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تطبيق طريقة املشالكت لرتقية كفاءة الطالب يف القواعد النحوية مبعهد دار السعادة تيفني رااي أتش يه
Abdul Hadi
STIT Darussalamah Teupin Raya Pidie
abdul.hadi.sawang@gmail.com

مس تخلص البحث
اكن املوضوع لهذا البحث " تطبيق طريقة املشالكت لرتقية كفاءة الطالب يف القواعد النحوية " مبعهد دار السعادة تيفني رااي
 ووجد الباحث أن أكرث الطالب ال يس تطيع أن يقرأوا قراءة حصيحة و سلمية لن هلم مشالكت يف. )أتش يه ( اندونيس
 وأما الغراض اليت يس تفدفها الباحث يف هذا البحث ملعرفة. و حلل هذه املشالكت حيتاج اىل الطريقة الفعاةل,قواعد النحو
 وأما.طريقة املشالكت الفعاةل لرتقية كفاءة الطالب عىل القواعد النحوية و كيفية تطبيق طريقة مشالكت لرتقية كفاءةمه علهيا
. و مجليع البياانت فيعمتد الباجث عىل الدوات االختبارية و مبالحضة مبارشة,مهنج البحث يف هذا البحث هو مهنج جترييب
:  ويهT tes ويف حتليل البياانت يس تعمل الباحث الرموز

 فظهر لنا أن3,055= t-tabel  و أما نتيجة3,26 t-tes ومن النتاجئ احملصوةل يف هذا البحث أن نتيجة االختبارات
 وأما الفرض اذلي قدمه الباجث يف هذا البحث أن تطبيق طريقة املشالكتt-tabel.  أعىل منt-tes نتيجة االختبارات
t  ) السابقة أن نتيجة االختباراتt-tes ( ال تؤثر يف ترقية كفاءة الطالب يف القواعد النحوية و اذا نظران اىل نتيجة االختبارات
 فيكون الفرض يف هذا البحث مردودا فطريقة املشالكت تكون فعاةل يف ترقية كفاءة ال طالبt- table  أعىل منtes
.يف القواعد النحوية
 القواعد النحوية، طريقة املشالكت:اللكامت الرئيس ية
Abstrak
Penelitian ini berjudul tatbiq tariqatil musykilah litarqiyati kafaatit tullab fil qawaidin
nahwiyah’’ di pondok pesantren darussa’adah teupin raya aceh. peneliti banyak menemukan
para santri yang tidak mampu membaca teks arab dengan baik dan benar, karena mereka
mempunyai kesulitan dalam memahami qaidah ilmu nahwu, untuk menghilangkan kesulitan ini
maka sangat dibutuhkan kepada sebuah metode yang sangat efektif dalam pembelajaran ilmu
nahwu. Adapun tujuan peneliti terhadap penelitan ini adalah untuk mengetahui keefektifan
tariqah musykilah ( problem solving method) dalam pembelajaran ilmu nahwu, cara
penerapan metode ini untuk meningkatkan kemampuan siswa. Adapun metodelogi penelitaian
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodelogi eksperimen, dalam mengumpulkan
data-data peneliti menggunakan tes serta melihat langsung kejadian dilapangan, untuk
memastikan data -data itu penelti menggunakan rumus tes yaitu :
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Dari hasil penelitian ini nilai t- tes yang di peroleh adalah 3,26 dan nilai t-tabel 3,055, ini
menunjukkan kepada kita bahwa nilai t-tes lebih tinggi dari t-tabel,hipotesis dalam penelitian
ini adalah penerapan tariqah musykilah tidak dapat memberi pengaruh didalam meningkatkan
kemampua siswa terhadap ilmu nahwu, apabila kita tinjau kepada nilai t-tes sebelumnya nilai
t –test lebih tinggi dari t tabel maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis terhadap metode ini
tertolak. Berarti Tariqah musykilah menjadi sebuah metode yang efektif didalam meningkatkan
kemampuan siswa terhadap ilmu nahwu.
Kata Kunci: Tariqah musykilah, Ilmu nahwu

