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احملبوبأمريوملأكنهناإالباهللتعاىلورضاوالديتاحملبوبةيسمنيدارووالدي

 وأبقامهاظفهممالعلاهللحي,منربياينمنذصغاريحىتكباريالدين

الدينوحممدجليلالكبريينبشرييأخ وإىل،خرةواآلسالمةالدينوالدنيايف 

 .كماهللخرياجلزاءءجزاأسريتوإىلمجيعالسعديةومجيلةيتالكبريتنيحاملةأخو

قدعلموينأنواعالذين،معةالرانريياإلسالميةاحلكوميةوإىلأساتذيتيفجا

.هلمبالكثريتقديراوإجالالالعلوماملظفيدةوأرشدوينإرشاداصحيحا

وإىلأصدقائياحملبوبنينورالظفجرونبلالدينوسيتروضةوبوتريرزقيةومنورة

،وإىلأصدقائييفالوحدةالثانيةوإىلكلأصدقائيوالطلبةووىليشظفيك

.الرسالةهذهإلمتاماساعدوهقدالذينيفقسمتعليماللغةالعربية

.أحسناجلزاءيفالدنياواآلخرةمماهللتعاىلأنجيزيتدعوإىلو
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 وتقدير شكر

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الذ  هلل اإلنسانياحلمد هبا ينطق اللغات وأفضل القرآن لغة العربية .جعل

والسالمعلىرسولاهلل وخرياإلنسانوالصالة أمجعنيومنتبعهوعلىآله أصحابه

.بإحسان

حتتاملوضوعالرسالةهذهكتابةمنوقدرتهتعاىلبإذناهللةالباحثتانتمفقد

ــ)تطبيقالطريقةاملعدلةيفدرسالقواعدالنحوية"  MAN MODELـــدراسةجتريبيةبــ

جامعةاملعلمنيأهيلوتالرتبيةبكليةالعربيةاللغةتعليمقسم إىلقدمماتو."(بنداآتشيه

علىالشمادةاجلامعيةيفللحصولاملقررةاملوادمنكمادةاحلكوميةاإلسالميةيالرانري

.علومالرتبية

اللذينالكرمينيللمشرفنيتقدمالباحثةجزيلالشكرف،ويفهذهالظفرصةالسعيدة

وسالدكتورانداألستاذمهاالرسالة،هذهعلىاإلشرافيفوأفكارمهاأوقاهتمابذالقد

.اجلزاءأحسناجيزيممأناهللعسىواملاجستريارزحسيناملاجستريواألستاذ.ر.مرزون
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ومديرهااحلكوميةاإلسالميةيالرانريجلامعةالشكرقدمتوالتنسىالباحثةأن

ةاألساتذوجلميعالعربيةاللغةتعليمقسمولرئيساملعلمنيأهيلوتالرتبيةكليةولعميد

.الكليةهذهيفصحيحاإرشادااوأرشدوهاملظفيدةالعلومأنواعاعلموهقدالذيناملكرمني

الرتبيةكليةومكتبةيالرانريجامعةمكتبةموظظفيجلميعالشكرةالباحثقدموت

.إليماةاحملتاجالكتبإعارةيفاساعدوهقدالذينيالرانريجامعةاملعلمنيأهيلوت

آتشيه MAN MODELاملدرسةرئيسلالشكرعميققدمتأنةالباحثيظفوتوال بندا

.البحثهلذاالبياناتمجعيفاساعدوهقدالذينةاألساتذو

الدينوأممااملكرمةيسمنيدارألبيمااملكرمأمريخصوصاتقدمالباحثةالشكرو

حسنةاللذين تربية ربياها واآلخرةالدنيالسعادةنافعةعلومااوعلماهقد اهلل. لعلى

.اجلزاءويدخلممايفاجلنةاأحسنممجيزي

و تنسى األصدقاءجلميعالشكرالباحثةتقدمال قسم العربيةيف اللغة تعليم

تدعوو.الرسالةهذهإلمتاماساعدوهقدالذين(خاصةللغرفةالثانية)م2102للمرحلة

.أحسناجلزاءيفالدنياواآلخرةممجيزياهللتعاىلأنإىل
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وترجومنالقارئني،أنجيعلهذاالعملمثرةنافعة اهللالباحثةإىلوأخريا،تدعو

والنسيانالةألناإلنسانالخيلومناخلطإإلكمالهذهالرسصالحانافعةنقدابنائياوإ

.وعسىأنتكوننافعةللباحثةوللقارئنيمجيعا

اهللونعمالوكيلنعماملوىلونعمالنصريوالحولوالقوةإالباهللالعلي حسبنا

.العهيم،واحلمدهللربالعاملني
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 مستخلص البحث

يف تعلم اللغة  البها الطمن عناصر اللغة املهمة تعلم النحوية وكانت القواعد   
ــــحد الدروس الذي يتعلمونه طأالنحو  ودرس .العربية بندا  MAN MODEL الب بـــ
ــــــحةة الااحةة أ  عملية التدري  من مالو . آتشيه     بندا آتشيه MAN  MODEL بـــ

  القواعد االسااب أ  بعض الطالب يف هذه املدرسة ال يفهمو  هوهذ ،ال جيري متاما
ومن ظواهر . اة عند التعلمأل  املدرس ال يطاق الطرق املناس ،النحوية نةريا وتطايقا

بندا آتشيه الحةت MAN MODEL أثناء الااحةة تدري  العملية يف  أخرى يف
وحتصيل  ،اإلجابة الصحيحةبالااحةة حينما االمتحا  األخري أ  الطالب ال يأتو  

. لو  قيمة عاليةإال قليل منهم الذين حيص ،50,00بدرجة املعدلة  ةمنخفض دراستهم
 قواعدالتطايق الطريقة املعدلة يف درس " قامت الااحةة بالاحث عن  ،اعتمادا على ذلك

القواعد احث يف هذه الرسالة فهي ملعرفة قدرة الطالب يف درس الوأما أهداف  ".النحوية
الطريقة املعدلة لرتقية الطالب يف تدري   تطايق ة بتطايق الطريقة املعدلة وفعالالنحوي

يف تعليم  قة املعدلة فهي طريقة التعليم اليت تستخدمهاالطريب وأما املراد .القواعد النحوية
ومن تلك النصوص تؤخذ املدرسة موضوع  النحوية باستخدام النصوص العربية،القواعد 
  بــــــــ  مجيع الطالبفهو اجملتمع هلذا الاحث  أماو  .اعد النحوية اليت تراد دراستهاو الق

MAN MODELواختارت الااحةة العينة بعضا منهم، . طالاا 578بعددهم آتشه  اندب
كاجملموعة IPS (1 )ول ألول ومها الفصل األت الااحةة فصلني من طالب الصف افأخذ
 68كاجملموعة التجربية بعددهم IPS(2 )  ولوالصف األطالاا  63لضابطة بعددهم ا

 يةالنحو القواعد تعليم إ  فهي  وأما نتائج الاحث الىت حصلت عليها الااحةة .طالاا
يف تعليم    تشيهآبندا  MAN MODELبــــــــ طالب  قدرة يرقالطريقة املعدلة يبتطايق 
وذلك كما ظهر يف حتليل أجوبة الطالب يف التحصيل الدراسي أثناء . النحويةالقواعد 

إجراء التعليم بالطريقة املعدلة فوجد الدرجة املعدلة للمجموعة الضابطة  يف االختاار 
الفارق بني االختاار  ، ودرجة معدلة70,14واالختاار الاعدي  56,92القالي هي 



، وأما الدرجة املعدلة للمجموعة ٪36,72أو  13,222القالي واالختاار الاعدي هي 
 ودرجة معدلة 80,11واالختاار الاعدي  56,23يف االختاار القالي فهي التجرياية 
وأما درجة , ٪68,24أو  23,886 بني االختاار القالي واالختاار الاعدي هي الفارق
أو  10,71825 هيواجملموعة التجرياية  اجملموعة الضابطةالفارق بني  معدلة

درجة مستوى الداللة وتعريف أيضا أ  تعريض الفرض يدل على أ   .15,10٪
(signifikan) 0,000  >00,5  فاHo  مردود و Ha أ   على وهذا يدل. مقاول

 قدرة يرقطريقة املعدلة يالتطايق الفرض الصفري مردود والفرض الاديل مقاول أي أ  
 .النحويةالقواعد يف تعليم  تشيهآبندا  MAN MODELبـــــــــ طالب 
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 الباب األول

 مقدمة

مشكالت البحث  -أ  

لذلك أن تعليم اللغة العربية  ،لغة القرآن وفيه اسلوب املختلفة غة العربيةلإن ال         

تعليم كان و . القرآن واحلديث امهمة لكل أناس خصوصا جلميع املسلمني لكي يفهمو 

عكسه لكي ومن  ،سهل الطالب يف فهمهاتلتعليم لكي حيتاج إىل طرق ا اللغة العربية

طرق الألن باستخدام  ،يةالنحو القواعد  خصوصا يف تدريس ،يف تعليمها ةسهل املدرست

  .ثناء عملية التدريسأ جعل الدراسة سهلةتس املناسبة

     اإلسالمية له دور مهمو املعاهد أيف املدارس  يةالنحو القواعد إن تدريس  

 طيع أحد أن يفهم النصوص والكتبأساس ضروري وال يست فيه نحوالستخدام األن 

 ألن النحو هو قواعد مهمة اليت ال بد هلا أن يعرف  ،قواعد النحويةالالعربية إال مبعرفة 

كل كلمة داخل اجلملة وضبط أواخر الكلمة وكيفية    هبا أحد سواء كان يف معرفة وظيفة

  .إعراهبا
                                                             

 ،(دون سنة ،دار الثقافة اإلسالمية:  بريوت) ،اجلزء األول ،العربيةاللغة  ملخص قواعد ،فؤد نعمة  
 .١ .ص
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ستماع والكالم العلى ا ينأما غرض تعليم النحو فهو جعل الطالب قادر و 

وتدريس النحو . والقراءة والكتابة وفامهني معاين اجلمال واملفردات والنصوص فهما صادقا

 البالطريقة املناسبة لسهولة الطختيار اإىل  ةستاج املدر  حتهذا فليس شيئا سهال لفعله ف

 . يف فهمه

    افيه الطالب تعلميمن املدارس  مدرسة ندا آتشيهب MAN MODELإن 

     والقرآن والفقه وغريها        وعلوم احلديث  اللغة العربية عن املواد املتعددة كمادة

 الباحثة ولكن من مالحظة ،ويشتمل فيه النحو وهذا ال حيلو منها النحو الدروس،من 

ــــبـأن عملية التدريس   سبابوهذه األ ال جيري متاما، ندا آتشيهب MAN MODEL ــــــــــ

         تطبيقا،قواعد النحوية نظريا و ال فهموني ال ه املدرسةالطالب يف هذ بعض أن معروفة

 . س ال يطبق الطرق املناسبة عند التعلمألن املدر  

ــبـعندما الباحثة إجراء التجارب العملية امليدانية  ىومن ظواهر أخر   MAN ــــــــ

MODEL أتون ال ي الطالبمتحان األخري أن إلحينما االحظت الباحثة  ندا آتشيهب

إال قليل منهم ، 05،55املعدلة  درجةب ةمنخفض دراستهموحتصيل  باإلجابة الصحيحة،

  .عاليةدرجة الذين حيصلون 

                                                             

ــبـ إجراء التجارب العملية الميدانية ءمالحظة الباحثة أثنا   ــ   بندا  MAN MODELـــ
 .م 0 5 ديسمبري  5 آتشيه ىف تاريخ 



3 
 

درس يف  تطبيق الطريقة املعدلة" قامت الباحثة بالبحث عن  ،عتمادا على ذلكا

 ". قواعدالنحوية

 أسئلة البحث -ب

 :وهي ،حددت الباحثة املسائل األتية 

 ؟ بتطبيق الطريقة املعدلة كيف قدرة الطالب يف درس القواعد النحوية) 

 ؟النحوية القواعد درسالطالب يف  لرتقية قدرة كون فعااليطبيق الطريقة املعدلة هل ت ) 

  أهداف البحث -ج

 :كما يليفأما أهداف البحث اليت تريد الباحثة حتقيقها يف كتابة هذا البحث       

 .بتطبيق الطريقة املعدلة معرفة قدرة الطالب يف درس القواعد النحوية ) 

 .القواعد النحوية درسالطالب يف  قدرة الطريقة املعدلة لرتقية تطبيق معرفة فعال ) 
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 أهمية البحث -د

  :وأما أمهية البحث يف هذه الرسالة فهي 

 للطالب -١

 .كون الطالب قادرين على فهم القواعد النحويةلت(  

 .لسهولة الطالب يف تعليم القواعد النحوية(  

 للمعلم - 

 .كون املعلم قادرا على استعمال الطريقة املناسبةلت(  

 .القواعد النحوية باستخدام الطريقة املعدلة أن يعلمساعد املعلم لت(  

 للمدرسة -٣

 .س القواعد النحويةة أن تطبق الطريقة املعدلة يف در تستطيع املدرس(  

 .س القواعد النحويةكطريقة التعليم املستمرة يف در للمدرسة أن تقرر هذه الطريقة(  

 االفتراضات والفروض  -ه

    ساعد الطالبتطبيق الطريقة املعدلة يإن االفرتاضات هلذه الرسالة هي أن 

 .على فهم القواعد النحوية

 :وأما الفروض يف هذا البحث فهي
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لرتقية قدرة الطالب يف درس  إن تطبيق الطريقة املعدلة غري فعاال: الفرض الصفري(  

 .القواعد النحوية

لرتقية قدرة الطالب يف درس القواعد  املعدلة فعاالإن تطبيق الطريقة : ض البديلالفر (  

 .النحوية

 تحديد البحث  -و

 .تكون حدود البحث من موضوعية ومكانية وزمانية

 MANـبــيقتصر تطبيق الطريقة املعدلة يف درس القواعد النحوية : حد املوضوعي(  

MODEL وتبحث الباحثة عالقة بأسئلة البحث ،بندا آتشيه. 

