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 الفصل األول
 أساسيات البحث

 خلفية البحث .أ
نتيجة التعلم ىي كفاءة الىت وجدىا التالميذ بعدما تعلموا يف عملية التعلم  

التعليمية ودلعرفة مزايا  وتقييم غاية األىداف تقييسوالتعليم. وىي مهمة جدا ل
أن يرقوا نتيجة يف عملية التعليم. وبذلك، يستطيع التالميذ  مجع من عيب وعيوب

  . نورجو يما التعلم حسب 

التالميذ بعد استقبال  هاعند نانا سوجانا أن نتيجة التعلم كفاءات اليت ميلك
م : ميدان معريف وميدان اقسثالثة أخربات التعلم. وعند بينيامني بلوم أهنا تقسم إىل 

مو ي  الذي يقكثري أادليدان ادلعريف  ،ومن ثالث ادليدان1 وميدان اتقاين. عاطفي
بكفاءة التالميذ يف استيعاب زلتويات ادلواد  ادلدرسون يف ادلدرسة بأنو متعلق

 الدراسية.

تالميذ وتعليم ادلدرسني. عملية تعلم ال هاوحقيقة أن نتيجة التعلم تسبب
الطرق ادلناسبة مبواد  اقية إن كان ادلدرسون يطبقو تمر تكون  ة التعلم لدى تالميذونتيج

عند ىيلدا طابا أن  تعليم.البأهنا عنصر من عناصر مهمة يف  هاتعليمية وأىداف
الطريقة إحدى العناصر ادلهمة يف التعليم ماعد ثالثة عناصر أخرى يعٌت األىداف 

 من خاللالطريقة مقومة رئيسية.  أناه عند واجيه والتقوًن. تعليميةالواد وادل تعليميةال
اليت تنطوي رلموع من مرحلة التخطيط إىل مرحلة التنفيذ عناصر التعليم كل   قةالطري
 2 والتالميذ. نيادلدرسعلى 
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يف عملية التعليم لًتقية  ها ادلدرسقطب  ميكن أن ي اليتإحدى الطرق التعليمية 
لطريقة االستقرائية وىي طريقة االستنباط اىي يف تعليم النحو نتيجة تعلم التالميذ 

مث يتدرج  يناقشها ادلدرس مع التالميذستنتاج، هبا يبدأ ادلدرس بذكر أمثلة كثرية واال
 3 معهم إىل استنباط القاعدة أو التعريف.

النحو قواعد يعرف هبا وظيفة كل كلمة داخل اجلملة وضبط أواخر الكلمات 
النحو ىو إن اللغة الصحيحة  تعبري صادق  تدريسأما أىداف  4وكيفية إعراهبا.

م بالنطق أو الكتابة، وفهم سليم عن طريق االستماع والقراءة. لذا ينبغى أن يتم سلي
 .الًتكيز على فهم النصوص ادلقروءة وادلنطوقة وعلى التعبري نطقا وكتابة تعبريا صادقا

ىذه ىي ادلراحل النهائية يف تعلم اللغة ولذلك أيضا فإنو ينبغى وضع قواعد النحو يف 
للتعبري والفهم السليمني مع االستساغة والتذوق يف مجيع  موضعها الصحيح بالنسبة

 5األحوال.

الىت قامت هبا الباحثة يف ادلدرسة ادلتوسطة ة يبناء على ادلالحظة التمهيد
نتيجة تعلم ادلدرس لًتقية مبعهد دار احلكمة بكنبارو يف تعليم النحو قد حاولو 

وتنفيذ عملية التعليم وفقا على من خالل إعداد ادلناىج وختطيط الدرس، التالميذ 
ادلعروف أن  كما ىو .أوقات معينة، وادلدرس طبق الطريقة االستقرائية يف تعليم النحو

جيرى ادلدرس ، ادلدرس األمثلة حول القواعد الذي يتعلمها التالميذ يعد   يف التعليم
، هااختالفمقارنة تتعلق باألمثلة دلعرفة تشابو و  مث يعطي أسئلة وإجابات عن األمثلة

 فتتيقن الباحثةوبذلك  .مع التالميذ عن القواعد ادلدروسة يستنتج ادلدرس اخلالصةو 
ما الحظت  ولكن بعد، يف تعليم النحو سًتتفعأن نتيجة التعلم لدى التالميذ 
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فيها فوجدت الباحثة أن نتيجة تعلم التالميذ عن نتيجة تعلم النحو الباحثة 
 منخفضة، وأما الظواىر فهي:

يف معيار النجاح األدىن ادلقرر بالنظر إىل نتيجة  التالميذ نتيجة تعلم ريكث .1
  التحريرىاإلمتحان 

 حتت معيار النجاح األدىن ادلقرر بالنظر إىل نتيجة التالميذ نتيجة تعلم ريكث .2
  التحريرىاإلمتحان 

عما يتعلق  ادلدرس عن أسئلة اتإجاب على نو يستطيع  التالميذ الريكث .3
 يف عملية التعليم.متعلمة  بقواعد حنوية

 يفعلون أسئلة الىت اعطاىا ادلدرس  التالميذ الريكث .4

فتجذبت الباحثة إىل القيام  الظواىر السابقةبناء على خلفية البحث و 
ونتيجة  الطريقة االستقرائية تنفيذبني "ارتباط واختارت ادلوضوع لو بالبحث العلمي 

 التعلم يف تعليم النحو لدى تالميذ ادلدرسة ادلتوسطة مبعهد دار احلكمة بكنبارو".

