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  الباب الرابع
للغة العربية لسيد  األساسيةكتاب "القواعد باستخدام   األولتنفيذ تعليم النحو تحليل 
في   Aمن قسم تعليم اللغة العربية في فصل  األولالهاشمي" لطالب المستوى  أحمد

بجامعة والي سونجو اإلسالمية الحكومية سمارنج للعام  دريسكلية التربية والت
 2014/2013الدراسي 

  
ستخدام كتاب "القواعد با األوليقّدم هذا الباب نتائج البحث عن تعليم النحو 

من قسم تعليم  األول المستوىلطالب  الهاشمي" أحمدللغة العربية لسيد  األساسية
بجامعة والي سونجو اإلسالمية  والتدريس في كلية التربية Aاللغة العربية في فصل 

تقديم البيانات وجائت الباحثة ب .2014/2013الحكومية سمارنج للعام الدراسي 
وتنفيذه، ثم تقدمت الباحثة تحليله  بتعليم النحو األشياء المتعلقةعلى  عنه التي تحتوى

  في اخر هذا الباب، وهي كما يلى:
  

للغة العربية لسيد  األساسيةباستخدام كتاب "القواعد  األولتنفيذ تعليم النحو   . أ
 الهاشمي" أحمد

باستخدام كتاب "القواعد  األولهناك االشياء المتعلقة بتعليم النحو 
من قسم  األول المستوىلطالب  الهاشمي" أحمدللغة العربية لسيد  األساسية

بجامعة والي سونجو  والتدريسفي كلية التربية  Aتعليم اللغة العربية في فصل 
  ، وهي فيما يلى:2014/2013اإلسالمية الحكومية سمارنج للعام الدراسي 

للغة العربية  ألساسيةاباستخدام كتاب "القواعد  األولتعليم النحو  أهداف )1
 الهاشمي" أحمدلسيد 

في العملية التعليمية مهمة جدا ألن لها عالقة قوية باختيار الطريقة  هدافاأل
 األولتعليم النحو في  هدافاأل. أما هاوالمادة التى يستخدمها المحاضر في
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 الهاشمي" أحمدللغة العربية لسيد  األساسيةباستخدام كتاب "القواعد 
 في كلية التربية Aمن قسم تعليم اللغة العربية في فصل  األول توىالمس

بجامعة والي سونجو اإلسالمية الحكومية سمارنج للعام الدراسي  والتدريس
المخطط الدراسي يعني  في كتبها المحاضرهي كما  ف 2014/2013

في قسم تعليم اللغة العربية هي القاء النحو  األوللتعليم النحو  هدافاأل"
علي تكوين الجمل  الكفاءةإلي الطالب لفهم اللغة العربية بالمقدرة و  ولاأل

المفيدة وما فيها من معاني الكلمات ومواقعها في اللغة العربية علي أحسن 

 1وجه".
لغة العربية ل األساسيةباستخدام كتاب "القواعد  األولتعليم النحو في المواد  )2

 الهاشمي" أحمدلسيد 
أن يوصلها إلى  حاضرالمواد التعليمية هي المعلومات التي يقصد بها الم

في هذا التعليم من كتاب "القواعد  األوليؤخذ مواد النحو الطالب. 
الهاشمي وطبعه دار  أحمدللغة العربية" الذي الفه على السيد  األساسية

ار المحاضر هذا الكتاب ألن ترتيب المواد إختلبنان. - العلمية ببيروت
هذا الكتاب بكتاب  في هذا الكتاب شامل ولغتها بسيطة ألنه إذا قوبل

الدروس الذي ألفه المؤلف باللغة البليغة فاستصعب طالب المستوى األول 
هذا الفصل في فهم مواد النحو األول. سوى ذلك، نظام تقديم المواد فيه 

ب وفيه ايات القرآن التي كانت المثال فيه حتى ال يدرس الطالب النحو ترتي
فقط، بل كذلك يدرس أيضا القرآن. تضّمن هذا الكتاب إلى القواعد 

هذا  2األساسية للغة العربية حتى ال يستصعب الطالب في فهم مواد النحو.
شرة ابواب. في هذا التعليم ال يستخدم المحاضر كل الكتاب ينقسم على ع

                                                           
1 �� ����	
���� ا
�را�� 
	���� ا
��� ا�ول. ا
 ا
2 
�� ا �	� !�
� ا
��� ا�ول، ا
�$	�ر #��ا"� ���� ا&!��
�*!(�) �' ا
�  24	!ر,+ ا,!�,

2013  (-!�
�� ا �&!��
�) ا�. ��12.40. 