 .ندا آتشيهب MAN MODEL بـيقتصر البحث : حد املكاين(  

يقتصر البحث يف تطبيق الطريقة املعدلة يف درس القواعد النحوية عام : حد الزماين( ٣

 .م ٢ 5 

 معاني المصطالحات -ز

وضع بعض معاين تأن بحسن فلتقبل أن تبحث الباحثة اجملال املتعلق هبذه الرسالة       

 :وهو .ثاملستعملة يف موضوع هذا البحات املصطالح

 



6 
 

 تطبيق -١

طبق"التطبيق لغة مصدر من   ،"تفعيال -يفعل -فعل"على وزن " قاتطبي -يطبق  -

هو : "واصطالحا  ٣".ستعمالموضوع التنفيذ أو قيد االختبار واال ءوضع شي: "معناه

ماهر وقال  ".ستعمالة الشخص أو األشخاص الذين يرغبون يف استعمالتهماالسعى إىل 

قدرة الفرد على استخدام معلومات جمردة ىف حل مشكلة "أن تطبيق هو  :امساعيل صربي

 هو استخدامواملراد بالتطبيق يف هذه الرسالة  0".أو التعامل مع موقف جديد عليه

لنيل  طبيق الطريقة املعدلةتدروس القواعد النحوية ب ةسدرس املدر  أي ت ة،الطريقة املعدل

 .األهداف املعينة

  الطريقة المعدلة - 

  مصدرالطريقة . املعدلة ترتكب من كلمتني ومها الطريقة واملعدلة ةكلمة الطريق

          معناه اخلطة أو السبيل، ٢"طريقة -طريق -طرقا -يطرق -طرق"من 

                                                             
 ،(م55٣  ،املكتبة الشرقية: بريوت) الطبعة األوىل ،المنجد في العربية المعاصرة ،مؤسسة دار املشرف٣

 .٢٢١. ص
 ،(بدون سنة ،دار املشرق: بريوت) ،الطبعة الثامنة والعشرون ،المنجد في اللغة واألعالم ،لويس معلوف 

 .٢5  .ص
 ،مكتبة الشقري: الرياض) الطبعة األوىل ،المدخل للمناهج وطرق التدريس ،ماهر امساعيل صربي0
 .١7.ص ،(م5 5 

 .٢0 . ص. .. المنجد في اللغة ،لويس معلوف٢
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الرتبوية هي جمموعة األساليب اليت يستعني هبا املدرس لتحقيق األهداف : " واصطالحا

 ١.املعينة

تعديال  –يعدل  –عدل : واملعدلة هي اسم مفعول من الفعل الثالثي املزيد فيه 

والطريقة املعدلة هي   .معناها ما يكون حبسب مقتضاه. معدلة –معدل  –معدل  –

تعديل يف طريقة  وقد نشأت نتيجة تيب التاريخي،من جهة الرت  ثالث الطرقأحدث 

تعتمد هذه الطريقة على تدريس القواعد  7،"املعدلة" ـــــــبـ ولذا تسمى التدريس السابقة،

    ،ه أوالأالنصوص يعرضه املعلم فيقر أو نص من  ،لنحوية من خالل قراءة قطعة أدبيةا

 واعدإىل اجلمل موضوع الق املعلم فهمونه جيدا مث يشاريو  ،بعد ذلك البه الطأقر يمث 

       يراد دراستها وما فيها من خصائص ويعقب ذلك استنباط القاعدة  النحوية اليت

ه الرسالة  فهي طريقة التعليم اليت طريقة املعدلة يف هذالوأما املراد بـ 5 .مث التطبيق عليها

ومن تلك  .النحوية باستخدام النصوص العربيةيف تعليم القواعد  ا املدرسةستخدمهت

 .لقواعد النحوية اليت تراد دراستهاسة موضوع االنصوص تؤخذ املدر  
                                                             

 ،  جامعة الرانريي: تشيهآبندا -دار السالم) ،المدخل إلى تعليم اللغة العربية ،سالمي بنت حممود١
  . .ص ،(م 55 
 .٢٢0. ص... المنجد في اللغة ،لويس معلوف 
 ،كلية الرتبية: جامعة دمشق)نية الطبعة الثا ،في طرائق تدريس اللغة العربية ،حممود أمحد السيد7
 .   . ص ،(م77١ 
 ،(م5 5  ،األردون-مانع) ،المراجع في تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها ،علي سامي احلالق5 

 .  ٣. ص
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 القواعد النحوية -٣

قاعدا  -قعودا -قعدي -القواعد لغة مجع من القاعدة وهو اسم الفاعل من قعد

ضبط الكالم واصطالحا وسيلة ل   ،"القاعدة من البناء مبعىن أساس"  ،ومؤنسها قاعدة

هي و والنحوية  ،النحوهنا يعين علم يبحث عن مادة واملراد  ،وهلجة النطق والكتابة

   .اختصاص لعلم النحو أو قواعد النحو

والنحو  ،أي قصده ءمثل حنا شي ،حنوا -ينحو -والنحوية لغة مصدر من حنا

واصطالحا  ٣ .ويكون ضرفا وامسا ،ب واجلهة والطريق واملقدر والقصداجلان: حناءأمجع 

   .ناءعلم أصول تعرف هبا أحوال الكلمة العربية من جهة اإلعراب والب

قواعد النحوية يف هذه الرسالة فهي درس فيه الطالب عن القواعد الوأما املراد ب        

جعل الطالب جمتهدين يف سيطرة املواد كرها ليذ يف فهم وي ةالعربية واألساليب املناسب

 .املعلمة من أنفسهم

 

                                                             
 ،(م 55  ،مكتبة الشروق الدولية: مصر) ،الطبعة الرابعة ،المعجم الوسيط ،إبرهيم أنيس وأصدقاء  

 . ١١.ص
 .٢٣ . ص ،...المنجد في اللغة ،مؤسسة دار املشرف  
 .١75. ص ، ...المعجم ،إبرهيم أنيس وأصدقاء٣ 
: بريوت) ،الطبعة الثانية ،المنهج المختصر في عملي النحو والصرف ،عبد اهلل بن يوسف اجلديع  

 .7. ص ،(م 55 مؤسسة الريان 
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 الباب الثاني

 اإلطار النظرى والدراسات السابقة

 تعريف الطريقة المعدلة وحقيقة استعمالتها في تدريس القواعد النحوية -أ

وقد اهتم املربون يف القدمي . الطريقة هي إحدى العناصر املهمة يف جمال الرتبية

لتدريس اللغة وهناك طرق متنوعة . واحلديث بالطرق الرتبوية وألفوا فيها كتبا كثرية

مها الطرق التعليمية العامة والطرق  طريقة التعليمية تنقسم إىل قسمني،وال .األجنبية

والطرق التعليمية العامة هي األساليب اليت يستعملها املدرس يف تعليم  . التعليمية اخلاصة

وأما الطرق التعليمية اخلاصة هي . كل املواد الدراسية مهما اختلف طبيعة املواد

 وال بد للمدرس  .اخلاصة  الدراسية املادة  تعليم  يف  استعماهلا   ميكن اليت  اليباألس

            يستعمل طريقة من الطرق اليت تناسب بقدرة الطالب ورغبتهم حىت تسهلهمأن 

                                                                          .النحو تعليميف 

والطريقة مناسبة هي تلك اليت . لكل طريقة من طرق التدريس مزايا وعيوبا إن 

                                                             

 ،الرانرييجامعة : تشيهآبندا -سالمدار ال) ،المدخل إلى تعليم اللغة العربية ،سالمي بنت حممود    
 . . ص ،(م٤٠٠٢
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. اللغة الثانية أو األجنبية تساعد على حتقيق اهلدف املرجو يف الظروف اخلاصة لتعليم

املعلم  فالطريقة الناجحة هي اليت تؤدى الغاية يف أقل وقت وأيسر جهد يبذله إذا،

وهي اليت تثري اهتمام الطالب وميوهلم وحتفزهم على العمل اإلجياىب والنشاط  واملتعلم،

 ٤.الذايت

      يون املتخصصونالرتبو   عرض العلماءو  كثرية، النحوية طرق تعليم القواعدإن  

     ةسوال بد للمدر  . جمال النحو الطرق العديدة مبا فيها من املزايا والعيوب يف تطبيقهايف 

سهلهم يف تعليم القواعد الطالب ورغبتهم حىت يطبق الطرق اليت تناسب مبيول أن ت

  .النحوية

ومن طرق تدريس القواعد النحوية وإجراء تعليم النحو هي الطريقة املعدلة اليت  

مع الطالب لدراسة ما تضمنه من الظاهرة  ةسناقشه املدر  متكامل تتعرض يف نص 

 .النحوية من خالل مجلة وتراكيبها

ثال  الطرق وهي طريقة القياسية وطريقة عدلة هي أحد  املإن الطريقة  

تعديل يف طريقة التدريس  وقد نشأت نتيجة تقرائية من جهة الرتتيب التارخيي،ساإل

وهي تقوم على تدريس القواعد النحوية من خالل " املعدلة" ــــــــالسابقة، ولذا تسمى بـ

                                                             
 .٤. ص ،... المدخل إلى تعليم ،سالمي بنت حممود   ٤
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 نصوص يقرأه الطالبيف موضوع واحد أو نص من ال األساليب املتصلة قطعة من القراءة

ويعقب ذلك استنباط  مث يشار إىل اجلمل وما فيها من اخلصائص ويفهمون معناه،

   .وأخريا تأيت مرحلة التطبيق القاعدة منها،

لنحوية الطريقة املعدلة تعتمد على تدريس القواعد ا: "وقال علي سامي احلالق 

مث يقرأه  أه أوالأو نص من النصوص يعرضه املعلم فيقر  من خالل قراءة قطعة أدبية،

من موضوع القاعدة  إىل اجلمل املعلم شريطالب بعد ذلك، ويفهمونه جيدا مث يال

طبيق مث ي ويتبع ذلك باستنباط القاعدةراد دراستها وما فيها من خصائص النحوية اليت ي

 ٢".ما قد حصلوه 

تبدأ بعرض نص متكامل  وهيوهذه الطريقة تسمى بطريقة النصوص التكاملية 

النص كما تعاجل موضوعات القراءة، حيث يقرأ الطالب  جيمل يف طياته توجيها ويعاجل

يقرأ  م فيه ويعاجل  الكلمات الصعبة مثناقشون مع املعلالنص قراءة صامتة مث ي

                                                             
 ،كلية الرتبية: جامعة دمشق) الطبعة الثانية  ،في طرائق تدريس اللغة العربية ،حممود أمحد السيد   
 .٢٨٢. ص ،(م٩٩١ 

 ،األردون-عمان) ،المراجع في تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها ،علي سامي احلالق  ٢
 .٢  . ص ،(م٠ ٤٠



00 
 

 

طالب قواعد الدرس فيصوغها ستنتج الجهرية مث تعاجل هذه األمثلة حىت يقراءة الطالب 

  .بأسلوب سهل ويكتبها على السبورةاملعلم 

عند تعلم القواعد  ةساملدر  وأما حقيقة استعمال هذه الطريقة فهي لتساعد 

سهلهم يف فهم القواعد النحوية وت ساعد الطالب يف تدريس القواعد النحويةوت النحوية،

 .ولرتقية قدرة الطالب يف درس القواعد النحوية

 تعليم يف استخدمهقة املعدلة هي طريقة التعليم اليت تومما سبق اتضح أن الطري

سة موضوع ومن تلك النصوص تؤخذ املدر   النحوية باستخدام النصوص العربية،القواعد 

من قبل   سة مبقرأ النصملدر  وهذه الطريقة تبدأ ا .واعد النحوية اليت تراد دراستهاالق

