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ملخص البحث
ينطلق هذا البحث من مشكالت تعليم النحو العربي لطلبة الفصل االبتدائي بمعهد مجمع األنهار اإلسالمي بوغور
ّ  لذلك يحتاج.وهي نتائج التعليم الطلبة املنخفضة في تعليم النحو العربي
املدرس إلى اختيار النموذج املناسب
 واألغراض من هذا البحث هي معرفة أحوال نتيجة تعليم الطلبة في تعليم النحو العربي.لترقية نتيجة تعليم الطلبة
ّ قبل استخدام نموذج التعليم على أساس
 ومعرفة ترقية نتيجة تعليم الطلبة في تعليم النحو.حل املشكالت وبعده
 وأما الطريقة املستخدمة في هذا البحث ف هي طريقة شبه التجريبة بتصميم مجموعة واحدة.العربي باستخدامه
.باالختبار القبلي واالختبار البعدي باستخدام أسلوب جمع البيانات مثل املالحظة واالختبار والدراسة املكتبية
 كما دلت عليه،وكان استخدام هذا ال نموذج في تعليم النحو العربي يرقي نتيجة تعليم الطلبة في تعلم النحو العربي
0،34 النتيجة املحصولة من قيمة املتوسط ن – د على قدر
ّ  نموذج التعليم على أساس، نتيحة التعليم، تعليم النحو العربي:الكلمات املفتاحية
.حل املشكالت
ABSTRAK
Penelitian ini bertolak dari permasalahan pembelajaran nahw yaitu rendahnya hasil belajar santri kelas
ibtidai Pondok Pesantren Majma’ul Anhar. Maka dari itu, seorang guru hendaknya memilih model
pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan hasil belajar santri. Adapun tujuan penelitian ini untuk
mengetahui hasil belajar santri sebelum dan sesudah menggunakan model Problem Based Learning (PBL),
serta untuk mengetahui peningkatan hasil belajar santri. Adapun metode penelitian yang digunakan
adalah metode Quasi-Eksperimen dengan one group pre-test post-test design. Teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah teknik seperti wawancara, observasi, tes, dan studi kepustakaan. Penggunaan
model Problem Based Learning dalam pembelajaran nahw terbukti meningkatkan hasil belajar santri,
sebagaimana ditunjukan oleh nilai n-gain dengan hasil 0,34 yang berada pada taraf sedang.
Kata Kunci: Hasil Belajar, Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL), Pembelajaran Nahw.
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الـمقدمة

ّ
إن اللغة هي آدة االتصال التي يستخدمها اإلنسان في أنشطته املختلفة سواء في
األنشطة التعليمية والتجا ة وما أشبه ذلك .وقال ابن ّ
جني عن تعريف اللغة ،أنها أصوات
ر
ّ
يعبر بها كل قوم عن أغ راضهم ) .(Nandang & Kosim, 2018بناء على هذا التعريف ،كانت
قدم الراجحي شرحا على ّ
فيه الكلمات الرئيسية التي تشير إلى طبيعة اللغة .و ّ
أن اللغة هي
ّ
أصوات هذا ّ
يدل على أنها ال يتعلمها علماء اللغة العريية من خالل لغة مكتوية بل من
ّ
تعلمها إلى األصوات .وكان للغة وظيفة للتعبير ،بمعنى ّ
أن
خالل لغة شفهية التي يستند
اإلنسان يستخدمها لتعبير األهداف واألغرض للناس ليكونوا فاهمين بها .ولفظ القوم في
هذا التعريف ّ
يدل على أن اللغة هي ظاهرة تحدث في مجموعة من الناس بحيث تصبح
هذه اللغة ميزة خاصة لها .ولفظ األغراض ،بمع نى على أنها ليست مجرد األصوات
والتعبيرات بل تحتوي أيضا على األغراض التي ّ
يفسرها اللغويون على ّأنها أنشطة عقلية
(.)Nur, 2017

