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 الثاين الفصل

 اإلطار النظري

 املفهوم النظري (أ

 تعريف الطريقة .1

السرية أو املذهب ومجعها طرائق. قد جاء يف القرآن الكرمي يف قصة  هي الطريقة لغة

  م  ك  ت  ق  ي   ر  ط  ب   اب  ه  ذ  ي  و  ...فرعون )
 
، وقال األخفش بطريقتكم املثلى أي بسنتكم 36طه:ى( ل  ث   امل

، 63....( اجلن:ة  ق  ي   ر  ى الط  ل  وا ع  ام  ق  ت   اس   و  ل  أ  وجاء يف القرآن الكرمي أيضا )و   ودينكم وما أنتم

أي لو استقاموا على طريقة اهلدى و جتمع الطريقة خطأ على طرق و الصحيح أن طرق 

الناس و غريهم، و جيمع ابن منظور يف لسان مجع طريق وهي السبيل أو الدرب بطرقها 

ا(اجلن: د  د  ق   ق  ائ  ر  ا ط  ن  العرب طريقة على طرائق و يستدل على ذلك بقوله تعاىل )....ك  

66. 

الطريقة تعين جمموعة األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم اجملال اخلارجي للمتعلم من 

   26أجل حتقيق أهداف تربوية معينة.

                                                           

 .653م. ص  6891. مكة املكرمة: دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربيةالدكتور رشدي أمحد طعيمة. 26 
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أن عملية التعلم إلتصل إىل التمام مع األجزاء مكملة  Syaiful Bahri Djamarahقال 

غريها. أحادية وهي طريقة، الطريقة هي أحادية من الكيفية للوصول إىل األغراض. بأخذ 

منفعة على الطريقة جيدا، فقدرة املعلم على الوصول إىل األغراض من التعليم، ألهنا هي 

 يسهل التعلم للوصول إىل أغراضه.

الطريقة هي الكيفية للعمل أو تقدمي،للشرح لإلتيان باألمثلة واعطاء  Martinis Yaminفعند 

 التمارين على الدرس للطالب للوصول إىل أغراض املعينة.

 العربية  طريقة تعليم اللغة  .2

طريقة تعليم اللغة األم ختتلف عن طريقة التعليم اللغة الثانية أو اللغة اهلدف، 

ناء م تتعلق بالطرق واألساليب املناسبة اليت يستخدمها املعلم يف أثوجناح ذلك التعلي

   22الدرس.

 هي النظام يسري املدرس يف إلقاء درسه ليوصل املعلومات عليمالطريقة يف الت

ليست سوى  عليموإن طريقة الت 26إىل أذهان التالميذ بشكل يتحسن أغراض الرتبية.

.  جمموعة خطوات يتبعها املعلم لتحقيق أهداف معّين

                                                           
11  Masrun, طرق وأساليب تدريس اللغة العربية, Journal on English and Arabic Language Teaching, 

Pusat Pengembangan Bahasa, Uin Suska Riau,2112 88 :ص 
 62يونس، ص: املرجع ، حممود نفس   11
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 عليملتطرق التدريس أو طريقة اوعند صاحل عبد العزيز وعبد العزيز عبد اجمليد 

 24هي اكتساب املعلومات مضافا إليه وجهات نظر وعادات يف التفكري.

 فتعين الرتبوي اجلانب يف الطريقة مهدي خالد عزيز و مرمي جاسم حامتوعند 

السلوكية.  األهداف حتقيق على الطلبة ليساعد املدرس خيتاره الذي األسلوب أو الكيفية

 إيصال هبدف ويتبعها أو املدرس املعلم يضعها اليت اخلطوات جمموعة تعين وكذلك

 اجلزء هي املتاحة. ،والطريقة باألساليب والوسائل التالميذ مستعينا   اىل العلمية املادة

 يف هذا أكان سواء العملي التطبيق عند الرتبوي املنهج عناصر من والواضح املهم

 أصول على يستند أن البد اختيارها عملية فأن لذا اجلامعة، يف أم املعهد يف أم املدرسة

 املراد واهلدف ، تدريسها املراد باملادة ارتباطها حيث من متّي علمي وأساس معينة

 القيام على وتشجيعهم التعلم، حنو الطلبة دوافع استثارة اىل تؤدي حبيث إليه الوصول

 على احلكم كيفية على تعويدهم عن فضال   املختلفة، التعليمية األنشطة من بأوجه

 .25النتائج

هي خطة شاملة تتعلق بتقدمي املادة  عليمالتالطريقة  Acep Hermawan وعند
 23اللغوية منظما، واليوجد التعارض بّي الواحد واألخر.

                                                           
 268صاحل عبد العزيز وعبد العزيز عبد اجمليد، ص:  املرجع ، نفس11
 احلادي ، العدددياىل يف جامعة التدريس هيأة اعضاء لدى الشائعة التدريس طرائق، مهدي خالد عزيز و مرمي جاسم حامت15

 211، ص: 2162لسنة،  ايلول، الفتح جملة، واخلمسون
16 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, PT Remaja Rosdakarya, 

Bandung hal :63 
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هي خطة شاملة اليت وضعها املدرس ليوصل املعلومات إىل  عليمالتإذن الطريقة 
  .عليمالطلبة مناسبا بأهداف الت

 الطريقة املثلى يف التدريس هي الطريقة اليت يوصلنا إىل مقصودنا إىل أقصر السبيل
 27مع االقتصاد يف اجلهود حبيث جيهد التلميذ وال حيدث له امللل العقلي.

 مميزاهتا طريقة ولكل الرتبوية العملية يف عليمالت طرائق من الكثري هناك وإن
 اختيار فأن لذا غريها، من أكثر تناسبها اليت العلمية املادة منها لكل إن كما وعيوهبا،

 املوضوعة األهداف لتحقيق الطلبة اىل واحلقائق واملعارف اخلربات لنقل ما لطريقة املعلم
 وقدراته امكانياته مع انسجامها عن فضال   املعلم، من عالية ومعرفة مهارة يتطلب
 29غريها. دون الطريقة هذه استعمال يف وكفاءته

 جيب املعلم أن يؤدى واجبته يف حتقيق أهداف تعليم :

 املواد الدراسية (6

 إستخدام الطريقة املناسبة. (2

 28توجيه أنشطة الطالب لفهم املادة الدراسية الىت ألقاها املعلم. (6

 جلودة الضمان هو وترابطها اخلطوات تسلسل أن السابق التعريف من يتضح وقد
 إال عليملت ما طريقة جلودة ضمان أي يوجد فال صحيح، غري ذلك أن إال التدريس طريقة
  61:التالية العوامل علي خاصة بصفة ذلك ويعتمد ، ذاته املعلم

