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 الفصل األول  

ساسيات البحثأ  

 خلفية البحث . أ

 1.التعليمية وادلادة وادلتعلم ادلعلم وىي عناصر ثالثة التعليمية لعمليةل نإ

، رابع ركن افإهن أيضا التدريس أركان من ركن . وىيالطريقة إىل حتتاج هاولتحقيق

  2.الدرس ىذا عالج ىف ادلدرس يسلكها الىت الطريقة ألن ,ةأمهي ولو

 ادلوافقة التعليم طريقة اختيار ويف .ادلوافقة الطريقة خيتار أن دلعلم فينبغي

 أساس على ليهاإ ينظر أن ينبغي طريقة أن وىو التعليم أساس يعرف أن لو ينبغي

 موفق من جزء اهنأ بل، ادلتعلم عن أو التعليمية ادلادة عن منفصل شيء اهنأ

 ادلادة من ادلعلم ينشدىا الىت واألىداف وحاجاتو وقدراتو ادلتعلم يشمل تعليمي

 الطريقة من أن عرف كما 3.للمتعلم جملالا تنظيم يف تتبع الىت واألساليب العلمية

 اخلاص إىل العام من تبدأ الىت القياسية الطريقة ىي النحوية القواعد دلادة ادلناسبة
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 ىذه إختيار وسباب .اجلزئيات إىل الكليات ومن األمثلة إىل القواعد من أو

 ادلادة سائر على تقوم الىت النحوية القواعد ىي التعليمية ادلادة إىل نظرا الطريقة

يعين نتيجة تعلم  ادلنشود اذلدف نيل ةكنمم طريقةالىذه  بتنفيذ حىت التعليمية

 التالميذ.

 لعملية خضعوا أن بعد تالميذال يكتسبها اليت القدرات ىي التعلم نتائج

 التعلم أىداف حتقيق ًنوتقو  لقياس جدا مهمة التعلم نتائج. والتعلم عليمالت

 حتسني من التالميذ يتمكن حىت التعلم، عملية يف والضعف القوة نقاط ومعرفة

 بعد لديهم التالميذ قدرات ىي التعلم ائجنت .لتوقعاتعلى ا وفقا التعلم نتائج

 القسم: وىي ،أقسام ثالث إىل التعلم نتائج وتنقسم. التعلم جتربة تلقوا أن

 التعلم بنتائج ادلعريف اجملال ويرتبط. النفسي والنطاق قسم العاطفي القسم ادلعريف،

 ليفوالتأ والتحليل، والتطبيق، والفهم، الذاكرة،: من تتكون اليت الفكري

 على تقييمها يتم ادلعرفية للمجاالت الثالثة اجملاالت فإن وبالتايل، 4.ًنوالتقو 

 على تالميذال بقدرة صلتها حيث من ادلدارس يف ادلعلمني قبل من واسع نطاق

   .التعليمية ادلواد حمتوى إتقان
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 التعلم كمية نتائج مها قسمني، إىل التعلم حاصالت نوع تقسيم ديكن

 ىذه يف الدراسة نتائج. للتعلم السلوكي ًنوالتقو  ونتائج جازةاإل ًنوالتقو  مثل

 عملية نتيجة أساس على ىي التعلم نتائج .التعلم كمية نتيجة ىي الدراسة

 عملية على تعتمد تالميذال تعلممن  ادلثلى النتائج أن يعين مما والتعلم، التعليم

 عملية يف ادلعلم بإمكان كان إذا تالميذال تعلم نتائج ستزداد. ادلعلم التعليم

 أنو  التعلم وأىداف التعليمية دلوادعلى ا وفقا التعلم طريقة يطبق أن ميالتعل

 .ميالتعل يف جدا ادلهمة ادلكونات ىحدإ باعتبارىا الطريقة

 نتيجةم لتحسني يالتعلىا يف عملية تنفيذم اليت ديكن يحدى طرق التعلإ

كيب ر ت يف وادلتعليم ادل الطريقة هم ىذاستخداية. سالقياطريقة الىي  تالميذتعلم ال

 ةًتبياليف مدرسة  تالميذللاليت يدرسها ادلعلم بشكل خاص  اإلمسيةاجلملة 

 .جندوج اإلسالمية

 5ىا جهة، طارق، مثل، مقدر، قصد.احنوا معن-ينحو-لغة "حناالنحو 

ىو قواعد يعرف هبا أحوال أواخر الكلمات العربية اليت حصلت  اصطالحا

 6وما يتبعها. ءبًتكيب بعضها مع بعض من إعراب وبنا
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يعرف هبا وظيفة    كتاب "ملخص قواعد اللغة العربية" النحو ىو قواعديف  

 7كل كلمة داخل اجلملة، وضبط أواخر الكلمات، وكيفية إعراهبا.

حيوية عن قواعد اللغة  دراسة  اآنعلم النحو منذ بداية التنمية حىتو 

 اللغة. ممكن دراسة علم النحو لغرضني:م و باعتبارىا واحدة من فروع عل العربية

أوال: لتسهيل فهم العلوم األخرى ادلكتوبة باللغة العربية وتكون أيضا دراسة علم 

النحو وسيلة الستكشاف مضمون ايات القرآن كما أن القرآن ىو ادلرجع 

. ثانيا، علم النحو كهدف األساسى أو الرأٌن يف اإلسالم ادلكتوب باللغة العربية

قد أصبح تقليدا  علم النحويم تعل ولذالك  8أساسي )كأخصائ لغوي عريب(.