املقدمة
هيمت معهد دار السعادة مبهارة القراءة لىك يس تطيع الطالب أن يفهموا الكتب ادلينية اذلي يتعلمون فيه.
لرتقية همارة القراءة ال بد لطالب أن يفهموا عمل النحو ليقوى فهمهم معناومضموان ،وعمل النحو همم جدا ىف تعلمي
اللغة العربية وحيتاج اىل الطريقة املوافقة حىت يسهل عىل الطالب فهم املقروء .
والظاهر لنا ،أن تعلمي النحو ىف معهد دار السعادة أتش يه جيري عىل اس تعامل الطريقة القدمية .ويه أن
يأمر املدرس الطالب ليحفظوا القواعد النحوية واملدرس يرجتمها مث يأىت المثةل الىت توجد مثلها ىف كتب موجدة
هبا .ان هذه الطريقة ال ترفع قدرة الطالب رسيعا اىل المام ىف حتصيل ترقيهتم عىل فهم النحو.
الطالب مبعهد دار السعادة يتعلمون عمل النحو والرصف ىف الفصل الاول اىل الفصل السادسة.
ويتعلمون عمل النحو ىف الفصل الاول من كتب حترير الاول و منت الجرومية و أبو العلوم .ومن حيث الرصف
يتعلمون كتب مض رست مدخل ومنت البناء و الساس و أمو العلوم .وىف الفصل الثاىن يتعلمون عمل النحو من
كتاب الكواكب ادلرية و عمل الرصف من كتاب الكيالين
وىف الواقع كام حدث ىف معهد دار السعادة تيفني رااي (بيدي) وجد الباحث أن أكرث الطلبة ال يصحون
أن يقرأوا قراءة حصيحة وسلمية لهنم مشالكت ىف قواعد النحوية ،وحلل هذه املشالكت حيتاج اىل الطريقة
الفعاةل كطريقة مشالكت وهذه الطريقة الىت تركز تعلميها عىل موافقة الطالب لهذه الطريقة.
وابلنس بة اىل البيان السابق يريد الباحث أن يبحث عن "تطبيق طريقة املشالكت لرتقية كفاءة الطالب عىل
القواعد النحوية مبعهد دار السعادة تيفني رااي.
االطار النظرى
أمهية طريقة املشالكت ىف التعلمي
أ.
اكنت طرق تعلمي القواعد كثرية ,ابلرجوع اىل املراجع العلمية يتضح أن طرق تدريس النحو ميكن تقس ميها
حسب نشاط املعمل واملتعمل اىل ثالث مجموعات يه -1 :طرق قامئة عىل نشاط املعمل ,كطريقة احملارضة و
الطريقة القياس ية و الطريقةالاقتضائية - 2 .طرق قامئة عىل نشاط املعمل واملتعمل كطريقة الاس تقرائية
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والطريقةاملعدةل وطريقة الاكتشاف وطريقةاملناقشة  -3 .طرق قامئة عىل نشاط املتعمل مثل طريقة حل
املشالكت وطريقة اممتثيل ادلرا ،  ،وطريقة املوديالت التعلميية ،وطريقة التعمل التعاوين.1
ان أمهية طريقة التدريس ترتكز ىف كيفية اس تغالل حمتوى املادة بشلك ميكن التالميذ من الوصول اىل الهدف
اذلي ترىم اليه ىف دراسة مادة من املواد وواجب املدرس أن يأخذ تلميذه من حيث املس توى اذلي وصل اليه
2
حماوال أن يصل به اىل الهدف املنشود.
والطريقة املشالكت ) (problem solvingيه املهارة الساس ية اليت حيتاج امهيا الطالب اليوم ,تبدأ
من جتديد ىف مهنج التعمل ,وللساتيذ لها دور هام ىف تعيري مهنج التعمل ,و هييؤون الظروف اخلاصة ىف التعمل
3
ليشرتك فهيا الطالب التفاعل بطريقة املشالكت.
فان طريقة املشالكت تعمل التالميذ كيفية اكتشاف الخطأ ,والوقوف عىل املشالكت اللغوية احلقيقية و
معاجلهتا بأسلوب علمي سلمي كام تعودمه عىل اس تخدام خطوات التفكري العلمى.تكل أمه الطريقة اليت ميكن أن
يس تخدهما املعمل لتحقيق أهدافه الرتبوية و العلمية اللغوية.
ب .مفهوم القواعد النحوية و ماكنهتا
 .1مفهوم القواعد النحوية
القواعد و س يةل لضبط الالكم ,وحصة النطق والكتابة  .و القواعدأيضا احدى عنارص اللغة العربية ويه
املادة اخلاصة ىف معهد دار السعادة و كذكل ىف أي معهد ,وذلكل البد لطالب أن يتعلموها حلصول عىل س يطرة
اللغة العربية جيدا .و أما القواعد تنقسم اىل القواعد النحوية و الرصفية.
والنحو هو قواعد يعرف هبا وظيفة لك لكمة داخل امجلةل وضبط أواخر اللكامت وكيفية اعراهبا .وقااللعامل
العالمة الش يخ دمحم بن امحد بن عبد البارى الهدل أن النحو هو عمل ابصول يعرف هبا أواخر الالكم اعرااب وبناء
واملراد ابالصول املذكورة الامس والفعل واحلرف وأنواع االعراب والعوامل والتوابع وحنو ذكل .وقال عىل بن دمحم

