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  الباب الثالث

  ج البحثمناه

 
ت يف مجع البيانا استخدمهاملناهج الىت ا يف هذا الباب، يقدم الباحث

البحث والوقت واملكان جلمع البيانات وطريقة البحث  وحتليلها. وفيه أحباث وهي نوع
  وطريقة مجع البيانات وطريقة حتليلها.

  أ. نوع البحث

ىل وصف ظواهر إ الوصفيث البحهدف ي. و حبث وصفيالبحث  هذانوع 
ئق واملعلومات واملالحظة عنها ووصف الظروف أو أحداث أو أشياء معينة ومجع احنقا

 46اخلاصة ا وتقرير حالتها كما توجد عليه ىف الواقع.
أو غري  والبحث الوصفي يبني اتمع بصفة الكلمات والصورة وغري رقم

ا يع احلقائق واملعلومات. مث مقارهذا البحث يعتمد على مج 47م عدد.استخدا
 الباب من البحث،كل البحث الوصفي يف   يستخدم الباحثو  48وحتليها وتفسريها.

ولذلك حياول هذا البحث بيان املسئله املوجوده وحتليلها ال حل فهم املعىن املثوى يف 
العاشر يف تعليم القواعد النحوية يف الصف  البحث القياسيمسئلة اليت تقع يف فعالية 

  وأما اخلطوات فيه هي كما تلى. ملوجنواالسالمية لب اهلدى العالية مطامبدرسة 
  توصيف البيانات من سائر املصادر  .1
 تقسيم البيانات إىل الوحدة من حيث موضوعاا  .2
 حتليل البيانات  .3
 تقدمي اخلالصة .4

  

 ب. وقت ومكان البحث

                                                        
 40، ص.1978عبد احلميد جبري، مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس، دار النهضة العربية، مصر، سنة  46

47
 Lexy Moleong, “ Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung Remaja Rosdakarya, 

2002), hlm. 6. 
 ). ص١٩٨٦الثالثة مصر. دار املعارف.  حسن سليمان دراسه حتليله وموافق تطبيقة يف تعليم اللغة العربية والذين اسالم. ط. 48
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 12تاريخ  وينتهي يف إبريل 24بدأ مجع البيانات هذا البحث منذ تاريخ 
 ملونغو اإلسالمية العالية اهلدى مطالب املدرسة رئيس إشراف حتت م 2012 مايو

مدرسة مطالب اهلدى العالية ومكانه يعين  احلاج. سوغيوانطو املاجستري ،جفارا
  .اإلسالمية ملونغو جفارا

  

 البحث ومجال بؤرة ج. 

 عن رجالخي البحث ليكون وجماله، البحث بؤرة ددحي أن للباحث ينبغى
الصف العاشر مبدرسة ىف  القرص استخدام فهى البحث هذا بؤرة وأّما. املوضوع

 خطوات القواعد، منهج هو وجماله .مطالب اهلدى العالية االسالمية ملوجنوا جفارا
  .التعلم وتقييم والتعليم، التعلم أنشطة التعلم،

  
  ). منهج قواعد اللغة العربية1

  :49هذه املدرسة هي كما سيأتى ىفة املستخدمة يدراسالاملناهج 

  مادة القواعد  الفصل   المستوى

  العاشر  االوىل

  الباب االول:
  املبتداء واخلرب
  الباب الثاين:

  اسم الناكرة واملعرفة

  العاشر  الثاين

  الباب االول:
بعض حروف اجلر 

  ومعانيها
  الباب الثاين:

  العطف

  خطوات التعليم). 2
                                                        

49
 املدرسة ىف املستخدمة الكتب دفرت عن وثيقة 
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  اإلعداد). أ
 :يلي كما وهي التعليمية العملية يف األشياء املعلم أعد

 .القرص سيحققها الىت التعليمية األهداف حتديد -

 .القرص بوسيلة املناسبة التعليمية املادة حتديد -

  .القرص بوسيلة املناسبة التعليمية الطريقة حتديد -
 يف وتوظيفها واستخدامها، ها،علي احلصول إمكانية من التأكد -

 .الدرس أهداف حتقيق

 .االرجتالية عن ليبتعد استخدامها قبل القرص جتربة -

 .تطبيقها ىف املشكلة عن اخلاصة باإلرشادات اإلعداد -

  

  التطبيق). ب
 مدرسة ىف القرص باستخدام العربية اللغة القواعد وتعلم تعليم عملية

  :يلي كما القواعد ادةمب االسالمية العالية اهلدى مطالب
  :التالية اخلطوات على حتتوي مقدمة،   )أ