 مستمرا يف اجملتمع العريب حىت يومنا ىذا. اتطوير 

 :تعليم النحو فادأما أى

 لغويات.ل(. اذلدف النظري، مصممة لتحقيق تكافؤ العام ا1

                                                             
 .17 . ص(دار الثقافة األسالمية :بريوت) ,ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة,  7
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ات ريمساعدة التالميذ يف تطبيق النظ(. الغرض الوظفي، يهدف إىل 2

واالستماع اءة و الكتابة اليت تتوافق مع لغة معينة لتعزيز الكفاءة يف القر 

 9.والكالم

 بيةالًت  مدرسة يف الباحث هبا قام اليت لتمهيديةا الدراسة إىل واستنادا

فوجد الباحث أن ادلدرس يف تعليم النحو وخباصة تعليم  أن جنجندو  اإلسالمية

 مناىج ىو وىذا ،تركيب اجلملة اإلمسية لقد سعى إىل حتسني نتيجة تعلم التالميذ

 حتديده مت الذي لوقتا على وفقا التعلم عملية وتنفيذ ،خطة تنفيذ ادلتعلم و ادلنهج

 يتوقع وبالتايل .يةالقياس طريقةال ىو التعلم طريقة مت تنفيذأقد  أيضا وادلعلم من قبل

 .التعلم نتائج هبا ادديز  أن

 نتائج أن لباحثل صّورق ادلدرسة، يف مالحظة الباحث قدم أن بعد ذلك،وب

  :الظواىر التالية دلت عليو كما منخفضة، التالميذ تعلمال

 .احلد األدىن من معاييد االكتمال حتت التالميذبعض  تعلم نتائج .1

معاين اجلمل اليت تتعلق باجلملة  واال يستطيعون أن يفرقالتالميذ بعض  .2

 . اإلمسية

                                                             
كواال )، ، المدخل إلى تدريس اللغة الغربية لناطقين بغيرها: طرائق ومفاهممجل عبد الناصر زكريا 9

 116.. ص (2116لومفور: 
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 .من اإلعراب اجلمل اإلمسية موقعة بعض التالميذ اليستطيعون أن يعربوا .3

ت اليت حتدث كالادلش األعراض ادلذكورة، حيرص الباحث على استكشافمن 

 .وأقرارىا الباحث مشكلة البحثج نإلسالمية جندو مدرسة الًتبية اتالميذ  لدى

 مشكالت البحث . ب

 :         كاآتية  يف ىذا البحث الواردةادلشكالت 

 النحومناىج مستخدمة يف تعليم  .1

 يف التعليم درس ادلستخدمالعداد إ .2

 النحوتعليم  أداء يف استعداد ادلدرس .3

 اتباع عملية التعليماستعداد التالميذ يف  .4

 ادلتعلقة مبواد تعليم النحوة يف كتب ادلدرس .5

 النحومستخدمة يف تعليم  قطر  .6

 النحويف تعليم  مستخدمة وسائل تعليمية .7

 طريقة القياسية يف تعليم النحو ال تنفيذ .8

 .النحو مستخدم يف تعليم تقوًن .9
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 حدود البحثج. 

 ىاحدديف ،حثاتسهيال للب ،ادلشكالت ادلوجودة ىف ىذا البحث ولكثرة

يف التالميذ نتيجة تعلم  علىطريقة القياسية يف تعليم النحو ال تأثري تنفيذ ىف

 .جنالًتبية اإلسالمية جندو  مبعهد اإلسالمية ادلدرسة الثانوية

 د. أسئلة البحث

 كما يلي:  تكوين ادلشكلة ىف ىذا البحثو 

يف  تالميذال نتيجة تعلم على تأثري طريقة القياسية يف تعليم النحوال نفيذت ىل .1

 ج؟نالًتبية اإلسالمية جندو  مبعهد اإلسالمية ادلدرسة الثانوية

 ه. أهداف البحث

 :ىدف البحث فيما يايل أما 

يف تالميذ النتيجة تعلم  علىطريقة القياسية يف تعليم النحو ال تنفيذتأثري دلعرفة  .1

 .جنالًتبية اإلسالمية جندو  مبعهد اإلسالمية ادلدرسة الثانوية

 البحث اتو. أهمي

 :فهي البحث تأمهياأما و 
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لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم  .أ 

شريف قاسم جلامعة السلطان كلية الًتبية و التعليم بتعليم اللغة العربية 

 .احلكومية رياواإلسالمية 

 بتعليم علم النحوادلناسبة  لطريقة التعليميةاختيار ا يف ةدلساعدة ادلدرس .ب 

 .التالميذلدى  اإلمسية اجلملة ركيبتستيعاب ال

 تعليم علم النحوب بةادلناس لطريقة التعليميةا يفلتوسيع معرفة الباحث  .ج 

 .التالميذلدى  اإلمسية اجلملة تركيبستيعاب الو 

 اليوم. لنحويف تصميم تطوير تعليم المدرسة ل افعاد .د 

 حثز. مصطلحات الب

 أما مصطالحات البحث فهي: 

 القواعد النحوية .1

النحو ىو قواعد يعرف هبا أحوال أواخر الكلمات العربية اليت حصلت بًتكيب 

 11وما يتبعها. ءبعضها مع بعض من إعراب وبنا
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 الطريقة القياسية .2

اليت بدئت  العربية القواعدىي طريقة لتدريس  Deduktif)و )الطريقة القياسية أ

  11مثلة.من خالل إعطاء األ حتليلها قواعد مثالض يتعر ب

 نتيجة التعلم  .3

 والروح اجلسم من األنشطة من سلسلة ىي التعلم ةجنتي إن  سيف البحر مجرة قال

 التفاعل يف الفردية للتجربة نتيجة السلوكية والتغريات السلوك، يف تغيري على للحصول

 12.والنفسية والعاطفية دلعرفية ادلتعلقة البيئة مع
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