 .1يوسف ,طرائق تدريس النحو العريبHttp: // allno. Net/ub/t 18187.html. di akses tanggal 7-3-2011 .
2عبد املنعم س يد عبد العال ,طرق تدريس اللغة العربية ( ,مكتبة غريب ,القاهرة.بدون الس نة) ص23:
3
Jamie kirkley, Principles for teaching problem solving,( indiana university,) halm: 1
زكراي اسامعيل ,طرق تدريس اللغة العربية ( دار املعارف .القاهرة ,بدون الس نة) ص2 2 :
عبد العلمي ابراهمي ,املوجه الفىن ملدرىس اللغة العربية ( دار املعارف :مرص) بدون الس نة .ص223:
فؤاد نعمة ,ملخص قواعد اللغة العربية ,اجلزء الول( ,بريوت :دار الثقافة االسالمية,بدون س نة) ,ص1 .
العامل العالمة القدوة الفهامة البدر السارى المكل الش يخ دمحم بن امحد بن عبد البارى الهدل ,الكواكب ادلرية رشح م متمة
الجرومية ,اجلزء الا ّول( ,سامراع :مكتبة ومطبعة طه فوترا ,بدون س نة) ,ص- :
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اجلرجاىن أن النحو هو عمل بقوانني يعرف بـها أحوال الرتاكيب العربية من االعراب والبناء وغريهام ,وقيل النحو عمل
يعرف به أحوال اللكم من حيث االعالل ,وقيل عمل بأصول يعرف بـها حصة الالكم وفساده.
ساد النحو العرىب مفهوم قارص تركز حول االعراب و هو ضبط أواخر اللكامت بعد التعريف عىل مواقعها
من امجلةل وقد احندر الينا هذا املفهوم من تعريف علامء النحو القداىم اذلين اكنوا يعرفونه عىل أنه " عمل يعرف به
أواخر اللكامت اعرااب و بناء"ولكن العرص احلديث و ما صاحبه من حبوث ودراسات ىف التحليل اللغوى غري
هذه النظرة التقدلية فمل يعد النحو قارصاعىل اعراب اللكامت امنا امتد اىل اختيار اللكامت والارتباط ادلاخيل
بيهنا ,و التأليف بني هذه اللكامت ىف نسق صويت معني ,و العالقة بني اللكامت ىف امجلةل و الوحدات املكونة
للعبارات
ويعد ابن خدلون النحو أمه علوم اللسان العرىب قاطبة ,و يقول  :أراكن علوم اللسان أربعة ويه :اللغة و
النحو و البيان و الدب ,وأن المه املقدم مهنا هوا النحو ,اذ به يتبني أصول املقاصد ابدلالةل ,فيعرف الفاعل من
املفعول ,و املبتدأ من اخلرب ,ولواله جلهل أصل االفادة  .والشك أن القواعد النحوية ترىب دلى الطالب مجموعة
12
من القمي و االجتاحات املرغوبة  ,ومجموعة من همارات التفكري وقوة املالحظة و القياس املنطقى.
 .2ماكنة القواعد النحوية
اانللغة العربية يه اللكامت اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم وقد وصلت الينا من طريق النقل ,ملا خيش أهل
العربية من ضياعها بعد أن اختلطوا ابلعامج دوهنا ىف املعامج واصلوالها أصوال حتفظها من اخلطاء ,وتسمى هذه
الصول ( العلوم العربية) ,11و القواعد احدى العمل من علوم اللغة.
كام عرفنا أن اللغة العربية أداة من أدوات االتصال و الميكن أن يتلكم الشخص الكما حصيحا سلامي و يكتب
كتابة جيدة اال ابللغة السلمية اخلالية من الخطاء و االعراب ىف ضبط اللكامت لن الخطاء تؤثر ىف نقل املعىن
املقصود و يؤدى اىل اخلطاء و االضطراب ىف الفهم .فلهذا اكنت القواعد وس يةل لضبط الالكم وتصحيح
الاساليب ,ال يفهم الشخص املقروءة والكتابة و احملادثة جيدا اال مبعرفة القواعد.
