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ABSTRAK 

 

Reni Fitri ( 2010 ) :Meningkatkan Penguasaan Qawa’id Nahwu Siswa Kelas IIB 
Melalui Metode Qiyasiyah Dengan Strategi Drill Di Pondok 
Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya kemampuan siswa dalam 
Qawa’id nahwu. perumasan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kemampuan 
siswa kelas IIB dalam ilmu nahwu dapat meningkat melalui metode qiyasiyah dengan 
srategi drill di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang. 

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas II B di Pondok 
Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang dengan jumlah siswa 40 orang. 
Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah meningkatkan penguasaan 
siswa kelas II B dalam Qawa’id nahwu melalui metode qiyasiyah dengan strategi drill 
di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang. Adapun waktu 
penelitian ini dilaksanakan bulan may sampai dengan juni 2010.  

Agar penelitian tindakan kelas ini berhasil dengan baik tanpa hambatan yang 
menggangggu kelancaran penelitian, peneliti menyusun tahapan-tahapan yang dilalui 
dalam penelitian tindakan kelas, yaitu : 1) Perencanaan tindakan, 2) Pelaksanaan 
tindakan, 3) Observasi, dan 4) Refleksi. 

Berhasilnya penerapan metode qiyasiyah dengan strategi drill, diketahui dari 
adanya peningkatan kemampuan siswa dalam Qawa’id nahwu pada setiap siklus baik 
dari siklus I, siklus II dan siklus III. Pada sisklus I penguasaan ilmu nahwu  siswa 
kelas IIB 68,13% dengan kategori “cukup” karena berada pada rentang 56-75%. Pada 
siklus II penguasaan Qawa’id nahwu siswa meningkat dengan persentase 73,75% 
dengan kategori “cukup”. Setelah diadakan perbaikan proses pembelajaran pada 
silkus III penguasaan Qawa’id nahwu siswa mengalami peningkatan yang 
memuaskan dengan persentase 79,37% dengan kategori “Tinggi” karena berada 
dalam rentang 76-100%. Keadaan ini menunjukkan bahwa perbaikan pada mata 
pelajaran nahwu melalui metode qiyasiyah dengan strategi drill dapat dikatakan 
berhasil.  

 

 



ABSTRACT 

 

Reni Fitri (2010)  :Increasing Nahwu's Knowledge Mastery Student class II.b 
Via Methodics Qiyasiyah With Drill's Strategy At 
Pesantren Darun Nahdhah Thawalib Bangkinang 

Studen’t number : 10612003144 

 

This research caused by low student ability in nahwu's knowledge. Problem 
formulation in observational it is if student ability class II.b in knowledge nahwu can 
worked up via qiyasiyah's method with drill's strategy at Pesantren Darun Nahdhah 
Thawalib  Bangkinang. 

As subjek in observational it is student class II. b at Pesantren Darun Nahdhah 
Thawalib Bangkinang by totals student 40 person. Meanwhile one becomes object in 
observational it are increase student mastery class II. b deep nahwu's knowledges 
passes through to methodic qiyasiyah with drill's strategy at Pesantren Darun 
Nahdhah Thawalib Bangkinang. There is research even this performed by may- June 
2010. 

In order to this research successful with every consideration without 
interference which bother researchfluency, researcher arranges impassable step deep 
observational action braze, which is: 1) Action Researches, 2) Action Performings,3) 
Observations, 4) Reflections.  

Successful implement methodics qiyasiyah with drill's strategy is known of 
marks sense student ability step-up in nahwu's knowledge on each good cycle of I 
cycle, cycle II. and III. cycle. On masteries I cycle nahwu's knowledge brazes II. b 
68,13%, with category “ enough ” since lies on range 56 -75%. On cycle II. nahwu's 
knowledge mastery student increases with persentase73,75% by category “ enoughs 
”. After been arranged learning process repair on masteries III. cycle nahwu's 
knowledge student experiences step-up that satisfies with percentage 79,73% by 
categories “ tall ” since lie deep ranges 76 -100%. This situation points out that repair 
on nahwu's subject passes through to methodic qiyasiyah with strategy drill can be 
said successful. 

 

 

 



  ملخص

  

  دار النهضةترقية استيعاب القواعد النحوية عند طالب الصف الثاىن مبعهد )  :  2010(ريىن فطرى 

  نجبنكيطوالب                            

  

خلفية هذا البحث هى ضعيف نتائج الطالب ىف استيعاب القواعد النحوية، وأما تكوين   

املشكلة ىف هذا البحث هل الطريقة القياسية واسرتاجتية التدريبات ميكن الطالب ىف استيعاب القواعد 

  .  النحوية

واما . طالبا 40نج بعدد ىن مبعهد دار النهضة طوالب بنكيالبحث هو طالب الصف الثا افراد  

ج بإقامة بنكينموضوعه ترقية استيعاب علم النحو عند طالب الصف الثاىن مبعهد دار النهضة طوالب 

  . 2010وأوقاته ىف شهر مايو حىت يوىن . الطريقة القياسية واسرتاجتية التدريبات

) 2  ختطيط األعمال) 1: ليكون البحث ناجحا، فالباحثة تقدم اخلطوات ىف هذا البحث منها  

  العكس ) 4املراقبة ) 3نفيذ الت

يعرف جناح تنفيذ الطريقة القياسية واسرتاجتية التدريبات من ارتفاع حصول الطالب ىف   

ىف الدور األول . استيعاب القواعد النحوية لكل الدور إما ىف الدور األول، والدور الثاىن، و الدور الثالث

ىف الدور الثاىن ". الكافية"بعناصر  % 68،13)ب(استيعاب علم النحو عند طالب الصف الثاىن 

صالح ىف بعد ا". يةكاف"بعناصر % 75،73استيعاب القواعد النحوية عند طالب الصف الثاىن 

بعناصر %  79،37عملية التعليم ىف الدور الثالث استيعاب القواعد النحوية عند طالب الصف الثاىن 

ى إصالح ىف مادة النحو بالطريقة القياسية لتلك كائن يدل عل%. 100-76ألنه تتكون بني " العالية"

  . واسرتاجتية التدريبات يكون ناجحا

      
 

 

 



 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam ilmu 
nahwu melalui metode qiyasiyah dengan strategi drill pada siswa kelas II B di 
Pondok pesantren daarun nahdhah thawalib bangkinang. Penelitian yang dilakukan 
merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yaitu suatu penelitian praktis yang 
bertujuan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam pembelajaran di kelas 
dengan cara melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan 
meningkatkan praktek-praktek pembelajaran di kelas secara lebih profesional.  

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas II B di Pondok Pesantren 
Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang pada semester genap tahun ajaran 2009/2010. 
Lembaran observasi di isi oleh bidang studi nahwu. observasi dilakukan sebanyak 
tiga kali tindakan melalui metode qiyasiyah dengan strategi drill. Data tentang hasil 
belajar siswa diperoleh melalui lembar tes hasil belajar nahwu setelah tindakan. 

Tehnik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah tehnik 
deskriptif kualitatif.  
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  الباب األول

  مقدمة

  

 خلفية المشكلة  . أ

وعرف . مهية اللغةكار، وىف هذا الزمان شعرنا كثري االلغة العربية هى ألة يستعملها الناس لتعبري األف
   1.الناس أن كل عملية أيا كانت، ستنقطع بدون اللغة

أنزل القرآن الكرمي وتعلم اللغة العربية هو شرط مهم لتعمق دين اإلسالم، ألن اهللا سبحانه وتعاىل 
إنا أنزلناه " كقوله تعاىل . باللغة العربية وكذلك حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم مكتوبا باللغة العربية

  2".قرآنا عربيا لعلكم  تعقلون

  :للغة أربعة املهارات 

 مهارة القراءة .1
 مهارة اإلستماع .2
 مهارة الكالم .3
 مهارة الكتابة .4

ساسى اعلم قواعد النحو هو . واستيعاب هذه املهارات اللغوية األربعة حيتاج إىل قواعد النحو
قواعد النحو عنصر من اللغة العربية و  3.يعرف به أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء

  . أهم املواد الىت تدرس ىف املدارس و املعاهد

تركيب اجلملة تركيبا صحيحا وملعرفة وظيفة كلمة ىف أما الغرض من قواعد النحو هو ملعرفة 
اجلملة، وصيانة اللسان عن اخلطأ، و فهم القرآن الكرمي واحلديث النبوي فهما صحيحا، ألما أصل 

   4.الشرعية اإلسالمية وعليهما مدارها

                                                           
1
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الطريقة الطريقة القياسية والطريقة االستقرائية و : هناك طرق خاصة ىف تعليم قواعد النحو منها 
  . اإلنتقائية وغريها