سة مادة القواعد عما وشرحته من خالل مناقشة أفكاره الرئسية مث قدمت املدر   الطالب،

سة الدرس من موضوع الكلمة أو اجلملة وإعراهبا وما مييزها مث تنبه املدر   يتعلق بالدرس

  أن يأتوا بأمثلة مشبهة  سة الطالبعن غريها توطئة إىل استنباط القاعدة وتطلب املدر  

 .أو أمثلة أخرى يف النص املعني من القواعد الستنباط القاعدة بأنفسهم

 

                                                             

        http://www.startimes.com/pengertian-metode-mu’addalah.  6  
  

diakses pada tanggal 13/04/2016 jam 21.07. html  

http://www.startimes.com/pengertian-metode-mu'addalah.html%206
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  مكانة القواعد النحوية في اللغة العربية -ب

ص كالما صحيحا وال ميكن أن يتكلم الشخ. االتصالإن اللغة العربية آداة من       

واللهجة  سليما ويكتب كتابة جيدة إال باللغة السليمة اخلالية من األخطاء يف اإلعراب

ألن األخطاء تؤثر يف نقل املعىن املقصود ويؤدي إىل اخلطاء . يف ضبط الكلمات

والقواعد هي وسيلة لضبط الكالم وتصحيح األساليب وتقومي . واالضطراب يف الفهم

ال يفهم الطالب اللغة العربية من الكتابة والقراءة وغريها إال مبعرفة القواعد و . اللسان

 .جيدا

ىن علم النحو حيث يع لم النحو والصرف،وية اللغوية من عتتكون القواعد النح 

لتها أي حتديد موقيعتها وص ودراسة العالقة بينها داخل اجلمل، بضبط أواخر الكلمات،

. يف حني يهتم على الصرف بدراسة التغريات اليت تطرأ على بنية الكلمة ببعضها البعض،

صحيحا  استخداماوالغاية األساسية من تدريس النحو تتمثل يف استخدام اللغة العربية 

 6.يف الكتابة واخلطاء خاليا من اللحن يف التحد ،

القواعد النحوية هي وسيلة من الوسائل اليت تعني على إجادة اللغة وممارسة  

عبري وسالمة اآلداء القراءة والكتابة بلغة صحيحة خالية من األخطاء وتساعد على دقة الت

                                                             
 . ٤١.ص ،(م  ٤٠ ،عامل الكتب: القاهرة)  ،اللغة العربية المعاصرةتعليم  ،سعيد الىف  6
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  وية يرتتب عليه فساد يف املعىن وقلب ألن عدم مراعاة القواعد النح وضبط الكلمات،

. فنحن نتعلم القواعد النحوية لنقوم ألسنتنا وهنذب كتابتنا. يف الفكرة وسوء يف الفهم

  ١.وليس املقصود من تعلمها أن تصبح هدفا من األهداف التعليمية

الذي يعرف به ضبط أواخر الكلمات،  العلم"وقد عرف علماء النحو قدميا بأنه 

  أما املفهوم احلديث لعلم النحو فهو علم البحث . وتركيبا التها إعرابا وبناء،ومعرفة ح

بني الكلمات يف اجلملة  كما أنه يتناول العالقات.اصمن خو يف الرتاكيب وما يرتبط هبا 

وبني اجلمل يف العبارة أي أنه يبحث يف اإلرتباط الداخلي بني الوحدات املكونة للجملة 

  ٨.من وسائل هلا عالقة بنظام الكالم وتأليفهأو العبارة وغري ذلك 

 :للغة العربية فهياوأما أدوار القواعد النحوية يف 

 .القواعد النحوية وسيلة يف ضبط الكالم عند القراءة - 

القواعد النحوية تطلب القارئني على معرفة بناء اللغة العربية ألن بناء الكلمات  -٤

من خالل  لقارؤون بقواعد النحوية والصرفيةيتوجهها االعربية متغرية وقواعدها كثرية 

 .القراءة

                                                             
لغة العربية راجع في مناهج تعليم المال ،إميان أمحد هريدى ،على أمحد تدكور ،رشدي أمحد طعيمة ١

 .٠٤ . ص ،(م٠ ٤٠ ،دار الفكر العريب: قاهرةال)  ،للناطقين بلغات أخرى
 .٠٤ . ص ...راجع في مناهجمال ،إميان أمحد هريدى ،ى أمحد تدكورعل ،رشدي أمحد طعيمة ٨
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إن القواعد النحوية تسرع القارئ يف فهم النصوص العربية ويف متييزها حىت يصل  - 

 ٩.القارئ إىل القراءة الكاملة

ومما سبق اتضح أن النحو أحد العلوم املهمة يف تعلم اللغة العربية وهلا دور بارز  

اآلالت نعرف هبا ضوابط أواخر الكلمة العربية من خالل الرتاكيب حيث أنه آلة من 

      فيعني  ل اللغة العربية،وكما يبحث يف العالقات املرتابطة يف مج. والقواعد املكونة

   .  هذا العلم على حصول سالمة اللسالن وهتذيب الكتابة

 أهمية تعليم النحو في اللغة العربية -1

س النحو من مرحلة ختتلف أهداف تدري العربية األخرى،ما يف فروع اللغة ك

بتدائية هبدف يف الصفوف العليا من املرحلة اإل فالقواعد النحوية تدرس تعليمية األخرى،

كاملبتدأ واخلرب واملفرد   ة وتسمية الكلمة واجلمل بأمسائها،تعريف الطالب ببنية اللغة العربي

 عريف الطالبإىل ي ادة يف تلك املرحلةهذه امل كما يهدف تدريس. اخل....واملثىن

عالوة على تدريبه على استعمال بعض القواعد املبسطة  سبق،باحلركات اليت متيز كال مما 

وإدخال أدوات  األمساء اخلمسة واألفعال اخلمسة، يف صورها املختلفة  كاستعمال

األسس لنبىن النصب على الفعل املضارع وحروف اجلر على األمساء وغري ذلك أيضا من 

                                                             
عامل الكتب، : القاهرة )، طرق تدريس الخاصة باللغة العربية والتربية اإلسالميةفخرالدين عامر،   ٩
 .٤٢ . ، ص(بدون السنة
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ساعد ته لآلخرين كما ييف حديثه وخماطب البساعد الطذلك ياللغة العربية عليها، ألن 

 ٠ .اءريقة صحيحة بعيدا عن اخلطعلى الكتابة بط

 :كما بينت الباحثة يف التايل  سة وللطالب فهيبية للمدر  ر أما أمهية تعليم اللغة الع

 :للمدر سة  -أ

         ميكن أن تساعدلإلدخال أشكال خمتلفة من املرفة اللغوية للطالب الذين  - 

وذلك باستخدام أشكال خمتلفة ومتنوعة من لغة التواصل  يف اكتساب الكفاءة،

 .شفهيا وكتابيا

 .لتعزير اللغويني اخلرباء اليت هي املهنية حقا عرب -٤

 :للطالب  -ب

 .على فهم القرآن واحلديث ومصادر احلكم اإلسالمية نقادري الطالب لتكون - 

على فهم الكتب الدينية واحلضرية اإلسالمية الذيت كتب  نقادري الطالب لتكون -٤

 . باللغة العربية

 .على التكلم وتأليف باللغة العربية نقادريالطالب  لتكون  - 

 .الستخدامها املساعدين غريها من املهارات -٢

                                                             
. ص ،(م ٩٩  ،دار املعرفة اجلامعية: ن املدينةدو ) ،طرق تدريس اللغة العربية ، زكريا إمساعيل  ٠ 

 ٩٩. 
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فإن أهدف من تدريس القواعد النحوية هو  املتوسطة والثانوية، يف املرحلتنيأما 

واهلدف األساسي يف هاتني  لغة الطالب قراءة وخماطبة وكتابة،تثبيت األسس السابقة يف 

وميكن  ،ع التطبيق العملي يف حياة الطالباملرحلتني هو وضع القواعد النحوية موضو 

 :راحل الثال  كما يليتفصيل األهداف العامة من تدريس النحو يف امل

 قرؤوايده على إدراك اخلطاءات فيما يعو يعريف الطالب بأساليب العربية وي - 

 .تجنب ذلك يف حديثه وقراءته وكتابتهوي واسمعوي

 .يهدف النحو إىل ضبط الكالم وصحة النطق والكتابة -٤

 .فهما دقيقا واسمعأو ي اقرؤو تساعد الطالب على فهم ما ي - 

   ظية واللغوية وذلك باستخدام األمثلة املعطاة والتدريبزيادة ثروة الطالب اللف -٢

 .على االشتقاق واستخدام املعاجم الستخراج الكلمات املطلوبة

 .وضع القواعد النحوية والصرفية واستخدام املعاجم الستخراج الكلمات املطلوبة - 

وهو وضع القواعد النحوية والصرفية موضع التطبيق العملي قراءة وحمادثة وكتابة  -6

   .الغاية من تدريس النحو

 

                                                             

 ،اململكة العربية السعودية: دينةدون امل) ،مناهج اللغة العربية في المرحلة المتوسطة ،وزارة املعارف 00 
 .٨  . ص ،(م٩٨٠ 
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 :أهداف تدريس القواعد النحوية هيقال ابرهيم حممد عطا أن و 

        وجعل هذه احملاكة مبنيا طالب على حماكة األساليب الصحيحة،إقدار ال - 

 .ةس مفهوم بدال من أن تكون آلية حمضعلى أسا

         وفهم العالقات املختلفة والربط، الطالب على دقة املالحظة، قدرة تنمية -٤

 .الرتاكيب املتشاهبةبني 

      اقدار الطالب على سالمة العبارة، وصحة اآلداء، وتقومي اللسان، وعصمته  - 

 .أي حتسن الكالم والكتابة يف الكالم، من اخلطاء

وتدريبهم على دقة  قدار الطالب على ترتيب املعلومات، وتنظيمها يف اذهاهنم،ا -٢

 .واالستنباط لتعليل،فكري واالت

هي وصف علمى ألن قواعد النحو  ف الطالب على أوضاع اللغة وصيغها،وقو  - 

ساليب وفهم األ ن التغريات الىت حتد  يف الفاظها،وبيا لتلك األوضاع والصيغ،

 ٤ .هلهااملتنوعة اليت يسري عليها أ

                                                             
مكتبة النهضة : جامعة القاهرة)  ،طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية ،ابرهيم حممد عطا  ٤ 

  .١٤. ص ،(بدون السنة املصرية
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      ملوالسباب يشت تعليم النحو ختتلف يف كل املرحلة،أمهية  ومما سبق أن

كما . حاجاهتم إىل تعلمها من جهة أخرىروق الفردية لدى الطالب من جهة على الف

راض ولكل هذه اجملموعات أغ. اطقني هباوطالب غري الن نياختالف بني طالب عربي

     فطبعا احتاج طالب. أن هتدفها يف التعليم الباحثة متوافرة متفرقة بينها اليت أرادت

هارة اللغة طقني هبا تعلم النحو احتياجا واسعا ألهنا وسيلة هلم يف هتذيب مجيع مغري النا

 .كون كالمهم وقرائتهم وكتابتهم مطابقة بنظام اللغة العربية املوقع لدى العربحىت ت

درين على إدراك الطالب قا ن أمهية القواعد النحوية فهي لتجعلبناء على ذلك أ

فهما  واسمعأو ي قرؤوافهم ما ي ولتساعد الطالب على ،واسمعوي قرؤوااخلطاءات فيما ي

دقيقا، مث لتنمية قدرة الطالب على دقة املالحظة، والربط، وفهم العالقات املختلفة بني 

 .الرتاكيب املتشاهباة

 خطوات تطبيق الطريقة المعدلة -ج

د الطريقة الطريقة هي إحدى العناصر املهمة يف جمال الرتبية ويف كل تعليم جن

 . طريقة من الطرق اليت تناسب بقدرة الطالب ةساملدر   خدمستوت. املتنوعة والعديدة

      كما  يةالنحو القواعد تعليم  الباحثة إىل استخدام هذه الطريقة عند سريوت

 :يف عدد من اخلطوات التالية
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 .للدرس اجلديد البتعراض الدرس السابق لتهيئة الطلدرسه باس املدر سةهد مت - 

