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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 ىالمفهوم النظر  .أ 

 تعريف الفعالية  .1

من  مصدر كلمة "الفعالية" كما أخذت الباحثة من القاموس العربية " ادلنجد"  

معٌت الفعالية ىي أي شئ الذي فيو أثر )عاقبة، أثر و االنطباع( وُتحَصِّل  "فعال".كلمة 

ادلنشودة و ِكفاية و  األىداف على النتيجة. وعند ملياسا، الفعالية محرتَِبط مبحصول على

. ويقصد بالتعليم الفّعال ذلك التعليم ٕٕتالميذال إجياد االشًتاك يف األنشطة التعليمية من

أقصى درجة شلكنة من التعلم بأفضل الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع الذي يؤدي إىل 

 .ٖٕالنتيجة على أكرب قدر من ادلكاسب الًتبوية األخرى

وقال عبد الرمحة أن الفعالية ىي انتفاع ادلصادر والوسيلة والوسائل بعدد معني مقرر 

ىي كيفية . وقال ملياسا أن الفعالية ٕٗلنيل عدة األعمال ىف وقت معني  وىي ،من قبل

التشغيلية. الفعالية تتعلق معني ىف ادلنظمة لتكون ناجحة ىف انتفاع ادلصادر لتحقيق ىدف 
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. مث ٕ٘واشًتاك األعضاء ،بسرعة وأقل، والوصول إىل األىداف ،بتنفيذ كل العمل الرئيسي

قال أن الفعالية تتعلق بادلقارنة بني درجة الوصول إىل األىداف وبني اخلطة ادلعدة من قبل 

 تعلقة قريبة.

وبني درجة صلاح الًتبية الفعالية ىي مقدارة صلاح الًتبية. حيث وجود ادلقارنة بني 

 ىاندوكو أن الفعالية ىي القدرة لنيل أىداف الًتبية. وقال ىاىن اخلطظ الىت من قبلذ يتنف

 .ٕٙإختيار اذلدف ادلعني والتمام لنيل األىداف ادلقررة على

تخلص أن الفعالية ىي شيئ متعلق بالغاية أو بناء على الشرح السابق, فاس

ىف تنفيذ التعليم  حاسبة بالعملية. وإذا كان فيها صلاألىداف الىت ُتقق من األنشطة ادلن

كمية التعليم واحلال الدال على الوصول إىل اذلدف الديناميكي بني نوعية التعليم و للتوازن 

 .ةالتعليم فعالي من قبل عملية الًتبية  طسلط ادلعني كامال ومناسبا مبا خططو

 طريقة التعليم .2

عاريف ىف ت بحث الباحثةفتحبثا عميقا,  طريقة التعليم ةبحث الباحثقبل أن ت

 اصطالحيات من اصطالحات ىف طريقة تعليم اللغة العربية إلجتناب التفاسري ادلختلفة.
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مبعٌت العلم.  "logos"مبعٌت الطريقة و "metodos"الطريقة لغة من كلمة 

 واصطالحا ىي علم يبحث عن الطرق ادلؤدة لنيل اذلدف فعاليا ومؤثرا.

وتصييغ الطريقة ادلستخدمة  نهج ىف نفس التعريف وىي حبث منظمالطريقة و ادل

 أن الطريقة علم يبحث عن طرق التعليم ومزاياىا وعيوهبا. ىخر أ بارةللبحث. ومبع

ليم اللغة ىي الطريقة ادلؤدة ىف تقدًن مواد تعوادلراد بطريقة تعليم اللغة العربية 

التعليم ليس النظرية فقط  ا جيدة ومرحية.ىويفهموىا ويستوعبو  العربية ليقبلها التالميذ

ولكنو عملية أيضا. استخدام طريقة التعليم واجب على كل ادلدرس الذي يريد أن ينجح 

 .ٕٚىف عملو

 لقواعد النحويةطريقة تعليم ا .3

طرائق سلتلفة لتعليم اللغة العربية بشكل عام، فإن ىناك طرائق كما أن ىناك 

حببث تؤيت قواعد اللغة العربية مثارىا ىف مهارات  سلتلفة لتعليم قواعدىا بشكل خاص.

