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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 المفهوم النظري .أ 
 تسققرايةةالطريقة اال اتتعريف  -ٔ

كما أن ىناك طرايق خمقلفة لقعلةم اللغة العربةة بشكل عام، فإن ىناك طرايق 
ث تؤيت قواعد اللغة العربةة مثارىا ىف مهارات قواعدىا بشكل خاص. حةخمقلفة لقعلةم 

والقراءة والكقابة. حةث يسمع القلمةذ اللغة العربةة اللغة األربعة:  اإلتسقماع والكالم 
 ٓٔفةفهم ادلقصود على وجهو، ويقحدث هبا فةفهم، ويقرؤىا فةفَهم، ويكقبها فُةفِهم.

 ادلرحلقُت اإلعدادية ىناك عدة طرايق شايعة لقعلةم القواعد النحوية للقالمةذ ىف
 : والثانوية

الىت احقلت ىف ادلاضى مكانة عظةمة ىف ة : وىى من أقدام الطرايق ةالطريقة القةاتس (ٔ
تعلةم القواعد النحوية. حةث يبدأ ادلعلم ىف ىذه الطريقة بعرض القاعدة النحوية، 

تسةخها ىف أذىان القالمةذ. مث يقدم الشواىد واألمثلة لقوضةحها وتعزيزىا وتر 
من ة الثالثة إجراء تطبةقات علةها من خالل أمثلة مشاهبة وحاالت دماثلة. و واخلطو 

فوايد ىذه الطريقة تسهولة عرضها أو تسرعقها ىف األداء. إذا إن القلمةذ الذى يفهم 
القاعدة أصال فهما جةدا يسققةم لسانو أكثر من الذى يسقنبط القاعدة من أمثلة 

 توضع لو قبل ذكرىا وال تسبةل إىل حفظها حفظا يعُت على تذكرىا.
نباط القاعدة من األمثلة ادلعطاة تسققرايةة( : وتعٌت اتسقالطريقة االتسقنباطةة )اال (ٕ

ىف تقعةدىا  الىت اتسقخدمها علماء اللغة القدامى والشواىد ادلخقلفة، وىى الطريقة
ق علةها القاعدة العامة تنطبواتسقنباط حقايقها، لذلك جيب ربضَت األمثلة الىت 

                                                             
اجلامعة ادلدخل إىل تدريس اللغة العربةة للناطقُت بغَتىا طرايق ومفاىةم، مجال عبد الناصر زكريا،  10

 ٜٓٔم، ص. ٕٙٔٓه/ ٖٚٗٔاإلتسالمةة العادلةة دبالةزيا للنشر، 
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عن طريق  وادلباين، ومن مث يقوصل القالمةذ وتوضةحها للقالمةذ من حةث ادلعاين
 قفكَت إىل األحكام العامة أو القاعدة من األمثلة أو احلاالت اخلاصة.ال

طريقة ىربات : وىى طريقة اتسقداللةة االتسقنباط والقةاس معا. وتنسب ىذه  (ٖ
الطريقة إىل ادلريب الفةلسوف األدلاين "فرديك ىربات". وتبدأ ىذه الطريقة دبقدمة 

وضوعات السابقة يكون الغرض للدرس أو متّهد لو بأتسئلة تقناول ادلوضوع أو ادل
 منها ىو تشويق القالمةذ وهتةئة أذىاهنم لقلقى الدرس اجلديد.

الطريقة ادلعّدلة " النص األديب" : ىذه الطريقة تقوم على تعلةم القواعد النحوية من  (ٗ
خالل عرض نص مقكامل ادلعاين، أى من خالل األتسالةب ادلقصلة. فقبدأ بعرض 

فقها، فةكلف ادلعلم القالمةذ قراءة يود القالمةذ معر  حيقوى على معاننص مقكامل 
 النص ومناقشقهم فةو لفهم معناه، مث يعقب ذلك اتسقنباط القاعدة والقطبةق علةها.