        بعد ذلك البه الطأقر يلنص اللغوي قراءة منوذجية مث بقراءة ا املدر سةقوم ت -٤

النص بصفة  واستوعبيه النص من أفكار وأساليب إىل أن ناقشون ما اشتمل علييمث 

 .عامة

القاعدة الشواهد واألمثلة النحوية اليت تتصل ب املدر سةستنبط الطالب بتوجيه من ي - 

    ويتم جتميع االمثلة اليت تشرتك مع بعضها البعض يف جزئية  ،واحدا بعد اآلخر

 .من جزئيات القاعدة

ال بأول إىل أن ينتهى من النص و أعلى السبورة جزئيات القاعدة  املدر سةسجل ت -٢

 .طي القاعدة موضوع الدرسغتو 

تتاج الفرصة للطالب لتطبيق القاعدة أو املفهوم النحوي اجلديد لثبيتها يف أذهاهنم  - 

   .واستخدامها يف أحاديثهم وكتاباهتم

خطوات الطريقة املستعملة فيه كامال  سةالتعليم ناجحا إذ تتبع املدر   ومما سبق أن

تم أن هت سةيقة أو األسلوب خطوات خاصة وجتيب للمدر  ولكل الطر . وترتيبا وصحيحا

تكون الطريقة و . ة يف حتقيق األهداف الرتبويةوسيل كما أهنا  عميقا يف تيسري التعليم، اهب
                                                             

  .   . ص... المراجع في تدريس ،علي سامي احلالق    
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املعدلة من بعض املميزات اليت نستفيد منها فكذلك ال خيلو هذا األسلوب من عدد 

 .   يف األمر هو إزالة هذا العيوب املمكنة املدر سةومن وظائف . العيوب اجمليئة يف إجرائه

تبدأ بعرض نص طوات تطبيق الطريقة املعدلة فهي بناء على ذلك أما اخل

 سةمع املدر   ناقشونسة النص اللغوي مث يقرأه الطالب بعد ذلك مث يكامل، وتقرأ املدر  مت

ستنتج الطالب قواعد الدرس حىت يعاجل الكلمات الصعبة مث تعاجل هذه األمثلة فيه وت

                                                                                                                                                                                                                                                                                    .ها على السبورةكتباملدر سة بأسلوب سهل وتصوغها فت

 مزايا وعيوبا الطريقة المعدلة في تدريس القواعد النحوية -د

 :وأما مزايا للطريقة املعدلة فمنها يقة من طرق التدريس مزايا وعيوبا،وإن لكل طر 

عل الطالب سهال يف فهم تعليم القواعد وفق هذه الطريقة جياري تعليم اللغة أن جي - 

تعليم اللغة إمنا يكون عن طريق معاجلة اللغة نفسها ومزاولة عبارهتا  نفسها ألن

 .بواسطة عرضها بصورة صحيحة على الألنظار واألمساع

اليبها رسوخا مقرونا إن مزج النحو بالتعبري الصحيح يؤدي إىل رسوخ اللغة وأس -٤

 .عرابيةخبصائصها اإل
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لشعورهم باتصال لغتهم  بعد من خالل اللغة أمر حمبب للطالإن تعليم القوا - 

 .باحلياة

جتعل القاعدة جزءا من النشاط اللغوي فهي تدرهبم على القراءة السليمة وفهم املعىن  -٢

 ٢ .وتوسيع دائرة معارفهم وتدريبهم على اإلستنباط

 :وأما عيوب الطريقة املعدلة فهي 

فقد تشتد محاسة املدرس ويزيد إخالصه يف حصة  عدم التعادل يف النمو اللغوى، - 

 .القواعد مثال

 .ال يتكافأ النمو اللغوى عند الطالب -٤

   .ساعد الطالب على حتقيق اهلدف املرجو يف الظروف اخلاصةال ي - 

 

 

 

                                                             
 .٢  . ص ،... المراجع في تدريس ،علي سامي احلالق  ٢ 
01

بدون  دار املعارف،: مصر طبعية العاشرة،ال ،لمدرس اللغة العربية الموجه الفنى ،إبراهيم العليم عبد 
 .٩ .ص .السنة
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  دراسة السابقةال -ه

  عرض الدراسات السابقة -1

النتائج ومعرفة جوانب كانت الدراسات السابقة تساعد الباحثة على مقارنة 

 .الفرق بني الدراسة احللية والدراسات السابقة من خربات الدارسني السابقني

ــريقة القياسية واستخدامها بـالط عيين فطري، -  دراسة ) يف تعليم النحو   Jigsaw ـــــ

كلية   ، الرسالة اجلامعة، غري منشورة،( Bener Meriahجتريبية مبعهد نور اإلسالم 

 معة الرانريي اإلسالمية احلكومية، بندا آتشيه،الرتبية يف قسم تعليم اللغة العربية جبا

 .م ٤ ٤٠

 ولذلك،. لطريقة القياسية استمراراإن املدرس يف هذا املعهد يعلمهم باستخدام ا 

        طالب الصعوبة يف فهمهم ويواجهون املشكالت الكثرية لشعر اإن هذا األمر ي

استخدام الطريقة وأم األهداف الرئيسية يف هذا البحث فهي لتجريب هل . يف تعلمهم

ــــــالقياسية بـ ترقى التحصيل الدراسي للطالب على النحو وليشعر الطالب  Jigsaw  ـــ

واألهداف الفرعية يف هذا البحث فهي ملعرفة ترقية  ،Jigsaw ـــــــــبـالسهولة يف تعلمهم 

 للطالب يف تعليم النحو بعد استعمال الطريقة القياسية واستخدامها  التحصيل الدراسي

 . Jigsaw ــــــــبـ
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      إن استعمال الطريقة القياسية واستخدامها : والنتائج يف هذا البحث هو 

ــــــبـ وذلك كما ظهر . فعالة يف ترقية التحصيل الدراسي للطالب يف تعليم النحو  Jigsaw ـــ

يف حتليل أجوبة الطالب يف التحصيل الدراسي أثناء إجراء التعليم بالطريقة القياسية 

واالختبار   ٩١فوجد الدرجة املعدلة يف االختبار القبلي  Jigsaw ــــــــــبواستخدامها 

  سواء كانت يف النظرية أو يف احملسوبة هي ( ت)ختبار أما نتيجة اال. ١٠  البعدي 

احملسوبة  tفتكون النتيجة من . ٨،٤:  (Tt)النظرية  t ١،٨6:  (To)أن ت احملسوبة 

(To)  أكرب(Tt). 

دراسة إجرائية يف الفصل )تعليم النحو بواسطة البطاقة السحرية العربية  نور احلسىن، -٤

كلية الرتبية يف قسم   ، الرسالة اجلامعة غري منشورة،(انالثاين الثانوية مبعهد دار اإلحس

 .م ٠ ٤٠ معة الرانريي اإلسالمية احلكومية، بند آتشيه،تعليم اللغة العربية جبا

العلوم من العلوم  امو فهيتعلمون النحو لي اإلحساندار إن الطالب يف معهد 

      فهم ذلك العلوم تهم اليومية باللغة العربية وال ياملستخدمة يف دراس اإلسالمية اليت

ولكن بعض املعلمني يستخدمون طريقة واحدة هي طريقة اخلطابة وهذه , إال بفهم النحو

امللل يف أثناء التدريس شعرون بائدة على الطالب ألن بعض الطالب يالطريقة أقل الف

أما أهداف يف هذا البحث فهي لتسهل الطالب على فهم النحو . وبعضهم ناعسون
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وملعرفة فعالة  شعرون باملالل يف أثناء تدريس، يبوسطة البطاقة السحرية العربية ولكي ال

 . تعليم النحو بواسطة البطاقة السحرية العربية يسهل الطالب يف تعليمهم

هد دار وكان اجملتمع مجيع الطالب مبع. ث فهي دراسة إجرئية أما منهج البح

 ٤ وعددهم ( أ)والعينة مجيع الطالب الفصل الثاين  طالبا، ٢٠ اإلحسان وعددهم 

 .وأداوت البحث اليت تستعملها هي املالحظة املباشرة واالختبار وتوزيع االستفتاء. طالبا

ة البطاقة السحرية العربية ترتقي النتائج يف هذا البحث هو إن تعليم النحو بواسط

يف دور الثاين  الختبار ١٨، ١الختبار يف دور األول و 6٨،٤٨وهي على درجة املعدلة 

ومن نتيجة الطالب من ثالثة مرات االستفتاء ترتقي . الختبار يف دور الثالث ١6،١٤و

دور الستفتاء يف ال ٤١،٨٢الستفتاء يف دور األول و  ١،١ وهي حصلت على املعدلة 

 .الستفتاء يف دور الثالث ٩ ،  الثاين و

تطبيق الطريقة املعدلة يف تعليم النحو لرتقية قدرة الطالب : "الرسالة من يرميدين  -  

 (."دراسة جتريبية مبعهد دار العلوم أبو لونج إي يف آتشيه الكربى)على القراءة 

ويهدف الباحث من كتابة هذه الرسالة ملعرفة فعالية الطريقة املعدلة يف ترقية قدرة  

ا الطالب يف تعليم القراءة بتطبيق هتوجد على القراءة ومعرفة املشكالت اليتالطالب 

وأما  .الطريقة املعدلة ومعرفة أثر تطبيق الطريقة املعدلة يف ترقية قدرة الطالب على القراءة
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الذي اعتمد الباحث يف هذه الرسالة فهو البحث املكتيب والبحث امليداين  املنهج البحث

 . واملالحظة املباشرة واإلختبار القبلى والبعدى واملقابلة

وأما النتائج الىت حصل عليها الباحث فهي أن الطريقة املعدلة يف ترقية قدرة 

الطالب على القراءة  الطالب على القراءة إحدى الطريقة املناسبة الفعالة لرتقية قدرة

وجهها الطالب بتطبيق أما مشكالت اليت ت .واملناسبة باملوافقة التعليمية يف معهد السلفى

 .قرؤا النص املعنيفهي قلة املمارسة تستطروهنا فال يستطيعون أن يطريقة املعدلة ال

    كما حبث الباحثون أن البحث الذي قد كتبوا يساوي بالبحث احلايل وهو 

 : ولكن كثريا من البحث الذي كتب خيتلف بالبحث هو كما يلي. ويف النح

لية من حيث الباحثة هذه الدراسة السابقة األوىل أهنا ختتلف بالدراسة احلا رأت - 

ولقد استعملت الباحثة هذه الرسالة لتحقيق جناح حبثها  موضوع البحث  وميدانه،

وتتفق هذه الدراسة السابقة   Jigsaw ريقة القياسية واستخدامها بـيف تعليم النحو بط

 .البحث وأدواته بالدراسة احلالية من حيث منهج

حيث موضوع الباحثة هذه الدراسة السابقة الثانية ختتلف بالدراسة احلالية من  رأت -٤

أما الدراسة  السابقة تستخدم الوسائل يف حبثها،والدراسة  البحث  وميدانه ومنهجه،

ولقد استعملت الباحثة هذه الرسالة لتحقيق جناح . يف حبثهااحلالة تستخدم الطريقة 
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حبثها يف تعليم النحو بواسطة البطاقة السحرية العربية وتتفق هذه الدراسة السابقة 

 .بالدراسة احلالية من حيث أهدافه

ة احلالية من حيث ميدانه الباحثة هذه الدراسة السابقة الثانية ختتلف بالدراس رأت - 

يف تعليم النحو قد استعملت الباحثة هذه الرسالة لتحقيق جناح حبثها ول وأهدافه،

وتتفق هذه الدراسة السابقة تطبيق الطريقة املعدلة لرتقية قدرة الطالب على القراءة ب

ولكن  خدمت الباحثة وهي الطريق املعدلة،بالدراسة احلالية من حيث الطرق اليت است

والدراسة احلالة حمور  لرتقية قدرة الطالب على القراءة، دراستهالدراسة السابقة حمور 

 .دراسته لرتقية قدرة الطالب يف درس القواعد النحوية
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 الفصل الثالث

 منهج البحث

 طريقة البحث -أ

الباحثة  اهب من العلماء الرتبويني اليت توجه راءلقد اعتمدت الباحثة على عدة اآل

جتب         ولذلك شكلة البحث وفروضه،تصميم البحث مب يرتبط .يف إجراء حبثها

      تار التصميم الذ  يجيب على اسأئللة أو تخت ر الررو  بكب ر ددر ة أن ختعلى الباحث

تار تصميمات البحوث الكمية بما أهنا وجه الباحثة أن ختتوهبذا اإلرشاد   .من الراعلية

ائتخدام أنواع  ولتحقيق ذلك  ترجع الباحثة إىل. أنسب تصميم لبحثها يف إجابة فروضه

 هو البحوث التجريبية أو ما يقال باإلجنليزية  أنواع تصميمات البحوث الكمية من

Experiment Research إلندونيسيةايضا بيعرف أ Penelitian uji 

.coba/percobaan  التسمية اليت تطلق على تصميم البحث "هو   فإن البحث التجرييب

     ".واملعلول حىت يصل إىل أئباب الظواهر  الذ  يهدف إىل اختبار عالدات العلة

يب هو املنهج التجري ر اجللي يف تقدم العلوم الطبيعيةالذ  له اسأث"وأنه البحث العلمي 
_______________________ 

 ،للجامعاتدار النشر : القاهرة) ،ج البحث في العلوم النفسية والتربويةهمنا ،ء حممود أبو عالمرجا 
 .291: ص ،(م8122