حيث يسمع التلميذ اللغة العربية اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة.  ة: اللغة األربع

 38. فيفهها، ويقرؤىا فيفَهها، ويكتبها فيحفِههافيفهم ادلقصود على وجهو، ويتحدث هبا 
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لتعليم القواعد النحوية للتالميذ ىف ادلرحلتني اإلعدادية ىناك عدة طرائق شائعة 

  والثانوية :

مكانة الطريقة القياسة : وىى من أقدام الطرائق الىت احتلت ىف ادلاضى  .ٔ

عظيمة ىف تعليم القواعد النحوية. حيث يبدأ ادلعلم ىف ىذه الطريقة بعرض 

القاعدة النحوية، مث يقدم الشواىد واألمثلة لتوضيحها وتعزيزىا وترسيخها ىف 

أذىان التالميذ. واخلطواة الثالثة إجراء تطبيقات عليها من خالل أمثلة مشاهبة 

سهولة عرضها أو سرعتها ىف األداء.  وحاالت شلاثلة. ومن فوائد ىذه الطريقة

إذا إن التلميذ الذى يفهم القاعدة أصال فهما جيدا يستقيم لسانو أكثر من 

الذى يستنبط القاعدة من أمثلة توضع لو قبل ذكرىا وال سبيل إىل حفظها 

 حفظا يعني على تذكرىا.

ثلة ادلعطاة ( : وتعٌت استنباط القاعدة من األماالستقرائيةالطريقة اإلستنباطية ) .ٕ

والشواىد ادلختلفة، وىى الطريقة الىت استخدمها علماء اللغة القدامى ىف 

تقعيدىا واستنباط حقائقها، لذلك جيب ُتضري األمثلة الىت تنطيق عليها 

وادلباين، ومن مث يتوصل القاعدة العامة وتوضيحها للتالميذ من حيث ادلعاين 

عامة أو القاعدة من األمثلة أو التلميذة عن طريق التفكري إىل األحكام ال

 احلاالت اخلاصة.
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طريقة ىربات : وىى طريقة استداللية االستنباط والقياس معا. وتنسب ىذه  .ٖ

ىذه الطريقة الطريقة إىل ادلريب الفيلسوف األدلاين "فرديك ىربات". وتبدأ 

مبقدمة للدرس أو متّهد لو بأسئلة تتناول ادلوضوع أو ادلوضوعات السابقة 

 الغرض منها ىو تشويق التالميذ وهتيئة أذىاهنم لتلقى الدرس اجلديد.يكون 

الطريقة ادلعّدلة " النص األديب" : ىذه الطريقة تقوم على تعليم القواعد  .ٗ

، أى من خالل األساليب النحوية من خالل عرض نص متكامل ادلعاين

ها، ادلتصلة. فتبدأ بعرض نص متكامل حيتوى على معان يود التالميذ معريفت

فيكلف ادلعلم التالميذ قراءة النص ومناقشتهم فيو لفهم معناه، مث يعقب ذلك 

 استنباط القاعدة والتطبيق عليها.

الطريقة ادلثلى : البد للمعلم أن يدرك الظروف احمليطة بعمليتو التدريسية أوال  .٘

ادلتعددة. أن الطريقة ادلثلي ىى إذا أرد أن خيتار الطريقة ادلثلي من بني الطرائق 

الىت: تساعد التالميذ على توظيف القاعدة النحوية يف حديثهم وقراءهتم 

التالميذ على إدراك أمهية القاعدة النحوية يف احلياة العامة وكتابتهم. وتساعد 

  39 واحلياة األكادديية معا.
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 االستقرائيةالطريقة . 5

 االستقرائيةتعريف الطريقة  . أ

م. ألهنا تقوم على اخلالصة من شيئ اخلاص إىل العا ذح خْ أَ  ىي االستقرائيةالطريقة 

ادلوازنة بينها واستخالص القاعدة مث تدريبات عليها. ، و تالميذال هاناقشيعرض األمثلة و 

 هو أن ىذب قصودادل ٖٓن اجلزئيات للوصول منها إىل القانون العام أو الكل.م ئبدم

 الطريقة تقدم األمثلة من التعريف أو القاعدة يف تبليغ مادة القواعد.

". الطريقة ىي  االستقرائية" تتكون من كلمتني، " الطريقة "و االستقرائيةالطريقة 

يتأسس على مادة الدراسة نظاما وال يتخالف و التخطيط الكلي الذي يتعلق بتقدًن 

 القواعد. و لذالك مل يشعر التالميذ تعليم ىي إحدى الطرق يف االستقرائيةو  ٖٔادلدخال.

