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 باب الثاينال

 النظرايت

 تستخدـ كأساس للحل مسائل البحث، ت اليتذا الباب بعض النظرايىويعرض 

 قواعدومفهـو علم ال نيةىريةة الذخلمفهـو او  التعليم طريقةيتضمن مناقشة مفهـو 

 يةميالتعلطريقة  مفهوم . أ

 طريقة التعليميةتعريف  .1

منظم  اليت تعمل هبا يف القاموس اإلندونيسي الكبَت ، الةريقة ىي الةريقة

 ما مت حتديده. وبعبارة أخرى فإف الةريقة ىي وسيلة لتحقيق تنفيذ أنشةة لتحقيقو

ادلصةلح ، ديكن  منهجي لتحقيق أىداؼ معينة. ويف الوقت نفسو وفقاؿ وىو

الوصوؿ إىل ىدؼ معُت  شخص يةلب تفسَت الةريقة على أهنا ادلسار الذي سلكو

 ٔ.ة يف رلاؿ العلـو وغَتىاأو التجار  ، سواء يف البيئة

                                                           
1
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ىي األساليب ادلستخدمة لنقل  التعلم طريقةيف كتاب آخر أوضح أيضا فهم 

 ٕأو نقل ادلعرفة للةالب أو الةالب أو األطفاؿ من خالؿ نشاط تعليمي وتعليمي

  يةميالتعلطريقة أهداف  .2

جيب أف م. يمع أىداؼ التعل جيب أال تكوف الةريقة اليت اختارىا ادلعلم متناقضة

تدعم الةريقة حيث دتضي أنشةة التفاعل الًتبوي لتحقيق اذلدؼ. اذلدؼ الرئيسي 

من التعلم ىو تةوير قدرة الةالب الفرديُت على أف يكونوا قادرين على حل مجيع 

 ادلشكالت اليت يواجهوهنا.

يهدؼ إىل توفَت أفضل طريقة أو طريقة  مياختيار أساليب معينة يف التعل

تستخدـ الةريقة كوسيلة إلجياد  جاح التشغيلي للتعلم. من انحية أخرىاللتنفيذ والن

يف ىذه احلالة ، هتدؼ  جتميع البياانت الالزمة لتةوير التخصص العلمي. واختبار

الةريقة إىل زايدة تسهيل العملية ونتائج التعلم حبيث ديكن حتقيق ما مت التخةيط لو 

 ٖ.وبسهولة قدر اإلمكاف
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م ىو تقدمي يالتعل ديكن أف نستنتج أف الغرض من ىذه الةريقةمن الشرح أعاله 

يتم تنفيذه بةريقة مبهجة وسعيدة ومليئة ابلتشجيع والتحفيز حىت ديكن  م ذلكيالتعل

 للةالب قبوؿ ادلواد التعليمية بسهولة أكرب.

 اللغة العربية ميالتعلطريقة  .3

ادلعلمُت يف توفَت ادلواد يف وفًقا الحتياجات  يف تعلم اللغة العربية ىناؾ طرؽ

  الفصل. طرؽ التعلم ىي كما يلي:

 طريقة ادلباشرة ( أ

 تعليم الةالب كيفية استخداـ اللغة طريق ادلباركة ىي الةريقة اليت هتدؼ

كل يـو حتتوي ىذه الةريقة على قواعد يف  العربية للتواصل بةالقة وللمحادثة

تعليم الةالب أف يفكروا  ادلعٌتال جيوز استخداـ الًتمجة هبذا  تةبيقها ، أي

  ٗ.يف اإلندونيسية استخداـ اللغة العربية دوف أوؿ ترمجة على الفور
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الغرض من ىذا ىو أف يتمكن الةالب من التعرؼ مسبًقا على كيفية 

 ٘استخداـ اللغة العربية وبةًئا يف الكتابة والنةق. ىذه الةريقة ذلا مزااي ، مبعٌت

كالمها ديكن أف تنتج التعلم  أو إدارهتا بسهولة بيئة تعليمية يتم إدارهتا (ٔ

 الذي يليب التوقعات.

بناء اجلملة أو النمط العاـ وتدفق أنشةة التعلم واضح.ىناؾ أىداؼ   (ٕ

 التعلم. التعلم وإجراءات تقييم النتائج

 ىناؾ العديد من عيوب ىذه الةريقة ، وىي:

 ليس كل الةالب لديهم نفس أسلوب التعلم. (ٔ

من قبل ، مث شعر  الذين ليس لديهم مهارات اللغة العربيةللةالب   (ٕ

 ابلصعوابت.

مصلحة الةالب يف  ادلعلم سيكوف من الصعب التوصل إىل فهم و  (ٖ

 التعلم.

  ال يفضي. إذا مل يكن ىناؾ اختالؼ يف تسليم ادلواد ، مث الصف  (ٗ
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 أنظر و قل  طريقة ( ب

زلاولة نةقها م اللغات من خالؿ النظر إىل الصور أو الكتابة مث يتعل

مباشرة. ىذا يدرب أحدىم على التعبَت عما يظهر حىت تصبح كل الكلمات 

أو األشياء مألوفة وسهلة. ىذا يعتمد على اللغة وليس التفكَت ، وابلتايل ال 

 يتم ختزين الكلمات يف الدماغ ولكن قاؿ مباشرة.

 يف ىذه الةريقة ىناؾ العديد من ادلزااي ، وىي:

 لةالب يف التعلم.ديكن جذب انتباه ا .ٔ

 من السهل أف نفهم ادلفردات أو اجلمل.  .ٕ

 دوافع فردية لفهم ادلواد اليت جتري دراستها.  .ٖ

 التعلم. جموعة سوؼ تعزز التعاوف داخلمب  .ٗ

 إىل جانب ىذه الةريقة ىناؾ بعض العيوب ، وىي:

التعلم ال  إذا كنت ال تستةيع السيةرة على الظروؼ الصف ، مث اجلو .ٔ

  يفضي.

 التعلم. لوقت الناجم عن عدـ االستعداد يفضيق ا  .ٕ
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 ال ديكن جلميع الةالب استيعاب التعلم بشكل جيد.  .ٖ

 السؤاؿ واجلوابطريق  ( ت

أسئلة وأجوبة لبعضها البعض أو  طريقة لتعلم اللغات عن طريق السؤاؿ

ادلتعلمُت حوؿ ادلواد  سواء تستخدـ لدعم التمكن والتفاىم للمعلم. ىذا النمط

  يتعلموهنا.اليت 

مزااي طريقة السؤاؿ واجلواب  ىذه الةريقة لديها نقاط القوة والضعف.