ج .تطبيق طريقة املشالكت ىف تعلمي النحو
الطريقة يه احدى العنارص املهمة ىف جمال الرتبية  ,وىف لك تعلمي جند الطريقة املتنوعة و العديدة ويس تعمل
املدرس طريقة من الطرق اليت تناسب بقدرة الطالب .وميكن تطبيق طريقة املشالكت ىف جمال تعلمي القواعد
12
النحويه عىل النحو التاىل:
عىل بن دمحم اجلرجاىن ,التعريفات ,للطباعة والنرش والتوزيع( ,جده :س نقافورة 2221 ,م أو  1 21هـ ) ,ص23 :
دمحم عبد القادر امحد ,طرق تعلمي اللغة العربية( مكتبة امهنضة املرصية :القاهرة)  1ص1 -1 :
12رشدي أمحد طعمية و دمحم الس يد مناع ,تعلمي العربية و ادلين بني العمل و الفن( دار الفكر العريب )2222:ص:
11مسطفى الغالييين ,جامع ادلروس العربية( املكتبة العرصية :بريت) ص :
 12رشدي أمحد طعمية و دمحم الس يد مناع .ص2 :
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 ىف اخلطوة الوىل يضع املعمل أمام طالبه مشالكت حنوية ال يتس ىن حلها اال عن طريق القاعدة اجلديدة ,كنجيمع عن طريق القراءة أو التعبري بعض الخطاء الىت جنمت عن عدم معرفة القاعدة ,و يناقشها مناقشة تظهر
مهنا حريهتم و حاجهتم اىل ما يساعدمه عىل اخلروج من هذه احلرية ,وكن متثل الانتقاةل من القواعد الىت س بقت
اىل القاعدة اجلديدة مشلكة ىف حاجة اىل حل.
 وىف اخلطوة الثانية يتناول املعمل مع تالميذه هذه املشلكة الىت س بق عرضها متيحا هلم الفرصة.وتأىت اخلطوة الثالثة وفهيا يوجه املعمل أنظار طالبه اىل اختالف وظيفة اللكمة ىف لك مجةل واختالف التكوين ىفامجلل منتظرا مهنم احلل ,فاذا بدأ جعزمه أخذ بأيدهيم اىل القاعدة والضبط الصحيح.
و تأىت اخلطوة الخرية بعرض التطبيقات اخملتلفة والاس تخدامات املتنوعة عىل القاعدة النحوية.وتعد هذه الطريقة أفضل الطرق اذ اهنا تعمتد عىل حاجة ادلارسني و مايقعون فيه من أخطأ ىف الكهمم
و كتاابهتم  ,كام أهنا ال ختضع للتخمني ,أو الرتتيب املنطقى لقواعد اللغة  ,كام وضعه النحاة و هتمت بتشخيص و
13
عالج نواىح الضعف دلى التلميذ كفرد.
مهنج البحث
ان مهنج البحث يف هذا البحث هو حبث جترييب ,لن مهنج البحث العلمي اذلي هل الثر اجليل يف
تقدم العلوم الطبيعية هو املهنج التجرييب اذلي يس تطيع الباحث بواسطته أن يعرف أثر السبب( املتغري املس تقل)
1
عىل النتيجة ( املتغري التابع).
وهناك يقسم الباحث الفصل عىل مجموعني  ,و اجملموع الول يسمى ابلفصل الضابط kelas kontrol
واجملموع الثاين يسمى بـالفصل التجرييب  kelas experimenيف مجموع الول ال يعمل املعمل بطريقة املشالكت,
وأما اجملموع الثاين يعمل املعمل بطريقة املشالكت أي تطبيق طريقة املشالكت.
البياانت امليدانية
معهد دارالسعادة أسسه أس تاذ دمحم عيل ارشد يف  1شعبان  13جهرية ويزتامن مع نومفرب M
 1بعد عودة التعلمي املتعددة يف بعض مركز التعلمي االسال  ،يف العامل مثل الزهر يف القاهرة و اململكة
العربية السعودية و بالد أخرى.
واكن معهد دار السعادة يركز بتعلمي علوم ادلينية وماكنه سرتاتيجيا ،ومن هجة الغرب حد بشارع ميدان
– بند اتش يه ومن هجة جنوب حد مبسجد بيت االس تقامة تيفن رااي ومن هجة الرشق حد بهنر ومن هجة الشامل
حد بقرية .ketapang menasah

