم جييؤون من
 لوسطى. ، وكليمنتان الشرقية،وكليمنتان اكليمنتان اجلنوبية

 وهدفه معهد روضة الطالبنيغاية  -ب
 الغاية .0

غاية معهد روضة الطالبني هي تكوين األجيال الذين يستوعبون الكتب 
أبخالق كرمية  املتخلقنيالرتاثية ليكونوا علماء العاملني الذاكرين وإمام املتقني 

 ومستعدين للخدمة يف اجملتمع.
 اهلدف .7

 علم الدين والعاملني العاملني تكوين الطلبة اخلالص قلبه واملتبحرين يف .أ
 واملتقني واملتخلقني أبخالق كرمية
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 إشراف الطلبة ليكونوا الدارسني املوثوقني  .ب
 نشر علوم الدين والذكر اىل اجملتمع تطهريا للقلب  .ت
تتكوين املؤسسة الَت ميكن أن تساعد الناس يف اجملتمع لتحسني   .ث

 اجلودة، وخاصة يف انحية العلم والذكر والفكر والعمل
 إعطاء القدوة احلسنة اإلسالمية يف احلياة، و ثقافة سامية إندونيسيا  .ج

 املدرسني حالة -ج
أكثر املدرسني املوجودين يف معهد روضة الطالبني مقيمون يف هذا 

ولكن هناك أيضا املدرسون الذين جييؤون من خارج املعهد وغري مقيمني  املعهد،
مدرسا.  80يف هذا املعهد. وأما عدد املدرسني يف معهد روضة الطالبني 

مدرسا غري مقيمني يف  9مدرسا للبنات، و 6مدرسا للبنني، و 06وابلتفصيل 
 املعهد. انظر يف اجلدوال:

 املدرسون للبنني املقيمون يف املعهد .0

 2 :اجلدول

  يف املعهدحالة املدرسني للبنني املقيمني
 املادة املدرس الرقم

األستاذ العامل الفاضل احلبيب حسني  0
 بن عاقل

مصطلح احلديث، لعوم 
 تفسري، وغريهاالقرآن،

 الفقه، التوحيد، والتصوف كياهي احلاّج أمحد معطي 7
 القرآن والتجويد األستاذ جماه الدين البكالوريوي 8
 الفقه والنحو األستاذ أمحد فوزي البكالوريوي 4
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 النحو األستاذ حسرايين 0
 الفقه والتوحيد األستاذ احلاّج ارمحين البكالوريوي 6
 النحو والصرف األستاذ حممد فكري اجلاوي 2
 القرآن والتجويد يالبكالوريو  األستاذ سيف البحر 3
 والصرفالقرآن  األستاذ خليل الرمحن البكالوريوي 9

 القرآن يالبكالوريو  األستاذ جماهد 01
 الصرف األستاذ مشس العارفني البكالوريوي 00
 القرآن األستاذ معمر كدايف البكالوريوي 07
 الصرف األستاذ أمحد شوبري البكالوريوي 08
 اللغة العربية/احلوار األستاذ أمحد سيوطي البكالوريوي 04
 العربية/احلواراللغة  األستاذ حممد أزوار 00
 التاريخ األستاذ حفراي النور البكالوريوي 06

 

 املدرسات للبنات املقيمات يف املعهد  .7
 1 :اجلدول

 للبنات املقيمات يف املعهد حالة املدرسات
 املادة املدرسة الرقم
 النحو األستاذة يوران ُحسنا 0
 النحو األستاذة اتليا مرين البكالوريوي 7
 الصرف يأستويت البكالوريو  األستاذة فطرة 8
 القرآن ياألستاذة نور حافظة البكالوريو  4
 اللغة العربية/احلوار ياألستاذة سيَت نور سفران البكالوريو  0
 القرآن األستاذة خرية النعيمة البكالوريوي 6
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 املدرسون للبنني وغري مقيمني يف املعهد  .8
 3 :اجلدول

 املعهد حالة املدرسني للبنني وغري مقيمني يف
 املادة املدرس الرقم
 الفقه كياهي احلاّج محدا جالد ليسانس 0
 علم الفلق كياهي احلاّج مسراين محدا ليسانس 7
 غسل اجلنازة كياهي احلاّج منتقى 8
 اخلطابة الدكتور نواوي عبد الرؤوف 4
 معرفة جهة القبلة الدكتور احلاّج حممد علمي 0
 القرآن والتجويد كياهي احلاّج سوهاميي 6
 الفقه والتصوف كياهي احلاّج حسني شوقاين 2
 املواريث األستاذ احلبيب صادق بن حممد السقاف 9

 

 الطلبة حالة  -د
 وأما أحوال الطلبة يف معهد روضة الطالبني  آبمونتاي كليمنتان اجلنوبية 

 كما يلي:  7102-706يف سنة 
 4اجلدول: 

 حالة الطلبة

 املرحلة الرقم
 الطلبة

 النساء الرجال
 - 91 الوسطى 0
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 77 88 الثانوية 7
 02 81 اجلامعة 8
 89 008 العدد 4

 ءة الكتبقرادليل جناح الطالب يف مسابقة  -ه
بعض اإلجنازات الَت حصل عليها طالب معهد روضة الطالبني يف جمال 

 مسابقة قراءة الكتب، وهو كما يف اجلدول التايل:
 ملرحلة األوىلمسابقة قراءة الكتب  .0

 5اجلدول: 

 احملصولة ملرحلة األوىلاإلجنازات 
 السنة الطبقة الفوز اجملال االسم الرقم
 7104 رجينسي 7 الفقه فتحا ُرَشِدي 0
 7104 رجينسي 7 النحو حممد راّيً ُحزيفي 7
 7104 رجينسي 8 األخالق كيكي موالان 8

 

 مسابقة قراءة الكتب ملرحلة الوسطى  .7
 6اجلدول 

 اإلجنازات احملصولة ملرحلة الوسطى
 السنة الطبقة الفوز اجملال االسم الرقم
 7101 رجينسي 0 الفقه موالان شافعي 0
 7107 رجينسي 0 أصول الفقه حممد فيصل أكرب 7
 7107 رجينسي 0 البالغة فوزي رمحان 8
 7107 رجينسي 0 النحو حممد زيَن العلم 4
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 7104 رجينسي 7 النحو حممد حبيب املباركي 0
 7104 رجينسي 0 أصول الفقه حممد ِارشاد 6
 7104 رجينسي 0 التاريخ أمحد منتهى 2
 7104 رجينسي 7 الفقه حممد بَ ْليا 3
 7104 رجينسي 7 التفسري أمحد نفرين 9

 7104 رجينسي 7 البالغة حممد زيَن العابدين 01
 7104 املخافظة 0 أصول الفقه حممد ِارشاد 00
 7102 رجينسي 0 التفسري ذّر الغفاريأبو  07
 7102 رجينسي 7 احلديث حممد زيس ساندي 08
 7102 رجينسي 8 األخالق حممد رضا سفري 04
 7102 رجينسي 8 النحو بيضاوي 00
 7102 رجينسي 8 البالغة حممد انصح الرضا 06
 7102 رجينسي 8 الفقه حممد يزيد فهمي 02

 

 العليامسابقة قراءة الكتب ملرحلة  .8
  7اجلدول: 

 اإلجنزات احملصولة ملرحلة العليا
 السنة الطبقة الفوز اجملال االسم الرقم
 7104 رجينسي 7 التفسري أمحد يوسف 0
 7104 رجينسي 0 احلديث حممد وحُي رمضان 7
 7104 رجينسي 0 الفقه حممد أنصاري صاحل 8
 7104 رجينسي 0 البالغة ألدي 4
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 7104 رجينسي 0 التصوف حممد مزكي إحسان 0
 7104 رجينسي 0 التاريخ حممد ِرضا 6
 7104 رجينسي 7 أصول الفقه حممد ِرضا أنصاري 2
 7104 املخافظة 0 احلديث حممد وحُي رمضان 3
 7104 املخافظة 8 الفقه حممد أنصاري صاحل 9

 7104 املخافظة 7 التصوف حممد مزكي إحسان 01
 7104 املخافظة 7 التاريخ حممد ِرضا 00
 7102 رجينسي 0 النحو حممد فتحا ُرَشِدي 07
 7102 رجينسي 0 التاريخ فتح الرمحن فخُرزي 08
 7102 رجينسي 0 البالغة كيكي موالان 04
 7102 رجينسي 8 الفقه حممد راّي ُحزيفي 00
 7102 رجينسي 8 األخالق حممد رفيع الدين 06
 7102 رجينسي 8 احلديث َسْفري مشس الدين نور 02
 

املبحث الثاين: عرض البياانت عن تدريس قواعد النحو مبعهد روضة الطالبني 
 آبمونتاي كليمنتان اجلنوبية

عهد روضة الطالبني مبتدريس قواعد النحو يف ضوء النظرية املعرفية  طرائق -أ
 كليمنتان اجلنوبيةآبمونتاي  

البد للمدرس أن يهتّم بطريقة التدريس ألن الطريقة التدريسية مهمة جدا      
يف حتقيق أهداف التدريس، ألن دور الطريقة التدريسية كان أساسا يف عملية 
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التدريس. وأما طريقة التدريس املستخدمة فيتدريس قواعد النحو يف معهد روضة 
 يلي: الطالبني آبمونتاي كليمنتان اجلنوبية وهى كما 

الطريقة الَت استخدمها املدرس عند تدريس قواعد سأل الباحث: "ما 
 "؟اجلنوبية املعهد روضة الطالبني آبمونتاي كليمنتانفي

"حنن نستخدم طريقة النحو والرتمجة  فقال األستاذ حممد فكري اجلاوي:
 0يف تدريس قواعد النحو يف هذا املعهد"

وقابل الباحث مع الدارسني الذين يدرسون يف فصل الكتاب "اسعاف  
 فقالالطالبني"ألن الفصل يف ذلك املعهد يُعرّب ابسم الكتاب الذي يُدرُس، 

