
الفصل الثاني

تدراسة نظريا

المفهوم النظري.أ

فعالية.1

كان كثري من العلماء الذين قاموا بالتعريف الكثرية املخلفة عن الفعالية. وشرح القاموس 

ا وجود التأثري أي األثر والقوية والفعالة واحلاصل. وإذا كان األمر مثل ذلك فكان  اإلندونيسي املبسوطة أ

وجود املالئمة أي املناسبة بني األعمال واألهداف املقررة. وهي كيف كانت املنظمة حتصل التعريف هلا 

على استخدام املوارد يف جهدها على حتقيق األهداف اإلجرائية.

ا متعلقة بتنفيذ مجيع الواجبات األساسية وحتقيق  وبالنظر إىل التعريف السابق، نستطيع أن نقول أ

املشاركة النشطة من مجيع األعضاء. وبذلك، كانت فعالية استخدام طريقة األهداف وحق األوقات وكون

املعادلة هي كون حق األوقات واملشاركة النشطة من الطالب واستفادة املوارد ومصادر التعلم لتحقيق 

أهداف التدريس والتعليم.

أو وضعها من قبلقدباملقارنة بني مستوى اإلجناز من اخلطة اليتأما مشكلة الفعالية أحيانا متعلقة 

1املقارنة بني النتائج الفعلية مع النتائج املقررة.

مفهوم الطريق.2

1 Dr. E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, PT. Remaja Rosdakarya: Bandung, 2004, hal. 82



الطريقة التعليمية بشكل عام هي األشياء اليت كانت يف كل عملية التعليم والتعلم. البد على كل 

وإذا ليس عملية التعليم والتعلم أن تكون األعمال ومشمل بعض احلكم والوسائل واألشكال العرضية،

ا غري ممكن. ولذلك، ينبغي علينا أن  فيها (عملية التعليم والتعلم) األعمال لتقدم األشياء على الطالب فإ

نأيت التعريف عليها بالنظاميات العامة باختيار وإعداد وعرض املواد اللغوية. وكذلك البد علينا أن نتفكر 

2املستعملة واملداخل األساسية.يف حتقيق الطريقة حىت التكون الشذوذ بني الطريقة 

طريقة التلعم هي اخلطة اإلمجالية املتعلقة خبطوات شرح املادة على سبيل اإلجرائي، ال تتعارض وال 

ا اخلطوات العامة عن تطبيق النظريات اليت كانت يف بعض  ختتلف على املداخل. ومنكن أن نقول أ

س عن املهارات اخلاصة اليت البد أن يعلمها إىل الطالب، املداخل املعينة. ويف هذه املستويات خيتار املدر 

وكذلك عن املادات  املشروحة وترتيبها.

ا قد كانت يف مستويات تنفيذ امليدان. فمستويات التنفيذ  إن الطريقة جاهزة للعمل عن املدخل أل

الفة على املداخل هي البيان عن اإلفرتاضات أو القائمة املذكورة يف كل املداخل. وهلذا، ال جتوز خم

3األساسية بل كان متقاوية بينهما يف تلك اإلفرتاضات.

ومفهوم طريقة تدريس اللغة العربية هي الكيفية املستخدمة لتقدمي مادات العربية كي تكون ساهلة 

. وكان التعليم واملتعلم غري النظري زيدا من املعىن واالنطباعيف التفقه. ولكن هناك أمر مهم أي إعطاءامل

4فحسبه بل كان التشغيلية.

كان العلماء يفرتضوا عن الطرق التعليم كالعلوم احملتاجة إىل غريها ومساعدة األخرى يف عملية 

ا كاحملايد والعامة وليس فيها األشياء األخرى إال نفسها بل كانت فيها العناصر  التعليم. وكذلك كو

2 Abdul Hamid, op.cit., hal. 3
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التعليم ألن هناك كثري يكون تعسفيا يف اختيار طرقوينبغي أالاملبتكرة اليت متكن استعماهلا يف الفصل. 

فيما يأيت :(Winarno Surakhmad: 1979)) 1979من الدوافع املأثّرة. كما قال وينارنو سو رمحة (

األهداف مع مجيع أقسامها املختقفة.1

ا املختلفة.2 الطالب مع مجيع قدر

احلاالت مع مجيع ظروفها املختلفة.3

ونوعيته املختلفاملرافق مع مجيع الكمية.4

5خاصة املدرس مع مجيع مهاراته املختلفة.5

وأما الطريقة يف عملية التعليم كالقوانني للمدرس يف إلقاء املادات إىل الطالب على سبيل حتقيق 

أهداف التعليم. فالطريقة املثلى قادرة يف حتقيق األهداف املقررة سهلة وإنقاذا وال تصاعب على الطالب 

يف فهم الدرس.