                                                           
 62ص: حممود يونس ،الرتبية والتعليم، مطبعة دار السالم كنتور،  17

 مهدي خالد عزيز و مرمي جاسم حامت املرجع املرجع ،18 
28 Abu Baker. Mhd. Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab.Surabaya Usaha Nasional. 6896.hal 

91 
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 .هعليمت يريد الذي املوضوع ألهداف املناسبة الطريقة املعلم خيتار أن .6

 إختارها اليت عليمالت طريقة لتنفيذ الالزمة التدريسية املهارات املعلم لدي تتوفر أن .2

 .بنجاح

 طريقة تنفيذ من متكنه اليت املناسبة الشخصية اخلصائص املعلم لدي تتوفر أن .6

 هللا وهبها اليت الطبيعية السمات الشخصية باخلصائص بنجاح، ونقصد عليمالت

 أداء علي تعينه اليت اجلسمية ويف صفاته ، وجهه مالمح ويف شخصيته يف له

 .عمله

 هي أربعة، منها: Mafhud Salahuddinأما فائدة من طريقة التعليم عند 

 التوجيه إىل جناح التعليم. .6

 أعطاء السهولة إىل الطالب لتعليم املواد األساسية واإلرادة و اإلتقان. .2

 املعلم و الطالب.دفع التعاون يف العملية التعليمية بّي  .6

يعطى اإلهلام على الطالب مبعاملة املناسبة بّي املعلم والطالب ملناسبة األغراض يف  .4

 66التعليم.

من البيان السابق عرفنا على أن الطريقة له دروسهم يف العملية التعليمية خصوصا 

 اللغة الدين والعلم.كيف تعليم اللغة العربية. كان تعليم لغة العربية يف اجلامعة له فائدة وهي  

                                                           
66 Prof. Drs. H. Ramayulis. Ilmu Pendidikan Islam. Kalam Mutia. hlm.655 
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 :62التالية العوامل باختالف ختتلف الطريقة وإمنا 
 .الرتبوية األهداف .6

 .الدراسية املرحلة .2

 .العلمية املادة ونوع طبيعة .6

 .املعلم وخربة طبيعة .4

 .الدراسية اخلطة طبيعة .5

 .التعليمية الوسائل توافر مدى .3

 .إلجنازها احملددة الزمنية والفرتة املناهج طبيعة .7

 .الدولة فلسفة .9

 .حتقيقها إىل الرتبويون يسعى اليت األهداف .8

 .اخلارجية البيئة عوامل .61

 .واستعداداته املتعلم ميول .66

 .الواحد الفصل يف املتعلمّي عدد .62

 .البدين النمو ، العقلي النمو ، للمتعلم العمرية املرحلة اختالف

 

                                                           
 635نفس املرجع 11
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 طريقة تعليم القواعد .3

 :66طريقة تعليم القواعد كما يلىأما  

 القياسية:الطريقة  .6

وتسمى أحيانا طريقة القاعدة مث األمثلة, وهي أقدم طريقة استخدمت يف 

لذى وزعته ا تعليم النحو العرىب. وعلى الرغم من قدم هذه الطريقة إال أن اإلستفتاء

ة املنظمة العربية للرتبية والثقافة واملسئولّي عن تعليم اللغة العربية بوزارات الرتبي

من  ملعنية مبراحيل التعليم العام يف مجيع البالد يف العربية, أثيتوغريها من الوزارات ا

خالل حتليل ودور اجلهات املعنية يف الدور العربية أن الطريقة القياسية ال تزال 

 تستخدم ىف بعض مدارس.

ويقوم التعليم ىف هذه الطريقة  على أساس عرض القاعدة أوال، ومطالبة 

ة بعد ذلك لتوضيح هذه القاعدة، ومعىن هذا أن التالميذ حيفظها مث تعرض األمثل

الذهن ينتقل فيها من الكل إىل اجلزء. وتأيت فكرة القياس يف هذه الطريقة من حيث 

فهم التالميذ للقاعدة العامة ووضوحها يف اذهاهنم ومن مث يقيس املعلم أو التالميذ 

دة وتطبيق القاع األمثلة اجلديدة الغامضة على  األمثلة األخرة األخرى الواضحة,

 عليها.
                                                           

  686ص:  (6898، ) القاهرة، مكتبة النهض ، طرق تعليم اللغة العربيةعبد القادر أمحد،  الدكتور حممد11 
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ومن اجلدير بالذكر أن كتب النحو املدرسية القدمية كانت كلها تسري 

حسب هذه الطريقة من مثل كتاب النحو الوايف لعباس حسن: وكتاب جامع 

 الدروس العربية للغالييىن, وكتاب قواعيد اللغة العربية لتالميذ املدارس الثانوية حلفين

 ناصف واخرين.

 ستقرائيةالطريقة اإل .2

وتسمى الطريقة االستنتباجية، أو االستنباطية، أو طريقة هربارت، وذلك 

الستخدامامها خلطوات هربارت اخلمس. وقد بدأت هذه الطريقة تأخذ طريقةها 

ممدارس الدول العربية بعد عردة البعثات التعلمية من أوربا ىف معلع هذا القرن. 

ناقشة مو ألهنا تقوم على عرض األمثيلة،  ويسري العلم فيها عكس الطريقة القياسية

نا الص القاعدة، مث التدريب عليها والبدؤ هيذ فيها، واملوازنة بينها، واستخالتلم

 باجلزئيات للوصول منها إىل القانون العام أو الكل.

ويريد أنصار هذه الطريقةأهنا الطريق الطبيعية الىت يسري فيها االتقكري للوصول إىل 

اجلهول، واستبانة الغامض بالتعريف على اجلزئيات واستقرائية املعرفة وكشف 

املفردات واحلاق النظري بنظريه والتدرج حىت الوصول إىل القاعدة العامة أو القانون 

الشامل. وانتصر مؤيدو الطريقة بأن موقف التلميذ فيها إجياىب ويقتصر دون املعلم 

ناقشة ن يتوصلون إىل القاعدة بعد مفيها على التوجيح واالرشاد، فالتالميذ هم الذي
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األمثلة واملوازنة بينها، والتالميذ هم الذين يقومون حبل التطبيق،  وتشغل وقت 

 التلميذ طول احلصة فال تتيح له فرصة لشرود الذهن واالنصراف عن الدرس.

والطريقة اإلستقرائية هلا رجهان يتفقان ىف األهداف العامة، واخلخالف 

لذى يقدم إىل التالميذ، فهو ىف الطريقة األمثلة عبارة عن قطعة بينها ىف النص ا

 متكاملة عن أمثلة ال رابط بينها.

