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مقدمة

خلفية المشكلة.أ

كانت يف عملية التعلم ثالثة أنواع، وهي املدّرس والطالب واملادة. فاملدرس عند أمحد تفسري وهو 

ال بد للمدرس أن يستطيع أن يبلغ املادة إىل 1من الذي مسؤول على حصول منو معرفية كان أو حركية.

الطالب، وعلى سبيل ذلك أنه حمتاج إىل األشياء اليت متكن لتحقيق األهداف هذه؛ ومنها الطرق واملناهج 

واآللة واملداخل.

ليس للمدرس أن 2إن املدرس مفتاح عملية التعلم، وهذه ألن يف كل أعماله موجود جناح الطالب.

ت فحسبه، بل البد عليه أن يفهم طريقات التعلم أيضا (فإن الطريقة سبيل لنيل أهداف يفهم بعض املادا

التعلم) الستمرار حتول واستيعاب أهداف املادة. وينبغى عليه أن يفهم الطريقة اليت سيستعملها باجلّد، ألن 

عض الطرق وكذلك وجب عليه أن يعطي اجلهد يف اختيار ب3جهله عنها سيؤثر إىل احلماقة الكثرية.

لتعليم املوضوعات ااستخدامهالطرقتماما إذا لن يكون أكثر الكثرية؛ ألن يف كل منها مزايا وعيوبا حىت 

وذلك ألن واحدة . التعلمأهدافتحقيق أقصى قدر منساملناسبة الطرقسوف تستخدم . اليت ال تناسب

.هي كوسيلة من وسائل التعلم يف توجيه النجاح يف حتقيق األهداف التعليميةهامن وظائف

ف تنفيذ األنشطة لتحقيق ن الطريقة وسيلة لتطبيق العمل لتخفيأيف القاموس االندونيسيكان 

ا دداحملدف اهل ، شركة  شخص للوصول إىل وجهة معينةا اذهاملسار الواجب اختّ . وقال حممد يونس أ
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ينطوي على وجود تسلسل عرفنا بأن الطريقة ية أو تعلما أو غريها. وإذا كان األمر ذلك، كانت أو جتار 

4.العمل املقرر، ونتائج التجريبية املنهجية العلمية من أجل حتقيق األهداف املخطط هلا

يف ةعاليالثانوية والدارس الدينية بعض ميف الواجبةدروس اللغة العربية واحدة من املوضوعات 

الطرق واملناهج ذلك ألن . قيلكدروس اللغة العربية اليت قدمت هي حصريةكانت ومع ذلك،  . اندونيسيا

مملة املستعملة العربية طريقات تعلمظم وكثري من معليسوا على دراية. و أعجب الناس يف الغالب املستعملة 

5.السياقيةو متنوعةوغري

القواعد حىت يتفكروا بأن تعلمها صعبة، وادمساوي تالعربيةأنينعتقدكان أكثر املسلمني هم ي

القواعد بدال التدريس القدمية يف تدريس طريقةكز أيضا على ر وتته.طريقاستعمال بسبب أخطاء يف وهي

6من التعبري واملطالعة واإلمالء.

واملعادلة إحدى طريقات تستخدم لتدريس علم النحو، وهي طريقة حمدثة من بعض الطريقتني 

أي ستمرةاملمن خالل بناء اجلملة القدميتني ومها القياسية واإلستقرائية. فاملعادلة طريقة لتدريس القواعد 

7املوضوع اخلاص.النص الوارد يف 

حينما علم مادة النحو قد قام ببعض األمورالتالية:إن املدرس يف املدرسة العالية باملعهد احملسنني

قد قام املدرس بدرس دروس النحو..1

قد شرح املدرس أمام الفصل عنها..2

قد قام املدرس بإعطاء األمثلة الكثرية فيها..3

قد قام املدرس بإعطاء التمرينات املناسبة للطالب..4
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قد طلب املدرس الطالب على حفظ القواعد اليت مت تدريسها..5

ا وأن يكونوا قادرين  وعلى سبيل ذلك، البد عليهم أن يقدروا على وضع الكلمة مناسبة إلعرا

م ال يقدرون على ما وجب عليهم وكانت  على القيام بالتمرينات اليت مت تدريسها. ولكن الواقع، أ

لدرسة التمهدية نتائجهم ناقصة. وانطالقا على النتائج اليت حصل عليها الطالب و اليت فامت الباحثة با

يف تلك املدرسة فوجدت الباحثة الظواهر االتية وهي :

بعض الطالب ال يهتمون بالواجبات املنزلية عن مادة النحو..1

بعض الطالب ال يقدرون على إجابة التمرينات املستخدمة..2

ا..3 بعض الطالب هم ال يقدرون أن يضعوا الكلمات املناسبة إلعرا

يغشون على إجابتهم يف اإلمتحان.هم بعض الطالب الذين .4

.5نتائج النحو لدي الطالب أقّل من .5

ا الباحثة بعضها متؤثر بالطريقة املستعملة اليت غري مناسبة. وهذه بسبب   فإن الظواهر اليت وجد