55 

ألن هذه المحاضرة تتكون من ثالث  بابيناالبواب لكنه يستخدم 
وهذا الكتاب يتضمن على  ، والنحو الثاني، والنحو الثالث.األولهي النحو 

وجدول  .التدريباتويتبع بعدها ثم يتبعها االمثلة من القرآن  النحويةالقواعد 
للغة العربية" لطالب  األساسيةالمحتوي أو المضمون في كتاب "القواعد 

  :ما يلى Aمن قسم تعليم اللغة العربية في فصل  األول المستوى
لعربية للغة ا األساسيةالمواد التعليمية في كتاب "القواعد  4.1الجدول 

  الهاشمي" أحمدلسيد 

  القواعد  الباب  الرقم

1  
مقدمة 
  الكتاب

ها، الكالم، الكلم، الجملة أنواعالكلمة و 
  والقول.

كل منهما،   أنواعوالبناء يبحث فيه  عراباإل  األولالباب   2
، األسماء عرابه، عالمات اإلإعراببناء الفعل و 

المبنية واألفعال المبنية، األسماء المعربة 
  عال المعربة.واألف

كرة واسم نالنكرة والمعرفة تبحث فيها اسم ال  الباب الثاني  3
المعرفة (الضمائر، العلم، اسم االشارة، اسم 

  الموصول، واسم المعرفة بأل).

  
لفه محاضر أمضمون هذا الكتاب يناسب بالمخطط الدراسي الذي 

  3هي ما يلي:المذكورة في المخطط الدراسي  األولومواد النحو . األول
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  في المخطط الدراسيالرئيسية  التعليميةالمواد  4.2الجدول 

  المواد التعليمية الرئيسية  الرقم

  معانى النحو وتعارفه اللغوية واالصطالحية   .1

ها الثالثة : االسم والفعل أنواعمقدمة الكلمة و    .2
  والحرف

تركب منه وتقسيمه الى اسم وفعل    .3 الكالم وما ي
  وحرف

تعريف االسم وعالماته المميزة له عن الفعل    .4
  تقسيم االسم الى مظهر ومضمر ومبهم   .5  والحرف

  تعريف الفعل وعالماته   .6

  ه وعالماتهأنواعتعريف الحرف و    .7

  البناء عراباإل   .8

  ه االربعةأنواعالبناء و    .9

  سماء المبنيةاال   .10

  االفعال االبنية   .11

  عرابعالمات اإل   .12

  هاأنواعبيان النكرة و    .13

  هاأنواعبيان المعرفة و    .14

  اسم الموصول   .15
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 األولومما سبق تتضح أن المواد التعليمية في عملية تعليم النحو 
 في كلية Aمن قسم تعليم اللغة العربية في فصل  األول المستوىلطالب 

بجامعة والي سونجو اإلسالمية الحكومية سمارنج للعام  والتدريس التربية
، البناء، النكرة، والمعرفة عرابهي الكلمة، اإل 2014/2013الدراسي 

للغة العربية". ولكن  األساسيةالتي أخذها المحاضر من كتاب "القواعد 
كتب دراسية أخري    األولالنحو  محاضرإضافة إلى ذلك يستخدم 

  .األولالنحو اجع لزيادة معرفته ولتنمية عملية تعليم كالمر 
باستخدام كتاب "القواعد  األولتعليم النحو المستخدمة في  الطرق التعليمية )3

 الهاشمي" أحمدللغة العربية لسيد  األساسية
الطريقة التعليمية هي من االشياء المهمة في عملية التعليم. أما الطرق 

القواعد باستخدام كتاب " األولملية تعليم النحو التعليمية المستخدمة في ع
من قسم تعليم اللغة العربية  األول المستوىلطالب للغة العربية"  األساسية

بجامعة والي سونجو اإلسالمية  والتدريسفي كلية التربية  Aفي فصل 
  فهي: 2014/2013الحكومية سمارنج للعام الدراسي 

يوضح هي ف في هذه المحاضرة اإللقائيةة طريقال. أما الطريقة اإللقائية  . أ
 المحاضر المواد التعليمية إلى الطالب شفهيا.

يوضح هي ف في هذه المحاضرة القياسيةطريقة ال. أما الطريقة القياسية  . ب
 المثال منها. ىالمحاضر قواعد النحو ثم يعط

 هيففي هذه المحاضرة  االستقرائيةطريقة الأما  .االستقرائيةالطريقة  ج.
  .منه المثال ثم يوضح قواعد النحوالمحاضر  يعطى

أعطى  هيففي هذه المحاضرة  المشاورة. أما طريقة رةشاو المطريقة   د.
شرح المواد التعليمية التي يترجم و يو  يقرألطالب للالمحاضر الفرصة 

 .الفصل في ها المحاضريبحثس
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أعطى هي ف في هذه المحاضرة الوظيفيةية. أما الطريقة وظيفالطريقة ال ه.