ةة أوال إذا القعلةمالطريقة ادلثلى : البد للمعلم أن يدرك الظروف احملةطة بعملةقو  (٘
ة. أن الطريقة ادلثلي ىى الىت: د أن خيقار الطريقة ادلثلي من بُت الطرايق ادلقعدداأر 

تساعد القالمةذ على توظةف القاعدة النحوية يف حديثهم وقراءهتم وكقابقهم. 
وتساعد القالمةذ على إدراك أمهةة القاعدة النحوية يف احلةاة العامة واحلةاة 

  ٔٔاألكادديةة معا. 
ألهنا تقوم شةئ اخلاص إىل العام. التسققرايةة ىي َأْخُذ اخلالصة من الطريقة اال

على عرض األمثلة ويناقشها القالمةذ، وادلوازنة بةنها واتسقخالص القاعدة مث تدريبات 
ادلقصود بو أن  ٕٔمن اجلزيةات للوصول منها إىل القانون العام أو الكل.علةها. مبدأ 

 ىذه الطريقة تقدم األمثلة من القعريف أو القاعدة يف تبلةغ مادة القواعد.
ة طريقة تنطلق من النص أو األمثلة إىل القاعدة. ودور الطريقة االتسققراية

ادلدرس فةها دور توجةهي إرشادي، فهو يضع ادلقعلمُت يف جو الدرس من خالل قصة 

                                                             
 ٛٔٔ-٘ٔٔنفس ادلراجع، ص.  ٔٔ
 ٕٓ، ص. ٕٔٓٓ، بقوتسةكر، طرق القعلةم اللغة العربةةعبد احللةم حنفى، ٕٔ
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أو حكاية أو حوار أو حمادثة قصَتة، تقضمن أحةانا خَتا جيعلهم يصغون إلةو باىقمام، 
غرض القعلةمي والًتبوي من لدًن النص الذي نعققد بأنو اوىذه ىي اللحظة ادلناتسبة لقق

 ٖٔاألمثلة حىت وإن كانت ذات طابع إخباري.
دراتسة وعند حسن جعفر اخللفةة، االتسققراء ىو البدء بفحص اجلزيةات و 

األمثلة الىت تؤدى إىل معرفة أوجو القشاور والقباين بةنها، مث الوصول إىل حكم عام 
قرايةة فةها يبدأ ادلعلم بذكر رشدي أمحد طعةمة، االتسق وعند ٗٔيسمى قاعدة أو قانون.

 ٘ٔاألمثلة مث يسقخلص منها القاعدة.
متقاز ىذه الطريقة بعرض األمثلة أو النماذج على القالمةذ  الطريقة االتسققرايةة :

لقفحص وتقارن مث تسقنبط القاعدة، أو بعبارة خمقصرة، إن ىذه الطريقة تساعد 
الكلةة. فلو متكن القلمةذ من دراتسة على االنققال من اجلزيةات إىل القضايا مةذ القال

عدة معادن تعرضت حلرارة شديدة، ووجد أن كل معدن منها يقمدد، فإننا تسوف نرى 
أن ىذا القلمةذ يسقخلص لنفسو من ىذه احلاالت قانونا عاما يؤثر فةو تأثَتا ماكان 

 ٙٔديكن أن حيدث لو مل نًتكو يسقخلص بنفسو ما نرمى إلةو.
عدة من األمثلة ادلعطاة )االتسققرايةة( وتعٌت اتسقنباط القاالطريقة االتسنقباطةة 

ادلخقلفة، وىي الطريقة الىت اتسقخدمها علماء اللغة القدامي يف تقعةدىا  والشواىد
 علةها القاعدة العامةاألمثلة الىت تنطبق واتسقنباط حقايقها، لذلك جيب ربضَت 

                                                             
، ادلكقبة العصرية : بَتوت، اللغة العربةة وطرق تدريسها نظريا وتطبةقةا يوتسف الصمةلي، ٖٔ

   ٕ٘ٔم، ص. ٜٜٛٔه/ٜٔٗٔ
ثانوى(، مكقبة الرشد،  -مقوتسط  –)إبقدايي  فصول يف تدريس اللغة العربةةحسن جعفر اخللفةة، ٗٔ

  ٖٓٙم، ص. ٖٕٓٓ –ه ٕٖٗٔالرياض الطبقة الثانوية، 
  ٕٕٓص. ، قرشدي أمحد طعةمة، ادلرجع الساب ٘ٔ
 ٖٖ، دار غريب، ص. طرق تدريس اللغة العربةةعبد ادلنعم تسةد العال،  ٙٔ
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صل القلمةذ عن طريقة القفكَت وتوضةحها للقالمةذ من حةث ادلعاىن وادلبٌت، ومن مث يقو 
 ٚٔإىل األحكام العامة أو القاعدة من األمثلة أو احلاالت اخلاصة.