املعهد روضة الباحث: "كيفخطوات التدريس عند تدريس قواعد النحو في
 اجلنوبية؟" الطالبني آبمونتاي كليمنتان

"خطوات تدريس قواعد النحو عند  وقال الطالب امسه فجري أضحى:
ما يدّرس املدرس يف عملية التدريس يف الفصل هى أن يشرح املدرس قاعدة 
النحو أوال مث يضرب عليها أمثلة، وهذه الطريقة أسهل يل أن أفهم املادة 

 7الدراسية".
واستنادا إىل نتيجة املقابلة السابقة مع الطالب عرف الباحث أن املراد  

الطالب هو تدريس قواعد النحو يف معهد روضة الطالبني  من إجابة ذلك
ابستخدام طريقة النحو والرتمجة و طريقة القياسية، ألن خطوات التدريس الَت قد 
شرحها الطالب موافقة بطريقة النحو والرتمجة و طريقة القياسية أي تقدم القاعدة 

 النحوية أوال مث تضرب عليها أمثلة.
                                                           

 م.71102من أبريل  00قواعد النحو األستاذ حممد فكري اجلاوي مبعهد روضة الطالبني يف التاريخ املقابلة مع مدرس 0
 م.71102من أبريل  2املقابلة مع الطالب امسه فجري أضحى مبعهد روضة الطالبني يف التاريخ 7
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تدريس قواعد النحو خطوات تدريس قواعد ونظر الباحث يف عملية  
النحو يف معهد روضة الطالبني هى أن يقدم ويشرح املدرس قاعدة النحو أوال مث 
يضرب عليها أمثلة وال ينتقل من قاعدة إىل قاعدة أخرى قبل أتكد الطلبة يف 
فهمها، ويكلف املدرس الطلبة حبفظ القاعدة واملفردات الَت وردت يف األمثلة، 

املفردات واجلمل مث يرتمجها للغة األوىل للطلبة. والكتاب الدرسي املستخدم ويقدم 
يف تدريس قواعد النحو هو كتاب "إسعاف الطالبني"، وهذا الكتاب ابملنهج 

 8القياسي.
كل خطوات تدريس قواعد النحو املذكورة من ضمن طريقة النحو  

 والرتمجة وكذلك مناسب ابلطريقة القياسية.
ابملقابلة مع انئب مدير معهد روضة الطالبني، سأل وقام الباحث 

املعهد روضة فيالطريقة الَت استخدمها املدرس عند تدريس قواعد الباحث:"ما 
 "؟اجلنوبية الطالبني آبمونتاي كليمنتان

"يف معهدان  :نائب مدير معهد روضة الطالبنيكاألستاذ حسرايين   وقال
التدريسية القدمية يف تدريس قواعد هذا عامة حنن كاملدرسني نستخدم الطريقة 

 4النحو مثل طريقة النحو والرتمجة".
ويف عملية تدريس قواعد النحو يف املعهد روضة الطالبني رأى الباحث أن      

املدرس يطبق طريقة السؤال واجلواب وهى بعد اإلنتهاء من شرح القاعدة واألمثلة 
كل نفر سؤاال واحدا أو أكثر أن أيمر املدرس كل الطالب أبن يصنع سؤاال، يف  

                                                           
 م.7102من مارس  02املالحظة عند تدريس قواعد النحو مبعهد روضة الطالبني يف التاريخ 8
 م.7102من أبريل  71املقابلة مع انئب مدير معهد روضة الطالبني األستاذ حسرايين مبعهد روضة الطالبني يف التاريخ 4
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وجواب. واألسئلة الَت ألقاها الطالب تُناَقُش وتُبحُث معا من خالل إشراف 
 0املدرس حىت توجد اإلجابة من تلك األسئلة.

وكذلك طريقة حبث املسائل حبيث عرض املدرس مجلة مفيدة حسب 
كثرية مثل: ما   املوضوع املعينة مثال: "رجل يف الدار"، من هذه اجلملة يتولد أسئلة

هى كلة رجل؟، هل هى اسم؟، كلمة رجل من أي اسم؟، وكم أنواع االسم؟، 
وكم عالمات االسم؟، وما هى؟، وغري ذلك حىت يتعمق الطالب يف تلك 

 6املادة.
ومن نتيجة املقابالت واملالحظة السابق بياهنا عرف الباحث أن معهد  

خدم طريقة النحو والرتمجة والطريقة روضة الطالبينبآمونتاي كليمنتان اجلنوبية يست
 القياسية وطريقة السؤال واجلواب وطريقة حبث املسائل يف تدريس قواعد النحو.

عهد روضة الطالبني مبتدريس قواعد النحو يف ضوء النظرية املعرفية تقومي  -ب
 كليمنتان اجلنوبية  آبمونتاي

آبمونتاي  كيفية تقومي تدريس قواعد النحو يف معهد روضة الطالبني 
كليمنتان اجلنوبية ختتلف بكيفية تقومي تدريس قواعد النحو يف املعاهد أو 
املدارس اإلسالمية األخرى. فتقوميتدريس قواعد النحو يف معهد روضة الطالبني 
ابستخدام كيفية الَت مساها معهد روضة الطالبني تدريب ب"الشاهد" كاملقابلة 

 األتية:
مبعهد روضة الطالبني:"كيف تقومي سأل الباحث مدرس قواعد النحو 

 اجلنوبية؟"   املعهد روضة الطالبني آبمونتاي كليمنتانتدريس قواعد النحوفي
                                                           

 م.7102من مارس  01املالحظةعند تدريس قواعد النحو مبعهد روضة الطالبني يف التاريخ 0
 م.7102أبريل من  2املالظة عند تدريس قواعد النحو مبعهد روضة الطالبني يف التاريخ 6
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قال األستاذ فكري اجلاوي: "تقومي تدريس قواعد النحو يف معهدان هذا  
بتقدمي حفظ قاعدة النحو واالختبار ابستخدام تدريب"الشاهد"، وتدريب 
"الشاهد" هذا أسهل من كل  كيفية تقوميات تدريس قواعد النحو. وحنن نُقوِّم 

 األسبوع، الطلبة على األقل يف األسبوع مرتني وعلى األكثرثالث مرات يف
ونعطي الطلبة الوقت إلجابة األسئلة الَت قد أعطاان نصف الساعة ونصف 

 2الساعة لنناقش مجاعة عميقا األسئلة الَت قد أجاهبا الطلبة. "
لتحقيق صدق البياانت الَت قد شرح املدرس السابق قام الباحث 

يس قواعد ابملالحظة، فهو كما يلي: رأى الباحث عند املالحظة أثناء تقومي تدر 
النحو أن تدريسقواعد النحو يف معهد روضة الطالبني ابستخدام كيفية تدريب 

 3"الشاهد"، وهو كما يلي:
 8اجلدول 

 جدول "الشاهد"
 السؤال: إن زيدا كان قائما -

 ليش األخري (7عالمة ) عامل ليش األول حمل حكم (0عالمة ) كلمة الشاهد
    اخلربحرف توكيد ونصب تنصب االسم وترفع  إنّ 
 زيدا

 اسم
 فعل
 اسم
 اسم

 تنوين
 ق ت
 إسناد
 تنوين

 نصب
 مبين
 مبين

 نصب

- 
- 
 رفع
- 

 اسم إن
- 

 اسم كان
 خرب إن

 إن
- 

 كان
 كان

 ف ظ
 م ع ف
 م ع ف
 ف ظ

 إسم مفرد
فعل ماض 

 انقص
 اسم مفرد

- 

 كان
 هو

 قائما
                                                           

 م.71102من أبريل  00املقابلة مع مدرس قواعد النحو األستاذ فكري اجلاوي مبعهد روضة الطالبني يف التاريخ 2
 م.7174من مارس  02ملالحظة عند تقومي تدريس قواعد النحو مبعهد روضة الطالبني يف التاريخ 3
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 إناجلملة من كان وامسها وخربها يف حمل رفع خرب 
 الشرح:

 ف ق: فتحة ظاهرة .0
 ق ت: قبول التاء .7
 م ع ف: مبين على الفتح .8

 وإذا جنعلها يف اجلملة كما يف تدريب اإلعراب فهي كما يلي:
 إن: حرف توكيد ونصب تنصب االسم وترفع اخلرب .4
 زيدا: اسم إن منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد، وإخل...... .0

إستخدمها املدرس عند تقومي تدريس قواعد وأما أداة التقومي الَت 
 اجلنوبية فهي كما يلي: املعهد روضة الطالبني آبمونتاي كليمنتانالنحوفي

سأل الباحث: "ما هىأداة التقومي الَت إستخدمها املدرس عند تقومي 
 اجلنوبية؟" املعهد روضة الطالبني آبمونتاي كليمنتانتدريس قواعد النحوفي

ري اجلاوي: "حننُنقوُِّم الطلبة إبعطاء اإلختبار مرتني قال األستاذ حممد فك
أو ثالث مرات يف األسبوع كما قد شرحت من جديد، وبعد األحيان حنن نُقوُِّم 
الطلبة واحدا فواحدا بطريقة املناقشة يعين أن نعطيهم أسئلةمباشرة قُ بَ ْيَل بدء 

اإلنتهاء من شرح  عملية التدريس ملراجعة الدرس السابق، أو أثناء التدريس بعد
القاعدة واألمثلة ملعرفة فهم الطالب يف ما قد ُشرَِح. فنأمر الطالب أبن جييبها 
إبجابة صحيحة. وإن كان اجلواب منه خطأ فنأمر طالبا آخر أبن جييب ذلك 
السؤال إبجابة صحيحة، وإن كان اجلواب خطأ مرًة أخرى فنأمر مرة اثنية 

جلواب صحيحا. وإن كان اإلجابة منهم طالبا آخر وهلّم جرى، حىت يكون ا
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غري صحيحة فنحن كاملدرس سنصّحح اإلجابة من ذلك السؤال حىت يعرف 
 9الطالب اإلجابة الصحيحة. "