 ٙوىي:

 .الفصوؿ الدراسية أكثر نشاطًا ألف الةالب ال يستمعوف فقط (ٔ

ادلعلم يعرؼ األشياء اليت ال  امنح الةالب الفرصة لةرح األسئلة عليها  (ٕ

 يفهمها الةالب.

ادلدى الذي ديكن  ادلعلمُت يف التقييمىذه الةريقة ديكن أف توفر راحة   (ٖ

 اشرحها للةالب فهمو من ادلادة يف

 ٚالضعف يف طريقة السؤاؿ واجلواب:
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أقل اتقاف احملادثة  إذا كاف يف عملية تنفيذ ىذا السؤاؿ وطريقة اإلجابة (ٔ

ادلؤامرة على الرغم من أف الةالب  ادلوضوع ، مث يتغَت ادلوضوع ادلتعلقة

تسبب  اء أخرى ال تزاؿ ذلا عالقة ابدلناقشة ويلمحوف أيًضا إىل أشي

 مشاكل جديدة.

 حباجة اىل مزيد من الوقت.  (ٕ

  (Mind Map)مفهوم طريقة اخلريطة الذهنية  . ب

 
 اخلريطة الذهنية 211الصورة 

                                                                                                                                                                      
1
 Ibid.، hlm.11 
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طريقة تعيُت العقل ىي طريقة تدوين إبداعية تسهل علينا تذكر الكثَت من 

ادلالحظات ادلقدمة منةًا من األفكار ادلًتابةة ، مع ادلعلومات. بعد االنتهاء ، تشكل 

ادلوضوع الرئيسي يف الوسط ، بينما تصبح ادلواضيع الفرعية والتفاصيل ىي الفروع. مت 

، تساعد  ٜٓٚٔتوين بوزاف يف أوائل  اسةة الدكتوراكتشاؼ ىذا ادلصةلح وتعميمو بو 

ءات ، وزايدة فهم ادلواد ، طريقة اخلريةة الذىنية الةالب على تذكر الكلمات والقرا

 ٛوادلساعدة يف تنظيم ادلواد ، وتوفَت رؤى جديدة.

يعد تعلم اخلريةة الذىنية مناسًبا جًدا دلراجعة ادلعرفة األولية للةالب ، إىل جانب  

ذلك ، كشف بوزاف أف الرموز والصور غالًبا ما تكوف أقوى للتعبَت عن األفكار وتذكر 

يتمتع الدماغ بقدرة طبيعية على التعرؼ البصري ، حىت يف الواقع األشياء. ألنو وفقًا لو "

اعًتاؼ اتـ". لذلك ، من خالؿ خريةة ذىنية ، ديكن نقل قائمة طويلة من ادلعلومات 

بيانية ملونة عالية التنظيم وسهلة التذكر تعمل يف انسجاـ مع طريقة ادلخ  طريقةإىل 

 ٜالةبيعية يف القياـ ابألشياء.

اللفظي يف  اليت بدأىا بوزاف ، ىي تقنية التصور (Mind Map) ةة الذىنيةاخلريطريقة 

الصورة. تعد اخلرائط الذىنية مفيدة جًدا لفهم ادلواد ، وخاصة ادلواد اليت يتم تقدديها 
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شفهيا. هتدؼ اخلريةة الذىنيةإىل جعل ادلواد التعليمية منقوشة بصراًي ورسومًيا واليت ديكن 

ادلةاؼ يف تسجيل ادلعلومات اليت مت تعلمها وتقويتها واستعادهتا. أف تساعد يف هناية 

عالوة على ذلك ، تشجع اخلرائط الذىنية على حل ادلشكالت اإلبداعية وختزين 

ادلعلومات بتنسيق ذىٍت جيعل من السهل على الذكرايت العثور على األشياء ومراجعتها 

 ٓٔبسرعة.

 (Mind Map) اخلريطة الذهنيةطريقة خصائص  .1

حبث حوؿ كيفية معاجلة الدماغ للمعلومات.  ، يتم تعيُت من نتيجةىذه طريقة

اعتقد العلماء يف األصل أف الدماغ يعاًف وخيزف ادلعلومات بةريقة خةية، مثل طرؽ 

التسجيل التقليدية. ومع ذلك، وجدوا اآلف أف الدماغ أيخذ ادلعلومات يف مزيج من 

دلشاعر ويقسمها إىل شكل خةي، على سبيل الصور واألصوات والروائح واألفكار وا

ادلثاؿ يف الكتابة أو اخلةابة. عندما يتذكر الدماغ ادلعلومات، عادة ما يتم ذلك يف 

 األلواف والرموز واألصوات وادلشاعر. صورة صور ملونة

لذلك ، حىت تتمكن اخلريةة الذىنيةمن العمل على النحو األمثل ، من ف

داـ الكثَت من الصور والرموز حبيث تبدو وكأهنا عمل األفضل أف تكوف ملونة واستخ
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فٍت. الغرض من ىذه الةريقة يف تدوين ادلالحظات ديكن أف يساعد األفراد على 

تذكر الكلمات والقراءات ، وزايدة فهم ادلواد ، وادلساعدة يف تنظيم ادلواد وتقدمي رؤى 

 جديدة.

التنقل بُت ادلوضوعات.  لألفراد إمكانية (Mind Map) تتيح اخلريةة الذىنية

يسجل األفراد ادلعلومات من خالؿ الرموز والصور وادلعاين العاطفية واأللواف. ىذه 

اآللية ىي ابلضبط الةريقة اليت يعاًف هبا الدماغ ادلعلومات الواردة ادلختلفة. وألف 

 ٔٔاخلريةة الذىنيةتتضمن كال جانيب الدماغ ، ديكنك تذكر ادلعلومات بسهولة أكرب.

 (Mind Map) اخلريطة الذهنية طوات طريقةخ .2

ط ذىنية ، جيب على ادلعلم استخداـ قلم حرب ملوف ويبدأ من ةو لعمل خ

منتصف الورقة. إذا كاف ذلك شلكًنا ، يستخدـ ادلعلم الورؽ على نةاؽ واسع 

 :كما يلي للحصوؿ على مساحة أكرب. مث اتبع اخلةوات

مع الدوائر والساحات أو  وقم بتغةيتهااكتب الفكرة الرئيسية يف منتصف الورقة  ( أ

 األشكاؿ األخرى.
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النقاط الرئيسية أو األفكار. خيتلف عدد  أضف فرًعا خيرج من ادلركز لكل منها ( ب

 سلتلفة لكل فرع. يعتمد على عدد األفكار والشرائح. استخدـ اللوف الفروع ،

من  وضعت دلزيد اكتب الكلمات األساسية أو العبارات يف كل فرع من فروع ( ت

نقل جوىر الفكرة وحتريك  التفاصيل. الكلمات الرئيسية ىي الكلمات اليت ىي

تذكر على الفور  ديكنك استخداـ االختصار حبيث ديكنك بسهولة ذاكرتك. إذا

 معٌت ألسابيع بعد ذلك.