اإلتسقنقاج، هبا يبدأ ادلدرس بذكر و الطريقة االتسققرايةة وىي طريقة اإلتسقنباط 
 ٛٔ أمثلة كثَتة مناقشا للقالمةذ فةها مث يقدرج معهم إىل اتسقنباط القاعدة أو القعريف.

 الطريقة االتسققرايةةخطوات تنفةذ  .أ 
لناجح تنفةذ الطريقة االتسققرايةة، وجب على ادلدرس االىقمام خبطوات 

  ىذه الطريقة اآلتةة : 
  يقعلمها القالمةذ. يتادلدرس األمثلة حول القواعد ال يعدّ  .ٔ
مقارنة تقعلق باألمثلة دلعرفة  مث يعطي جيرى ادلدرس أتسئلة وإجابات عن األمثلة .ٕ

 .هاتشابو واخقالف
  .من خالل توريط القالمةذ يسقنقج ادلدرس اخلالصة يف شكل قواعد .ٖ
 مث يصلح تلك اخلالصة. القالمةذ يكقب ادلدرس القواعد عن خالصة .ٗ
 .يأمر ادلدرس القالمةذ أن يبلغوا القواعد اليت قد متت صةاغقها .٘
 مناتسبة بالقواعد. ةبقكوين اجلمل ىممث يأمر  إىل القالمةذ يقدم ادلدرس الكلمات .ٙ
 ٜٔ.إىل القالمةذ، مث يأمرىم بقحلةل كل ما يقعلق بالقواعد يعطي ادلدرس اجلمل .ٚ

 الطريقة االتسققرايةة مزايا  .ب 
عن ادلوضوع الذي تصورا  ها ادلدرسعطةادلدرس ادلعلومات مباشرة اليت ي يقدم .ٔ

 ديلكون مقدارا يف غاية األىداف القعلةمةة. القالمةذوبذلك  يقعلمها القالمةذ.
 القالمةذ وادلدرس. المةذ أوتسع بوجود األتسئلة بُتتعمةم فهم الق .ٕ
 اشًتاك القالمةذ عند عملةة القعلم والقعلةم. فعالة لًتقةةىذه الطريقة  .ٖ

                                                             
  ٜٕٕ، دار ادلعرفة اجلامعةة، ص. طرق تدريس اللغة العربةةزكريا إمساعةل،   ٚٔ

ٔٛ Zulkifli, Loc.Cit, h. 45  

19
 Zulkifli, Ibid, h. 46-44 
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يشعرون  لقالمةذة عموما ىي أن اايةتسققر لقايل، فإن مزايا ىذه الطريقة االوبا
اخلاصة من الصفات على مقارنة  ونوقادر ا، اللغة العربةة اليت يدرتسوهنب اقوي اارتباط
، النحوعلى احلب وفهم علم  لقالمةذومعززا ليف نصوص القراءة األخرى.  إعراب

أكثر اتسققرارا يف فهم اللغة  لقالمةذالصحةح الذي جيعل اإنقاج طريقة القعبَت و 
 العربةة.

 الطريقة االتسققرايةةعةوب  .ج 
 ىذه الطريقة ربقاج إىل مهارة ادلدرس على تقدًن األتسئلة. .ٔ
 ىذه الطريقة تقع يف مهارة ادلدرس عند تقدًن األتسئلة.عملةة تنفةذ  .ٕ
ىذه الطريقة مقعلقة بالبةئة اخلارجةة، البد لو أن خيًتع اجلو ادلناتسب حىت ال  .ٖ

   ٕٓ خياف القالمةذ على تقدًن األتسئلة.
 الطريقة االتسققرايةةد. مثال تعلةم باتسقخدام 

تعلةم ثال كما يف القوضةح السابق فالباحثة تعطي تصورا مقعلقة دب
ىذه الطريقة ىي النحو الواضح  ةالطريقة االتسققرايةة.وكقب مسقخدممسقخدم 
 ة.اضحوالبالغة الو 

 اجلملة ادلفةدة
 ( قطف حممد زىرةٗ)   البسقان مجةل (ٔ)
 ( يعةش السمك يف ادلاء٘)   الشمس طالعة (ٕ)
 ( يكثر اجلمل يف مصرٙ)   شّم علّى وردة (ٖ)