  4المحاضرة. ذلك ألنه ال يحضر فيالوظيفة للطالب 
في هذا التعليم طرق  المستخدمةومما سبق تتضح أن الطرق التعليمية 

طريقة  ،االستقرائيةالطريقة الطريقة اإللقائية، الطريقة القياسية، ي متنوعة ه
القياسية هي أكثر الطرق ، ولكن الطريقة والطريقة الوظيفية ،المشاورة

 األولالنحو المستخدمة في عملية تعليم  اللغةأما  التعليمية المستخدمة.
من  األول وىالمستللغة العربية" لطالب  األساسيةالقواعد باستخدام كتاب "

بجامعة والي  والتدريس في كلية التربية Aقسم تعليم اللغة العربية في فصل 
هي ف 2014/2013سونجو اإلسالمية الحكومية سمارنج للعام الدراسي 

 5اللغة العربية ولو قليال.أيضا اإلندونيسية ويستخدم 
باستخدام كتاب  األولتعليم النحو المستخدمة في  الوسائل التعليمية )4

 الهاشمي" أحمدللغة العربية لسيد  األساسية"القواعد 
من  األول المستوىلطالب  األولالنحو عملية تعليم المستخدمة في  سيلةالو 

بجامعة والي  والتدريس في كلية التربية Aغة العربية في فصل قسم تعليم الل
هي   2014/2013سونجو اإلسالمية الحكومية سمارنج للعام الدراسي 

الهاشمي" كالوسيلة  أحمدللغة العربية لسيد  األساسية"القواعد كتاب 
ي ستخدم المحاضر الوسائل التعليمية االخرى في، إضافة إلى ذلك. األساسية

  6.لمةكمالتقدم القواعد النحوية هي السبورة الطباشرية وكذلك 
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للغة العربية  األساسيةباستخدام كتاب "القواعد  األولعملية تعليم النحو  )5
 الهاشمي" أحمديد لس

من المشاهدات التي قامت بها الباحثة، أن المحاضر الذي علّم القواعد 
 أحمدللغة العربية لسيد  األساسيةالنحوية باستخدام كتاب "القواعد 

 Aمن قسم تعليم اللغة العربية في فصل  األول المستوىالهاشمي" لطالب 
 األولالنحو  يمأما عملية تعل الدكتور حمداني معين الماجستر.هو 

الهاشمي" فهي  أحمدللغة العربية لسيد  األساسيةباستخدام كتاب "القواعد 
  التعليم عملية قبل  ) أ  ما يلي:

المخطط الدراسي  األولمحاضر النحو  أعد ،التعليم عملية بدأت قبل أن
، التعليم أهدافحتوي على ي والفصل وه في التعليم تنفيذ كمرجع
  ادرها.ومص التعليمية والمواد

 التعليم عملية  ) ب
إلى ثالث أنشطة وهي  األولالنحو تنقسم خطوات عملية تعليم 

  ختتامية.األنشطة التمهيدية وأنشطة النواة واألنشطة اإل
في  األولالنحو  محاضرهي األنشطة التي فعلها  التمهيديةاألنشطة  )1

أول عملية التعليم التي تشمل: السالم، وكشف الحضور، والدعاء 
التي سيتعلمها الطالب  ليقرأ المادةطلب الطالب ، و طالبع الم

 أحمدللغة العربية لسيد  األساسيةفي كتاب "القواعد  لذلك اليوم
، والمحاضر يعطى الهاشمي" بصوت واضح ويترجمها ثم يشرحها

  القيمة لهم.
 إعطاءثم  أنشطة النواة وهي تشمل إلقاء المادة وشرحها مع أمثلتها )2

 طالبالفرصة لل إعطاء، ثم جديدة المتعلقة بحياة الطالباألمثلة ال
  لتنمية فهمهم ومعرفتهم عن المادة.
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ختتامية هي األنشطة األخيرة التي تشمل الفرصة األنشطة اإل )3
يعطي ليسألوا عن المادة التي لم يفهموها فهما تاما، ثم  طالبلل

 ها في ذلكعلمالمادة التي ي الخالصة والتصديق منالمحاضر 
، ويختم طالب أحيانايم والواجب المنزلي للو اليوم، ثم يعطي التق