من طرق التفكري  االستقرائيةالطريقة تعليمو. قال زلمود رشدى خاطر " و شأما يف 

الطبيعية اليت يسلكها العقل يف الوصول من احلكم إىل حقائق مشاىدة أو معلومة إىل 

من القانون العام و كر من اجلزئ إىل حقائق غري مشاىدة  أو رلهولة، و فيها ينتقل الف

 حاالت خاصة إىل أحكام عامة."

                                                             
 .ٕٓص:  ٕٔٓٓ، بتوسيكر، طرق التعليم اللغة العربية. عبد احلليم حنفى، ٖٓ
 ٜٛ-ٜٚ.ص. ٜٕٓٓ. نيد فريس، سيمارنج. إسًتاجتية تدريس اللغة العربية النشيطة ،. إمام معروفٖٔ
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جيدون يف طريقتهم خري سبيل لتحقيق القواعد  االستقرائيةأنصار الطريقة و  

تأخذ بأيديهم قليال قليال حىت يصلوا إىل ا هتيج يف الطلبة قوة التفكري، و النحوية ألهن

بذور  ريق اجلادة تعدث إىل الطيأىداف احلقيقة، ألن الكلمات القليلة اليت ترشد احلد

توصل إىل احلكم العام تدرجييا، ىي طريقة جادة يف الًتبية ألهنا النبت  ادلستقبل الريان. و 

ذالك جيعل معناه واضحا جاليا فيصري التطبيق عليو سهال. كما أهنا تقوم على عرض و 

لًتاكيب او تتخذ األساليب يت تدور حول احلقائق ادللموسة، و األمثلة الكثرية ادلتنوعة ال

القواعد باألساليب. يضاف  تلك ىي الطريقة الطبيعية ألهنا مترجأساسا لفهم القاعدة و 

فينتبو و يفكر و  م)) ُترك الدوافع النفسية لدى ادلتعلم فيهتم إىتماما بالعا  إىل ىذا أهنا

 يعمل ((.

عند حسن جعفر اخللفية، اإلستقراء ىو البدء بفحص اجلزئيات و دراسة األمثلة و 

لىت تؤدى إىل معرفة أوجو التشاور و التباين بينها، مث الوصول إىل حكم عام يسمى ا

 ٕٖقاعدة أو قانون.

 كما يلى : االستقرائيةأما مزايات الطريقة  . ب

  مفسهوا ادلادة بأنو خيلص واأن يتفكر  يعاد التالميذ .أ 

                                                             
ثانوى(. مكتبة الرشد، الرياض  -متوسط  –) إبتدائي  فصول يف تدريس اللغة العربيةحسن جعفر اخللفية، . 43

  ٖٓٙم. ص: ٖٕٓٓ –ه ٕٖٗٔالطبقة الثانوية. 
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 كيفية ألخذىا   يفتح التالميذ .ب 

 لثقة النفس يرىب التالميذ  .ج 

 ٖٖبصدق الشيئ نيلو. يقتنع التالميذ .د 

أنو يشًتك يف إستخدام القاعدة وصياغتها و  من شليزات ىذه الطريقة أن التالميذو 

كتابة اجلمل ادلتضمنة للقاعدة، ولذلك يصبو التعميم ارس اللغة فعال من خالل قراءة و دي

 ذا داللة.مفهوما لديو و 

يف صول من مزيات أخرى، كما قال حسن جعفر اخللفية يف الكتاب " فو 

على التفكري و  تشجع التالميذ يات ىذه الطريقة أنومن مز تدريس اللغة العربية "، و 

ادلشاركة يف الدرس بصور فعالية، إضفة إىل أهنا توصلهم إىل القاعدة النحوية تدرجييا، شلا 

 جيعل معناىا واضح و بالتاىل تطبيقها سهال ميسورا.

 : فهي الطريقة ىذه عيوب أماو   . ت

 ُتتاج إىل مهارة ادلدرس على تقدًن األسئلةىذه الطريقة  .2

  عند تقدًن األسئلة تنفيد ىذه الطريقة تقع ىف مهارة ادلدرس عملية .3
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البد لو أن خيًتع اجلو ادلناسب حىت ال  .ىذه الطريقة متعلقة بالبيئة اجلارجية .4

 خياف التالميذ على تقدًن األسئلة

لًتقى محاسة تعلم التعليم و ات التعليمية قبل عملية التعلم أعد ادلدرس األدو  .5

 التالميذ.

 ولينقص عيوب من ىذه الطريقة ينبغى على ادلدرسة ىى :

 تعّد ادلدرسة األمثلة الكثرية ىف تعلم علم النحو. .2

إستيعاب ادلفردات عن الدرس الىت د على ادلدرسة أن تكثر القراءة و الب .3

 ستعلمها.