 ذاكرة أفضل. أضف الرموز والرسـو التوضيحية للحصوؿ عليها ( ث

لتسهيل تذكر اخلرائط الذىنية ، جيب على ادلعلمُت االنتباه إىل عدد من الةرؽ مثل  

 ٕٔ:ما يليك

 اكتب أو اكتب بدقة ابستخداـ احلروفرأس ادلاؿ. ( أ

 حبيث تربز وختتلف عن بعضها البعض. اكتب األفكار ادلهمة أبحرؼ كبَتة  ( ب

 إىل أف ىذاارسم خريةة ذىنية مع أشياء متعلقة بػلك. قد يشَت رمز الساعة   ( ت

 وقت مهم. بعض الناس يستخدموف السهاـ ليوضح الكائن لو فًتة مساح  ( ث
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 Ahmad Munjin Nasih، S.Pd.، M.Ag. dan Lilik Nur Kholidah، S،Pd.، M.Pd.I.، Ibid. Hlm. 

111. 
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 اإلجراءات اليت جيب عليهم اختاذىا.  ( ج

 تسةَت الكلمات. استخداـ نوع جريئة.  ( ح

من السهل أف نتذكر أشياء  كن مبدًعا وشجاًعا يف التصميم ، ألف عقولنا أكثر   ( خ

 غَت عادية.

 بعض األفكار. هار األشياء أواستخداـ األشكاؿ العشوائية إلظ  ( د

 مساحة لعملك. إنشاء خريةة عقلك أفقيا للتكبَت ( ذ

  (Mind Map) اخلريطة الذهنية طريقة فوائد .3

الذىنية توفر العديد من الفوائد لتذكر قراءة  يةةأبف "اخلر  بوّّب دي بورتَتجيادؿ 

الرسائل واالستماع إليها ، مبا يف ذلك: مرونة ، شلتعة ، قادرة على تركيز االنتباه ، 

اخلريةة الذىنية ىي أداة ديكن أف تساعد أي شخص على التفكَت  ٖٔ.وزايدة الفهم

 ٗٔ.والتذكر بشكل أفضل ، وحل ادلشكالت والتصرؼ بشكل خالؽ

  .دماغنا أبكملو تفعيلل ( أ

 .للًتكيز على ادلوضوع ( ب
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 Bobbi De Porter، Mike Hernacki، Quantum Teaching: Membiasakan Belajar Nyaman dan 

Menyenangkan، (Bandung: Kaifa، 1113)، hlm. 141   
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 Asri Widowati، staff.uny.ac.id/sites/default/files/420220141/mind002map.pdf (diakses 
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 .تةوير طرؽ لتنظيم األفكار ابلتفصيل مع إظهار صورة عامة يف وقت واحد ( ت

 .إلظهار العالقات بُت أجزاء من ادلعلومات اليت تبدو منفصلة ( ث

تقدمي صورة رسومية دلوضوعنا ، والسماح لنا ابلعثور بسهولة على الفجوات بُت  ( ج

 ادلعلومات ادلتنوعة.

 .جتميع اجملموعات وإعادة ترتيبها وإجياد مقارانت ( ح

 تبقي عقولنا نشةة وجيعل من السهل علينا حل ادلشاكل. ( خ

جيعلنا نركز على ادلوضوع ومساعدتنا يف سحب ادلعلومات حوؿ ىذا ادلوضوع ،  ( د

 مث نقلو من الذاكرة قصَتة ادلدى إىل الذاكرة طويلة ادلدى.

ات والتقاط العقل من مجيع الزوااي. ىذا يساعدان يف الوصوؿ إىل مجيع االجتاى ( ذ

يدؿ على أف اخلرائط الذىنية مفيدة جًدا يف تةوير القدرة على التفكَت. لذلك 

 ديكن استخداـ اخلريةة الذىنية يف أنشةة سلتلفة ، مثل التعلم ومن حيث العمل.

 (Mind Map) ريطة الذهنيةخلة اقيطر  لايزاملا .4

 سهل رؤية الصورة العامةألمن ا ( أ

 تيساعد الدماغ على تنظيم وتذكر ومقارنة وإجراء اتصاال  ( ب

 تسهيل إضافة معلومات جديدة  ( ت
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 بسرعة وكن القياـ بمراجعة دي  ( ث

 ا خصائص فريدةذلكل خريةة  ( ج

  (Mind Map) ريطة الذهنيةخلة اقيطر العيوب ل .5

الكلمات الرئيسية  فأل،  َتالبحث عن الكلمات الرئيسية للتذك مضيعة للوقت يف ( أ

 مفصولة عن بعد َتللتذك

 ذاكرةلاب تتعلق ال كتابة الكلمات اليت  يضيع الوقت يف  ( ب

 ساسيةألا َتعادة قراءة الكلمات غ  إلمضيعة للوقت   ( ت

  قواعد النحويةب. مفهوم تعليم ال

 عند اخلرباءم يالتعل مفهوم .1

و تفعياًل. –يُػْفع ُل  -تػ ْعِليما  علي وزف فػ ع ل   -يُػْعلَّمُ  –التعليم مصدر من ع لَّم  

 التعليم مبعناه االصةالحي عند بعض العاماء ما اييل :

قاؿ دمحم علي السماف التعليم ىو أف الةريقة الفعالة  اليت توفر لكل من ادلعلم  ( أ

 ٘ٔو التعليم الوقت  واجلهد  يف سسبيل احلصوؿ غلي معلم ادلعرفة .

                                                           
   ٕٔص.،(ٖٜٛٔ ،القاىرة: دار ادلعارؼ) ،يف تدريس  اللغو العربية التوجيو ،السماف زلمود علي ٖٕ
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و قاؿ حسن  شحاتة إف تعليم  ىو عملية نقل معلومات  من الكتاب  أو   ( ب

 ٙٔعقل ادلعلم إيل  عقل ادلتعلم.من 

و قاؿ زلمود يونوس و قاسم بكر أف التعليم عامل من عوامل الًتبية و ينصر   ( ت

 ٚٔيف إيصاؿ ادلعلومات من  ادلعلم إيل ادلتعلم.