ّأما اللغة العريية فهي إحدى لغاات ساامية .و أماا لغاة ساامية هاي مصاطعة مل موعاة
من اللغة املرتبطة بأحد أبناء النبي موس ى عليه السالم هاو ساام .و كانات اللغاة العريياة لغاة
ّ
رسايي فاي  25دولااة فاي العااالم ولغاة القارآن ولغااة عبودياة لمسااالم .بنااء علاى ذلااك كاان تعلمهااا
واجب للمسلمين أجمعين (.)Nandang & Kosim, 2018
ّ
يبتا اادأ اإلندونسا اايون تعلا اام اللغا ااة العرييا ااة منا ااذ دخا ااول اإلسا ااالم إلا ااى إندونيسا اايا .و
يساتخدمها أدة تسااعد هام لفهام ديان اإلساالم ( .)Hidayat, 2018و فاي العصار ادحاديث كانات
اللغ ااة العريي ااة م ااادة أو دراس ااة ف ااي املسسس ااة التربوي ااة اإلس ااالمية ف ااي إندونيس اايا مث اال املعه ااد
اإلس ااالمي و املدرس ااة اإلس ااالمية .م اان خ ااالل جعله ااا م ااادة أو دراس ااة ف ااي املسسس ااة التربوي ااة
ّ ّ
اّن تعل اام اللغااة العرييااة س اايعتمد علااى نظري ااة
اإلسااالمية فااي إندونيساايا ( ،)Wahab, 2015فا
تعليم اللغة .و تنقسم نظرية تعليم اللغة على قسمين ،نظرية الوحدة و نظرية الفروع.
أم ااا نظري ااة الوح اادة ه ااي نظري ااة ت اارى ّ
أن اللغ ااة كي ااان واح ااد و ال تنقس اام عل ااى ف ااروع
منفصالة ( .)Wahyudin, 2020تسااتخدمها عامااا املدرسااة الرساامية مثاال املدرسااة االبتدائيااة
واملد س ااة املتوس ااطة و املد س ااة الثانويا ااة .وأم ااا نظري ااة الف ااروع فها ااي نظري ااة ت اارى ّ
أن اللغا ااة
ر
ر
تنقسام علاى فاروع منفصالة و مساتقلة ( .)Wahyudin, 2020ويساتخدمها ععاا املسسساات
مثل قسم اللغة في اد امعة و املعهد اإلسالمي.
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املعهد اإلسالمي هو مسسسة تستخدم نظرية الفروع في تعلايم اللغاة .ففياه املاادات
اللغويااة مثاال النحااو العربااي والصاارف العربااي ومااا أشاابه ذلااك .تعلاايم نحااو العربااي فااي املعهااد
ّ
اإلساالمي عاماا يسسال علااى كتاب ألفهاا العلماااء فاي علاوم اللغاة العرييااة .و تعتبار ماادة النحااو
العربي مادة صعبة .السبب من هاذه املشاكلة ف هاي تعلايم النحاو فياه الاذي يعتماد أك ار علاى
دور املد ّرس في إلقاء املاادة أو يسايى باملادخل مركاع تعلايم املعلماين .لاذا أصابح تعلايم النحاو
العربااي فيااه أق اال تواصااال وأص اابح الطلب ااة أق اال ق اادرة عل ااى إع ااادة بن اااء فهمه اام بم ااادة النح ااو
العربي (.)Aliyah, 2018
ماان املعاهاد التااي ّ
تطبااق التعلاايم التقلياادي بماادخل مركااع تعلاايم املعلمااين هااو معهااد
مجمع األنهار اإلسالمي بوغاور .فحصال هاذا املادخل علاى أسالوب التعلايم الاذي أقال تواصاال
فاي التعلاايم .ألنااه يسااتخدم االتصااال فااي اتجاااه واحااد فااي عمليااة التعلاايم ( .)Aliyah, 2018لااذا
لاايل للطلبااة دور نشااام فااي عملي ااة التعلاايم .و كااانوا يسااتمعون إل ااى شاار املااد ّرس فقااط ف ااي
عمليااة التعلاايم .فكااان كثياار ماان الطلبااة لاايل له اام فهاام جيااد عاان مااادة النحااو العربااي (هااذا
يعرف من بحث صغير قبل أن يقوم الكاتب ببحث).
بن اااء عل ااى ذل ااك ،فيج ااب عل ااى امل ااد ّرس أن يص اانع أح ااوال التعل اايم التواص االي بطريق ااة
تنمي ااة دور الطلبا ااة ليكونا ااوا أك ا اار نشا اااطا فا ااي التعلا اايم .فكا ااان اسا ااتخ دام طريقا ااة التعلا اايم و
أهم ّ
استراتجيه وأسلويه ّ
املقوم لتحقيقها .كانت الطريقاة هاي مق ّاوم يناصار مناصارة شاديدة
ّ
لنجا عملية التعليم والتعلم .اساتخدام الطريقاة املناسابة سايسثر أثارا إيجابياا علاى عملياة
ّ
التعلاايم و الااتعلم .وكااذلك اسااتخ دام الطريقااة غياار املناسااب ساايسثر أث ارا ساالبيا علااى عمليااة
ّ
اتعلمّ .
ألن الطريقااة الت ااي ال تناس ااب بأهااداف التعل اايم سااتكون ع اراقيال لتحقي ااق
التعلاايم و ال ا
األهداف التي قد ّ
قرر من قبل (.)Sa’adah, 2019
م اادخل التعل اايم ونموذج ااه مق ا ّاوم آخ اار ال ااذي وج ااب اهتمامهم ااا .فم اادخل التعل اايم
ونموذج ااه ال ااذي ّ
يطب ااق ف ااي علمي ااة التعل اايم يج ااب أن يناصا اران عل ااى التواص اال ب ااين امل ااد ّرس
والطلبة .فنموذج التعليم على أساس ّ
حل املشاكالت هاو نماوذج مان النمااذج التاي تساتخدم
املدخل مركع تعليم الطلبة أي املدخل الذي كان فيه أك ر تركيزا على الادور الفعاال للطلباة.
بمعنى على أن هذا األسلوب يدعم التواصل بين املد ّرس والطلبة في عملية التعليم.
نم ااوذج التعل اايم علا ااى أس اااس ح ا ّال املشا ااكالت ه ااو نم ااوذج التعلا اايم الت ااي يسا ااتخدم
املشااكالت تركي ازا لتطااوير مهااارات الطلبااة علااى حا ّال املشااكالت و املااواد الدراسااية و التنظاايم
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الاذاتي ( .)Ardiansyah & Aziz, 2019بواساطة هاذا النماوذج ،يعطاي املاد ّرس مشاكلة تتعلاق
بم ااادة النح ااو العرب ااي إل ااى الطلب ااة .فيج ااب علا ا هم أن يس اااهموا مس اااهمة فاعلي ااة ف ااي عملي ااة
التعليم بتحليل املشكالت النحوية التي ّ
قدمها املد ّرس .سيقوم هذا النماوذج بتادبير الطلباة
على التفكير النقادي فاي املشاكالت التاي ق ّادمواها علاى نحاو غيار مباشارة حتاى حصال الطلباة
على فهم جيد بمادة النحو العربي.