والشرح السابق مناسب بقول الطالب امسه احلاج حممد فاضل حافظ 
حينما يسأل الباحث بنفس السؤال أنه قال: "التدريب الذي أعطى األستاذ 

اجلاوي بشكل وظيفة املنزل أو الوظيفة يف الفصل وأيضا إبعطاء حممد فكري 
األسئلة مباشرةقُ بَ ْيَل بدء عملية التدريس ملراجعة الدرس السابقأو أثناء 

 "01التدريس.
وسأل الباحث إلىالطالب امسه عبد الرحيم: "هل هناكاختبار ختم 

جيوز له أن يصعد  الكتابلمعرفة استيعاب الطالب يف املواد الدراسية أو ملعرفة من
 إىل مستوى كتاب األعلى؟ "

فقال عبد الرحيم: "يف هذا املعهد هناك اختبار ختم الكتاب ملعرفة 
استيعاب الطالب يف املواد الدراسية أو ملعرفة من جيوز له أن يصعد إىل مستوى  

 00كتاب األعلى."
وسأل الباحث عن التغذية الراجعية من املدرس: "هل هناك تصحيح 

 أو التغذية الراجعية من املدرس يف الوظيفة الَت قد مجع الطالب؟" األخطأ
فقال مدرس قواعد النحو: "والوظيفة الَت قد مجع الطالب، إما الوظيفة 
اإلختبارية يف الفصل وإما الوظيفة املنزل نناقشها معا بطريقة أن نبحثها يف 
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لذكر السبورة. وإن كان هناك جواب خطأ فنحن كاملدرس نرشد الطالب 
 07الدرس السابق حىت ُوجَد اجلواب الصحيحفي هذه املناقشة."

واألسئلة يف اإلختبار يف الفصل أو اإلختبار يف وظيفة املنزل مناسبة مبا 
قد درسه الطالب عند تدريس قواعد النحو كما شرحه األستاذ فكري اجلاوي 

 حينما يقوم الباحث ابملقابلة، كما يلي:
يف اإلختبار مناسبة مبا قد درسه الطالب  سأل الباحث: "هل األسئلة

يف عملية تدريس قواعد النحو مبعهد روضة الطالبني آبمونتاي كليمنتان 
 اجلنوبية؟"

فقال املدرس: "واألسئلة الَت وضعنا يف اإلختبار مناسبة مبا قد درسه 
 08الطالب، وال ميكن أن نضع األسئلة اإلختبار فوق طاقتهم."

مبا قد قاله الطالب اسه خري األصحاب حينما والبيان السابق موافق 
يسأله الباحث بنفس السؤال، أنه قال: "أظن أن األسئلة يف التدريب قد كانت 
مناسبة مبا قد درسنا يف عملية تدريس قواعد النحو. وال أجد سؤاال الذي ال 

 04سبق لنا درُسه."
 من نتيجة املقابالت واملالحظات السابقات عرف الباحث أن تقومي

تدريس قواعد النحو يف معهد روضة الطالبني ابستخدام تقومي اإلختبار من 
خالل تقدمي احلفظ، والتدريب ابجلدول الذي مساه معهد روضة الطالبني 
التدريب ب"الشاهد"،ووظيفة املنزل،وقد تكون التقومي  مباشرة من خالل 
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املدرس. وأما ويف كل التقوميات تصحيح األخطأ من  .السؤال واجلواب واملناقشة
األسئلة الَت وضعها املدرس يف اإلختبار مناسبة مبا قد درسه الطالب يف عملية 

عملية التقومي يف ذلك املعهد مرتني أو ثالث مرات يف كانت و  التدريس.
وهذا يسّمىباختبار التكويين. وهناك أيضا تقومي ختم الكتاب وهذا  األسبوع

 .ُيسمى ابختبار النهائي
النظرية املعرفية مبعهد  ضوء قواعد النحو وحلوهلا يفتدريس  مشكالت .6

 روضة الطالبني آبمونتاي كليمنتان اجلنوبية
مشكالت تدريس قواعد النحو وحلوهلا من انحية استخدام الطريقة  -أ

 التدريسية
قام الباحث ابملقابلة وسأل إىل املدرس:"ما املشكالت الَت وجدها     

 املعهد روضة الطالبني آبمونتاي كليمنتاناملدرس عند تدريس قواعد النحوفي
،وما حماوالت املدرس حللول تلك املشكالت عند تدريس قواعد ؟اجلنوبية
 "؟اجلنوبية املعهد روضة الطالبني آبمونتاي كليمنتانالنحوفي

فشرح األستاذ حممد فكري اجلاوي: "وأما بعض مشكالت تدريس 
يف تدريس قواعد النحو قواعد النحو يف هذا املعهد هى كسالن الطالب 

بسبب عدم معرفتهم أمهية علم قواعد النحو، واحللول منا كاملدرس هى أن 
نشرح هلم أمهية علم قواعد النحو وفوائدها مثال: حنن نشرح هلم أن فائدة 
قواعد النحو هى لفهم القرآن الكرمي واحلديث الشريف ولقرآءة الكتب 

مي هو أم العلوم، كل علوم يوجد فيه مثل الرتاثية الدينية العربية. والقرآن الكر 
علوم الدنيا  والسيم علوم اآلخرة. لفهم القرآن الكرمي واحلديث الشريف 
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عميقا حنتاج إىل استيعاب اللغة العربية، واللغة العربية ال خيلو من علم النحو 
 00ألن علم النحو هو أساس يف علم اللغة العربية."

اوي: "بعض الطالب الذين يتعلونفي وشرح األستاذ حممد فكري اجل    
هذا املعهد متخرجون يف املدارس احلكومي العمومية )غري دينية( حيث مل 

وغريها.ومن الضروري فإن  SMPإطالقا مثل اللغة العربية  يوجد فيهادرس
هؤالء الطالب يواجهون نوعا من الصعوبة يف فهم املصطلحات اجلديدة يف 

وضيح تلك املصطلحات النحوية إليهم جمال النحو كما يصعب للمدرس ت
بطريقة سريعة ألهنا تعترب مادة جديدة ابلنسبة إليهم حبيث مل يسبق هلم َتعل ُم 
تلك القواعد النحوية. وهذا ابإلضافة إىل وجود عدد من الطالب الضعيفة 

 لكلتاواحلّل ذكاء حبيث ال يستطيعون فهم املواد الدراسية النحوية كامال. 
س و الدر  مواعدصة هلما خارج ةاملخخس اإلضافيو عطاء الدر إ املشكلتني

ة، وعادة بعد العصر أو ليلًة. وأما املدرس الذي يعطي الدرس األساسي
اإلضايف أان بنفسي أو آمر مدرسا آخر أبن يعطي الدرس اإلضايف ايل ذلك 
الطالب. ويف الدرس اإلضايف حنن نكّلف الطالب حبفظ قاعدة النحو 

 06 كل اللقاء لكي يتعّود الطالب ويفهم كثريا."وإعطاه تدريبا يف
وشرح األستاذ حممد فكري اجلاوي: "أحياان، وجود الطالب ليس له     

اهلمة يف التعلم، رمبا بسبب كراهته يف مدرسه. إذا كان الطالب ال حيب 
مدرسه فكيف هو  حيب درسا الذي ألقاه املدرس. واحلّل هو البد لنا  

املة الصحابة أو كأننا جنعله صاحبا أو صديقا مثال: كاملدرس أن نعامله مع
                                                           

 م.71102من أبريل  00املقابلة مع مدرس قواعد النحو األستاذ حممد فكري اجلاوي مبعهد روضة الطالبني يف التاريخ 00
 م.71102من أبريل  00املقابلة مع مدرس قواعد النحو األستاذ حممد فكري اجلاوي مبعهد روضة الطالبني يف التاريخ 06



61 

 

 
 

حنن نلعب معه كرة الطويلة وكرة القدم معا، ولكن ال ننسا احلدود أي 
حدودان كاملدرس. حىت ذلك الطالب حيّبنا كاملدرس فيحب درسا الذي 

 02ألقاان."
وشرح األستاذ حممد فكري اجلاوي بقوله: "ومن املشكالت أيضا     

وجود طالب ليس له ثقة بنفسه وهو يشعر أبنه طالب أجهل يف الفصل، 
واحلّل منا هو أن نعطي إليه الدوافع أبن نقول: "كنت جاهل يف علم النحو 
بل أجهل الناس يف الفصل ولكن بسبب جهودي ومهَت يف التعلم ومطالعة 

ب، واآلن أكون مدرَس قواعد النحو أمامكم مجيعا." ونشرح إليه أنين الكت
حينما أدرس طالب جاهل بل أجهل منك اآلن، ولكن اآلن صرَت مثل 
هذا بسبب جهد وِجّد ومهة وغري ذلك، فال أبس أن نكذب قليال. وميكن 
أيضا أن نعطيه قصة أو سرية الصاحلني القادمني الذين يطلبون العلم مبشقة، 

 03كن بسبب جهود ومهتهم صاروا رجال الدين وغري ذلك."ول
من نتيجة املقابالت السابقات وجد الباحث املشكالت وحلوهلا     

 الكثرية يف تدريس قواعد النحو من انحية استخدام الطريقة التدريسية وهى:
كسالن الطالب يف تدريس قواعد النحو بسبب عدم معرفتهم  (0

دريس قواعد واحلّل هو شرُْح فوائد تأمهية علم قواعد النحو، 
 النحو إىل الطالب

وجود الطالب الذين خترجوا يف املدارس احلكومي العمومية )غري  (7
دينية( حيث مل يوجد فيها درس اللغة العربية إطالقا. ومن 
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الضروري فإن هؤالء الطالب يواجهون نوعا من الصعوبة يف فهم 
صعب للمدرس املصطلحات اجلديدة يف جمال النحو كما ي