  التعليم بالدعاء والسالم.
الطرق والوسائل والكتاب  حاضروفي عملية التعليم استخدم الم

المرجوة التي قد  هدافالدراسي والمصادر األخري للوصول إلى األ

 7سبقت بيانها.
  التعليم بعد عملية  ) ج

معرفة نجاح عملية ل يمو تقيعمل ال أن حاضرالم على التعليم عملية بعد
 .طالبال تعلم نتائجومعرفة  التعليم

 التقويم )6
قويم الذي استخدمه قياس نتيجة عملية تعلم الطالب. أما التالتقويم الة ل

وغير  ختباراإلالمحاضر في هذه المحاضرة فهي تقاويم متنوعة منها 
 ختبارالمبدئي، واإل ختبارات المستخدمة فهي اإلختبار . أما اإلختباراإل

 التحريري. ختبارالشفهي، واإل ختبارالنصف السنوي، واإل ختباراليومي، واإل
  .فهي المشاهدة ختبارأما غير اإل

أعطى المبدئي في هذه المحاضرة فهي  ختبار. أما اإلالمبدئي بارختاإل  ) أ
 .المحاضر السؤال إلى الطالب قبل بداية عملية التعليم والتعلم

اليومي في هذه المحاضرة فهي أعطى  ختبار. أما اإلاليومي ختباراإل  ) ب
المحاضر السؤال إلى الطالب بعد نهاية عملية التعليم والتعلم في كل 

 الحصة.
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النصف السنوي في هذه  ختبار. أما اإلالنصف السنوي ختباراإل  ) ج
الذي أجرى بعد نهاية إعطاء مجموعة من  ختبارالمحاضرة فهي اإل

قرأ  ي أن الشفهي في هذه المحاضرة فهي ختبار. أما اإلالشفهي ختباراإل  ) د البرامج التعليمية.
 األساسيةعد القوا"كتابالمادة التي سيتعلمها في الفصل من   طالبكل 

 .اشرحهيو  ترجمهايثم الهاشمي"  أحمدللغة العربية لسيد 
 التحريري في هذه المحاضرة فهي ختبار. أما اإلالتحريري ختباراإل  ) ه

 الطالب في أخر النصف السنوي.ه الذي قام ب ختباراإل
. أما المشاهدة في هذه المحاضرة فهي حضور الطالب المشاهدة  ) و

 8يم وتعلم في الفصل.عملية التعل
 

في كلية  Aمن قسم تعليم اللغة العربية في فصل  األول المستوىنتيجة طالب   . ب
   مية الحكومية سمارنجبجامعة والي سونجو اإلسال دريسوالت التربية

 األولالنتيجة من تقويم تعليم النحو  نأ من التوثيق الذي قامت به الباحثة،
الهاشمي" لطالب  أحمدللغة العربية لسيد  األساسيةباستخدام كتاب "القواعد 

  9فيما يلي. Aمن قسم تعليم اللغة العربية في فصل  األول المستوى
  
  

  األولتعلم النحو  نتيجةدرجة  4.3الجدول 
  F   FX (القيمة) X  رقم

1  0  1  0  

2  2،0  3  6،0  
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3  2،5  4  10  

4  2،8  4  11،2  

5  3،0  6  18،0  

6  3،3  1  3،3  

7  3،5  15  52،5  

8  3،8  9  34،2  

9  4،0  2  8،0  

Σ 143،2  45    مجموع  

  الوسطىلمعرفة القيمة  الصيغةاستخدمت الباحثة 

�� =							
∑ ��

�
 

�� =
143,2

45
 

= 	3,18 

  البيان:
  الوسطىالقيمة    :    ��

  وتكررها ضرب كل قيمةمجموع من    : ��∑
من قسم تعليم اللغة  األول المستوىمجموع من طالب   :       �

  Aالعربية في فصل 
باستخدام كتاب "القواعد  األولمن نتائج تقويم تعليم النحو انطالق 

من قسم  األول المستوىالهاشمي" لطالب  أحمدللغة العربية لسيد  األساسية
والقيمة  4،0هي  علياالقيمة ال أن ةالباحثت عرف ،Aتعليم اللغة العربية في فصل 

  .3،18 يه الوسطىالقيمة و  0هي  دنياال
 مباحث في نتائج البحثج. 