طريقة البحث
املدخل املستخدم في هذا البحث فهو املدخل الكيي يعني البحث الذي يسكد على
التحليل في البيانات العددية حتى يكون أن يعرف العالقة الداللية بين املتغيرين .كما قال
سوغييونو (ّ )Sugiyono, 2016
إن البحث الكيي هو البحث الذي يقدم باألرقام ،ويبدأ
ّ
بجمع ا لبيانات وتفسيرها ونتائج يعرضها .وأما البحث الكيي فهو بحث كان تحليله يترك ع
على البيانات العددية التي تعادج من خالل األساليب اإلحصائية .وكان هذا املدخل أك ر
استخداما في البحوث االستنتاجي الختبار الفرضيات التي يعتمد استنباطها على احتمال
قبولها أو رفضها ( .)Musthafa & Hermawan, 2018
أما الطريقة املستخدمة في هذا البحث فهي طريقة شبه التجريبة بتصميم
مجموعة واحدة باالختبار القبلي واالختبار البعدي (.)One Group Pre-Test Post-Test Design
أما طريقة شبه التجريبة بتصميم مجموعة واحدة باالختبار القبلي و االختبار البعدي
فهي إحدى الطرق املوجودة في طريقة شبه التجريبة .وكان ف ها اختبرين يعني االختبار
القبلى واالختبار البعدي .أما االختبار القبلي فهو تقديم املعلومات عن املبادئ الواقعية
املضادة (على رغم من ضعفها إلى حد ما) فيما يتعلق بما قد يحدث للمفعول إذا لم يكن
العالج موجودا .وأما االختبار البعدي فهو تقديم املعلومات عن أحوال املفعول ععد العالج
( .)Moch Ainin, 2017

األغراض من هذا البحث هي معرفة أحوال نتيجة تعليم الطلبة في تعليم النحو
العربي قبل استخدام نموذج التعليم على أساس ّ
حل املشكالت و ععده .ومعرفة ترقية
نتيجة تعليم الطلبة في تعليم النحو العربي باستخدامه.
نوع البيانات املستخدمة في هذا البحث فهي البيانات الكمية والبيانات النوعية.
البيانات الكمية املستخدمة في هذا البحث فهي ّ
مقدمة في شكل األرقام وتعادج من خالل
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اإلحصائية .وأما البيانات النوعية املستخدمة مقدمة في شكل الوصف
نتائج املقابلة واملالحظة و الدراسة املكتبية.

