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إقرار الطالبة

طريقة تعليم قواعد النحو "بعنوان على أن هذا البحث العلميقررت الباحثة املوقعة اآلتية 
و إذا داعى أحد مستقبال أّن تأليفها يبنفسقد كتبت" بمعهد هداية اهللا للبنات كنداريوالصرف 

ا ليس من حبث بعض كّلها فالباحثة و الدرجة املكتسبة ستبطل باحلكم ّ .و تبّني أ

٢٠٢١يونيو١٤، كنداري
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رفشموافق الم
،١٧٠١٠١٠٢٠٥٣:فطري، رقم التسجيل : بعد إطالع نتائج البحث املقدمة من الطالبة

بعد إجراء و ."للبنات كنداريبمعهد هداية اهللا طريقة تعليم قواعد النحو والصرف ":بعنوان

املشرف على أن نتائج البحث املذكور قد استوفت الشروط العلمية املطلوبة اإلصالحات الالزمة قرر

ا صاحلة لتقدميها يف امتحان املناقشة .وأ

١٢٠٢يونيو١٤، كنداري
ه١٤٤٢ذو القعدة ٤
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١٩٧٢٠٨٠٦١٩٩٩٠٣١٠٠٢:رقم التوظيف
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تقرير الممتحنين

مبعهد هداية اهللا للبنات  صرف الو ينحو الطريقة تعليم قواعد ": البحث العلمي بعنوان
اللغة العربية ىف كلية الرتبية شعبة تدريس ١٧٠١٠١٠٢٠٥٣: رقم التسجيل ، فطريطالبة لل"كنداري

يونيو ٤و علم التدريس جبامعة اإلسالمية احلكومية كندارى قرر املمتحنون بعد إجراء اإلمتحان ىف التاريخ 
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(.....................)املاجستري،الدكتور عبد الغفار: 

اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداريعميد لكلية الرتبية وعلم التدريس يف 

الدكتور مسدين, الماجستير
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البحثمستخلص
طريقة تعليم قواعد النحو والصرف "بالعنوان ١٧٠١٠١٠٢٠٥٣: فطري، رقم التسجيل

في شعبة التدريس اللغة العربية من خالل توجيح األستاذ " بمعهد هداية اهللا للبنات كنداري
.     الدكتور عباس، الماجستير

تستند خلفية الباحث الذي يأخذ هذا العنوان إىل نتائج املالحظات األولية اليت قدمها 

هم سابًقا خلفيات كانت لديمبعهد هداية اهللا للبنات كنداريالطالباتواكتشاف حقيقة أنةالباحث

اختالفات يف فهم العلوم ، بالطبع هناكون من بني هذه اخللفيات املختلفة، حبيث يكتعليمية خمتلفة

ألول مرة النحو و الصرفيدرسون الباتحىت أن هناك ط. النحو والصرف، وخاصة علوم الدينية

هد هذه املعهد ليست مثل املعهد الكالسيكية بشكل عام حيث ال تركز هذه املع. املعهديف هذا 

طريقة ) ۱البحث لكشف عن؛اهدف هذ.على الطالب لدراسة الكتاب األصفر كمصدر للتعلم

يف عملية تعليم التعيقةعوامل الداعمة و ) ۲.تعليم قواعد النحو والصرفيفستخدم األستاذة تاليت

تعليم قواعد النحو يفلطالباتالتعيقةالعوامل لتغّلباألستاذة جهود) ۳. قواعد النحو والصرف

نوع هذا البحث هو البحث النوعي وأدوات مجع البيانات .مبعهد هداية اهللا للبنات كنداريوالصرف 

مت إجراء حتليل البيانات من خالل إعطاء معىن للبيانات اليت . يف شكل مالحظات ومقابالت وتوثيق

طريقة اليت ) ١: (الباحثة إىلبعد إجراء هذا البحث خلص.مت احلصول عليها مث استخالص النتائج