بعد جمع البيانات، تريد الباحثة أن تقوم بتحليل هذه البيانات. ففي هذا 
باستخدام   األولالباب قصدت الباحثة ان تعطي التحليل عن تنفيذ تعليم النحو 
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وأجابت تحديد  الهاشمي" أحمدللغة العربية لسيد  األساسيةكتاب "القواعد 
باستخدام كتاب "القواعد  األولهذا البحث يعنى كيف تنفيذ تعليم النحو 

من قسم  األول المستوىالهاشمي" لطالب  أحمدللغة العربية لسيد  األساسية
سونجو بجامعة والي  والتدريس في كلية التربية Aاللغة العربية في فصل 

؟، و كيف نتيجة طالب 2014/2013الحكومية سمارنج للعام الدراسي 
بجامعة والتعليم في كلية التربية  Aمن قسم تعليم اللغة العربية في فصل  األول

باستخدام كتاب  األولسونجو اإلسالمية الحكومية سمارنج في تعليم النحو 
  ؟2014/2013الهاشمي" للعام الدراسي  أحمدبية لسيد للغة العر  األساسية

للغة العربية  األساسيةباستخدام كتاب "القواعد  األولتنفيذ تعليم النحو  )1
من قسم تعليم اللغة العربية  األول المستوىالهاشمي" لطالب  أحمدلسيد 

بجامعة والي سونجو اإلسالمية  دريسوالت في كلية التربية Aفي فصل 
 2014/2013سمارنج للعام الدراسي  الحكومية

 األولوقد ذكرت الباحثة سابقا أن االشياء المتعلقة بتعليم النحو 
الهاشمي"  أحمدللغة العربية لسيد  األساسيةباستخدام كتاب "القواعد 

في كلية  Aمن قسم تعليم اللغة العربية في فصل  األول المستوىلطالب 
اإلسالمية الحكومية سمارنج للعام  بجامعة والي سونجو والتدريس التربية

التعليمية، والمواد التعليمية،  هدافاأل، كثيرة وهي 2014/2013الدراسي 
وتلك األشياء مهمة جد في  والطرق التعليمية، والوسائل التعليمية، والتقويم.

  عملية التعليم ألنها عناصر فيه.
للغة  ساسيةاألباستخدام كتاب "القواعد  األولتعليم النحو  أهداف  ) أ

 الهاشمي" أحمدالعربية لسيد 
عنصر مهم ألن له  هدفالأن  Oemar Hamalikكما رأى 

رشادا إالتقويم. في التخطيط، يعطى الهدف و كبير في مجال التخطيط 
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، إختيار إلختيار المواد التعليمية، تنظيم ترتيبها، تحصيص الوقت
س إنجاز تعلم الطالب. وهو معيار التعليمية وطرقها، تجهيز المعيار لقيا

  إن الهدف له فوائد كثيرة منها: لتقويم نوعية التعليم وفّعاليته.
لتقويم التعليم يعنى أن التعليم الناجح هو تحقيق أهداف التعليم  )1

  المقررة.
إلرشاد تعلم الطالب يعنى أن األهداف التعليمية المقررة تعطى  )2

  .م في عملية التعليم والتعلماالتجاه، المرجع، والتوجيه له
المعيار لتصميم التعليم يعنى أن األهداف التعليمية المقررة أساس  )3

فلذلك،  .إلختيار وتعيين المواد التعليمية، تعيين األعمال التعليمية
  التعليمية جيدا.  هدافيعّين األعلى المحاضر أن 

 ألولاتعليم النحو  أهدافبناء على نتائج البحث السابقة عن 
الهاشمي"  أحمدللغة العربية لسيد  األساسيةباستخدام كتاب "القواعد 

في   Aمن قسم تعليم اللغة العربية في فصل  األول المستوىلطالب 
بجامعة والي سونجو اإلسالمية الحكومية  والتدريس كلية التربية

تعليم النحو أن ، رأت الباحثة 2014/2013سمارنج للعام الدراسي 
ن على يهدف عظيم وهو جعل الطالب قادر  له ذه الجامعةفي ه األول

تكوين الجمل المفيدة وما فهم اللغة العربية بالمقدرة والكفاءة على 
  فيها من معاني الكلمات ومواقعها في اللغة العربية علي أحسن وجه.