  .السالم إلقاء    )1
  .القصرية السور وقراءة التعلم دعاء    )2
  .الفصل ترتيب    )3
  .الطالب دوافع إعداد    )4
  .املاضي الدرس مراجعة    )5
  .اجلديدة املادة إلقاء   )6
 ليكون ،القرص ىف القواعد على لالستماع الطالب إشراف    )7

  .القواعد تفسري و حتليل على قادرين الطالب
  .تقريبا دقائق عشرة اخلطوة هذه    )8
  

  العرض   )ب
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  .اكثر أو مرتني القرص عمل انظر )1
 ىف تنطق الىت املشكلة أو اجلديدة املادة/املفردات املعلم يذكر )2

  .الطالب ويقلدها فواحدا، واحدا القرص

 . القرص يف املوجودة املشكلة أو اجلديدة القواعد املعلم يشرح )3

 .شديدا اهتماما املعلم شرح الطالب يستمع )4

 كلمة بعد كلمة القرص ىف يستمعها الىت مادة الطالب ينطق )5
  .صحيحا نطقا

  .واجلواب السؤال بطريقة القواعد مادة معىن املعلم يشرح       )7
  .الصحيح خرجبامل احلوار لقراءة الطالب املعلم يطالب       )8
  .تقريبا والنصف ساعة اخلطوة هذه       )9

  اإلختتام    )ج
  .السؤال تقدمي ىف للطالب الفرصة املعلم يعطي       )1
  50.والدعاء بالسالم التعليمية العملية املعلم خيتتم       )2

  
  تعلمالتعليم و ال). أنشطة 3

 إىل األستاذ من املعلومات نقل عملية هي والتعلم التعليم أنشطة
 باستخدام العربية اللغة قواعد تعليم يف وخاصة اجيابية متفرقة جبهة الطلبة
. األساسية النحوية الرتاكيب من حمدودا عدد وحدة كل يعرض القرص

 على أعتمدنا وقد. صفحات ثالث الرتاكيب لتدريبات وخصصت
 املشاركة على تقوم اليت اإلتصايل، الطابع ذات احلديثة، النحوية التدريبات
 على حتتوي رابعة، صفحة الثالث، التدريبات صفحات تلي. والتفاعل
 شكل يف عرضت وقد. الطالب عليها درب اليت النحوية، للرتاكيب ملخص
  .وتعزيزه لطالبا درسه ما مراجعة الصفحة هذه من والغرض.  جدوال

  
                                                        

50
 .2012 أبريل 28 التاريخ يف السبت يوم) X-2( الفصل يف القرص استخدام ومشاهدة مراقبة   
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المستخدم فى تعليم القواعد اللغة العربية بمدرسة مطالب  القرص). 4

  الهدى العلية االسالمية ملونجو جفارا

 ،عاليةال املدرسة يف للمواد مناسبة بعضها القرص طريقة يف املواد
 القراءة تدريب يف املثال تضمينها، يف مراجعة احدى ا جتعل أن فينبغي

 يف املتعلم إلستعانة القرص وهذا. واإلنشاء والقواعد) ادثةاحمل( والكالم
  .والقراءة والكالم  اإلستماع مهارة وهي اللغوية، مهارات ثالث

 اللغة، املعمال يف يعين املدرسة يف لتدريبات رمبا القرص ضمنيي وأما
 ةاملناسب املادة خيرت املعلم ولذالك.  املنزيلية كالواجبة البيت يف لتدريبات أو

  . املتعلم عقول بقدر
  :  وهي التعليمية الوسائل تُعدّ  أن تضمينها يف  العالية املدرسة أما

 .اللغة معمال تعدّ  أن العالية للمدرسة ينبغي .1

 او لألفالم واملكاشفة التلفاز تعدّ  أن العالية للمدرسة ينبغي .2
 .احلاسوب

 املناسبة للمواد وهي الدراسية،  الساعة يف ستخدمي القرص وينبغي
 اللغة، تدريبات يف املتعلم ليساعد وذلك. العالية املدرسة يف املقررة باملواد

 ). واإلنشاء والقواعد) احملادثة( والكالم القراءة تدريب(

 أن فللمعلم  والتدريبات، قواعدال مواد من كثري القرص استخدام ألن
  ينظروا أن الميذللت وجيب ،ب و أ الفرق املثال فرقني، على لتالميذه يفّرق

  .  منها األوامر ويّتبعوا
 املدرسة يف اللغة لتعليم القرص تضمني يف اجراءات تنبغي ولذلك،

  : يلي كما هي العالية
  

  المفردات). أ

 مادة املعلم يبدأ أن قبل التلفاز شاشة اىل  كبري بإهتمام يهتم املتعلم .1
 .املفردات
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 .ورالص  ينظر أن املتعلم اىل املعلم امر .2