 يةسالقياالطريقة  .2

 تعريف  الطريقة القياسية  .أ

 فيذكر64يها.عل الطريقة القياسية، وفيها يبدأ املعلم القاعدة مث يعطى أمثلة

ريقة ط وتسمى أحيانا األمثلة.املعلم على القاعده مباشرة موضحا إياها و يعطى 

قة أمحد فوءد إيفندي، طري ألن تنتقل القاعدة إىل األمثلة. قال 65القاعدة مث األمثلة، 

                                                           
 212ه. ص  6898مصر،هبا،  لغري الناطقّي العربية تعليم طعيمة، أمحد دكتور رشدي64

      686. ص 2116بتوسنجكر. ، طرقت تعليم اللغة العربية ،احللي حمتفى دكتورندس عبد65
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بعد و  القياسية هي يبدأ التعلمية بيعطى قاعدة البدى يفهم حيفظه. مث يعطى أمثيلة

 63بات.يذ التدر ذلك الطالب ينفن 

الذي تقوم الطريقة القياسية فهو عملية قياسية على أنه ينتقل الفكر فيها من 

طرق تدريس " هكتابيف  حممود رثدي خاطر،  قالاحلقيقة العامة اىل حقيقة اجلزئية. كما 

اللغة العربية والرتبية الدنية "أما األساس الذي تقوم عليه فهو عملية القياس حيث 

االت العامة اىل حقيقة اجلزئية، ومن القانون العام إىل احل ينتقل الفكر فيها من احلقيقة

احلاصة، ومن  الكلى إىل اجلزئى، ومن املبادى إىل النتائج، وهي بذلك إحدى  طرق 

التفكري الىت يسلكها العقل  ىف الوصول من املعلوم إىل اجملهول ولقد كانت ساءدة ىف 

اشرة د املدرس إىل ذكر القاعدة مبتدريس القواعد النحوية ىف مطلع هذا القرن، فيعم

موضحا إياها ببعض األمثلة، مث ياتى بالتطبيقات والتمرينات عليها،ولقد ألفت بغض 

 67الكتب النحوية على هذا األساس ككتاب ألكواكب ضرورية".

 خطوات الطريقة القياسية .ب

ة العرابية والرتبي حممود رثدي خاطر واخرون ، طرق تدريس اللغة عند 

 الدنية

                                                           
16Ahmad Fuad effendy, Metodologi Pengajaran bahasa Arab,(Malang : Miskyat, 2112)hal: 

11١ 
 263( ص 6896القاهرة، داراملعرفة، نية، ) يرون ، طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدخوا حممود رثدي خاطر17
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 ستهل املدرسون الدرس بذكر القاعدة او التعريف أو املبدأ العام.ي .1

 يوضحون هذه القاعدة. .2

بعض األمثلة الىت تنطبق عليها ليعقب ذلك التطبيق على  بذكر .3

 69القاعدة.

 يف مادة النحو تعليم قال حممد عبد احلميد وآخرون، خطوات

 كما يلى:   القياسية الطريقة باستخدام

 املوضوع. الفصل ويبدأ الدرس بذكر مدرسدخل  .6

 قواعد.ه الرحشب بلغ املدرس الدرس .2

 .يلتحق الدرس بفهمهم وحفظهم القواعد .6

 األمثلة من القاعدة املذكرة. درسامل أطىي .4

 .خيتصر املدرس الدرس .5

 .أخر التعلم جيب الطالب التمرينات .3

 

 أفضلية الطريقة القياسية و نقائصها .ج

                                                           
 265رون ص خوا حممود رثدي خاطر نفس املرجع،69
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ء،  من ناحية سهولتها أو سرعتها يف األداأفضلية الطريقة القياسية وهي 

صال فهما جيدا  يستقم لسانه أكثر كثريا من الذي  فالطالب الذي يفهم القاعدة  

 من أمثلة توضح له قبل ذكرها وال سبيل إىل حفظها يعّي على  يستنبط القاعدة

 68تذكرها.

و نقائص الطريقة القياسية وهي أهنا ضارة وغري مفيدة و خالفا لطريق 

العقل. قد كانت ضارة وغري مفيدة ألهنا "تبعث يف التلميذ امليل إىل احلفظ 

وتعوده املوحاكاة  العمياء واالعتماد على غريه وتضعف فيه قوة االبكار ىف 

األفكار واألداء". كما أهنا " ليست من الطرق اجليدة ىف إفهام التالميذ ألن 

عوبة التطبيق وذلك يدعو إىل ص مفاجأهنم باحلكم العام قد تكون سببا ىف صعوبته

واحلطاء فيه. و خالفا لطريق العقل ىف الوصول إىل إدراك األمور الكلية بعد 

 41مشاهدة جزئياهتا.

 العوامل الطريقة القياسية .د

دقة املدرس ىف صناعة القاعد، او القانون، أو احلقيقة العامة املراد  .1

 تدريسها اىل الطالب، كي ال يكون ىف تعبريه خطأ يطهر اثره ىف التطبيق. 

                                                           
 263 : ص رونخوا حممود رثدي خاطر ،املرجع نفس68
   263 :رونخوا املرجع، حممود رثدي خاطرنفس 41
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وضوح األسلوب وعدم غموضه، لتكون القاعدة أو احلقيقة العام ىف  .2

 تناول ادراك كل الطالب.

ن يشرح هلم حقائق سابقة إما ان يقدم املدرس هبا حقائق جديد، وإما ا .3

 ان اعطاها اىل الطالب بطريقة ما.

 لعبة اللغة العربية .5

 مفهوم لعبة اللغة العربية .1

 46ألة مسرورة لتفريح القلب من خالل استخدام األدوات املرحية. هي اللعبة

ذابة. ت على التسلية املرحية واجلاأللعاب اللغوية نشاط فيها نظم وأهداف اشتمل

ة للناطقّي صيلي ىف كتابه طريقة تدريس اللغة العربيعبن إبراهيم ال وعند عبد العزيز

ة ( لعبة تستفيد الوسيلة لتيسري عملية التعلم وتعليم اللغ2112:246بلغة أخرى )

إما نشاطا مرحيا ومتسليا أو على قدر انتفاع وسيلة التعلم، إما تلك العملية داخل 

لعاب وايت ىف كتاهبما طريقة األالفصل أو خارجه. وعند فتح اجمليب ونيل الرمح

( أحوال خاصة حيث يبحث عنها املرء 2166:23الرتبوية ىف تعلم اللغة العربية )

 .42التسلية أو اإلقناع من حالل تلك العملية أى اللعبة

                                                           
21 M.Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, Aswaja Pressindo : Yogyakarta h :2 
11 Dr. Imam Asrori, Aneka Permainan Penyegar Pembelajaran Bahasa Arab, Hilal Pustaka, 

Surabaya: 2118 
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 أساسيات لعبة تعلم اللغة العربية .2

ورة س واستخدام اللعبة ىف عملية تعلم اللغة العربية مناسبة بقوله هللا تعاىل ىف

و مضا احل ي ا إال لعب و اهو، وللدار األخرة خري للذين تقون افال  :"  62األنعام

 تعقلون"

إن حياة اإلنسان ىف العامل ال تتخلع عن عملية اللعبة وكذلك ىف عملية التعلم  

والتعليم ومن ضمنها عملية تعلم اللغة العربية. واملراد بعملية اللعبة ليست عملية 

 نافعة بل ما كانت هبا وقعت عملية التعلم لدى الطالب.فارغة أو غري 

واللعبة ال تكون عملية بصرية بل عملية تربوية مثل استخدام اللعبة قبل 

الدراسية مثل روضة األطفال. وىف تلك املرحلة حصل األطفال التسلية وسوى ذلك 

ختيار لعبة احصلوا على املوقف واجملال النفسي احلركي، األلوان، اللغة وغري ذلك. و 

ىف عهد احلكومة اجلديدة، وتلك داللة على أن  P-4املتظاهر هتدف إىل تثقيف 

 اللعبة هلا قيمة تربوية.

