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 الباب الرابع

  تحليل البيانات

 

اللغة  القواعد تدريس تحليل البيانات عن المحتوى فى .أ 
 عاشربكتاب "طريقة أمثلتى" لطالب الصف ال العربية

كاراعان بادكان " حسن منادي" معارفبالمدرسة العالية 
 0219/0218السنة الدراسية  فونوروغو

ادلواد ىو ادلعلومات الىت يقصد ادلدرس أف أك  احملتول
يوصلها إىل التالميذ، كمع ذلك البد ادلدرس أف خيتارىا سلتارة 

 معارؼالعالية  ىف ادلدرسةدلدارؾ التالميذ. ككذلك  مناسبة
 .عاشرالصف اليف تدرس مادة القواعد  "حسن منادم"

العالية العالية ادلدرسة  ادلستخدـ يف القواعد كتاب  كأّما
 كانت فيهابكتاب "طريقة أمثلىت"   فهو "حسن منادم" معارؼ

 مهارة كلًتقية كالصرؼ النحو بفهم للمبتدئني ميسرة طريقة

 التالميذلتدريب  ذا كتاب مطبق تدريسو، ى القراءة كالًتمجة اّلفو
ادلاّدة مالئمة  العربية، ألف ىف القراءة باللغة نيطينشكجعلهم 
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هم خاصة للمبتدئني كماسياما للمتواسطني مبدارؾ التالميذ كسنّ 
 ىدؼ أك ادلاىرين الىي بالصعبة اليت يتعسر فهمهم. ككاف

 قراءةعلى  ينقادر  تكوينهم ة يعٌتيف ىذه ادلدرس تدريس القواعد
كتاب   ىفكقد كاف  . كالًتمجتها صحيحا قراءةاللغة العربية ب

  بأّف شركط ادلادة ىي:  الًتبية كالتعليم

 تكوف ادلادة مالئمة للزمافجيب أف  .1

 جيب أف تكوف ادلادة موثوقة بصحتها .2

جيب أف يكوف ادلادة مالئمة مبدارؾ التالميذ كسّنهم ال ىي  .3
با الصعبة الىت يتعّسر فهمها كالىي بالسهولة  تذىب 

 بفائدة تعويد العقل التفكري.

ينبغى أف تكوف ادلادة سلتارة بقصد أف تفيد التالميذ ال  .4
 معارؼ ادلدرسلتظهر مقدار 

جيب أف تكوف مادة الدرس مرتبة ترتيبا عقليا كمقّسمة إىل  .5
أقساـ مع كجوب إمناـ جزء كإتقانو قبل البدء ىف جلزء الذل 

 يليو.



121 

 

 

كقاؿ الدكتور زلمد عبد القادر أمحد عن بعض مبادئ 
 عامة جيب مراعاهتا ىف اختيار مادة الدرس كترتيبها منها :

صحة ادلادة، كيطبب ذلك حرصا ككعيا من ادلعلم ىف  .1
اختيار ادلادة ادلعركضة ، فال يعرض على التالميذ إال ما ىو 

 صحيح من ناحية الفكرة كاألسلوب. 

 مناسبتها لقوؿ التالميذ من حيث مستواىا .2

أف تكوف ادلادة ادلختارة مرتبة حبياة التلميذ كبالبيئة يعيش  .3
 فيها.

بة لوقت احلصة فال تكوف طويلة أف تكوف ادلادة مناس .4
حبيث ال يستطيع ادلعلم أف ينتهى منها ىف احلصة، كال 
قصرية حبيث ينتهى منها ىف كقت قصري شلايتيح للتالميذ 

 فرصة اللعبث، كضياع الوقت.

جيب أف ترتب ادلادة ترتيبا منطقيا حبيث يبٌت كل جزء على  .5
 سابقو، كيرتبط بالحقو من غري تكلف.

