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 ملخص
لترقية قدرة طالب   تكنولوجي الكمبيوتيرفّعالية تعليم النحو بوسيلة ) :  2010(��� أ���ا��� 

  كمبار" الهداية " في اإلعراب بمعهد اإلسالمي ) العالى(الصف الثاني الثانوى 

الغرض من هذا البحث ملعرفة فعالية تعليم النحو بوسيلة ،  التجربة حبث هذا البحث هو 

ىف إعراب املفعول به ) العاىل(  الكمبيوتري لرتقية قدرة طالب الصف الثاين الثانوى تكنولوجي 

 تكنولوجي ةلبوسيتعليم النحو هل أما تكوين املشكلة هو   .كمبار" اهلداية "  باملعهد اإلسالمي 

" د اإلسالمي عهملبا املفعول به إعرابيف ) العاىل(لرتقية قدرة طالب الصف الثاين الثانوى  فعال الكمبيوتري

   كمبار ؟" اهلداية 
" اهلداية " باملهعد اإلسالمى ) العاىل ( الثانوى  فصل الثاىن الطالب ألفراد ىف هذا البحث هي ا

الطالب  يف  لرتقية قدرة الكمبيوتري  تكنولوجي  سيلة بو فعالية تعليم النحو وموضوع البحث هو . كمبار 

  . كميار" هلداية ا" باملعهد اإلسالمى  املفعول به إعراب

، ألن ربااملعهد اإلسالمي اهلداية كمبا) عاىلال( فصل الثاينال اتمع يف هذا البحث هو طالب

جتمع البينة ىف هذا البحث  يستخدم املالحظة واإلختبار ، أما لتحليل . تلميذا والتأخذ العينة 61عددهم 
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فرق بني  قدرة الطالب ىف اإلعراب بوسيلة تكنولوجي  هناك تالخص الباحثة أن   لبياناتحتلل اعد ان ب

" اهلداية" الكمبيوتري والذين يعّلمون بدون وسيلة تكنولوجي الكنمبوتري ىف تعليم النحو ىف املعهد اإلسالمي 

 ) %ا ودرجة داللة %٥  ة داللةيف درج Tأكرب من إختبار  T0 :  6,67  هذه بظهور ىف نتيجة . كمبار

يقال فعال ألن ىف درجة    ,%71,63ومن نتيجة املالحظة توجد الباحثة البيانات . ( 2,04<6,67>2,70

، حىت نستطيع أن نالحص أن استخدام  وسيلة التكنولوجي الكمبيوتري فعال لرتقية قدرة  طالب  75-56%

 .كمبار " اهلداية " إلسالمى يف اإلعراب باملعهد  ا) العاىل ( الصف الثاىن 
 
 
 
 



 
 
 
 

 Abstract   
 

   
Yeni Anggraini ( 2010) :” The learning effectiveness structur with Media   Tecnology 

computer to increase  students ability in grammer at the second 
year of Madrasah Islamic Centre Al-Hidayah Kampar. 
 

This research was research eksperiment, and the purpose of this reseach was to 
know the learning effectiveness structure with media Tecnology computer to increase 
students ability in grammer at the second year of Madrsah Islamic Centre Al-Hidayah 
Kampar. The problem of this research was what learning  structure with media  
Tecnology computer effectiv to increase students ability in grammer at the second year of 
Madrsah Islamic Centre Al-Hidayah Kampar? 
 
 The subject of  this reseach was the second year students of Madrasah Aliyah 
Islamic Centre Al-Hidayah Kampar . and Object of this reseach was the second learning 
effectiveness structure with Media  Tecnology computer  to increase students ability in 
grammer at the second year of Madrsah Islamic Centre Al-Hidayah Kampar 
 
 The population of this reseach  was only 16 students. And the writer did not take 
the sample. 
 To conduct the data of this reseach, the writer used observation and test. And the 
statistic analysis that was used by test”t” with following formula: 
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 Based on the reseach finding, it can be concluded that was significant difference 
between students’abilility  grammer  with used Media Tecnology computer, and students’ 
ability in mengi’rob without used media Tecnology  computer at the second year of  
Madrasah Aliyah Islamic Centre Al-Hidayah Kampar with value 6,76 that higher than “t” 
Tabel at significant standar 5% althougt at significant standar 1% ( 2,70 < 6,67>2,04 ).the 
result of observation was 71,63 % and it can be said that efefective because at 75%- 56%, 
the concluation of this research the Media Tecnology computer was effective to second 
year  a studens of Madrasah Aliyah Islamic Centre Al-Hidayah Kampar.   
 
 
 



Abstrak 
 
Yeni Anggraini ( 2010) :” Efektifitas pembelajaran Nahwu dengan Media Tecnology  

computer untuk meningkatkan kemampuan siswa kelas II 
Aliyah dalam mengi’rob di Pondok Pesantren  Islamic Centre 
Al-Hidayah Kampar. 

 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, dengan tujuan untuk mengetahui 

efektifitas pembelajaran Nahwu dengan media teknologi computer untuk meningkatkan 
kemampuan mengi’rob siswa kelas II Aliyah dipondok pesantren islamic centre Al-
Hidayah Kampar. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah apakah pembelajaran 
nahwu dengan media Teknologi komputer efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa 
kelas II Aliyah dalam mengi’rob di Pondok Pesantren  Islamic Centre Al-Hidayah 
Kampar?. 

 
 Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas II Aliyah di pondok pesantren 
Islamic Centre Al-hidayah kampar, dan objeknya adalah efektifitas pembelajaran Nahwu 
dengan media Tecnology computer  untuk  meningkatkan kemampuan mengi’rob siswa 
di Pondok Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar. Populasi pada penelitian ini 
yaitu siswa kelas II Aliyah di pondok pesantren Islamic Centre Al-hidayah Kampar, 
karena jumlah siswa hanya 16 orang saja, penulis tidak mengambil sampel. 
 

Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan observasi dan test. Sedangkan 
untuk analisis statistik yang di gunakan adalah  test “t” dengan rumus :  
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 Setelah data dianalisa dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang 
signifikan antara kemampuan siswa dalam mengi’rob dengan menggunakan media 
Tecnologi komputer dan kemampuan siswa dalam mengi’rob tanpa menggunakan media 
teknologi kompuer di Pondok Pesantren Islamic centre Al-Hidayah kampar, karena nilai 
To : 6,76 lebih besar pada t tabel pada taraf signifikan 5 % maupun pada taraf signifikan 
1% ( 2,70< 6,67>2,04). Dan dari hasil observasi didapatkan 71,63%, dikatakan efektif 
karena terletak pada  75%-56%, sehingga dapat kita simpulkan bahwa media teknologi 
computer efektif untuk meningkatkan kemampuan mengi’rob siswa di Pondok Pesantren 
Islamic centre Al-hidayah kampar . 
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 الفصل األول
 المقدمة

خلفية المشكلة. أ  

           
يف  ةها  أن تلعب دورا خمتلفعلي اجلمعيات األهلية  اليت ميكن إحدىهو املعهد الّديين اإلسالمي 

ن جناح املعهد من املهاهد بإتقان الطالب  على مهارة  اللغة أقد يقاس اتمع اليوم . 1عملية التنميةال
روا املعهد إلدخال ابنائهم اعربية، وإتقام يف هاتني اللغتني  هو دافع من الدوافع ملاذا اختاإلجنليزية و اللغة ال

مون فيه يعلّ ان  اهتماما كبريا للمدير املعهد مع من مألن تدريس اللغة اإلجنليزية والعربية مهت تعلم فيه،اليف 
 اللغتني فصار هذا املعهد مشهورا ميهرون تني طالم  هتني لغتني، وإن كانا ىف دتهاجإدون هوهم جيت

 .ومعروفا عند اتمع

وقد اهتم املعهد من املعاهد االسالمية بتدريس اللغة العربية  ألا لغة القرآن واحلديث، وكالمها مصدر       
أن خرى األة حيّ وبالنا. ث رسول اهللا مكتوبة ذه اللغةيللتعاليم االسالمية ككتب أحاد) األساسي(االبتدائي 

النحو هو نوع من أنواع .    هااملصادر الثانية  من تعاليم الدين اإلسالمي اليت جيب أن تكون ملزمة ومفهوم
علم بأصول تعرف :" العلوم اللغوية الىت تتعلق بقواعد اللغة، كما بّني الشيخ مصطفى الغاليني عن النحو هو

  ." ا أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب و البناء
إن املعرفة عن اللغة العربية تتعلق بعلم النحو وهو علم الزم هلذه اللغة أي أن املعرفة عن اللغة العربية ف

الختلو عن النحو أو القواعد، والسيما بنسبة ملهارة القراءة فإن فيها عالقة متينة بعلم النحو، ألن اليقال 
  .العربيةماهرا إذا مل يفهم النحو وال يسيطر على قواعد اللغة ألحد 

فال يتم تدريس النحو بدون تعليم الصرف . أما علم الصرف فهو علم له صلة متينة بعلم النحو
  .علم بأ صول تعريف ا صيغ الكلمات العربية و أحواهلا الىت ليست بإعراب و البناء:" هوو 

علمان فالنحو والصرف . وكذلك الصرف أنه ال يتم تعليمه و ال يفيد للمتعلم دون معرفة النحو
 وأهم هذه العلوم الصرف واإلعراب:"متالزمان حىت مساها النحاة بعلم القواعد كما قال مصطفى الغالييين

  .أن النحو أبوها والصرف أمها ماهلقالوا بل أن بعض املتعصبني على العلوم اللغوية . أي الصرف والنحو2

                                                 
1 Drs.H. M. Sulthon Masyhud, M. Pd, Manajemen Pondok Pesantren, Diva Pustaka, Jakarta, 
2003,Hal   13   
 

  8  ص، 1991برييت، مكتبة عصرية، القاهرة ، سنة  ,جامع الدروس العربية  ،مصطف الغاليينىيا����  2 



عرفة علم النحو والشك على من قد يظن بعض الناس أن قراءة الكتب باللغة العرابية صعبة بدون م
يعرف علم النحو فيستطيع الثبات حركات أواخر الكلمات حىت يكون بعيدا عن األخطأ عند قراءة الكتب 

  .باللغةالعربية
ألسس والعملية لوضع الكلمات يف ا فيه كان جزءا من قواعد اللغة العربية الذى يبحث إن النحو

احلرف حني إفرادها و جزء الكلمة من حركاا فقط بل كان يبحث  وأما هدفه ال يبحث عن. اجلملة املفيدة
  .باملعاىن املفهومة عند قراءا

فعل وفاعل واملفعول : يف قواعد اللغة االندونيسية يقال أنه علم يعرف به وظائف الكلمات، مثال
  .وافعها ىف اجلملزموكذلك أيضا بعلم النحو الذي يبحث عن اجلملة االمسية واجلملة الفعلية. به وغريها
علم النحو والصرف يستطيع القارئ أن يفرق بني تغيريات الكلمات و عن وظائف الكلمات يف ب 

ن الفعل و الفاعل مأكانت مجلتها إمسية الىت تتكون من املبتدأ واخلرب أم فعلية الىت تتكون . اجلملة املفيدة
  .وغريه

تامة فال شك أن يصبح القارئ بعيدا عن اخلطأ، بعد أن عرفنا وظيفة الكلمات يف اجلملة املفيدة ال
كيف ترتجم مجلة اإلمسية و . فكانت هذه املعرفة تساعد القارئ ىف ترمجة معانيها، عند قراءة الكتب العربية 

  .مجلة فعلية و غريها
منها . اجلمل من العربية إىل اإلندونيسية وبعكسها لرتمجةلبعلم النحو يستطيع الطالب أن يعرفه 

كالمه حىت يصبح كالمه كالما صحيحا   فال شك أن يتكلم أحد باستعمال القواعد النحوية يف أيضا
 .باستعمال اللغة العربية الفصحى

االندونيسية   كتب احلديث إىل و يكون قادرا على ترمجة القرآن الكرمي ،ن مل وكذالك        
 .3ني فهما عميقامَ هذين علْ   له أن يفهم فيهما البد ملن كان يريد مرتمجا  ماهراو الصحيحة، 

أثر  اتقان  وجودو  هلقبولأن تكون املعاهد اإلسالمية  ،  التكنولوجنيىف تعلم وتعليم  و تطوير   
فهم تكن أن متحيث املواد الدينية  .جيب متوازنا مع علوم الدين أن تطوير هذه التكنولوجني  .  التكنولوجني

عند الطالب إحضار الراديو املعروف  ولذلك فمن  .املتغريةيف سياق اليت ميكن أن تصاحب هذه الظروف 
 .4واهلواتف احملمولة ألجهزة الكمبيوتر احملمولة يف يومية

                                                 
3 Akrom Fahmi, Ilmu Nahwu dan Sharaf 3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, Hal 2 
 

4 http://lafadl.wordpress.com/2009/10/12/pesantren-masa-kini. 