بناء على الواقع السابق اعرتف املفكرون على أمهية استخدام اللعبة ىف عملية 

 التعلم والتعليم. وعندما أدى املرء اللعبة يسعى أن يعاجل املشكلة فيها. واألهم أن

املرء حصل على التسلية حىت تصبح عملية حل املشكلة جارية بدون اإلجبار. 
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وبتلك العملية حصل الطالب على املعلومات وتغيري السلوك بالطبيعي ودون 

 اإلجبار من اخلارج.

هناك أسس تؤكد على أمهية استخدام اللعبة ىف   (6891هداية وتاتانج)قال 

 :46عملية التعلم والتعليم،  منها

 .اللعبة تستطيع أن تزيل السأم 

 .فيها التحديات حلل املشكالت من خالل العملية املسرورة 

 .اللعبة تبىن روح العمل اجلماعي واملنافسة السليمة 

 .اللعبة الطالب الذين هلم دافع خافض 

 .اللعبة تدافع ابتكار املدرس 

 :44نهام هناك أسباب تؤكد على أمهية استخدام اللعبة ىف عملية تعلم اللغة، 

اللعبة تستطيع أن تركز اهتمام الطالب بالوجهة اللغوية ومنوذج الكلمة  (6

 أو جمموعة الكلمة.

 اللعبة تتوظف مقوية، منقحة ومثبتة. (2

 اللعبة ميكن مناسبتها بأحوال الطالب. (6

                                                           
11 Ibid,Dr. Imam Asrori. h:2  
11 Ibid,Dr. Imam Asrori, h: 3 



17 
 

 
 

اللعبة تساهم على اخرتاع املنافسة السليمة والكشف عن العالج ىف  (4

 املرتاحة. استخدام اللغة بالطبيعي عند احلالة

 اللعبة ميكن استخدامها ىف عدة األحوال وىف املهارات اللغوية. (5

 اللعبة تعطى التغذية االسرتجاعية للمدرسّي (3
 .45اللعبة ترقى مسامهة الطالب كاملة (7

رتبوية إما لغة األم بالنظرية ال ومبدأ التعلم بعملية اللعبة واللعبة بالتعلم مناسب

أم لغة ثانية. والنظرية الىت تقول إن قدرة املرء على استخدام اللغة أكثر حصوال 

عليها من عملية االكتساب الطبيعي. ولذا ينبغى أن تكون هناك عملية التعلم 

داخل الرمسي سوى العملية الرمسية حىت تكون عملية اكتساب املعلومات واملهارات 

 وية تقع طبيعية ىف نفس الطالب.اللغ

ومن الكيفيات لبناء الصفوف داخل الرمسية استخدام اللعبة اللغوية. بناء 

على ذلك احتيج كتاب يؤكد على تقدمي األمثلة املعقدة عن منوذج اللعبة. ولذا أن 

ذلك الكتاب مستخدم كوسيلة تعلم اللغة العربية حيث أن املبدأ املستخدم "التعلم 

 اللعبة واللعبة بعملية التعلم".بعملية 

 فوائد اللعبة اللغوية العربية .6

                                                           
15 Ibid,Dr. Imam Asrori. H: 2 
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ال يكون كل تعلم حيتاج إىل اللعبة وال تكون اللعبة مستهدفة على تسرع 

عملية التعلم بل اللعبة املستفادة هبا تستطيع أن تزيد التنوعات واحلماسة والرغبة 

اهلدف أى  ول علىىف التعلم. اللعبة ليست غاية اهلدف بل كانت وسيلة للحص

 لرتقية نوعية التعلم.

وشكى بعض املدرسّي حيث أن دوافع تعلم الطالب خافضة بالرغم أن 

يستخدم عدة الطرق. وتطبيق اللعبة إحدى اخليارات لرتقية دافع تعلم الطالب. 

وزعم بعض الناس أن اللعبة والتعلم وجهتان مضاعفتان، وقالوا إن اللعبة تنقص 

ك الرأي نقيض برأي األوالد حيث أن اللعبة مرحية وعملية وقت الدراسة بل ذل

 التعلم مملة.

 اللعبة الصحيحة عند سويانتو تبىن عملية التعلم املرحية واجلذابة ومقوية التعلم

 بل ألة االختبار، وىف أثناء اللعبة أصبحنا متأكدين بقوتنا الكاملة.

 أجسادنا لرياضة ا ي ىفالتسلية غري حمجوبة تستطيع أن تفرج اإلندورفّي اإلجي

صحة اجلسم، وبعض األخرين يعربون أن االبكتار األعلى ىف أنفسهم حمصول عليه 

ة. بعملية اللعبة. التعلم بعملية اللعبة يستطيع أن خيرتع السرور وعطاء املسامهة الكثري 

 ومن النتائج احملصولة عليها باستخدام اللعبة عند التعلم فيما يأتى :

 يث أنه حيرنج عملية التعلم أحيانا.إلزالة اجلد ح (6
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 إلزالة اإلعصاب عند التعلم. (2

 لبناء التوريط الكامل. (6

 لرتقية عملية التعلم (4

 لنباء ابتكار النفس (5

 للحصول على اهلدف دون الوعي. (3

 للحصول على حقيقة التعلم من خالل عملية اخلربة (7

 لبناء الرتكيز على نفس الطالب. (9

ويق. واملرتاح واملتاع املكثف واجملرد من التشتكون اللعبة تشتمل على السرور 

وهذه اللعبة هلا عالقة وثيقة بتعبري النفس، التلقائي وبناء النفس على مواجهة 

املنافسة وقبول الفوز واهلزمية وحتقيق النفس. ولذا أن اللعبة هتدف إىل إنضاج 

نها مالطالب، وحيصل الطالب على خرباء احلياة الكثرية خالل عملية اللعبة 

 املستقل بالنفس، الشجاعة، االشرتاكي، القيادة والوعي على حقيقة النفوس.