 البحث :
إذا تأملنا الًتكةب األول وجدناه يًتكب من كلمقُت، إحدامها "البسقان" 
والثانةة "مجةل" : فإذا أخذنا الكلمة األوىل وحدىا وىى : "البسقان" مل نفهم إال 
معٌت مفردا ال يكفي للقخاطب، وكذلك احلال إذا أخذنا الكلمة الثانةة وحدىا 

                                                             
20

 Zulkifli, Ibid, h. 44-44 
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إىل االخرى على النحو الذي يف  وىى "مجةل" ولكّنا إذا ضممنا إحدى الكلمقُت
الًتكةب، وقلنا "البسقان مجةل" فهمنا معٌت كامال، واتسقفدنا فايدة تاّمة وىى 
اتصاف البسقان باجلمال : ولذلك يسمى ىذا الًتكةب مجلة مفةدة، وكل واحدة 

 من الكلمقُت تعّد جزءا من ىذه اجلملة، وىكذا يقال يف األمثلة الباقةة.
 القواعد :

 الًتكةب الذي يفةد فايدة تاّمة يسّمى مجلة مفةدة، ويسّمى أيضا كالما. (ٔ)
اجلملة ادلفةدة قد تًتكب من كلمقُت، وقد تًتكب من أكثر، وكل كلمة  (ٕ)

      ٕٔفةها تعد جزءا منها.
 نتيجة التعلم  -ٕ

 تعريفات نقةجة القعلم .أ 
 القعلم ىو عملةة متةزت بقغةَت شخص. ديكن إظهار القغةَتات الناذبة عن
عملةة القعلم من خالل أشكال خمقلفة مثل تغةَت ادلعرفة والفهم وادلواقف 
والسلوك وادلهارات والقدرات وردود الفعل والقبول واجلوانب األخرى للفرد. يف 
حُت أن القعلةم ىو عملةة، وىي عملةة تنظةم وتنظةم البةئة حول القالمةذ حىت 

 م بعملةة القعلم.يقمكنوا من النمو وتشجةع القالمةذ على القةا
22

 

القالمةذ بعد  هاعند نانا تسوجانا أن نقةجة القعلم كفاءات اليت ديلك
، القالمةذالقعلم ىي القغَتات اليت ربدث يف  ةجةنق 23اتسققبال خربات القعلم.

تسواء تلك اليت تنطوي على اجلوانب ادلعرفةة، العاطفةة، والنفسةة احلركةة نقةجة 
 ديكن تفسَت نقايج القعلم على أهنا مسقوى ذماح نواويعند ألنشطة القعلم. 

                                                             
  ٜ، ص. ٕ٘ٓٓدار ادلعارف دبصر، النحو الواضح )اجلزء األول(، على اجلرم ومصطفى أمُت،  ٕٔ

   
22

Nana sudjana, Dasar-dasar.. Loc. Cit h. 29 
23

Nana sudjana, Loc.Cit, h. 22 
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يف تعلم ادلوضوع يف ادلدرتسة يقم القعبَت عنها يف الدرجات اليت مت  القالمةذ
  24 احلصول علةها من نقايج االخقبار على عدد من موضوع معُت.

، وادلواقف، قعريفاتوالقةم، وال ،الفعل القعلم ىي أمناطةجة نقو 
25 .والققديرات، وادلهارات

 

تقسم بقغةَت السلوك. لوال مجةع تغةَت  القعلمةجة نقوعند أونور الرمحن 
26 عموما رافق تغةَت السلوك. شاط القعلمنلكن  القعلمةجة نقالسلوك ىو 

 

تسقطةع  القعلمةجة نقيقسم بوجود تغةَت السلوك. وىذا ادلعٌت أن  القعلم
عارف يكون تغةَت السلوك من غَت وىو وجود  فقط أن تالحظ من السلوك

  ماىرا. يكون عارفا، وغَت ماىر

شاط القعلم من ن قالمةذالقعلم ىنا ىي القةمة اليت حصل علةها الةجة نق
الذي  ومةدان اتقاين ومةدان عاطفي مةدان معريفيف  تسلوكى إىل تغةَت الذي أدّ 
 .درجة بطاقة الققرير يف تعلةم النحو مننظرت 