 ادلقرر إىل كحدات توزع على أشهر السنة. أف تقسم مادة .6

ربط مادة الدرس اجلديد مبادة الدرس القدًن أك ربط  .7
 موضوع الدرس بغريه من موصوعات ادلادة.
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أحد ادلراجع جديدا  "كتاب "طريقة أمثلىتيكوف  
 للمبتدئني ميسرة طريقةكعجيبا ىف تدريس القواعد ألف فيو 

بالرموز  الًتمجةك  اءةالقر  مهارة لًتقية كالصرؼ النحو فهمب
النبيل. كمناسب التال ميذ بقدرة مستواىا. كىو أحد الكتب 
األحسن كينّظمو تنظيما مرتبا عقليا كمقسّمة. بإستعماؿ 

كيشتمل طريقة اإلستنباط بكثرة األمثلة كالقاعدة السهولة، 
كأما األمثلة التطبقية  ألفية ابن ملك منخوذة مأ فيو القواعد

. كتنقسم مواد ف الكرًن كاألحادث النبويةفمأخوذة من القرآ
الكتاب إىل مخسة كتب كىي من اجلزء األكؿ إىل جزء 

 اخلامس كىف كل جزء موضوعات متعلقة باألجزاء األخرل

كقد إختارل مدرس القواعد باستخداـ ىذه ادلاّدة  
كالكتاب ليجعل التالميذ ىو صحيح من ناحية الفكرة 

لوقت حصة الدرس كمدرس كاالسلوب ككانت ادلادة مناسب 
يستطيع أف منها ىف كل حصة ألهنا سهولة إللقاء ادلدرس كفهم 

 يفليكوف  "كتاب "طريقة أمثلىتالباحثة ىف اختيار   رلتالميذ. ت
مطابقا بالنظرية   "حسن منادم" معارؼالعالية ادلدرسة 
 ادلذكورة. 
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العالية ادلدرسة  يفبكتاب " أمثلىت"ُتدرَّس مادة القواعد 
 كما يلى : "حسن منادم" معارؼ

 يبحدث ىف حركؼ اجلر كاسم الضمريالجزء األول: (1
 سم ادلوصوؿ.كإ سم اإلشارةكإ

 يبحدث ىف األمساء. عن عالمةالجزء الثاني: (2
سم من نكرة، كمعرفة.مؤنث، اإلنواع األمساء، ك أ

كمذكر.معرب، كمبٌت. مفرد مثٌت، كمجع. ىف 
الفاعل كاسم ىذااجلزء يبحث اإلسم من أكزف اسم 

ادلفعوؿ كادلصدر.ىف ىذااجلزء يتفكر الطالب اصعاب 
 من اجلزء األكؿ.

عن الًتاكيب من ادلبتدأ كاخلرب الجزء الثالث: (3
كالنواسخ لإلسم من إف أخواهتا ككاف 
 كأخواهتا.كيتحدث ايضا عن اسم غريمنصرؼ

 كالتوابع. كاإلسم ادلستّق كاإلسم ادلعتلّ 

اد أيضا تراكيب من يًتكب من ادلو  الجزء الرابع: (4
اجلملة اإلمسية ك الفعلية, كتطبيقها ىف الًتمجة اجلاكية 
اإلندكنيسية. كيستخدـ الطالب ادلعجم ىف ىذا اجلزء 
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درب تدلعرفة معاىن الفردات العربية كمن ىذا اجلزء ي
الطالب الفهم كالتحليل لكلمات العربية لتطبيق علم 

كفيو النحو كالصرؼ من النظـو أللفية ابن ملك, 
 يتحدث عن الفعل ادلاضى.

حيتول ىذااجلزء على ادلواد فعل الجزء الخامس: (5
ادلضارع ك أكزانو من اجملرد كادلزيد. عوامل النواصب 
كاجلواـز على فعل ادلضارع تعطى الطالب ادلعرفة عن 

الثالث  تغيري حركات احلرؼ ىف الفعل . ىف اجلزء
سم, أماىف اجلزء يدرس الطالب النواسخ ىف اإل

اخلامس فيدرسوف عوامل النواصب كاجلواـز ىف 
الفعل. فيدرسوف أيضا الفعل كأكزانو اكماؿ على 
ادلبحث األفعاؿ ىف ىذاالباب. كادلهمات الىت تبحث 
تراكيب الكلمات ىف مجاؿ تطبيق يف عمالية القراءة 
كالًتمجة كما ىف كتاب تتمة اجلزء الثاىن  التدريب عن 

باستخداـ ادلعجم, إذا,  قراءة ادلواد أمر مهم لطالب
ادلعجم أمر أساسي لفهم ادلواد القراءة ماداـ ال يفهم 

 عن ادلفردات. 
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فهى: كتاب خالصة الفية  كتب االخرى المتممة (6
ابن مالك . كتاب رموز كالقاعدة يشتمل يف 
إستخالص رللدات كنظم الفية ابن مالك. كتاب 
تتمة يشرح عن تطبيق الرموز ىف قراءة الكتب. كتاب 

 صرفية ىى معجم ليبحث عن مشكالت اإلعلل.
 