)(Deskripsi

محصوالت البحث ومناقشتها

من

نموذج التعليم على أساس ّ
حل املشكالت
نموذج التعليم على أساس ّ
حل املشكالت ) (Problem Based Learningهو نموذج
من نماذج التعليم .وهو نموذج ينموها جيرومي برويير باعتماد على مفهوم التعليم
باالكتشاف .يعطي رأيه عن ّ
نمو نموذج التعليم على أساس ّ
حل املشكالت معنى مهما فيما
ّ
ّ
يتعلق بالتعليم املفهوم والتعليم التعميم .اتجه هذا التعليم إلى قدرة التالميذ على إدارة
املعلومات (املادة) التي تشير إلى كيفية تعامل التحفير من البيئة وتنظيم البيانات وتحليل
وحل املشكالت .وكان نموذج التعليم على أساس ّ
املشكالت وتطوير املفاهيم ّ
حل املشكالت
ّ
يركع على املفاهيم واملعلومات التي شرحتها التخصصات األكاديمية (.)Sa’adah, 2019
وعند هوورد ّ
باروس وكيلسون ( )Tu’aiymah, 1989نموذج التعليم على أساس ّ
حل
املشكالت هو منهج وعملية التعليم .وكان في منه ه مشكالت صممها املد ّرس ملساعدة
التالميذ على حصول املعرفة املهمة وجعلهم قادرين على ّ
حل املشكالت وقادرين على
املشاركة في امل موعة التعليمية .وكان في عمليته التعليمية استخدام املدخل املنتظم ّ
دحل
املشكالت أو ملواجهة التحديات التي ستكون حاجة في مهنته.
حل املشكالت هو طريقة تكليمية التي ّ
نموذج التعليم على أساس ّ
تتحدى التالميذ
ّ
ّ
لتعلم للتعلم ويتعاونون في امل موعة التعليمية إليجاد حلول للمشكالت ادحقيقية .وكانت
هذه املشكالت تستخدم لريط الفضول وقدرتهم على تحليلها ومبادرتهم على املادة
الد اسية .وكان هذا النموذج ّ
يعد التالميذ للتفكير النقدي والتحليلي إليجاد واستخدام
ر
مصادر التعليم املناسبة (.)Humaidi, 2019
إضافة إلى ما قد سبق بيانه فكان االستنبام على ّ
أن نموذج التعليم على أساس
ّ
حل املشكالت هو نموذج التعليم الذي قام بّعطاء املشكالت املتعلقة باملادة الدراسية
ّ
ّ
ويوظف التالميذ دحلها .ويهدف هذا النموذج إلى ترقية قدرة التالميذ على التفكير النقدي
و مشاركتهم للتعاون ععضهم ععضا في امل موعة التعليمية إليجاد حلول للمشكالت
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ادحقيقية وإلعطاء انتباع إيجابي في التعليم بحيث يكون له تأثير على دافعهم التعلييي
ونتيجتهم التعليمية.
خطوات نموذج التعليم على أساس ّ
حل املشكالت
إن خطاوات للتطبياق نماوذج التعلايم علاى أسااس ح ّال املشاكالت هاي ّ
ّ
إن فاي املرحلاة
األولااى أن تك ااون األشااياء الت ااي تحت اااج إلااى إس ااهاب منهااا :أ) ّ
إن غ اارض التعل اايم الرئي ا ي ف ااي ه ااذا
األسلوب ليل لتعليم املعرفة اد ديدة بل لتحليل املشكالت ّ
املهمة؛ ب) كانت املشاكلة التاي
ّ
حللهااا التالميااذ فااي التعلاايم لاايل لهااا اإلجابااة املطبقااة عااحيحها .و كااان لبعضااها حلااول كثياارة
متع ااا ض ععضا ااها الا اابعا؛ ج) ّ
إن فا ااي تحليا اال املشا ااكلة أن يكا ااون املا ااد ّرس دافعا ااا و مرشا اادا
ر
للتالمي ااذ لتق ااديم الس ااسال و بحا ااث امل ااادة؛ د) ّ
إن ف ااي تحليا اال املش ااكالت و ش اارحها أن يكا ااون
املد ّرس دافعا للتالميذ في تقديم أفكارهم (.)Moh. Ainin, 2017
وفي املرحلة الثانية الزم على املد ّرس لترقية مهارته في التآزر بين التالميذ
ومساعدتهم في تحليل املشك الت بامل موعات وإعداد واجبتهم وتقريرها .وفي املرحلة الثالثة
أن يساعد املد ّرس في اختيار الطريقة للتحليل .و كان اختيارها تسسل على طبيعة
املشكالت التي طلبت إجابتها أو حلولها .وفي املرحلة الراععة أن يكون التحليل ّ
متبعا
بصناعة القطع األثرية واملعارض .ويمكن أن تكون القطع األثرية في شكل تقرير مكتوية
ّ
تتضمن التمثيل
وس الت للعمليات التي تظهر حالة املشكالت مع حلولها و أساليب التي
ّ
املادي دحالة املشكلة أو حلها .وكان املعروض هو عرض لنتائج التحليل .وفي املرحلة
ادخامسة أن تكون وظيفة املد ّرس هي مساعدة التالميذ في التحليل وتقييم عملية تفكيرهم
ومهارتهم التحليلية املستخدمة .وكان ّ
أهم األنشطة في هذه املرحلة هي ترقية مهارة التالميذ
في التفكير املنهجي بالتأسيل على طريقة البحث املستخدمة ( .)Moh. Ainin, 2017
مزايا ونقائص نموذج التعليم على أساس ّ
حل املشكالت
ّ
إن لنموذج التعليم على أساس ّ
حل املشكالت م عايا و نقائص .أما املعايا من نموذج
التعليم على أساس ّ
حل املشكالت فهي ( : )M. Taufiq, 2010أ) يمكن أن يجعل التعليم في
املدرسة أك ر صلة بادحياة؛ ب ) يمكن تعريف التالميذ في تعامل املشكالت وحلها؛ ج) يمكن
أن يحفع تطوير مها ة التفكير منتجا وشامالّ ،
ألن التالميذ في عمليته التعليمية يقومون
ر
بالعمليات الذهنية من خالل تحليل املشكالت من مختلف ادحوانب.
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ّ
يتحلل الفوائد من نموذج التعليم على أساس ّ
حل املشكالت
كان سميتح الذي
ّ
خاصة يقول ّ
أن فوائده هي تحسين مهارات ّ
حل املشكالت وأسهل التذكر وزيادة التفاهم
واملعرفة ذات الصلة ععامل املمارسة ّ
ونمو تفكير التالميذ ويناء القياد والتعاون ومهارة
الدراسة وتحفيز التالميذ ( .)Nafiah & Suyanto, 2014
وكان الرأي اآلخر عن املعايا من نموذج التعليم على أساس ّ
حل املشكالت هي
جيدة لعيادة فهم التالميذ على املادة ّ
( )Anggara, 2018أ) يكون طريقة ّ
الدراسية؛ ب) يكون
تحديا لقدرة التالميذ على إيجاد املعرفة اد ديدة؛ ج) يكون زيادة ألنشطة تعليم التالميذ؛
د) يساعد التالميذ في إعطاء معارفهم لفهم املشكلة في ادحياة الواقعية؛ ها) يساعد
ّ
التالميذ على حصول معرفة جديدة وتحمل مسسولية للتعليم الذي يقومون به .ويحفعهم
أن كل ّ
على تقييم نتائج التعليم وعمليته؛ و) ينظر ّ
الدراسة حقيقة هي طريقة التفكير،
فال م على التالميذ أن يفهموا ّ
أن التعليم ليل من املد ّرس والكتب فحسب؛ ز) يعتبر أنه
ز
يحبه التالميذ؛ ) ّ
أك ر متعة و ّ
يتطور قدرة التالميذ على التفكير النقدي وقدرتهم على
التكيف مع املعرفة اد ديدة؛ م ) يعطي فرصة للتالميذ لتطبيق معرفتهم في ادحياة
ّ
ّ
ادحقيقة؛ ي) يبذل حماسة التالميذ ملواصلة تعلمهم رغم أن تعلمهم في املدرسة قد انتهى.
ّ
وأما النقائص من نموذج التعليم على أساس ّ
حل املشكالت هي :أ) قلة الرغبة
ّ
التعليمية والواثق التالميذ على نفسه والفكرة ّ
بأن ّ
حل املشكالت أمر صعب ستقلل
دافعهم في التعليم باستخدام نموذج التعليم على أساس ّ
حل املشكالت؛ ب) نجا التعليم
باستخدام نموذج التعليم على أساس ّ
حل املشكالت يحتاج إلى وقت كاف لالستعداد؛ ج)
ّ
ّقلة فهم التالميذ على أسباب ّ
حل املشكالت سيقلل دافعهم للمشاركة في عملية التعليم؛
د) نموذج التعليم على أساس ّ
حل املشكالت يناسب للتعليم الذي يتطلب على املهارات
ّ
بحل املشكالت وال يناسب لغيره؛ ها) نموذج التعليم على أساس ّ
املتعلقة ّ
حل املشكالت ال
يناسب للتطبيق في املدرية اإلبتدائية ).(Indraswari, 2014
وأما الرأي األخر عن نقائص نموذج التعليم على أساس ّ
حل املشكالت هي أ )
إيجاد املشكلة املناسبة بمستوى تفكير التالميذ صعب؛ ب) استخدام نموذج التعليم على
حل املشكالت أك ر احتياجا إلى الوقت من استخدام نموذج آخرّ .
ألن في ّ
أساس ّ
حل
املشكالت أن يكون التالميذ خارجين من طريقة فاعلية ّ
دحل املشكالت؛ ج) يواجه التالميذ
صعوية عسبب ّ
تغير عدة تعليمهم أي من عادة استماع املادة وكتابتها وحفظها إلى العصور
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على البيانات وتحليلها ويناء الفرضيات ّ
وحل املشكالت
.)Zulaikha, 2019