 أنواع نقةجة القعلم .ب 
 ادلعريف ةدانادل .ٔ

قكون من تسقة جوانب ىي يي ذعريف بنقايج القعلم الفكري الادل ةدانيرتبط ادل
 ادلعرفة أو الذاكرة والفهم والقطبةق والقحلةل والقولةف والققةةم. ويطلق على

وتشمل اجلوانب األربعة القالةة  ةمعرفةاجلانبُت األولُت مسقوى منخفض 
 معرفةة. عايل مسقوى

 العاطفي ةدانادل .ٕ
ادلوقف الذي يقكون من مخسة جوانب  بنقايج القعلم العاطفي نةداادليرتبط 

 من القبول أو اإلجابات أو القفاعل والققةةم والقنظةم واالتسقةعاب.
                                                             

24
 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, Jakarta: Kencana, 

2013, h. 5  

25 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM, Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2014, h. 5  
26

 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 34 
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  ادلةدان االتقاين .ٖ
 ٕٚ.هارات والقدرة على القصرفادل تعلم بنقايج ادلةدان االتقاين يرتبط

 نقةجة القعلمالعوامل الىت تؤثر  ج.
. عامل موخاصة قدرهت قالمةذذات ال عامل يأيت من ىو العامل الداخلي .ٔ

 ت كالركطرحا كم .أكثر الىت ربققالقعلم  نقةجةقالمةذ تأثر على قدرة ال
ٝ ٖٓو قالمةذاليف ادلدرتسة تقأثر بقدرة  قالمةذلا تعلم ةجةٝ من نقٓٚأن 

وامل ىناك أيضا ع قالمةذال الىت متلكونتقأثر بالبةئة. إىل جانب عامل القدرة 
 ،ادلثابرة ،ادلواقف وعادات القعلم ،واالىقمامرغبة ال ،مثل الدافع للقعلم أخرى

 .الروحةةجسدي و االققصاد االجقماعي، عامل 
 ةبةئإحدى أو البةئة.  قالمةذال خارج ذات عامل يأيت منىو مل اخلارجي االع .ٕ

. ادلقصود القعلةمىي نوعةة  ةادلدرتسيف القعلم  ةجةتؤثر نق اليت القعلم ادلهةمن
يف ربقةق القعلةم و القعلم  عملةة المنخفض أو فعّ و ىو ارتفاع  القعلةمبنوعةة 
 ٕٛ.القعلةم أىداف

تأثَتا  درس. وللمالقالمةذو  درسىو عملةة القفاعل بُت ادل القعلةم
ادلعرفةة  ناحةةال يفدرس الكفاءة ادلهنةة للموخاصة  القعلةممهةمنا على نوعةة 

مهارات  والسلوكةة مثل ،هنةادل)الفكري( مثل إتقان ادلواد، ومواقف مثل حمبة 
إخراجةة ىو  درسذلك، ألن ادلوغَت  القالمةذتعلم  نقةجة ، وتقةةمالقعلةم

 ٜٕ.القعلةميف عملةة  ةلودمثّ 
 
 
 

                                                             
24

 Nana sudjana, Op.Cit, Penilaian Hasil….  h. 22-23 
28

Nana sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2014, h. 39-40 
29

 Ibid, h. 41 
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 مؤشرات نقةجة القعلمد. 
مدى  م تنقج دايما نقايج القعلم، وادلشكلة اآلن ىي إىل أيةكل عملةة تعل
توفَت معايَت يف  هعلى كل ذلك، تسةفول هبري دمجارا جابةمت ربقةق النقايج. إل

 ربديد مسقوى ذماح القعلم. نسبة النجاح ىي:
ديكن أن يققن  علم ادلدرس: إذا كان كل مادة الدرس ت القصوى/مقازادل .ٔ

 .قالمةذال
 علم ادلدرسٝ مادة الدرس تٜٜ-ٝ ٙٚ: إذا كان معظم  جةد جدا/األمثل .ٕ

 .قالمةذديكن أن يققن ال
فقط  ٝ٘ٚ-ٝ ٓٙ علم ادلدرس: إذا كان مادة الدرس ت جةد/احلد األدىن .ٖ

 .قالمةذديكن أن يققن ال
ٝ اليت ديكن أن ٓٙأقل من  علم ادلدرس: إذا كانت مادة الدرس تناقص  .ٗ