زلمد   " تأليفطرؽ تعليم اللغة العربيةكما ذكر ىف كتاب "
 بأف مواد النحو دلرحلة الثانوية ىي : عبد القادر أمحد

ادلضارع ىف مجيع  .1
 أحوالو.

 الفاعل. .2

 نائب الفاعل. .3

 ادلبتدأ كاخلرب. .4

 أف كأخواهتا. .5

 كاف كأخواهتا. .6

 ادلفعوؿ بو. .7

 التمييز .11

 اجملركر باحلركؼ .12

 ادلضاؼ إليو. .13

 حركؼ اجلر. .14

حركؼ  .15
 العطف.

حركؼ  .16
 النصب.
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 فيو.ادلفعوؿ  .8

 احلاؿ. .9

 اإلستثناء .11

17. .  حركؼ اجلـز

أمساء  .18
 اإلستفهاـ.

اإلفراد كالتثنية  .19
 كاجلمع.

 األمساء اخلمسة. .21

 النعت. .21

كيوضح يف مقدمة كتاب النحو كالصرؼ ألمحد 
إىل التالميذ ىف أكـر الفهم عن مادة النحو الذل البد لُيعلِّم 

 مرحلة األكىل كالبد لُيفهِّمها التالميذفيها فهما جيدا، كىي :

 كلمة اللغة العربية .1

 مجلة اللغة العربية .2

 اإلعراب .3

ادلواد ادلقررة ىف تدريس القواعد  أفّ  ةيرل الباحث  
 كىي مواد"حسن منادم" معارؼالعالية ادلدرسة ادلدرسة ب

مطابق بادلواد ىف النظرية ادلذكورة، كما قاؿ  بكتاب " أمثلىت"



126 

 

 

زلمد عبد القادر أمحد كأمحد أكـر الفهم أّف مواد تدريس 
القواعد تتعلق بكلمة اللغة العربية، كمجلة اللغة العربية، 

 . كتاب " أمثلىت"  كاإلعراب ككل ىذه ادلواد كجدت ىف
 

 تدريستحليل البيانات عن الطريقة المستخدمة فى ب. 
بكتاب " أمثلتى" لطالب الصف  اللغة العربية القواعد

كاراعان " حسن منادي" معارفبالمدرسة العالية  عاشرال
 0219/0218السنة الدراسية  بادكان فونوروغو

الطريقة ىي النظاـ الذل يسري ادلدرس ىف إلقاء درسو 
ليوصل ادلعلومات إىل أذىاف التالميذ بشكل يتحسن أغراض 

ذلك البد ادلدرس أف خيتار طريقة مناسبة دلدارؾ الًتبية كمع 
التالميذ كادلواد تدريسو حىت يناؿ نتيجة تامة ىف تدريسو. 

 بكتاب " أمثلىت" كمن ادلالحظة كادلقابلة مع مدّرس القواعد
حسن " معارؼبادلدرسة العالية  عاشرلطالب الصف ال

لعملية تدريس  ادلستخدمة الطريقة بأف ةرم الباحثت. "منادم
ىي  "حسن منادم" معارؼادلدرسة العالية ىف  القواعد

 من جهة مادهتا، كخطواهتا كما يلى : ئيةاالطريقة اإلستقر 
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ادة ادلب )مراجعة( الىت تتعلقسئلةباألالدرس  ادلدرس بدأي .1
دراستهم كىف نفس اكقات قليل من  ضية لقوة ذكراادل

ألهنم قد نالوا ادة ادلستقبلية ادلالسؤؿ الذل يتعلق ب
 نزيلتهم.جبتهم من ادلدرس لتدريسها  ىف مك 