مع إعطاء حكم أو التعريف الذي جيب أن  اءهي طريقة التدريس اليت تبدالطريقة القياسية 
وتسمى أيضا بالطريقة الىت تنتقل فيها من القاعدة  5.يكون مفهوما وحمفوظا، مث تعطي أمثلة على ذلك

اص، على عكس الطريقة إىل األمثلة للتطبيق عليها، أو من الكليات إىل اجلزئيات، ومن العام إىل اخل
  6.ستقرائييةاال

  :لنجاح هذه الطريقة البد من رعاية أمور ثالثة

 دقة املدرس ىف صناعة القاعدة .1
 وضوح األسلوب وعدم غموضه  .2
 .7ان يقدم املدرس ا حقائق جديداما  .3

  : وهذه الطريقة ىف عملية التعلمية هلا ثالث خطوات وهى

 يكتب املدرس القاعدة العامة مث يقرأها ويشرحها   . أ
 اعد و القىف هذه يقدم املعلم األمثلة   . ب
 .8تطبيق قاعدة العامة ىف التمارين الىت يشرحها املدرس من قبل  . ج

وأحيانًا كانت . النحو قواعدم علوم العربية ، وخصوصًا يف تعليم يطريقة القياسية يف تعلالتستخدم 
ستخدامه االنحوكقواعد ىف تعليم  هاملعلم اللغة العربية بل أكثرها يستخدم هالطريقة القياسية يستخدم

  .جعهد دار النهضة طوالب بنكينمعلمني النحو مب

                                                           
5 Abu Bakar Muhammad, Pedoman Pendidikan dan Pengajaran, Usaha Nasional: Surabaya, Hal. 
80 
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سهم جيدا و ب ان يقَبلوا على در يستطيع الطال، اصة ىف تعليم النحوخللنجاح يف عملية التعليم، 
درس النحو يف عملية التعلمية  قد بذل م. ولتحقيق القاعدة التعلمية  ولتقدمي األمثلة املتنوعة اجليدة

  :كما يلى   هجهد
  سرتشد اىل مستوى الكافاءة احملددة ي املدرس .1
 ستخدمت عدة طرق مثل ، الطريقة القياسية، واحملاضرات اوقد  .2
 الطالب سئلة منب املدرس األيجي .3
 ختبارات النهائية او تقييم كل طالب منهم تقدمي اال .4

ولو كانت النتيجة  القواعد النحويةالطالب ىف  استيعابكيفية السابقة لرتقية الأما املدرس قد يقدم 
   :كما دل عليه الظواهر التالية  .غري جيدة

 درسهم  ىف عملية التعيلميةالذى  يال يفهم الطالب قواعد  .1
 األمثلة األخرى ىف الكتاب واضحأن يو مرهم املدرس أاليستطيع الطالب عندما ي .2
   همدرسيبوا األسئلة من املدرس حول القواعد الىت ياليستطيع الطالب أن جي .3
 عند عملية التعليمية  الطالبيلعب  .4
 صحيحة ىف اجلملة املفيدة الالكلمة  واوضعأن ي الطالبال يستطيع  .5

 ترقية .ادرسهيسلوب وفقا باملواد الىت تري الطريقة واالخي أنالبد على املدرس لتحقيق اهلدف املنشود 
لذالك ، تطبيق . يف تطبيق القاعدة املنشودة اتلتدريبباإذا يقرتن  القواعد النحوية أقوى استيعاب طالب

التعلم فيهايقوم كيفية  التدريبات هواسرتاجتية و . التدريبات اسرتاجتيةالطريقة  القياسية فعالة إذا تقرتن ب
 .9لتمكني الطالب حىت تكون لديهم القدرة واملرونة العالية أعلى ىف علمهم ناتالطالب بالتمري

 باملوضوع (PTK) ىالفصل عمالاطبق البحث وهو ية أن باحثفبناء النظريات السابقة، فرتيد ال
 التدريباتواسرتاجتية بالطريقة القياسية ) ب( الثاىن فطالب الص عند القواعد النحويةاستيعاب  ترقية"

  "جكننطوالب بمبعهد دار النهضة 
 

 تقديم المشكالت   . ب

                                                           
9 Zuhairini, DKK, Metodik Khusus Pendidikan Agama Islam, Biro Ilmiah Fakultas Tarbiyah IAIN, 
Surabaya, H. 106 



حظت الباحثة من خالل عملها معلمة بوقته ىف معهد دار النهضة طوالب على خلفية املشكالت، 
 : ج كما يلىبنكين

 اعد النحوية و الق اليفهمون ىف كثري من الطالب ان .1
 قواعد النحواستيعاب الطالب ىف تعليم  .2
 طريقة يستعملها املدرس ىف التعليم .3
 القواعد النحوية ىف التدريباتواسرتاجتية   تطبيق الطريقة القياسية .4

 تحديد المشكالت   . ج

  :  أن حتددها كمايأتى ةباحثالأرادت  لذالك. املشكالت املوجودة يف هذا البحث كثرية

  " القواعد النحوىالتدريبات ىف تعليم تطبيق الطريقة القياسية واسرتاجتية "

 

 تكوين المشكالت  . د

  : أما تكوين املشكلة يف هذا البحث كما يلى 
  "القواعد النحوية؟هل الطريقة القياسية واسرتاجتية التدريبات ميكن الطالب ىف استيعاب "

  

   ختيار الموضوعفى االدوافع . ه  

  :ختيار هلذا املوضوع وهو كما يأتى اال ىف أما أسباب

ه الباحثة يف قسم متاليت تعل مناسبة مع علماملشكلة اليت ستبحث الباحثة يف هذا املوضوع   -
 تدريس اللغة العربية 

 من قبل احد املشكلة اليت  تبحثها الباحثة مبعرفتها مل يبحثها -
 العربيةحد العلوم اهلامة يف معرفة وفهم اللغة اعلم النحو هو  -

  توضيح اإلصطالحات. ي 



ترتددت ىف هذا البحث جمموعة من املصطلحات الىت رأت الباحثة ضرورة تعريفها لتكون معانيها     
  :ومن أهم هذه املصطلحات هى. واضحة واليلتبس الفهم حوهلا

   10.م أو تعزيز املوضوعهزيادة ىف تفارتقية هى الال .1
أواخر الكلمات العربية من حيث صول وقواعَد يعرف به أحوال ا به علم النحو هو علم يعرف .2

 11.والبناء عراب اإل
 - تقلب الواو ياء ختفيفا على لسان العرب، مصدار من استوعب" ستوعبا"أصله  االستيعاب .3

و . وهو على وزن استفعال. استيعابا، من الفعل الثالثى املزيد بثالثة أحرف -يستوعب
وعبا أى أخذه  - يعب - مساويا مبعىن جذرة يعىن وعب" مجعهذ بااالخ"ستيعاب لغة مبعىن اال

استيعاب هو الفهم والقدرة باستخدام املعرفة "وأما ىف قاموس اإلندونسية  12.بأمجعه
 13.وتنفيذها

الىت تنتقل فيها من القاعدة إىل  القاعدة مث األمثلة وهى طريقة الطريقة القياسية هى الطريقة .4
من الكليات إىل اجلزئيات، ومن العام إىل اخلاص، على عكس  األمثلة للتطبيق عليها أو

 14.ستقرائيةالطريقة اال
جابة بااالسلوب الذي ميكن أن يفسر على أا كيفية لتعليم فيها  التدريبات وهو  اسرتاجتية .5

 15.التمرينات الىت متكنهم على القدرة واملهارة اليت هي أعلى مما تعلموهعلى الطالب 
 
 
 
  

  البحث و فوائدهأهداف .  ج

                                                           
10 Kamus Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Balai Pustaka, 1965, 
Hal. 63 

11
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  أهداف البحث -

  :أما أهداف هذا البحث كما يلى 

  " قواعد النحوالتعرف على الطريقة القياسية و اسرتاجتية التديبات وترقية استيعاب الطالب ىف "

 فوائد البحث -

 نحوال مادة جل حتسني نتائجامن تعلم اجليد ال اسرتاجتيةالطريقة و  عنيهى مدخل لت مدرسةلل) أ
   عند الطالب

  دة النحو ماعلى  مسن مهارام أو قدراحيلطالب، هذا البحث ميكن أن ل) ب

  مدرسلل )ج

ىف  استيعابالتدريبات ىف الرتقية  اسرتاجتيةو للمعلمني يف تنفيذ الطريقة القياسية  يةالنظر  ضافةا -  
  قواعد النحوى

   قواعد النحويالتدريبات ىف تعلم  ةاسرتاجتيو حساس للمدرس ىف استخدام الطريقة القياسية  اال -

  تحقيق أهداف التعليمية لمدخل للمدرس ىف ترقية جوَدة تعليم النحو  -

  باحثة لل ) د

اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف   ىف قسم كمال شرطال هذه الدراسة  -
  اسم اإلسالمية احلكومية رياوك