 قالمةذ.يققن ال
يف القالمةذ من خالل النظر يف البةانات الواردة يف شكل امقصاص 

القعلةمي اخلاص )تإك(،  أىدافيف ربقةق نقةجة القالمةذ الدرس وبارتسنقاز من 
30 القالمةذ وادلدرتسون. قامواقد  والقعلةم عملةة  القعلم ذماح أن عرفةديكن م

 

نقةجة القعلم ىي نقةجة تعلم القالمةذ يف تعلةم النحو الىت تنظر  معةارأما 
ادلدرتسة ادلقوتسطة دبعهد دار احلكمة بكنبارو.  يف يف قةمة إجازة لدى تالمةذ

 .ٓٚومعةار النجاح األدىن ادلقرر يف تعلةم النحو  ىو 
وتقةةم  ةةسمهمة جدا لقق القعلم نقةجةإذن، نسقطةع أن نسقخلص أن 

غاية األىداف القعلةمةة ودلعرفة مزايا وعةوبات يف عملةة القعلةم. وبذلك، 
 القعلم حسب ما مرجوة. أن يرقوا نقةجةيسقطةع القالمةذ 

 

 

                                                             
30

 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain,  Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013, h. 104 
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 علم النحو  -ٖ

قواعد اللغة العربةة تشقمل على علم النحو و الصرف. النحو علم بأصول 
تعرف هبا أحوال الكلمات العربةة من حةث اإلعراب و البناء. فالصرف علم 

 ٖٔبأصول تعرف هبا صةغ الكلمات العربةة و أحواذلا الىت لةست بإعراب وال بناء.
واصطالحا علم بأصول تعرف  ٕٖوادلثل واجلهة وادلقدار والقسم،النحو لغة القصد 

 هبا أحوال أواخر الكلمات من حةث اإلعراب والبناء بعد تركةبها، مثل:

العلم نافع )"العلم نافع" بًتكةب من كلمقُت، العلم و نافع. العلم :اتسم 
 ٖٖملة(معرب وىو مرفوع بالضمة ألنو مبقداء وىف حُت يقغَت بقغَت وظةفقها ىف اجل

اى من حةث ما يعرض ذلا ىف حال تركةبها. فةو نعرف ماجيب علةو أن يكون آخر 
الكلمة من رفع، أو نصب، أو جر أو جزم أو لزوم حالة واحدة بعد انقظامها ىف 

  ٖٗاجلملة.

النحو ىو قواعد اللغة الىت تنشأ بعد اللغة. ىذه القواعد تنشأ لوجود 
 ن النحو يدرس لةكون مسقخدم اللغة قادرااألخطاء يف اتسقخدام اللغة. ولذا، إ

على تعبَت اللغة وقادرا على فهمها يف الكقابة )القراءة والكقابة الصحةصة( ويف 
   ٖ٘الكالم )القكلم الصحةح(.

                                                             
ٖٔ

 ٛ( ، ص.ٕٗٔٓ)القاىرة، دار احلديث: جامع الدروس العربةةمصطفى الغاليةٍت،  
( ٕٗٓٓقديري، مدرتسة ادلبقديُت:الفةة ابن مالك، )حممد بن عبد اهلل بن مالك األندلسي، الشسخ  ٕٖ

 ٕص. 
33

Amrizal, اعراب النحو Pekanbaru: Adefa Grafika,2015 h.1 

      
 ٛنفس ادلكان، ص. مصطفى الغاليةٍت،  ٖٗ
-اإلتسالمةة احلكومةة دبالنج فريس)اجلامعة تعلةم اللغة العربةة، احلاج عبد ادلالك ادلاجسقَت واألصدقاء، ٖ٘

  مالنج(
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أمهةة علم النحو تعقرب من اتفاق علماء السلف واخللف الذين اتفقو أن 
القواعد. اجملقهد الذي إحدى الشروط للوصول إىل درجة اجملقهد اتسقةعاب 

   ٖٙيسقوعب العلم ولكن ال يسقوعب علم النحو فال يصل إىل درجة اجملقهد.