 مشكالت البحث .ب
 .ة االستقرائيةطريقالقدرة ادلدرس على تنفيذ  .1
 .ة االستقرائيةطريقال قدرة ادلدرس على تنفيذبالعوامل ادلؤثرة  .2
 .التالميذ يف تعليم النحو جة تعلمنتي .3
 نتيجة تعلم التالميذ يف تعليم النحو.بالعوامل ادلؤثرة  .4
  ونتيجة التعلم يف تعليم النحو. الطريقة االستقرائيةتنفيذ  بني ارتباط .5

 البحث ودحد . ج
ونتيجة التعلم يف  الطريقة االستقرائيةتنفيذ  بنيارتباط  والبحث فه د  أما ح

 عهد دار احلكمة بكنبارو. مبتعليم النحو لدى تالميذ ادلدرسة ادلتوسطة 
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 البحث ةلئسأ . د
ونتيجة  تنفيذ الطريقة االستقرائية بني ارتباطوجد يىل  أما سؤال البحث فهو

 عهد دار احلكمة بكنبارو مبيف تعليم النحو لدى تالميذ ادلدرسة ادلتوسطة  التعلم
 ف البحثاهدأه.

ونتيجة  الطريقة االستقرائيةتنفيذ  بني عرفة ارتباطدل البحث فهوىدف أما 
 .عهد دار احلكمة بكنبارومبالتعلم يف تعليم النحو لدى تالميذ ادلدرسة ادلتوسطة 

 البحث ةو. أهمي
 للتالميذ .1

ترقية نتيجة  ليهتموا بالسعى إىلاعطاء ادلعلومات للتالميذ عن نتيجة التعلم  
 التعلم يف تعليم النحو جيدا.

 للمدرس .2
 الطريقة االستقرائيةلينفذ عملية تعليم النحو باستعمال  اقًتحات للمدرس

 لًتقية نتيجة التعلم يف تعليم النحو. جيدا يناسب بالغرض  استعماال
 . للمدرسة 3

 أ. ترقية اجنازات ادلدرسة اليت ينظر من ترقية نتائج تعلم التالميذ.
 التعليم. ةب. ترقية انتجائية ادلدرسة من خالل ترقية كيفي

 للباحثة. 4
 أ. لزيادة ادلعلومات والقدرات وآفاق التفكري عندما تدرس الباحثة. 
 ب. الستكمال ادلتطلبات ىف هنائية الليسانيس يف كلية الًتبية والتعليم. 
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 ز. مصطلحات البحث
 ادلستخدمة يف ىذا البحث فهي :  مصطلحات البحثأما  

 االرتباط: مصدر من ارتبط مبعٌت اتصل، ىف علم اإلحصائية مصطلح  االرتباط .1
 ىف ىذا البحث االرتباطيقصد ب 6مبعٌت كالعالقة بني اثنني او أكثر من ادلتغريات.

 يف تعليم النحو.التالميذ تعلم ونتيجة  ستقرائيةتنفيذ طريقة اال ىو
إىل العام. ألهنا تقوم على شيئ اخلاص الستقرائية ىي َأْخُذ اخلالصة من الطريقة اال .2

عرض األمثلة ويناقشها التالميذ، وادلوازنة بينها واستخالص القاعدة مث تدريبات 
  7عليها. مبدأ من اجلزئيات للوصول منها إىل القانون العام أو الكل.

التالميذ بعد استقبال  هاكفاءات اليت ميلك  ىيعند نانا سوجانا التعلم  يجةنت .3
م : ميدان معريف اقسثالثة أبينيامني بلوم أهنا تقسم إىل  خربات التعلم. وعند

التعلم ىف ىذا البحث ىي القيمة يجة قصد نتتو 8 .وميدان اتقاين وميدان عاطفي
ى إىل تغيري سلوك يف ميدان من نشاط التعلم الذي أد   تالميذاليت حصل عليها ال

يف  التقريردرجة بطاقة  من تنظر الذي  وميدان اتقاين وميدان عاطفي معريف
  .تعليم النحو

 القواعد النحوية .4
النحو ىو قواعد يعرف هبا أحوال أواخر الكلمات العربية اليت حصلت 

 9وما يتبعها.بعض من إعراب وبناء بًتكيب بعضها مع
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