 لًتقى محاسة تعلم التالميذ. درس النحوىف تعّد ادلدرسة األدوات ادلناسبة  .4

 يف تعليم القواعد كما يلى : االستقرائيةاخلطوات يف تنفيذ الطريقة  . ث

يكتب ادلدرس األمثلة على السبورة و يوجو إىتمام التالميذ إىل السبورة و   .ٔ
 ذاكرىا مع التالميذ حول األمثلة

اخلالصة يقوم ادلدرس خالصة بشكل القاعدة و البد يقومها بوسيلة التالميذ  .ٕ
 بنفسهم

 أخذ ادلدرس القاعدة على السبورة .ٖ
 أمر ادلدرس التالميذ بتقدًن األمثلة .ٗ
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 ٖٗالكلمة ادلتعلقة بالقواعد من مجل إعدىا ادلدرس من قبل. أخرج التالميذ .٘

 : االستقرائيةالطريقة  التعليم باستعمال أىداف . ج

 .كتابة اليف  تالميذهل الليس .2

 على فهم اجلمل وتركيبها. تالميذدلساعدة ال .3

 .علم النحو واليتعلم تالميذليدافع ال .4

 .ادلضاف إليودلضاف و ا لكتابة تالميذلتسجع ال .5

 تنّوعة.ادلبدأ باألمثلة  ألنو علم النحو مييف تعل تالميذلزيادة فهم ال .6

 التركيب اإلضافى .4

اإلضافة نسبة إسم إىل آخر على تقدير حرف جّر. ويسمى األول 

 فادلضاف وادلضاف إليو إمسان بينهما حرف جر مقدرة. 46.إليو اوالثاىن مضافمضافا 

ف اجلر ادلقدر بينهما على وعامل اجلر ىف ادلضاف إليو ىو ادلضاف، ال حر 

الصحيح، وىناك رأى أخر عما جيّر بو ادلضاف إليو وىو حرف اجلر ادلقدرة بني 

  معنوية.ادلضاف وادلضاف إليو، ىذا إذا كانت اإلضافة إضافة 

 
                                                             

  .٘٘دكتورندس عبد احلليم حنفى، طرق التعليم اللغة العربية، ص:  ٖٗ
 .ٕٕٚص.  (،هٗ٘ٗٔ ،ا بركة أوتامادينا ميك )جاكرتا :، القواعد األساسية اللغة العربية ،مشىامحد اذلاالسيد   46
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 : المضاف 

 ادلضاف يكون عادة نكرة ويعرب حبسب موقعة ىف اجلملة. .أ 

 مبتدأ مرفوع بالضمة( مضاف، تفع )سورح :مثل : سورح احلديقِة مر 

مفعول بو منصوب مضاف،  أخدت كتاَب التلميذ )كتاب :

 بالفتحة(.

ويالحظ أن ادلضاف نكرة إذا كان اسم جنس كما ىف ادلثالني 

اسم مفعول السابقني.أما إذا كان ادلضاف مشتقا )أى اسم فاعل أو 

 أو صفة مشبهة فيجوز تعريفو بأداة التعريف ال(.

 الشعر. اجلعدالقامة  الطويلمثل : قابلت الرجل 

مضافة.  اىناك أمساء تلزم اإلضافة ال تستعمل مفردة بل تكون دائم .ب 

 -أى -وحد -قصارى –سوى  -لدى  -ومن ىذه األمساء : عند 

 لدن. -ذو

مثل : ىذا الرجل ذو مال. وىو يبذل وحَده قصارى جهِده دلساعدة 

 بعض احملتاجني.

)يالحظ أن "ذو ووحد وقصارى وبعض" قد استعملت مجيعها 

 مضافة(.
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تغرب حبسب موقعها  -أول -حسب -غري -بعد -الكلمات : قبل .ج 

الكالم إذا كانت مضافة. وتبٌت ىذه األمساء على الضم إذا حذف  ىف

 ادلضاف إليو مع نية بقاء معناه.

 قرأت القصة من أوذلا. -حسبك دينار -مثل : جئت من قبلكم

 ألهنا مضافة(.)قبل وحسب وأول تعرب حبسب موقعها  

 أعطينو دينارا فحسب. -مثل : اهلل األمر من قبل ومن بعد 

  47وحسب يبيت على الضم ألن ادلضاف إليو زلذوف(.) قيل وبعد 

 المضاف إليه : 

 إمسا ظاىرا أو ضمريا. ادلضاف إليو يكون . أ

إذا كان ادلضاف إليو إذا كان ادلضاف إليو إمسا ظاىرا فإنو يكون عادة  . ب

 معرفة ويكون دائما رلرورا.