 المفهوم اإلجرائي .ب 
 :يف تعلةم النحو فهي فةما يليوأما كةفةة تنفةذ الطريقة االتسققرايةة  -

 يقعلمها القالمةذ يتادلدرس األمثلة حول القواعد ال يعدّ  .ٔ
مقارنة تقعلق باألمثلة  مث يعطي األمثلةجيرى ادلدرس أتسئلة وإجابات عن  .ٕ

 هادلعرفة تشابو واخقالف
  من خالل توريط القالمةذ يسقنقج ادلدرس اخلالصة يف شكل قواعد .ٖ
 يكقب ادلدرس القواعد عن خالصة القالمةذ مث يصلح تلك اخلالصة .ٗ
 يأمر ادلدرس القالمةذ أن يبلغوا القواعد اليت قد متت صةاغقها .٘
بقكوين اجلملة مناتسبة  ىممث يأمر  إىل القالمةذ يقدم ادلدرس الكلمات .ٙ

 بالقواعد
 إىل القالمةذ، مث يأمرىم بقحلةل كل ما يقعلق بالقواعد يعطي ادلدرس اجلمل .ٚ

 : يف تعلةم النحو نقةجة القعلم مؤشرات -
ىف ىذا البحث ىي القةمة اليت حصل علةها أما مؤاشرات نقةجة القعلم 

ومةدان  ى إىل تغةَت تسلوك يف مةدان معريفمن نشاط القعلم الذي أدّ  قالمةذال
  .يف تعلةم النحو درجة بطاقة الققرير مننظرت الذي  ومةدان اتقاين عاطفي

 الدراسات السابقة . ج
الدرتسة السابقة ىي حبث مسقخدم كادلقارنة إلبقعاد الققلةد عن كقابة علمةة 

 البحث كما يلي:ولقأكةد البحث الذي قامت بو الباحثة. ومن الدراتسة السابقة ىذ 

                                                             
  ٕٓٔ)مصر: دار ادلعرفة( اجلزء األول، ص.  النحو الوايف،عبس حسن، ٖٙ



17 
 

ربت ادلوضوع : فعالةة  ٕٙٔٓالبحث الذي يبحث أخي ريان غسقةان تسنة   -ٔ
طريقة السمعةة الشفوية بوتسةلة بطاقة األتسئلة واإلجابة لًتقةة نقايج تعلم القالمةذ 
يف ادلدرتسة ادلقوتسطة دبعهد ادلنورة تانكَتنج الشرقةة بكنبارو، والفرق بةنهما، ىذ 

تنفةذ الطريقة االتسققرايةة ونقةجة القعلم يف تعلةم النحو  االرتباط بُت البحث عن
وأما البحث أخى ريان  لدى تالمةذ ادلدرتسة ادلقوتسطة دبعهد دار احلكمة بكنبارو

غسقةان عن فعالةة طريقة السمعةة الشفوية بوتسةلة بطاقة األتسئلة واإلجابة لًتقةة 
 علم القالمةذ.نقايج تعلم القالمةذ، والعالقة بةنهما تساويان نقةجة ت

ربت ادلوضوع : فعالةة تعلةم  ٕٙٔٓالبحث الذي تبحث أخيت يولةا تسنة   -ٕ
 الطريقة االتسققرايةة يف ادلدرتسة الثانوية "دار القرآن" أحرف العطف باتسقخدام

االرتباط بُت تنفةذ الطريقة االتسققرايةة  بكنبارو، والفرق بةنهما، ىذ البحث عن
دى تالمةذ ادلدرتسة ادلقوتسطة دبعهد دار احلكمة ونقةجة القعلم يف تعلةم النحو ل

الطريقة  وأما البحث أخيت يولةا عن فعالةة تعلةم أحرف العطف باتسقخدام بكنبارو
 .الطريقة االتسققرايةة ، والعالقة بةنهما تساويان باتسقخداماالتسققرايةة

 ياتاالفتراضات و الفرض . د
 االفًتاضات . أ

لدى  يف تعلةم النحو نقةجة تعلم البحث ىو ااالفًتاض الذى يؤتسس يف ىذ
 تالمةذ ادلدرتسة ادلقوتسطة يف معهد دار احلكمة بكنبارو خمقلفة.

 ةاتالفرض . ب
 Ha :بُت تنفةذ الطريقة االتسققرايةة ونقةجة القعلم يف تعلةم اذلام رتباط يوجد اال

 النحو لدى تالمةذ ادلدرتسة ادلقوتسطة دبعهد دار احلكمة بكنبارو
  Ho  :بُت تنفةذ الطريقة االتسققرايةة ونقةجة القعلم يف تعلةم  اذلامرتباط ال يوجد اال

 النحو لدى تالمةذ ادلدرتسة ادلقوتسطة دبعهد دار احلكمة بكنبارو.
 

 