( & Luthfiana, Elmubarok,

تعليم النحو العربي
ّ
التعليم هو عملية يقومها املد ّرس كافة ليكون التالميذ قاموا بالتعلم جيدا
ليصبحوا فاهمين باملادة الدراسية التي يلق ها املد ّرس إل هم (  .)Hermawan, 2018bععبارة
أخرى ّ
أن التعليم هو جهد املد ّرس في صناعة اد و التعلييي املالئم لتحقيق أهداف
أن التعليم هو عملية إللقاء املادة ّ
التعليم املحددة ( .)Hermawan, 2018aلذاّ ،
الدراسية
من املد ّرس إلى التالميذ كافة لتحقيق أهداف التعليم املحددة.
قواعد اللغة العريية هي آدة ترشد اإلنسان في إعطاء ادحركة في النصوص العريية
عحيحا وليحصل على كالم العريية وكتابتها جيدا .ومع ذالكّ ،
إن فهم قواعد اللغة
العريية ليست غرضا رئيسيا في تعليم اللغة العريية ( .)Rini, 2019بل كان املد ّرسون يعتبروا
ّ
أن فهم قواعد اللغة العريية هو طريق واحد للتالميذ في فهم اللغة العريية وترقية مهاراتهم
(.)Wahyudin, 2020

على غم ّ
أن فهم قواعد اللغة العريية ليل غرضا رئيسيا في تعليم اللغة العريية،
ر
ّ
ّ
ّ
فّنه يمكن اإلنكار أن فهم قواعد اللغة العريية سيسثر على قدرة التالميذ على الكالم
والقراءة والكتابة وفهم املعنى من النصوص العرييةّ .
ألن النصوص العريية التي ليست فيه
حركة ستكون صعوية لقرائتها دون فهم جيد للقواعد العريية .وفهمها سيكون صعويا دون
فهم بنية اد مل التي ال يمكن فهمها إال بقواعد اللغة العريية .واللغة املنطوقة ستكون
سهولة في فهمها إذا كانت معتمدا عل ها (.)Nasution, 2016
أما علم النحو العربي فهو فرع من فروع قواعد اللغة العريية .والنحو لغة هو
القصد واصطالحا هو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا أو بناء (الشيخ
عبد هللا بن أحمد الفاقهي  .) 3وفي مع م علم النحو والصرف ،علم النحو هو علم يبحث
فيه مجال الدراسة عن قواعد بنية الكلمة وعالقتها بالكلمة األخرى أو العناصر األخرى
).(Hairuddin, 2019