  .تعلم اللغة العربيةزيادة املعرفة عن مناهج  -

  

  



  

  

  

  

  

  

 

 



  الباب الثانى

  النظريات ومفاهيم اإلجرئية

  

 النظري طاراال  . أ

  :لبحثاالنظريات اليت ترتبط ب تقدم الباحثةالدراسة هذه رتتكز ل

 الطريقة القياسية  .1

 التعريف الطريقة القياسية   . أ

ستخدام هذه الطريقة يقوم اىف .  ثبات الدليل مع األمثلةاأو الطريقة القياسية هى كيفية القياس 
الطالب املدرس عطاء األمثلة على هذه القاعدة مث يطلب ااملدرس بكتابة القاعدة على السبورة مث 

  . 1لامثتطبيق هذه القاعدة من ضالل األب

الىت تنتقل فيها القاعدة إىل األمثلة تسمى هذه الطريقة طريقة القاعدة مث األمثلة وهى الطريقة 
  . 2ستقرائيةأو من الكليات إىل اجلزئيات، ومن العام إىل اخلاص، على عكس الطريقة االللتطبيق عليها 

مث  خبفظها هذه الطريقة على أساس عرض القاعدة أوال، ويطلب التالميذالتعليم ىف قوم يو 
ومعىن هذا أن الذهن ينتقل فيها من الكل إىل اجلزء، وتأتى الفكرة . يعرض األمثلة لتوضيح القاعدة

ومن مث يقيس . القياسية ىف هذه الطريقة من حيث فهم التالميذ للقاعدة العامة ووضوحها ىف أذهام
   .3املعلم أو التالميذ األمثلة اجلديدة الغامضة، وتطبيق القاعدة عليها

 

  

                                                           
1 Abu bakar Muhammad, Op.Cit, Hal. 80 
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  : وهى الطريقة القياسية خطوات  . ب
 يكتب املدرس القاعدة العامة مث يقرأها ويشرحها  -
 يقدم التالميذ األمثلة من القاعدة املذكورة -
  .4تطبيق القاعدة العامة بالتمارين الىت يعرضها املدرس هلم واستعدادهم من قبل -

  :ضعف الطريقة القياسية هى  . ج
 الطالبعلى النفس قليل االعتقاد  .1
 مفهومدون بيدفع الطالب للحفظ  .2
 هتمام ىف نفوس الطالبلديهم امللكة احلاصة وعدم اال .3

  
  : مور ثالثةالطريقة القياسية البد من رعاية النجاح هذه . د

دقة املدرس ىف صناعة القاعدة، أو القانون، أو احلقيقة العامة املراد تدريسها اىل الطالب، كي  .1
 . اليكون ىف تعبريه خطأ يظهر اثره ىف التطبيق

وضوح األسلوب وعدم غموضه، لتكون القاعدة أو احلقيقة العامة ىف تناول ادراك كل  .2
 .الطالب

ان يشرح هلم حقائق سابقة ان اعطاها اىل الطالب اما ان يقدم املدرس ا حقائق جديد، واما  .3
 .5بطريقة ما

 

 التدريبات استراتجية.ب

  تعريف استراتجية التدريبات. 1

ل  اكما  ميكن طريقة الفعلية ألن بالتعلمه الىت التمرينات يقصد للحصول  املهارات  اسرتاجتية 
   )   winarsono, 1979 : 76(. ستعداداملعرفة و اال

                                                           
4
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  1993. يوشران  برقيا. مؤسسة الرسالة بريوت .  الناطقني اتعليم اللغة العربية لغري . أالستاذ الساعد  



ددة و التدريبات مبعىن كيفية التدريس فيها يعطى املدرس الواجبات احمل سرتاجتيةا، ىميذعند الرت 
. ل على املهارات املعينة من التعليم العلمىييقوم الطالب بعد ذلك بالتدربيات ىف غرس العادة  أوالتحص

التدريبات عن سراع والسداد والكمال و مهارة ر املهارات، االالتدريبات لظهو  سرتاجتيةاويستخدم 
  . 6علمهم باألشياء

رتبية وتدريب الطالب حىت تكون لديهم املواقف، ال فهى إلقامة هداف التدريباتااما 
 .7ستخدامها يف أوجه احلاالت واملوضوعية  احلاليةاوالسلوكيات واملعارف واملهارات والقدرات اليت ميكن 

  : التدريبات كما يلى ستراتجيةا مزايا .2
  يرىب امللكة الطبيعية والتفكري والعاطفة لدى الطالب حىت يرتفع التعليمى لديهم ). أ 

  رقى قدرة مهارة الطالب ). ب

  عتماد على النفس واحلت على اإلجتهادض االالنهو ). ج

  : هو ستراتجيةا هاما ضعف هذ . 3    

  حيتاج إىل الوقت الواسع  ). أ  

بالكراهية والبغض، سواء كان  إىل املادة التعلمية  أو إىل صعوبة التدريبات يسبب الشعور ). ب
  املدرس

   :ذي يمكن القيام به على الكيفية التالية يعند الترم للتغلب هذا الضعف، . 4

 ىف عملية التعلم الطالب وعدم السأم لدي وابتهامواضخا ذبة جمالتدريبات  أن يكونالبد   . أ
 الطالب األسئبة ىف التدريبات البد له املعىن لدى  . ب
 8وافق مبرحلة نفس الطالبتعملية التدريبات البد .ج

                                                           
6 Tarmizi, Pengantar Metodologi Pengajaran Madrasah Ibtidaiyah, Purnama, Jakarta, 1983, hal. 16 
7 Werkamis, Strategi Dalam Pelaksanaan Kurikulum bebasis Kompetensi, Subentra, Jakarta, Hal.69 
8 Tarmizi, Op.cit, Hal. 18 



 : التدريبات  كما يلى ستراتجيةاالمبادئ .5
o   ِعدة كافية

ُ
 .م التدريباتاىف استخداالوقات امل

o   واَفق مستوى قدرات الطالب وتنميتهم تينبغي التدريبات أن 
o  جتهادالأن تكون التدريبات هلاجاذبية خاصة و َجتذب الطالب للتعلم واملمارسة على ا 
o   سراع، و أخرمهامث االأوال السداد الرأى 
o   يفضل أوقات التدريبات الضرورية 
o  ميكن للتدريبات التبادل ، حىت ال يسأم الطالب من عملية التعليم 
o   الدينية وخصوصا املوضوعاتجتهاد من جانب املعلمني ، االيتطلب الصرب و  

 
 :ة التعليم كما يلى ليسلوب التدريبات فى عماى استخدام الخطوات ف .1

 )شفوي ، حتريرى ، أو فعلى ( تقدمي األمثلة  -
 التكرير من الطالب  -
 التصحيح  -
 9التكرير مرة أخرى  -

  
 علم النحو  . ج

  10إعراباً وبناءً صول وقواعَد يعرف به أحوال أواخر الكلمات العربية أحو هو علم بعلم الن

  :لعلم النحو أهداف كما يلى 

 ملعرفة وظيفة الكلمة ىف اجلملة   ) أ
 كتابة الكلمات ىف اجلملة املفيدة  ) ب
 قراءة الكتب العربية قراءة جيدة     ) ت
 فهم املقرؤ فهما جيًدا  ) ث

                                                           
9 http://alkhafy.blogspot.com 
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  :يلي  اكم  مبعهد دار النهضة الطوالب بنكينانج مواد علم النحو ىف الصف الثاىن 

 )الفعل و احلرف و اإلسم  ( باب الكالم  .1
 باب اإلعراب .2
 باب معرفة عالمات اإلعراب .3
 باب مرفوعات األمساء .4
 باب منصوبات األمساء .5
 باب خمفوضات األمساء .6

عول به، ظرف فمنصوبات األمساء وهو املستقيم الكاتبة البحث يف مادة علم النحو  خصوصا عن 
  . الزمان و ظرف املكان، و حال

عول به تنقسم على قسمني ظاهر أن املف. نصوب الذى يقع به الفعلبه هو اإلسم املعول فامل .1
عول به مضمر تنقسم على قسمني به ظاهر هو ركبت الفرس، أما املف عولمثل املف. ومضمر

  11منها متصل ومنفصل
مثله اليوم، والليلة، وغدوة، وبكرة،وسحرا،غدا، . ظرف الزمان هو اإلسم املنصوب بتقدير ىف .2

 وأشبه ذلك وقت، ساعة، و ضحوة. تمة، صباحا، مساء، أبد، أمد، حيناع
مثله خلف، قدام، فوق، وراء، حتت ، عند، مع، . ظرف املكان هو اإلسم املنصوب بتقدير ىف .3

 مين، مشال، بريد، فرسح، ميل : ازاء، حذاء، تلقاء، هنا، مث، وما أشبه ذلك مثل
اما شروط . حنو ركبت الفرس مسرحا.  من اهليآت احلال هو االسم املنصوب املفسر ملا انبهم .4