توضيح تلك املصطلحات النحوية إليهم بطريقة سريعة ألهنا تعترب 
مادة جديدة ابلنسبة إليهم حبيث مل يسبق هلم َتعل ُم تلك القواعد 
النحوية. وهذا ابإلضافة إىل وجود عدد من الطالب الضعيفة 
ذكاء حبيث ال يستطيعون فهم املواد الدراسية النحوية كامال، 

املشكلتني إعطاء الدروس اإلضافية املخخصة هلما  واحلّل لكلتا
خارج مواعد الدروس األساسية، وفيه ُيكّلُف الطالب حبفظ 

 قاعدة النحو وإعطاه تدريبات خاصة يف كل اللقاء
وجود الطالب ليس له اهلمة يف التعلم، رمبا بسبب كراهته يف  (8

  مدرسه، واحلّل هو البد للمدرس أن يعامله معاملة الصحابة أو
كأن جيعله صاحبا أو صديقا،وال ننسا احلدود أي حدودان  

 كاملدرس
وجود طالب ليس له ثقة بنفسه وهو يشعر أبنه طالب أجهل  (4

يف الفصل، واحلّل هو إعطاء الدوافع إليه، مثال إبعطاء قصة 
سرية الصاحلني القادمني الذين يطلبون العلم مبشقة ولكن بسبب 

 لدين.جهد وجّد ومهة قوية صاروا رجال ا
مشكالت تدريس قواعد النحو وحلوهلا من انحية استخدام تقومي  -ب

 التدريس
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وأما مشكالت تدريس قواعد النحو وحلوهلامن انحية استخدام تقومي     
تدريس القواعد النحوية مبعهد روضة الطالبني آبمونتاي كليمنتان اجلنوبية  

ذلك املعهد، فهو   كما يف املقابلة الَت قامها الباحث مع املدر والدارس يف
 كما يلي:

سأل الباحث إىل املدرس:"ما املشكالت الَت وجدها املدرس عند القيام 
 املعهد روضة الطالبني آبمونتاي كليمنتانبتقومي تدريس قواعد النحوفي

اجلنوبية؟.وما حماوالت املدرس حللول تلك املشكالت عند تدريس قواعد 
 "؟اجلنوبية كليمنتاناملعهد روضة الطالبني آبمونتاي  النحوفي
قال األستاذ حممد فكري اجلاوي: "وأما مشكلة تدريس قواعد النحو     

يف انحية التقومي غري موجود ولكن من نتيجة تقومي تدريس قواعد النحو 
نظران وعرفنا َمن له قيمة غري جيدة ِمن الطالب، وأنمر من له قيمة غري 

يف املسكن ال يقل عن  جيدة أبن يصنع جدول املطالعة اخلاصة لنفسه
نصف الساعة يف اليوم. وهذا األمر ليس فقط ملن له قيمة غري جيدة بل 
جلميع الطالب ولكن ملن له قيمة غري جيد مأكد، وطبعا حنن نراقب دائما 
فهل هو قد طالع كتابه يف املسكن أم ال؟ بقريقة أن نسأله قبل بدء 

يف املسكن نصف التدريس واحدا فواحدا بسؤال: هل طالعت كتابك 
 09الساعة أم ال؟ ."

وسأل الباحث إلىالطالب امسه خري األصحاب:"ما املشكالت الَت     
املعهد روضة الطالبني وجدها الدارس عند تقومي تدريس قواعد النحوفي

                                                           
  م.71102من أبريل  00 يف التاريخ املقابلة مع مدرس قواعد النحو األستاذ حممد فكري اجلاوي مبعهد روضة الطالبني09



68 

 

 
 

اجلنوبية؟. وماحماوالت الدارس حللول تلك املشكالت  آبمونتاي كليمنتان
 د روضة الطالبني آبمونتاي كليمنتاناملعهعند تقومي تدريس قواعد النحوفي

 اجلنوبية؟"
"مشكلة تقومي تدريس قواعد وقال الطالب امسه خري األصحاب:     

النحو عند رأيي هى أحياان اان ال أستطيع أن أحفظ الوظيفة الَت كّلَفها 
املدرس ألين طالب جامي يف هذا الفصل لذلك ليس يل وقت واسع حلفظ 

يف اجلامعة   واستغرق من وقَتظيفَت يف اجلامعة، تلك الوظيفة بسبب كثرة و 
كثريا. واحلل  هو: هناك رخصة من املدرس يعين جيوز يل أن أفّوض حفظي 
إىل املشرف املعنّي يف املسكن خارج وقت تفويض احلفظ يف الفصل، وذلك 

 71املشرف هو الذي عيّنه املدرس يل."
من نتيجة املقابالت السابقات وجد الباحث املشكالت واحللول من    

انحية استخدام التقومي يف تدريس قواعد النحو مبعهد روضة الطالنب 
 آبمونتاي كليمنتان اجلنوبية وهى:

وجود الطالب الذي حصل على قيمة غري جيدة يف اإلختبار،  (0
ملطالعة واحلّل هو أن أيمر املدرس ذلك الطالب بصنِع جدول ا

 خاصًّا لنفسه على األقّل نصف الساعة يف اليوم
وجود الطالب لديه وقت ضيق حلفظ الوظيفة الَت أوجبها  (7

املدرس حىت ال يستطيع أن يفّوض حفظه يف وقت معنّي، واحلّل 
من املدرس هو إعطاء رخصة له يعين جيوز له أن يفّوض حفظه 
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احلفظ يف إىل املشرف املعنّي يف املسكن خارج وقت تفويض 
 الفصل، وذلك املشرف هو الذي عّينه املدرس له.

 املبحث الثالث: مناقشة نتائج البحث
عهد روضة الطالبني مبتدريس قواعد النحو يف ضوء النظرية املعرفية طرائق  -أ

 كليمنتان اجلنوبيةآبمونتاي  
طريقة التدريس هى الطريقة لتحقيق أهداف التدريس وال ميكن حتقيقها 

التدريس. وأما الطرئق  املهمة يف الطريقة التدريسية حتّل حملّ  بدوهنا، إذْ 
يف تددريس قواعد النحو مبعهد روضة الطالبني هى طريقة النحو  املستخدمة

والرتمجة، وطريقة القياسية، وطريقة السؤال واجلواب، وطريقة حبث املسائل. 
 وسيأيت بياهنا:

 طريقة النحو والرتمجة .0
ى إحدى طرائق التفكري الداخلي وهذا طريقة النحو والرتمجة ه 

وهتتم النظرية مناسب ابلنظرية املعرفية الَت تستخدم العقل الداخل
املعرفية بدراسة العمليات العقلية الداخلية الَت حتدث داخل عقل 

 70املتعلم من كيفية اكتسابه للمعرفة وتنظيمها وختزينها يف ذاكراته.
أن طريقة النحو والرتمجة  وكما قد شرح رشدي أمحد طعيمة وأصحابه

هى إحدى طرائق التدريس وفقا للنظرية املعرفية ألهنا وسيلة لتنمية 
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وتدريس قواعد النحو لرتقية مهارة  77ملكات العقل والطريقة التفكري.
القراءة والكتابة ابستخدام هذه الطريقة كان فّعاال ألن مزية طريقة 

ون اللغات الثانية النحو والرتمجة هى أن الدارسني الذين يتعلم
بواسطتها يسيطرون على مهارات القراءة والكتابة يف وقت أقصر من 

ومن خطوات  78غريهم ممن يتعلمون هذه اللغات بطرق أخرى.
استخدام طريقة النحو وترمجة يف تدريس اللغة هى تزويد الطالب 

حىت إذا قرأ الطالب النصوص العربية  74املفردات مث يكلفهم حبفظها.
فيفهم املعىن ألن لديهم عددا كبريا من املفردات.  إذا،  اجلديدة

استخدام طريقة النحو والرتمجة يف تدريس قواعد النحو لرتقية مهارة 
القراءة والكتابة كان فّعاال،  وهذا مناسب بغاية معهد روضة 
الطالبني وأهدافه يعنيتكوين األجيال الذين يستوعبون قراءة الكتب 

اح معهد روضة الطالبني يف تنمية مهارة القراءة الرتاثية. وهذا سبب جن
أي أنه يستخدم طريقة النحو والرتمجة يف تدريس قواعد النحو لرتقية 

 مهارة القراءة حىت ينجح.
 الطريقة القياسية  .7

الطريقة القياسية هى إحدى طرائق التفكري الَت يستخدمها   
الفكر يف القياس يعين 70العقل يف الوصول من املعلوم إىل اجملهول،

                                                           
م(،  7101، )القاهرة: دار الفكر العريب، املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة وآخرون، 77

 .730، ص.0ط. 

 .730، املرجع نفسه، ص. وآخرونرشدي أمحد طعيمة 78
 . 738، املرجع نفسه، ص. رشدي أمحد طعيمة وآخرون74
 .297ص.،املرجع السابق، شدي أمحد طعيمةر 70
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، أي ينتقل من القاعدة العامة إىل احلاالت اجلزئية بناء على القاعدة
. وهذا مناسب ابلنظرية القانون العام إىل ااحلاالت اخلاصة من

وهتتم النظرية املعرفية بدراسة املعرفية الَت تستخدم العقل الداخل
ن كيفية العمليات العقلية الداخلية الَت حتدث داخل عقل املتعلم م

وكما قال رشدي  76اكتسابه للمعرفة وتنظيمها وختزينها يف ذاكراته.
أمحد طعيمة أن الطريقة القياسية هى إحدى طرائق التدريسية وفقا 

،ألهنا وسيلة لتنمية ملكات العقل والطريقة 72للنظرية املعرفية
ويف كتاب رشدي أمحد طعيمة أنه ميكن القول إن من  73التفكري.

ابلطريقة االستقرائية يف املستوايت املبتدئة لتعلم اللغة. األفضل البدء 
بينما يكون من األنسب إرجاء الطريقة القياسية للمستويني املتوسط 

ومن هذا النص عرفنا أن الطريقة القياسية مناسبة وأفضل  79واملتقدم.
للمرحلتني املتوسطة واملتقدمة. وتدريس قواعد النحو مبعهد روضة 

اي ابستخدام هذه الطريقة للمرحلة املتقدم، وهذا الطالبني آيمونت
 مناسب جدا.