كون املدرس مل يعطي جهده يف اختيار بعض الطرق الكثرية يف تعليم درس النحو. وبذلك، أرادت الباحثة 

ترّقي نتائج تعلم النحو لدى طالب مبدرسة العالية من املعهد احملسنني رميبا ملينتاع بالبحث التجريّيب أن 

العالية طالب صف الحدية عشر بالمدرسةعالية طريقة المعادلة لترقية نتائج تعلم النحو لدى "فيعىن 

.من المعهد المحسنين ريمبا ملينتاع منطقة راكن هيلير"

المشكالت.ب

المشكالتتقديم .1

وجدت الباحثة الظواهر الكثرية بالنسبة على خلفية املشكلة، وهي :

مل يفهم الطالب على ما قد شرح املدرس.)1



يعتقد الطالب أن تعلم علم النحو كان من الصعب.)2

.جداناقصةقواعد العلم فهمعلى لدي الطالب زال القدرة تال )3

طريقة املعادلة.مل يقم املدرس فيها بالبحث العلمي على فعالية )4

تحديد المشكالت.2

ولكثرة املشكالت املوجودة يف هذا البحث مل تستطيع الباحثة أن حتليلها كلها. وبذلك، 

باستخدام طريقة تعلم النحو لدى طالبأرادت الباحثة أن حتدد املشكالت على ترقية نتائج

املعادلة.

تكوين المشكالت.3

عشر ةدىحلصف اهل كانتطريقة املعادلة فعالية لرتقية نتائج تعلم علم النحو لدي الطالب 

؟مبدرسة العالية من املعهد احملسنني رميبا ملينتاع منطقة راكن هيلري

أهداف البحث وفوائده.ج

أهداف البحث.1

 صف احدى ملعرفة فعالية استخدام طريقة املعادلة يف ترقية نتائج تعلم علم النحو لدي الطالب

.عشر مبدرسة العالية من املعهد احملسنني رميبا ملينتاع منطقة راكن هيلري

فوائد البحث.2

لرئيس المدرسة)1

هذه من أجل اإلقرتاحات للمدرسة لتحديد طريقة التعلم لرتقية نتائج الطالب باستخدام

الطريقة.



للطالب)2

نتائج تعلم علم النحو.هذه الطريقة لرتقية

للمدرس)3

لزيادة املعرفة عن استخدام هذه الطريقة لرتقية إجناز الطالب.- 

ه الطريقة يف تدريسعلم النحو.يف استخدام هذجعامر لل- 

إن كانت نتائج هذا البحث جيدة، فكان لإلقرتاحات للمدرس يف ترقية نتائج تعلم - 

الطالب من أجل حتقيق أهداف التعلم.

للباحثة)4

وىل يف قسم لنيل الشهادة اجلامعية للدرجة األلتكميل شرط من الشروط املقررة - 

اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية تدريس

رياو.احلكومية

طريقة تعليم وتدريس النحو.عن ةزيادة معرفة الباحث- 

الدوافع في اختيار الموضوع.د

هذه املشكلة تسايرت بالقسم الذي تتعلم فيه الباحثة..1

اللغة يف قسم تدريسمن الطالب من قبلأحدمبعرفتها مل يبحثها ةهذه املشكلة اليت يبحثها الباحث.2

رياو.العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية

ض العلوم املهمة يف معرفة اللغة العربية.أن النحو بع.3

توضيح اإلصطالحات.ه



يعىن االصطالح يف هذا املوضوعن لبياةالباحثتشعر ؛لنبتعد عن األخطاء يف فهم موضوع البحث

فعالية طريقة املعادلة لرتقية نتائج تعلم النحو لدى طالب صف احدى عشر مبدرسة العالية من املعهد 

:عليه التوضيح اإلصطالحى كما يلى. فوجب ملينتاع منطقة راكن هيلرياحملسنني رميبا 

الفعالية)1

هي التعليم الذي يئود إىل درجة ممكنة من املتعلم بأقصر الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع احلصول عل 
8أكرب قدر من املكاسب الرتبوية األخرى.

طريقة املعادلة)2

اى طريقات تستخدم لتدريس علم النحو، إحدوهي طريقة حمدثة من بعض الطريقتني القدميتني وأ

أي ستمرةاملمن خالل بناء اجلملة العربيةومها القياسية واإلستقرائية. فاملعادلة طريقة لتدريس القواعد
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الرتقية)3

النتائج من الناقصة إىل اجليدة ومن اجليدة إىل املمتازة.زيادةحتسينأوتعزيزوهي 

نتائج التعلم)أ

وهي قدرة الطالب يف فهم العلم بعد اشرتاكهم يف كيفية تعلمه.

النحو)ب

10وهو علم يعرف به أشكال الكلمات العربية منفصلة كانت أو مركبة.

املدرسة العالية من املعهد احملسنني)ت
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رميبا رمسية حتت رعاية وزارة الشؤون الدينية اليت كانت يف قريةوهي إحدى املدارس العالية ال
.ملينتاع منطقة راكن هيلري