 



حيث . يف مملكة السعودية املتحدة   ٦٠۱۹يستخدم الكمبيوتر يف جمال التعليم منذ عام  
آن جونزوآخرون، (يب يتم استخدام الكمبيرت كوسيلة  لتقدمي الدروس، واملمارسة،ولتوفري التدر 

" املمارسة والتدريبات  "  يف البداية الستخدام أجهزة الكمبوتر يف التعليم هو شكل ). ١:۱۹۹۲
  . للمواد الىت يتعلمها الطالب  يف تلك املواد الدرسية

 :للطالب وللمعلمني فيما يلى فوائد كمبيوتري له ستخدام تكنولوجي اللال

  للطالبكمبيوتري ي التكنولوج قدرة تطوير .١: للطالب 
كمبيوتري جذابة عند الطالب لتعليم النحومن حيث كتابة الأي مع تكنولوجي : جذابة  .٢           

 .  احلروف خمتلفة األشكال واأللوان

ألن املدرس يستطيع أن يقدمه عند الطالب بوسائل وأشكال  صل بسرعةحتمواد التدريس  .١:  للمعلمني
  . خمتلفة 

 .5وتسهيل املدرس ان ينال اهداف الدرس من حيث قدرات الىت يريد وحيدده.٢             

  
واعد اللغة أو القوانني املتعلقة فيجب علينا أن يفهموا ق ر باكم  "اهلداية "معهد االسالمي  ةمن خرجيي باعتبار

    :علىلكي يستطيعوا النحو با

 العربية ات يف اجلمل إعراب الكلم .1

 مل املفيدةيف اجل الكلمات كتابة   .2

 قراءة صحيحة وسريعة قراءة الكتب  .3

 .فهم املقروء واملسموع فهماجيدا  .4

 .اإلجابة عن احلكم ومواقع الكلمات يف اجلمل  العربية  .5

" اهلداية " ولكن على أساس دراسة  متقدمة اليت تؤدى الباحثة  يف املدرسة العالية باملدرسة اإلسالمي 
  : ية كمبار، وجدت الباحثة  الظواهر اآلت

  . قيمة الطالب ىف تعليم النحو بعضهم منخفض . أ
 .قلة إهتمام الطالب ىف العملية التعليمية  . ب

شعر الطالب حرية بإجابة األسئلة عن  احلكم ومواقع كلمات العربية ىف    . ت
 .اجلمل العربية
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 .قلة قدرة الطالب يف تبيني عالمات اإلعراب  . ث

 . شعر الطالب قلقة ما شرح املعلم   . ج

فّعالية تعليم النحو : خلفية املشكلة السابقة تريد الباحثة  أن تبجث رسالة علمية حتت املوضوع إضافة إىل 

في إعراب المفعول به ) العالى(لترقية قدرة طالب الصف الثاني الثانوى الكمبيوتير  بوسيلة تكنولوجي 

  .كمبار" الهداية " باالمعهد اإلسالمي 

  مشكالتال. ب

   تقدمي املشكالت.١ 
 طريقة الىت يستخدم املعلم يف تدريس النحو؟ ماال . أ

 ما العوامل الىت  تؤثر  صعوبة  الطالب يف تعليم النحو ؟ . ب

 
 كيف سعى املعلم يف ترقية مهارات إعراب  الكلمات العربية   ؟    . ت

 كيف تعليم النحو بوسيلة تكنولوجى الكمبيوتري ؟ . ث

 قية مهارة اإلعراب الكلمات العربية ؟ هل تعليم النحو بوسيلة تكنولوجي الكمبيوتري  فعال يف تر   . ج

 كيف تعليم التحو بوسيلة تكنولوجي اإلنترينيت؟  . ح

 هل تعليم النحو بوسيلة اإلنترينيت فعال أم ال؟ . خ

 كيف رغبة الطالب يف تعليم النحو ؟ . د

  
 ٢.حتديد املشكالت

رادت الباحثة أن وبنظر إىل تقدمي املشكالت السابقة، فااملشكالت املوجودة ىف هذا البحث كثرية ، فأ
  : حتددها على 

يف إعراب ) العاىل(بوسيلة تكنولوجي الكمبيوتري لرتقية قدرة طالب الصف الثاين الثانوى  فّعالية تعليم النحو
.كمبار " اهلداية " املفعول به باملعهد اإلسالمي   

حدا ، ومفعول به من كما عرفنا ان املفعول به ينكون ثالثة أقسام وهو مفعول به من فعل ينصب مفعوال وا
وىف هذه الرسالة تريدالباحثة أن تبحث . فعل ينصب مفغولني ومفعول به من فعل ينصب ثالثة مفاعيل 

 مفعولني فحسب يعىن مفعول به من فعل ينصب مفعول واحد ومفعول به من فعل ينصب مفعولني  
  تكوين املشكالت.٣ 

  : أما تكوين املشكلة يف هذا البحث كما يلى



هل تعليم النحو بوسيلة تكنولوجي  الكمبيوتري فعال لرتقية قدرة طالب الصف الثاين الثانوى (العاىل) يف 
كمبار ؟" اهلداية " إعراب املفعول به املعهد اإلسالمي   

 البحث و فوائدهأهداف . ج

  البحث هداف أ . 1
يف ) العاىل(ب الصف الثاين الثانوى فّعالية تعليم النحو بوسيلة تكنولوجي  الكمبيوتري لرتقية قدرة طالملعرفة " 

  كمبار" اهلداية " إعراب املفعول به بااملعهد اإلسالمي 
 فوائد البحث. 2

كمبار وخصوصا للمعلم النحو  عرفه عن فّعالية تعليم النحو " اهلداية "للمعلم يف املعهد اإلسالمي  )أ
 . كمبيوتريال تكنولوجي بوسيلة

سني مهارام أو قدرات الطالب يف إعراب الكلمات العربية للطالب هذا البحث ميكن أن حت) ب
 .باستخدام التكنولوجي املتطورة

لريادة املعرفة يف صنع العمل العلمى وميكن أن تفهم جيدا حول التدريس وفقا للمّدة هذه الدراسة  للباحثة)ج
.  
  ختيار الموضوعفي إ الدوافع  .د

الباحثة يف قسم تدريس اللغة  همطابقة بالعلم اليت تعمل ألامهمة لتبحثها  هذا املوضوعيف املشكلة . 1
   .العرابية

  بحثها فرد  من قبليمبعرفتها مل  باحثةهذه املشكلة اليت  تبحثها ال . 2
  . بحثها بأن تقوم  لباحثة هذا البحث من حيث الوقت والقدر تستطيع ا. 3
  اتإصطالحفي توضيح . ح

فوجب . البحث، شعرت الباحثة لبياب  االصطالح يف هذا املوضوعلتبتعد عن األخطاء يف فهم موضوع 
 : يايلعلى بتوضيح االصطالح كما 

فعّال  كمبيوتريالجاح أي تكنولوجي لنلتعطى حاصلة كاملة  فّعالية . 6حتصيل كل خمّطط :هي  فعالية -
  . اهلداية كمبار" اإلسالمي بااملعهد ) العاىل ( لرتقية قدرة إعراب املفعول به الطالب فصل الثاىن الثانوى 
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 .7هو علم بأصول وقواعَد يعرف ا أحوال أواخر الكلم إعراباً وبناءالنحو   -

. فاملراد ا سبيل إللقاء الشيء. ما يتقرُب به إىل الغري:وسيلة ج من َوسيل،وَوِسيل َوُوُسلُ  :وسيلة   
ىف اللغة العربية وسيلة . ة مبعىن الوْسطُ اللغ"  medius" واما الوسيلة مصدرها من اللغتني اآلتني هي  8. 

   9. هى مع األخر 
،وتعىن  Compute، والفعل من هذه الكلمات  Computer هو بنفس أصلها اإلجنليزي  كمبيوتير   

 10بااللغة العربية حيسب أو يعد ،أو حيصى 

صاح واإلبانة والثاىن ومعناه يف اللغة نوعان األول اإلف. إعرابا - يعرب –يأخذ من كلمة أعرب  اإلعراب -
  .11خلة عليها لفظا أو تقديرااتغيري أواخر الكلم إلختالف عوامل الدّ هو .التغيري

 االفتراضات األساسية والفرضيات . خ

  األساسي   االفتراض .١
  :االفرتاض األساسي وراء هذه الدراسة هي

 الكلماتب أن يُعر الطالب  يستطيع  م  النحوييف تعلالكمبيوتري تكنولوجي بوسائل   .أ

 .العربية   

  لتعليمهبة ام النحو جذييف تعلالكمبيوتري  تكنولوجي بوسيلة  .ب
  الفرضية ٢.

: Ha طالب  مقبولة وهي كان هناك فعالية تعليم النحو بوسيلة تكنولوجي  الكمبيوتري لرتقية قدرة 

  كمبار" اية اهلد" يف إعراب املفعول به بااملعهد اإلسالمي ) العاىل(الصف الثاين الثانوى 

: Ho  فعالية تعليم النحو بوسيلة تكنولوجي الكمبيوتري لرتقية قدرةمردودة وهى  ليس كان هناك 

  كمبار" اهلداية " يف إعراب املفعول به بااملعهد اإلسالمي ) العاىل(الصف الثاين الثانوى  طالب 
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  الفصل الثانى

  النظريات والمفاهيم اإلجرئية

 النظريات .أ 

 الكمبوتير  لتكنولوجيا .1

  الكمبيوتير لتكنولوجياالتطور التاريخ  

 
باعتباره كائنا اجتماعيا ، والبشر  الفردية واالجتماعية كوم  يعىناحلياة  هذه  يفوظيفتان لبشر ل        

أساس هذه  على .ط هام من أجل التفاعل بشكل صحيح، وشر  احباجة اىل تواصل بني بعضهم بعض
لتفاعل مع بعضها البعض ، بدء من الصورة  االحتياجات ، والبشر حماولة للعثور وإنشاء نظم وأدوات

، والرسائل والكلمات واجلمل والكتابة ، ) ناحية ، والدخان ، والصوتال من(، وعالمات ) أشكال اللوحة(
 .تواإلنرتن إىل اهلاتف ورسائل

 تعرف اصطالحا أخرياو ياة اإلنسان واحلضارة البشرية نفسها ح هذه م املعلومات يفاتطوير نظ       
على اجلدران والنقوش ، حىت أصبحت تعرف  بدون املعىنبدء من شكل الصور  .لتكنولوجي املعلومات

 .يف تطويرها املعلومات اليت يتم إدارا وتسليمها االستمرار .تيباسم املعلومات على اإلنرتن

تكنولوجي  تطوير .والربجميات) األجهزة(من التكنولوجيا واملعدات إنضمام تكنولوجي املعلومات هو       
ميكن تنفيذها بسرعة ، وعلى وجه  املعلومات ميكن أن حتسن األداء ومتكني جمموعة متنوعة من األنشطة

  .  1التحديد ، وبدقة وذلك لزيادة إنتاجية العمل

   تكنولوجي المعلومات واالتصاالت ميهافم .
معلومات يعىن معاجلة البيانات اليت مت احلصول عليها من كل عنصر من العناصر اليت تشكل يسهل 

  .فهمها
إلتصال هو  ورأي آخر يقول. ستخدام النظام العاملاإلتصال هو تبادل معىن بني بعض الناس بإ

  .لعملية مستمرة للنطق يف عملية تسليم واستالم رسائ
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وتعىن مهارة   Techneمأخذ من كلمتني إغريقيتني مها  Technologyمصطلح تكنولوجية 
وكلمة تكنولوجية ذا املعىن ترادف فن اخلطابة أو اإلتصل . وتعىن اخلطابة Logosوكلمة , أو براعة فنية

  2.وتعىن كذلك إستخدام اإلنسان لكل مهاراته وإمكاناته للتواصل مع اآلخرين, مبهارة
 نولوجي املعلومات يعىن التكنولوجي املستخدمة لتخزين، وتوليد، وإدارة، البيانات ونشرتك

تكنولوجي املعلومات واإلتصاالت هي جمموعة من األدوات والتكنولوجي واملواد املستخدمة . املعلومات
  3.لإلتصال وإدارة املعلومات