خطوات  كأّمامثلىت" ستمر ادلدرس الدرس بكتاب " أي .2
 فيها فكما يلى: التدريسو

 القارئ يقراءىا نيةالقرآ ياتاآل من مثلةاأل لكل  .أ 

 .مرتني

 كالقراءة بالقواعد مناسبة بالكقفة االكىل القراءة .ب 

 .التجويدعلم ب اقفو ادل بالوقف الثانية

 .كمناسبة ةمرتب ةالقراء .ج 

 .يستمعوف كالتالميذ االستاذ من كالشرح البياف .د 

 كاالبياف فالقرآ أيات من مثلةاأل كفيقرؤ  التالميذ .ق 

 .بالبحث ادلوافق ابن مالك الفية نظم من

ىف كل مادة الىت قد تعلمت ك تتعلمت فال شكل  .ك 
 فيها إذا ال جيوز أف يزيد شكل إال قراءة فحسب.

 .مرات عشر مكررة مالك ابن الفية نظم ةقراء .ز 
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 البيت حفظ يستطيعوف ال التالميذ ذاكانتإ .ح 

 حفظ اف فضلاأل كلكن الرموز حفظ ذلم ىمفاأل

 .البيت ىذا

 .اجلديدة ادلفردات حفظ التالميذ يقدر .ط 

 القرأة على التالميذ قدرة ىو ادلفضل العرض .م 

 ر.ك بالد كالفهم

 شرحة كتاالستاذ تبين الدراسة اخر كل كىف .ؾ 
 .تلك ادلادة من األفكار كالنطق الرئيسية

 فكما يلى: طرؽ تدريسها كأّما
 جلده ىف ادلقرر ادلوضوعبس الدر  ةادلدرس بدأت .أ 

يتعلق بادلوضوع  كاحدة فيما أمثلة ةادلدرس قراءت .ب 
 .كيستمر بياهنا من القواعدىا كأساس نظمها

   ةادلدرس يكرر التالميذ مبا قراءة .ج 

كاحدا فواحدا األمثلة  لقراءة التالميذ ةأمر ادلدرست .د 
 متبادال

ىف  الصرؼ أك النحو لشرح قواعد ةادلدرس تبدأمّث  .ق 
 تلك األمثلة ببياف كاضح
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مع التالميذ يستخلصوف  ةادلدرس تذلك,كان كبعد .ك 
 من تلك األمثلة القاعدة

ىف تدريبات  األمثلةلقراءة  التالميذ ةأمر ادلدرست .ز 
 إعطاء ادلعٌت كترمجتها 

طوات، بني الطرؽ كاخل ةتلط ادلدرسختىف الوقت آخر،  .3
كملل، طبق ادلدرس  كسلبالكىذا عندما يشعر الطالب 

اللعبة كادلسابقة بني الطالب أثناء تدريسو. كىذا يتطلب 
 ادلدرس كذكاءه. إبتكاريا

مع التالميذ  ةراجع ادلدرسقبل إختتاـ عن الدرس ت .4
 .ادلباشرة تهاباألسئلة كإجاب

 ادلدرس طالبو باكاجبة ادلنزيل.بعد إنتهئ الدرس كّلف  .5
الطريقة  خطواتبأف  تعليم اللغة العربية بكماذكر ىف كتا

 كما يلى :   االستقرائية

 النحو درس ادلقررىف ادلوضوعبس الدر  ادلدرس بدأي .1

 .يتعلق بادلوضوع فيما أمثلة ادلدرس جيعل .2

كاحدا فواحدا لقراءة األمثلة  يأمر ادلدرس التالميذ .3
 متبادال
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ىف تلك  النحو بدأ ادلدرس لشرح قواعدذلك  كبعد .4
 األمثلة

من  مّث ادلدرس مع التالميذ يستخلصوف القاعدة .5
 تلك األمثلة

النحو كتاب التدريبات يف   لّ حلالتالميذ ب طل  كيُ  .6
كيشرح ادلدرس  التالميذعمل  لتسهيل الواضح

 معاىن ادلفردات الىت مل يعرفوىا.

