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  الباب الثاني

  الدراسة النظرية

  الفصل األول

  يالتعليمطريقة اللعب 

  

 "صيد القواعد"لعب التعليم  عن تعريفال .1

هو طريقة لعب تعليم اللغة العربية بأهداف مرتاكب اللفظ يف وسط 
  .1الكلمة العشوائية رابطا بدون النظام يف اجلدول

الب لنيل وكان هذا اللعب هو اللعب يتحدي اإلبكاري وذاكرة الط
لعب التعليم صيد القواعد أو . األجوبة مسرورا ومفروحا ألنه ميكن أن يكرر

بوجود األسئلة اليت جتيب بإحاطة اإلجابة   "crosswords puzzle"ـ مى بـيس
   2.الصحيحة أفقيا أو رأسيا

  

 "صيد القواعد"أهداف لعب التعليم  .2

                                                
1  Fathul Mujib & Nailur Rahmawati172: ، المرجع السابق، ص 
  :یترجم من2

puzzle.html-game-media-http://syukronsahara.blogspot.com/2011/05/penggunaan 
 (240513)                                                                                                                     
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ية بإحاطة وأهدف هذا اللعب يوجد القواعد يف وسط الكلمة العشوئ 
وغري ذلك، هذا اللعب يستطيع أن حيث على . اإلجابة الصحيحة أفقيا أو رأسيا

    3.الطالب أن يعلم نشر القواعد خبياهلم يف مجع احلروف على احلروف األخرى

  

 "صيد القواعد"خطوات لعب التعليم  .3

وقبل أن . ها أفقيا أو رأسياتينقص الطالب اجلملة الصحيحة بإحاط
وخطته كما . أن يعني موضوع القواعدعلى املدرس لقواعد فالبد يصنع دفرت ا

  :يلي

 قسم األستاذ الطالب إىل األقسام ين -
 األستاذ يتصادم سرعة الطالب يف إجاب التحدي يف هذا اللعب -

  الصحيحة أفقيا أو رأسيا يف ) تركيب القواعد(حييط الطالب اإلجابة
 اللوحة األوىل

  حة الثانية مع القواعد اليت توجد يف ويكتب الطالب األجوبة إىل اللو
 اللوحة األوىل

 

 وعيوبه" صيد القواعد"مزايا لعب التعليم  .4

 "صيد القواعد"مزايا لعب التعليم  )1

 تدريب مهارة التفكريي ومهارة املتحركي على الطالب 
                                                

3 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati172: ص. ، المراجع السابق 
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 تدريب املشاركة يف الفرقة 

 يستطيع أن يغري املفردات إىل احلروف 

 راسةيستطيع أن يستعمل لتقومي الد 

 "صيد القواعد"عيوب لعب التعليم  )2

  حيتاج أكثر إىل الوقت 

 يستعمل هذا اللعب مرة واحدة 

 حيتاج إىل الرتكيز والسرعة لنيل األجوبة يف اجلدول   
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  الفصل الثاني

  تعليم النحو

  

 تعليم النحو عن تعريفال .1

وإن املادة النحوية هلا طبيعة خاصة تتكون من جمموعة من القوانني 
، وتؤدي إىل فهم املعىن والضوابظ اليت حتكم بناء اجلمل والرتاكيب اللغوية العربية

 فالنحو مادة لغوية. وإفهامه، وتفاهم بدرجة كبرية يف التعبري الصحيح عن املعىن
لمة إذا جائت يف سياق الكالم، واملراد هو جعلها سبيال إىل تصحيح تعين بالك

مه فهما صحيحا تستقر به املفاهيم يف الكالم وضبطه، وإدراك مقاصده، وفه
    4.ذهن املتعلم

 

 أهمية تعليم النحو .2

وممن عرف النحو تعريفا شامال يعرب عن الوظيفة األساسية للقواعد 
النحوية يف سبيل حتقيق الغاية العامة من تعليم اللغة العربية، وحده الفهم 

نحو هو انتحاء مست  ال: "ابن جين يف كتابه اخلصائص إذ عرفها بقوله .واإلفهام
بري كالم العرب يف تصرفه من إعراب وغريه كالتثنية واجلمع والتصغري والتك

لحق من ليس من أهل العربية يف الفصاحة، لي. واإلضافة والنسب وغري ذلك
ا وإن مل يكن منهم، وإن شذ بعضهم عنها رد به إليها   5.فينطق 

                                                
  111: ص ه 1443مكة املكرمة،: دار إحياء الرتاث اإلسالمي ألساليب واإلجراءات،تدريس اللغة العربية ا: النمري  حنان سرحان  4
  110: حنان سرحان النمري، المراجع السابق، ص  5
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ا، بل و  فهي . سيلة لغاية أخرىفالقواعد النحوية ليست غاية يف حد ذا
. تعني على التعبري السليم والقراءة الصحيحة وفهم املقروء واملسموع فهما واضحا

فالنحو كما وصفه ابن خلدون يف مقدمته من العلوم اآللية اليت ال ينبغي أن ينظر 
   6.فيها إال من حيث هي وسيلة لغريها