وتسليم  وجي املشرتيات، واإلدارة،هي التكنول املعلومات واإلتصاالت تكنولوجي ورأي آخر يقول  
بسبب الرغبة القوية خللق التكنولوجيات  وتوزيع أنواع خمتلفة من املعلومات باستخدام الكمبيوتر واإلتصاالت

  . اليت ميكن التغلب على التأخري اإلنسان يف إدارة املعلومات اجلديدة
على معلومات من أجل حل للحصول  تكنولوجي املعلومات واإلتصاالت مساعدة الناس إستخدام

كما أنه جيعل من السهل على إدارة املعلومات، وختزينها ونشرها بسرعة . مجيع املسائل بفعالية وكفاءة
  4.وبشكل مناسب

وسيلة تعىن طريقة أو وسبيل للتواصل بني املدرس وتالميذه ولذلك يطلق على مصطلح الوسائل 
 5. لتواصلا وسائلأي سبل أو , Means of Communicationجنليزية إلالتعليمية يف ا

  
من تقنّية املعلومات  املعلومات االتصاالت يف اللغة االندونيسية هي ترمجة إصطالح تكنولوجي       

املعلومات واالتصاالت كمسألة تتعلق باستخدام تكنولوجيا احلاسوب يف  تكنولوجيوكان  ،اإلتصاالت  
  .أنشطة التعلم

 هأنمع  لو تكنولوجي االتصاالت ، و  نع ممّيز  تامفهوم تكنولوجي املعلوم ية ،األكادمي اصطالح  يف       
 معىن واسع املعلومات له تكنولوجي .ساويا ىف معناهاملعلومات واالتصاالت م ارس يف جمال تكنولوجيمم

ة عاجلمل، و سيلة من وسائلواستخدام أجهزة الكمبيوتر و  مجيع األمور املتعلقة بالعملية ، على  يشمل
حمتويات على كل أحوال متعلقة باستخدام وسيلة من وسائل  تكنولوجي االتصاالت وإّن  .املعلومات

  .   لإلنتقال البيانات واملعلومات من جهاز إىل جهاز آخر
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ستخدام با اإل مجيع األمور ذات الصلة على طحييتكنولوجي املعلومات واالتصاالت  وعند تعليم والتعلم    
ملعلومات ا وكمصدر إحدى وسائل للتعلم وىف ناحية أخرى أنه ر ملعاجلة املعلومات و أجهزة الكمبيوت

  .للمدرسني والطالب
 في أنشطة التعلمالكمبيوتير تطبيق تكنولوجي 

املعىن أن  ذاو  .متعليال عملية ر أساسي جدا يفو واألنشطة الرامية وعنص والتعلم هي ميأنشطة التعل     
، واليت يعاين وتعلم مباشرة الىت شعرها الطالب ميلعيق التعليم تعتمد على عملية تيف حتق هاأو فشل هاجناح

  .الفصل منها الطالب يف
أنشطة التعلم هي األنشطة اليت تنطوي على عناصر خمتلفة تتفاعل مع بعضها بعض حبيث يتم حتقيق      

الوسيلة ، و  التدريس  واملناهج والطرق نو الطالب واملعلموإن هذه العناصر منها  .حيأنشطة التعلم الفعال املر 
وكل هذه العناصر يتحد ويتصل بعضها يعضا للتحصيل انشطة التعلم للطالب .التعليم والتعلم  سائلمن الو 

السكينة السعيدة ىف الطالب يشعرون ب م ، حىت أ . املبتكريين، املشجعني، املرحيني ، املتوفقني للتعلم
  .عملية التعليم والتعلم

يف أنشطة التعلم ،  جيب ان تركز ألمهية الطالب كإحدى العنصور املهمة   أنشطة كل وبعبارة أخرى ،        
أنه عليم على كل علوم واحوال للعلوم  مع  مسيطر ىف الفصل مل يضع نفسه كىف هذا احلال املعلم كان 

فهام تكنولوجي ومكشف فرد مرشد للتكوين بيئة  التعلم املبتكر والتجديد وأ ولكن. واملعارف للطالب
  .6الفرصة اجلديدة للطالب وللتنمية وتطوير نفسها مناسبا برغبتهم وقدرم

  
 

، حيث يتم استخدام أجهزة٠٦٩ ١ الكمبيوتر اليت تستخدم يف جمال التعليم منذ      
7 الكمبيوتر وسيلة لتوفري التدريب واملمارسة ، وذلك يف مواد الدرس   

. الذي يستطيع لتحليل البينات بوسيلة برنامج و يقدم حاصل حتليله اإللكرتوين آلةهو  كمبيوتر
 .رالكمبيوت االستعدادات بمبدأ  التعليم الذي عينالكمبيوتر يف التعليم والتعلم من مصطلح اللغة اإلجنليزية ي

التعليمية استخدام الكمبيوتر لتوفري املواد  عيني التعليم والتعلم يف الكمبيوترورأي آخر يقول ان مبساعدة 
  .بنشاط ونوالطالب وتشارك

                                                 
6 http//syopian.net/blog/?p=891 
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كمبيوتر واحد    .املثال يف قطاع التعليم وقد ينظر إىل الفوائد كمبيوتر يف خمتلف قطاعات احلياة
إلنشاء آلة  دف  الكمبيوتر أنشئت يف البداية  .19نتيجة للتطورات التكنولوجية املعروفة منذ القرن 

  .احلساب التلقائي
للحصول على معلومات من أجل حل  علومات واإلتصاالت مساعدة الناستكنولوجي امل إستخدام

كما أنه جيعل من السهل على إدارة املعلومات، وختزينها ونشرها بسرعة . مجيع املسائل بفعالية وكفاءة
  8.وبشكل مناسب

  
  

  :يعىن  كمبيوترمتطلبات التعليم بال
  توافر أجهزة كمبيوتر مناسبة . أ

 إلستخدام  الكمبيوترتوافر املهارات األساسية   . ب
 توافر الدعم واملشورة الفنية  . ت
 9.تدريستطوير مهارات جديدة ل   . ث

 
  : وفيما يأتى أمور أساسية جيب مراعاا عند بناء درس لتدريسه بالكمبيوتر 

  ). الطريقة ( ، وكيف ستدرسه ) احملتوى ( خطط بدقة ملا تريد تدريسه ) 1
  .ث يستطيع التالميذ عمل شيء بأنفسهم خطط ألنشطة التالميذ كلما أمكن، حبي) 2
  .تأكد من أن التغذبية املرتجعة الستجابات التالميذ فورية ) 3
جيب اإلكثار من طلب استجابات من التالميذ، فال ينتغى أن يقرأ التالميذ شاشة بعد شاشة من  ) 4

  .بام ىف التعلماملعلومات قبل إدخال أجابات تساؤالت مناسبة جييب عنها التالميذ تأكيدا إلجي
  .تنجب الكتابة الكثرية ىف أي شاشة) 5
والينبغى أن تشجع اإلجابة اخلطاء بأي حال حىت . ينبغى تصحيح اإلجابات غري مناسبة للطالب) 6

  " حاول ثانية " لو كان رد الكمبيوتر على الطالب 
  .تنجب التلميحات املشوشة ، الىت تبعد التالميذ عن اإلجابة الصحيصة) 7

 10بعد الدروس تتطلب اختبارات قبل التدريس بعده. حدد وقت وكيفية تقومي أداء التالميذ )8

                                                 
8 http:// www. Slideshare. net 
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 دور المعلمين والطالب

املعلم واملتعلم فيهما دور مهمة أما أنشطة متخصصة مهتمة الىت جيب عليها ان حيققها ىف الفصل او       
التعلم والتعليم حىت تسري عملية التدريس  لتكوين احوال مرحية ىف املعلمون والطالب مطلوبة.ىف خارجه

   . بسرور جذاب ويسري مملة
ولذلك تنظيم دور أنشطة املعلم واملتعلم ىف الفصل مالزمة لنيل اغراض خاصة للدرس الىت عّني        

وىف هذا احلديث وظيفة املعلم ىف تعليم ال تكتفى . حددها املعلم  لكل الدرس من الدروس الىت سيعلمها 
تقال املعلومات إىل املتعلم فحسب ولكن له وظائف كثرية كمساعدة الطالب ىف تعليمه، واملرشد ، بان

واملدرب للمهارات خاصة هلم ، واملتجه إىل قصد تعاليمهم ، والصديق هلم ىف عملية التعلم والتعليم حىت 
 .11يشعرون بسرورهم مريح وسعيد للتعلم 

ألن  .منوذج واحد اليت طاملا استخدمت يف نظام التعليم والتعلم: التعليم مبساعدة الكمبيوتر هي        
النتائج مشجعة للغاية ، فهو منوذج األبدية ، بل تطويرها باستمرار ، ورفع مستواه ملتابعة تطور تكنولوجيا 

 واحللم من عصر التطورات التكنولوجية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ، وبالتايل .الكمبيوتر
  .استخدام الوسائط املتعددة يف التدريس وقد مت ذلك

 
وكما نقلت ۹٨٩۱   : ٧٤۱، يقاىنلا( استخدام تكنولوجي ميكن أن تساعد يف تسهيل أنشطة احلياة      
 )فرومادىعنه 

فاملدرس يلعب دورين  ىف إدارة . املدرسون إدارويون، مبعىن أنه ال بد هلم من مهارات إدارة الفصل      
التخطيط للتدريس وتنظيمه، والتعاون مع : ، أحدمها تسجيل البيانات، وتوزيع مهام التعلم، والثاىن الفصل

  12. إدارة املدرسة زمع زمالئه
  :إذا لكى نتجنب فشل تعليم بوسيلة الكمبيوتر ينبغى علينا التخطيط له قبل تنفيذه 

درسي، وتنفيذه هذه الربامج  إعداد برامج تدريبية للمدرسني حول فوائد استخدامه ىف الفصل امل . أ
 .بقيادة متخصصني ىف جمال املكمبيوتر وطرق التديس 

 .تدريب املدرسني علميا على استخدام برامج اىل تكنولوجيا الكمبيوتر قبل استخدامها ىف الفصل . ب
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حيث أن مدير املدارس أحيانا ميثلوا عقبة ىف طريق املدرس . التعاون بني مدير املدارس ومدرسيهم . ت
 .13يرغب ىف استخدام الكمبيوتر  الذي

  
  الوسيلة   2

حقيقة أن النظريات ىف هذا البحث نستعمل مباحث تتعلق للمشكلة فعالية تعليم النحو بوسيلة         
  .تكنولوجي املعلومات واإلتصاالت لرتقية قدرة طالب ىف اإلعراب
الغرض، املادة، الطريقة والوسيلة : نها وسيلة تعلمية هلا دور مهم ىف عملية التعلم، ألا تتعلق بعناصر م

.15الوسائل مهمة جدا ىف عملية التعلم ولتسهيل تفهيم  الطالب املادة بواضحة يسيطروا جبيد. 14والتقومي  
معىن الوسائل التعليمية  -  

. فاملراد ا سبيل إللقاء الشيء. ما يتقرُب به إىل الغري:وسيلة ج من َوسيل،وَوِسيل َوُوُسلُ   
ودرمان وأصحابه أن الوسائل كل مايستعني به الناس إىل غريه لتأثري أذهان الطالب وحواسهم وغربتهم قال س

16.حىت تسري التعليم سريا هاما  
  . وقال عمر مهلك أن الوسائل التعليمية هي طريقة مستخدمة تساعد ا املعلم ىف التدريس

. ملدرس للحصول على األغراض املرجوةوقال سوفرفتو أن الوسائل التعليمية هى كل ما يساعد به ا  
من أراء العلماء السابقة وأن الباحثة  أن الوسائل التعليمية تكون مؤثرة إىل أذهان الطالب وغربتهم حىت 

. تدفع سري التعليم جيدا  
فوائد الوسائل التعليمية  -  

: فيها فوائد الوسائل التعليمية ىف التعليم  
ء املعلومات حىت جرت العملية التعليمية جريا جيدا الوسائل التعليمية تيسر إلقا. أ  

. الوسائل التعليمية ترتقى غربة الطالب لكوم يشرتكون مباشرة ىف البيئة. ب  
. الوسائل التعليمية حتل حد احلواس واملكان واألوقات . ج  
. الوسائل التعليمية تساوي جتارب الطالب عن الواقعة الىت تقع ىف البيئة. د  
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    : م تكنولوجي الكمبيوتير في تعليم النحو لهافوائد كثيرة  منهااستخدا

 .كمبيوتري يف تعليم النحو جذابة لتعليمهالمع تكنولوجي : جذابة أي  . أ

تسهيل املدرس أن يقدم األمثلة املختلفة ،املتغرية ، املتنوعة من حيث كتابة احلروف والكلمات  . ب
 .واجلمل من حيث صغريها وكبريها

 .ت املناسبة على األوقات احملدودة  لتعليم هذه املادة وال سيما ىف تدريبات ومتربناتانتفاع األوقا . ت

تسهيل املدرس أن يعرب الكلمة من الكلمات اليت يريد أن يعرا حىت تستطيع الطالب أن يعرا  . ث
 . إعرابا صحيصا

 
 
 علم النحو. 4.