اللغة العربية لغري طرائق تدريس ككذلك كما ذكر ىف كتاب "
كامل الناقة كرشدل أمحد  زلمود تأليف  ،"الناطقني هبا

قاال عن إجراءات الطريقة االستقرائية ىف اخلطوات  طعيمة
 التالية :

عرض رلموعة من األمثلة احملكمة الصياغة أك  .1
االختيار حبيث تربز الًتكيب اجلديد بشكل ديكن 

 مالحظتو

إجراء شلارسة شفوية ذلذه األمثلة كأف يقرأىا  .2
 الطالب كيناقشهم ادلعلم ىف معانيها كتراكيبها 
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استخراج التعميم الذل يربز من خالؿ النشاط  .3
 السابق

 صياغة ادلعلم للقاعدة .4
 Metodologi Pengajaranكما ذكر ىف كتاب "

Bahasa Arab"  بأف الطريقة التوفيقّية حتتوم على معنيي
كالتضميم، كمسيت ىذه الطريقة كما الطريقة  االختيار

الطريقة ك الطريقة التوفيقّية، ك ادلختارة،  الطريقةك االنتقائّية، 
 ادلزدكجة

ىف أف حطوات الطريقة ادلستخدمة  ةرل الباحثت
اللغة  القواعدتدريس ل" حسن منادم" معارؼادلدرسة العالية 

مطابق بالطريقة االستقرائية ادلذكورة  بكتاب " أمثلىت" العربية
كىي يبدأ ادلدرس بإعطاء األمثلة الكثرية إىل التالميذ كربطها 
بقواعدىا، كمطابق باطريقة التوليفية حبيث حتتول على عدد 
من الطرؽ كتستخدـ ىف كقت كاحد كىذا عندـ كاف يشعركف 
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 باملل فيبدؿ ادلدرس الطريقة كاخلطوات كلعبة كادلسابقة  مثّ 
 يؤخر بالتقوًن  الذم يتعلق بادلوضوع.

كيطبق ادلدرس استخداـ الطريقة االستقرائية ىف تدريس 
تعّود التالميذ التفكري كاستنباط احلقائق بأنفسهم  ألهناالقواعد 

كترىب ىف التالميذ اإلعتماد على النفس. كقد ذكر ىف كتاب 
 :"الًتبية كالتعليم" عن فوائد الطريقة االستقرائية، كىي 

 تعود التالميذ الفكري كاستنباط احلقائق بأنفسهم .1

 تفتح أماـ التالميذ باب التحصيل .2

 ترىب ىف األطفاؿ االعتماد على النفس .3

 يقتنع التالميذ بصحة ما يصلوف إليو .4

أف فوائد الطريقة االستقرئية عند رأم  ةرل الباحثت 
ىف  بكتاب " أمثلىت" اللغة العربية القواعدتدريس مدرس 

مطابق بفوائد الطريقة  "حسن منادم" معارؼادلدرسة العالية 
 االستقرائية ىف النظرية ادلذكورة.
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 اللغة العربية القواعدتحليل البيانات عن مشكالت تدريس ج. 
المدرسة بكتاب "طريقة أمثلتى" لطالب الصف األول 

السنة الدراسية  "حسن منادي" معارفالعالية 
0219/0218 

عملية التدريس ادلشكالت من التالميػذ قد تكوف ىف   
اك ادلػػدرس اك ادلدرسػػة كغػػري ذلػػك،  كمػػن ادلقابلػػة مػػع ادلػػدّرس 

بكتػػاب " امثلػػىت"ىف  القواعػػدمشػػكالت تػػدريس عػػن  القواعػػد
ىػو التالميذ  أف ذكر  "حسن منادم" معارؼادلدرسة العالية 

: 

ليسػػػت   بعػػػض التالميػػػذ راتادلعػػػارؼ األساسػػػية كمهػػػا .1
اللغػة العربيػة مػن  وامل يتعلمػ مألهنػ كافية لدراسة ادلواد

 .خاصة للقواعد قبل

 /ادلعرفيػػػػػة مثػػػػػل اةفػػػػػاض القػػػػػدرة الفكريػػػػػةمػػػػػن جهػػػػػة  .2
 .ذكاءىم ناقص
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مشكالهتم ىف التدريس  يعطى ادلدرس أكثر  حللّ فلذلك 
 .على تالميذه بأف يزيد اخلّصة دكف خّصة الدرس اىتماما

كيرم العلماء عن العوامل الىت تسبب مشكالت 
التالميذ يف التعلم من جهة داخلية التالميذ كخارجهم. 