 .فيها املذّكرة املفردات كل املتعلم حيفظ .3

 املتعلم لتفيهيم وذاك واحدة، مرة من أكثر تستخدم املفردات تنبغي .4
 . عاما املعىن يف

  النحوية التراكيب). ب
 .السابقة املادة يف كما التلفاز شاشة اىل يهتم أن للمتعلم ينبغي .1

 . فيها املتعلم لتفهيم هدفها. مبينا النحوية الرتاكيب عن املعلم يبني .2

 

  ). تقييم5

 القرص بوسيلة العربية اللغة القواعد تعليم يف املستخدم التقييم
 التمرينات بطريقة مبدرسة مطالب اهلدى العالية االسالمية ملوجنوا جفارا

  .القصرية باألسئلة الطالب املعلم يسأل حتريرية، أم كانت شفوية والتدريبات
 الطالب، تعلم وحتصيل التقدم ملعرفة املعلم ا يقوم علمالت التقييم أما

 يشتمل التقييم. التعليمية العملية يف وإصالحها التعلم، مشكالت وفرضية
 والوجدان والعطفة )Kognitif( تثقيفوال املعرفة وهي النواحي ثالثة على

)Afektif( املمارسة أو والعمل )Psikomotorik.(  
  

 د. مصادر البيانات

البحث إستخدام الباحث دراسة مكتبة،  املعلومات والبيانات املتعلقة ذا لنيل
وينبغى للباحث أن يقرأ الكتب واالت وغريها من مصادر املراجع املكتبية املتعلقة 

  ا. وألجل ذالك تتكون املصادر البيانات من: 
 أ). املصدر األساسي

  ".القرصث، وهي "طريقة وهو املصدر الذى يأخذه الباحث أساسا لقيام البح
 ب). املصدر الثانوي 
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هو املصدر الذى يستخدمه الباحث اكماال للمصادر األساس وبناء على 
ذلك، يكون املصدر الثانوي هلذا البحث هو كل ما يتعلق باملوضوع من الكتب 

  واالت وغريها الىت يستخدمها الباحث ألكمال املصدر األساسي.
  

 ه. طرق جمع البيانات

  ). الطريقة التوثيقيةأ
 والنسخة املذكرة منها تكون املتغريات أو لألمور البيانات عن البحث هى
 واجلدوال األساتيذ ودفرت املشاورة ومذكرة والنقوش وااالت واجلرائد والكتب
  51.الواقعية البيانات على تدلّ  الىت وغريها

  ب). طريقة املقابلة  
طريقة املقابلة هي احلوارات بني املخرب واملخرب حلصول على اإلقتصاد 

  .القرصاملخرب املتعلق ذا البحث طريقة   52املقرر.
  :اىل املقابلة هذه الباحث استقدم هذالبحث وىف
  االسالمية العالية اهلدى مطالب املدرسة رئيس -
 ملوجنوا االسالمية العالية اهلدى مطالب مدرسة ىف العربية اللغة معلمى -
 القرص باستخدم الدرس استمر حني على نشيطتهم عن املعلومات للني جفارا

  .تعليمها وطريقة كوسيلتها

  
  

 املشاهدة طريقة ).ج

 غري أم كانت مباشرة مبحوثة موضوعات مشاهد ا يقوم الىت طريقة هى
 البيانات الكتساب البحث هذا ىف الطريقة هذه الباحث استخدم 53.مباشرة

  .القرص باستخدام التعليم وعملية املدرسة بيئة حالة عن

                                                        
51 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998), hlm. 102. 
52 Lexy J. Moleong,  Metodologi Penelitian Kualitatif  . (Bandung, Remaja Rosdakarya 

2006). hlm. 186 
53  Muhammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 26. 



34 

 

 

  

 و. تحليل البيانات

  بعد أن جتمع البيانات من نتيجة البحث مث حلها بطريقني ومها:
  أ).  الطريقة اإلستقرائية

وينتقل من اخلاص اىل  54ىل القضايا الكلية.إهي اإلنتقال من اجلزئيات 
، فسينتج القرصالعام.  بعد أن يعرف الباحث ألجزأت ونظرية يف طريقة 

  من ناحية املادة والطريقة.  القرصالباحث طريقة 
  ب).الطريقة القياسية

ي ينتقل من العام اىل التفاصل، وهي لسينتج العالقة الىت مل متكن وه
معرفة قبل بناء على القاعدة املعرفة. ويستخدم هذه الطريقة ليحلل مناسبة بني 

 تضمني طرق تعليم اللغة العربية للطالب يف املدرسة العالية.

                                                        
 249. (مصر: دار املعارف دون التاريخ) ص. التربية وطرق التدريس جـ. األولصاحل عبد العزيز  وعبد ايد،  54