للغة  األساسيةباستخدام كتاب "القواعد  األولفي تعليم النحو المواد   ) ب
 الهاشمي" أحمدد العربية لسي

بناء على نتائج البحث السابقة عن المواد التعليمية المأخوذة من  
ترى الباحثة أن المواد التعليمية للغة العربية"  األساسيةكتاب "القواعد 

فقط بل   األولناسب بالمحخطط الدراسي الذي ألفه محاضر النحو ت
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قد توفرت وهذه المواد  .األولتعليم النحو  أهدافناسب بتكذلك 
الشروط الذي ال بد لها الشروط هي صحة المادة ومناسبة لعقول 

يئة التي الطالب؛ أن تكون المادة المختارة مرتبطة بحياة الطالب وبالب
ت الحصة؛ وأن تقسم المادة المقررة إلى يعيشون فيها، مناسبة لوق

وزع على أشهر السنة، وربط مادة  الجديد بمادة الدرس  الدرست
  .األوللذلك في رأي الباحثة هذا الكتاب يناسب بتعليم النحو 

باستخدام كتاب  األولالمستخدمة في تعليم النحو  ج)  الطرق التعليمية
  الهاشمي" أحمدللغة العربية لسيد  األساسية"القواعد 

من قسم  األول المستوىلطالب  األولالنحو  حاضراستخدم م
بجامعة والي  والتدريسفي كلية التربية  A تعليم اللغة العربية في فصل

 2014/2013سونجو اإلسالمية الحكومية سمارنج للعام الدراسي 
ولكن أكثر الطرق التعليمية المستخدمة هي الطريقة  متنوعةطرق 

أخذها التي  تعليميةأنها مناسبة بالمواد ال ة، وفي رأي الباحثالقياسية
لغة العربية" ألن هذا الكتاب  ل األساسيةالمحاضر من كتاب "القواعد 

لذلك الطرق التعليمية المختارة ستساعد  كتاب دراسي باللغة العربية
النحو ، وفعالة لتعليم المحاضر في تقديم المواد التعليمية إلى طالبه

. األول المستوىفي مرحلة الجامعة ألنهم طالب  للمبتدئين األول
   .ةناجح طريقة التعليميةوهذا يؤد إلى ال

المعلم ينبغي أن تعتمد على  أن أحمدمحمد عبد القادر ا رأى كم
بعض األسس العامة التي تجعل منها طريقة ناجحة. ومن هذه األسس 

  هي مايلي:
أن تكون موافقة لطبائع الطالب ومراحل النمو العقلي، والظروف  -1

 االجتماعية واالقتصادية واالسرية التي يعيشها الطالب.
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قواعد العامة فيتخذ منها المعلم مرشدا وهاديا له أن تراعي بعض ال -2
في معالجة الدروس وتقريبها من العقول مثل: التدرج من السهل 
مركب، والتدرج من  إلى الصعب، والتدرج من البسيط إلى ال
الواضح المحدد إلى المبهم، والتدرج من المحسوس إلى 

 طالب الفصل الواحد.أن تأخذ في االعتبار الفروق الفردية بين  -3 المعقول.
أن يكون موقف الطالب إيجابيا ال سلبيا طوال مراحل الدرس،  -4

وذلك عن طريق اشراكه بتوجيه األسئلة إليه أو تلقي االجابة 
 عنها، واستثارة تفكيره، وخبراته الماضية.

أن تنمى التطلع لدى الطالب، واثارة اهتمامه وبواعثه ونزعته إلى  -5
 االكتشاف واالبتكار.

 أن تجعل التعلم كاللعب متسما بالمتعة، والعمل متسما بالمنفعة. -6
أن تنمى االتجاهات السليمة، واالساليب الديمقراطية في التعاون  -7

والمشاركة في الرأى، واحترام االخرين واالضطالع بالمسؤلية، 
 ورعاية المجتمع والمصالح العامة.

  .أن تستفيد الطريقة من قوانين التعلم -8
  

باستخدام كتاب  األولالمستخدمة في تعليم النحو  د)  الوسائل التعليمية
 الهاشمي" أحمدللغة العربية لسيد  األساسية"القواعد 

من المعلوم، أن الوسائل التعليمية هي من العناصر المهمة في 
عملية التعليم والتعلم. لذا وعلى المحاضر أن يختار من الوسائل 

يمية وكذلك الطريقة المستخدمة ألن لها الفوائد المناسبة بالمادة التعل
  أن فوائد الوسائل التعليمية هي: Hamalikالكثيرة. عند 

 وضع األسس المادية للتفكير، فلذا هذا يقلل الكالم. )1
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 زيادة اهتمام الطالب. )2
 وضع األسس المهمة لتطور التعلم. )3
 إعطاء الخبرات المادية إلى الطالب. )4
 فكير المرتب واالستمراري خاصة بالصور المتحركة.تنمية الت )5
  .مساعدة تنمية المعانى التي يستطيع أن يساعد تطور كفاءة اللغة )6

من قسم تعليم  األول المستوىلطالب  األولأما في تعليم النحو 
بجامعة والي  والتدريسفي كلية التربية  Aاللغة العربية في فصل 