  .حنوا الشئ قصده -ينحو- لفظ مشتق من فعل حنا مبعىن القصد يعىن حنا" النحو" إن كلمة         
أما معناه علم النحو عند لويس معلوف هو علم إعراب كالم العرب ومسى هكذا االن املتكلم        

  .ينحو به أسلوب لفتهم
كما أوضح مصطفى الغالييين   كان هذا العلم بتسمية علم اإلعراب عند بعض النحاة املتقدمني  
علم بأصول تعرف ا أحوال الكلمات العربية من حيث , اإلعراب هو مايعرف اليوم بالنحو: بقوله 

  17.اإلعراب والبناء
. إن هذا العلم كان من العلوم اللغوية الىت ظهرت متقدما لعلوم أخرى الىت تفرعت من القرآن الكرمي

إن القرآن الكرمي لكان السبب احلقيقى لظهور علم :" ر و زميله كما قال األستاذ يونس على املوهدا
  18.وتقدم علوما أخرى ومت هذا العلم يف القرن الثاىن اهلجرى, النحو
  
 

   مواد علم النحو فى الصف الثانى العالية هو

. ملدرسستقيم الياحثة البحث يف املادة علم النحو  خصوصا عن باب املفعول به الن هده املادة مل تبحث اا
كمبار املادة الىت يعلمه املدرس اىل الطالب ليس برتتيب "اهلداية " وجدت الباحثة ىف هذه املعهد اإلسالمى 

  . ولكن املادة الىت مل يهفم الطالب من قبل، وأيضا من ناحية  قدرة الطالب ضعيفا ىف ذلك الباب 
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 مهارة اإلعراب. 5

ومعناه يف اللغة نوعان األول اإلفصاح واإلبانة . عرابا إ - يعرب –اإلعراب يأخذ من كلمة أعرب       
ويف اإلصطالحات عند النوحيني هو تغيري أواخر الكلم إلختالف العوامل الداخلة عليها . والثاين والتغيري
الرفع والنصب  خاصة  مسآءألفال. وأ قسامه أربعة هي رفع ونصب وخفض وجزم .    19لفظا أو تقديرا

 . 20الرفع والنصب وجزم وال خفض فيها اصةخ ولألفعال. واخلفض

: وقد يكون بااألحراف  مثل . الرفع، والنصب، واخلفض، واجلزم: وقد يكون اإلعراب باحلركة مثل 
  .حذف النون ، وحذف حرف العلة: وقد يكون باحلذف مثل .األلف،والواو، والياء، والنون 

  و املبتدأ وخربه وإسم كان وإخواا  وهي الفاعل ونائب الفاعل أما المرفوعات األسماء سبعة
  .وخرب إن وإخواا والتابع للمرفوع هي أربعة أشياء هي النعت والتوكيد والعطف والبدل

  .21الفاعل هو اإلسم املرفوع املذكور قبل فعله أوإسم املرفوع تقدمه الفعل ودّل على الذي فعَل الفاعل. 1
  .حنو فاز اتهد

  .م املرفوع الذي مل يذكرقبله فعله حنو يكرم اتهد نائب الفاعل هو اإلس . 2
 .املبتدأ هو اإلسم املرفوع العارى عن العوامل اللفظّية حنو الكرمي احملبوب . 3

  .أو هو اجلزء الذي يتمم به الفائدة مع املبتدأ. اخلرب هو اإلسم املرفوع املسند إىل املبتدأ. 4 
  
 
وصار ومازال وما انفّك وما فتئ وما برح وما دام وما تصّرف كان وامسى واصبح واضحى وظّل وبات . 5

وتنقسم كان . فإّن كان وإخواا ترفع اإلسم وتنصب اخلرب. مادام وما تصّرف منها مثل كان يكون كن
والثالث ما . والثاين ما يتصرف تصرفا تاما" ما دام " وإخواا إىل ثالثة أقسام األول ما ال يتصرف حباله 

  .حنو كان عمر عادال . فا نا قصاً يتصرف تصر 
  

                                                 
  ٣٣،ص ،  وربياكيف تتعلم اإلعراب، توفيق بن عمر بلطه جي، دار الفكري، دمشق، س 19

 
20 H.Bahrum rangkuti,, Tex Book Bahasa Arab Untuk Perguruan Tinggi Agama Islam /IAIN, 
Jakarta, ١٩٧٤, Depag, RI. 
 

 ٢۳۳ص نفس املراجع ، ،شيخ مصطفى الغاليني، جامع الدروسال 21

  



 
جيوز حذف خربه إذا كان كونا . فإّن وأخواا تنصب اإلسم وترفع اخلرب. إّن وأن وكأّن ولكّن وليت ولعلّ . 6

. األول بعد ليت والثاين أ ن يكون يف الكالم زرقا أوجرا و جمرورا: وجيب حذف خربه يف موضعني . خا صا
 .حنو إّن اهللا على كل شئ قدير

 فوعر والتابع للم. 7 

ينقسم النعت إىل . النعت هو التابع الذي يتتُم متبوعه بيان صفة من صفاته أو صفة ما يتعلق به . أ 
حقيقى هو ما يبني صفة من صفات متبوعه حنو جاء خالد األديب والسبىب ما يبني صفة من : قسمني 

واألصل يف النعت أن يكون إمسا . سن خطّهصفات ما له تتعلق مبتبوعه وإرتباط به حنو جاء الرجل احل
وقد يكون إمسا جامدا مؤوال مبشتق . مشتقاَكاسم الفاعل ، وإسم املفعول، والصفة املشبة، وإسم املفعول

،و اإلسم املو صولة املقرتن بأل، وما دّل على عدد "ذو" املصدر، وإسم اإلشارة، و : وهي يف تسعة مواضع
كل " متالالنكرة اليت يراد عليه اإلام، وك" ما"ه ياء النسبة، ما دل على تشبة، واملنعوت، اإلسم الذي حلقت

  " .وأئ
  . التوكيد هو التابع الرافع لإلحتمال .ب
  .العطف. ت
  .البدل هو التابع املقصود بااحلكم بالوسطة بينه وبني متبوعه. ج 

  .فسجد ااملالئكة كلهم: مثل 
 

واملفعول ألجله واملعفول معه )مفعول املطلق( ملفعول به واملصدر هي ا والمنصوبات األسماء خمسة عشر
واحلال واملستثىن واملنادى والتمييز وخرب كان وإخواا والتوابع )ظرف الزمان واملكان ( واملفعول فيه 

هي املخفوضة  وللمخفوضات األسماء الخمسة. للمنصوبات أربعة هي النعت والعطف والتوكيد والبدل
  .22خفوضة اإلضافة والتوابع للمنصوبات أربعة هي النعت والعطف والتوكيد والبدلباحلرف وامل

  
 وخرب كان وإخواا  . أ

 وإسم إن وأخواا  . ب

أو اسم دّل على شيئ وقع عليه الفعل حنو . املفعول به هو اإلسم املنصوب الذي يقع به الفعل . ت
 أكرمتك وفتح خالد الباب
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 .نصوب الذي جيئ ثالثا يف تصرف الفعلهو اإلسم امل) مفعول مطلق ( واملصدر    . ث

واملفعول ألجله هو اإلسم املنصوب الذي يذكر بيان لسبب وقوع الفعل حنو إغرتبت رغبة يف   . ج
 .العلم 

واملفعول معه هو اإلسم املنصوب الذى يذكر بعد واو مبعىن مع لبيان من ُفعل معه الفعَل يشرتط   . ح
 .جاء األمري واجليس  يف نصب ما بعد الواو على أنه مفعول معه حنو

: حنو " يف"هو إسم الزما ن واملكان املنصوبات بتقدير ) ظرف الزمان واملاكان ( واملفعول فيه   . خ
 .صمت اليوم اخلمش 

 .رجع اجلند ظافراً : واحلال هو اإلسم املنصوب املفّسر ملا انبهم من اهليئات حنو   . د

. أخواا حنو جاء التالميذ إال عليااملستثىن هو اإلسم املنصوب الواقع بعد إال أو إحدى   . ذ
" واملخرج يسمى . أو إحدى من أخواا من أدوات اإلستثناء" إال " االستثناء هو إخراج  ما بعد 
  " مستثىن منه " مستثثىن واملخراج منه يسمى 

  .هي إال وغري وسوى وخال وعاد وحشا وليس وال يكون : ولإلستثناء مثانية أدوات 
 .وقع بعد حرف من أحرف الندى حنو يا عبد اهللا  واملنادى هو اسم 

  ".وا " و " هيا " و " أيا " و " يا" و " أي " و" أ" هي : إحراف النداء سبعة 
  .والتمييز هو اإلسم املنصوب املفّسر ملا انبهم من الذوات  . ر

  .متييز ذات هو ما مفسر إلسم مبهم ملفوظ حنو إشرتيت عشرين كتاباً : التمييز قسمان 
  . ييز نسبة هو ماكان مفسر جلملة مبهمة النسبة حنو حسن علي خلقاً ومت

 .23النعت ، عطف ، التوكيد، والبدل: والتوابع للمنصوب  . ز

 
  المفعول به .6

  . اسم  منصوب يدل على من وقع عليه فعل الفاعل وال يتغري معه صورة الفعل: املفعول به هو
 )مفعول به منصوب باالفتحة : العلَم ( َيْطلُب اْلَعاِقُل اْلِعْلَم : مثل 

ُتـََفْوِقْنيَ ( تكّرم الدولةُ  املتفوقني 
  )مفعول به منصوب باالياء ألنه مجع مذكر سامل : امل
  )مفعول به منصوب بالفتحه: البيع ( َوَأَحَل اهللاُ اْلبَـْيَع َوَحرَم الرباَ 

  ) مفعول به منصوب بفتحة مقدرة : الرباَ ( 

                                                 
  ١٦٧ص ني، نفس املراجع ، الشيخ مصطفى الغالي ،  23 



   :إذا كان الفعل من األفعال الىت تنصب أكثر من مفعول هي قد يتعدد املفعول به 

 .أفعال تنصب مفعولني أصلها مبتدأ وخرب وهي

  أفعال الظن : هب –َجَعَل  –َزِعَم  –َحسَب  –َخال –ظن  
  )مبعىن اعلْم ( تعلْم  –ألفى  –وجَد  –عِلم  –رأى : أفعال اليقني  
َذ  –ِإختََذ  –َرد  –َعَل جَ  –حوَل  –صيّـَر :أفعال التحويل    .ختَِ

 :  يكون املفعول به

  .إما امساً معرباً كما ىف األمثلة السابقة 
 ) ضمري متصًال وضمري منفصَال ،اسم إشارة، امسا موصوًال ( أو امسا مبنياَ 

  ) ضمري متصل مبىن ىف حمل نصب مفعول به : الكاف (َرأَيـُْتَك ىف السوق : مثل 
  ) ضمري منفصل مبىن ىف حمل نصب مفعول به : إياَك (  إياَك نـَْعُبدُ 

  ) اسم أشارة ىف حمل نصب مفعول به( يشجع اجلمهوُر هذا الالعَب 
  .مصدرا موؤال من أن والفعل أو  من أن وامسها وخربها) ج

   .24املفعول به : املصدر مؤوال من أن اسم وخربها ( أكدت الصحف أّن األمَن مستتٌب : مثل 
 

  : فعول بهأحكام امل
  : للمفعول به أربعة أحكام 

  .أنه جيب نصبه  .1
 أنه جيوز حذفه لدليل  .2

 .أنه جيوز أن حيذف فعله لدليل  .3

  25.أن األصل فيه أن يتأخر عن الفعل والفاعل .4
  مفاهيم اإلجرائيةالو . ب

يف تفهيمها لتفسري املفاهيم النظرية لتكون ساهال  باحثةفاهيم اإلجرائية هي املفاهيم اليت يستخدمها الامل
  : ا كما يلي  باحثةدخل التف