وليس الطريقة املتممة يف كل عملية التعليم ألن فيها املزايا والنقصان. ولذلك، ليس الطريقة اجلامدة 

بل تطورت الطرق التعليم كما تطور عمر الطالب ومستوى تفكريهم ومناسبة على املادات املرادة. فوجبت 

خبالل تطور العقل.على الطريقة التعليمية مشاركة بالقواعد القياسية املستنبطة عن العلماء 

مفهوم طريق التدريس.3

ال احلارجي  طريق التدريس ميفهومها الواسع تعين جمموعة األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم ا

ا وفق هذا التعريف أكثر من جمر, وسيلة لتوصيل املعرفة.  للمتعلم من أجل حتقيق أهداف تربوية معينة إ

ق واحد وهو غالبا املعلم مما يفرص ىف معطم األحيان سلبية ذلك أن كلمة توصيل تعين نشاطا من طر 

5 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi. PT Rineka cipta, jakarta, hal 222- 223



املتعلم, فضال عن قصر أهداف الرتبية ىف تلقني معلومات ومعاروف مما خيالف املفهو. الواسع والشامل 

6للرتبية.

أنواع طرق التدريس القواعد

منها, وإذا كانت ليست طريقة التدريس عدفا قائما بذاته. وال هي غابة مستقلة الفائدة املرجوة 

ا تنطاقها, لكن السوأل هو هل تسبق القاعدة النص أو  الطريقة تعليم القرأة للمبتدئني أل

يسبق النص القاعدة؟ وإلجابة عن السوأل تشري إىل وجود طريقتني معروفتني مها :

طريقة القياسية .1

مثلة عليه, وهذه حيث تسبق القاعدة النص, فيبدأ املدرس بإبريرباز املطلوب مث إعطاء األ

الطريقة التسمح للمتعلمني باملشاركة, وجتعلهم جمرد متلقني, وتريد عليهم, عبئا ثقيال, 

فيضطرون إىل حفظ القواعد, دون القدرة على تطبيقيها, وقد كان يستعان على تطبيق 

هذه القاعدة حبفظ النص النحوي املوزون الذي وضعه ابن مالك جيث يسبيق التعريف 

دال عليه كقوله:املثال ال

كلمنا لفظا مفيد كاستقم                            واسم وفعل مث حرف الكالم 

ومن عيوب هذه الطريقة, السرد الذي يقدمه املعلم كشرح للقاعدة املعلنه, ألن املتعلم 

يكون ىف حلة املتقلي الذي يصغي, وقد يشرد ذهنه عن الدرس إىل يشارك أو 

لى هذا النحوي تلقينية وال تفي بلغرض املراد من التعلم.يستنتيج, فاطريقة ع

طريقة اإستقرئية.2

392ص:، السابقالمراجع د. محمود رشدي خاطر وأصدقائھ، 66



هذه الطريقة تنطلق من النص أو األمثلة إىل القاعدة, ودور املدرس فيها دور توجيهي 

إرشادي, فهو يضع املتعلمني يف جو الدرس من خالل قصة أو حكية أو حوار أو حمادثة 

تمام, وهذه هي اللحظة املناسبة لتقدمي النص الذي نعتقد  قصرية, تتضمن يضعون إليه 

ي والرتبوي من األمثلة حىت وإن كانت ذات طابع إخباري, بأنه أويف بلغرض التعليم

ومستمدة من حميط التلميذ وبيئته, فالفرق واضح بني الصغة الرتتبية لألمثلة وبني قولني 

"حيكى" مث من خالل احلكاية اليت مبستوي فهم املتعلمني يستدرجهم املعلم إىل اسخراج 

لتفكري واكتشاف احلقائق عن طريق األمثلة , وبذلط يكون قد مرن عقوليهم " على ا

املالحظة واملوازنة" كم يكون ثقد ساعدهم على اإلسهام يف أن يعرفو القواعد بأنفسهم, 

7فال تعود هذه املادة جافة وثقيلة عليهم. 

مفهوم طريقة المعادلة.1

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 

املوضوع اخلاص.النص الوارد يف 

ذه الطريقة هي: وأما خطوات التعليم 

126- 124, یوسف الصمیلي, , اللغة العربیة وطرق التدریسیوسف الصمیلي 7



س يف الفصل ويبتدء التعلم بالطلب على الطالب أن يقوموا بقراءة النصوص دخل املدر .1

وفهمها على بعض اجلملة املستمرة.

يقوم املدرس بإلقاء اإلشارات ( خط حتت كلمة معينة ) املعينة على اجلملة اليت عليها .2

القواعد اخلاصة.

ن القواعد املشتملة يقوم املدرس باستمرار الدرس بطلب الطالب أن يتخلصوا مع رعايته ع.3

يف الكلمة اليت قد أشرت عليها املدرس.