 .291: ص ،...مناهج البحث ،ء حممود أبو عالمرجا 
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( املتغري املستقل) السبب  أثر   يعرف  أن  بوائطتهالباحثة  أو /الباحث  ستطيعي  الذ 

  .("املتغري التابع)على النتيجة 

 :فهي ييب فهو تتكون من اخلطوات اآلتية،وأما املنهج التجر 

اجملتمع البحث، مث اختيار عينة منه اختيارا عمديا، تترق يف املتغريات  حتديد -2

 .اخلارجية املراد ضبطها

 .اختبار عينة البحث يف موضع التجربة اختبارا بعديا -8

 .(8جمموعة )و( 2جمموعة )ا عشوائيا إىل جمموعتني تقسيم عينة البحث تقسيم -3

 .موعة التجريبيةاختيار أحد اجملموعات اختيارا عمديا لتصبح هي اجمل -4

 .تطبيق املتغري املستقل علي اجملموعة التجريبية وحجبه عن اجملموعة الضابطة -5

 .يف موضوع التجربة اختبارا بعديا( اجملموعتان)اختبار عينة البحث  -1

 .حتليل املعلومات -1

 .ترسري املعلومات يف ضوء أئللة البحث أو فروضه -2

يوصى به من توصيات تلخيص البحث وعر  أهم النتائج اليت توصل إليه وما  -9

  .طبقا للخطوات

_______________________ 
 
، مكتبة العبيكان: الريا ) ،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ،صاحل ابن محد العساف 
 .313 .ص ،(م8111

 .385. ص، ...المدخل إلى البحث ،صاحل ابن محد العساف 
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 المجتمع والعينة   -ب

 Purposive) الطريقة العمديةلبحث على ا اذهلالعينة ة يف اختيار الباحث وتعتمد

Sampling.)  تعىن "سمى هذه الطريقة بالطريقة املقصودة أو االختيار باخل رة وهي تو   

  5."متثل جمتمع البحث أو تلك ومعرفته بكن هذه املرردة ةأن أئاس االختيار خ رة الباحث

ــبـمجيع الطالب  بحثال اذهلويكون اجملتمع   آتشه ابند MAN MODEL ـــ

    فكخذت الباحثة فصلني بعضا منهم، العينة ةالباحث اختارتو  .طالبا 215بعددهم 

 31بعددهم باجملموعة الضابطة IPS (2 )ول من طالب الصف اسأول ومها الرصل اسأ

 .طالبا 35بعددهم  باجملموعة التجربيةIPS (8 ) ولوالصف اسأ طالبا

 نظرتبعد مالحظة سأن . اختارت الباحثة هذه اجملموعتني بعينة يف هذا البحث

من تعليم النحو  ه من العلوم واملعارفمل يقدروا على تطبيق ما دد حصلو  بعضهمالباحثة 

 . يف حتسني ائتماعهم وبالمهم ودراءاهتم وبتاباهتم

 

 

 

 
_______________________ 

  .99: ص ،...البحث المدخل إلى ،صاحل ابن محد العساف5
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 هاأدواتطريقة لجمع البيانات و  .ج

 :التالية الطريقةدامت الباحثة ب قدف أما الطريقة املستخدمة جلمع البياناتو 

 املالحظة املباشرة -2

جتمـع املالحظة هي طريقة من طرق البحـث بوائـتط أدهتـا وردـة املالحظـة املباشـرة 

. ن أئــللة البحــث واختبــار فروضــهالبيانــات واملعلومــات الــيت متكــن الباحثــة مــن اإلجابــة عــ

علــى حــوادث وأحــوال  دديقــةمجــع البيانــات هلــذه الرئــالة تقــوم الباحثــة مبالحظــة مباشــرة و 

حىت تسـتطيع  نظـرا علـى اسأثـر مـن إجـراء الدرائـة  ،الرصل وما جرى على أعضاء الرصل

مـن ئـلو   م والطـالب ومـا جـرى يف نرـوس الطـالبوهي عملية التعليم والتعلم عنـد املعلـ

 .وحترظ بلها بالكتابة فرد  أو مجاعي

 ختبارالا -8

جلمع  كن أن تستخدمها الباحثةمت ختبار اليتالا ةاأد دائمة اسأئللةإن "

ودامت الباحثة   ."تاجها إلجابة أئللة البحث أو اختبار فروضهحي املعلومات اليت

 :يعين ين،وتقوم الباحثة باالختبار . هم ىف التعلمئجباختبارهم ملعرفة نتا

 

 

_______________________ 
 .481: ص ،...المدخل إلى البحث ،صاحل ابن محد العساف 
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 االختبار القبلي -

بة ملعرفة أثر يختت ره الطالب دبل إجراء التجر   هو االختبار الذ ياالختبار القبل 

 1.التجربة ىف حتسينه

 البعد  راالختبا -

بة يد إجراء التجر ختت ره الطالب بع  االختبار الذهو ف وأما االختبار البعد        

 2.أحدثه تطبيق املتغري املستقل على املتغري التابع  لقياس اسأثر الذ

 االئتبيان -3

    على معلومات وبيانات  تعت ر االئتبيان أبثر الوئائل ائتخداما للحصول 

وميكن إرئاله إىل أشخاص يف مناطق بعيدة وميكن ضمان ئرية  عن اسأفراد،

  .االئتجابات بما أنه ميكن صياغة اسأئللة أو البنود لتنائب أغراضا حمددة

 

 

 

_______________________ 
 .311. ص ،...إلى البحث المدخل ،صاحل بن محد العساف1
 .311. ص ،...إلى البحث المدخل ،صاحل بن محد العساف2
الرالح، مكتبة : الكويت)، الطبعة اسأوىل، مدخل إلى مناهج البحث التربوى رجاء حممود أبو عالم، 
  223. ص ،(م2929
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 تحليل البياناتطريقة . د

اعتمدت الباحثة يف حتليل البيانات اليت حصلت يف حبثها على عدد القانون   

لبيانات من أنشطة املدرئة وحتسب ا. الباحثةاملقرر حسب البيانات اليت ئتحللها 

 :عند إجراء عملية التعيلم والتعلم بائتعمال القانون والطالب

 P  =x=    
   

 211٪   

 النسبة املؤية:  P:  البيان

 جمموع القيمة احلصولة عليها:    

 النتيجة الكاملة:    

       والتعلم عملية التعيلمعند إجراء  د املسند سأنشطة املدّرئة والطالبوحتد 

   :حوالإىل مخسة أ

 ممتاز=  ٪ 211 – 22

 جيد جدا=    ٪ 21 – 11

 جيد=    ٪ 15 – 51

 مقبول=    ٪ 55 – 42

 نادص=    ٪ 41  – 1
_______________________ 

Suharsimi Arikunto, Dasar –Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: BumiAksara,    

2003), hal. 281 
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عليها الطالب يف االختبار القبلي واالختبار  وحتلل الباحثة النتائج اليت حيصل  

 .SPSS 21،1  ئتخدام برنامجالتجريبية باة الضابطة واجملموعة اجملموع البعد 

والكتابة هبذه الرئالة فتعتمد الباحثة على دليل بتابة الرئالة بكلية  وأما التكليف

 :اإلئالمية احلكومية وهو امعة الرانري جلالرتبية 

Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2016. 

 



 
 

63 

 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها

 عرض البيانات - أ

البحث واألدوات املستخدمة  مبنهج قدمت الباحثة يف الفصل السابق مما يتعلق 

 اليت حصلت نتائج  أن تعرض  الباحثة   رتيدفأما يف هذا الفصل . البيانات جلمع  فيه

على  اعتمادا . املعدلة  الطريقة  بتطبيق  يةالنحو القواعد  درسيف  البحث التجرييبمن 

  -Un.08/TU ندا آتشيه برقمكلية الرتبية وتأهيل املعلمني ب عميد رسالة

FTK/TL.00/5153/2016 . ـبفقامت الباحثة بالبحث التجرييبMAN MODEL  

  .تشيهآبندا 

 لمحة عن ميدان البحث -1

 MAN MODELكانت   .تشيهآبندا   MAN MODELـبولقد جرى البحث 

 رقم Pocut Baren يف شارع هي املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية اليت تقع تشيهآبندا 

 يف أول بنيتها تسمى بـ  ةكانت هذه املدرس. تشيهآبندا  Kuta Alam  منطقة   113

"SMIA (Sekolah Menengah Islam Aceh) " مث تغري  1591يف سنة   اليت قامت
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ويف . م1531يف سنة  " MAIN (Madrasah Aliyah Islam Negeri)"وضعها إىل 

وزارة الشؤون  اعتمادا على خطاب MAN 1 Banda Acehتغري إىل  1511سنة 

 تغريت هذه املدرسة  1551سنة ويف  1511ماريس  13تاريخ  11الدينية رقم 

 .MAN 1 Banda Aceh، واآلن قد تغري إىل تشيهآندا ب  MAN MODELإىل

منذ نشأته إىل اآلن، فهي   تشيهآبندا  MAN MODEL ـبوأما أمساء رؤساء 

 :كما يلي

 (م1531 -م 1591)احلاج امحد نوردين حناىف  -1

 (م1536 – م1531)تنكو سليمان جليل  -2

 (م1531 – م1536)براهيم امني إ -6

 ( م1514 -م 1531)جليل هشيم  عبد -4

 (م1515 – م1514)ومر  رسلي أ -9

 (م1514 – م1515)مجيل روى . ندوس مادكتور  -3

 (م1551 – م1514)علي احلاج جعفر  -1

 (م1556 – م1551)رمحن تب  احلاج عبد -1

 (م1551 – م1556)جميد حيي  عبداحلاج  -5

 (م2116 – م 1551) احلاج ذواحللمي -11



61 

 

 

 (م2113 – م2116) مريالدين حسني احلاج أ -11

 (م2111 –م 2113)رزا موهني  حممد -12

 (م2114 –م 2111)علي  ندوس رضوانادكتور  -16

 1(اآلن – م2114)ندوس احلاج خمليص ادكتور  -14

 ،ألوليف الصف ا تشيهآبندا  MAN MODEL بـوقامت الباحثة بالبحث 
ولكل الصف من عدد الطالب كما يتضح اجلدول . الباط 169الطالب كلهم وعدد 

 :يلالتا
 تشيهآبندا   MAN MODELبـ البعدد الط :4-1 اجلدول

 القسم رقمال
 الفصل

عدد 
 الفصل الفصل الثاين الفصل األول البالطل

 الثالث
 63 5 - 21 علم اللغة 1
 411 144 131 133 علم العامل 2

علم  6
 262 11 19 11 االجتماعية

 15 21 61 61 علم الدين 4
 169 291 114 211 عدد

 
 الوسائل /حالة املرافق:  4-2: اجلدول

                                                             
 .بندا آتشيه MAN MODEL  الوثائق المدرسية  1
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(2م)واسع  حالة  الرقم الوسائل عدد      
 1 غرفت املدير  1 61,31 جيد
 2 غرفة املعلمني  1 164,62 جيد
 6 غرفة الشؤون اإلدارية  1 61,31 جيد
 4 غرفة التعليم  1 1,51 جيد
 9 غرفة الطالب  1 3,12 جيد
 3 غرفة االنتظار  1 13,43 جيد
 1 املكتبة  1 12,39 جيد
 1 معمل احلاسوب  1 96,12 جيد

 5 معمل اللغة  1 14,92 أضرار طفيفة
البيولوجيامعمل   1 112,11 جيد  11 
 11 غرفة املشورة  1 69,34 جيد
 12 غرفة املنظمة  1 23,61 جيد
 16 غرفة الطبية  2 13,12 جيد
 14 املطبخ  1 3,12 جيد
 19 املصلى  1 144,16 جيد
 13 الفصول الدراسية  21 11,11 جيد
 11 محام للمدير  1 41,6 جيد
 11 محام للمعلمني  1 9,12 جيد
 15 محام لشؤون اإلدارية  1 9,12 جيد
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أضرار طفيفة 
 21 محام للطالب  11 2,91  وثقيفة

 21 مستودع  1 13,12 جيد
 22 قاعة االجتماعية  1 - جيد
 26 املقصف  2 11,51 جيد
 24 ملعب كرة الطائرة 1 131,61 جيد
 29 ملعب كرة السلة 1 261,26 جيد

 
مدرسا مع  13يكون فيه  تشيهآبندا   MAN MODELـبومن جمموع املدرسني 

وأما املدرس اخلاص لدرس اللغة العربية كان . مدّرسة 41مدرسا و  21التفصيل أهنم  

  .مدرسني 4عددهم 

من البيانات املذكورة ميكن استنتاج أن هذه املدرسة واحدة من املدارس اليت  

الحظة الباحثة ومن امل .ولوازم متهيديتهاوسائلها تتفوق يف مجيع اجملاالت من جانب 

يت املعايري، وهذه عموما قد التق ولوازم متهيدية للمدرسةوسائل متكن على علم أن 

 .آتشيه امن املدارس املفضلة يف بند املدرسة أيضا واحدة
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  الطريقة المعدلةتعليم النحو بتطبيق إجراء  -2