، 2014/2013نج للعام الدراسي سونجو اإلسالمية الحكومية سمار 
الوسائل  أنفي رأي الباحثة، المحاضر الوسائل التعليمية. و  إختارقد 

مناسبة بالمواد والطرق المستخدمة، ولكنها غير كاملة ألن المستخدمة 
ل ائوالمحاضر ال يستخدم الوسالوسائل المستخدمة فيه وسائل قديمة 

يشعر الطالب  حتى ر ذلكوالشرائح وغي التعليمية الحديثة كالحاسوب
لذلك علي المحاضر أن يعطى إهتماما كبيرا لطالبه خاصة في  بالملل.

مجال إختيار الوسائل التعليمية المناسبة بهم حتى ال يشعر الطالب 
  بالملل ومعلوماته سينالونها الطالب جيدا.

ية للغة العرب األساسيةباستخدام كتاب "القواعد  األولعملية تعليم النحو ه)  
  الهاشمي" أحمدلسيد 

 األولنظرا إلى نتائج مشاهدة الباحثة، ترى أن تعليم النحو 
الهاشمي"  أحمدللغة العربية لسيد  األساسيةباستخدام كتاب "القواعد 

في   Aمن قسم تعليم اللغة العربية في فصل  األول المستوىلطالب 
مية سمارنج بجامعة والي سونجو اإلسالمية الحكو  والتدريس التربية

تجري على الخطوات الصحيحة من قبل  2014/2013الدراسي 
 األولعملية تعليم النحو رى أن ت ةعمليته إلى نهايته، ولكن الباحث
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خطة  ال يؤلف حاضرالمباستخدام الكتاب المذكور تعليم ممّل ألن 
هو يؤلف المخطط الدراسي فقط. في رأي الباحثة أن هذا  التعليم،

 .الناضجبب عمليته ممّل ألن المحاضر ليس له تخطيط التعليم يس
خر هو استخدام الوسائل السبب األأن إضافة إلى ذلك، 

التعليمية القديمة ولكنه ال يستخدم أيضا الوسائل التعليمية الحديثة حتى 
في عملية  طالبوهذه تؤدي إلى عدم فعالية ال بتطوير األزمنة. يتطور ال

من قسم تعليم اللغة العربية  األول المستوىلطالب  لاألو النحو تعليم 
بجامعة والي سونجو اإلسالمية  والتدريسفي كلية التربية  Aفي فصل 

هو  حاضربل الم 2014/2013الحكومية سمارنج للعام الدراسي 
  األكثر فعالية منهم.

 يم، وهذاو تقواجبته لل حاضروبعد عملية التعليم قد أدى الم
. وعلى كل طالبتعلم ال نتائجة التعليم ومعرفة معرفة نجاح عمليل

من  األول المستوىلطالب  األولالنحو  تعليم عمليةحال، قد جرت 
  على الخطوات الصحيحة. Aقسم تعليم اللغة العربية في فصل 

  
 ويمقالت  ) و

من المعلوم، أن التقويم هو من العناصر المهمة في عملية التعليم 
ه المحاضر واع لنيل تأكيد نجاح تعلم المتعلم والتعلم. عمل التقويم يعمل

وإعطاء االقتراحات إليه عن عملية التعليم التي فعلها المحاضر. عند 
Sudjana :أن وظائفه فيما يلي  

معرفة بلوغ األهداف التعليمية وبهذه الوظيفة نستطيع أن نعرف درجة  )1
 استيعاب المتعلم على الدراسة حتى نعرف نتيجة تعلمه.
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معرفة فعال عملية التعليم التي فعلها المعلم. وبهذه الوظيفة، يستطيع  )2
المعلم أن يعرف نجاح التعليم. والتقويم هو تقييم كفاءة المعلم 
ونتيجة تعليمه وهذا يجعل المعلم مادة في تحسين عملية التعليم 

من قسم  األول المستوىلطالب  األولأما في تعليم النحو   .التالي
بجامعة والي  والتدريسفي كلية التربية  Aلغة العربية في فصل تعليم ال

، 2014/2013سونجو اإلسالمية الحكومية سمارنج للعام الدراسي 
ترى  من نتائج البحث السابقة،انطالقا . التقويم فيهالمحاضر  عّينقد 

 نوعان، وهما األولالنحو  حاضرم به يقوم الذي يمو أن التق ةالباحث
هو  حاضرالذي يستخدمه الم ختبارإل. واختباراإل وغير ختباراإل
النصف السنوي،  ختباراليومي، واإل ختبارالمبدئي، واإل ختباراإل