 .يستطيع الطالب أن يفهموا تعريف املفعول به. أ

 .يستطيع الطالب أن يذكروا أنواع املفعول به. ب

                                                 
67.دار الثقافة اإلسالمية بريوت,امللخص قواعد اللغة العربية , فؤاد النعمة   24  

412 الشيخ مصطفى الغاليني، جامع الدروس، برييت، مكتبة عصرية، القاهرة  



 .يستطيع الطالب أن يذكروا عالمات النصب للمفعول به. ه

 يستطيع الطالب أن يفهموا املفعول به الىت تتكون من املفعول به من اسم معرب. و

 .يستطيع الطالب أن يفهموا املفعول به الىت تتكون من املفعول به من اسم منبٍ . ر

 .يستطيع الطالب أن يكونوا مجال تتكون من املفعول به من اسم معرب.ي

 .يستطيع الطالب أن يكونوا مجال تتكون من املفعول به من اسم منبٍ .ك

 .ن اسم معربيستطيع الطالب أن يذكروا عالمات النصب للمفعول به م . م

  .يستطيع الطالب أن يذكروا عالمات البناء من اسم منبٍ .ن
  .يستطيع الطالب أن يفهموا املفعول به من أفعال تنصب مفعولني أصلهما مبتدأ وخرب.س

يستطيع الطالب أن يذكروا عالمات النصب املفعول به من أفعال تنصب مفعولني أصلهما . ش
  .مبتدأ وخرب

  . فهموا أفعال تنصب مفعولني ليس هلا أصلها املبتدأ واخلربيستطيع الطالب أن ي. ص
يستطيع الطالب أن يذكروا عالمات النصب املفعول به من أفعال تنصب مفعولني ليس هلا . ض

 .أصلها املبتدأ واخلرب

  
  : وهذه مقدار الدرجات ملهارة إعراب الكلمات العربية

  ١۰۰% -% ٧٦جيد جدا إذا وصلت قيمة نتيجة الطالب   �

 %75 - %56جيد إذا وصلت قيمة نتيجة الطالب   �

 %50 -%40مقبول إذا وصلت قيمة نتيجة الطالب   �

 26% 40-%ضعف إذا وصلت قيمة نتيجة الطالب     �

 
  

 

                                                 
26 Suharsimi Arikunto, Dasar Evaluasi Pendidikan , Bumi Aksara , Jakarta , 2005, hal 75.  
 



  الفصل الثالث

  طريقة البحث

  تصميم البحث  . أ

الكمبيوتري لرتقية  تكنولوجي  سيلة بو تعليم النحو ة فعالي تصميم هذا البحث باالتجربة هو 

  .كمبار" اهلداية " ىف إعراب املفعول به باملعهد اإلسالمي ) العاىل ( قدرة طالب الصف الثاىن الثانوى 

    :د أن تستعمللتحصيل البيانات كاملة فاالباحثة ال ب
the Randomized -Rancangan dengan test awal dan  tes akhir dengan kelompok control( 

)1 posttest Control group Desaign–Pretest  

 :يعىن  
 
 

 
Eksperiment roup  

 
Control Group 

  

 وزمن البحث مكان . ب

  البحث   مكان .١

  .رباكم  "اهلداية"معهد االسالمي البحث يف مكان هذا 

  زمن البحث.٢

 .2010يوليو سنة  17-مايوا  ٦أما الزمن ىف هذا البحث هو ىف التاريخ 

  

  

 فرد البحث وموضوعه أ . ت

 فرد البحثا.١

 
  .كمبار" اهلداية " بااملهعد اإلسالمي ) العاىل ( افراد ىف هذا البحث هو طالب الفصل الثاىن 

  موضوع البحث .٢

                                                 
1 Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta : 2003, Hal. 240 
 
2 Ibid, hal,  230 

test-Post  Treatment  tes-Pre  

2T1  X  To  

T1   To 



لرتقية قدرة إعراب  كمبيوتريالتكنولوجي  سيلة بوفعالية تعليم النحو "املوضوع يف هذا البحث هو 

  . كميار" اهلداية " املفعول به بااملعهد اإلسالمى 

 المجتمع والعينة  . ث

  المجتمع . 1

سالمي اهلداية كمبار، وعددهم  اتمع يف هذا البحث هو تالميذ فصل الثاين العالية معهد اإل

  .وال تأخذ الباحثة العينة. تلميذا  16وعددهم " ب" تلميذا والتالميذ فصل الثاىن 16

 جمع  البيانات طريقة  . ج

  :البيانات بكيفية ما تلى ةمجع  الباحث

ملعرفة  فعالية تعليم النحو بوسيلة التكنولوجي  ىف جمال البحث باحثةال ةة   هي خلظحظاملال.١

  .   لكمبيوتريا

تقدم الباحثة لطالب فصل األلف وقصل الباء باإلختبار الكتابية عن موقع :  اإلختبار هو .2

  .اإلعراب، عالمات اإلعراب، اقدام األمثلة األخرى وتصحيح األخطاء

 كيفية تحليل البيانات  . ح

  komparasi ( test “T “ )عندما اجتمعت البيانات بتقننية 

  

 املالحظة )   1

%100Χ
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  )جيد جدا( %100  - %86 

  )جيد (  %85  - %56
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 الفصل الرابع
 تقدمي البيانات

               
  تقديم البيانات. أ

إن الغرض من هذا البحث ملعرفة . ىف هذا الباب حتلل الباحثة البيانات الىت حصلت بواسطة التجربة
ىف إعراب املفعول ) العاىل(فعالية تعليم النحو بوسيلة تكنولوجي الكمبيوتري لرتقية قدرة طالب الصف الثاين 

إلدراك اإلجابة عن  هذه املسألة قد استخدامت الباحثة املالحظة . كمبار " اهلداية "  اإلسالمي به باملعهد 
  .إلدراك البيانات من التجربة،  واإلختبار الجيادة البيانات عن  النتيجة التجربية يف مكان البحث

  تقديم البيانات من المالحظة . 1
ظة على املدرسة يتعلم ىف تعليم النحو بوسيلة الكمبيوتر  مث ومن البيانات الىت مجعتها  الباحثة من املالح

يدل على قد  أقمتها ) نعم(وكل منرة من األسئلة املوجودة ىف املالحظة يتبعها إجابة نعم وال، . حتليلها
  . يدل على غري أقمتها املدرسة ا) ال (وإختيار . املدرسة بوسيلة تكنولوجى الكمبيوتر  ىف تعليم النحو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجدوال األول 
لترقية قدرة طالب الصف الثاني الكمبوتير المالحظة األولى عن فّعالية تعليم النحو بوسيلة تكنولوجي 

  كمبار" الهداية " في إعراب المفعول به  باالمعهد اإلسالمي ) العالى(الثانوى 
  2010 -مايو  - 24: تاريخ ال)                                     العالية ( الثانى :  الفصل  



النحو: إثنين                                                 المادة    :  اليوم      
باب المفعول به: الموضوع  

 رقم  وجهات املالحظة نعم 
 أنشطة أوالية ١.

 1  إعداد المدرسة الوسيلة التعليمية قبل التعليم  √ 

لدرس بالبسملةإلقاء السالم وإبدء ا √   2 

 3 المقدمة √ 

 4 إكشاف حضور الطالب √ 

 5 إسأل عن المادة الماضية √ 

 6 إسأل عن المادة التى ستبحث المدرسة  √

 لّب انشطة . ٢

 1 شرحت المدرسة الدرس باستخدام الحاسوب باالترتيب  √ 

   
تقدمي  تعريف عن املفعول به -  
يدة وفصاحةقرأة تعريف عن املفعول به قرأة ج -  
أمر  بعض الطالب أن تقرئوا تعريف عن املفعول به قرأة جيدة -  
.شرحت املدرسة تعريف املفعول به شرحا واضحا -  
 

                                

 

 
 
 

√ 
 

 2 قرأة المدرسة األمثلة العامة للمفعول به  بقرأة جيدة وفصاحة 

 3 شرحت المدرسة أنواع المفعول به √  

املفعول به من اسم معرب مع أمثلته -    
املفعول به من اسم مبين مع أمثلته -    

 

 4 تقديم األمثلة عن المفعول به √ 



 األمثلة عن املفعول به من اسم معرب  
 - َيْطُلُب اْلَعاِقُل اْلِعْلمَ  - قرأ األستاذ  كتابني    

تَـَوفِقْنيَ   - خلق اهللا السماوات 
ُ
ْوَلُة امل َم الدَتَكر - 

 - َوَأَحَل اهللاُ اْلبَـْيعَ  َوَحرَم الربَا – نظر أمحد أخاك 

 

المفعول به وعالمات نصبه  إعراب √   5 

)مفعول به منصوب بالفتحة ألنه اسم املفرد: ( اْلِعْلَم     
تَـَوفِقْنيَ  

ُ
)مفعول به منصوب باالياء ألنه مجع مذكر سامل : ( امل  

)نصوب بالفتحة ألنه اسم املفرد مفعول به م: ( اْلبَـْيَع   
)مفعول به منصوب باالياء ألنه مثىن: (كتابين   

)مفعول به منصوب بالكسرة ألنه مجع مؤنث سامل : (السماوات  
مفعول به منصوب بااأللف ألنه امساء اخلمسة: (     أخاك  

 

 6 تدريبات √ 

!عاة من التغيريغري الكلمات اآلتية باالكلمات املناسبة فيما  يأىن مع مرا    
 تحفظ البنت 

 

 

 7 خالصة √ 

 أنشطة أخيرة
تمرينات/ تقويم  √   

 

1 

ماهو المفعول به ؟  -أ    
مثل المفعول به من اسم معربا ؟  -ب   

 ت - أعرب هذه الجملة ( يحمل المدرس الدرس )

 

 القرآنَ 
 رَ عْ الش  
 دَ يْ شِ الن  
 سَ رْ الد  

 أكرمتكَ 
 أكرمُتكما
 أكرمُتهما
 أكرمُتهم

 



ما عالمات النصب تلك الجملة ؟ -ج   
 

 2 تختيم الدرس √ 

درس بقرأة الحمدلةتختيم المدرسة ال  -     

  الجملة  14 1

: ىف املالحظة األوىل بإجابة نعم  الكمبوتريمن اجلدول السابق عرفنا ىف تعليم  النحو  بوسيلة تكنولوجي 
  6،66واإلختيارات أو  1: وأما ال93،33اإلختيارات ىف املائة 14

ىف  الكمبوتريحو بوسيلة التكنولوجى ىف املائة ، فلذلك وجدنا اخلالصة أن املدرسة قد قامت ىف تعليم الن 
  )93،33"(جيد جدا " املالحظة األوىل على درجة 

 الجدوال الثاني
لترقية قدرة طالب الصف الثاني  الكمبوتير المالحظة الثانية عن فّعالية تعليم النحو بوسيلة تكنولوجي 

  كمبار" الهداية " في إعراب المفعول به باالمعهد اإلسالمي ) العالى(الثانوى 
  2010 -مايو  - 25:التاريخ   )                                     العالية ( الثانى :  الفصل  
النحو: ثالثاء                                                 المادة    :  اليوم      
أنواع المفعول به من اسم مبنيا: الموضوع  

 رقم  وجهات املالحظة نعم ال
  شطة أواليةأن ١.