اختارت الباحثة فصلني مها الصف  ،يف تعليم النحو طريقة املعدلةال تطبيققبل 

  IPS (2) ألولوالصف ا (Kelas Control)ابطة ضكاجملموعة الIPS  (1 )األول

واملادة للبحث اليت أخذهتا الباحثة تتعلق  .(Kelas Eksperimen) كاجملموعة التجريبية

 ،املذكورتنيملعلمة يف اجملموعتني وهي املادة ا". مسية إلملة ااجل"مبادة درس النحو هي 

 .وكان إجراء التعليم فيهما خمتلفتني

 (Kelas Control) ابطةضاجملموعة ال -1

ابطة ضاختارت الباحثة جمموعة IPS  (1 )ألولن الصف اإ ذكره، كما سبق

دون " مسيةإلملة ااجل"وعلمت الباحثة فيها عن مادة  .طالبا 63 البلبحثها بعدد الط

يقة كما أنه طر   التعليم قامت الباحثة باالختبار البعديوبعد إجراء . طريقة املعدلةالتطبيق 

 .بعد التعلم جلمع البيانات عن قدرة الطالب

 واالختبار البعدي، القبلي عليها الطالب يف االختبار توأما النتيجة اليت حصل
 :فهي كما يلي
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 مجموعة الضابطةللنتيجة اختبار القبلي والبعدي :  4-6اجلدول 
 الرقم اسم اختبار القبلي اختبار البعدي

 1 ادندا 19 19

 2 امحد 91 39

 6 ايدل 91 31

 4 اكمل 49 99

 9 ارونيل 11 11

 3 ايو 41 91

 1 الزهر 34 14

 1 نفيس 94 39

 5 ريهن 39 19

 11 دين 49 91

 11 ارون 41 99

 12 نساء 19 19

 16 فخرول 41 39

 14 فيلسف 31 11



46 

 

 

 19 فجر 91 39

 13 فخر 91 19

 11 مستو 91 31

 11 غيرب 39 11

 15 ارفند 99 31

 21 هنف 91 11

 21 مري 94 11

 22 نوفل 31 11

 26 مهجر 49 39

 24 منوره 39 19

 29 نتش 49 31

 23 اففه 41 31

 21 فوتر 14 11

 21 ران 31 19

 25 رزي 99 11
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 61 سربي 91 19

 61 روهل 11 11

 62 سيىت 91 31

 66 رمحى 91 39

 64 اننت 31 19

 69 زهر 11 19

 63 فوتر 41 31

 
 (Kelas Eksperimen) اجملموعة التجريبية -2

     هي اجملموعة املخرتة من الفصول اليت أرادت الباحثة فيها  اجملموعة التجريبية

  IPSوأما هذه اجملموعة تكون من الصف األول. يف تعليم النحو طريقة املعدلةالأن تطبق 

الختبار كما جرى يف اجملموعة الضابطة قامت الباحثة با. طالبا 69وعدد الطالب  (2)

حىت حصلت به النتيجة تدل على قدرة الطالب قبل وبعد  القبلي واالختبار البعدي،

عليها الطالب يف االختبار القبلي  توأما النتيجة اليت حصل عملية التعليم بطريقة املعدلة

 :ا يليفهي كم ،واالختبار البعدي
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 مجموعة التجريبيةلل نتيجة اختبار القبلي والبعدي: 4-4اجلدول 

ياختبار البعد  ياختبار القبل   الرقم اسم 
 1 دندا 19 51

 2 امر 41 11

 6 انند 99 19

 4 ارفل 91 19

 9 اسرفل 11 59

 3 اويل 11 19

 1 اورز 99 19

 1 فرت 14 51

 5 دوسي 41 11

 11 هدية 91 19

 11 ايدسك 41 19

 12 دوىن 91 19

 16 مقفرة 31 19
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 14 موىل 31 19

 19 مولدي 41 19

 13 مصبح 91 11

 11 حممد 41 11

 11 نبل 49 11

 15 ندى 99 19

 21 نوفل 91 19

 21 رمحد 31 19

 22 ليس 11 59

 26 ريهن 31 11

 24 ريس 91 19

 29 رزل 39 19

 23 ريهن 91 11

 21 ريز 99 19

 21 ريض 91 11
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 25 رجل 41 39

 61 رنا 19 51

 61 جوت 91 19

 62 اولف 49 39

 66 وفق 99 19

 64 ودي 91 19

 69 زيزف 31 19

  
والطريقة األخرى املستخدمة جلمع بيانات البحث هي املالحظة املباشرة تالحظ  

يف  طريقة املعدلةالأنشطة الباحثة والطالب عند إجراء عملية التعليم والتعلم بتطبيق 

وقررت الالحظة النتائج املناسبة للمدّرسة بوسيلة ورقة . اجملموعة التجريبية مالحظة مباشرة

يف  حىت النشاط اخلامتبنود ناحية امللحوظة من النشاط املقدم  املالحظة اليت يتكون

 :يف اجلدول التايل ظهر فهي كما ي. طريقة املعدلةالبتطبيق  عملية التعليم والتعلم
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 طريقة املعدلةالنتيجة املدّرسة عند إجراء عملية التعليم والتعلم بتطبيق :  4-9اجلدول 
أنشطة 
 امللحوظةالناحية  رقمال املدرسة

 النتيجة امللحوظة
 درجة معدلة

1 2 6 4 
األنشطة 

 األولية
اعداد الفصول قدرة املدّرسة يف  1

 لعملية التعليم والتعلم ةوالطلب
   √ 

31,6 

على ربط املواد  املدّرسةقدرة  2
 √    باملواد قبلها

يف إلقاء أهداف املدّرسة قدرة  6
 .التعليم

  √  

األنشطة 
اجملموعة ملراقبة  املدّرسةيسأل  4 األساسية

 √    املشاكل
11,6 

 √    إتقان قدرة املواد 9
 √    على طرح املدّرسةقدرة  3

لإلجابة على  املدّرسةقدرة  1
 األسئلة

   √ 

على قيادة  املدّرسةقدرة  1
  √   اجملموعة

 √    متكني الطالب بني اجملموعات 5
 √    على التواصل املدّرسةقدرة  11
 √    على إدارة الصف املدّرسةقدرة  11

 إغالق
12 

قدرة املدّرسة يف تلخيص املواد 
 6,3 √    التعليمية

 √    قدرة املدّرسة يف تقومي الطلبة 16
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  √   على التفكري املدّرسةقدرة  14

على حتليل  املدّرسةقدرة  19
  √   التفكري

املدّرسة يف اختتام عملية  قدرة 13
 التعليم والتعلم

   √ 

= 14,11/6 60 اجملموع
11,6 

 
لتعلم يدل أن درجة املعدلة اليت حصلت املدرسة يف إدارة ا 4-9اجلدول من 

وميكن االستنتاج أن قدرة املدرسة على إدارة التعلم  11,6بتطبيق الطريقة املعدلة هي 

 .فهي فعالية

طريقة العند إجراء عملية التعليم والتعلم بتطبيق  الطالبوأما نتيجة أنشطة 

 :املعدلة يف اجملموعة التجريبية، كما يظهر يف اجلدول التايل

 

 

 

طريقة الية التعليم والتعلم بتطبيق نتيجة أنشطة الطالب عند إجراء عمل  : 4-3اجلدول 
 املعدلة

  النتيجة امللحوظة الناحية امللحوظة رقمال
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1 2 6 4 
 √    املدّرسةاهتمام على توضيح  1
 √    فهم املواد 2
 √    كامل املشكالت تطابق باملواد 6
 √    جتد املشكالت 4
  √   حتليل املشكالت 9
 √    كامل املشكالت 3
  √   نشاط الطالب يف اجملموعة 1
 √    نشاط بني اجملموعة 1
  √   تعاون 5
 √    مسؤولية 11
 √    خيلص املواد 11

 41 اجملموع
 12,6  درجة معدلة

 
يدل أن درجة املعدلة اليت حصل الطالب  يف تلقي الدروس من  4-3ل اجلدو من 

وميكن االستنتاج أن قدرة الطالب على تلقي  12,6املدّرسة بتطبيق الطريقة املعدلة هي 

 .الدروس فهي فعالية

 

 تحليل البيانات ومناقشتها - ب

 البيانات من المالحظة المباشرة -1
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عند إجراء عملية التعيلم والتعلم  بيانات من أنشطة املدّرسة والطالبحتسب ال 

 :باستعمال القانون

P  = x  =    
   

  111٪ 

 النسبة املؤية :  P:  البيان

 جمموع القيمة احلصولة عليها:    

 النتيجة الكاملة:    

عملية التعيلم والتعلم إىل مخسة عند إجراء  وحتدد املسند ألنشطة الطالب 

 :حوالأ

 ممتاز=  ٪ 111 – 11

 جيد جدا=    ٪ 11 – 33

 جيد=    ٪ 39 – 93

 مقبول=    ٪ 99 – 41

 ناقص=     ٪ 41  – 1

 

 :فهي عند إجراء عملية التعيلم والتعلم،قيمة ألنشطة املدّرسة  - أ

 P  =    =    
   

 111٪ 
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          =   

  
    111٪ 

            =
٪    
  

 

  = 93,75 ٪  

مبعىن  ٪ 111 – 11تدل على أهنا وقعت بني حد  P =93,75٪بقيمة و   

طريقة املعدلة الفتكون داللة أن أنشطة املدّرسة يف عملية التعليم والتعلم بتطبيق . ممتاز

أن هتتم هبا  خبطواته الصحيحة وبأحناء ومعايري عملية التعليم والتعلم اليت تلزممطابقة 

 .املدّرسة عند عملية التعليم والتعلم

 :فهي عند إجراء عملية التعيلم والتعلم، البقيمة ألنشطة الط - ب

P            =   =    
   

 111٪ 

           =   

  
   111٪ 

      =
٪    
  

 

    = 93,18 ٪ 

. تازمبعىن مم ٪ 111 – 11دل على أهنا وقع بني حد ت P =93,18٪وبقيمة  

تابعة  طريقة املعدلةاليف عملية التعليم والتعلم بتطبيق  فتكون داللة أن أنشطة الطالب

 .خبطوات التعليم والتعلم وعمليته وهلم الرغبة يف التعلممشرتكة 
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  تحليل اختبار الحياة الطبيعي -2

لطبيعي اختبار احلياة الطبيعية يهدف لتعريف هل البيانات يف هذا البحث توزيع ا 

ب القيام به الختبار ترقية قدرة الطالب وهو تعرف مسابقا جت اخلطوة األوىل اليت. أم ال

بيانات اختبار احلياة . ما إذا كانت البيانات يأيت من عينات من التوزيع الطبيعي أم ال

بدرجة  for windows 17,0 SPSS الطبيعية يف هذا البحث باستخدام برنامج 

 . 0,05(signifikan)مستوى الداللة 

 االختبار القبلي -أ

لرتقية قدرة  ار القبليختبعلى االالفروض يف بيانات اختبار احلياة الطبيعية أما  

 :كما يليف ية النحو  الطالب يف درس القواعد

فالتوزيع البيانات توزيع  ,190>( signifikan)إذا كانت درجة مستوى الداللة  -أ

 .العادي

        فالتوزيع البيانات 0,05 < (signifikan)الداللة درجة مستوى إذا كانت  -ب

 .ال توزيع العادي

 :نظر إليه يف جدول التايلأن ن إخراج العرض ميكن بعد معاجلة البيانات، 

 )Tests of Normality  ( اختبار احلياة الطبيعية:  4-1اجلدول     
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
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 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 
pre test control 1,123 69 1,111 1,541 69 1,152 
pre-test 
eksperimen 

1,169 69 1,111 1,545 69 1,113 

a. Lilliefors Significance Correction 
  

 ختبار القبليالنتيجة اعلى ياة الطبيعية على نتيجة إخراج اختبار احلبناء  

أن درجة مستوى الداللة  ،4-1يف جدول  shapiro-wilkباستخدام اختبار 

(signifikan) ودرجة مستوى الداللة  ، 0,092يف الفصل الضابطة هي لقبلياالختبار ا

(signifikan) 0,106 هي ةيف الفصل التجريبي تبار القبلياالخ. 