  

                                                           
 .07ص.  املرجع السابق،أدي رسوايت، 76

 .317ص.،املرجع السابق، شدي أمحد طعيمةر 72
 .297ص.،املرجع السابق، شدي أمحد طعيمةر 73
، )إيسيكو: منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، اللغة لغري الناطقني هبا مناهجه واساليبهتعليم أمحد طعيمة، رشدي 79

 .717م(، ص. 0939ه/0404
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 طريقة السؤال واجلواب  .8
طريقة السؤال واجلواب هى طريقة تقدمي املادة الدراسية بشكل  

السؤال الذي جيب إجابتها من املدرس إىل الطالب وعكسه، وهذه 
ب الطريقة كانت مثرية وفتحَة الطريق لتعلم الطالب ابستخدام الكتا

وتطبيق طريقة السؤال واجلواب  81(.009: 0932وغريه )سودرمان 
يف تدريس قواعد النحو مبعهد روضة الطالبني آبمونتاي كليمنتان 
اجلنوبية أن أيمر املدرس كل طالبه بصنِع أسئلة وعرِضها مث يرشدهم 

 إباتحة الفرصة للطالب لبحث اإلجابة الصحيحة من تلك األسئلة.
ن التعليم ية املعرفية ألن النظرية املعرفية ترأىوهذا مناسب ابلنظر  

احلقيقي يكون إباتحة الفرصة للمتعلمني الستغالل قدراهتم الذهنية، 
وبناء معارفهم، و"إدراك اخلربات واملثريات البيئية اجلديدة ليس جمرد 

وهذه الطريقة فعالة جدا إذا  80.عملية تسجيل سليب ملا هو مدرك"
عد النحو ألن كل الطالب ُيطلب ويشارك طُبِّقْت يف تدريس قوا

إلجابة األسئلة املعينة. وسيشعر ابحلياء ملن ال يقدر على إجابة 
السؤال. فلذلك سوف يستعّد الطالب استعدادا اتّما قبل بدء 

 التدريس وسيطالع درسهم يف املسكن أو يف البيت.
 طريقة حبث املسائل  .4

طريقة حبث املسائل هى طريقة حّل املشكالت. تطبيق طريقة   
حبث املسائل يف تدريس قواعد النحو يف معهد روضة الطالبني 

                                                           
30Diakses Minggu 07 mie 2017, http://ainamulyana.blogspot.ao.ad/2015/04/metode-

tanya-jawab-dan-prinsip.html?m=1 
 .32-36، ص. 0م(، ط.  7100، )القاهرة: دار الكتب احلديث، هتا يف علوم اللغةاظرايت التعلم وتطبيقنعبد اجمليد عيساىن، 80
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آبمونتاي كليمنتان اجلنوبية كان املدرس يوجه أو يساعد طالبه 
إبرشادهم واملناقشة معهم حللول املشكالت الَت عينها املدرس. وهذا 

ألن يف تطبيق طريقة حبث املسائل إشراك  مناسبا ابلنظرية املعريفية
الطالب للتفكري الداخلي كي يتفّكروا ويتذكروا دروس املاضي املرتبط 
ابملوضوع املوجود يف تلك املشكالت. وكما قد كتب يف رسالة 
املاجستري ملستفيد معارف أن تطبيق اسرتاتيجية النظرية املعرفية يف 

يوجه طالبه إىل اإلستفادة قدر  على املعلم أنتعليم اللغة وهى: الزم 
اإلمكان من معلوماهتم السابقة عن املوضوع املراد تعلمه، سواء أكان 
موضوعا يف القواعد أم يف القراءة أم يف الكتابة، وإذا مل يكن لدى 
الدارس معلومات سابقة ترتبط ابملوضوع اجلديد أو مل حُيسن ربطها، 

خالل القضااي املرتبطة  فعلى املعلم حينئذ أن يساعده يف ذلك من
وتطبيق هذه طريقة يف تدريس القواعد  87.ابملوضوع ومناقشتها

النحوية جيدة جدا، ألن الطالب يستخدمون كل املعرفة لديهم 
الشرتاك حبث املوضوع الذي عينه املدرس. وجعل الطالب أن 

 يتنافسوا إلجابة األسئلة أمام غريهم. 
السابقة أن طرائق تدريس قواعد النحو يف بناء على مناقشة نتائج البحث 

ضوء النظرية املعرفية مبعهد روضة الطالبني آبمونتاي كليمنتان اجلنوبية هى 
طريقة النحو والرتمجة، والطريقة القياسية، وطريقة السؤال واجلواب، وطريقة 

 حبث املسائل.
                                                           

)مالنج: اجلامعة موالان مالك إبراهيم،  اسرتاتيجية النظرية املعرفية لتنمية مهارة الكالم، البحث العلمي للماجستري،مستفيد معارف، 87
 .71م(، ص. 7101
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عهد روضة مبتقومي تدريس قواعد النحو يف ضوء النظرية املعرفية  -ب
 لبني آبمونتاي كليمنتان اجلنوبيةالطا

تقومي تدريس قواعد النحو يف معهد روضة الطالبني تقدمي حفظ   
قاعدة النحو واالختبار ابستخدام اجلدول من خالل وظيفة املنزل 

 واالختبار يف الفصل، وأما االختبارابستخدام اجلدول وهو كما يلي:
 9اجلدول 

 جدول "الشاهد"
 قائماالسؤال: إن زيدا كان 

 ليش األخري (7عالمة ) عامل ليش األول حمل حكم (0عالمة ) كلمة الشاهد
    حرف توكيد ونصب تنصب االسم وترفع اخلرب إنّ 
 زيدا

 اسم
 فعل
 اسم
 اسم

 تنوين
 ق ت
 إسناد
 تنوين

 نصب
 مبين
 مبين

 نصب

- 
- 
 رفع
- 

 اسم إن
- 

 اسم كان
 خرب إن

 إن
- 

 كان
 كان

 ف ظ
 م ع ف
 م ع ف
 ف ظ

 إسم مفرد
فعل ماض 

 انقص
 اسم مفرد

- 

 كان
 هو

 قائما

 اجلملة من كان وامسها وخربها يف حمل رفع خرب إن
 الشرح:

 : فتحة ظاهرةظف  (0
 ق ت: قبول التاء (7
 م ع ف: مبين على الفتح (8
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 وإذا جنعلها يف اجلملة كما يف تدريب اإلعراب فهي كما يلي:
 االسم وترفع اخلربإن: حرف توكيد ونصب تنصب 

زيدا: اسم إن منصوب وعالمة نصبه فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد، 
 وإخل......

وتقومي تدريس قواعد النحو مبعهد روضة الطالبني آبمونتاي ابستخدام  
يستخدم القواعد النحوية الىت قد ساجلدول مثل هذا جيد جدا، ألن الطالب 

حفظوا يف ذاكراهتم لتحليإلعراب اجلملة املفيدة يف األسئلة، ويتعودوا تطبيق 
 القاعدة النحوية يف إجابة األسئلة حىت يتعمقوا. 

وقد تكون التقومي  مباشرة من خالل السؤال واجلواب واملناقشة. ويف    
بعد جعية من املدرس، وهى كل التقوميات تصحيح األخطأ أو التغذية الرا

اإلنتهاء من تفتيش وظيفة الطالب كي ال يسرج يف ذهن املتعلم. وهذا 
األخطأ اللغوية جزء مهم من تصويب مناسب أبهداف املذهيب املعريف ألن 

النشاط اللغوي داخل الفصل، إذ يتطلب من املتعلم أن يستعمل اللغة 
ماله هلا دقيقا، ما جيعل اخلطأ اهلدف مبجرد معرفته بقواعدها، وأن يكون استع

 88تعلم.أمرا ال مفر منه، وحينئذ ال بد من تصويبه حىت ال يسرج يف ذهن امل
وأما األسئلة الَت وضعها املدرس يف اإلختبار مناسبة مبا قد درسه الطالب يف 

 عملية التدريس.
 عملية التقومي يف ذلك املعهد مرتني أو ثالث مرات يف األسبوعكانت و  

يسّمىباختبار التكويين. وهناك أيضا تقومي ختم الكتاب وهذا ُيسمى وهذا 
                                                           

، 0م(، ط. 7117ه/0478موك، ، )الرايض: ردطرائق تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى العصيلي،عبد العزيز ابن إبراهيم 88
 .074ص. 
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االختبار التكويين أن حمد علي اخلويليابختبار النهائي. كما قد كتب يف كتامب
هو اختبار يعطيه املعلم أثناء تعليم املادة أسبوعيا أو شهراي نصف فصيلة. أما 

يف هناية الفصل الدراسي أو اختبار االختبار النهائي فهو اختبار يعطيه املعلم 
وأما األسئلة الَت وضعها املدرس يف اإلختبار مناسبة مبا قد 84هناية العام.

 درسه الطالب يف عملية التدريس.
والتقومي بتقدمي حفظ فاعدة النحو مناسب ابلنظرية املعرفية كما قد كتب 
يف كتاب عبد العزيز ابن إبراهيم العصيلي أن بعض أهداف املذهيب املعريف 

لدى الطالب، وهذا يتطلب منه الرتكيز على ومالحمه هو جعل التعلم ذا معىن 
ه السابقة، قبل ترديل جانب املعىن والتأكد من فهمه له، وربطه خبرباته ومعارف

الرتاكيب وحفظها، بل قبل حفظ القواعد نظراي، كما يتطل معرفة املتعلم 
من هذا النص واضح أن احلفظ شيء ال  80.أهداف األنشطة الَت متارسها

إذا، فتقومي تدريس قواعد النحو يتجّز عند تطبيق النظرية املعرفية يف التدريس. 
 نظرية املعرفية.يف  معهد روضة الطالبني مناسب ابل

وتقومي تدريس قواعد النحو من خالل تقدمي حفظ القاعدة النحوية 
وسيلة للفهم وذكره حىت إذا كان الطالب جيد النصوص العربية اجلديدة فهو 
يقدر على أن يقرأ بقراءة صحيحة ويفهم معنىها، وكذلك إذا مسع الطالب 

 مجلة مفيدة جديدة فيفهم املسموع.