نمو البحث عن التحليل اللغوي ّ
كان علماء العرب ععد ّ
يوسعوا تعريف النحو
العربي ّأنه ليل من خالل إعراب الكلمة وينائها فحسب ّ
ولكنه يشمل املناقشة عن اختيار
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املفردات والعالقة الداخلية بين الكلمات والعالقة بينها في اد مل والعناصر التي تشكل
تعبيرا أو عبارة ).(Mukmin & Ghofur, 2018
إضافة إلى ما قد سبق بيانهّ ،
أن علم النحو العربي هو علم يبحث فيه أحوال
األواخر الكلم من حيث اإلعراب والبناء واختيار املفردات والعالقة الداخلية بين الكلمات
والعالقة بينها في اد مل والعناصر التي تشكل تعبيرا أو عبارة .وكان علم النحو العربي
سيساعد اإلنسان في ترتيب كالمه وكتابته وترقية قدرته على القراءة وفهم املعنى من
النصوص العربي .وأما تعليم النحو العربي فهو عملية إللقاء مادة النحو العربي من
املد ّرس إلى التالميذ كافة لتحقيق أهداف التعليم املحددة في تعليم النحو العربي.
أغرض تعليم النحو العربي
كما هو التعليم عموما ،لتعليم النحو العربي أغراض يجب تحقيقها في التعليم
فاألغراض تعليم النحو العربي هو ( )Fatoni, 2019أ ) حفظ اللسان من األخطاء اللغوية و
ّ
نمو البيئة اللغوية الصحيحة .و كانا سببين من اختيار علماء اللغة العريية د عل علم
النحو العربي لعحفظ على القرآن الكريم وادحديث النبوي؛ ب) ابتذال طلبة اللغة العريية
د عل املالحظة والفكر املنطقي واملنتظم و كل ما ساعدهم على دراسة القواعد العريية
حرجا؛ ج) مساعدة الطلبة على فهم العبارات العريية حتي يكونوا سريعا في فهم الكالم
العريية؛ د) شحذ العقل وتنوير املشاعر و تنمية الثقفة اللغوية؛ ها) إعطاء قدرة الطلبة
على استخدام القواعد العريية في البيئات اللغوية .ويرجى تعليم النحو العربي أن يحصل
على مهارة الطلبة في تطبيق القواعد العريية باألساليب املستخدمة في حياتهم ويفيد لفهم
اللغة التقليدية؛ و) إعطاء القبضة املقتصدة ل لطلبة عند كتابة املقال العربي واإلنشاء
العربي وما أشبه ذالك.
من البيانات السابقة يستنتج الكاتب ّ
أن أغراض تعليم النحو العربي هي ترقية
قدرة التالميذ على القرائة والكتابة وفهم املعنى من النصوص العريية والعبارات العريية
وحفظ لغتهم املنطوقة واملكتوية.
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نتيجة تعليم الطلبة في تعليم النحو العربي
نتيجة التعليم هي تغيير سلوك الطلبة مثل زيادة املعرفة ) .(Ridho, 2018ونتيجة
التعليم هي ما يمكن أن تعتبر من جانبين ،جانب الطالب وجانب املد ّرس .ومن جانب
الطالبّ ،
إن نتيجة التعليم هي مستوى تطور العقل ليكون أحسن مما كان عليه قبل
التعليم (.)Kadir, 2015
ينقسم أحمد رشدي طعيمة ( )Thu’aimah, 2010نتيجة التعليم إلى ثالثة أقسام،
هي ()1املهارات والعادة ( )2املعرفات ( )3السلوك والطمو ّ .
يدل رأي هوورد كنيلي بأنه
نتيجة من عملية ا لتعليم .وكانت هذه النتيجة ستصبح جعء من حياة الطالب.
إضافة إلى ما قد سبق بيانه ّ
أن نتيجة التعليم هي تقييم نهائي من العملية
املتكررة .وسيحتفظون بها لفطرة طويلة حتى لن تضيع من ذهن الطالب ّ
ألنها تشارك في
تكوين األفراد الذي يرغبون دائما في تحقيق حسن نتائج والتفكير.
يجب أن يستند العناصر الرئيسية لعحصول على القياس والبيانات من نتائج
التعليم التالميذ إلى املسشرات .فاملسشرات املستخدمة لقياس نجا التعليم عند ادخولي
نتقسم على ثالثة جوانب ،اد انب املعرفي واد انب العاطفي واد انب ادحركي ( Sa’adah,
.)2019