13نفس املرجع ,ص 3 :
1صاحل بن محد العساف .....ص323 :
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تطبيق طريقة املشالكت يف القواعد النحوية
جيري الباحث معلية تطبيق طريقة املشالكت لرتقية كفائة الطالب يف القواعد النحوية ابس تخدام كتاب
الكواكب ادلرية و الباحث يقوم مكرشف معلية التعلميية عند تطبيق هذه الطريقة الرشاد الطالب يف القواعد
النحوية.
وأما خطوات تدريس النحو يف اس تخدام طريقة املشالكت ميكن عرضه يف اجلدوال التالية:
اجلدول1
معلية التجريبية يف الفصل الثالث يف معهد دار السعادة
الرمق
1

النشاط الطالب
النشاط املعمل
دخل الباحث الفصل اىل الفصل الثالث  -اجابة السالماباللقاء السالم و يرتب الفصل و يطلب من
 32دقيقة
رئيس الفصل أسامء الطالب و يرشح ما
 يسمع الطالب الكماملقصود يف هذا اللقاء،و قسم الباحث الفصل
الباحث
عىل اجملموعني،اجملموع الاول يسمي ابلفصل
التجرييب واجملموع الثاين يسمي اب الفصل
الضابط
حبث الطالب زمالءمه اذلي خربمه يرتب الباحث ساعة التعلمي يف تعلمي النحو .الباحثأعطى املعمل الطالب االختبار القبىل 2دقيقة
قبل املعمل اجابة أس ئةل الطالب-موافق

3

-صالة عىل النيب وخرج الفصل

2

دقائق

-اجابة الس ئةل

دقيقة

سمل الطالب الس ئةل اىل املعملصالة عىل النيب وسلمون املعملوخرجون الفصل

اجلدول2
معلية التجريبية بطريقة املشالكت يف تعلمي النحو
الرمق
1

اخلطوات التعلمي
انشاط الول
دخل املعمل فصل التجريب ابللقاء السالم ويرتب الفصل ترتيبا
218
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2

3

ويرشح عام يتعلق ابلنتيجة اختبار القبيل ،و يعمل املعمل أوال الفرق بني االمس
 12دقيقة
والفعل واحلروف.
انشاط السايس:
أمر املعمل الطالب ليفتحوا كتاب النحو و يسأل اىل الطالب اىل أي مدى تعلميالنحو يف عونة الخرية،وخرب وا املعمل أن ادلرس قد وصل اىل ابب املرفوعات من
السامء .
أمر املعمل الطالب ليقرأ كتاب النحو يف ابب املرفوعات من السامء يعين "ابب
الفاعل "وهناك جنم بعض أخطأ لنه ال يعرف القاعدة ويضع املعمل مشلكة حنوية ،
ويناقشها مناقشة  ،ويتناول املعمل مع طالبه هذه املشلكة اليت س بق
عرضها،ويوجه املعمل أنظار طالبه اىل وظيفة اللكمة ىف لك مجةل و اختالف
التكوين ىف امجلل منتظرا مهنم احلل وبدأ جعزمه أخذ بأيدهيم اىل القاعدة و الضبط  2دقيقة
الصحيح ،ويرشح املعمل عن ابب الفاعل و عرض التطبيقات اخملتلفة و
الاس تخدامات املتنوعة عىل القاعدة النحوية.
و بعد ذكل يطلب املعمل من الطالب أن يذكروا ويرشحوا قليال ما يتعلق ببابالفاعل وخيمت املعمل معلية التعلمي و صالة عىل النيب و يلقي السالم و خيرج
الفصل.