                                                           
 .71م(، ص. 0993، )األردن: دار الفالح، االختبارات التحصيلة إعدادها وإجراءها وحتليلهاحممد علي اخلويلي،  84

، 0م(، ط. 7117ه/0478، )الرايض: ردموك، طرائق تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى عبد العزيز ابن إبراهيم العصيلي،80
 .074-070ص. 
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شة نتائج البحث السابقة أن تقومي تدريس قواعد النحو إستنادا إىل مناق
يف ضوء النظرية املعرفية مبعهد روضة الطالبني آبمونتاي كليمنتان اجلنوبية 

تقومي االختبار بتقدمي حفظ قاعدة النحو، والتدريب ابجلدول "الشاهد" هو 
من خالل وظيفة املنزل واالختبار يف الفصل،وقد تكون التقومي  مباشرة من 
خالل السؤال واجلواب واملناقشة.ويف كل التقوميات تصحيح األخطأ أو 
التغذية الراجعية من املدرس. وأما األسئلة الَت وضعها املدرس يف اإلختبار 

 مناسبة مبا قد درسه الطالب يف عملية التدريس.
وهذا  عملية التقومي يف ذلك املعهد مرتني أو ثالث مرات يف األسبوعو 

لتكويين. وهناك أيضا تقومي ختم الكتاب وهذا ُيسمى ابختبار يسّمىباختبار ا
 النهائي.

عهد مبتدريس قواقد النحو وحلوهلا يف ضوء النظرية املعرفية  مشكالت -ج
 روضة الطالبني آبمونتاي كليمنتان اجلنوبية

يف كل عملية التدريس مشكالت، فالبد للمدرس أن يقوم مبحاولة    
تلك املشكالت. وأما مشكالت تدريس قواعدالنحو مبعهد روضة الطالبني 

 آبمونتاي كليمنتان اجلنوبية وحلوهلا كما يلي:
من انحية استخدام الطريقة تدريس قواقد النحو وحلوهلا  مشكالت .0

 التدريسية
 واملشكالت يف تدريس قواعد النحو وحلوهلا فهى:      
كسالن الطالب يف تدريس قواعد النحو بسبب عدم معرفتهم  (0

أمهية علم قواعد النحو، واحلّل هو شرُْح فوائد تدريس قواعد 
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النحو إىل الطالب. وهذا موافق أبهداف املذهيب املعريف وهو 
 86للغة.إشعار املتعلمني أبمهية القواعد يف اكتساب ا

العمومية )غري  املدارس احلكومي الذين خترجوايف بوجودالطال (7
إطالقا. ومن اللغة العربية  دينية( حيث مل يوجد فيهادرس

الضروري فإن هؤالء الطالب يواجهون نوعا من الصعوبة يف فهم 
املصطلحات اجلديدة يف جمال النحو كما يصعب للمدرس 

ريقة سريعة ألهنا تعترب توضيح تلك املصطلحات النحوية إليهم بط
مادة جديدة ابلنسبة إليهم حبيث مل يسبق هلم َتعل ُم تلك القواعد 
النحوية. وهذا ابإلضافة إىل وجود عدد من الطالب الضعيفة 
 ذكاء حبيث ال يستطيعون فهم املواد الدراسية النحوية كامال،

صة هلما ةاملخخس اإلضافيو إعطاء الدر  املشكلتني لكلتاواحلّل 
، وفيه ُيكّلُف الطالب حبفظ ةس األساسيو الدر  مواعدخارج 

 يف كل اللقاء ت خاصةقاعدة النحو وإعطاه تدريبا
وجود الطالب ليس له اهلمة يف التعلم، رمبا بسبب كراهته يف  (8

مدرسه، واحلّل هو البد للمدرس أن يعامله معاملة الصحابة أو  
دود أي حدودان  كأن جيعله صاحبا أو صديقا،وال ننسا احل

 كاملدرس. 
وجود الطالب ليس له ثقة بنفسه وهو يشعر أبنه طالب أجهل  (4

يف الفصل، واحلّل هو إعطاء الدوافع إليه، مثال إبعطاء قصة 

                                                           
 .074-070، املرجع السابق، ص. عبد العزيز ابن إبراهيم العصيلي86
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سرية الصاحلني القادمني الذين يطلبون العلم مبشقة ولكن بسبب 
 جهد وجّد ومهة قوية صاروا رجال الدين.

من انحية استخدام تقومي حو وحلوهلا تدريس قواقد الناملشكالت يف   .7
 التدريس

املشكالت واحللول من انحية استخدام تقومي تدريس قواعد النحو  
 وهى:

وجود الطالب الذي حصل على قيمة غري جيدة يف اإلختبار،  (0
واحلّل هو أن أيمر املدرس ذلك الطالب بصنِع جدول املطالعة 

 م.خاصًّا لنفسه على األقّل نصف الساعة يف اليو 
طالب لديه وقت ضيق حلفظ الوظيفة الَت أوجبها املدرس  وجود (7

حىت ال يستطيع أن يفّوض حفظه يف وقت معنّي، واحلّل من 
املدرس هو إعطاء رخصة له يعين جيوز له أن يفّوض حفظه إىل 
املشرف املعنّي يف املسكن خارج وقت تفويض احلفظ يف 

 .الفصل، وذلك املشرف هو الذي عّينه املدرس له
معظم حلول املشكالت يف تدريس قواعد النحو مبعهد روضة الطالبني و 

آبمونتاي كليمنتان اجلنوبية السابق بياهنا مناسبة ابلنظرية املعرفية ألهنا تتعلق 
بتنمية القدرات الذهنية عند الطالب. وتنمية قدرات الطالب العقلية يف جمال 

وحترص النظرية  82ية.تعلم اللغة هدف أساسي من أهداف النظرية املعرف
 83املعرفية على تعريف الطالب ابلنظام النحوي.

                                                           
 .414-417، ص. املرجع السابق رشدي أمحد طعيمة،82
 .414-417، ص. نفسهاملرجع  شدي أمحد طعيمة،83
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إستنادا إىل مناقشة نتائج البحث السابقة أن مشكالت تدريس قواعد 
النحو وحلوهلا يف ضوء النظرية املعرفية مبعهد روضة الطالبني آبمونتاي كليمنتان 

 اجلنوبية هى سبع مشكالت وستة حلول كما سبق بياهنا.
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 ملخص نتائج البحث -أ
يف ضوء النظرية وبعد االنتهاء من القيام ابلبحث املتعلقة بتدريس قواعد النحو   

مبعهد روضة الطالبني أبمونتاي كليمنتان اجلنوبية، فوجد الباحث االستنتاجات.  املعرفية
 وهى كما يلي: 

طرائقتدريس قواعد النحو يف ضوء النظرية املعرفية مبعهد روضة الطالبني  .2
 آبمونتاي كليمنتان اجلنوبية

طرائق التدريس املستخدمة يف تدريس قواعد النحو مبعهد روضة الطالبني 
آبمونتاي كليمنتان اجلنوبية أربع طرائق.وهى طريقة النحو والرتمجة، والطريقة 
القياسية، وطريقة السؤال واجلواب، وطريقة حبث املسائل. الطرائق 

نحو لرتقية مهارة التدريسةالسابقة مناسبة جدا إذا ُتطَّبُق يف تدريس قواعد ال
قراءة الكتب الرتاثية ألهنا من الطرائق التدريسية وفقا ابلنظرية املعرفية، وألن مزية 
طريقة النحو والرتمجةهى أن الدارسني الذين يتعلمون اللغات الثانية بواسطتها 
يسيطرون على مهارات القراءة والكتابة يف وقت أقصرمن غريهم ممن يتعلمون 

 0.أخرىبطرق هذه اللغات 
تقومي تدريس قواعد النحو يف ضوء النظرية املعرفية مبعهد روضة الطالبني  .1

 آبمونتاي كليمنتان اجلنوبية

                                                           
 7101، )القاهرة: دار الفكر العريب، املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، ، طعيمة وآخرونرشدي أمحد 0

 .730ص. ، 0م(، ط. 
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تقومي تدريس قواعد النحو يف معهد روضة الطالبني ابستخدام تقومي 
اإلختبار من خالل تقدمي احلفظ، والتدريب ابجلدوملن خالل وظيفة املنزل 

ون التقومي  مباشرة من خالل السؤال واجلواب واالختبار يف الفصل، وقد تك
ويف كل التقوميات تصحيح األخطأأو التغذية الراجعية من املدرس.  .واملناقشة

وأما األسئلة الَت وضعها املدرس يف اإلختبار مناسبة مبا قد درسه الطالب يف 
عملية التقومي يف ذلك املعهد مرتني أو ثالث مرات يف كانت و  عملية التدريس.

وهذا يسّمىباختبار التكويين. وهناك أيضا تقومي ختم الكتاب وهذا  األسبوع
فتقومي تدريس قواعد النحو يف معهد روضة الطالبني ُيسمى ابختبار النهائي.