أما اد انب املعرفي فهو نجا تعليم الطلبة في إتقان املعرفة .وهذا اد انب يشتمل
ّ
على أ) املالحظة ،مع املسشرات أن يمكن للتالميذ إظهار ما يتعلق باملواد الدراسية
ومقارنته وتواصله؛ ب) الذاكرة ،مع املسشرات أن يمكن للتالميذ مذاكرة املواد الدراسية
التي ّ
قدمها املد ّرس؛ ج) الفهم ،مع املسشرات أن يستطيع التالميذ شر املواد الدراسية
ّ
بلغتهم؛ د) التطبيق ،مع املسشرات أن يمكن للتالميذ تقدية األمثلة املتعلقة باملواد
الدراسية؛ ها) التحليل ،مع املسشرات أن يستطيع التالميذ انحالل املواد الدراسية
وتصنيفها؛ و) التوليف ،مع املسشرات أن يكون التالميذ قادرين على ريط املواد الدراسية
لتصبح كيانا جديدا (.)Wekke, 2014
ّ
وأما اد انب العاطفي فهو جانب متعلق بأحوال عقلية الطلبة ومشاعرهم
ووع هم .فالنتيجة في هذا اد انب يحصل عل ها الطلبة بوسيلة العملية االستعابية تعني
النمو ّ
الروحي للطلبة .وكان هذا ّ
ّ
عملية ّ
الداخلي و ّ
تطور
النمو يقع إذا عرف الطلبة النتائج
التعليمية ّ
ثم يجعلوها نتيجة ألنفسهم حتى ترشد موقفهم وسلوكهم وأخالقهم في ادحياة.
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ومسشراته هي أ) القبول ،مع املسشرات أن يقدر التالميذ على إظهار موقف القبول
والرفا؛ ب) التحية ،مع املسشرات أن يكتفي التالميذ للمشاركة في عملية التعليم
ّ
ّ
والتعلم؛ ج) الشاكر أو التقدير ،مع املسشرات أن يعتبر التالميذ ّ
أن عملية التعليم والتعلم
هي عملية مهمة ونافعة؛ د) التعميق ،مع املسشرات أن ّ
يتعرف التالميذ املواد الدراسية
ويسمنونها وينكسونها؛ ها) التوصيف ،مع املسشرات أن يمكن التالميذ تجسيد املواد
الدراسية في حياتهم اليومية أو نف ها (.)Syah, 2014
ّ
ّ
وأما اد انب ادحركي فهو جانب متعلق بمهارات الطلبة ادحقيقية .فكانت نتائجه
هو سلوك التالميذ الذي يمكن مالحظته ( .)Syah, 2014ومسشراته هي أ) مهارة ادحراكة
والتمثيل ،مع املسشرات قدرة التالميذ على تنسيق حركة جميع أعضاء اد سم؛ ب) مهارة
تعبير اللفظي وغيره ،مع املسشرات حسن نطق اللفظ وطاقة جعل السيماء وادحركة
اد سدية ( .)Hermawan, 2018b
و أما املسشرات في ترقية نتيجة التعليم التالميذ في تعليم النحو العربي خاصة
فهي ( )Sa’adah, 2019أ) على تالميذ املرحلة الثانوية أن يفهموا معنى اد مل التي لها محل
من اإلعراب ،بحيث يحددون بوضع العالمة تحت اد ملة التي لها من اإلعراب في فقرة
مكونة من  15سطرا ،من دون خطاء .ب) على تالميذ املرحلة اإلعدادية أن يفهموا الفروق
بين اإلعراب و البناء بحيث إذا ّ
قدمت لهم قصيدة مصموعة يكتبون مباشرة من
استماعهم  15كلمة معرية و  15كلمة مبنية من كلمات القصيدة كلها .ج) على تالميذ
ّ
صف ادخامل االبتدائي أن يفهموا أجعاء الكالم واد مل في اللغة العريية بحيث إذا ّ
قدم
ّ
لهم خمل جمل يتعرفون على مكوناتها كاملة من دون أي خطاء .د) على تالميذ صف
ادخامل االبتدائي أن يعيد قدرتهم على إع راب الكلمات بحيث استمعوا إلى جملتين من
جهاز تس يل يكتبون إعراب الكلمات التي سيطلب إل هم إعرابها من الصوت املس ل في
ّ
اد هاز .ها) على تالميذ صف الثالث أن يعرفوا أشكال اد مل الرئيسية في اللغة العريية،
بحيث إذا قرءوا جمال من لوحة يحددون نوعها ،ويفسرون السبب ،في ّ
كل اد مل املكتوية.
ّ
صف الثاني أن يعرفوا الفروق بين املبتدأ وادخبر بحيث إذا ّ
قدمت لهم عشر
و) على تالميذ
األسماء وثالث جمل فعلية يكتبون منها اثنى عشر جملة اسمية معدودة املبتدءات و
األخبار.
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فاملسشرات التي يستخدمها الباحثون في هذا البحث هي كل املسشرات كانت في
اد انب املعرفي لقياس ترقية نتيجة تعليم طلبة فصل االبتدائي بمعهد مجمع األنهار
اإلسالمي بوغور في تعليم النحو العربي باستخدام نموذج التعليم على أساس حل
املشكالت.
واقعية نتيجة تعليم الطلبة في تعليم النحو العربي قبل استخدام نموذج التعليم على
أساس ّ
حل املشكالت
النتائج من االختبار القبلي كما في اد دوال اآلتي (ععرف من اإلختبار القبلي)
اد دول 1.1
نتائج الطلبة من اإلختبار القبلي
نتيجة االختبارالقبلي
أسماء الطلبة
النمرة
75
أحمد ذاكي مفتو
1
65
عين شهرية
2
75
كالريسا دييا فافيتا
3
70
داليما كيننتي
4
70
 5فاقه كورنيا عابين
50
فكر شهر الرمضان
6
70
فيرد عين الشفاء
7
75
إسمايا
8
ّ
80
ععة النساء رمضاني
9
60
 10كشفة النائمة الرحمان
70
 11ليسدا كرلينا
ّ
80
محمد خير العبد
12
ّ
75
محمد نوفل رزقي
13
ّ
75
محمد ريعى فيبرييان
14
ّ
75
محمد يأفي أكمل
15
80
 16نوفيا فوزية
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 17نور خليفة
 18نور خير النساء
 19سينو هادى أوطامو
 20سلفي عاطية
 21سيتي شر موليد ناعة
 22طوبغوس آدم فرتما
 23وردة العين النتاش ى
 24ويناندى
 25يوسوف فهم يودا
مجموع النتائج