اجلدول3
معلية التجريبية يف الفصل الثالث يف معهد دار السعادة

الرمق
1

دقيقة

الوقت
اخلطوات التعلميية
دخل املعمل فصل التجريب ابللقاء السالم ويرتب الفصل ترتيباو يراجع قليال عن دقيقة
مادة املايض
انشاط أسايس
ويس متر املعمل تعلمي عن ابب الفاعل ويضع املعمل أمام طالبه مشلكة حنوية اليت
وجدت يف املقروءو يناقشها مناقشة ويتناول املعمل مع طالبه هذه املشلكة اليت
س بق عرضها متيحا هلم الفرصة حلل هذه املشلكةويوجه املعمل أنظار طالبه اىل
وظيفة اللكمة ىف لك مجةل و اختالف التكوين ىف امجلل منتظرا مهنم احلل ومه
يس تطعون احلل هذه املشلكة ،ويرشح املعمل عن ابب الفاعل والطالب يسألون
عام ال يفهمون و يرشح هلم و عرض التطبيقات اخملتلفة و الاس تخدامات املتنوعة  2دقيقة
عىل القاعدة النحوية.
و بعد ذكل يطلب طالبني من الطالب أن يذكرا ويرشحا قليال ما يتعلق بباب  12دقيقةالفاعل وخيمت املعمل معلية التعلمي و صالة عىل النيب و يلقي السالم و خيرج
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الفصل.

اجلدول4
الرمق
1

معلية التجريبية يف الفصل الثالث يف معهد دار السعادة
الوقت
اخلطوات التعلميية
دقيقة
دخل املعمل فصل التجريب ابللقاء السالم ويرتب الفصل ترتيبا
ويرشح عام يتعلق مبادة املاىض
انشاط السايس:
ويس متر املعمل تعلمي النحوعن انئب الفاعل ويضع املعمل أمام طالبه مشلكة حنوية اليت
وجدت يف املقروء يعىن يف ابب مفعول اذلي مل يسمى فاعهل ويناقشها مناقشة  ،ويتناول
املعمل مع طالبه هذه املشلكة اليت س بق عرضها،ويوجه املعمل أنظار طالبه اىل وظيفة اللكمة
ىف لك مجةل و اختالف التكوين ىف امجلل منتظرا مهنم احلل وبدأ جعزمه أخذ بأيدهيم اىل
القاعدة و الضبط الصحيح  ،ويرشح املعمل عن ابب انئب الفاعل ويطلب الطالب ليسألوا
ما مل يفهموا و الطالب يسألون ما مل يفهمون و عرض التطبيقات اخملتلفة و الاس تخدامات  2دقيقة
املتنوعة عىل القاعدة النحوية.
و بعد ذكل يطلب الطالب أن يذكروا ويرشحوا قليال ما يتعلق بباب انئب عن الفاعل  12دقيقةوخيمت املعمل معلية التعلمي و صالة عىل النيب و يلقي السالم و خيرج الفصل.

اجلدول 5
معلية التجريبية يف الفصل الثالث يف معهد دار السعادة

الرمق

الوقت
اخلطوات التعلميية
دخل املعمل فصل التجريب ابللقاء السالم ويرتب الفصل ترتيبا ويالخص  12دقيقة
عام يتعلق مبادة املاىض
انشاط السايس:
أعطى املعمل الطالب النصوص العربية حتت املوضوع "رمحة الب" وقد و
ضع املعمل املشالكت النحوية ىف املقرؤ ويناقشها مناقشة ،ويتناول املعمل
مع طالبه هذه املشلكة اليت س بق وضعها،ويوجه املعمل أنظار طالبه اىل
وظيفة اللكمة ىف لك مجةل و اختالف التكوين ىف امجلل منتظرا مهنم احلل
و هناك بدأ بعض جعزمه أخذ بأيدهيم اىل القاعدة و الضبط الصحيح ،
 2دقيقة
وهكذا اىل انهتىى الوقت
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و بعد ذكل يطلب الطالب أن يرشحوا عام يتعلق ابملقرؤ وخيمت املعمل  12دقيقة
معلية التعلمي وصالة عىل النيب و يلقي السالم و خيرج الفصل.

اجلدول 6
معلية التجريبية يف الفصل الثالث يف معهد دار السعادة

الرمق
1

اخلطوات التعلميية
دخل املعمل فصل التجريب ابللقاء السالم ويرتب الفصل ترتيبا
انشاط السايس:
ويس متر املعمل تعلمي النحوعن املبتدأ ويضع املعمل أمام طالبه مشلكة حنوية اليت وجدت
يف املقروء يعىن يف ابب املبتدأ ويناقشها مناقشة  ،ويتناول املعمل مع طالبه هذه املشلكة
اليت س بق عرضها،ويوجه املعمل أنظار طالبه اىل وظيفة اللكمة ىف لك مجةل و اختالف
التكوين ىف امجلل منتظرا مهنم احلل  ،ويرشح املعمل عن ابب املبتدأ و الطالب يسألون  2دقيقة
ما مل يفهمون و عرض التطبيقات اخملتلفة و الاس تخدامات املتنوعة عىل القاعدة النحوية.
الوقت
دقيقة

و بعد ذكل يطلب الطالب أن يذكروا مثال أخر وخيمت املعمل معلية التعلمي و صالة 12دقيقة
عىل النيب و يلقي السالم و خيرج الفصل.