يقوم املدرس بتحقيق اخلالصة اليت إتفق عليها الطالب..4

8ويف اإلختتام؛ طلب املدرس الطالب بتطبيق القواعد املتخلصة على األمثلة اجلديدة..5

مفهوم علم النحو.2

موجودة هذه القواعد كون األخطاء يف النحو هو قواعد اللغة املوجودة بعد اللغة نفسها. وسبب 

استعمال اللغة. ولذلك، أن النحو يدرس حلفظ مستخدمها عن أخطاء إلقائها وسهلة تفقهها كما ينبغى 

يف الكتابة والكالم. فال ينبغى على الطالب أن يقوموا حبفظ القواعد نفسها، بل البد علىيهم معرفة كيفية 

ا وهكذ يعىن أن النحو وسيلة من وسائل التحّدث وال األهداف أو تطبيقها يف قراءة النصوص العربية وك تا

ومثرة علم النحو وفائده : أنه مفتاح لفهم الشريعة, وأنا صيانة اللسان عن اخلطاء ىف 9األغراض األساسية.

منا الكالم فهذه مثرة فرعية, والينبغي للطالب العلم أن جيعل غايتهصيانة اللسانعن اخلطاء ىف الكالم, وإ

يكون هذا تبعا, واألصل يكون علم النحومفتاح للشريعة وينوي طالب العلم ذلك حىت يؤجر, ألن هذا 

10العلم ليس من املقاصد وإمنا هو العلم الة ووسيلة والوسائل هلا أحكام املقاصد.

220- 219ص: ، المراجع السابقد. محمود رشدي خاطر وأصدقائھ، 8
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10Fathu Rabbil Bariyyah fii Syarhi Nadzam Al Jurumiyyah, hal. 8



مفهوم نتائج التعلُّم.3

الفصل. يف درسحققها الطالب بعد حضور الدروس أو التجارب اليت أجريت من قبل املوهي القدرة اليت
ا تنقسم إىل ثالثة أقسام؛ وهي املعرفية والوجدانية واحلركيا وأ

. واما ناحية والتقييمملعرفة والفهم والتحليلتتعلق ناحية املعرفية بنتائج التعلم الفكري املشتمل على ا
الق الطالب كاهتمامهم على الدرس واإلنضباظ وكون دوافع التعّلم وإرشاد أستاذ الوجدانية تتعلق بأخ

م على بعض املهارات واألنشطة  م. وظهر ناحية احلركية يف قدر وخلوقهم عند املباشرة بني إخوا
11النفسية.

المفهوم العملي.ب

)xكالمتغيرالمستقل (طريقة المعادلة.1

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

النص الوارد يف أي ستمرةاملمن خالل بناء اجلملة ومها القياسية واإلستقرائية. فاملعادلة طريقة لتدريس القواعد 

املوضوع اخلاص.

مرحلة اإلعدادية)أ

د املنهج التدريسإعدا)1

11 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar,hal 8



التفصيلإعداداملنهج التدريس)2

ذكر مادة الدرس)3

)مرحلة استخدامة الفصلب

دخل املدرس يف الفصل ويبتدء التعلم بالطلب على الطالب أن يقوموا بقراءة النصوص )1

وفهمها على بعض اجلملة املستمرة.

يقوم املدرس بإلقاء اإلشارات املعينة على اجلملة اليت عليها القواعد اخلاصة)2

املدرس باستمرار الدرس بطلب الطالب أن يتخلصوا مع رعايته عن القواعد املشتملة يقوم )3

يف الكلمة اليت قد أشرت عليها املدرس.

يقوم املدرس بتحقيق اخلالصة اليت إتفق عليها الطالب)4

ويف اإلختتام؛ طلب املدرس الطالب بتطبيق القواعد املتخلصة على األمثلة اجلديدة)5

)yالطالب كاملتغري امللزم (نتائج تعلم ) 2

وهي القدرة اليت حققها الطالب بعد حضور الدروس أو التجارب اليت أجريت من قبل 

ا كمثل املتغري امللزم اليت هي تؤثر  املدرس يف الفصل. وكانت نتائج تعلم يف هذا البحث لكو

ى طريقة اإلختبار.بالطريقة املعادلة، وملعرفة نتائج تعلمهم إستخدمت الباحثة التمرينات عل

مطابقا باملوضوع ومشكالت البحث، فكان فعالية طريقة املعادلة لرتقية نتائج تعلم النحو 

لدى طالب صف احدى عشر مبدرسة العالية من املعهد احملسنني جيدة إذا أصبحت على بعض 

اإلجرائيات التالية :

.إستطع الطالب أن يقوم بالتمرينات اليت استخدمتها املدرسة)أ

ا.إ)ب ستطع الطالب أن يقومو بوضع الكلمات املناسبة إلعرا



إستطع الطالب أن حيصل على النتائج املمتازة.)ت

الفرضية اإلجرئية

إنطالقا خبلفية املشكلة واإلطار النظريات فكانت الفرضية املستخدمة يف هذا البحث هي:

Ha :طريقة املعادلة ىف نتائج التعلم النحو فعالية.

Ho : املعادلة ىف نتائج التعلم النحوما فعاليةطريقة.