واصةالحا ىو إيصاؿ ادلعلم العلم وادلعرفة التالميذ بةريقة قوية وىى الةريقة 

وادلتعلم ابلوقت واجلهد يف سبيل هللا على االقتصادية اليت توىف لكل من ادلعلم 

التعلم و التعليم مها شيئاف سلتلفاف لكن اربةاب وجوه العملة.  ٛٔ.العلم وادلعرفة

و لكن التعلم ىو عملية عقبية اليت حتدث  ،ليس التعلم رلرد جلمع ادلعلومات

يف شخص حيت ظهر التغيَت يف السلوؾ. حتدث الناشاط العقلي بسبب وجود 

 ل مع األفراد مع البيئة الراعية. وأما التعليم ىو اجلمو بُت العناصر البشريةالتفاع

 يف تنفيذ ٜٔو ادلادية و ادلعدات و اإلجراءات ادلؤثرة لتحقيق اىداؼ التعلم. 

 ٕٓالعملية التعليمية يتضمن خظوة التنقيذ ثالثة أمور و ىي:

                                                           
  ٜٔدوف سنة (ص.  ،)مصر: ادلكتبة ادلصرية البنانية،التعليم اللغة العريبة  بُت النظرية و التةبيق ،حسن شاتةٕٗ
  ٚٔاتريخ(ص.)كونتور: ادلعهد العصري دار السالمو دوف ،الًتبية و التعليم ،زلمود يونوس وقاسم بكرٕ٘
 ٘ٙٗ( ص.ٜٚٛٔ ،دار ادلشرؽ ،)بَتوتادلنجد ىف اللغة واالعالـلويس معلوؼ،ٕٗ

12
Oemar Hamalik، Manajemen Pengembangan Kurikulum، (Bandung: Remaja 

Rosdakarya،1111)، hlm. 41 
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 مرحلة التخطيط .2

ادلشكلة عن طريق إعداد منهجية ديكن أف تفسَت التخةيط أهنا عملية حلل 

ولكن أيضا ادلعلمُت و الةالب معا يف  زلاولة  لتحقيقي  ،و ينبغي القياـ بو

 اىداؼ التعلم اليت مث حتديدىا.

 مرحلة التنفيذ .3

وذلك  ،و هتدؼ ىذه ادلرحلة  إيل تنفيذ ما مت مجعها يف مرحلة التخةيط 

يت حددىا يف  مرحلة التخةيط. و  ابستخداـ عدد من التقنيات و ادلوراد ادلوجودة ال

و ىذا مةابقا ابحلاؿ ادلوجودة. كانت التقنية  ،كاف اواع األنشةة سلتلف

 و طوؿ الوقت ادلرسومة يف ادلرحلة التخةيط. ،ادلستخدمة

و ىناؾ يف ادليداف التعليمي من ادلعلمُت علي إلقاء معلومات يف تواصل 

منهم من يشرح مستخدما السبورة  و الةباشَتية  ،مستمر حيت  ينتهي وقت الدرس

و رسم األفكار و كتابة اخلالصات. كما أف منهم من  يعتمد  ،يف توضيح  األفكار

علي ادلناقشة ادلستمرضا من يستعمل وسائل تعليمية و احلوار الدائم مع الةالب. 

                                                                                                                                                                      
11

Devi Eka Diantika، Tanfidh ta’lim Qowaid Nahwiyah fi Fashli Namudhaj bi Madrasah 

Fathul Hisayah Mutawasithoh Islamiyah Lamongan Jawa Sharqiyah، Al ta’rif، Jurnal Pendidikan 

Bahasa Arab dan Kabahasaan Vol.3 No،1 1115، hlm.121 
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يسمي  كل ىذه االختالفات بُت ىؤالء ادلعلمُت يشَت إيل ما،ومنهممن ليس كذلك

و لقد أي الىتماؾ  ،بةرائق التعليم. فإهنا ومازالت ذات أمهية خاصة ابلنسبةلعملية

 هبا إيل انتشار القوؿ أبف " ادلعلم النجاح ما ىو إالطريقة الناجحة".

 مرحلة التقومي .4

إنو من عملية إلصدار أحكاـ و الوصوؿ إيل قرارات حوؿ قيمة خَتة من 

لي نوحي القوة والضعف فيها علي األىداؼ وذلك من خالؿ التعرؼ ع ،اخلربات

الًتبوية ادلقبولة  بقصد حتسُت عملية التعلم و التعليم. و هبذا ادلعٍت يصبح التقومي 

و غنما ترتبط  ،شاملة التفق عند رلرد إعةاء درجة أو تقدير ،عملية مستمرة

كما أف تقومي خيتلف  عن القياس   ،إبصدار  احكاـ علي أىداؼ معايَت زلددة

و ال يةلب إصدار أحكاـ  ،حيث يقصد ابلقياس إعةاء قيمة لوصفة من الصفات

 ٕٔحوؿ ىذه القيمة.

  مفهوم القواعد النحوية .5

                                                           
.ٕٔٔٓوالان مالك إبراىيم()ماالنج: مةبعة جامعة اإلسالمية احلكومية م،مهارات  التعليم ضلو إعداج مدرس اللغة العربية الكفاءأوريل حبر الدين، 01  
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القواعد ىو مجع من قاعدة، فهي الصةالح علي األصل، و القانوف 

-النحو من ضلا   ٕٕوالضابط و تعرؼ أبنعا أمر كّلي ينةبق علي مجع جزئياتو.

فعاًل. النحو يف اللغة يسمل عدة معاف منها: -يفعل–ضلوا علي وزف فعل -يػ ْنُحو

و النحو يف اصةالح العلماء ىو القواعد تعرؼ هبا أوأخر  ٖٕالقصد واجلهة.

الكلمات العربيةالتيي حصلت بًتي بعضها مع بعض من إعراب و بناء وما 

يتبعهما. أف يكوف اخر الكلمة من رفع أو نصب أو جر أو جـز حلة واحدة بعد 

 ٕٗانتظامها مها يف اجلملة.

نةقو الكتابة، و ليست القواعد النحوية ىي وسيلة لظبط الكالـ، وصحة ال

غابة مقصودة لذاهتا.قواعد النحوية ىي علم أبصوؿ من القواعد العرب يعرؼ هبا 

احواؿ أخرالكلم اعراب و بناء. أف النحوية ىي الواعد يعرؼ هبا وظيفة كل كلمة 

 داخل ادللة وظبط او اخر الكلمات وكيفية اعراهبا.