اجلدول 7
معلية التجريبية يف الفصل الثالث يف معهد دار السعادة

الرمق
1

الوقت
اخلطوات التعلميية
دخل املعمل فصل التجريب ابللقاء السالم ويرتب الفصل ترتيباويرشح عام يتعلق  12دقيقة
مبادة املاىض
انشاط السايس:
ويس متر املعمل تعلمي النحوعن اخلرب ويضع املعمل أمام طالبه مشلكة حنوية اليت
وجدت يف املقروء يعىن يف ابب اخلرب ويناقشها مناقشة  ،ويتناول املعمل مع طالبه
هذه املشلكة اليت س بق عرضها،ويوجه املعمل أنظار طالبه اىل وظيفة اللكمة ىف لك
مجةل و اختالف التكوين ىف امجلل منتظرا مهنم احلل و هنك بدأ بعض جعزمه و أخذ
دقيقة
بأيدهيم اىل القاعدة و الضبط الصحيح  ،ويرشح املعمل عن ابب اخلرب واملعمل يسأل
اىل الطالب أ مه فامهون أم ال و الطالب يسألون ما مل يفهمون و عرض
التطبيقات اخملتلفة و الاس تخدامات املتنوعة عىل القاعدة النحوية.
و بعد ذكل يطلب الطالب أن يذكروا ويرشحوا قليال ما يتعلق بباب اخلربوخيمت املعمل معلية التعلمي و صالة عىل النيب و يلقي السالم و خيرج الفصل.
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 .املالحظة املبارشة
يف معلية تعلمي القواعد النحوية بطريقة املشالكت يقوم الباحث ا ملالحظة املبارشة وتكون البياانت فامي ييل:
 .1ان اس تخدام طريقة املشالكت يف تعلمي النحو تصنع الطالب نشاطا يف تعلمي
 .2تصنع الطالب أن يفكروا مشلكة حنوية و جيدوا كيفية حلها .
 .3الطالب متشجعون يف طرح أفكرمه
 .الطالب جيدون وظيفة اللكمة مبارشة يف لك امجلل و يس تطيعون أن يطبقوا و ظيفة اللكمة يف
لك امجلل
وملعرفة كفاءة الطالب عىل س يطرة قواعد النوحوية بعد معلية التجريبية فاعمتد الباحث عىل االختبار
البعدى و عىل الطالب بأن جييبوا الس ئةل ابالجابة الصحيحة .وملعرفة نتيجة الطالب ميكن أن ننظر اىل اجلدول
التايل:
اجلدول12
نتيجة االختبار القبىل و بعدى للمجموعة التجريبية
الرمق
1
2
3

نتيجة الاختبار القبىل

اجملموع
درجة املتواسطة

نتيجة الاختبار البعدى
2
2

2
2
32
2
2

2

321
2، 3= 23:

23
3=321:

من دفتار اجلدول السابق أن الامتحان القبىل قد حصل درجة متواسطة الطالب اىل تقدير
 2، 3و الامتحان البعدى قد حصل درجة متواسطة الطالب اىل تقدير . 3
اجلدول11
نتيجة االختبار القبىل و بعدى للمجموعة الضابطة
الرمق
1

نتيجة الاختبار البعدى
3

نتيحة الاختبارالقبىل
2
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2
3

اجملموع
درجة املتواسطة

2
1
2
3
32
23
21
32، =21 :

1
2
2
3
32
23
3 =2 3:

من دفتار اجلدول السابق أن الامتحان القبىل قد حصل درجة متواسطة الطالب اىل تقدير  32،و
الامتحان البعدى قد حصل درجة متواسطة الطالب اىل تقدير 3
حتليل ابياانت
و حتليل البياانت عن نتيجة الاختبار القبىل و البعدى اب ختبارات ) (t.tesفيس تعمل الباحث الرموز
موافقا و هذا الرموز جيدختطيط حتليهل يف كتاب  metodelogi researchمؤلفه sutrisnohadi1ويه:

لنتيجة " "Mمبعىن "  "meanو أما aمبعىن الفصل الضابط و أما bمبعىن الفصل التجرييب ،و فرق
نتيجة بني اجملموعتني ميكن أن ننظر اىل اجلدول التاىل:
اجلدول12
فروق النتاجئ بني الامتحان القبىل و البعدى للمجموعتني الضابطة و التجريبية
اجملموعة الضابطة
الطالب
12
1
2
22
3
2

1
2

اجملموعة التجريبية
الطالب
1
2
2
2
3
12

3
122

sutrisnoHadi, Metodologi Research, jilid IV ( yogyakarta: Andi) halm : 478س
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13
1
313

3
2
13
122

2
3
اجملموع

:(للجموعتني الضابطة والتجريبية يهt.tes)درجة الاختبارات
Na=7
Ma=

Nb=7
Mb=

t=

t=
t=
t=
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=t
=t
=t

واكنت درجة احلرية  (derajatkebebasan) dbيف االختبارات ) (t.tesيه ) (Nb+Na-2أو
(  .)12=2- +ولتكون الغرضية عىل مس توى ادلالةل ) (significantفأخذ الباحث مس توى ادلالةل 2، %
فينبغي أن تبلغ النتيجة اىل  .3،2واذا اكنت النتيجة ال تبلغ اىل  3،2فيكون الفرض مقبوال يعىن أن
تطبيق طريقة املشالكت ال تأثريف كفاءة الطالب يف القواعد النوية وأما اذا اكنت النتيجة متسوية أو أكرب من
 3،2فيكون الفرض مردودا يعىن تطبيق طريقة املشالكت تأثر يف كفاءة الطالب يف القواعد النحوية .أخذ
الباحث مس توى ادلالةل  ،2%لن درجة احلرية  db=12فالنتيجة  tاجلدول 3,055وهكذا كام مكتوب يف
اجلدول .t
من حتليل البياانت السابق جند أن النتيجة الاختبارات ) 3،2 = (t.tesوأما )( t,tabel
=  3،2فالظهرلنا أن النتيجة الاختبارات )( t.tesأكرب من ).(t.tabel
اخلامتة
و بعد ما قام الباحث ابلبحث هذا البحث عن تطبيق طريقة املشالكت يف تعلمي النحو مبعهد
دارالسعادة تفني رااي من احملس تحسن أن يقوم الباحث بتلخيص نتاجئ البحث واالقرتاحات عام يتعلق ابملوضوع فامي
ييل:
نتاجئ البحث
 ان تعلمي النحو ابس تخدام طريقة املشالكت جتعل الطالب تفكريا معيقا عن مادة تعلمي بنشاط. ان قدرة الطالب عىل تطبيق القواعد النحوية يف كتب ادلينية مرتفعة ان قدرة الطالب عىل تطبيق القواعد النحوية تأثر يف تعلمي النحو وهذا الاعامتد عىل قدرة الطالب أنيقرؤاالقراءة حصيحة سلمية خالية من الاخطاء يف االعرب و اللحن يف ضبط اللكامت.
 ان تطبيق طريقة املشالكت تكون فعاةل يف تعلمي النحو.و أما املشالكت اليت يوهجها املعمل يسبب عند بعض املتعلمني نوعا من االحباط حيامن يعجز املتعمل يف
بعض الحيان عن التوصل اىل احلل الصحيح ابس تخدام هذا املدخل فان بعض املتعلمني يصابون ابالحباط
نتيجة الفشل اذلي أصاهبم ولكن هذا ليس عيبا وامنا ذكل يعود اىل الفروق الفردية بني املتعلمني فالبعض قد يركن
اىل الفشل والبعض الاخر قد يدفعه هذا الفشل اىل مزيد من العمل للوصول اىل احلل الصحيح .و حيتاج هذه
الطريقة اىل وقت طويل.
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.الاقرتاحات
ويف هناية هذا البحث يقرتح الباحث التوصيات التية:
ينبغي للمدرس أن يطبقوا طريقة مناس بة يف تعلمي النحو لن لهاأاثرشديد لرتقية كفاءة لطال ب عىلالقواعدالنحوية .
 ينبغي للمدرس أن يطبقوا القواعدالنحو ية من خالل تعلمي الكتب ادلينية حىت يتعود الطالب اكتشافوظيفة اللكمة يف لك امجلل.
 يريج من الطالب أن ال يتاك سلوا يف تعلمي النحو خاصة وتطبيقه عىل القرءة الكتب ادلينية-يريج من الطالب أن ميرسوا تطبيق القواعد النحوية يف املقرؤ مع زمالهئم خارج الفصل.
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