 :احلال كما يلى 
 اليكون احلال اال نكرة  . أ

 واليكون بعد متام الكالم  . ب
 12واليكون صاحبها اال معرفة   . ج
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 التدريبات باستراتجيةالنحو قواعد تعليم   . د

دة النحوية ودور عتراكيب الكلمة ىف اللغة العربية ، جبانب القا على علم النحو هو علم مهم درس
يعرف تعليم النحو بالطرق العلمية احدها الطريقة القياسية .األمثلة أمهية لتعزيز شرح القاعدة التعلمية 

  . وهى تبدأ بإعطاء القاعدة مث األمثلة أو من املعىن العام إىل املعىن اخلاص

حيتاج التدريب  ،علميةوذلك العملية الت. البد للطالب أن تكون لديهم املهارة أو القدرة على شيئ
  .والسيطرة على املهارات، وأحد األساليب التعلمية هي التدريبات

التدريبات مبعىن كيفية التعليم فيها يعمل التدريبات، سوف ميلك الطالب تلك املهارات،  اسرتاجتية
  .13وتكون للطالب املهارات الكاملة

  :أنواع  أمناط التدريبات  ىف تعليم النحو  كما يلى

 تدريبات التكريرال .1
 التدريبات التمييز .2
 التدريبات االجابة  .3
 .14التدريبات الضبط .4

 
 
 
  

  ئية فرضية اإلجرا.ب

                                                           
13 Robert L. Hilstarao dan William R. Martin, Strategi Belajar Mengajar, Surabaya, Rineka Cipta, 
1995, H. 65 
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الطريقة : "ىف هذا البحث كما يلى ئيةفرضية اإلجراالباحثة أخذ تعلى أساس إطار النظرية السابقة ف
مبعهد دار النهضة  الثاىن فطالب الصيرتفع استيعاب قواعد النحو عند  التدريبات واسرتاجتيةالقياسية 
  "  نجنكيبطوالب 

 المفاهيم اإلجرائية  . ج

املفاهيم اإلجرائية هي املفاهيم اليت تستخدمها الكاتبة لتفسري املفاهيم النظرية حىت تكون سهلة يف 
 واسرتاجتيةفهمها وال تكون هناك األخطاء وتكون املوافق واضحة ىف األمور السابقة، فالطريقة القياسية 

  .عرفة القاعدة ىف علم النحوملبات هى كيفية تدريب  املهارات التدري

  :التدريبات كما يلى واسرتاجتيةأما دالئل تطبيق الطريقة القياسية 

 والدرس الذى سيلقيه الدرس املاض  بني الدرس اجلديد، البد على املعلم أن يربط اءدتباقبل  .1
 واحلالعول به، والظرف الزمان واملكان، مفيشرح املعلم معىن  .2
 املادةيعطى املعلم أمثلة  .3
 :ذ أسلوب التدريباتييقوم املعلم بتنف .4

  يدرب الطالب حىت تكون لديهم املهارة على إحضار أمثلة اجلديدة  . أ
  املادةيعطى املعلم أمثلة . ب
  عطائهم جائزة اجابة صحيحة باتشجيع املعلم الطالب إذا اجابوا . ج
 جابات اخلاطئة االيقوم املعلم بتصحيح االخطاء عند . د

  :الطالب كما يلى  استيعاب علم النحو عند اما دالئل
   وادرسيالىت  املادةيشرح الطالب  .1
 ن الكتب متلف الذى خي املادة أمثلة حيوضتيقوم الطالب ب .2
 قع الكلمة ىف اجلملة اتعيني مو بيستطيع الطالب  .3
  يستطيع الطالب أن يستخدم املادة ىف اجلملة .4

  

  



  

  

  

  

  

 



  الباب الثالث

  طريقة البحث

 

 ووقتهميدان البحث  .1

اوقات ىف شهر مايو حىت يوىن . جعهد دار النهضة طوالب بنكينة هذا البحث مبباحثستقيم ال         

 .   م 2010

  

 فرد البحث وموضوعه  .2

نج طوالب بنكيمبعهد دار النهضة  )ب( الثاىن صففراد ىف هذا البحث وهوطالب الاما اال          

 فطالب الصعند  ستيعاب القواعد النحويةاوموضع هذا البحث وهى ترقية . فردا أربعونوجممعهم 

  . نجطوالب بنكيالتدريبات مبعهد دار النهضة  واسرتاجتيةبالطريقة القياسية  )ب( الثاىن

   

 البحث  طواتخ .3

  : نشطة التى عملتها هىاأما ، التحطيط  . أ

 واسرتاجتيةستخدام الطريقة القياسية ااخلطة التعلمية بذ يبعمل التخطيط ىف تنف الباحثةقوم ت .1

 التدريبات 

 القواعد النحويةالطالب ىف  استيعابدة ملعرفة عاملدرس أمثلة وفقا بالقا يقدم .2

 واسرتاجتيةطريقة القياسية القبة ملعرفة قدرة املعلم ىف تطبيق اوراق املر اع صنم املدرس بو قي .3

 التدريبات 

 ىف القواعد النحويةالطالب  استيعابلقدر ار بختاالاملدرس  يقدم .4

 

 

 



 متغيرات البحث  . ب

  خالل أنشطة التعليمية بعدمن  استيعاب الطالب ىف القواعد النحوية درسامل ينظر: الطالب  -

 .التدريبات سرتاجتيةاالتدريس بقامة ا

 تعليم النحويالتدريبات ىف  واسرتاجتيةينظر كيف تكون الطريقة القياسية : املدرس  -

 

 تنفيذ العمل  . ج

  : أما اخلطوات العملية كما يلى. سينفذ املدرس كل أشكال التخطيط الصحية    

 المقدمة  .1

 يفتح املعلم الدرس بالسالم  -

 يدفع املدرس طالبه إىل اجلدد اإلجتهاد ىف مواصلة تعليمهم  -

جابة أو فهم الدرس جيدا، ويطلب من باقى ون االخرتام الطالب الذين يستطيعاب درسامليقدم  -

  يديهم  اهلم بالطالب التصفيق 

 

 األنشطة األساسية  .2

 الذى يستخدمه   سرتاجتيةيشرح املدرس الطريقة أو ا  . أ

التدريبات وهو التدريبات التكررة حىت يفهم مجيع  سرتاجتيةايشرح املدرس كيفية التعبري ب

  .الطالب الدرس بسهولة

 املنصوبات األمساء موضوعات عن يشرح املدرس   . ب

 على السبورةاملواد يكتب املدرس أمثلة عن   . ت

 من حالل تدريسهم املوادعن ر سيفأن يطلب التالميذ   . ث

 يعطى الطالب فرصة لألسئلة عن الشئ الذى مل يفهموه   . ج

 يطلب الطالب مبذاكرة األمثلة من حالل استماعهم املدرس ىف شرح األمثلة   . ح

 جابات الصحيحة من حالل األسئلة املوجهة بااليقوى املعلم قدرات الطالب   . خ

 جابات اخلطئة بإصالح اال يقوم املعلم  . د



 أمثلة جديدة وفقا للقاعدة أن يقدم الطالب يقوم املعلم بكتابة األمثلة على السبورة و يطلب  . ذ

 جابات اخلاطئة صحيحها وتصويب اخلطاء من حالل االجابة وتقوم بتجيمع اال  . ر

 

 الختام .3

جتهاد ىف لب التالميذ أن يقوموا باجلد وااليقوم املدرس و الطالب حبالصة ىف اية التعليم ويط -

 تعليمهم   

 خيتم املعلم الدرس، ويطلب التالميذ بالدعاء و التسليم -

 

 أنواع الطريقة لجمع البيانات .4

 مصدر البيانات  . أ

 مصادر البيانات ىف هذه الدراسة هو الطالب و املعلم أو املراقب 

  القواعد النحويةالطالب ىف  استيعاباحلصول على البيانات عن : التالميذ 

  التدريبات واسرتاجتيةمصدر البيانات عن نتائج الرقابة ىف تطبيق الطريقة القياسية : املدرس 

  

 نوع البيانات   . ب

  : دمة ىف هذه الدراسة  هى البيانات الكمية و النوعية الىت تتكون منخالبيانات املست  

 العمل يططحت -

 )التدريبات واسرتاجتيةطريقة القياسية التطبيق (عملية التعليم   -

  القواعد النحويةالطالب من خالل الدرس ىف مادة  قدرة -

 

 الطريقة لجمع البيانات   . ت

  :كثرة كما يلىجتمع البيانات ىف هذه الدراسة من خالل طرق  

 التخطيط  -

 املراقبة -



 ختباراال -

 

 المراقبة وعكسها  .5

 قبةاالمر   . أ

ستخدام ورقة املالحظة إىل الطالب الىت تتضمن انتهاء من مرحلة العمل بالكاملة بعد االستنفذ     