به الخرتاع عملية التعلم املرحية ال الضوضاء. واملراد بالفرح أن السرور يقصد 

هنا وجود الرغبة ىف التعلم واالشرتاك الكامل واحلصول على املنفعة والفهم )السيطرة 

الطالب وذلك الفرح ينتج حالة جديدة. واخرتاع  على املادة( والقيمة الىت تفرح

 الفرح أهم من األسلوب أو التقنية والطريقة والوسيلة.
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والبحوث املتأخرة اكتشفت احلاصلة املمتازة عما يتعلق بالتعلم واملخ.  عملية 

التعلم والتعليم تصبح فعالة حينما يتعلم املرء بالسرور، وهذا االصطالح عند 

Georgi Lazanov ن بلغاريا "البناء عن االستهواء اإلجيا ي". وعملية إسراع التعلم م

حمصولة عليها بوجود اجلو املريح. ومن الكيفيات لبناء الفصل املريح مبا اقرتح عليه 

Lazanov 43استعمال املوسيقي. 

 هدف استخدام اللعبة اللغوية  العربية .4

فيما يأتىهناك أهداف استخدام اللعبة اللغوية ىف عملية التعلم   

 لتهيج املعاملة اللفظية مع الطالب (6

لكل طالب يعرب أرائهم وجداهلم عما يتعلق بالدرس. ينبغى لكل طالب أن يتورط  

كامال عند أداء اللعبة حىت يشعر كل طالب بأنه حتتاجه جمموعة أخرى ويقوم 

 باالتصال وتعبري األراء لكل منهم.

 لزيادة الفصاحة وثقة النفس (2

 تساعد على ترقية املهارة اللغوية )الكالم( لدى الطالب، وهذه اللعبة اللعبة اللغوية

تساعد الطالب على حل املشكلة عند التعلم بالطريقة التقليدية ويتيسر الطالب 

                                                           
16 Ibid,Dr. Imam Asrori . H: 2 
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عند التعلم وحيصلون على ثقة النفس، ألن من خصائص تلك اللعبة مرونة وميكن 

 استخدامها ىف عدة األهداف الرتبوية.

 لدرسلتجهيز موقع ا (6

اللعبة معاملة بّي الالعبّي بطاعة النظم اخلاصة للحصول على األهداف املعينة. 

 وحينما استعملت اللعبة للحصول على اهلدف الرتبوي فموقعها وسيلة تعلمية.

 ألة إلزالة السئم (4

وشعر كل طالب بالسئم والنعاس واجلوعان والسيما ىف أثناء النهار وحينئذ حيتاج 

ىت م اللعبة اللغوية الخرتاع التسلية ليفرح الطالب عند التعلم حاملدرس إىل استخدا

ال يشعروا بالسئم والنعاس واجلوعان. ولذا أن اللعبة اللغوية تغري احلالة غري املرحية 

إىل احلالة املرحية حيث أن تلك اللعبة هلا نظام عادل ومنافسة هتيج الطالب ألداء 

 جة.املنافسة السليمة وتقدمي التعليق واحل

 ألة الصلح والتقوية والتمرين (5

ة وكيفية أداء اللعبة ىف التعلم فيما يأتى : على حسب اهلدف. وتنتفع اللعبة ألنشط

 الصلح والتقوية والتمرين ىف عملية التعلم والتعليم.

وىف الواقع أن كثريا من الطالب ال يزالون غري قادرين على مواجهة املشاكل 

) املشكلة ىف مهارة الكالم والكتابة واالستماع(، وتلك املشاكل ميكن معاجلتها 
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متدرجة خالل استخدام اللعبة اجليدة. )فتح اجمليب ونيل الرمحوايت، 

2166:41:44.) 

 املداولة ىف استخدام اللعبة .5

( 6ن أساسيان حّي استخدام اللعبة عند عملية التعلم، ومها : )هناك سؤاال

( كيف استخدام اللعبة؟، بالنسبة إىل السؤال األول اقرتح 2مىت استخدام اللعبة؟ )

( فيما يأتى، من املستحسن أن استخدام اللعبة ىف 6891عليه هداية وتاتانج )

للعبة ىف أخر الدراسة. أول الدراسة أو عند الوقت املرتاح. ورأى أن استخدام ا

( حيث أن استخدام 6891واختلف رأيه برأي هداية وتاتانج، م.ج كالوم )

اللعبة ال ينبغى ىف أخر الدراسة بل ميكن استخدامها على حاجة املدرس. بالنسبة 

( على رأي واضح حيث أن 6881إىل وقت استخدام اللعبة اقرتح ريساكوتا )

لرتكيز وجتذيب اهتمام الطالب وإزالة السئم استخدامها ميكن ىف أول الدراسة ل

بعد أداء التعلم وميكن استخدامها ىف أخر الدراسة لالختتام املريح. وميكن 

 للمدرس أن يستخدم اللعبة لتدريس الرتكيب واملفردات واملهارات األخرى.

ىف تأليفه   Ur Dn Wrightوالرأي الذى قدمه ريساكوتا يؤيده ما قال 

شطة" حيث قالوا إن استخدام مصطلح "مخس دقائق" ميكن "مخس دقائق لألن

أدائه ىف أول الدراسة. وبتناسب اللعبة مبوضوع الدرس يرتقى محاسة تعلم الطالب. 
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وأداء تلك اللعبة قبل ابتداء الفقرة األخرى. واستخدام اللعبة تقام هبا ملراجعة 

ب بعد عملية لطالاستيعاب املفردات املتعلقة بالنص، وتلك األنشطة تنقص ملل ا

بناء على البيان .ينما أن يقوم به املدرس بالسرورم. ويصبح التعلم فعاال حيالتعل

السابق أن اللعبة ميكن استخدامها ىف أول الدراسة أو ىف األثناء أو ىف أخر 

 الدراسة، وعلى كل شيئ أن استخدامها بالنسبة إىل الوقت املهيئ.

املهتمة هبا عند استخدام اللعبة ( األحوال 6891وضح هداية وتاتانج )

 :47فيما يأتى

 .تلك اللعبة تبحث عن الطريقة للحصول على هدف التعلم 

 .كل لعبة هلا نظام واضح ميتثل به كل جمموعة 

 تقسيم اجملموعة معتدلة 

  بتوريط الطالب الكثريين )فاملشاهدون يتوظفون لتنظيم الوقت وحساب

 النتيجة وغري ذلك(.