ولدت  ىذه القواعد  ،لغةعلم النحو ىو قواعد اللغة الذي ولدي إدخاؿ ال

تعلم علم النحو لكي يستةيع  ،بسبب أخةاء يف استخداـ اللغة. و لذلك
                                                           
 

 ٖٚ(، ص.ٜٜٛٔلبناف: دار ادلشرؽ، -) بَتوتالةبعة السابعة و الثالثونو ،ادلنجد يف العرلية واإلعالـ لويس مألوؼ اليسوعي،01
12

 Muhammad Yunus، Kamus Arab، (Jakarta: Hida Karya Agung، 1221)،hlm. 333 
 ٖٕٓص.  ،دوف اتريخ( ،دار ادلعارؼ :)ادلصر، العربيةجامع الدروس اللغة  ،شيخ مصةفي الغاليٍت01
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ادلستخدمُت أف يقدموا تعبَتات اللغة و يفهمها جيدا من انحية الكتاّب )يقراء 

أف  كالـ )يتكلم صحيحا( ال يكفيويكتب بشكل الصحيح( أو من انحية ال

 و لكن جيب أف يستةيع الةالب لتةبيق ا،الةالب القواعد النحو يف تعمله خيفظ

 ،النص ابللغة العربية بعد دراستهم. و يعبارة أخري ذلك القواعد يف الفراءة و متابة

 ٕ٘استةيع يف القواعد النحو ليس اذلدؼ النهائ فتدريس عن اللغة.

 أهداف تعليم القواعد النحوية .6

ادلفعوؿ و ادلبتداء من فوائد علم النحو ىي أصوؿ ادلقاصد ليعرؼ الفاعل من 

و تتبُت  ،إذا يف جلهة اإلخالؿ ابلتفاىم مجلة ،ولواله جلعل أصوؿ اإلفادة ،و اخلرب

أف النحو مل يكن أبدا بةبيعة أو أبصل و ضعو ليحفظ أصوؿ و اهنا ليهدي إيل 

و يعُت القرئ أو السماع علي حل الرموز الكتابية أو  ،ادلفاىم السليمة من العبارت

معاف و دالالت. و إذا فتدريس مادة النحو ينبغي أف حيقق لةالب الصوتية إيل 

 ٕٙىدفُت.

                                                           
14

 M.Abdul Hamif، et.al، Pembelajaran Bahasa Arab، Metode، Strategi، Materi dan Media، 

(Malang: UIN- Malang Press، 1118)،hlm.53 
011ص.،(ٜٔٛٔ،)دار ادلعارؼ ،حسُت سليماف  قورةو درسات حتليلية تةبقية يف اللغة العربية  و الدين اإلسالمي ٗٔ
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حيث بدارسة تلك ادلادة و التعريف   ،اىدؼ األوؿ : ىو ما يقرؤه و يسمعو

اذلدؼ الثاين : ىو وضع ما يكتبو  عليها تعتدؿ يف ذىو ادلفاىيم و ال تضيع ادلعاين.

ك مادة النحو و تعملها ينبغي حيث إف مراعاة تل ،أو يتحدث بو يف صيانو مفهمة

 يف ادلقاـ األوؿ أف تعصم اللساف القلم.

 ،و لكنها وسيلة علي ظبط الكالـ ،ليست القواعد غابة تقصد لذاهتا

ولذلك ينبغي للمدرس أال يدرس منها إال  ،و التقومي اللساف ،وتصحيح األساليب

القدرة الذي يعُت علي حتقيقي ىذه الغاية. و من األىداؼ اليت ترمي إليها دروس 

 ٕٚالقواعد ما أييت :

مساعدة القواعد النحوية يف تصحيح أساليب التعبَت و خلوىا من أخلةاء  ( أ

 اخلةاء.النحوي الذي يذىب مجاذلا. فيستةيع الةالب بتعلمها أف يعرؼ وجو 

مهارة التفكَت لدي الةلالب و إدارؾ الفروؽ الدقيقة بُت الًتاكيب و العبارات   ( ب

 و اجلمل.

                                                           
 ٕٔٓص.،التعليم اللغة العريبة  بُت النظرية و التةبيق... ،حسن شاتةٗٔ
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تنظم ادلعلومات الةالب اللغوية تنظيما يسهل عليهم االنتفاع هبا. و ديكنهم من   ( ت

و أسباب يف ىذه  ،نقد األساليبو العبارات نقدا يبُت ذلم وجو الغموض

 األساليب

بفضل ما يدرسونو و يبحثونو من عبارت و أمثلة  ،غوية لةالبتنمية ادلادة الل  ( ث

 تدور حوؿ بيئتهم و تعبَت عن ميوذلم.

نفوسهم  مساعدة القواعد النحوية يف تعويد الةالب دقة ادلالحضة و ادلوازنة يف ( ج

والتميييز  ،الذوؽ األدّب، األف وظيفتها حتليل األلفاظ و العبارت و األساليب

و البحث فيما  ،و مراعاة العالقة  بُت الًتاكيب و معانيها ،بُت الصواب واخلط

 طرأ عليو من تغيَت.

ايدرؾ  ،تدريب الةالب علي استعماؿ األلفاظ و الًتكيب استعماال صحيحا ( ح

كأف بدريوا علي أهنا نتكوف من فعل  و   ،اخلصائص الفيئة السعل للجملة العربية

 أومبتداء و اخلرب و غَت ذلك. ،فاعل

 حيت ال يتأثرا بتيار العامية. ،ادات اللغوية الصحيحةتكوين الع ( خ

 تزويدىم بةائفة من الًتاكيب اللغوية لتنمية قدراهتم ابلتدريج علي من صواب. ( د

 ورأي عبد اللةيف عبد القادر أبو بكر أف من أىم أىداؽ تعليم القواعد  النحوية
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 ٕٛفيما يلي :   

 اللحن. إقدار الةلب علي القراءة بةريقة سليمة خلية من ( أ

 إكساب الةالب القدرة علي الكتابة الصحيحة السليمة من اخلةاء.  ( ب

 مساعدة الةلب علي جودة النةق وصحة  األداء عن التحدث.  ( ت

إكساب الةلب القدرة عليفهم ادلسموع و دتييز ادلتفق مع القواعد اللغة من   ( ث

 ادلختلف معها.

ن خالذلا اللغة مساعة الةلب علي تكوين حس لغي جيد و ملكةسليمة يفهم م ( ج

وتوظيف  ،و دتييز صوابو من خةئو ،مبا يعينو علي نقد الكالـ ،ادلنقولة و يتذوقها

 الفقرات و الًتكيب و ادلفردات  بةريقة السليمة.