النحو  محاضره يستخدمو التحريري.  ختبارالشفهي، واإل ختبارواإل
استيعاب  مستوى أو ،المعرفية الجوانب فيطالب ال نتيجة قياسل األول

 هو المشاهدة.ف ختباراإل يم غيرو أما تقالتعليمية. و  المواد طالب علىال
 .طالبلل السلوكية جوانبال يمو لتق األولالنحو  حاضرويستخدمها م

 المستوىلطالب  األولالنحو لمادة  يمو التقأن  ةفي رأي الباحث
في هذا التقويم له نقائص، ألن  من قسم تعليم اللغة العربية األول

قيام يست كل الحصة انا، يعني لياإلستمراري أحاألساس يستخدم 
يؤد إلى أن  يمكن وهذااليومي.  ختباراإلالمبدئي و  ختباراإلالمحاضر ب

لكل  واالستيعاب على المادة أن المحاضر لم يستطيع أن يقيس الكفاءة
 اتختبار اإلتلك أن  ومع ذلك. قيمتهميمكن أن يؤثر وهذا الطالب. 

بان ناال القيمة القيمة الجيدة وهناك طال ة ألن معظم الطالب نالواجيد
  الممتازة.
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في   Aمن قسم تعليم اللغة العربية في فصل  األول المستوىنتيجة طالب  )2
بجامعة والي سونجو اإلسالمية الحكومية سمارنج  دريسوالت كلية التربية

للغة العربية لسيد  األساسيةباستخدام كتاب "القواعد  األولفي تعليم النحو 
 2014/2013ي الهاشمي" للعام الدراس أحمد

في تعليم النحو  علياانطالقا من نتائج البحث السابقة أن القيمة ال
 الهاشمي" أحمدللغة العربية لسيد  األساسيةباستخدام كتاب "القواعد  األول

في كلية  Aمن قسم تعليم اللغة العربية في فصل  األول المستوىطالب ل
للعام  حكومية سمارنجبجامعة والي سونجو اإلسالمية ال والتدريس التربية

، والقيمة 0هي ففيه  دنياوأما القيمة ال 4،0هي  2014/2013الدراسي 
  .3،18هي  الوسطى

في هذا الفصل  األولومن تلك القيمة ترى الباحثة أن تعليم النحو 
 جيدتقديرها فيه  الوسطىجيد ألن هناك طالبان ناال القيمة الممتازة والقيمة 

 قيمةاللقيمة القليلة واحدى منهم ال تصل إلى ربع الطالب نالوا امع أن 
 المستوىنتيجة طالب وعلى كل حال، أن  .التي قررتها المحاضر دنياال

 والتدريس في كلية التربية Aمن قسم تعليم اللغة العربية في فصل  األول
 األولبجامعة والي سونجو اإلسالمية الحكومية سمارنج في تعليم النحو 

الهاشمي" للعام  أحمدللغة العربية لسيد  األساسيةواعد باستخدام كتاب "الق
ألن القيمة االخيرة ال يأخذها  جيد. تقديرها 2014/2013الدراسي 

فقط بل كذلك يأخذ من  النصف السنوي ختباراإلالمحاضر القيمة من 
  .ختبارخر وغير اإلاأل ختباراإل

باستخدام   ألولامن التحليل السابق، عرفت الباحثة أن تنفيذ تعليم النحو 
هذا الهاشمي" تعليم جيد و  أحمدللغة العربية لسيد  األساسيةكتاب "القواعد 
من  األول المستوىالتالي لطالب  األولالمرجع في تعليم النحو يستطيع أن يكون 
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  د. قصر البحث ا
هذا البحث قد قامت به الباحثة مناسبة بمنهج البحث المقرر، ولكن هذا   

  :ما يليالبحث له القصر، 
خالج هذا البحث بؤرته المقصورة هي فصل واحد ألن المحاضر لكل فصل  )1

مختلف. إذا كان المحاضر غير مختلف لكل فصل، فينال النتيجة أحسن من 
 هذا البحث.

داء هذا البحث، الوقت له مقصور حتى ال تنال الباحثة البيانات الكاملة في ا )2
كل وقت مقرر.   األولألنها لم تستطيع أن تشاهد عملية تعليم النحو 

 فلذلك، هناك التعبير من البيانات غير كامل.

المجيب من الطالب مقصور ألنه ليس كل طالب يريد  في اداء هذا البحث، )3
 ا البحث. فلذلك، هناك التعبير من البيانات غير كامل.يكون المجيب لهذ