ا ب عض من كفائة ويف تعليم اللغة العربية تدريس القواعد مهمة أل
وأكثر من كتب اللغة العربية يكتب بدون الشكل، وهو يف . الكتابة والقراءة

ألن إذا يكون اخلطاء يف فهم الرتاكيب أو القواعد فيأثر . احلروف اآلخر مهم
  .مميت على الرتمجة والتفسري وفهم النص

 

 أهداف تعليم النحو .3

، ومن يةاعد النحو قو الإهتم العديد من الرتبويني بتحديد أهداف تدريس 
  :، كما يلي7أهداف تعليم النحو علي رأي عابد توفق اهلامشي

 ضبط حركات ما يكتب وما يلفظ والسكنات لكل حرف -
 )فإن القواعد تنمي القدرة على التعليل ودقة املالحظة(الرتبية العقلية  -
 صحة الكتابة ومجاهلا -
ا -  تفهيم صيغ اللغة واشتقاقها وأوزا
 معىناملصورة لل القراءة التعبريية -
 

 

                                                
  111: المراجع السابق، صحنان سرحان النمري،   6
  196: ص. م 1993عابد توفق الھاشمي، الموجھ العملي لمدرس اللغة العربیة، مؤسسة الرسالة ،بیروت،   7
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 طريقة تعليم النحو .4

النحو من العلوم اآللية اليت ال ينبغي أن ينظر فيها : ((قال إبن خلدون
إال من حيث هي وسيلة لغريها، وال يوسع فيها الكالم وال تفرع 

  8.....))املسائل،

لتدريس النحو طرق عديدة، وتنوعت بسبب تنوع املوضوعات واختالف 
ا وتناوهلا  يف التدريس،  بعضها عن البعض اآلخر، ومن حيث طبيعتها ووعور

ستويات الطالب واعدادهم واعمارهم وظروفهم وبسبب كما تنوعت بسبب م
  9.قابليات املدرسني وأحواهلم النفسية

" صيد القواعد" يلعب التعليمالريقة ويف هذا البحث تستخدم الباحثة ط
لرتقية الكفائة النحوية يف اللغة العربية لطالب الفصل الثاين مبدرسة دار العلوم 

 .    الثانوية اإلسالمية بيو أنيار باميكاسن

 

 مشكالت تعليم النحو .5

على أساس املالحظة، احلال احلق من مشكالت تعليم النحو بسبب قصد 
  : ومنها، 10املادة وقصد الرمسي

 مشكل من عامل اللغة وغري اللغة  -
 تعليم القواعد مييل إىل احلفظ الشاعرية -
  الطريقة اليت تستخدم غري متنوعة  -

                                                
  194: السابق النفسیة، ص  8
  213: السابق النفسیة، ص  9

 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati , Permainan Edukstif Pendukung  Pembelajaran: یترجم من  10
Bahasa Arab (2), (Jogjakarta: DIVA press, 2012), hal. 163-164                           
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  11ومن أسباب الضعف الطالب يف القواعد على رأي عابد توفق اهلامشي
  :كما يلي

 جفاف النحو وصعوبته -
ا يف املدارس -  مجود طرق التدريس القدمية واإللتزام 
 حو التقليديمدرس الن -

 

 تقويم تعليم النحو .6

وعند ختطيط تقومي النحو . وهي املرحلة األخرية اليت تعتمد علي القياس
  12.وميفالبد من التحديد، والتحديد والوضوح يف وصف إجراءات التق

أن التقومي عملي اإلثبات ) Brookhart(و بروكهرت ) Nitko(قال نيطكو 
وتستخدم الباحثة التقومي  13. العملية للطالبالقيمية اليت تتعلق بالفعل والنتيجة 

  .اإلختبارية لقياس كفائة الطالب 

  

  

  

  

  الفصل الثالث

                                                
  200-198: السابق النفسیة، ص  11
  207: جسني عبد البارى عصر، المراجع السابق، ص  12
 Rasyid, Harun dan Mansyur, 2007. Penilaian Hasil Belajar, Bandung: cv wacana : یترجم من  13

prima. Hal.2                                                                                                                                          
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  فروض البحث

فروض البحث هي إجابة مؤقتة على مسألة البحث حىت تكون مقرورة 
موعة والفرضية ) Ha(وإن فرضية البحث نوعان ومها الفرضية البدلية  14بالبينات ا

  .)Ho(الصفرية 

لرتقية الكفائة النحوية " صيد القواعد" لعب التعليمفعالية تطبيق : عاملوضو 
يف اللغة العربية لطالب الفصل الثاين مبدرسة دار العلوم الثانوية اإلسالمية بيو أنيار 

    .باميكاسن

لطالب الفصل الثاين يوجد ترقية الكفائة النحوية : )Ha( الفرضية البدلية
  .سالمية بيو أنيار باميكاسنمبدرسة دار العلوم الثانوية اإل

لطالب الفصل  حويةالكفائة الن ترقيةاليوجد ): Ho(والفرضية الصفرية 
 .الثاين مبدرسة دار العلوم الثانوية اإلسالمية بيو أنيار باميكاسن

  

                                                
  :یترجم من  14

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 
cet. 2010. Edisi revisi), hal. 110 