 قواعد النحويةالاملواد  .7

حافاظا تقومي لسانو و  ،إف تعليم القواعد النحوية ىي وسيلة لتعبُت الدراس

عصمة اسلوبو من اخةاء. و من ذلك جيب اف يدرس ادلدرس القواعد النحوية قي 

أبف خيتار امثلتها و دتارينها من النصوص األدية  السهلة و اليت تزيد ثقافة  ،ظل اللغة

الةلبة و ينصرؼ عن ادلباحث  الزائدة اليت ال ترتبط ابدلدرس او تكلف الةالب علي 
                                                           

 .ٕٙٔ(. ص. ٜٜٓٔ ،تعليم اللغة العربية األطر و ألجراءت )عماف : مكتبة الضامَتي ،عبد اللةيف عبد القادر ابو بكر٘ٔ
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او من أصوؿ اليت جيدر ابدلدرس لتعليم القواد النحوية ىي اكثار  ،ل األخريالتفاصي

أبف خيتار من القواعد النحوية  ،من التدريبات الشفهية ادلنظمة علي احملاكة و التكرار

 ٜٕما لو أمهية و وظيفة و فائدة  يف كالـ دوف إبغاؿ  يف سرد تفاصيل.

عد تركيب الكالـ من تقدمي و ابلنسبة إيل قواعد النحو فيكفي تقدمي قوا

و قواعد التذكَت و أتنيث و اإلفراد  ،وأتخَت و تنسيق مفردات اجلملة بعضها  بعض

 ،و كذلك عالمات اإلعراب األصلية و الفرعية ،و التشنية و اجلمع و تعريف التنكَت

و جيب أف نالحظ يف تقدمي  قواعد النحوية التكوف منحصرة يف االعراب فقط االف 

 ،امهية التدريب يف الكالـ. فتحديد نوعية القواعد النحوية اليت تقدـ إيل الةالب

جيب أف يكوف مايقدـ منايبة ادلستوايت الةالب او اىدافهم  من تعليم اللغة، 

رلموعات  من القواعد النحوية اليت تقدـ إيل  ونتفادي رلارة هنج األقدمُت يف تقدمي

 الةالب

 و صعوبتها تعليم قواعد النحوية .8

 ٖٓأما  الصعوابت يف تعلم النحو فيما يلي :

                                                           
ورقة عمل مقدمة للمندولة حوؿ جترية تعليم اللغةة العربية يف  ،تدريس اللغة العربية بُت الثاقفة والفكرة ،مهدي  شلتحنٙٔ           

 (.ٓٗٙص.،(ٕٔٔٓجامعة موالان ملك اإلسالمية احلكومية مباالج: ماالنج:  ،إمدونيسيائوئ
020-ٕٔٓالقاىرة : مكتبة دوف( ص. ،أسلبو و اسسو انفسية و التبوية ،تعليم  القراءة افيتدئة ،دمحم زلود رضواف ٛٔ
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و  ،و جائز ،و أوجيو ،ترجيع الصعوبة القواعد إيل كثرة ما فيها من أقواؿ ( أ

اعتمادىا التحليل ادلنةقي الذي يستدعي حصر الفكر الستنذابط  ،شذة

األحكاـ العامة من األمثلة كثَتة متنوعة. شلا دعا علماء الًتبية بتأخَت دراسة 

القواعد إيل سن ادلراىقة حيث يصل التلميذ إليتفكَت يساعده علي احتماؿ 

 الدراسات النحوية و قبوذلا.

طريق تذوؽ النصوص األدبية التلمي مبحصوؿ  تعليم القواعد النحوية عن   ( ب

وافرا من األلفاظ و التعبَت  ادلنتعددة ليتمكن من استيعاب األمثلة ادلعروضة 

 عليو يف درس القواعد و فهمهما.

طريقة تعليم القواعد النحوية  ذلا دخل كثَت يف صعوابهتاو و سهولتها بةريقة   ( ت

 الية جافة.

اعد و تضاعف من جفافها أف منادج بعيدة من األمور اليت من صعوبة القو   ( ث

و ال حترؾ عواطف  ،مشاعر ،متكلفة عن غدلركها ،الصلة عن حيلت التلميذ

  فيحسوهنا مكوىة ثقيلة.

 أهداف لتعليم القواعد .ٜ
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ما يف ذلك كرؼ( ،  صو  ضلو) واعد ىناؾ العديد من األىداؼ لتعلم علم الق

  ٖٔ:يما يل

الكتابة من األخةاء ، واعتاد التحدث امنع الكلمات من األخةاء ، واصل  ( أ

 و.حبشكل صحيح ، فهذه كلها أىداؼ رئيسية لألىداؼ التعليمية للن

تعرؼ الةالب على القدرة على االىتماـ ، وكيفية التفكَت ادلنةقي وادلنظم ،   ( ب

وتدريب ادلسؤولُت على اختاذ االستيمبات والقانوف والتفسَت ادلنةقي. حيث 

يف  استعريلى األشياء ادلذكورة أعاله ألهنم اتبعوا طريقة ديكن للةالب التعود ع

 . ضلومتعلمي 

 يساعد على فهم الكلمات بشكل صحيح عن طريق فهم ادلعٌت بدقة وبسرعة.  ( ت

 شحذ عقلك وشحذ مشاعرؾ وزاد من مفردات الةالب.  ( ث

يف استخداـ مجل سلتلفة.  ضلوحبيث يكتسب الةالب القدرة على إظهار قواعد  ( ج

ىي أف الةالب أكثر ضلو إف النتائج اليت ديكن احلصوؿ عليها من تعلم وابلتايل ف

يف بنية اجلمل ادلستخدمة يف احلياة ومفيدة لفهم  ضلوثقة يف شلارسة قواعد 

 األدب.

                                                           
21

 Ahmad، Kamus Arab-Indonesia Al Munawwir. Hlm 151-158 
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قواعد أساسية مفصلة يف كتابة القصص ، حبيث ال ديكن تغيَت  ضلوتضع قواعد  ( ح

ادلظهر ما مل يتم االنتهاء من القصة وفًقا لإلجراءات اليت تعتمد على القواعد 

 األساسية اليت تربةها.

 

 السابقة بحوثال . ت

 التعلم جهن ـاستخدا َتث"أتوضوع: دلاب كتبتها ايندانج رفعنيت  يالبحث العلمي الذ .ٔ

 بةللة نية على نتائج تعلم الريضياتىريةة الذخلمع رسم ا دؿتباالتعليمي ادل

البحث :  نتائجو  . وؿ"بمجرب ؿ مسو كومية األحلتوسةة ارسة ادلمدالسابع  الصف

خريةة  نتائجها تبادلةالتدريس ادل رؽعلى تعلم ط َتكب    ثَتأتج اؾ هننوى (ٔ)

ؿ و كومية األحلا توسةةادل ضيات قيمة مدرسةالعقل على التعلم فئة السابعة الراي

 ، ٓٓٓ.ٕو ىية أمه تالمعد يف t_tabel بينما  t_hitung = 31218  وؿبمجرب مس

 (ٕ% . )٘ ىعند مستو  t_tabel من قيمة أكرب t_hitung قيمة فأ ٍتو ما يعوى

تبادلة خريةة العقل على ادل التدريسرؽ ط ـاستخدا ثَتأتكمية من النهج التعلم و 
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ؿ ألو كومية احلتوسةة اادل مدرسة ضيات السابعالرايالتعلم الةبقة نتائج 