 1 إعداد المدرسة الوسيلة التعليمية قبل التعليم √ 

 2 إلقاء السالم وإبدء الدرس بالبسملة √ 

 3 المقدمة  √

 4 إكشاف حضور الطالب  √

 5 إسأل عن المادة الماضية  √

 6 إسأل عن المادة التى ستبحث المدرسة √ 

 لّب انشطة . ٢



اسوب باالترتيب شرحت المدرسة الدرس باستخدام الح √   1 

√ 
 

 
 

 2 قرأة المدرسة الدرس بقرأة جيدة وفصاحة 

 3 شرحت المدرسة أنواع المفعول به √ 

    املفعول به من ضمري متصل وضمري منفصل ومفعول به من مصدر مؤول   
 4 تقديم األمثلة عن المفعول به √ 

  
 - األمثلة عن املفعول به من من اسم الضمري املتصل(رأيتُ كَ  ىف السوِق )

 - األمثلة عن املفعول به من من اسم الضمري املنفصل(إياكَ  نعبدُ )

أكدت الصحف أّن األمَن : األمثلة عن املفعول به من من مصدر مؤول -
)ُمْسَتِتٌب   

 

المفعول به من الضمير والمصدر الموؤل ومحلها  إعراب √   5 

- رأيتُ كَ  ىف السوِق ( الكاف : ضمري متصل مبىن ىف حمل نصب مفعول   
)به  

 - إياكَ  نعبُد ( إياك : ضمري منفصل مبىن ىف حمل نصب مفعول به )
املصدر املؤول من أن وامسها ( َأكَدِت الصُحِف َأن ْاَألْمَن ُمْسَتِتٌب  -

)ىف حمل النصب مفعول به : وخربها   
 
 

 

 6 تدريبات  √



   
!سبة فيمايأتى مع مراعاة من التغيريغري الكلمات اآلتية باالكلمات املنا  

 
  نظرتَك فى المدرسة 

  
 

 

 خالصة √ 
 

7 

 أنشطة أخيرة
 

تمرينات/ تقويم   √  
 

1 

من الضمري املتصل والضمري املنفصل ؟ مثل املفعول به  -    
مثل املفعول به من املصدر املؤول؟  -  
أعرب تلك اجلمل مث بني بناء ضمريها مع حملها نصبه؟  -  

 

 

 2 تختيم الدرس √ 

تختيم المدرسة الدرس بقرأة الحمدلة  -     

  الجملة  9 6

 

 كِ 
 كما
 كم
 كن  

 

 إياه اعطيُت الكتاب
..............اياها  
..............اياهم  

.............اياهم   



: ىف املالحظة الثاىن بإجابة نعم  الكمبوتريمن اجلدول السابق عرفنا ىف تعليم  النحو  بوسيلة تكنولوجي 
أن املدرسة قد ىف املائة ، فلذلك وجدنا اخلالصة 40واإلختيارات أو  6:وأما ال 60اإلختيارات ىف املائة 9

  ) 60"(كاف" ىف املالحظة الثاىن على درجة الكمبوتريقامت ىف تعليم النحو بوسيلة التكنولوجى 

  

  

  

  الجدوال الثالث

لترقية قدرة طالب الصف الثاني  الكمبوتيرالمالحظة الثالثة عن فّعالية تعليم النحو بوسيلة تكنولوجي 
  كمبار" الهداية " هد اإلسالمي في إعراب المفعول به بالمع) العالى(الثانوى 
  2010 - مايو  -31: التاريخ )                                     العالية ( الثانى :  الفصل  
النحو: إثنين                                                 المادة    :  اليوم      

  نواع المفعول بهأ من أفعال تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر: الموضوع 
 رقم  وجهات املالحظة نعم ال

    أنشطة أولية ١.    
 1 إعداد المدرسة الوسيلة التعليمية قبل التعليم √ 

 2 إلقاء السالم وإبدء الدرس بالبسملة √ 

 3 المقدمة √ 

 4 إكشاف حضور الطالب  √

 5 إسأل عن المادة التى ستبحث المدرسة  √

 6 إسأل عن المادة الماضية   √

 لّب انشطة . ٢

 1 شرحت المدرسة الدرس باستخدام الحاسوب باالترتيب  √ 

 
 

 
√ 

 2 قرأة المدرسة القواعد بقرأة جيدة وفصاحة وترجمها



 3 شرحت المدرسة أنواع المفعول به √ 

.األمثلة املفعول به من أفعال تنصب مفعولني أصلهما مبتدأ وخرب     

 4 تقديم األمثلة عن المفعول به √ 

 - ظننُت الرجلَ  نائما ◌ً   
 - خلُت حممدا أخاكَ 

 

المفعول به وعالمات نصبه إعراب √   5 

  
مفعول به ثان : ونائما( - )مفعول به أول منصوب بالفتحة: الرجلَ ( -

)  منصوب بالفتحة  
)مفعول به أول منصوب بالفتحة: حممدا(  -  
)اخلمسةمفعول به ثان منصوب بااأللف ألنه من أمساء : وأخاك (  
   

 

 6 تدريبات  √

   
 وجدُت الكراسة َ 

 

 

 7 خالصة  √

 أنشطة أخيرة
تمرينات/ تقويم   √  

 

1 

 جميلةً 
 كاملةً 
 صغيرةً 
 مفيدةً 

 

 ظننتَك مدرسا
كِ        

هُ         
ها         

 



؟.مثل املفعول به من أفعال تنصب مفعولني أصلهما مبتدأ وخرب  -    
أعرب تلك اجلمل مث بني عالمات نصبه؟  -  

 

 

 2 تختيم الدرس √ 

م المدرسة الدرس بقرأة الحمدلةتختي  -     

  الجملة  9 6

 
ىف املالحظة الثالث )احلاسوب (  الكمبوتريمن اجلدول السابق عرفنا ىف تعليم  النحو  بوسيلة تكنولوجي 

ىف املائة ، فلذلك وجدنا اخلالصة 40واإلختيارات أو  6:وأما ال 60اإلختيارات ىف املائة 9: بإجابة نعم 
" ىف املالحظة الثاىن على درجة الكمبوتري مت ىف تعليم النحو بوسيلة التكنولوجىأن املدرسة قد قا

  ) 60"(كاف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجدوال الرابع



لترقية قدرة  طالب الصف  الكمبوتير المالحظة الرابعة  عن فّعالية تعليم النحو بوسيلة تكنولوجي
كمبار" الهداية " المي في اإلعراب باالمعهد اإلس) العالى(الثاني الثانوى   

  2010 - يونيو  -1:التاريخ )                                     العالية ( الثانى :  الفصل  
النحو: ثالثاء                                                 المادة    :  اليوم      
من المبتدأ والخبر  من أفعال تنصب مفعولين ليس لها أصلهاأنواع المفعول  :الموضوع  

 رقم  وجهات املالحظة نعم ال
  أنشطة أوالية ١.

 1 إعداد المدرسة الوسيلة التعليمية قبل التعليم √ 

 2 إلقاء السالم وإبدء الدرس بالبسملة  √

 3 المقدمة √ 

 4 إكشاف حضور الطالب  √

 5 إسأل عن المادة الماضية  √

ةإسأل عن المادة التى ستبحث المدرس √   6 

 لّب انشطة . ٢

 1 شرحت المدرسة الدرس باستخدام الحاسوب باالترتيب  √ 

   
تقدمي األمثلة املفعول به من أفعال تنصب مفعولني ليس هلا أصلها  -

)كسا،ألبس، أعطى، منح، سأل،منع( املبتدأ واخلرب   
 

                                

 

 
 

√ 
 

وفصاحة  قرأة المدرسة القواعد بقرأة جيدة  2 

 3 شرحت المدرسة أنواع المفعول به √ 

المفعول به من أفعال تنصب مفعولين ليس لها أصلها المبتدأ والخبر   
قرأة جيدة وفصاحة)كسا،ألبس، أعطى، منح، سأل،منع(   

 

 4 تقديم األمثلة عن المفعول به √ 



 ألبس الربيعُ  األرضَ  حلةً  زاهيةً   
) الفتحة مفعول ثان منصوب با( حلة     

 

المفعول به وعالمات نصبه إعراب √   5 

 
 

 
 

 - األرَض  ( مفعول به أول منصوب باالفتحة)
 

 
 

 
 

 6 تدريبات √ 

   
أعطيتك َ 

 

 

 7 خالصة √ 

 أنشطة أخيرة
تمرينات/ تقويم  √   

 

1 

من  مثل المفعول به من أفعال تنصب مفعولين ليس أصلها -    
    )كسا،ألبس، أعطى، منح، سأل،منع( المبتدأ والخبر 

أعرب تلك اجلمل مث بني عالمات نصبه؟   -  
 

 

 2 تختيم الدرس  √

تختيم المدرسة الدرس بقرأة الحمدلة  -     

  الجملة  11 4

 الكتاب 
 احملفظة 
 اجلولة 



  
: بإجابة نعم ىف املالحظة الرابعة   الكمبوتريمن اجلدول السابق عرفنا ىف تعليم  النحو  بوسيلة تكنولوجي 

ىف املائة ، فلذلك وجدنا اخلالصة أن 26،66واإلختيارات أو  4:وأما ال 73،33اإلختيارات ىف املائة 11
" ىف املالحظة الثاىن العرض  لكمبوتريااملدرسة قد قامت ىف تعليم النحو بوسيلة التكنولوجى 

  ) 73،33"(جيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  الجدوال الخامس
" ىف املعهد اإلسالمى 2010يونيو سنة  1 -مايو 24املالحظات من التاريخ جمموعة عن حاصالت 

  .كمبار" اهلداية 
  عدد اخلطوت الىت استخدامها املدرسة  املالخظة  رقم

  ىف املائة  نتيجة
  ال  نعم  ال  نعم



1  
2  
3  
4  

  

  املالحظة األوىل
  املالحظة الثانية
  املالحظة الثالثة
  املالحظة الرابعة

14  
9  
9  
11  

1  
6  
6  
4  

93،33%  
60%  
60%  
73،33%  

  66،6%  
40%  
40%  

26،66%  

    43  13  71،63%  43،3%  
لرتقية  الكمبوتريمن اجلدول السابقة عرفت الباحثة أن جمموعة املالحظات ىف تعليم النحو بوسيلة تكنولوجى 

ىف املائة  أو" 13: "  ، ىف نتيجة  ال%71،63أو ىف املائة " 43" مهارة اإلعراب الطالب ىف نتيجة نعم 
43،3 . %  

ىف حال جيد  لكمبوترياتستخلص الباحثة ان احلاصالت املالحظات ىف تعليم النحو بوسيلة تكنولوجى 
71،63%  

  
 
  
  
  
  
  

  تقديم البيانات من اإلختبار. 2
 الجدوال السادس

"أ" الفصل الثاىن)  قبل استخدام تكنولوجي الكمبيوتري ( حتصيل إختبار قبلي    
 

طالباسم ال الدرجة   رقم  
1الطا لب  ٧٩  ١ 
2الطا لب   ٦٣  ٢ 

3الطا لب  ٦٧  ٣ 

4الطا لب  ٥٧  ٤ 



5الطا لب  ٦٠  ٥ 

6الطا لب  ٧٣  ٦ 

7الطا لب  ٧٣  ٧ 

8الطا لب  ٧٣  ٨ 

9الطا لب  ٦٣  ۹ 

10الطا لب  ٦٣  ١٠ 

 ١١  11الطا لب  ٧٠

 ١٢  12الطا لب  ٦٠

13الطا لب  ٧٣  ١٣ 

14الطا لب  ٧٠  ١٤ 

15لب الطا  ٦١  ١٥ 

16الطا لب  ٥٢  ١٦ 

 
 
 
 

 الجدوال السابع
"ب"الفصل الثاىن)   قبل استخدام تكنولوجي الكمبيوتري( حتصيل إختبار قبلي  

 
 رقم  اسم الطالب الدرجة 

1الطا لب  ٥٤  ١ 
2الطا لب   ٤٦  ٢ 

3الطا لب  ٥٤  ٣ 

4الطا لب  ٥٤  ٤ 

5الطا لب  ٦٧  ٥ 

6الطا لب  ٦٤  ٦ 

7الطا لب  ٦٤  ٧ 



8الطا لب  ٦٣  ٨ 

9الطا لب  ٥٧  ۹ 

10الطا لب  ٦٠  ١٠ 

 ١١  11الطا لب  ٦٧

 ١٢  12الطا لب  ٥٧

13الطا لب  ٥٧  ١٣ 

14الطا لب  ٦٤  ١٤ 

15الطا لب  ٧٣  ١٥ 

16الطا لب  ٥٤  ١٦ 

 
 
 
 
 

 الجدوال الثامن 
"أ"الفصل الثاىن)  بعد استخدام تكنولوجي الكمبيوتري( حتصيل إختبار بعدي  

 
ة الدرج  رقم  اسم الطالب  
1الطا لب  ٩٧  ١ 
2الطا لب   ٩١  ٢ 

3الطا لب  92  ٣ 

4الطا لب  ٩٤  ٤ 

5الطا لب  ٩5  ٥ 

6الطا لب  ٨٥  ٦ 

7الطا لب  ٩٧  ٧ 

8الطا لب  ٨٨  ٨ 



9الطا لب  91  ۹ 

10الطا لب  90  ١٠ 

 ١١  11الطا لب  ٨١

 ١٢  12الطا لب  ٨٥

13الطا لب  90  ١٣ 

14الطا لب  ٩٧  ١٤ 

15الطا لب  ٩٤  ١٥ 

16الطا لب  90  ١٦ 

 
 
 
 
 