مثل: أقمت ىف مدينة ادلهندسني : )ادلهندسني : مضاف إليو رلرور 

 بالياء ألنو مجع مذكر سامل(. 

 وقد يقع ادلضاف إليو نكرية :

                                                             
 . ٕٓٔ – ٜٜفؤاد نعمة، ملخص قواعد اللغة العربية، دار الثقافة اإلسالمية، ص : .  47
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لن تقبل طالبات غري  -مثل : رست السفينة على ميناء مدينة 

 -مستوفاة

وإذا أريد تعريفو فإن أداة التعريف "ال" تدخل على ادلضاف إليو 

 ف( فنقول :)وليس على ادلضا

لن تقبل الطالبات غري  –وست السفينة على ميناء ادلدينة 

إذا كانت ادلستوفاة.)وىناك خطأ شائع بإضافة "ال" إىل كلمة غري 

 مضافة فيقال خطأ لن تقبل الطالبات الغري مستوفات(.

إذا كان ادلضاف إليو ضمريا فإنو يكون متصال بادلضاف ويعرب ىف  . ت

 زلل جر.

)الكاف : ضمري متصل مبٌت على الفتح ىف  مثل : أخذت كتابك

 زلل جر مضاف إليو(.

 كتبت ياء مفتوحة.إذا أضيفت ياء ادلتكلم إىل  اسم آخره ألف،   . ث

  مثل : سوى، سواى، بدا : يداى )مثٌت(.

، فإن ياء ادلتكلم تدغم هبا وتكتب ياء أما إذا كان آخر االسم ياء

 مفتوحة مشدودة. 
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 47مدرسني : مدرسى )مجع(.  -مثل : احملامى : زلامى 

 أنواع اإلضافة 

 اإلضافة أربعة أنواع : المية وبيانية وظرفية وتشبيهية.    

كانت على تقدير "الالم"، وتفيذ ادللك أو االحتصاص.  ة : ماميّ الال . أ

". والثاىن ضلو:  "أخدت بلجام الفرس". فاألول ضلو: "ىذا حصان علىٍّ

وضابطها أن يكون ادلضاف إليو  ،ما كانت على تقدير "من"البيانية :  . ب

جنسا للمضاف، حبيث يكون ادلضاف بعضا من ادلضاف إليو، ضلو: 

 "ذاك سوار ذىب".. "ىذا باب خشب  "

"، وضابطها أن يكون ادلضاف ىف"الظرفية : ما كانت على تقدير   . ت

الليل إليو ظرفا للمضاف. وتنفيد زمان ادلضاف أو مكانو، ضلو: "سهر 

 مضن ". "صالة العصر".

التشبيهية : ما كانت على تقدير "كاف التشبيو"، وضابطها أن  . ث

ادلشبو بو إىل ادلشبو، ضلو : "إنتثر لحْؤلحْؤ الدامع على ورد ادلضاف 

 48اخلحدوِد".

                                                             
 .ٖٓٔ -ٕٓٔ ص :فس ادلرجع، ن.  47
 .ٗٛ٘ص : ادلرجع السابق ، ، الشيخ مصطفى الغاليني.  48
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 اإلضافة المعنوية واإلضافة اللفظية 

 ولفظية –تنقسم اإلضافة قسمان : معنوية     

إن كان ادلضاف إليو  –)تعريفا(  أفادة ادلضافما ادلعنوية : ىى  . أ

إن كان ادلضاف إليو  –معرفة. ضلو: "ىذا كتاب سليم" )وختصيصا( 

 نكرًة. ضلو : "ىذا كتاب ضلو ".

تعريفا والختصيصا، وال يعترب فيما اللفظّية : ىى ماال تفيد ادلضاف  . ب

لفظ حيدف تقدير حرف اجلر. وإمنا يكون الغرض منها التخفيف ىف ال

واجلمع، وذلك : إذا كان ادلضاف )صفة(  التنوين، أو نوىن التثنية

مضافًة إىل فاعلها. أو مفعوذلا. ضلو : "ىذا مستحّق ادلدح وحسن 

 49اخللق، ومعمور الّدار".