 من جهة داخلية التالميذ : ةمثلاأل

ادلعرفية مثل اةفاض القدرة الفكرية / ادلخابرات  .1
 التالميذ

 مثل تقلب العواطف كادلواقفالشعورية  .2

احلواس احلركية مثل اضطراب يف الرؤية كالسمع  .3
 )العني كاألذف(

كمن جهة خارجية التالميذ تشتمل مجيع احلاالت 
أنشطة التالميذ  عوؽلبيئة احمليطة اليت دتكن أف تكالظركؼ كا

 للتعلم, كىي :

البيئة األسرة ادلثاؿ : تنافر العالقة بني األب كاألـ ،  .1
 كأسرة منخفضة االقتصادية

  يةعاجتماإلالبيئة  .2
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ركؼ مباين ادلدرسة كمواقعها البيئة ادلدرسية : مثل ظ .3
قريب من السوؽ, كحالة ادلعلمني كأدكات التعّلم 

 الناقص.

ككاف ىو الذم ميذ ىو فاعل ىف التعّلم التل
لتكوف ةالعوامل ادلسببة يشعرمشكالت التعلم مباشرة. 

 : ادلشكالت التعلم ديكن بياهنا كما يلى

 ناقص ميذالتل ذكاء .1

 ميذالتلمل تكن ادلادة ادلدركسة مالئمة بالرغب  .2

مثل :  .استقر م مل يكنعامل العاطفي الذم ال .3
االنفعاؿ ، متقلب ادلزاج ، غاضب ،   سريع 

مواجهة ادلشكالت ، حزين    كاخللط دائما يف
 دائما بدكف سبب كاضح 

 أنشطة التعلم غري موجودة .4

 عدـ كجود دراسة العادات اجليدة،  .5

 دكافع التعلمال توجد  .6

ادلعارؼ األساسية كمهاراهتا ليست كافية لدراسة  .7
 ادلواد
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خاصة ك  ،على كل أعضاء ادلدرسة البدفلذلك 
تالميذه ب بالغا اىتماما ني أف يهتمواعلى كل ادلدرس

ب جيكما   ىف التدريس. طريقة ككسيلة مناسبة ذلم واكيستعمل
حىت  نّظم ادلريفكالت الطالب على بيدر تادلدرس على 

 .مشكالهتم عن ريعبالتأف  وايستطيع

مبشكالت تدريس القواعد يكوف  ةرل الباحثت
ادلدرس مل يعط ادلخرج كامال فالبد أف يكثر إىتمامو 

من جهة من  مشكالهتم ليعّرؼ حقيقة يراقبهم تالميذهب
 .داخلية التالميذ كخارجهم

بعض الطالب   شعر، كمن ادلشكالت األخرل
بكتاب "  اللغة العربية القواعدتدريس باملل كالسأمة عن 

كشعركا كذالك بالصعوبة كثقل ىف حفظ القواعد  أمثلىت"
بعض ادلقابلة الشخصية مع كالنظم. كيظهر ىذا أثناء 

 "حسن منادم" معارؼادلدرسة العالية  التالميذ ىف الصف األكؿ
, ىم فصلهميف  8211 أككتمرب من 29 التاريخ  يف
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نظم كمع كالالقاعدة ك الثقل حلفظ الصعوببيشعركف 
 .الفهم

الرمسية ادلؤسسات التعليمية ادلدرسة ىي ك 
ادلكاف الذم يطلب التالميذ  ىيللمدرسني كالتالميذ ك 

ادلعلومات مبساعدة ادلدرس. كلكن من بعضها تكوف سببا 
 من ادلدرس ألّف : اكثرىنعن مشكالت تعّلم التالميذ كأ

 ةشحصيتو غري نبيل .1

سواء يف اختاذ الطريقة  الكفاءة ىف الًتبية،ليس لو  .2
 ادلستخدمة اك يف مراقبة ادلواد

 تكليف ادلدرس ادلادة على التالميذ .3

 ليس لو الكفاءة لتحليل مشكالت التالميذ .4

 دلادة كالتالميذ   ةطريقة ادلدرس غري مناسب .5

الذل يعطى ادلعلومات إىل أذىاف  وادلدرس ى
 التالميذ

. احلفظ من القاعدة نظمال حفظ مبشكالت ةيرل الباحث
شلكن، لكّنو أمر صعب  للمبتدئني كثقيل ذلم. كىذا ادلمكن من 
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عيوب ىذه الطريقة. إذا فهم القاعدة كادلفرادات أىم من حفظ 
 القاعدة.