  :البيانات احملصلة حتليلها كميا، بالرموزالتالية. عدة خيارات

� =
�

� 
 �100 %  

Keterangan :   

P : Angka Persentase 

F : Frekuensi yang dicari persentase 

N: Jumlah Frekuensi Keseluruhan1 

 

 

 العكس   . ب

ستخدم انعكاس هو آخر من الفروق، الىت جتمع فيها النتائج احملصلة مث النظر ملعرفة هل هذا اال    

 ىف القواعد النحوية )ب(الثاىن فصال طالب استيعابالتدريبات ترتفع واسرتاجتية طريقة القياسية ال

  . نجبنكيمبعهد دار النهضة طوالب 

 

 دالئل النتائج  .6

ملفعول به دالئل النتائج ىف هذا البحث هو توفيق الطالب ىف فهم القاعدة النحوية من خالل ا     

دة الىت تنظر من عواستطاعة تطبيقه ىف وضع الكلمة الصحيحة وفقا بالقا وظرف املكان و ظرف الزمان

  :الدالئل كما يلى

  املواد يشرح الطالب   . أ

 خمتلفة املواد الطالب أمثلة  صنعي  . ب

 دة عستطاعة الطالب تعيني موقع الكلمة ىف اجلملة وفقا للقاا. ج

                                                           
1
 Anas Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, Hal. 40   



 يستخدم الطالب املواد ىف اجلملة   . د

البيانات طريقة  حتليل  رتفعت قدرم ىف تعليم النحو وايف هذه الدراسة تقدر للطالب النجاح ألنه    

ة متثل ىف الكلمات أو اجلمل الىت ائامل املستخدمة يف هذه الدراسة هى طريقة  وصفية كيفية مع النسبة

أما  .مث البيانات الكمية وهي أرقام ملموسة على نسبة مئوية وتفسريها. تفصيلية ليحصل على اخلالصة

  :املستوى املستخدم باملقياس

  عالية %  100 - %  76 -

 كافية  %   75 - %  56 -

 ضعيف  % 55 -% 40 -

 2 منحفض %  40أقل من  -

 

 

 

  

  

  

  

  

 

                                                           
2
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, Hal. 246 



  الباب الرابع

 نتائج البحث ومناقشة 

  

  نتائج البحث  . أ

ىف هذا الباب ستقدم الباحثة حاصل البحث الذى توجد عن التوثق ىف تنفيذ بالطريقة القياسية 

تقوم الباحثة بالدورات هى الدور األول و الدور القاىن والدور الثالث باملواد .  واسرتاجتية التدريبات

  يقوم هذا التوثق بالثالثة مرات القواعد النحوية الطالب ىفاملختلفة ملعرفة استيعاب 

ى  نعم يدل عل". ال"و " نعم"جوبة  ال التوثق هى البيانات باعمحتصل البيانات عند عملية ا 

  .عمال الذى اليوافق باملراقبةا جابة ال يدل علىاعمال موافق باملراقبة، وأما ا

  :ةوهذا البيانات ميكن اطالعها من خالل اآلتي

 االبيانات عن قدرة الطالب ىف شرح التعريف عن املواد .1

 البيانات عن قدرة الطالب ىف صنع األمثلة املختلفة  .2

 البيانات عن قدرة الطالب ىف تعيني موقع الكلمة وفقا باملواد .3

 البيانات عن قدرة الطالب ىف استخدام املواد ىف اجلملة .4

    

 الدور األول  . أ

ىف أخر التعليم تعطى املعلم . طالبا 40دقائق بعداد  90ىف الدور األول يقوم املدرس لقاء، بوقت 

نتهاء بعد ا. ل املعلم ىف عملية التعليمعماتكتب مراقبة وراقة ملعرفة تنفيذ اوىف عملية التعليم . سؤاال

 .عمال بعدهألول تقوم الباحثة العكس ملعرفة االدور ا

  



 التحطيط .1

 : عول به قبل يقوم املدرس عملية التعليم يقوم املدرس كما يلىالدور األول عن مف املادة ىف

o سرتاجتيةاو ستخدام الطريقة القياسية االتعلمية ب يطخطتيقوم املدرس بعمل التخطيط ىف تنفذ ال 

 التدريبات 

o الطالب ىف استيعابدة الىت تقوم بتجربتها املدرس ملعرفة عع املدرس أمثلة وفقا بالقايصن 

 دة ععاب القاياست

o واسرتاجتيةطريقة القياسية الاملعلم ىف تطبيق  استيعابقبة ملعرفة اوراق املر اع صنقوم املدرس بي 

 النحووأما مراِقبته مدرس التدريبات 

o القواعد النحويةىف الطالب  استيعابار ليقدر بع املدرس أدوات اختيصن 

      

 األعمال .2

  :ىف الدور األول هى ستة األعمال  أن ينظر ىف اجلدول األتية اما  أعمال الىت يقوم به املدرس

  

  

  

  

  

  

  

  



  اجلدول األول

  عمال املدرس ىف الدور األول ا

 

  5  4  3  2  1  ال  نعم   األعمال املنظور

املدرس الدرس اجلديد، تربط  أن يبداء قبل

  بالدرس املاض  

  √            

      3        √  يشرح املدرس تعريف املادة  

    4          √  االمثلة عن املادةيعطى املدرس 

يشجع املدرس الطالب إذا اجابوا اجابة 

  صحيحة 

√          4    

يقوم املدرس بتصحيح االخطاء عند اجابات 

  اخلاطئة 

√          4    

يطلب املدرس لتصنع األمثلة بالتكرير وفقا 

  بالوقت املعيد 

  √            

  جيد جدا) 5(جيد ) 4(متواسط ) 3(ية كاف)2(غري اجليد )1(  

عمال املدرس ىف عملية التعليم بالطريقة القياسية ا ىف اجلدول األول السابق يتمثل عن

جابة نعم أو من سادس النواحى يعمل املدرس با 4، جند "ال"و " نعم" واسرتاجتية التدريبات باجابة 

  . عمل املدرس فيهنواحى الي 2ل منه أربعة أو جيد و أربعة النواحى بنتائج ك

  :ج املرقبة أن أعمال للدور األول ضعف منها ىف نواحى األتيةساس نتائعلى ا  

o   بعد أن تنظر املراقبة ىف . املدرس الدرس اجلديد، يربط املدرس بالدرس املاض بداءقبل أن ي

 .عملية التعليم جيد اجابة ال أو اليقوم املدرس ىف عملية التعليم



o  املعيد تعرف أن املدرس اليقوم ىف عملية تطلب املدرس لصنع األمثلة بالتكرير وفقا بالوقت

 التعليم

 : اما األعمال الىت يقوم املدرس ىف عملية التعليم كما يلى

o  متواسط"يشرح املدرس تعريف املادة " 

o  يشجع املدرس الطالب إذا اجابو اجابة صحيحة ويقوم و يعطى املدرس االمثلة عن املادة و

 بنتائج لكل منها أربعة " جيد"املدرس بتصحيح االخطاء عند اجابات اخلاطئة 

 

 المراقبة .3

ىف أخر . النحوية قواعدعمال الىت يقوم املدرس ىف عملية التعليم تأثر إىل استيعاب الطالب ىف الا

  :فتجد الباحثة حاصل كما ىف اجلدول اآلتية. بالتعليم  يعطى املدرس االختبار إىل الطال

 اجلدول الثاىن

  شرح تعريف املوادالطالب ىف  استيعاب

  ىف املائة  العداد  جوبةاال  رقم

  %   70  28  يستطيع الطالب ىف شرح تعريف املواد  .1

  %  30  12  ال يستطيع الطالب ىف شرح تعريف املواد  .2

  % 100  40  اموع  

ج من بنكينطوالب لثاىن مبعهد دار النهضة السابقة عرفنا أن الطالب ىف الصف امن اجلدول 

وال يستطيعون . ىف املائة%   70طالبا أو  28طالبا يستطيعون أن يشرح تعريف املواد  40جمعموعة 

  . ىف املائة%  30طالبا أو 12أن يشرح تعريف املواد 

 

  



  اجلدول الثالث 

  ملواداستيعاب الطالب ىف صنع تعريف ا

  ىف املائة  العداد  جوبةاال  رقم

  %  65  26  يستطيع  الطالب أن يصنع األمثلة  .1

  % 35  14  ال يستطيع  الطالب أن يصنع األمثلة  .2

  %  100  40  اموع  

نج من بنكيمن اجلدول السابقة عرفنا أن الطالب ىف الصف الثاىن مبعهد دار النهضة طوالب 

وال يستطيع  . ىف املائة% 65طالبا أو  26طالبا، يستطيع  الطالب أن يصنع األمثلة  40جمعموعة 

  . ىف املائة%  35طالبا أو  14الطالب أن يصنع األمثلة 

  