 ٕٖ.نخفضةادل جحة مع الفئةان% ٙ٘.ٛٙو ى وؿبمجرب مس

 تةبيق طريقة"وضوع : دلا حتتكوسوما   يبودىاندي كتبو   يالبحث العلمي الذ .ٕ

تولونج  ؿو ألكومية احلدرسة الثانوية اية مهارة الكتابة ادلقنية لًت ىاخلريةة الذ

تةبيق طريقة  يف فإ (ٔنتائج البحث :  .ـ"ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓالدراس مأجونج للع

ؿ تولونج و ألكومية احلدرسة الثانوية ادلاب قية مهارة الكتابةريةة الذيينة لًت خلا

ديد الكلمة حتي: وىث خةوات، ثال ـٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓ الدراسي ـأجونج للعا

مة ع الكلو مثلة لكل فر ألاو صائص خلإعةاء او الكلمة الرئيسية،  عر تفو الرئيسية، 

درسة دلقية مهارة الكتابة ابية لًت ىنريةة الذخل تةبيق طريقة اميتقو  فإ( ٕ الرئيسية.

 ميتقو   ـٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓالدراسي  ـؿ تولونج أجونج للعاو ألكومية احلا الثانوية

 قيةلًت  ينةىريةة الذخلتةبيق طريقة ا يف فإ (ٖقدمة. ة ادلادادل اؼدىأبية و مساُت ل

 الدراسيـ ؿ تولونج أجونج للعاو ألكومية احلالثانوية ادرسة دلمهارة الكتابة اب

  مهارةو  بي ترقي فعالية الةالىه من مزاايو عوائق. و  اايمز  ـٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓ

                                                           
 بةللة نية على نتائج تعلم الريضياتىريةة الذخلمع رسم ا دؿتباالتعليمي ادل التعلم جهن ـاستخدا َتث"أت، ايندانج رفعنيت  20

 ٕ٘ٔٓوؿ"بمجرب ؿ مسو كومية األحلتوسةة ارسة ادلمدالسابع  الصف
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 طريقة يمه،  الذاكرة تسهلهم يفو ،  دةدلافهم ا ب يفتسهل الةالو كتابتهم، 

 يف التفصيلي الشرح تاج إيلحتي ى ومن عوائقو تةبيقها. و ا ىإعداد بسيةة يف

 ٖٖدة.دلافهم ا يف باليتدخل تركيز الة فأ فلواألاو الصور  ـاستخداو تةبيقها، 

تدريس  وضوع : "خريةة العقل يفدلا ـكتبتها مفتاح العلو   يالبحث العلمي الذ .ٖ

ب الالة دة نتائجزايو أنشةة التعلم  ُتلة لتحسو بذهود ادلجلفردات العربية". اادل

 السنة يوكياكرات مسجد شهداء يةمالسإلتوسةة االصف السابعة ب مدرسة ادل

ٕٕٓٔ/ٕٖٓٔ . 

 ٖدة التعلم دل بيةالنشةة الةألمن ا ٍتحظة درجة يع  النتائج البحث : من م

 %( يف حُت٘.ٜٚ) ٜ.ٛ%( و ٘ٙ) ٛ.ٚ%(؛ ٓ٘) ٓ.ٙ من متتالية راتو د

 درجة ختبارات اليومية حصلت علىإلا ؿب من خالالنتائج تعلم الة فأ

 يف ٜٕ.ٜ٘ و؛  ختبار الثاينإلا يف ٔ.ٗٚ؛  ألوؿ ختبار اإلا يف ٕ٘.ٜٓ

 بطال درسة منختبار ادلإلا اتمتوسط درج فأ ُتح ختبار الثالث. يفإلا

 إىل )ؿو ألت الفصل الدراسي ااية امتحاانهن )يف ٘ٙ.ٙٙمتوسط درجة 

                                                           
22

تولونج أجونج  ؿو ألكومية احلدرسة الثانوية اية مهارة الكتابة ادلقنية لًت ىاخلريةة الذ تةبيق طريقة"، كوسوما  يبودىاندي    
 ٕٙٔٓ ـ"ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓالدراس مللع
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 نستنتجف كننا أت ديذه البياانىؿ المن خ(II . التجديد النصفي )يف ٜ٘.ٔٛ

تعلم  نتائجُت سوحتالنشاط تعلم الةلبة  ُتنية لتحسىالذريةة خلطريقة رسم ا فأ

 ٖٗب.الالة

 رائطخلتقنية رسم ا َتث"أتوضوع: دلابنور ليا اي ليناو كتبتها أ  يالبحث العلمي الذ .ٗ

 يفضيات للصف الثامن ايفيز الةالب على تعلم نتيجة الر وحتنية ىالذ

  َتثأت ونية لىالذ رائطخلتقنية رسم ا ـاستخدا فنتائج البحث : أو  . " جالكصلتر 

 t_hitung   عليها من وؿصحلا مت يتب مع القيمة الالتعلم الة على نتائج َتكب

>_t tabel  يوجد  ال وافع أنو تبار للدخالتظهر نتائج ا .ٜٕٖ.ٓ<ٖٔٔ.٘ٔو أ

  على وؿصحلالةالب مع ا ىضيات لداينتيجة تعلم الر  على للحافز َتثأت

t_tabel<t_hitung رلُتانرب ال الك  َتلنسبة لتأثاب.أما  ٜٕٖ؛ٓ>ٕٚٔ؛ٓ- وأ  ،

افع نتائج تعلم و د ونية ىرائط الذخلتقنيات رسم ا ـاستخداُت ب َتثأت اؾفهن

 َتثأت Sig. 1111<1114قيمة  خالؿ من عليها وؿصحلا مت يتضيات الايالر 

ؿ الا من خَتىكن تفسديضيات اينتائج تعلم الر  فأ شلا يعٍت، :  %ٗ.ٖٗ

                                                           
21

 0242فردات العربية"تدريس ادل "خريةة العقل يف ـمفتاح العلو     
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نسبة  َتبية. بينما يتم تفسالافع الةو الدو نية ىالذ رائطاخل لرسم تغَتدلا االستخداـ

 ٖ٘.بالحافز الةو نية ىرائط الذخلرسم ا ـاستخدا َتبعوامل غ تبقيةدلا% ٙ.٘ٙ

                                                           
21

 ضيات للصف الثامن يفايفيز الةالب على تعلم نتيجة الر وحتنية ىالذ رائطخلتقنية رسم ا َتث"أت، نورليا لينا ايو أ  
  ٕٙٔٓ"جالكصلتر 