 اللغللة العربيللة القواعللدتقللويت تللدريس  عللن تحليللل البيانللاتد. 
المدرسللللة العاليللللة بكتللللاب " أمثلتللللى" لطللللالب الصللللف األول 

  0219/0218السنة الدراسية "حسن منادي" معارف

التقوًن ىو كسيلة لتحسني كتطوير ادلواد كاألساليب 
ىف مواقف التدريس كالتعليم كزيادة فاعليتها ىف حتقيق  المختلفة

األىداؼ التعليمية. كعلى ذلك فالتقوًن جزء ال يفصل عن 
، الطريقة، كىو يبدأ أساسا مبعرفة األىداؼ ادلراد حتقيقها

كيتضمن بعد ذلك عدة خطوات، الغرض منها حتديد الدرجة 
الىت حتققت هبا فعال ىذه األىداؼ. كيستلـز ذلك معرفة 
نواحى القّوة أك النجاح كنواحى الضعف أك اإلخفاؽ ىف 
االستخداـ ككضع التيسريات ادلمكنة ألسباب ذلك. كمن 

 بال: كاف التقوًن لط بامبانج ركديا شواألستاذ  معادلقابلة 
التقوًن باإلختبار الشفول كاإلختبار التحريرل. األكؿ الصف 

اإلختبار الشفول ىو اإلختبار بادلقابلة بني ادلدرس كالطالب 
يسئل ادلدرس كجييب الطالب مباشرة. يستعمل ىذا اإلختبار 
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شرح الطالب عن ما من  كل الفصل الدراسى كيتكوف   كؿىف أ
األسئلة من تكوف ايضا كي ،يتعلق بادلادة شرحا كافيا كصحيحا

شكل  التقوًن ىف كتاب القواعد فكمثل  .أماىف كل كقت كحني
 اآلتى :

 التكملة عن طريقة االختيار ادلناسب .1

 اختيار اجلملة ادلناسبة من عدد من اجلمل .2

 ترتيب الكلمات  .3

 التكملة من عند الدارس .4

 حتويل الفعل أك اجلملة من صورة إىل أخرل .5

 ناصرىا الرئيسيةتعديل اجلملة تبعا ألحد ع .6

 استبداؿ كلمة بأخرم من رلموعة من الكلمات .7

 اختيار التفسري ادلناسب، كغري ذلك .8

 
 تقوًن ىف دراسة القواعد تنقسم إىل قسمني :

 التقوًن الشفول .1
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جيمل يف ىذا الدرس أف يعد ادلدرس أمثلة دلا 
يريد التمرين عليو من القواعد كيدكهنا علي السبورة ، مث 

فيها ، مستطردان من ذلك إيل تذكريىم  حياكر التالميذ
بالقواعد كالتعاريف ، كحيسن أف يصرؼ يف ذلك 
الشطر األكؿ من زمن الدرس ، كيف الشطر الثاين منو 

ذم رمسو ذلم يف يطالبهم بتكوين مجل علي النحو ال
 .أمثلتو كدتريناتو

 التقوًن الكتاىب اك التحريرل.   .2

 تتكوف من اليتالتالميذ ذكاء  كىو آلة لتقوًن 
فلذلك البد  رلموعة متنوعة من الذاتية كادلوضوعية.

 ادلدرس ألف يعّده قبل درسو.

 كأنواع التقوًن الشفول ك الكتاىب ىو :

 التكملة عن طريقة االختيار ادلناسب .1
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ىف ىذا النوع يعطى ادلدرس مجلة كخيذؼ منها كلمة 
كاحدة مثال، مث يقدـ للدارس عدة كلمات ليختار 

 ناسبة دللء الفراغ ىف السؤاؿ.الكلمة ادل

 اختيار اجلملة ادلناسبة من عدة مجل .2

ىف ىذه الصورة  يعطى الدارس عدة مجل ككانت 
 كاحدة منها صحيحة، كاألخريات هبا خطأ حنوم.