مناسب ابلنظرية املعرفية. وتطبيق هذه التقوميات يف التدريس فعال لتنمية 
قواعد النحو فيسهل هلم استيعاب الطلبة يف قواعد النحو. إذا استوعب الطلبة 

 قراءة الكتب الرتاثية.
مشكالت تدريس قواعد النحو وحلوهلا يف ضوء النظرية املعرفية مبعهد روضة  .3

 الطالبني آبمونتاي كليمنتان اجلنوبية 
املشكالت يف تدريس قواعد النحو وحلوهلا من انحية استخدام الطريقة  -أ

 التدريسية هى:
النحو بسبب عدم معرفتهم أمهية كسالن الطالب يف تدريس قواعد  (0

ئد تدريس قواعد النحو إىل علم قواعد النحو، واحلّل هو شرُْح فوا
 الطالب

وجود الطالب الذين خترجوا يف املدارس احلكومي العمومية )غري  (7
دينية( حيث مل يوجد فيها درس اللغة العربية إطالقا. ومن الضروري 
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ة يف فهم املصطلحات فإن هؤالء الطالب يواجهون نوعا من الصعوب
اجلديدة يف جمال النحو كما يصعب للمدرس توضيح تلك 
املصطلحات النحوية إليهم بطريقة سريعة ألهنا تعترب مادة جديدة 
ابلنسبة إليهم حبيث مل يسبق هلم َتعل ُم تلك القواعد النحوية. وهذا 
ابإلضافة إىل وجود عدد من الطالب الضعيفة ذكاء حبيث ال 

هم املواد الدراسية النحوية كامال، واحلّل لكلتا املشكلتني يستطيعون ف
إعطاء الدروس اإلضافية املخخصة هلما خارج مواعد الدروس 
األساسية، وفيه ُيكّلُف الطالب حبفظ قاعدة النحو وإعطاه تدريبات 

 يف كل اللقاء خاصة
وجود الطالب ليس له اهلمة يف التعلم، رمبا بسبب كراهته يف  (8

واحلّل هو البد للمدرس أن يعامله معاملة الصحابة أو كأن مدرسه، 
  ننسا احلدود أي حدودان كاملدرسجيعله صاحبا أو صديقا، وال

طالب ليس له ثقة بنفسه وهو يشعر أبنه طالب أجهل يف وجودال (4
الفصل، واحلّل هو إعطاء الدوافع إليه، مثال إبعطاء قصة سرية 

علم مبشقة ولكن بسبب جهد الصاحلني القادمني الذين يطلبون ال
 وجّد ومهة قوية صاروا رجال الدين.

من انحية استخدام تقومي تدريس قواقد النحو وحلوهلا املشكالت يف  -ب
 التدريس وهى:
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وجود الطالب الذي حصل على قيمة غري جيدة يف اإلختبار، واحلّل  (0
هو أن أيمر املدرس ذلك الطالب بصنِع جدول املطالعة خاصًّا 

 الساعة يف اليوم األقّل نصفلنفسه على 
وجود الطالب الذي لديه وقت ضيق حلفظ الوظيفة الَت أوجبها  (7

املدرس حىت ال يستطيع أن يفّوض حفظه يف وقت معنّي، واحلّل من 
املدرس هو إعطاء رخصة له يعين جيوز له أن يفّوض حفظه إىل 
املشرف املعنّي يف املسكن خارج وقت تفويض احلفظ يف الفصل، 

 املشرف هو الذي عيّنه املدرس له. وذلك
 التوصيات -ب

 للمدرس يف معهد روضة الطالبني  .0
 العربية ابستخدام طريقة النحو والرتمجة هى اللغة تدريسخطوات  إن من -أ

فالبد للمدرسني مبعهد  7.عدد كبري من املفردات اللغة العربيةبتزويد الطالب 
تدريس قواعد النحو أن  يف عند تطبيق طريقة النحو والرتمجة روضة الطالبني
وُيَكلُِّفوهم حبفظها، كي  عدد كبري من املفردات اللغة العربيةيزودوا طالبه ب

 يقدروا على قراءة الكتب اجلديدة الَت مل يسبق هلم درسها.
 للمدرسني يف املعاهد اإلسالمية األخرى  .7

إن تدريس قواعد النحو مبعهد روضة الطالبني آبمونَت ابستخدام النظرية  -أ
ملعرفية جيد جدا، وحُتُّقَق أهدافه يف تنمية مهارة القراءة والكتابة. ودليل ا

جناحه يف مهارة القراءة هى كثرة اإلجنازات الَت حصل عليها املعهد 
                                                           

م(،  7101، )القاهرة: دار الفكر العريب، املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىرشدي أمحد طعيمة وآخرون، 7
 738 ، ص.0ط. 
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روضة الطالبني يف جمال مسابقة قراءة الكتب الرتاثية. فالبد للمدرسني يف 
ة الكتب الرتاثية املعاهد اإلسالمية األخرى الَت تقوم بتنميةمهارة قراء

أيضا أن تستخدم هذه النظرية يف تدريس قواعد النحو لكي حتقق 
 أهدافها أيضا.

إن من أهداف تدريس قواعد النحو إمجاال هى وسيلة لصحة القراءة   -ب
وفهم املقروء، وصحة الكتابة، وفهم املسموع، وتقومي للسان عن اخلطأ يف 
الكالم وغريها. وينبغي ملدرس قواعد النحو أن يعرف وهتتم أبهداف 

 تدريس قواعد النحو قبل تطبيق تدريس قواعد النحو.
يس مشكلًة، وإذا توجد مشكلة يف تدريس قواعد إن يف كل عملية التدر  -ج

النحو كمثل املشكلة املوجودة يف معهد روضة الطالبني آبمونتاي، فيمكن 
 حلها مبا قد فعل ذلك املعهد.

 للطلبة  .8
ينبغي أن يتعلم الطلبة القواعد النحوية حبماسة ويطالعوا الدرس مرارا  -أ

تدريس الواجب )جبعل جدول املطالعة اخلاص لنفسهم(، خارج وقت ال
 ألن القواعد النحوية مهم جدا الستيعاب اللغة العربية.

 اإلقرتاحات -ج
 فيقدم الباحث بعض اإلقرتاحات، منها: بناء على ما جاء يف هذا البحث

 للمعاهد اإلسالمية األخرى .0
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ينبغي للمعاهداإلسالمية املوجودين يف سائر إندونيسيي أن حُتّسَن عملية  
أبحسن ما ميكن من أجل التنافس مع املعاهد تدريس قواعد النحو 

 اإلسالمية األخرى.
 للباحثني اآلجرين  .7

ينبغي للباحثني اآلجرين أن يقوموا ابلبحث التجريب وهو تطبيق النظرية  
املعرفية يف تدريس قواعد النحو لرتقية مهارة القراءة يف املؤسسات اإلسالمية 

 مهارة القراءة. األخرى كي تُعرف فّعال استخدامها يف تنمية
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 قائمة املصادر واملراجع

 املراجع العربية -أ
 كتبال 

 .م0992القاهرة: دار املعارف، .0ط.  .طرق تعليم اللغة العربية.حممد عبد القادر ،أمحد

 القاهرة: دار غريب، دون سنة.  .اللغة العربية بني الوهم وسوء الفهم.لكما  ،بشر

عمان: دار . تدريس اللغة العربية مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية .وليد أمحد ،جابر
 .م7117الفكر، 

: عماناملناهج وطرائق تدريس اللغة العربية،.ومحزة هاشم اليلطاين .عمران جاسم ،اجلبوري
 0ط.  ،م7108دار الرضوان للنشر والتوزيع، 

األردن: دار الفالح للنشر والتوزيع،  .أساليب تدريس اللغة العربية .علي دمحم ،اخلويلي
 م.7111

األردن: دار  .االختبارات التحصيلة إعدادها وإجراءها وحتليلها.حممد علي ،اخلويلي
 م.0993الفالح، 

 م.0998األردن: دار الفالح،  .مدخل إىل علم اللغة.حممد علي ،اخلويلي

ة العربية مناهجها اللغ.وسعاد عبد الكرمي عباس الوائلي .طه علي حسني ،الدليمي
 .م7110عمان دار الشروق، .وطرائق تدريسها
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اململكة العربية  .مذاهب وطرائق يف تعليم اللغات.جاك وثيدور روزرج ،رتشاردز
 م.0991السعودية: دار عامل الكتب، 

املنهج التوجيه لتكوين املكونني يف الرتبية اإلسالمية واللغة .مصطفى وآخرون،الزابج
ايسيسكو: منشورات املنظمة اإلسالمية لرتبية العلوم والثقافة،  .العربية

 م.0922

 م. 0933الرايض: دار الفيصل الثقافة،  .اللغة تدريسا واكتسااب.حممود أمحد ،السيد
دمشق: جامعة  .الطبعة الثانية .يف طرائق تدريس اللغة العربية.حممود أمحد ،السيد

 .م0992دمشق، 

السجل العلمي للندوة العاملية لتعليم العربية للناطقني هبا .وآخرونحممود إمساعيل ،صيين
الرايض: عماد شؤون املكتبات جامعة  .املعلم والكتاب والطريقة والوسائل

 م.0931الرايض، 

عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع،  .أساسيات البحث العلم.احليمد منذر عبد ،الضامن
 م7116

املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات .أمحد وآخرون رشدي ،طعيمة
 .0م، ط.  7101القاهرة: دار الفكر العريب،  .أخرى

جامعة أم .مكة املكرمة: املرجع يف تعليم اللغة العربية بلغات أخرى.رشدي أمحد ،طعيمة
 .القرى
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منشورات  إيسيكو: .تعليم اللغة لغري الناطقني هبا مناهجه واساليبه.رشدي أمحد ،طعيمة
 .م0939ه/0404املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة،

أساليب تدريس اللغة العربية بني النظرية .عاشور، راتب قاسم وحممد فؤاد احلوامدة
  7ط.  م،7101ه/0481، دار امليسرة للنشر والتوزيع: عمان.والتطبيق

 .الرسائل اجلامعةمناهج البحث العلمي وطرق كتابة .عبد الرمحن أمحد ،عثمان

عّمان: دار جمدالوي للنشر،  .مناهج البحث و أساليبه.وأصحابهسامى  ،عرفيج
 .م۹۱۹۱

. الرايض: ردموك، النظرايت اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية.إبراهيم ،العصيلي
 م.0999

. طرائق تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى .العزيز ابن إبراهيم عبد ،العصيلي
 م.7117ه/0478الرايض: ردموك، 

القاهرة: دار الكتب . هتا يف علوم اللغةانظرايت التعلم وتطبيق.عبد اجمليد ،عيساىن
 .0م، ط.  7100احلديث، 

القاهرة: دار غريب،  .التكنولوجيا وتطوير التعليم.عبد العظيم عبد السالم ،الفرجاين
 م. 7117

 ه. 0470. الرايض: دار املفردات، تكنولوجيا التعليم، عبد الرمحن.كدوك

 .7117 ،لبنان: دار املشرق. املنجد يف اللغة العربية .لويس ،مألوف
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الرايض: عماد الشؤون املكتبات جامعة امللك  .اختيارات اللغة.حممد عبد اخلالق ،حمدم
 م.0939سعود، 

األردن: دار  .مناهج البحث العلمي وأساليبهيف .خالد حسني وأصحابه،مصلح
 م.0999جمدالوي، 

بريوت: دار النفائس،  .0ط.  .خصائص العربية وطرائق تدريسها.انيف حممود ،معروف
 م.0932ه/0810

 سورااباي: توكو كتاب اهلداية، دون السنة.. ملخص قواعد اللغة العربية.فؤاد ،نعمة

 بحوثال 

دمشق: دار الفكر  .العلمي أساسية النظرية وممارسة العمليةالبحث .رجاء وحيد ،دويدري
 .م7113املعاصر، 

البيئة اللغوية يف تعليم اللغة العربية: دراسة حالة يف معهد الرشيد ومعهد  .مائة،رمحوايت
 .م7104، 0، ر. 0التنوير بوجونغورو، لسانيات، ج. 