 وى قدرة الطالباللعبة مناسبة مبست 

  يدور املدرس لتنظيم اللعبة واحلث على الرغبة ىف أداء اللعبة والسيما للطالب

 )املسرور بل يكون متشددا(

                                                           
17 Ibid,Dr. Imam Asrori.H: 2 
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 .ينبغى للمدرس أن يوقف اللعبة حينما يتمتع الطالب هبا 

 األحوال الىت ينبغى أن يهتم هبا املدرس فيما يأتى:

 .اللعبة ال تكون صعبة وال عكسها 

 الكلمة املستخدمة يعلمها املدرس قبل عملية اللعبة. املفردات أو 

 إشارة عملية اللعبة واضحة 

 .ال يصلح املدرس األخطاء عند عملية اللعبة لكى ال تعرقل تلك العملية 

 .حينما وقعت الصعوبة يساعد املدرس على حل تلك الصعوبة 

 49ا:هبا املدرس سوى ما قدمه ريساكوتوهناك األحوال الىت ينبغى أن يهتم 

 عدد الطالب 

 العمر 

 مستوى القدرة 

 موضوع الدرس 

 حال سكولوجي الطالب 

 الضوضاء الذى ميكن حدوثه عند عملية اللعبة 

                                                           
18 Ibid,Dr. Imam Asrori  : 2 
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 االهتمام 

 .الوقت املهيئ 

 دور املدرس ىف أداء عملية لعبة اللغة العربية .3

يكون دور املدرس ضروريا هدفا إىل تيسري عملية اللعبة، ومن أداور 

 اللعبة اللغوية فيما يأتى: ووظائف عند أداء عملية

 االستعداد الناضج 

ينبغى للمدرس أن يعّي نوع اللعبة املستخدمة واملهارة اللغوية املطلوبة 

ونوعية املادة الدراسية. ينبغى للمدرس أن يتأكد بأن طالبه فامهون بالدور 

 الذى يؤديه. وكذلك اهلدف النهائي املطلوب.

 املدفع واملعلق 

لطالب عند أداء اللعبة اللغوية واملكافائة والسيما الدافع ضروري لدى ا

املدح بالكلمة على جناحهم ألن املدح يتأثر ىف تقدم تعلم الطالب، وهم 

 حيتاجون إىل التعليق البنائي واإلصالح والتبّي مدة عملية اللعبة.

 املقونم 
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يكون مقونما وحاكما عارفا، يقوم املدرس بتقومي أخطاء الطالب واضحا 

ز للمدرس أن يفقش محاسة الطالب ولذا ينبغى له أن يقوم بالتقومي والجيو 

 جيدا ويدل على موقع اخلطاء واإلصالح.

 التسجيل عن مجيع أنشطة اللعبة اللغوية 

ومن املستحسن أن يسجل املدرس األحوال الضرورية مدة عملية اللعبة 

عاونة مب هدفا إىل تيسري عملية التقومي والتبّي. وميكن املدرس أن يستعّي

 الطالب.

 املشرف 

يكون دور املدرس ىف اللعبة االتصالية ضروريا جدا، وموقعه سوى ذلك 

موجنه. ولذا ال جيوز للمدرس أن يكثر نشاطا بدال من الطالب هدفا إىل أن 

يكون أكثر نشاطا لدى الطالب. ينبغى للمدرس أن يبّي النظام واالجتاه 

  يشعر كل طالب بذلك النظامبة حىتواهلدف املطلوب ىف كل عملية اللع

 لعبة إمالء رسالة الصورة .4

 يف كتابه د.ر امام أسروريالتعليمية الىت ذكرها  ألعاباسم احدى  يه

 بناء هذه اللعبة هتدف إىل. اجلمل مطابقا الصورة ب ميلئو الطالوعمليتها يكون 
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لصورة وقطعة اواألدوات املستخدمة يف هذه اللعبة يعين قدرة الطالب على الكتابة. 

 48القرطاس.

أما الصورة هي ألة بصرية مهمة ألهنا تصور  الشكل البصري احلقيقي عن 

الصورة هى رسم وصورة مستخدمة ىف تقدمي عملية . املسألة الىت تصورها

وهي سهلة يف أخذها. والصورة جتعل الطالب إلجياد الرأي واملعلومة 51.التعلم

ليزية تخدمة يف تعلم اللغة العربية و اللغة اإلجناملوجودة فيها. والصورة هي وسيلة مس

والرتبية الدينية اإلسالمية والسرية واإلقتصادي واإلجتماعي وغري ذلك. والصورة  

كالوسيلة البصرية ليست زينة اجلدار فقط. وفهم الطالب الصغار والبالغّي عن 

 الوسيلة البصرية خمتلفة.

درس مهارة الكتابة من حيث أن امل اللعبة بإمالء رسالة الصورة كيفية لتطوير

يأمر الطالب بصناعة الكلمات على حسب الصورة. واملراد بالكلمة هنا ما يناسب 

بالقواعد املتعلمة مثال اجلملة االمسية )فالصورة الىت أعدها املدرس ما يناسب باجلملة 

 :االمسية يعىن املبتداء واخلرب(، مثاله صورة تالية

 
 
 

                                                           
29 Dr. Imam Asrori, Aneka Permainan Penyegar Pembelajaran Bahasa Arab, Hilal Pustaka, 

Surabaya: 2118  
51 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Humaniora, Bandung,2111,h.17١  
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 ومن خطوات عملية هذه اللعبة فيما يأتى:

 يقسم املدرس جمموعة الطالب إىل عدة اجملموعات  (6

 يوزع املدرس الصورة إىل كل جمموعة. (2

كل جمموعة يكتبون القصة على حسب الصورة، واجلملة املكتوبة مناسبة  (6

 بالقواعد.

 الىت كتبوها إىل جمموعة أخرى. ملكل جمموعة يقرؤون اجل (4

 على إشراف املدرس. احلاصل ناقشالطالب ي (5

هذه اللعبة يسمى بإعتبار الصور. كما كتب يف املقالة عن تعليم اللغة العربية 

بطريقة اللعبة الرائعة. ألن اخلطوات عملية هذه اللعبة مساوي كما اللعبة امالء الرسالة 

 56الصورة.

                                                           
51 http://www.al-arabiyyah.com/2115118/pembelajaran-bahasa-arab-dengan-metode.html?m=1 
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 نالكتابة على حسب الصورة، عسى أن تكو  ةهذه اللعبة هتدف إىل تطور مهار 

لة لدى الطالب. وهذه اللعبة مناسبة باملرح القواعدهبذه اللعبة تساعد على ترقية 

   52املتوسطة واملرحلة املتقدمة.