  اجلدول الرابع

  تعيني املواد ىف اجلملة

  ىف املائة  العداد  األجوبة  رقم

  % 5،72  29  يستطيع  الطالب تعيني املواد ىف اجلملة   .1

  % 27،5  11  ال يستطيع  الطالب تعيني املواد ىف اجلملة  .2

  %  100  40  اموع  

نج من طوالب بنكيمن اجلدول السابقة عرفنا أن الطالب ىف الصف الثاىن مبعهد دار النهضة 

ال . ىف املائة% 72،5طالبا أو  29طالبا، يستطيع  الطالب تعيني املواد ىف اجلملة  40جمعموعة 

  . ىف املائة%  27،5طالبا أو  14يستطيع  الطالب تعيني املواد ىف اجلملة 

 

  



  اجلدول اخلامس

  استخدم املواد ىف الكلمة

  ىف املائة  العداد  جوبةاال  رقم

  %  65   26  يستخدم الطالب املواد ىف الكلمة      .1

ال يستطيع  الطالب أن يستخدموا املواد ىف   .2

  الكلمة    

14  35  %  

  %  100  40  اموع  

  

نج من طوالب بنكيمن اجلدول السابقة عرفنا أن الطالب ىف الصف الثاىن مبعهد دار النهضة 

ال . ىف املائة% 65طالبا أو  26طالبا، يستطيع  الطالب أن يستخدم املواد ىف الكلمة  40جمعموعة 

  . ىف املائة%  35طالبا أو  14يستطيع  الطالب إلستخدم املواد ىف الكلمة 

 

 

 

 

 

 

 

 



  اجلدول السادس

  جمموعة النتائج ىف الدور األول

  حصل  ىف املائة  اليستطيع  ىف املائة  يستطيع  النتائج  رقم 

  املائة  العدد

يستطيع الطالب ىف شرح   .1

  تعريف املواد

28  70   %  12  30  %  40   100   

يستطيع  الطالب ىف صنع   . 2

  األمثلة

26  65%  14  35%  40  100  

يستطيع  الطالب أن   . 3

  يعيني املواد ىف اجلملة

29  72،5

 %  

11  27،5

 %  

40  100  

يستخدم الطالب املواد   .4

  اجلملة ىف

26  65%  14  35 %  40  100  

  400  160  140  51  260  109  اموع  

  :دراك حاصل ىف املائة، تستخدم الباحثة  الرموز ال

                     � =
�

� 
 �100    

        P = 
	
�

	�

 �100    

       P=  %68،13    ( جابةا النعم   ) 

        P= 
	

	�

 �100  

               P= 31،37  % ( جابة الا(   



ساس جمموعة النتائج ىف اجلدول السادس أن حاصل االختبار لصف الثاىن مبعهد دار على ا

جابة ال% 68،13أم  109النحو لدور األول  قواعدنج استيعاب الطالب ىف بنكيالنهضة طوالب 

ألن " ةكافي"فنتائج قدرة الطالب ىف الدور األول %.  31،37أو  51بعدد “ال   ”جابةو ا" نعم"

  % .  76 -65نتائجهم بني 

  

 العكس فى الدور األول .4

عن مادة  النحوية قواعدساس النتائج ىف الدور األول، فتخلص طبقة استيعاب الطالب ىف العلى ا

  %. 76- 65ألن نتائجهم تقوم بني " كافية"عول به املف

قبة ىف الدور الثاىن يعرف ضعوفه الذى حيتاج إىل ترقية األعمال ااملر ساس حاصل البحث و على ا

  :منها

  املدرس الدرس اجلديد، يربط املدرس بالدرس املاض  أن يبداء قبل •

 يشرح املدرس تعريف املادة باشراح الواضح  •

 عمال التدريبات الطالب ال يطلب املدرس •

 ملعيديطلب املدرس لتصنع األمثلة بالتكرير وفقا بالوقت ا •

  

 الدور الثانى  . ب

 التخطيط .1

عملية التعليم، تستعد الباحثة احملتاجة ىف البحث منها حتطيط التعليم، و وراقة  بداءقبل أن ي

  .القواعد النحويةقبة ملعرفة كيفية عمل املدرس عند التعلمية، واالختبار ملعرفة استيعاب الطالب ىف ااملر 

 

 التنفيذ .2



عملية التعليم وفقا بتحطيط التعليم ىف الدور الثاىن هو عن ظرف عمال الىت تقوم به الباحثة ىف اال

عمال الباحثة من األول إىل األخر ىف عملية التعليم وفقا بنواحى مان وظرف املكان وتنظر املراقبة االز 

  :املنظور كما ىف ورقة املراقبة األتية 

   

  اجلدوال السابع 

 ىف الدور األول  اعمال املدرس

  5  4  3  2  1  ال  نعم   عمال املنظوراال

املدرس الدرس اجلديد، يربط  يبداء قبل أن

  املدرس بالدرس املاض  

√          4    

    4          √  شرح املدرس تعريف املادة  ي

    4          √  يعطى املدرس االمثلة عن املادة

يشجع املدرس الطالب إذا اجابوا اجابة 

  صحيحة 

√          4    

يقوم املدرس بتصحيح االخطاء عند 

  اجابات اخلاطئة 

√          4    

يطلب املدرس لتصنع األمثلة بالتكرير وفقا 

  بالوقت املعيد 

√        3      

  جيد جدا) 5(جيد ) 4(متواسط ) 3(ية افك)2(غري اجليد )1(   

عمال املدرس ىف عملية التعليم بالطريقة القياسية بع السابق يتمثل أن اىف اجلدول السا

، جند  سادسة نواحى باجابة نعم أو من سادس النواحى "ال"و " نعم" واسرتاجتية التدريبات باجابة 

  . يعمل املدرس كله بنتائج منه أربعة أو جيد و احدى النواحى بنتائج الثالث أو متواسط

  :نتائج املرقبة للدور الثاىن كما يلى  



o   بعد تنظر املراقبة ىف عملية . املدرس الدرس اجلديد، يربط املدرس بالدرس املاض بداءي أن قبل

 .التعليم جتد اجابة نعم بنتائج الرابع أو جيد 

o  بنتائج الرابعة" متواسط " يشرح املدرس تعريف املادة 

o  بنتائج الرابعة" متواسط " وأما يعطى املدرس االمثلة عن املادة 

o   بنتائج الرابعة" متواسط"يشجع املدرس إىل الطالب إذا اجابو اجابة صحيحة و 

o  بنتائج الرلعة" جيد " ويقوم املدرس بتصحيح االخطاء عند اجابات اخلاطئة 

o  بنتائج الثالثة" كافية"يطلب املدرس لتصنع األمثلة بالتكرير وفقا بالوقت املعيد 

 

 قبةاالمر  .3

القواعد  نظر البيانات عن استيعاب الطالب ىفالتعليم فتىف عملية  ساس أعمال املدرسعلى ا

  :ىف الدور الثاىن كما ىف اجلدول األتية النحوية

 

 اجلدول الثامن

  استيعاب الطالب ىف شرح تعريف املواد

  ىف املائة  العداد  جوبةاال  رقم

  %  75  30  يستطيع الطالب ىف شراح تعريف املواد  .1

  %  25  10  تعريف املوادال يستطيع الطالب ىف شراح   .2

  % 100  40  اموع  

ج من بنكينمن اجلدول السابقة عرفنا أن الطالب ىف الصف الثاىن مبعهد دار النهضة طوالب 

وال يستطيعون . ىف املائة%   75طالبا أو  30طالبا، يستطيعون ىف شرح تعريف املواد  40جمعموعة 

  .املائةىف %  25طالبا أو   10ىف شرح تعريف املواد 

  اجلدول التاسع



  استيعاب الطالب ىف صنع التعريف املواد

  ىف املائة  العداد  جوبةاال  رقم

  %     72،5  29  يستطيع  الطالب ىف صنع األمثلة  .1

  %  27،5  11  ال يستطيع  الطالب ىف صنع األمثلة  .2

  % 100  40  اموع  

ج من بنكينمن اجلدول السابقة عرفنا أن الطالب ىف الصف الثاىن مبعهد دار النهضة طوالب 

وال يستطيعون  ىف . ىف املائة%  72،5طالبا أو  29طالبا، يستطيعون ىف صنع األمثلة  40جمعموعة 

  . ىف املائة%  27،5طالبا أو  11صنع األمثلة 

  

  اجلدول العشر

  تعيني املواد ىف اجلملة

  ىف املائة  العداد  جوبةاال  رقم

  %  77، 5   31  يستطيع  الطالب تعيني املواد ىف اجلملة   .1

  % 22، 5  9  ال يستطيع  الطالب لتعيني املواد ىف اجلملة  .2

  % 100  40  اموع  

ج من نكينمن اجلدول السابقة عرفنا أن الطالب ىف الصف الثاىن مبعهد دار النهضة طوالب ب