)ابلتطبيق على  .القواعد النحويةأثر املدخل املعريف يف ترقية استيعاب .أدي ،رسوايت
، رسالة املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثالثة مبالنج جاوا الشرقية(

مالنج: اجلامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية،  .ماجستري غري منشورة
 م.7100
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هد اإلسالمية تعليم ترمجة اللغة العربية إىل اللغة املاليوية يف املعا.دوين أمحد ،رمضان
 .رسالة ماجستري غري منشورة ،)دراسة وصفية حتليلية(، بكلمنتان اجلنوبية

 ، م7100اإلسالمية احلكومية،  مالنج: اجلامعة موالان مالك إبراهيم

القاهرة: دار . دراسة  اترخيية ومقارنة .الرتاث العريب اإلسالمي.حسني حممد ،سليمان
 م.0932الشعب، 

ىف تعليم الرتكيب لطلبة الّصف العاشر ابملدرسة الطريقة املعرفية استخدامعالية،فعالية 
الثّانية النموذجية بنجرماسني، حبث علمي (MAN)اإلسالمية احلكومية  الثانوية

 م7108 .للبكالوريوس غري منشورة، جنرماسني: اجلامعة أنتاساري

الكالم، البحث العلمي اسرتاتيجية النظرية املعرفية لتنمية مهارة .مستفيد ،معارف
 م.7101مالنج: اجلامعة موالان مالك إبراهيم،  .للماجستري
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املقابلة عن عملية تدريس قواعد النحو يف املعهد روضة الطالبني آبمونتاي كليمنتان دليل 
 اجلنوبية

 دليل املقابلة مع مدرس قواعد النحو

 طريقة تدريس قواعد النحو يف املعهد روضة الطالبني آبمونتاي كليمنتان املقابلة عن 
 اجلنوبية

املعهد روضة الطالبني  يفما الطريقة الَت استخدمها املدرس عند تدريس قواعد  -0
 ؟اجلنوبية آبمونتاي كليمنتان

املعهد روضة  يف كيف خطوات تدريس قواعد النحو ابستخدام تلك الطريقة -7
 ؟اجلنوبية الطالبني آبمونتاي كليمنتان

املعهد روضة  يف ما املشكالت الَت وجدها املدرس عند تدريس قواعد النحو -8
 ؟اجلنوبية الطالبني آبمونتاي كليمنتان

املعهد  يف ما حماوالت املدرس حللول تلك املشكالت عند تدريس قواعد النحو -4
 ؟اجلنوبية روضة الطالبني آبمونتاي كليمنتان

 كليمنتان  املقالبة عن تقومي تدريس قواعد النحو يف املعهد روضة الطالبني آبمونتاي 
 اجلنوبية

 املعهد روضة الطالبني آبمونتاي كليمنتان يف تدريس قواعد النحو كيف تقومي -0
 اجلنوبية؟  

 يف ما هي أداة التقومي الَت إستخدمها املدرس عند تقومي تدريس قواعد النحو -7
 اجلنوبية؟ املعهد روضة الطالبني آبمونتاي كليمنتان

الطالبني آبمونتاي  املعهد روضة  يف بتقومي تدريس قواعد النحو مىت يقوم املدرس -8
 اجلنوبية؟ كليمنتان

 يف ما املشكالت الَت وجدها املدرس عند القيام بتقومي تدريس قواعد النحو -4
 اجلنوبية؟ املعهد روضة الطالبني آبمونتاي كليمنتان



 

 
 

املعهد  يف ما حماوالت املدرس حللول تلك املشكالت عند تدريس قواعد النحو -0
 ؟اجلنوبية روضة الطالبني آبمونتاي كليمنتان

 دليل املقابلة مع انئب مدير املعهد
املعهد روضة الطالبني  يفالطريقة الَت استخدمها املدرس عند تدريس قواعد ما  -0

 ؟اجلنوبية آبمونتاي كليمنتان
 دليل املقابلة مع الدارسني

 طريقة تدريس قواعد النحو يف املعهد روضة الطالبني آبمونتاي كليمنتان املقابلة عن 
 اجلنوبية

املعهد روضة الطالبني  كيف خطوات التدريس عند تدريس قواعد النحو يف -0
 اجلنوبية؟  آبمونتاي كليمنتان

 التدريسية هل سهل للدارس  فهم املادة الدراسية عند تطبيق املدرس الطريقة -7
 آبمونتاي كليمنتانيف تدريس قواعد النحو يف املعهد روضة الطالبني  املستخدمة

 اجلنوبية؟
ما املشكالت الَت وجدها الدارس حني تطبيق املدرس تلك الطريقة عند تدريس  -8

 املعهد روضة الطالبني آبمونتاي كليمنتان اجلنوبية؟ قواعد النحو يف
ما حماوالت الدارس حللول تلك املشكالت حني تطبيق املدرس تلك الطريقة عند  -4

 اجلنوبية؟ كليمنتاناملعهد روضة الطالبني آبمونتاي   يف تدريس قواعد النحو
  كليمنتان  عن تقومي تدريس قواعد النحو يف املعهد روضة الطالبني آبمونتاياملقابلة 

 اجلنوبية
 يف تدريس قواعد النحو هل األسئلة يف التقومي مناسبات ابملادة الدراسية عند -0

 اجلنوبية؟ املعهد روضة الطالبني آبمونتاي كليمنتان
املعهد روضة الطالبني آبمونتاي   يف قواعد النحوبتقومي تدريس  مىت يقوم املدرس -7

 اجلنوبية؟ كليمنتان
 املعهد روضة الطالبني آبمونتاي كليمنتان يف كيف تقومي تدريس قواعد النحو -8

 اجلنوبية؟



 

 
 

املعهد  يف ما املشكالت الَت وجدها الدارس عند تقومي تدريس قواعد النحو -4
 اجلنوبية؟ روضة الطالبني آبمونتاي كليمنتان

 يف حماوالت الدارس حللول تلك املشكالت عند تقومي تدريس قواعد النحو ما -0
 اجلنوبية؟ املعهد روضة الطالبني آبمونتاي كليمنتان

 

  



 

 
 

عن عملية تدريس قواعد النحو يف املعهد روضة الطالبني آبمونتاي كليمنتان املالحظة دليل

 اجلنوبية

 اجلنوبية املعهد روضة الطالبني آبمونتاي كليمنتانتدريس قواعد النحوفيمالحظة عملية   -0
املعهد روضة مالحظة الطريقة التدريسية الَت إستخدمها املدرسعند تدريس قواعد النحوفي  -7

 اجلنوبية الطالبني آبمونتاي كليمنتان
الطالبني آبمونتاي  املعهد روضة مالحظة خطوات التدريس عند تدريس قواعد النحوفي  -8

 اجلنوبية كليمنتان
املعهد روضة الطالبني آبمونتاي  مالحظة أسئلة التقومي عند تقومي تدريس قواعد النحوفي  -4

 اجلنوبية كليمنتان
 املعهد روضة الطالبني آبمونتاي كليمنتانمالحظة عمليةتقومي تدريس قواعد النحوفي  -0

 اجلنوبية
املعهد روضة الطالبني آبمونتاي  يس قواعد النحوفيمالحظة نتائج التقومي بعد تقومي تدر   -6

 اجلنوبية كليمنتان
املعهد روضة الطالبني مالحظة ما الذي سيفعله املدرس بعدتقومي تدريس قواعد النحوفي  -2

 اجلنوبية  آبمونتاي كليمنتان

  



 

 
 

 الصورة عند المقابلة مع المدرس

 

الصورة عند المالحظة في عملية التدريس

 
 المقابلة مع الطالبصورة عند ال

 

 تعليم القرآن والتجويد

 
 تعليم قراءة كتاب الفقه

 

 قراءة راتب الحدّاد بعد العشاء جماعة

 
 المحاضران ليلة الجمعة: من اإلسبانية وتريم

 

 قراءة مولد الحبشي والتعليم كل ليلة الجمعة

 



 

 
 

 تعليم الخطابة

 

 ريجنسيالفائزون في مسابقة قراءة الكتب لطبقة 

 
 اإلستعداد لذكرى حول اإلمام الشافعي

 

 الفائزون في مسابقة قراءة الكتب لطبقة المحافظة

 
 بناء المعهد الجديد

 

 مدير المعهد واألساتذة والحبائب والضيف من اليمن

 
 

 تقويم تدريس قواعد النحو بتدريب "الشاهد"

 

 

  

 المحاضر في المجلس ليلة الجمعة من حضر موت
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