بناء على معايري  ،0,05أكرب من  (signifikan)لذلك درجة مستوى الداللة  

 . توزيع الطبيعي هي اختاذ القرار فالبيانات اليت حصل من االختبار القبلي

نظر يف الرسم من نتائج االختبار القبلي ميكن أن ن احلياة الطبيعية البياناتو  

  :التايل  Q-Q PLOTالبياين الطبيعي 

        مجموعة الضابطةللختبار القبلي الاعلى اختبار احلياة الطبيعية :  4-1اجلدول 
 Q-Q Plot بـــ
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       مجموعة التجريبية لل ختبار القبليالاعلى ار احلياة الطبيعية اختب:  4-5اجلدول 

 Q-Q Plot بــ
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 االختبار البعدي -ب

ار البعدي لرتقية قدرة ختبعلى االالفروض يف بيانات اختبار احلياة الطبيعية أما  

 :كما يليف  يةالنحو  الطالب يف درس القواعد

فالتوزيع البيانات توزيع  0,05 >  (signifikan)درجة مستوى الداللة إذا كانت   -أ

 .العادي

       فالتوزيع البيانات 0,05 < (signifikan)درجة مستوى الداللة إذا كانت   - ت

 .ال توزيع العادي

 

 :التايلنظر إليه يف جدول إخراج العرض ميكن أن ن بعد معاجلة البيانات، 

 )Tests of Normality ) اختبار احلياة الطبيعية:   4-11اجلدول    
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 
post-test 
control 

1,111 69 1,211 1,595 69 1,211 

post-test 
eksperimen 

1,152 69 1,112 1,546 69 1,111 

a. Lilliefors Significance Correction 
*. This is a lower bound of the true significance. 
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ختبار البعدي النتيجة امن بناء على نتيجة إخراج اختبار احلياة الطبيعية  

درجة مستوى الداللة أن  4-11دول اجليف  shapiro-wilkباستخدام اختبار 

(signifikan) ودرجة مستوى الداللة  0,211 الفصل الضابطة هي ختبار البعدي يفاال

(signifikan)  0,070 هي ةتبار القبلي يف الفصل التجريبياالخ. 

بناء على معايري  ،0,05أكرب من   (signifikan)لذلك درجة مستوى الداللة   

 . توزيع الطبيعي هي اختاذ القرار فالبيانات اليت حصل من االختبار البعدي

نظر يف الرسم من نتائج االختبار البعدي ميكن أن ن الطبيعية البياناتاحلياة  

 :التايل  Q-Q PLOTالبياين الطبيعي 

      مجموعة الضابطةللختبار البعدي الامن اختبار احلياة الطبيعية :  4-11اجلدول 
 Q-Q Plot  بــ
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     مجموعة التجريبيةللختبار البعدي الاعلى اختبار احلياة الطبيعية :  4-12اجلدول 
 Q-Q Plot بـــ

 
 اختبار الفروض -6

 أن البيانات من التوزيع الطبيعي، تبناء على نتائج االختبار الطبيعي حصل 

درجة مستوى الداللة باستخدام  ت إىل اختبار املساواة املعدلةلذلك ميكن واصل

(signifikan) من خالل برنامج SPSS 17,0   الداللة درجة مستوى مبعدلة

(signifikan)  0,05. 

 :الفروض اليت سيتم اختبارها يف هذا البحث كما يلي 

1)Ho :      1    :الطريقة املعدلة غري فعال لرتقية قدرة  إن تطبيق: الفرض الصفري

 .الطالب يف درس القواعد النحوية
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2 )Ha :       1   : الطريقة املعدلة فعال لرتقية قدرة الطالب  إن تطبيق: ض البديلالفر

 .يف درس القواعد النحوية

 :أن مقياس الرد اعتمادا على الفرض املذكورة،

 Haمقبول و 0,05 Ho > (signifikan)درجة مستوى الداللة إذا كانت  - أ

 .مردود

 Haمردود و 0,05 Ho < (signifikan)درجة مستوى الداللة إذا كانت  - ب

 .مقبول

 نتيجة الدراسة بعد االختبار القبلي واالختبار البعدي في المجموعة الضابطة  -1

 :ميكن مالحظة يف جدول التايل  درجة معدلةعرض نتيجة  بعد معاجلة البيانات، 

نتيجة الدراسة بعد االختبار القبلي واالختبار البعدي يف اجملموعة :  4-16 اجلدول
 الضابطة

Paired Samples Statistics 

  
Mean N 

Std. 
Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Kelas control 
pretest 

93,52 63 11,599 1,123 

kelas control 
posttest 

11,14 63 1,191 1,642 
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رة الطالب قبل معدلة يف ترقية قددرجة الطالب لوحظت بصاريا أن  63من 

ودرجة مستوى الداللة . 70,14بعد التدخل هي  معدلةدرجة و  56,92التدخل هي 

(signifikan) أجرت يتضح من اجلدول التايل: 

 اختبار عينات تقرن:  4-14اجلدول 

Paired Samples Test 
  Paired Differences 

T df 

Sig. 
(2-

tailed
) 

  

Mean 

Std. 
Deviat

ion 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

  Lower Upper 
Pair 
1 

Kelas 
control 
pretest - 
kelas 
control 
posttest 

-16,222- 9,196 .,595 -19,135- -11,213- -16,151- 69 1,11 

 
الفارق بني االختبار القبلي  معدلةاالقرتان يدل على أن  اختبار عينات تقرنمن 

 . أي وجود ترقية يف قدرة الطالب بعد تدخل ،13,222واالختبار البعدي هي 

 (signifikan)درجة مستوى الداللة أن تدل على  ،4-14ومن  اجلدول 

درجة مستوى الداللة إذا كانت  بناء على معايري االختبار، ،0,05 < 0,00
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(signifikan)  > 0,05 Ho مردود وHa وبالتايل ميكن استنتاج أن قدرة . مقبول

 .ةالطالب يف فهم قواعد النحوية مرتفع

 في المجموعة التجريبية تيجة الدراسة بعد االختبار القبلي واالختبار البعدين -2

 :ميكن مالحظة يف جدول التايل  نتيجة درجة معدلةعرض  البيانات،بعد معاجلة  

نتيجة الدراسة بعد االختبار القبلي واالختبار البعدي يف اجملموعة :  4-19اجلدول 
 التجريبية

Paired Samples Statistics 

  
Mean N 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Pair 1 kelas eskperimen 
pretest 

93,26 69 5,541 1,311 

kls eksperimen 
posttest 

11,11 69 1,552 1,691 

 

يف ترقية قدرة الطالب قبل  درجة معدلةالطالب لوحظت بصاريا أن  69من 

ودرجة مستوى الداللة . 80,11بعد التدخل هي  عدلةمودرجة  56,23التدخل هي 

(signifikan) أجرت يتضح من اجلدول التايل: 

 اختبار عينات تقرن:  4-13اجلدول 

Paired Samples Test 
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  Paired Differences 

T df 

Sig. 
(2-

tailed
) 

  

Mean 

Std. 
Deviat

ion 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

  Lower Upper 
Pair 
1 

kelas 
eskperimen 
pretest - kls 
eksperimen 
posttest 

-26,113- 9,251 1,154 -29,116- -22,131- -23,111- 64 1,11 

 
الفارق بني االختبار القبلي  معدلةاالقرتان يدل على أن  اختبار عينات تقرنمن 

 . أي وجود ترقية يف قدرة الطالب بعد تدخل ،23,886واالختبار البعدي هي 

 0,00 (signifikan)أن درجة مستوى الداللة يدل على  ،4-13ومن  اجلدول 

   (signifikan)درجة مستوى الداللة إذا كانت  بناء على معايري االختبار، ،0,05 <

>  Ho 0,05 مردود وHa الطريقة املعدلة  تطبيقوبالتايل ميكن استنتاج أن . مقبول

 .فعال لرتقية قدرة الطالب يف درس القواعد النحوية
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مجمعة الالضابطة و  مجموعةالبعد االختبار البعدي في الدراسة  نتيجة -3
 التجريبية

 :ميكن مالحظة يف جدول التايل درجة معدلةعرض نتيجة  بعد معاجلة البيانات، 

الدراسة بعد االختبار البعدي يف اجملموعة  الضابطة واجملمعة  نتيجة:  4-11اجلدول 
 التجريبية

Group Statistics 

 
2 N Mean 

Std. 
Deviation Std. Error Mean 

1 1 63 11,1615 1,19165 1,64116 
2 69 11,1911 1,16916 1,41391 

  

هي أعلى ( الطريقة املعدلة)رأينا أن قيمة الطريقة الثانية  4-11بناء على جدول 

      فإنه يدل  ،< 70,8571  70,1389وهي( الطريقةبدون )من الطريقة األوىل 

 .10,71825من الطريقة األوىل بقيمة الفرق هي  أفعلية أن الطريقة الثانية هيعلى 

 

 

 
الضابطة واجملمعة  يف اجملموعة الدراسة بعد االختبار البعدي نتيجة : 4-11 اجلدول

 التجريبية
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Independent Samples Test 
  Levene's 

Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means  

  

  

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

 

 

 
  

F Sig. T Df 

Sig. 
(2-

tailed
) 

Mean 
Difference 

Std. 
Error 

Differen
ce Lower   Upper  

1 Equal 
variances 
assumed 

1,311 1,461 -9,615- 35 1,11 -11,11129- 
 

1,55219 -14,35635- 
 

-3,16212- 
 

 

 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

-9,612- 3,1113 1،11 -11,11129- 1,55911 -14,35511- 
 

-3,16166- 
 

 

 

 

  
درجة مستوى الداللة باستخدام  تخالص النتائج حول هذه الفرضية هيالس

(signifikan)،  درجة مستوى الداللة إذا كانت(signifikan)  < 0,05 Ho مقبول   

     مردود 0,05 Ho <  (signifikan)درجة مستوى الداللة إذا كانت و  مردود، Haو

 .مقبول Haو
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Ho  = متوسط نتائج التعلم نفسهاكان جمموعتني متلك  

Ha  = كان جمموعتني ال متلك متوسط نتائج التعلم نفسها 

 0,00<=  (signifikan)درجة مستوى الداللة رأينا أن  4-11ومن اجلدول 

 .أي أن جمموعتني ال متلك متوسط نتائج نفسها مقبول، Ha مردود و  Hoفا  0,05

وأما زيادة نسبة مؤية قدرة  .وهذه داللة أن الفرض البديل مقبول والفرض الصفري مردود

 .٪15,10الطالب يف تعليم القواعد النحوية بتطبيق الطريقة املعدلة فهي 

 الطالب باناتاستعن تحليل البيانات  -4

ولتحليل هذا األمر . ملعرفة عن استجابتهم باناتاالستتوزع الباحثة على الطالب  
 :فاستعملت الباحثة الرمز التايل

P =   =  
 
  111 

  :البيان
 
 

 
P( :النسبة املؤية) 

:F (النسبة املؤية من التكرار) 

  :N(عدد الطالب  )  
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 :كما يليفوإجابة الطالب  باناتاالستأسئلة  أما

 !تعلم اللغة العربية ممتعة جدا : السؤال األول :4-15اجلدول 

 يةاملئو  عدد الطالب جوبةاحتمل األ الرقم
 ٪8,57 6 موافق جدا 1
 ٪77,14 21 موافق 2
 ٪14,27 9 اقل موافق 6
 - - غري موافق 4

 ٪111 69 اجملموع
  

   أن تعلم اللغة العربية من قبل الطالبعلى يدل  4-15 اعتمادا على جدول
  .إال بعضهم غري حيبون ،يف عام ممتعة

 !دروس القواعد النحوية سهلة جدا : السؤال الثاين:  4-21 اجلدول

 يةاملئو  عدد الطالب جوبةاحتمل األ الرقم
 - - موافق جدا 1
 ٪28,57 11 موافق 2
 ٪51,42 11 اقل موافق 6
 ٪22,85 1 غري موافق 4

 ٪111 69 اجملموع
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القواعد النحوية من قبل الطالب ليس أن دروس  4-21اعتمادا على جدول 

 .إال بعضهم ال يشعروا الصعبة ،من السهل

 !تعلم القواعد النحوية بطريقة املعدلة سهلة جدا : السؤال الثالث:  4-21اجلدول 

 يةاملئو  عدد الطالب جوبةاحتمل األ الرقم
 ٪34,28 12 موافق جدا 1
 ٪41 14 موافق 2
 ٪17,14 3 اقل موافق 6
 ٪14,28  9 موافقغري  4

 ٪111 69 اجملموع
 

 لدلة من قباأن تعلم القواعد النحوية بطريقة املع 4-21 اعتمادا على جدول

 .إال بعضهم يشعروا الصعبة الطالب ليس من الصعبة،

 !قدريت مرتفعة بعد نتعلم ببتطيق الطريقة املعدلة : السؤال الرابع:  4-22اجلدول 

 يةاملئو  الطالبعدد  جوبةاحتمل األ الرقم
 ٪37,14 16 موافق جدا 1
 ٪48,57 11 موافق 2
 ٪11,42 4 اقل موافق 6
 - - غري موافق 4

 ٪111 69 اجملموع
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 أن قدرهتم مرتفعة بعدعلى من قبل الطالب يدل  4-22 اعتمادا على جدول