ال . ىف املائة%  77،5طالبا أو 31يستطيعون ىف تعيني املواد ىف اجلملة  طالبا، 40جمعموعة 

  .ىف املائة%  22،5طالبا أو    9يستطيعون ىف تعيني املواد ىف اجلملة 

  

  

  اجلدول احلادى عشر



  م املواد ىف الكلمةااستخد

  ىف املائة  العداد  جوبةاال  رقم

  %   67،5   28  يستطيع  الطالب ىف استخدام املواد ىف الكلمة      .1

  % 32،5  12ال يستطيع  الطالب ىف استخدام املواد ىف الكلمة      .2

  % 100  40  اموع  

ج من بنكينمن اجلدول السابقة عرفنا أن الطالب ىف الصف الثاىن مبعهد دار النهضة طوالب 

ال . ىف املائة% 67،5طالبا أو  28طالبا، يستطيعون ىف استخدام املواد ىف الكلمة  40جمعموعة 

  . ىف املائة% 32،5طالبا أو  12يستطيعون ىف استخدام املواد ىف الكلمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اجلدول الثاىن عشر

  جمموع النتائج ىف الدور الثاىن



  حصل  ىف املائة  اليستطيع  ىف املائة  يستطيع  النتائج  رقم 

  املائة  العدد

يستطيع الطالب ىف شرح   .1

  تعريف املواد

30  75   %  10  25  %  40   100   

يستطيع  الطالب ىف   . 2

  يصنع األمثلة

29  72،5

%  

11  27،5

%  

40  100  

يستطيع الطالب تعيني   . 3

  املواد ىف اجلملة

31  77،5

 %  

9   22،5

 %  

40  100  

يستخدم الطالب املواد   .4

  ىف اجلملة

28   67،5

%  

12   32،5

%  

40  100  

  400  160   107،5  42   292،5  118  اموع  

  :دراك حاصل ىف املائة، تستخدم الباحثة  الرموز ال
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�

� 
 �100    

        P = 
		�
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 �100    

       P= 73،75   %( جابةا النعم   ) 

        P= 
��

	�

 �100  

               P= 26،25 % ( جابة الا(   

ساس جمموعة النتائج ىف اجلدول العشر أن حاصل االختبار عن استيعاب الطالب ىف على ا

%  73،75أم  118ج، بنكينلدور الثاىن لصف الثاىن مبعهد دار النهضة طوالب  القواعد النحوية

جييب الطالب باجابة ال إذا ينظر إىل حاصل البحث ىف % 26،25أو  42و بعدد " نعم"جابة ال



ىف الدور الثاىن الدور األول، فاستيعاب الطالب لصف الثاىن بالطريقة القياسية واسرتاجتية التدريبات 

  % . 75  -%56الن نتائجهم تقوم بني " كفاية " رتفع  لو كان ينال نتائجهم م

  

 الدور الثانىالعكس فى  .4

النحوية عن مادة  قواعدساس النتائج ىف الدور الثاىن، فتخلص طبقة استيعاب الطالب ىف العلى ا

  %. 76-65ألن نتائجهم تقوم بني %  73،75بنتائج " يةافك"ظرف الزمان وظرف املكان 

قبة ىف الدور الثاىن عن الضعف و النجاح الذى حيتاج إىل ترقية اتعرف الباحثة حاصل البحث و املر 

  : األعمال منها

مطلبة لتصنع األمثلة بالتكرير وفقا بالوقت املعيد لو كان بنتائج الثالثة أو ويعمل املدرس    . أ

 متواسط

 % 73،75حىت % 13،68حاصل الختبار عن استيعاب الطالب يرتفع من   . ب

ىف الدور الثاىن، فتنفيذ األعمال ىف الدور الثالث يقوم  والصالح الضعوف و اثبات النجاح

  :بأعمال كما يلى 

قبل أن يبداء املدرس الدرس اجلديد، يربط املدرس بالدرس املاض، ويشرح املدرس تعريف . أ

يشجع املدرس إىل عمال التدريبات، و الطالب ال املادة باشراح الواضح، ويطلب املدرس

يقوم املدرس بتصحيح االخطاء عند اجابات اخلاطئة ، و يحةالطالب إذا اجابوا اجابة صح

 باجليد وااليضاح 

 مطلب لتصنع األمثلة بالتكرير وفقا بالوقت املعيد ويعمل املدرس  .ب

 يرشد املدرس من الطالب الذين تواجههم الصعوبة  .ج

 



 دور الثالثال  . أ

 التخطيط .1

الباحثة احملتاجة ىف البحث منها حتطيط قبل أن يبداء عملية التعليم ىف الدور الثالث، تستعد 

قبة ملعرفة كيفية عمل املدرس بالطريقة القياسية واسرتاجتية التدريبات عند االتعليم عن احلال، و وراقة املر 

 القواعد النحويةالتعلمية، واالختبار ملعرفة استيعاب الطالب ىف 

 التنفيذ .2

  اجلدول الثالث عشر

 عمال املدرس ىف الدور األول ا

  5  4  3  2  1  ال  نعم   عمال املنظوراال

قبل أن يبداء املدرس الدرس اجلديد، يربط 

  املدرس بالدرس املاض  

√          4    

  5            √  يشرح املدرس تعريف املادة  

  5            √  يعطى املدرس االمثلة عن املادة

يشجع املدرس الطالب إذا اجابوا اجابة 

  صحيحة 

√            5  

يقوم املدرس بتصحيح االخطاء عند اجابات 

  اخلاطئة 

√            5  

يطلب املدرس ىف صنع األمثلة بالتكرير وفقا 

  بالوقت املعيد 

√          4    

  جيد جدا) 5(جيد ) 4(متواسط ) 3(كافية )2(غري اجليد )1(



القياسية ىف اجلدول الثالث عشر السابق يتمثل أن أعمال املدرس ىف عملية التعليم بالطريقة 

، جند  سادسة نواحى باجابة نعم أو من سادس النواحى "ال"و " نعم" واسرتاجتية التدريبات باجابة 

  .يعمل املدرس كله منها بنتائج اخلامس أو جيد جدا و النواحى اآلخر بنتائج الرابعة أو جيد

  :قبة للدور الثالث كما يلىانتائج املر   

o   بعد تنظر املراقبة ىف عملية . قبل أن يبداء املدرس الدرس اجلديد، يربط املدرس بالدرس املاض

 .التعليم جتد اجابة نعم بنتائج الرابع أو جيد

o  بنتائج اخلامس" جيد جدا "يشرح املدرس تعريف املادة 

o  بنتائج اخلامس" جيد جدا"وأما يعطى املدرس االمثلة عن املادة 

o   بنتائج اخلامس" جيد جدا"الطالب إذا اجابو اجابة صحيحة  يشجع املدرسو 

o  بنتائج اخلامس" جيد جدا"ويقوم املدرس بتصحيح االخطاء عند اجابات اخلاطئة 

o بنتائج الرابع" جيد"ىف صنع األمثلة بالتكرير وفقا بالوقت املعيد  يطلب املدرس 

 

  المراقبة .3

البيانات  .القواعد النحويةعمال الىت يقوم املدرس ىف عملية التعليم تأثر إىل قدرة الطالب ىف ا

  :ىف الدور الثالث كما يلى

 اجلدول الرابع عشر

  استيعاب الطالب ىف شرح تعريف املواد

  ىف املائة  العداد  جوبةاال  رقم

  %   82،5  33  يستطيع الطالب ىف شرح تعريف املواد  .1

  %   17،5  7  يستطيع الطالب ىف شرح تعريف املوادال   .2

  % 100  40  اموع  



نج من نكيمن اجلدول السابقة عرفنا أن الطالب ىف الصف الثاىن مبعهد دار النهضة طوالب ب

وال يستطيعون . ىف املائة%  82،5طالبا أو  33طالبا، يستطيعون ىف شرح تعريف املواد  40جمعموعة 

  .ىف املائة%    17،5طالبا أو   7 ىف شرح تعريف املواد

  

  اجلدول اخلامس عشر

  استيعاب الطالب أن يشرح تعريف املواد

  ىف املائة  العداد  جوبةاال  رقم

  %     75  30  يستطيع  الطالب ىف صنع األمثلة  .1

  %  25  10  ال يستطيع  الطالب ىف صنع األمثلة  .2

  %  100  40  اموع  

نج من بنكيمن اجلدول السابقة عرفنا أن الطالب ىف الصف الثاىن مبعهد دار النهضة طوالب 

وال يستطيعون ىف . ىف املائة%  75طالبا أو  30طالبا، يستطيعون  ىف صنع األمثلة  40جمعموعة 