 منرة
إسم الكاتب 

 وادلوضوع
 العالقات هبذا البحث نتائج البحث

 َتث"أت ايندانج رفعنيت .ٔ

 التعلم جهن ـاستخدا

مع  دؿتباالتعليمي ادل

نية ىريةة الذخلرسم ا

على نتائج تعلم 

 بةللة الريضيات

رسة مدالسابع  الصف

كومية حلتوسةة اادل

 وؿ"بمجرب ؿ مسو األ

على  َتكب    ثَتأتج اؾ هننوى (ٔ)

 تبادلةالتدريس ادل رؽتعلم ط

خريةة العقل على التعلم  نتائجها

ضيات قيمة فئة السابعة الراي

ؿ و كومية األحلا توسةةادل مدرسة

  t_hitung = 31218  وؿبمجرب مس

ية أمه تالمعد يف t_tabel بينما

 فأ ٍتو ما يعوى ، ٓٓٓ.ٕو ى

 من قيمة أكربt_hitung  قيمة

t_tabel  ىعند مستو ٘( . %ٕ) 

سوؿ ادل احد من نفسو أ. 

 ريةةخلسيلة او  يوى

 نيةىالذ

 ذاهبت َتاتغب. ادل

 اؿح يف يوىالبحث 

 الدرس
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 ثَتأتكمية من النهج التعلم و 

تبادلة ادل التدريسرؽ ط ـاستخدا

خريةة العقل على التعلم الةبقة 

 مدرسة ضيات السابعنتائج الراي

ؿ ألو كومية احلتوسةة اادل

جحة ان% ٙ٘.ٛٙو ى وؿبمجرب مس

 .نخفضةادل مع الفئة

 

كوسوما   يبودىاندي  .ٕ

اخلريةة  تةبيق طريقة"

ية مهارة قنية لًت ىالذ

درسة الكتابة ادل

كومية حلالثانوية ا

تولونج أجونج  ؿو ألا

 ٕ٘ٔٓالدراس مللع

 ـ"ٕٙٔٓ/

ريةة خلتةبيق طريقة ا يف فإ (ٔ

 قية مهارة الكتابةالذيينة لًت 

ؿ و ألكومية احلدرسة الثانوية ادلاب

 الدراسي ـتولونج أجونج للعا

ث ثال ـٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓ

ديد الكلمة حتي: وىخةوات، 

الكلمة الرئيسية،  عر تفو الرئيسية، 

مثلة لكل ألاو صائص خلإعةاء او 

 سوؿادل احد من نفسو 

 ريةةخلسيلة او  يوى

 نيةىالذ
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 فإ( ٕ ع الكلمة الرئيسية.و فر 

ريةة خل تةبيق طريقة اميتقو 

قية مهارة الكتابة ية لًت ىنالذ

ؿ و ألكومية احلا درسة الثانويةدلاب

الدراسي  ـتولونج أجونج للعا

ُت  لميتقو   ـٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓ

قدمة. ة ادلادادل اؼدىأبية و مسا

ريةة خلتةبيق طريقة ا يف فإ (ٖ

مهارة الكتابة  قيةلًت  ينةىالذ

ؿ و ألكومية احلدرسة الثانوية ادلاب

 الدراسيـ تولونج أجونج للعا

عوائق. و  اايمز  ـٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓ

ي ترقي فعالية ىه من مزاايو 

تسهل و كتابتهم،   مهارةو  بالةال

تسهلهم و ،  دةدلافهم ا ب يفالةال

بسيةة  طريقة يمه،  الذاكرة يف
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من و تةبيقها. و ا ىإعداد يف

 الشرح إيلتاج حتي ى وعوائق

 ـاستخداو تةبيقها،  يف التفصيلي

يتدخل تركيز  فأ فلواألاو الصور 

 دة.دلافهم ا يف بالالة

 

"خريةة  ـمفتاح العلو  .ٖ

تدريس  العقل يف

فردات العربية". ادل

لة و بذهود ادلجلا

أنشةة التعلم  ُتلتحس

ب الالة دة نتائجزايو 

الصف السابعة ب 

توسةة مدرسة ادل

ية مسجد مالسإلا

 يوكياكرات شهداء

من  ٍتحظة درجة يع  المن م

 ٖدة التعلم دل بيةالنشةة الةألا

%(؛ ٓ٘) ٓ.ٙ من متتالية راتو د

 ٜ.ٛ%( و ٘ٙ) ٛ.ٚ

نتائج  فأ %( يف حُت٘.ٜٚ)

 ؿب من خالالتعلم الة

 ختبارات اليومية حصلت علىإلا

 ألوؿ ختبار اإلا يف ٕ٘.ٜٓ درجة

 و؛  ختبار الثاينإلا يف ٔ.ٗٚ؛ 

 ختبار الثالث. يفإلا يف ٜٕ.ٜ٘

سوؿ ادل احد من نفسو 

 ريةةخلسيلة او  يوى

 نيةىالذ
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 السنة

ٕٕٓٔ/ٕٖٓٔ 

ختبار إلا اتمتوسط درج فأ ُتح

متوسط درجة  بطال درسة منادل

ت اية امتحاانهن )يف ٘ٙ.ٙٙ

 إىل )ؿو ألالفصل الدراسي ا

 . التجديد النصفي )يف ٜ٘.ٔٛ

II)كننا ت ديذه البياانىؿ المن خ

ريةة خلطريقة رسم ا فأ نستنتجف أ

النشاط تعلم  ُتنية لتحسىالذ

تعلم  نتائجُت سوحتالةلبة 

 ب.الالة

نور ليا الينا اي وو أ .ٗ

تقنية رسم  َتث"أت

نية ىالذ رائطخلا

فيز الةالب على وحت

ضيات ايتعلم نتيجة الر 

 للصف الثامن يف

تقنيات رسم  ـاستخداُت ب َتثأت

افع نتائج و د ونية ىرائط الذخلا

 وؿصحلا مت ضيات اليتتعلم الراي

 .Sigقيمة  خالؿ من عليها

، :  %ٗ.ٖٗ َتثأت 1114>1111

ضيات نتائج تعلم الراي فأ شلا يعٍت

سوؿ ادل احد من نفسو 

 ريةةخلسيلة او  يوى

 نيةىالذ
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 211اجلدوال 

ؿ الا من خَتىكن تفسدي "جالكصلتر 

 اخلرائط لرسم ادلتغَت االستخداـ

بية. بينما الافع الةو الدو نية ىالذ

تبقية ادل% ٙ.٘ٙنسبة  َتتفسيتم 

رائط خلرسم ا ـاستخدا َتبعوامل غ

 .بالحافز الةو نية ىالذ

 