 القواعد .5

القواعد مجع قاعدة، وهي يف اللغة: األساس، فقاعدة كل شيء هي أساسه، ومن 

ألمور ا ذلك قواعد البيت؛ أي: أسسه، وهي يف األمور احلسية إال أهنا استعملت يف

 56.املعنوية، ومن ذلك قواعد العلوم. والقاعدة: ما يقعد عليه الشيء؛ أي: يستقر ويثبت

اصطالح ا: مبعىن الضابط، وهي األمر الكلي املنطبق على مجيع جزئياته. القاعدة       

والقاعدة النحوية قاعدة كلية؛ كالفاعل مرفوع، واملفعول منصوب...إخل، والقاعدة الكلية 

عناها حكم ا كلي ا ينطبق على جزئيات كثرية، أو القاعدة: هي قضية كلية منطبقة يكون م

على مجيع جزئياهتا، وال ذي يظه ر أن القاعدة أكثرية ال كلية. والقاعدة: تعبري عن شيء 

الحظه الباحث، وكان عليه أن يصفه بعبارة خمتصرة بقدر اإلمكان، ويرى السيوطي أن 

 بواب شىت، وهي "وصف لسلوك معّي يف تركيب اللغة". القاعدة جتمع فروع ا من أ

                                                           
51 Asrori. Imam, Aneka Permainan Penyegar Pembelajaran Bahasa Arab, Hilal Pustaka, 

Surabaya:2118. 
 بريت، طبعة املئوية األوىل ، دار املشرق املنجد ىف اللغة واألعالم 51
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وقواعد النحو العر ي " قانون لغوي، وهذا القانون اللغوي دستور عر ي عام، وهو 

 نتاج مجاعي مشرتك بّي القادرين على االستقراء واالستنتاج، مث التقنّي والتقعيد، فاألصل

ينه، صل واحد وهدف واحد بعيف كل علم أن يكون مجع ا جلهود متقاربة جمتمعة على أ

فإذا كانت البصرة سباقة  إىل تقنّي العربية فإن للكوفة فضل اإلكمال واإلمتام يف كثري 

 .من األحكام

وقد بدأت أوىل خطوات وضع القواعد النحوية مبرحلة مجع اللغة اعتمد فيها 

ب إطار ا ر العلماء على السماع شفاهة  من أفواه العرب أنفسهم، فقد حدد اللغويون الع

مكاني ا يقبلون منه اللغة، فخصوا أماكن وقبائل بعينها لتوغلها يف العروبة والفصاحة 

ومتكنها؛ كقبائل وسط اجلزيرة العربية، وابتعدوا عن اعتماد ما جاء على لسان القبائل 

الواقعة يف أطراف اجلزيرة واملتامخة للفرس أو الروم...إخل، وحددوا إطار ا زماني ا ينتهي 

رابع نهاية القرن الثاين اهلجري للقبائل اليت يف أطراف اجلزيرة العربية، وحىت هناية القرن الب

 .بالنسبة للقبائل الواقعة يف وسط اجلزيرة العربية

مث جاءت بعد ذلك مرحلة فحص ومتحيص اجملموع اللغوي، وبدأت خطوات 

ع دأ متأخر ا عن مجمرحلة وضع القواعد النحوية، فمن املؤكد أن وضع القواعد قد "ب

اللغة؛ ألنه ال ميكن القيام به من دون مادة توضع حتت تصرف النحوي، وذلك ألن 

تقعيد القواعد ما ه و إال فحص ملادة لغوية مت مجعها بالفعل وحماولة تصنيفها واستنباط 
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األسس والنظريات اليت حتكمها"، وبعد أن استقرأ النحاة العرب ما ورد هلم من نصوص 

اختذوا مما كثر شيوعه وزادت نسبة وروده مقياس ا يؤسسون عليه القاعدة، اللغة 

 .ويستنبطون منه الصحيح املقبول

ويؤكد كثري من العلماء أن علم النحو العر ي " نشأ يف العراق يف صدر اإلسالم 

ي ألسبابه نشأة  عربية  على مقتضى الفطرة، مث تدرج يف النمو والتطور متشي ا مع سنة الرتق

ىت اكتملت أبوابه، غري مقتبس من لغة أخرى ال يف نشأته وال يف تدرجه "، كما يؤكد ح

بعضهم أن علم النحو " قد استكمل أسبابه، وأن أسسه قد رسخت، وقواعده قد 

وضعت، وأهله قد ضربوا يف مناكبه، فوصلوا فيه إىل الغاية منه، وقد أفسحوا اجملال ملن 

م د من شيوعه ويضيف إليه ما يرى أنه جدير بأن يضأيت بعدهم أن ينظم مسائله، وحيد

إليه، ويديل برأيه فيما وصل إليه سابقوه، وباجلملة يعمل فكره فيه؛ فهم ا وهضم ا 

ا وتوضيح ا  .وتفريع ا وتنقيح 

ومما ال شك فيه أن كل مجاعة لغوية لديها رغبة يف وجود قاعدة، وإىل جانب 

خمتصة يتخذها أعضاء اجلماعة اللغوية قبلتهم هذه الرغبة اجلارفة يف وجود سلطة 

وحكمهم يف كل ما يعرض هلم من مشكالت لغوية، توجد رغبة اجتماعية أخرى، وهذه 

 .54هي رغبة السواد األعظم يف وجود قواعد لغوية حمددة خمتصرة

                                                           
51 http://www.alukah.net/Home/Search/q/tb1KfZhNmC1YjYp1i51K8, 1227 -21-11/11:12 

http://www.alukah.net/Home/Search/q/tb2KfZhNmC2YjYp9i52K8,22-02
http://www.alukah.net/Home/Search/q/tb2KfZhNmC2YjYp9i52K8,22-02
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قواعد إحدى العلوم املهمة يف اللغة العربية، كما قال عباس حسن" إن األئمة 

واخللف أمجعو قاطعة على أنه شرط يف رتبة اإلجتهاد. و أن اجملتهد لو مجع  من السلف 

بيل ملعرفتها سكل العلوم مل يبلغ رتبة اإلجتهاد حىت يتعلم النحو فيعرف به املعاىن ل

كذلك للعلمّي الذي يعلنم اللغة   55هاد متوقعة عليه ال تتم إال به". بغريه فرتبة اإلجت

 جب هلم أن يستعيبوا على النحو.العربية يف ممؤسسة تربوية و 

 سري درس النحو :

 حوار وصور مثل الدروس األساسية. .1

 غرض ) مرة أو مرتّي( .2

 تكرار وفهم، فالتدريب النمطى النحوى اليعرض جديدا من املعلومات. .3

استثمار: ىف شكل أسئلة ومتوينات ختتلف عن التعريفات النمطمية  .2

 53االعتيادية.

القواعد النحوية هي عصمة لسان و القلم من اخلطأ، أما أهداف عامة  التعليم 

 فدرس القواعد وسيلة لسالمة اللسان و القلم من اخلطأ.