 .إال بعضهم غري مرتفعة يتعلموا ببتطيق الطريقة املعدلة،

 !أنا احب جدا تعلم باستخدام الطريقة املعدلة : اخلامسالسؤال  :4-26اجلدول 

 يةاملئو  عدد الطالب جوبةاحتمل األ الرقم
 ٪42,85 19 موافق جدا 1
 ٪48,57 11 موافق 2
 ٪8,57 6 اقل موافق 6
 - - غري موافق 4

 ٪111 69 اجملموع

 
تعلموا أن هم حيبوا ي على من قبل الطالب يدل 4-26 اعتمادا على جدول

 .إال بعضهم غري حيبوا باستخدام الطريقة املعدلة،

 !سهل يف فهم الدرس طريقة املعدلة يتطبيق الب: السؤال السادس:  4-24اجلدول 
 يةاملئو  عدد الطالب جوبةاحتمل األ الرقم
 ٪42,85 19 موافق جدا 1
 ٪48,57 11 موافق 2
 ٪5,71 2 اقل موافق 6
 - - غري موافق 4

 ٪111 69 اجملموع
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تطبيق بموافق  أن همعلى من قبل الطالب يدل  4-24 اعتمادا على جدول

 .إال بعضهم غري موافق ،سهل يف فهم الدرسطريقة املعدلة يال

بعد اتعلم باستخدام الطريقة املعدلة عرفت قعودا : السؤال السابع: 4-29اجلدول 
 !مسية اليت وجد يف النص ملة اإلاجل

 يةاملئو  الطالبعدد  جوبةاحتمل األ الرقم
 ٪42,85 19 موافق جدا 1
 ٪57,15 21 موافق 2
 - - اقل موافق 6
 - - غري موافق 4

 ٪111 69 اجملموع
 

موافق بعد  أن همعلى من قبل الطالب يدل  4-29 اعتمادا على جدول

        ،مسية اليت وجد يف النصملة اإلاجلقعودا  لة عرفواباستخدام الطريقة املعد واتعلمي

 .إال بعضهم غري موافق

 

 !مسية طعت يف اعطي املثال عن اجلملة اإلاست: السؤال الثماين :  4-23اجلدول 

 يةاملئو  عدد الطالب جوبةاحتمل األ الرقم
 ٪34,28 12 موافق جدا 1
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 ٪31 21 موافق 2
 ٪5,72 2 اقل موافق 6
 - - غري موافق 4

 ٪111 69 اجملموع
 

    يستطيعوا  أن همعلى من قبل الطالب يدل  4-23اعتمادا على جدول 

املثال عن اجلملة  يف اعطى إال بعضهم ال يستطيعوا مسية، اعطي املثال عن اجلملة اإليف

 .مسيةاإل

 !مسية ملة اإلاجلتعبري الكلمات بالقاعدة استطعت يف : السؤال التاسع:  4-21اجلدول 

 يةاملئو  عدد الطالب جوبةاحتمل األ الرقم
 ٪31,43 11 موافق جدا 1
 ٪54,23 15 موافق 2
 ٪8,57 6 اقل موافق 6
 ٪5,71 2 غري موافق 4

 ٪111 69 اجملموع
 

تعبري يف  استطعوا أن همعلى من قبل الطالب يدل  4-21اعتمادا على جدول 

يف التعبري الكلمات بالقاعدة  إال بعضهم ال يستطيعوا ،مسيةملة اإلاجلالكلمات بالقاعدة 

 .مسيةاإل ملةاجل
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الطريقة املعدلة مناسبة لتطبيق يف درس القواعد : السؤال العاشر:  4-21اجلدول 
 !النحوية 

 يةاملئو  عدد الطالب جوبةاحتمل األ الرقم
 ٪41 14 موافق جدا 1
 ٪31 21 موافق 2
 - - اقل موافق 6
 - - غري موافق 4

 ٪111 69 اجملموع
 

      الطريقة املعدلة مناسبة لتطبيق  هم موافق أن 4-21 اعتمادا على جدول

 .إال بعضهم غري موافق ،يف درس القواعد النحوية

أن اإلجابات على ومن حتليل إجابات الطالب على وصف اجلداول أعاله تدل 

 .قال إجيابيةمتكن أن ت بتطبيق الطريقة املعدلة لطالب يف تعليم القواعد النحويةا

 

 

 تحقيق الفروض -ج
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تطبيق كما ذكر يف الفصل األول أن الفروض اليت افرتاضتها الباحثة هو أن 

القواعد يف تعليم  تشيهآبندا  MAN MODEL بـ طالب قدرة يرقاملعدلة ي طريقةال

مردود   Hoفا  0,05>0,00=  (signifikan)درجة مستوى الداللة وتكون . النحوية

أن  مردود والفرض البديل مقبول أيري أن الفرض الصف على وهذا يدل. مقبول Ha و

يف تعليم  تشيهآبندا   MAN MODEL ـب طالب قدرةرقى طريقة املعدلة يالتطبيق 

 بـ معلموا اأن يطبقه األخرى وطريقة املعدلة أحسن من الطريقة التقليدية. النحويةالقواعد 

MAN MODEL  القواعد النحوية تعليميف  تشيهآبندا. 



 
 

07 

 الفصل الخامس

 خاتمة

 نتائج البحث - أ

 صلت من حبثها قدمت الباحثة النتائج اليت ح بعد ما قامت الباحثة بالبحث،

  املعدلة  الطريقة بتطبيق  النحوية   القواعد  تعليم  يف  والطالب  املدرسة  أنشطة  يف

ـــــــــب  والطالب ةنشطة املدرسأألن أكثر . كون ممتازات تشيهآندا بMODEL  MAN ـــ

 ة     نشطة املدرسأ نتيجةالطريقة املعدلة حيت حصلت المطابقة مبا يطلب من تطبيق 

أنشطة الطالب و  ٪95,31على قيمة  املالحظة نتيجة معينةورقة من حتليل البيانات يف 

 ".ممتاز"دالة إىل حال وهذه   ٪93,18 على قيمة

 :النحوية فهي كما يليوأما نتائج اليت حصلت الباحثة يف تعليم القواعد 

ــبطالب  قدرة يرقطريقة املعدلة يالبتطبيق  يةالنحو القواعد تعليم إن   -1  MANــــــــ

MODEL وذلك كما ظهر يف حتليل أجوبة  .النحويةالقواعد يف تعليم  تشيهآندا ب

الدرجة  تالطالب يف التحصيل الدراسي أثناء إجراء التعليم بالطريقة املعدلة فوجد
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واالختبار البعدي  56,92االختبار القبلي هي  مناملعدلة للمجموعة الضابطة 

 تبار القبلي واالختبار البعدي هيالفارق بني االخ ، ودرجة معدلة70,14

 وأما الدرجة املعدلة للمجموعة التجريبية ،٪36,72 ـــــــمتساوي بـ أو 13,222

 ودرجة معدلة 80,11واالختبار البعدي  56,23االختبار القبلي فهي من 

      متساوي  أو  23,886 بني االختبار القبلي واالختبار البعدي هي الفارق

ــــبـ واجملموعة التجريبية  اجملموعة الضابطةالفارق بني  وأما درجة معدلة  ،٪67,24 ـــ

ــــمتساوي بـ أو 10,71825 هيف وتعريف أيضا أن تعريض  .٪15,10 ــــــ

فا  0,00> 0,05 = (signifikan)درجة مستوى الداللة  أن على الفرض يدل

Ho ردود ومHa أن الفرض الصفري مردود والفرض  على وهذا يدل. مقبول

ــــبـ طالب قدرة يرقطريقة املعدلة يالتطبيق البديل مقبول أي أن    MAN  ـــــ

MODEL  النحويةالقواعد يف تعليم  تشيهآبندا. 

      ق الطريقة املعدلة من قبل، بشكل عام قيل أن تطبيمن إثبات األدلة املقدمة   -2

      نتيجة املدّرسةنظر إىل تكما   والدليل عليه .فعااليف تعليم القواعد النحوية 

أو متساوي      93,75هي  طريقة املعدلةالعند إجراء عملية التعليم والتعلم بتطبيق 

ــــــب نتيجة أنشطة الطالب عند إجراء وأما . ممتاز دالة إىل حالوهذه  ٪3,71 ـــــ

         تساوي مأو  93,18 فهي املعدلةية التعليم والتعلم بتطبيق الطريقة عمل
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ــــــبـ من حتليل إجابات الطالب وتعرف أيضا . وهذه دالة إىل حال ممتاز ٪3,72 ـــ

القواعد أن اإلجابات الطالب يف تعليم  على على وصف اجلداول السابق تدل

 .النحوية متكن أن تقال إجيابية

 المقترحات - ب

 :اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة اإلقرتاحني التاليني

ــــي بـمعلينبغي مل -1        ا الطرق املناسبةأن يطبقو  تشيهآندا ب MAN MODEL ـــــــ

 .طريقة املعدلةالتطبيق املثال  يف تعليم النحو،

ــبـ طالبينبغي ل -2 التعليم  أن يشرتكوا عملية تشيهآبندا  MAN MODEL ـــــــــ

     الطالب جهد كما أن النحو وسيلة إلدراك قدرةكل اشرتاكا كامال وجيتهدوا  

 .هارات األربعةعلى امل
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 المراجع

المراجعالعربية -أ

العربية ملخصقواعد, فؤد نعمة  ،دار الثقافة اإلسالمية :بريوت ،اجلزء األول ،اللغة
 .دون سنة

المعاصر ،مؤسسة دار املشرف العربية في املكتبة : بريوت ،الطبعة األوىل ،ةالمنجد
 .٣٠٠٢،    الشرقية

واألعالم ،لويس معلوف اللغة في دار : بريوت ،الطبعة الثامنة والعشرون ،المنجد
 .بدون سنة ،املشرق

التدريس ،ماهر امساعيل صربي وطرق للمناهج : الرياض ،الطبعة األوىل ،المدخل
 .٣٠0٠ ،مكتبة الشقري

جامعة : بندا أتشيه-سالمدار ال ،المدخلإلىتعليماللغةالعربية ،سالمي بنت حممود
 .٣٠٠٢ ،الرانريي

العربية ،حممود أمحد السيد تدريساللغة طرائق : جامعة دمشق ،الطبعة الثانية ،في
 .0٩٩١ ،كلية الرتبية

وعلومها ،علي سامي احلالق العربية اللغة تدريسمهارات في -عمان ،المراجع
 .٣٠0٠ ،األردون

 ،مكتبة الشروق الدولية: مصر ،الطبعةالرابعة،المعجمالوسيط ،إبرهيم أنيس وأصدقاء
 .م٣٠٠٢
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والصرف ،اهلل بن يوسف اجلديععبد  النحو عملي في المختصر الطبعة  ،المنهج
 .م٣٠٠٢مؤسسة الريان : بريوت ،الثانية

العربي ،حممود أمحد السيد تدريساللغة طرائق : جامعة دمشق ،الطبعة الثانية ،ةفي
 .0٩٩١ ،كلية الرتبية

 .٣٠02 ،الكتبامل ع: القاهرة ،تعليماللغةالعربيةالمعاصرة ،سعيد الىف

راجعفيمناهجتعليممال ،إميان أمحد هريدى ،على أمحد تدكور ،رشدي أمحد طعيمة
 .٣٠0٠ ،دار الفكر العريب: لقاهرةا ،ةالعربيةللناطقينبلغاتأخرىاللغ

 .0٩٩2 ،دار املعرفة اجلامعية: ن املدينةدو ،طرقتدريساللغةالعربية ،زكريا إمساعيل

الفنى ،إبراهيم العليم عبد دار : ، الطبعية العاشرة، مصرلمدرساللغةالعربيةالموجه
 .بدون السنة املعارف،

اململكة العربية : دينةدون امل ،مناهجاللغةالعربيةفيالمرحلةالمتوسطة ،وزارة املعارف
 .0٩9٠ ،السعودية

الدينية ،ابرهيم حممد عطا والتربية العربية مكتبة : جامعة القاهرة ،طرقتدريساللغة
 .بدون السنة ،النهضة املصرية

دار النشر : القاهرة ،جالبحثفيالعلومالنفسيةوالتربويةهمنا ،ء حممود أبو عالمرجا
 .٣٠00 ،للجامعات

السلوكيةالمدخلإلىالبحث ،صاحل ابن محد العساف مكتبة : الرياض ،فيالعلوم
 .٣٠٠٠ ،العبيكان
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: ، الطبعة األوىل، الكويتالبحثالتربوىمدخلإلىمناهج ،رجاء حممود أبو عالم
 .م0٩9٩ مكتبة الفالح،

   

المراجعاإلندونيسية -ب

Suharsimi Arikunto, Dasar –Dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta: Bumi 
Aksara, 2003. 

  

المراجعاإلنترنيتية-ج

http://www.startimes.com/pengertian-metode-mu’addalah.html diakses 
pada tanggal 13/04/2016 
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