 الجدوال التاسع
"ب"الفصل الثاىن)  استخدام تكنولوجي الكمبيوتري(حتصيل إختبار بعدي  

 
 

 رقم  اسم الطالب الدرجة 
1الطا لب  70  ١ 
2الطا لب   60  ٢ 

3الطا لب  62  ٣ 

4الطا لب  60  ٤ 

5الطا لب  61  ٥ 

6الطا لب  60  ٦ 

7 الطا لب 70  ٧ 

8الطا لب  60  ٨ 



9الطا لب  60  ۹ 

10الطا لب  70  ١٠ 

 ١١  11الطا لب  61

 ١٢  12الطا لب  60

13الطا لب  60  ١٣ 

14الطا لب  70  ١٤ 

15الطا لب  70  ١٥ 

16الطا لب  65  ١٦ 

 
 

تقنية تحليل البيانات . ب  
   test ” T )(komparasiعندما اجتمعت البيانات بتقنية مقارنة فتستخدم الكاتبة بتقنية  
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−Ν
+









−Ν

Μ−Μ=
SDySDx

yx
to  

 البيان 
اختبار:              T                     

xΜ    : املتوسط من املتغري  

yΜ    : املتوسط من املتغري   

x  اإلحنراف املعيار من املتغري  :   SDx  

y    عيار من املتغرياإلحنراف امل :  SDy             

  Ν      :العينة  
  الرقم الثابت:        1 
  x  رموز اإلحنراف املعيار من املتغي. 1
 

Ν
Σ=

2x
SDx  



  y رموز اإلحنراف املعيار من املتغري. . 2 

  
Ν

Σ=
2y

SDy  

  رموز متوسط. 3
 

Ν
Σ=Μ x

x
 

 
 
  

 الجدوال العاشر
 مقياس درجات قدرة اإلعراب الطالب

 
 املستوى  الطبقة 

 جيد جدا
 جيد
 مقبول
 ناقص

86%-100%  
٧٥ -  %٥٦%  
40 % -55%  
0 %- %40  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 الجدوال الحادى عشر
"ب " وفصل الثاىن " أ " فصل الثاىن  نتيجة الطالب قبل إستخدام وسيلة تكنولوجي  الكمبيوتري بني  

( pre-test )  
 منرة اسم الطالب  باستخدام بدون وسيلة الكمبيوتري باستخدام وسيلة الكمبيوتري
نتائج  املستوى

 الطالب

 نتائج الطالب املستوى

1الطا لب  ٥٤ جيد 79 مقبول  ١ 

2الطا لب   ٤٦ جيد 63 مقبول  ٢ 

3الطا لب  ٥٤ جيد 67 مقبول  ٣ 

4الطا لب  ٥٤ جيد 57 مقبول  ٤ 

5الطا لب  ٦٧ جيد  60 جيد  ٥ 

6الطا لب  ٦٤ جيد 73 جيد  ٦ 

7الطا لب  ٦٤ جيد 73 جيد  ٧ 

8الطا لب  ٦٣ جيد 73 جيد  ٨ 

9الطا لب  ٥٧ جيد 63 جيد  ۹ 

10الطا لب  ٦٠ جيد 63 جيد  ١٠ 

 ١١  11الطا لب  ٦٧ جيد 70 جيد

 ١٢  12الطا لب  ٥٧ جيد 60 جيد

13الطا لب  ٥٧ جيد 73 جيد  ١٣ 

14الطا لب  ٦٤ جيد 70 جيد  ١٤ 



15الطا لب  ٧٣ جيد 61 جيد  ١٥ 

16الطا لب  ٥٤ جيد 52 جيد  ١٦ 

 1057  ٩٥٥ ∑ X  

 66،06  59،68   
 

" بااملعهد اإلسالمى ) العاىل ( من اجلدول السابق عرفنا أن نتيجة املعدلة الطالب ىف الصف الثاىن الثانوى 
، وبدون  66،06قبل إستخدام وسيلة تكنولوجي  الكمبيوتري ىف تعليم النحو وهو "  كمبار " اية اهلد

. 68، 59إستخدام وسيلة تكنولوجي الكمبيوتري  وهو   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجدوال الثاني عشر

" ب "  والفصل الثاىن" أ " نتيجة  الطالب بعد إستخدام وسيلة تكنولوجي الكمبيوتري بني الفصل الثاىن   

( post-test) 
 منرة اسم الطالب  باستخدام بدون وسيلة الكمبيوتري باستخدام وسيلة الكمبيوتري
نتائج  املستوى نتائج الطالب املستوى

 الطالب

1الطا لب  70 جيد 97 جيد جدا  ١ 

2الطا لب   60 جيد 91 جيد جدا  ٢ 

3الطا لب  62 جيد 92 جيد جدا  ٣ 

4ا لب الط 60 جيد 94 جيد جدا  ٤ 

5الطا لب  61 جيد 95 جيد جدا  ٥ 

6الطا لب  60 جيد 85 جيد جدا  ٦ 

7الطا لب  61 جيد 97 جيد جدا  ٧ 

8الطا لب  60 جيد 88 جيد جدا  ٨ 

9الطا لب  70 جيد 91 جيد جدا  ۹ 

10الطا لب  60 جيد 90 جيد جدا  ١٠ 

 ١١  11الطا لب  70 جيد 81 جيد

 ١٢  12الطا لب  61 جيد 85 جيد

13الطا لب  60 جيد 90 جيد جدا  ١٣ 

14الطا لب  70 جيد 97 جيد جدا  ١٤ 

15الطا لب  70 جيد 94 جيد جدا  ١٥ 

16الطا لب  65 جيد 90 جيد جدا  ١٦ 

 1457  1033 ∑ Y  

 91،06  64،56   



 

 
يلة بعد إستخدام وس) العاىل( من اجلدول السابق عرفنا أن نتيجة معدلة الطالب ىف الصف الثانوى 

  .  64،56وبدون إستخدام وسيلة تكنولوجى  الكمبيوتري وهو  91،06تكنولوجي الكمبوتري وهو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجدوال الثالث عشر
حتليل قيم اإلختبار القبلي عن قدرة الطالب بني الطالب الذين يعّلمون باستخدام وسيلة تكنولوجى 

ى الكمبيوتريالكمبيوتري والذي يعّلمون بدون وسيلة تكنولوج  
اسم  بدون وسيلة تكنولوجي الكمبيوتري

 الطالب
اسم  وسيلة تكنولوجي الكمبيوتري

 الطالب
رق
 م

( x-x¹)² (x-x¹) x  ( x- (x-x¹) X 



x¹)² 

32،14  5،68- الطالب  ٥٤ 
1 

167،4
4 

الطا لب  ٧٩ 12،94
1 

١ 

187،14 -
13،68 

الطالب  ٤٦
2 

الطا لب   ٦٣ - 06،3   9،36
2 

٢ 

الطالب  ٥٤ - 5،68 32،26
3 

الطا لب  ٦٧ 0،94 0،88
3 

٣ 

32،26 5،68 - الطالب  ٥٤ 
4 

الطا لب  ٥٧ - 9،06 82،08
4 

٤ 

الطالب  ٦٧ 7،32 53،58
5 

36،72 6،06 - الطا لب  ٦٠ 
5 

٥ 

الطالب  ٦٤ 4،32 18،66
6 

الطا لب  ٧٣ 6،94 48،16
6 

٦ 

الطالب  ٦٤ 4،32 18،66
7 

الطا لب  ٧٣ 6،94 48،16
7 

٧ 

الطالب  ٦٣ 3،32 11،02
8  

الطا لب  ٧٣ 6،94 48،16
8 

٨ 

الطالب  ٥٧ - 2،68 7،18
9 

الطا لب  ٦٣ - 3،06 9،36
9 

۹ 

الطالب  ٦٠ 0،32 0،10
10 

9،36 3،06 - الطا لب  ٦٣ 
10 

١
٠ 

الطالب  ٦٧ 7،32 53،58
11 

الطا لب  ٧٠ 3،94 15،52
11  

١
١ 

7،18 2،68 - الطالب  ٥٧ 
12 

36،72 6،06 - الطا لب  ٦٠ 
12  

١
٢ 

7،18 2،68- الطالب  ٥٧ 
13 

الطا لب  ٧٣ 6،94 48،16
13 

١
٣ 

الطالب  ٦٤ 4،32 18،66 الطا لب  ٧٠ 3،94 15،52 ١



14 14 ٤ 

الطالب  ٧٣ 13،38 179،02
15 

الطا لب  ٦١ - 5،06 25،60
15 

١
٥ 

32،26 5،68 - الطالب  ٥٤ 
16 

197،6
8 

-
14،06 

الطا لب  ٥٢
16 

١
٦ 

690،88  ٩٥٥   
798،8

8 

 1057  
 

∑ X  

43،18   59،
68 

 48،93  66،06  ¹∑X  

 
  :من اجلدول السابق وجدنا

 Ν = 16  
 xΣ =1057  

2xΣ =798,88  
yΣ  =900  
2yΣ  =690,88  
yx Μ−Μ=6،38  

 
  ) x(متغري واإلحنراف املعيار من " املتوسط"حيسب . أ

  
         

Ν
Σ=Μ x

x  

                
16

1057=  

                0666،=  
  

          SDx
Ν

Σ=
2x   

                 
16

88797،=  



                                 
                 93,48= 99,6=  
            

          
 y( سب املتوسط اإلحنراف املعياري من متغريحي. ب

         
Ν
Σ=Μ y

y  

                
16

900=  

                68,59=   

          SDy
Ν

Σ=
2y   

                 
16

88,690=  

                  
                 18,43=   
                 57,6=  
برمز  : 0Τ  حتسب 

      0Τ    
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−Ν
+









−Ν

Μ−Μ=
SDySDx

yx
    

          










−
+









−

−=

116

57,6

116

99,6

68,5906,66
2

  

              
22

15

57,6

15

99,6

38,6








+











=  

              
22

87,3

88,2

87,3

26,3

38,6








+







=  

               
( ) ( )22 74,084,0

38,6

+
=  

               
54,070,0

38,6

+
=  



                
24,1

38,6=  

                
11,1

38,6=  

                74,5=   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عشرالجدوال الرابع   
حتليل قيم اإلختبار البعدي عن قدرة الطالب بني الطالب الدين يعّلمون باستخدام وسيلة تكنولوجى 

 الكمبيوتري والذي يعّلمون بدون وسيلة تكنولوجى الكمبيوتري
بدون وسيلة تكنولوجي 

تصاالتاملعلومات واإل  

اسم 
 التالميذ

وسيلة تكنولوجي املعلومات 
 واإلتصالت

اسم 
 الطالب

 رقم

( x-
x¹)² 

(x-x¹) x  ( x-
x¹)² 

(x-
x¹) 

X 

١التلميذ  70 5،44 29،59 الطا لب  ٩٧ 5،94  35،28 
1 

١ 

٢التلميذ  60 - 4،56 20،79  3،60 0،06

- 
الطا لب   ٩١

2 

٢ 

٣التلميذ  62 - 56،2 6،55 ا لب الط 92 0،94 0،88 
3 

٣ 



٤التلميذ  60 - 4،56 20،79 الطا لب  ٩٤ 2،94 8،64 
4 

٤ 

٥التلميذ  61 2،86 2،86 الطا لب  ٩5 3،94 15،52 
5 

٥ 

٦التلميذ  60 - 4،56 20،79  36،72 6،06

- 
الطا لب  ٨٥

6 
٦ 

٧التلميذ  70 5،44 29،59 الطا لب  ٩٧ 5،94 35،28 
7 

٧ 

٨التلميذ  60 - 4،56 20،79  9،36 3،06

- 
طا لب ال ٨٨

8 

٨ 

20،79 4،56 - ٩التلميذ  60   3،60 0،06

-  
الطا لب  91

9 

۹ 

1،06 1،12  ١٠التلميذ 70 5،44 29،59

- 
الطا لب  90

10 

١٠ 

التلميذ  61 2،86 2،86
١١ 

101،2

0 
10،0

6 - 
الطا لب  ٨١

11  
١١ 

التلميذ  60 - 4،56 20،79
١٢ 

36،72 6،06

- 
الطا لب  ٨٥

12  

١٢ 

التلميذ  60 - 4،56 20،79
١٣  

1،12 1،06

- 
الطا لب  90

13 

١٣ 

التلميذ  70 5،44 29،59
١٤ 

الطا لب  ٩٧ 5،94 35،28
14 

١٤ 

التلميذ  70 5،44 29،59
١٥ 

الطا لب  ٩٤ 2،94 8،64
15 

١٥ 

التلميذ  65 0،44 0،19
١٦ 

1،12 1،06

- 
الطا لب  90

16 

١٦ 

305،9  103  333،0  1457 ∑ X  



4 3 8 
19،12  64،

56  
 20،81  91،06  ¹∑X  

  :من اجلدول السابق وجدنا
 Ν  =61  
 xΣ =1457  

2xΣ =333,08  
yΣ  =1033  
2yΣ  =305,94  

yx Μ−Μ =26,5 

 x سب املتوسط واألحنراف املعياري من متغريحي. 1

         
Ν
Σ=Μ x

x  

                
16

1457=  

                06,91=   

          SDx
Ν

Σ=
2x   

                 
16

08,333=   

                 81,20=   
                 61,4=   

   y سب املتوسط اإلحنراف املعيار من متغريحي. ب
         

Ν
Σ=Μ y

y  

                
16

1033=  

                56,64=   

          SDy
Ν

Σ=
2y   

                 
16

94,305=   

                 12,19=   



                 37,4=  
برمز  : 0Τ  حتسب 

      0Τ    
22

11 








−Ν
+









−Ν

Μ−Μ=
SDySDx

yx
    

          