  .ىف املائة%  25طالبا أو  10صنع األمثلة 

  اجلدول السادس عشر

  تعيني املواد ىف اجلملة

  ىف املائة  العداد  جوبةاال  رقم

  %  85   34  يستطيع  الطالب ىف يعيني املواد ىف اجلملة   .1

  %  15  6  ال يستطيع  الطالب ىف يعيني املواد ىف اجلملة  .2

  % 100  40  اموع  



نج من مبعهد دار النهضة الطوالب بنكيمن اجلدول السابقة عرفنا أن الطالب ىف الصف الثاىن 

ال يستطيعون  . ىف املائة%  85طالبا أو  34طالبا، يستطيعون  ىف تعيني املواد ىف اجلملة  40جمعموعة 

  . ىف املائة%   15طالبا أو  6ىف تعيني املواد ىف اجلملة 

  

  اجلدول السابع عشر

  م املواد ىف الكلمةاستخدا

  ىف املائة  العداد  جوبةاال  رقم

  %   75   30  يستطيع  الطالب ىف استخدام املواد ىف الكلمة      .1

  %  25  10  ال يستطيع الطالب ىف استخدام املواد ىف الكلمة      .2

  %  100  40  اموع  

نج من نكيمن اجلدول السابقة عرفنا أن الطالب ىف الصف الثاىن مبعهد دار النهضة طوالب ب

ال . ىف املائة%   75طالبا أو  30طالبا، يستطيعون  ىف استخدام املواد ىف الكلمة  40جمعموعة 

  . ىف املائة%  25طالبا أو   10يستطيعون ىف لستخدم املواد ىف الكلمة 

 

 

 

 

 

 

 



  اجلدول الثامن عشر

  جمموع النتائج ىف الدور الثالث

  حصل  املائة ىف  اليستطيع  ىف املائة  يستطيع  النتائج  رقم 

  املائة  العدد

يستطيع الطالب ىف   .1

  شرح تعريف املواد

33  5،8  %  7  5،17 %  40   100   

يستطيع  الطالب ىف   . 2

  صنع األمثلة

30  75%  10  25%  40  100  

يستطيع الطالب   . 3

  تعيني املواد ىف اجلملة

34  85 %  6   15 %  40  100  

يستطيع  الطالب ىف   .4

ىف استخدام املواد 

  الكلمة

30   75%  10   25%  40  100  

  400  160  5،82  33  5،317  127  اموع  

  :ألدراك حاصل ىف املائة، تستخدم الباحثة  الرموز 
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        P= 
��

	�

 �100  

               P=   %63 ،20  ( جابة الا(   



ر لصف الثاىن مبعهد دار على أساس جمموعة النتائج ىف اجلدول الثامن عشر أن حاصل االختبا

 %79،37أم  127دور الثالث لل القواعد النحويةالطالب ىف  استيعابج النهضة طوالب بنكين

ىف الدور الثالث، إذا ننظر إىل حاصل البحث . %20،63أو   33جابة ال بعدد و ا" نعم"الجابة 

الطالب لصف الثاىن بالطريقة القياسية و اسرتاجتية التدريبات ىف الدور الثاىن مرتفع  بنتائج  استيعابف

 % .100  -%76الن نتائجهم تقوم بني " جيد %  "   37،79

 العكس فى الدور الثالث .4

  :عليم كما يلى ىف عملية الت  لدور الثالث، يرتفع أعمال املدرسصالح األعمال ىف ابعد ا  

 يبداء الدرس اجلديد بنتائج الرابع أو اجليد  أن يربط املدرس الدرس املاض   قبل  -

 "جيد جدا"يشرح املدرس تعريف املادة   -

 "جيد جدا"يعطى املدرس االمثلة عن املادة  -

 "جيد جدا"يشجع املدرس إىل الطالب إذا اجابوا اجابة صحيحة  -

 "جيد جدا"يقوم املدرس بتصحيح االخطاء عند اجابات اخلاطئة  -

  "اجلديد بنتائج الرابع أو اجليد" يطلب املدرس ىف صنع األمثلة بالتكرير وفقا بالوقت املعيد  -

النحوية كما تشرح  قواعدىف عملية التعليم يؤثر إىل استيعاب الطالب ىف ال ارتفاع اعمال املدرس  

  : يةالباحثة ىف اجلدول األت

  اجلدول التاسع عشر

 مقارنة نتائج البحث ىف الدور األول و الثاىن والثالث

  ناتجة إختبار الطالب  لقاء  رقم

  %13،68  الدور األول  1

  %  75،73  الدور الثانى  2

  %  79،37  الدور الثالث  3



النحوية لكل  قواعدساس اجلدول التاسع عشر يعرف أن نتائج الطالب ىف استيعاب العلى ا 

تقوم % 13،68أو كافية، ألن %  68،13ىف الدور األول ينال الطالب بنتائج . الدور يكون مرتفع

تقوم % 73،75أو كافية، ألن %  75،73وىف الدور الثاىن يرتفع نتائجهم إىل %. 75 - %56بني 

  %.  37،79وىف الدور الثالث يرتفع نتائجهم ايضا بنتائج %. 75 -%56بني 

حسن من قبله كما  عملية التعليم اىف  يل يرتفع نتائجهم لكل الدور الن اعمال املدرسلأما الد

  . كتبت الباحثة ىف حتطيط التعليم

 

  مناقشة   . ب

عول به و ظرف الزمان و ظرف فعن م القواعد النحويةعلى أساس حاصل اختبار الطالب ىف   

املكان، واحلال باالستخدام الطريقة القياسية واسرتاجتية التدريبات، يرتفع نتائجهم من الدور األول حىت 

وهذا يدل على أن عملية التعليم بالطريقة القياسية واسرتاجتية التدريبات يرتفع نتيجة تعليم . الدور الثالث

عول به، وظرف الزمان و ظرف املكان، واحلال الثاىن ىف املادة املفالطالب لصف عند  القواعد النحوية

حسن و أفعال ىف ور اعمال املدرس ىف عملية التعليم لكل الداالن . مبعهد دار النهضة طوالب بنكينانج

  . فعال ىف عملية التعليمسرتاجتية التدريبات يكون الطالب اتقدمي املادة، خبتالط بني الطريقة القياسية وا

القواعد ستيعاب االتقدمية هى ترتفع  حتليل األعمال يدفع فرضية االجرائيةكذلك حاصل هذه   

بنكينانج  بالطريقة القياسية واسرتاجتية طوالب عند الطالب لصف الثاىن مبعهد دار النهضة  النحوية

النحو يدل  واعدقعلى نتائج املراقبة ىف ثالثة لقاء و ثالثة االختبار ينظر حاصل التعليم .  التدريبات

  .       على االرتفاع من كل الدور

  

  

  

  



 



  الباب الخامس

  الخاتمة

 الخالصة  . أ

 القواعد النحويةساس حاصل البحث وحتليل البيانات الىت تقوم الباحثة فتخلص استيعاب على ا

  :ينظر كما يلى. نج يكون مرتفعبنكيمبعهد دار النهضة طوالب ) ب(عند الطالب لصف الثاىن 

 % 13،68ىف الدور األول بعد األعمال بنتائج  .1

 %75،73بالناجتة ىف الدور الثاىن  .2

 % 37،79ىف الدور الثالث بالناجتة  .3

إذن طبقة  النتائج العالية ىف هذا البحث باستخدام الطريقة القياسية واسرتاجتية التدريبات بنتائج 

79،37  .%  

لو كان يرتفع حاصل التعليم عند الطالب لكن توجد الباحثة الضعف ىف تنفيذ التعليم بالطريقة 

  :ة التدريبات منهاالقياسية واسرتاجتي

 ناقص الوقت للتدريبات .1

 يواجه املدرس املشاكل ىف عملية التعليم الن الطالب يشغل بأعمال اآلخر  .2

  

 اإلقتراحات  . ب

على حاصل البحث تظهر عملية التعليم بالطريقة القياسية واسرتاجتية التدريبات يرتفع حاصل   

  . جنكينالنهضة طوالب بمبعهد دار ) ب(عند الطالب الصف الثاىن القواعد النحوية

النحو بالطريقة القياسية واسرتاجتية التدريبات يرتفع حاصل التعليم، بل جيد فيها  قواعدلو كان   

  :الضعف منها



النحو فاستخدام الطريقة القياسية  قواعدملدرس الذى يريد أن حيسن نتائج الطالب ىف  .1

 واسرتاجتية التدريبات 

  أعمال التعليم باالختالط بني الطريقة القياسية واسرتاجتية التدريبات  الصالحميكن املدرس  .2

 فاعلةام الوقت ستخدالبد باملدرس الىت يقوم التعليم بالطريقة القياسية واسرتاجتية التدريبات  .3

عول ىف قيامة التدريبات باملادة املف يغلب املدرس الطالب لفعال عند عملية التعليم و اجتهاد .4

 ان وظرف املكان، واحلال به، ظرف الزم

  جتهادالطالب بالصرب واال يدرب املدرس .5
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