60
80
75
55
60
75
75
70
70
1765

اعتمادا إلى بيانات السابقة كان نتيجة تعليم الطلبة في تعليم النحو العربي قبل
استخدام نوذج التعليم على أساس ّ
حل املشكالت نحو طلبة الفصل االبتدائي األول
بمعهد مجمع األنهار اإلسالمي بوغور ّ
يدل على درجة كافية ألن قيمة املتوسط من االختبار
القبلي تقع بين  ،79 – 70يعني على قدر .70،6
واقعية نتيجة تعليم الطلبة في تعليم النحو العربي بعد استخدام نموذج التعليم على
أساس ّ
حل املشكالت
النتائج من االختبار البعدي كما في اد دوال اآلتي (ععرف من اإلختبار البعدي)
اد دول 1.2
نتائج الطلبة من اإلختبار البعدي
نتيجة االختبارالبعدي
النمرة أسماء الطلبة
85
 1أحمد ذاكي مفتو
90
 2عين شهرية
80
 3كالريسا دييا فافيتا
85
 4داليما كيننتي
80
 5فاقه كورنيا عابين
75
 6فكر شهر الرمضان
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85
 7فيرد عين الشفاء
80
 8إسمايا
ّ
85
ععة النساء رمضاني
9
70
 10كشفة النائمة الرحمان
90
 11ليسدا كرلينا
ّ
85
محمد خير العبد
12
ّ
80
محمد نوفل رزقي
13
ّ
75
محمد ريعى فيبرييان
14
ّ
80
محمد يأفي أكمل
15
85
 16نوفيا فوزية
80
 17نور خليفة
85
 18نور خير النساء
85
 19سينو هادى أوطامو
70
 20سلفي عاطية
70
 21سيتي شر موليد ناعة
85
 22طوبغوس آدم فرتما
85
 23وردة العين النتاش ى
75
 24ويناندى
85
 25يوسوف فهم يودا
2030
مجموع النتائج
اعتمادا إلى بيانات السابقة كان نتيجة تعليم الطلبة في تعليم النحو العربي ععد
استخدام نوذج التعليم على أساس ّ
حل املشكالت نحو طلبة الفصل االبتدائي األول
بمعهد مجمع األنهار اإلسالمي بوغور ّ
تدل على درجة جيدة ألن قيمة املتوسط من في
االختبار البعدي تقع بين  ،89 - 80يعني على قدر .81،2
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تعيين الفرضيات
الفرضية الصفرية عدم الفرق بينهما قبل العالج وبعده
الفرضية املقترحة وجود الفرق بينهما قبل العالج وبعده
تعيين نتيجة امتحان اإلحصائي
تعيين قيمة املتوسط من العيادة بين االختبار القبلي واالختبار البعدي
الجدول 1.5
نتيجة العيادة بين االختبار القبلي واالختبار البعدي
نتيجة
م
ن
ص
س
10
85
75
1
25
90
65
2
5
80
75
3
15
85
70
4
5
80
70
5
25
75
50
6
15
85
70
7
5
80
75
8
5
85
80
9
10
70
60
10
20
90
70
11
5
85
80
12
5
80
75
13
0
75
75
14
5
80
75
15
5
85
80
16
20
80
60
17
101
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م

100
625
25
225
25
625
225
25
25
100
400
25
25
0
25
25
400
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18
19
20
21
22
23
24
25

80
75
55
60
75
75
70
70

85
85
70
70
85
85
75
85

5
10
15
10
10
10
5
15
مج م = 260

25
100
225
100
100
100
25
225
مج م3800 = 2

تعيين معياراختبارالفرضية
الفرضية الصفرية (مردودة) إذا كانت نتيجة "ت" ادحسابية > "ت" اد دوالية
الفرضية املقترحة (مقبولة) إذا كانت نتيجة "ت" ادحسابية < "ت" اد دوالية
نتيجة "ت" ادحسابية (" > )7،41ت" اد دوالية ( )2،06فالفرضية الصفرية
مردودة .معناها أن يكون فيه فرقا شديدا بين فهم الطلبة على مادة النحو العربي قبل
استخدام نموذج التعليم على أساس ّ
حل املشكالت وبعده.

الخالصة
لترقية فهم طلبة الفصل االبتدائي بمعهد مجمع األنهار اإلسالمي على مادة النحو
العربي ،قام الباحثون بحثا عن تعليم النحو العربي باستخدام نموذج التعليم على أساس
حل املشكالت .نموذج التعليم على أساس ّ
ّ
حل املشكالت هو نموذج يستخدم املشكالت
ّ
للتعلم .ويعطي املد ّ س املشكالت املتعلقة باملواد ّ
الدراسية التي سيعط ها املد ّرس إلى
وسيلة
ر
ّ
الطلبة .فيجب على الطلبة تحليل املشكالت وحلها .وبعدما قاموا بالتحليلي فحصلوا على
فهم املواد .كان في هذا البحث أن يقوم الباحثون بحثا دخمسة و عشرين طالبا .و هم طلبة
الفصل االبتدائي بمعهد مجمع األنهار اإلسالمي .وكان فهم طلبة الفصل االبتدائي على
حل الشكالت ّ
مادة النحو العربي قبل استخدام نموذج التعليم على أساس ّ
يدل على درجة
كافةّ ،
ألن قيمة املت وسط من االختبار القبلي تقع بين  ،79- 70يعني على قدر  .70،6وكان
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فهم طلبة الفصل االبتدائي على مادة النحو العربي ععد استخدام نموذج التعليم على
ّ ،يدل على د جة كافة
ّ حل الشكالت
ّ أساس
ألن قيمة املتوسط من االختبار البعدي تقع
ر
 وأما ترقية فهم طلبة فصل االبتدائي بمعهد مجمع.81،2  يعني على قدر،89- 80بين
ّ ،تدل على د جة معتدلة
ّ األنهار اإلسالمي على مادة النحو العربي
ألن قيمة املتوسط من
ر
ّ  وكان نموذج التعليم على أساس.0،34 امتحان ن – د
حل املشكالت فعاليا استخدامه في
ّ ،تعليم النحو العربي لطلبة الفصل االبتدائي بمعهد مجمع األنهار اإلسالمي بوغور
ألن
.٪77،6  أي٪75 قيمة املتوسط من استجابة الطلبة اإلجابية (نعم) أك ر من
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