−
+









−

−=

116

37,4

116

61,4

56,6406,91
2

  

              
22

87,3

37,4

87,3

61,4

5,26












+












=  

              
22

96,1

37,4

96,1

61,4

5,26








+







=  

               
( ) ( )22 12,135,2

5,26

+
=  

               
25,152,5

5,26

+
=  

                
77,6

5,26=  

                
60,2

5,26=  

                19,10=  
" إختبار بعد ىف تعليم النحو بوسيلة  تكنولوجي الكمبيوتري   من اجلدول اخلامس عشر، هناك وجدنا  أن

.من تعليم النحو بدون وسيلة تكنولوجي الكمبيوتري"  أعلى  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 الجدوال الخامس عشر

نولوجى الفرق بني إختبار قبلى وبعدى  بني الطالب الذي يعلمون ىف تعليم النحو باستخدام وسيلة تك
  الكمبيوتري والذي يعّلمون بدون وسيلة تكنولوجى الكمبيوتري

 
اسم  بدون وسيلة تكنولوجي الكمبيوتري

 الطالب
اسم  وسيلة تكنولوجي الكمبيوتري

 الطالب
 رقم

إختبار  الفرق
 بعدي

إختبار 
 قبلي

إختبار  الفرق 
 بعدي

إختبار 
 قبلي

الطالب  ٥٤ 70 16
1 

الطا لب  ٧٩ ٩٧  18
1 

١ 

الطالب  ٤٦ 60 14
2 

الطا لب   ٦٣ ٩١ 28
2 

٢ 

الطالب  ٥٤ 62 8
3 

الطا لب  ٦٧ 92 25
3 

٣ 

الطالب  ٥٤ 60 6
4 

الطا لب  ٥٧ ٩٤ 37
4 

٤ 

الطالب  ٦٧ 61 - 6
5 

الطا لب  ٦٠ ٩5 35
5 

٥ 

الطالب  ٦٤ 60 - 4
6 

الطا لب  ٧٣ ٨٥ 12
6 

٦ 

الطالب  ٦٤ 70 6
7 

الطا لب  ٧٣ ٩٧ 24
7 

٧ 

الطالب  ٦٣ 60 - 3 الطا لب  ٧٣ ٨٨ 15 ٨ 



8  8 

الطالب  ٥٧ 60 3
9 

الطا لب  ٦٣ 91 28
9 

۹ 

الطالب  ٦٠ 70 10
10 

الطا لب  ٦٣ 90 27
10 

١٠ 

الطالب  ٦٧ 61 - 6
11 

الطا لب  ٧٠ ٨١ 11
11  

١١ 

الطالب  ٥٧ 60 3
12 

الطا لب  ٦٠ ٨٥ 25
12  

١٢ 

الطالب  ٥٧ 60 3
13 

الطا لب  ٧٣ 90 17
13 

١٣ 

الطالب  ٦٤ 70 6
14 

الطا لب  ٧٠ ٩٧ 27
14 

١٤ 

الطالب  ٧٣ 70 - 3
15 

الطا لب  ٦١ ٩٤ 33
15 

١٥ 

الطالب  ٥٤ 65 11
16 

الطا لب  ٥٢ 90 38
16 

١٦ 

 1033 ٩٥٥   1457 1057  
 

∑ X  

 64،56 59،68    91،06 66،0
6 

¹∑X  

من  من اجلدول اخلامس عشر، هناك وجدنا فرق تعليم النحو بوسيلة  تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت أرفع
أن املتوسط تعليم النحو بوسيلة  تكنولوجي الكمبيوتري . تعليم النحو بدون وسيلة تكنولوجي الكمبيوتري

ارتفاع " ، هذه األحوال تشري أن هناك64،56وأما املتوسط تعليم النحو بدون تكنولوجيا الكمبيوتري  06،
الكمبيوتري وفعالية تعليم النحو بدون وسيلة  بني فعالية تعليم النحو  بوسيلة تكنولوجيا املعلومات واإلتصاال" 

.تكنولوجيا الكمبيوتري  
لجدوال السادس عشرا  

 فعالية وسيلة تكنولوجي املعلومات واإلتصاالت لرتقية قدرة اإلعراب 
 



 رقم اسم الطالب وسيلة تكنولوجي الكمبيوتري اسم الطالب بدون وسيلة تكنولوجي الكمبيوتري
( x-x¹)² (x-x¹) X  ( x-x¹)² (x-x¹) X 

1الطا لب  16 9،2 84،6  49  7 - 1الطا لب   18   ١ 

2الطا لب   14 6 36 2الطا لب   28 - 2 4   ٢ 

3الطا لب  8 0 0 3الطا لب  25 0 0   ٣ 

4الطا لب  6 2- 4 4الطا لب  37 12 144   ٤ 

5الطا لب  - 6 14- 196 5الطا لب  35 10 100   ٥ 

6الطا لب  - 4 12- 144 6طا لب ال 12 -13 169   ٦ 

7الطا لب  6 2- 4 7الطا لب  24 - 1 1   ٧ 

8الطا لب  - 3 11- 121 8الطا لب  15 -10 100   ٨ 

9الطا لب  3 5- 25 9الطا لب  28  3 9   ۹ 

10الطا لب  10 2 4 10الطا لب  27 2 4   ١٠ 

 
 ١١  11الطا لب  11 -14 196  11الطا لب  - 6 10- 100

 ١٢  12لب  الطا 25 0 625  12الطا لب  3 5- 25

13الطا لب  3 5- 25  64 8 - 13الطا لب  17   ١٣ 

14الطا لب  6 2- 4 14الطا لب  27 2 4   ١٤ 

15الطا لب  - 3 11- 121 15الطا لب  33 8 64   ١٥ 

16الطا لب  11 3 9 16الطا لب  38 13 169   ١٦ 

882  108  1702  400 ∑ X  

55،12   6،8  106،3  25 ¹∑X  
 

  :جدنامن اجلدول السابق و 
 Ν  =16  



 xΣ =1057  
2xΣ =111,72  

yΣ  =955  
2yΣ =912025  

yx Μ−Μ =6,38  
 xΣ =1457  

2xΣ=212,28  
yΣ= 1033 
2yΣ =106,7089  
yx Μ−Μ =26,5  
Χ  = 1457–1057  =  

2Χ = 212,28–111,72  =100،72  
y  =955- 1033  -78=   

2y   = 106,7089– 912,20  =911,91 

 
 املعياري اخلط األتى حبث اإلحنراف

         
Ν
Σ=Μ x

x  

                
16

400=  

                25=  
 
 

          SDx
Ν

Σ=
2x   

                 
16

1702=  

                 37,106=   
                 29,10=  

         
Ν
Σ=Μ y

y  



                
16

108=  

                8,6=  
 

          SDy
Ν

Σ=
2y   

                 
16

882=  

                 
16

12,55=   

                44,3=   
                 85,1=  

 0Τ    
22

11 








−Ν
+









−Ν

Μ−Μ=
SDySDx

yx
    

          










−
+









−

−=

116

85,1

116

29,10

8,625
2

  

              
22

15

85,1

15

29,10

2,18








+







=  

              
22

87,3

85,1

87,3

29,10

2,18








+







=  

               [ ] [ ]47,065,2

2,18
2 +

=  

               
22,002,7

2,18

+
=  

                
24,7

2,18=  

                
69,2

2,18=
 

       76,6=  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0Τ "Τ  " يف اجلدول .    " T فيستعمل اجلدول  , ةمث لتفسريمن النتيجة السابق"      
30=df  "T" من جدول       30 =2-16+16=N1+N2  برمز  df   مبقياس يف  

ودرجة الداللة 2,75%=ا %  =٥يف درجة الداللة    2,04  " T " لصفيح   

  2,75=ا%  > 6,76<   2,04= ٥% 
يف درجة  ”T“أكرب من  To 76 ،6فتبني ان   ”T“بنظر إىل اجلدول السابق جدول 

  هناك فعالية تمقبولة وهي كان Haباحلاصل السابق فالفرضيات البدائلة  1%و من درجة  5%الداللة 
ىف ترقية قدرة اإلعراب بني الطالب الذين يعلمون بوسيلة  الكمبيوتريتعليم النحو بوسيلة تكنولوجي 



" اهلداية " ىف املعهد  اإلسالمى  الكمبيوترين وسيلة تكنولوجي والذي يعلمون بدو  الكمبيوتريتكنولوجي 
  .كمبار

 
ىف  الكمبيوتريتعليم النحوبوسيلة تكنولوجي هناك فعالية ليس مردودة وهي  Ho الفرضية الصغرية

والذي يعلمون بدون  الكمبيوتريترقية قدرة اإلعراب بني الطالب الذين يعلمون بوسيلة تكنولوجي املعلومات 
نيل مالجظة و بنظر إىل جدول  كمبار" اهلداية " ىف املعهد  اإلسالمى  الكمبيوتريلة تكنولوجي وسي
  %56- 85%ألن يف درجة  يدج%71،65

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 الفصل الخامس

 الخاتمة

         المالخص . أ

:  من هذا البحث خلصت الباحثة منها           

تعليم النحو بوسيلة تكنولوجي  جد اإلجابة أن هناك فعاليةو الباحثة املشكلة املوجودة فت تبعد ان حلل

تكنولوجي الكمبيوتري  الكمبيوتري لرتقية قدرة طالب يف إعراب املفعول به بني الطالب الذين يعلمون بوسيلة

  . كمبار" اهلداية " والذين يعلمون بدون وسيلة تكنولوجي الكمبيوتري ىف تعليم النحو ىف املعهد اإلسالمي 

  

بدون وسيلة تكنولوجي  تعليم النحو  من  احسنسيلة تكنولوجي لكمبيوتري و ب تعليم النحو

اكرب من جدول  Toهذه بظهور .يف اإلعراب )العاىل(لكمبيوتري لرتقية قدرة طالب الصف الثاين الثانوى 

“T”     او درجة داللة % ٥يف درجة داللة و درجة داللة%  

تالخص الباحثة أن تعليم النحو بوسيلة تكنولوجي الكمبيوتر تستطتيع أن يزيد نتيجة تعليم علم النحو 

  .كمبار على مادة املفعول به " اهلداية " الفصل الثاىن ىف مهعد اإلسالمي  الطالب

  اإلقتراحات . ب

بناء على النتائج السابقة، فرتيد الباحثة أن تعطى اإلقرتاحات الىت ترجى نافعة لرتقية قدرة اإلعراب ىف تعليم 

  : النحو وهي 

مبار أن يستخدم الوسائل املناسبة ك" اهلداية " ترجو اىل مدرس علم النحو ىف معهد اإلسالمي .1

  . لزيادة فعالية تعليم علم النحو 

 .ترجو اىل مدرس أن يستعديد األنشطة والوسائل مبساعدة الكمبيوتر ىف تعليم النحو .2

 .ترجو اىل مدرس علم النحو أن يراقب الطالب ىف أثناء عملية التعليم  .3

  

 
أن يهتم بإعطاء اإلرشادات والتوجهات ملدرس  كمبار" اهلداية " اإلسالمي "ترجو إىل رئيس املعهد  .4

 .النحو

ترجو للطالب أن يصلحوا كيفيات تعلمهم،و جيتهدون ىف تعليم النحو لتحصلوا قيمة عالية ىف  .5

 .درس التحو 
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