 

                                                           
 6. ص 6املعرفة. القاهرة. جزء  دارالواىف. النحوحسن.  أباس55
 6897القاهرة،  العر ي، الفكر دار ،املعاصرة االجتاهاتدكتور ممادة إبراهيم، 53
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 السابقة اتالدراس   (ب

 البحث عن استخدام الطريقة القياسية قد قام به األخرون من قبل كما يأتى :

إلسالمى ادراسة وصفية عن الطريقة القياسية ىف تعليم القواعد باملعهد دار السالم  .6

 ، أن نتيجة هذا البهث قد وجد 6885/ 6898باتو برسورت، قدر, سنة 

أن دراسة وصفية عن الطريقة القياسية يف تعليم القواعد باملعهد دار السالم  الباحث

اإلسالمى باتو برسورت مقبول، بتلخص بعد ،إختبار وجدت إن الستعمال 

 " هو حلايلا والبحث اعد النحو.الطريقة القياسية أسهل لديهم يف أن يفهموا القو 

الطريقة القياسية بلعبة "إمالء رسالة الصورة" لرتقية القواعد لدى  فعالية استخدام

الطالب ىف مركز ترقية اللغة جبامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 

 احلايل البحثب عالقة له األول البحث .التجربييشبه  حبث هو البحث نوع ،رياو

هو نوع  واحلايل األول البحث الفرق ،الطريقة القياسية ىف تعليم القواعد وهو

 حبث وعهن احلاىل البحث أما الوصفي، البحث هو األول البحث نوع أن  البحث.

 تعليم الطريقة القياسية ىفاستخدام  عن يبحث األول والبحث. التجريىب هبش

لعبة "إمالء ب العربية للغةا القواعد ترقية عن يبحث احلايل البحث وأما .القواعد

 . رسالة الصورة"
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ري فعالية تنفيذ طريقة القياسية واإلستقرائية يف تعليم أحرف اجلزم مبعهد دينية قوت .2

، أن نتيجة هذا البهث قد وجد الباحث أن فعالية 2119باكنبارو، سوهيلة، سنة 

ينية قوتري باكنبارو دتنفيذ طريقة القياسية واإلستقرائية يف تعليم أحرف اجلزم مبعهد 

أن يستخدم طريقة اإلستقرائية جيد من طريقة القياسية يف درس أحرف اجلزم مبعهد 

الطريقة القياسية بلعبة  فعالية استخدام " هو احلايل والبحث دينية فوتري بكنبارو.

"إمالء رسالة الصورة" لرتقية القواعد لدى الطالب ىف مركز ترقية اللغة جبامعة 

به ش حبث هو البحث نوع ،لشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياوالسلطان ا

ة ىف تعليم الطريقة القياسي وهو احلايل بالبحث عالقة له األول البحث .التجربيي

 ألولا البحث نوع أن  هو نوع البحث. واحلايل األول البحث الفرق ،القواعد 

 األول البحثو . التجريىب هبش حبث نوعه احلاىل البحث أما الوصفي، البحث هو

 البحث وأما .الطريقة القياسية واإلستقرائية ىف تعليم أحرف اجلزم تنفيذ عن يبحث

 .بلعبة "إمالء رسالة الصورة" العربية للغةا القواعد ترقية عن يبحث احلايل

ترقية استيعاب القواعد النحوية عند طالب الصف الثاىن بالطريقة القياسية  .6

، أن 2161النهضة طوالب بنكينانج،رين فطرى، سنة  التدريبات دارواسرتاجتية 

الباحثة أن ترقية استيعاب القواعد النحوية عند  تنتيجة هذا البهث قد وجد

لنهضة طوالب ا طالب الصف الثاىن بالطريقة القياسية واسرتاجتية التدريبات دار
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الطريقة القياسية بلعبة  فعالية استخدام " هو احلايل والبحث بنكينانج  ناجحا.

"إمالء رسالة الصورة" لرتقية القواعد لدى الطالب ىف مركز ترقية اللغة جبامعة 

به ش حبث هو البحث نوع ،السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو

ة ىف تعليم الطريقة القياسي وهو احلايل بالبحث عالقة له األول البحث .التجربيي

هو  احلايلو  األول البحث الفرق التجربيي ،شبه  حبث هو البحث نوعو  القواعد

 عن يبحث احلايل البحث وأما .استيعاب القواعد النحوية واسرتاجتية التدريبات

 .بلعبة "إمالء رسالة الصورة" العربية للغةا القواعد ترقية

 املفهوم اإلجرائي (ج

 قيام باالختبار القبلي .1

 استخدام الطريقة  .2

 املستعملة يف هذا البحث كما يلي:وأما اخلطوات 

 الدرس بتعيّي املوضوع أو املادة الدرسية ةبدأ املعلمت (أ

 املدروسة يف الكتاب القاعدة ةاملعلمقرأ ت (ب

 القاعدة على السبورة ةاملعلمكتب ت (ج

 شرحا وافيا القاعدة ةاملعلمشرح ت (د

 وقتا لفهم املدروسة ةاملعلمعطى ت (ه
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 األمثلة يف اجلمال ةاملعلمعطى ت (و

 إىل الطالب أن حيفظوا القاعدة ةاملعلمطلب ت (ز

  الطالب مترينات متعلقة بالقاعدة املدروسة ةاملعلمعطى ت (ح

 جمموعة الطالب إىل عدة اجملموعات  ةاملعلمقسم ت (6

 الصورة إىل كل جمموعة. ةاملعلموزع ت (2

على حسب الصورة، واجلملة املكتوبة  كل جمموعة يكتبون اجلملة (6

 مناسبة بالقواعد.

 الىت كتبوها إىل جمموعة أخرى. اجلملةوعة يقرؤون كل جمم (4

 كل جمموعة يقرؤون حاصلة مناقشتهم على إشراف املدرس. (5

 املدروسةخالصة  الطالب ةاملعلم عطىت (ط

 قيام باالختبار البعدي .3

 فرضية البحث (د

 عناليةففرتاض األساسي من هذا البحث هو هناك فاإل ،بناء على بيان السابق

 م اللغة العربية.يىف تعل قواعدبلعبة "إمالء رسالة الصورة" لرتقية الالطريقة القياسية ب
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 فرتاض املستخدم يف هذا البحث وهي:واإل

 فرضية بديلية: .6

 هناك فرق هام بّي نتيجة االختبار القبلي والبعدي يف الفصل التجرييب. (أ

 هناك فرق هام بّي نتيجة االختبار القبلي والبعدي يف الفصل الضابطي. (ب

 لدى الطالب بّي الذين يعلنمون باستخدام القواعدهناك فرق هام يف ترقية  (ج

 الذين يعلنمون بدوهنا.و لعبة "إمالء رسالة الصورة"

 فرضية صفرية:  .2

 ليس هناك فرق هام بّي نتيجة االختبار القبلي والبعدي يف الفصل التجرييب. (أ

 صل الضابطي.فليس هناك فرق هام بّي نتيجة االختبار القبلي والبعدي يف ال (ب

تخدام لدى الطالب بّي الذين يعلنمون باس القواعدليس هناك فرق هام يف ترقية  (ج

 الذين يعلنمون بدوهنا.و  قواعدلعبة "إمالء رسالة الصورة" لرتقية ال

 

 

 

 

 

 

 

 