التالميذ يتعلموا علم النحو عن الًتكيب  كان  نرأىف معهد دار الق  

وال  ادلعنوية فحسب ةعن اإلضاف سلطط تعليمواإلضاىف، بل ىف الصف الثالث 

تدرس عن اإلضافة اللفظية. فلذالك ُتدد الباحثة تعليم الًتكيب اإلضاىف عن 

 اإلضافة ادلعنوية.

 

                                                             
  .٘ٛ٘ص : نفس ادلرجع،  . 49
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 رجرائيالمفهوم اإل .ب 

 ما يلي:اليت تسريهبا ادلدرسة في التدريس أما خطواتو 

  .سة بالسالمتبدئ ادلدرّ  .2

 .سة ادلادة ادلاضيةتذكر ادلدرّ  .3

 أىداف التدريس الىت ستعلمها. ةسادلدرّ كتب ادلوضوع و تشرح ت .4

 .كلمة فكلمة  التالميذ ادلدّرسة ادلفردات مث يتبعها تلقى .5

 تقرأىا و مث مثلة عن الًتكيب اإلضاىف على السبورةسة األتكتب ادلدرّ  .6

 يتبعها التالميذ.

ادلقارنة بني  تلقى ادلدرسةسة عن األمثلة على السبورة مث تشرح ادلدرّ  .7

 ادلضاف وادلضاف إليو وتأتى بأمثلة من اإلعراب.وتفارقها عن هبها تشا

 .ُتث ادلدّرسة التالميذ اىل اشًتاكهم إلستخراج القاعدة من األمثلة معا .7

ىف اجلمل  أمثلة مناسبة بالقواعد التالميذضع كلمات لي  ةسقدم ادلدرّ ت .8

 .ادلفيدة

، مث يأمرىم بتحليل كل ما يتعلق التالميذاألمثلة إىل  تلقى ادلدرسة .9

 بالقواعد.

 الدرس معا يف هناية التعلم التالميذو  ةسلخص ادلدرّ ت .21
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 .تسأل ادلدّرسة ادلادة الىت تعطيها إىل التالميذ .22

 30. عما تتعلق بادلوضوع التالميذالتقوًن على ب ةسقوم ادلدرّ ت .23

 :فيما يلى تركيب اإلضافىوأما مؤشرات استيعاب ال -
 جيدة فريق ادلضاف وادلضاف إليوعلى ت تالميذيقدر ال .ٔ
 لًتكيب اإلضاىفعلى النطق وكتابة ا تالميذيقدر ال .ٕ
 ٔٗداخل اجلملة. ًتكيب اإلضاىفعلى استخدام ال تالميذيقدر ال .ٖ

  

 الدراسة السابقة .ج 

يف ترقية نتيجة تعليم  االستقرائيةتطبيق الطريقة  الدراسة السابقة ىي البحث عن

" حبر العلوم "  درسة العالية مبعهد يف ادل يف الصف الثالث درس النحويف  التالميذ

 (.ٕٔٔٓ، حجرل )اإلسالمي فنيت راجا كمبار

إستيعاب الًتكيب اإلضاىف  الفرق بني وجدي ىو واحلاصلة من ىذا البحث

الذين  تالميذالو  االستقرائيةالطريقة الذين يتعلمون ب تالميذلا ىلد (مضاف إليو)مضاف و 

 .االستقرائيةالطريقة ال يتعلمون ب

 فروض البحث .د 

                                                             
ٗٓ.Zulkifli, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab Konvensional dan Kontemporer, 

(Pekanbaru, Zanafa Publishing, 3122), hlm. 57 
52

Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN-MALIKI 

Press, 3122), hlm. 71 
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تكوين ادلشكلة سيكون اثباتا. إذا وجدنا الالفرض ىو ادعاء أو إجيابة مؤقتة على 

 فرق بني فصل االختبار و فصل الضابط فإّن الفرض منها كما يلى :

Ha :  كيب الًت  الستيعاب درس النحوىف  فعاليكون  االستقرائيةالطريقة استخدام

 اإلسالمية درسة ادلتوسطةيف ادل تالميذال ىلد (مضاف إليواإلضاىف )مضاف و 

 مبنطقو كمبار. كوبنجدار القرأن   دعهمب

Ho :  الستيعاب درس النحوىف  غري فعااليكون  االستقرائيةالطريقة استخدام 

 درسة ادلتوسطةيف ادل تالميذال ىلد( مضاف إليوالًتكيب اإلضاىف )مضاف و 

 مبنطقو كمبار. كوبنجدار القرأن   دعهمباإلسالمية 

 

 

 

 

 

 

 
 