 ترتيب الكلمة ادلتفرقة  .3

ىف ىذا النوع من االختبار يطلب إىل الدارس أف 
 يرتب الكلمة ادلقدمة لو يكوف تعبريات صحيحة.

 التكملة من عند الدارس .4

ىف ىذا النوع من األسئلة يطلب من الدارس أف 
 يعطى مثال الصيغة ادلناسبة للكلمة

 حتويل الفعل أك اجلملة من صورة إىل أخرل .5
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ىنا يعطى الدارس مثال مجلة فيها فعل مبٌت ادلعلـو 
كيطلب منو حتويل الفعل إىل مبٌت للمجهوؿ مع 

.  تغيري ما يلـز

 عا ألحد عناصرىا الرئيسيةتعديل اجلملة تب .6

يطلب من الدارس مثال أف يغري ادلبتدأ اك الفاعل ىف 
 مجلة الرئيسية مع اجراء التغيريات الالزمة.

 استبداؿ كلمة بأخرم من رلموعة من الكلمات .7

ىنا يطلب الدارس أف يستبدؿ كلمة بأخرل تقـو 
بنفس الوظيفة، كتفيدنا ىذه أحيانا ىف التعرؼ على 

 الطالب مثال بالفرؽ بني االسم كادلبٌت كادلعرب.ادلاـ 

 اختيار التفسري ادلناسب .8

ىنا تعطى مجلة للطالب كهبا كلمة مث تطلب منو أف 
 يوضح لنا ما فهم باختيار الكلمة ادلناسبة. 
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 اللغة العربية القواعد يرم الباحث أف تقوًن تدريس
دلدرسة العالية بابكتاب " أمثلىت" لطالب الصف األكؿ 

مطابق بالنظرية ادلذكورة ألّف التقوًن  "حسن منادم" معارؼ
الشفوم كالكتاىب بأنواعو ادلتنّوعة ادلوجودة  ىف النظرية ادلذكورة 

 كجد ىف تدريس النحو فيها.

كقد قاـ ادلدرس بتصحيح التقوًن مع التالميذ، كما 
عبد العليم إبرىيم قاؿ من  " تأليفادلوّجو الفٌت" ذكر ىف كتاب

ؽ التصحيح أماـ التالميذ، كمن ادلمكن ختصيص جزء خري طر 
من إحدل احلصص، لتصحيح بعض اإلجابات، بإشراؾ 

 التالميذ كمناقشتهم.

اللغة  القواعدأف تصحيح تقوًن تدريس  ةرل الباحثت
ادلدرسة ب لعاصرأمثلىت" لطالب الصف ا بكتاب " العربية

مطابق بالنظرية ادلذكورة ألّف  "حسن منادم" معارؼالعالية 
 مع التالميذ.فيها  ىف لتدريس النحوتصحيح التقوًن 
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ادلدرسة العالية كادلعّدؿ الًتاكمى من نتيجة تالميذ 
 اللغة العربية القواعد ىف تدريس "حسن منادم" معارؼ

 كما يلى :  بكتاب " أمثلىت" 

  كالتقوًن التحرير  7،11التقوًن الشفول  العاشرالصف
7،51 

 Tehnikككما ذكر فحرالدين ىف كتابو ) 

Pengembangan Kurikulum Pengajaran Bahasa Arab  أّف )
أية النتيجة الىت قد اُستعِمل ىف ام مدرسة خاصة ىف ادلدرسة 

(، 6(، مقبوؿ )5(، قبيح )1-4، كىي قبيح جّدا ) اليةالع
 (.9ك  11(، كشلتاز )8(، جيد جّدا )7جّيد )

 القواعدأف نتيجة التالميذ ىف تدريس  ةرل الباحثت
ادلدرسة ىف  عاصرىف الصف ال بكتاب " أمثلىت"  اللغة العربية

 فهي جّيدة. "حسن منادم" معارؼالعالية 

 