رتمجة والقواعد المها طريقة إىل قسمنيينقسمالنحو والصرف قواعد ستخدم األستاذة يف تعليم ت

ينقسم إيل يف عملية تعليم قواعد النحو والصرفالتعيقةعوامل الداعمة و ) ٢(.وطريقة االستقرائية

تشمل . املختلفةلطالباتية تعليمواخللفيات ومها عوامل الداخلية يف شكل الدافع واالمحاسةقسمني



و

وطريقة األستاذة ووجود قاموس عريبوالعوامل البيئيةعوامل اخلارجية الداعمة من األسرة واألصدقاء

تعليم يف لطالبات التعيقةجهود األستاذة يف التغلب العوامل ) ٣(.تعليموقصر أوقات وساعات 

وتوفريتعليممن خالل الدافع وإصالح نظام للبنات كنداريمبعهد هداية اهللاقواعد النحو والصرف 

وإصالح تعليميف لتحسني فهمهم لعلم النحو والصرف، جيري دائًما تقيماتلطالباتالفرص 

.عملية تقدمي املواد املعقدة للغاية حبيث يسهل على الطالبات فهمها

. قواعد النحو و الصرف، معهدتعليمالطريقة، : الكلمات المفتيح 
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الكلمة التمهيدية

بسم اهللا الرحمن الرحيم 

و سبحان الذي أعطانا علما احلمد هللا الذى هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا 

والصالة والسالم على حبيب اهللا حممد صل اهللا .نافعا ال علم لنا إال ما علمتنا إنه هو السميع العليم

.عليه والسالم وعلى آله وصحبه أمجعني

لوالدين أليب و األمي أن أنقل هذه التحية الصغرية إىل  خصوصا شكرا ال تضاهى ألسريت

كما الذين أصبحا الوالدين األكرب سناً، حيث نقدم دائًما احلافز والنصيحة واحلب واملودة كال

.اليت ال تنتهي للمؤلفوالصالة 

ستيفاء بعض الشروط إلكتابة الرسالة البسيطة انتهيت،فبهداية اهللا تعاىل و عنايته و توفيقه

شعبة تدريس اللغة العربية كلية الرتبية وعلم التدريس باملطلوبة للحصول على شهادة سرجانا الرتبية

هذه الرسالة، أقدم جزيلة الشكر ووفائق مبناسبة متام كتابة . اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري

وعلى كل والدي الكرميني الذين ربياين تربية صاحلة و أدباين تأديبا إىل سن البليغ املرشدحرتام إىل إلا

و أدعو اهللا أن يرمحهما  كتابة هذا البحث يف وقت معنيمالتوجيه والدعاء اخلالص منهما إىل أّن أمتّ 

:ووشكر إىل. كما ربياين صغريا



ح

مديرة اجلامعة اإلسالمية . املاجستري،األستاذة الفروفيسور الدكتورة فائزة بنت عواض.١

احلكومية كنداري اليت قد أعطت حافزا يف وسائل تعليم الطالبات وقد بذلت جهودها 

.لتطوير هذه اجلامعة

اإلسالمية عميد كلية الرتبية وعلم التدريس باجلامعة.املاجستري، األستاذ الدكتور مسدين.٢

. احلكومية كنداري الذي قد بذل جهوده لتطوير كلية الرتبية و علم التدريس

رئيس شعبة تدريس اللغة العربية كلية الرتبية و علم . األستاذ عبد العزيز، املاجستري.٣

.التدريس اجلامعة اإلسالمية احلكومية كنداري

والذي قد فضل باإلشراف التام ريف احملبوبشم. املاجسترياس،عباألستاذ الدكتور.٤

.واملراجع الدقيق على الباحثة بإرشادها وتعليمها إىل أن أمت البحث

واألستاذ الدكتور .و الدكتورة فاطرة وحيدة، املاجستري.املاجستريعباس، األستاذ الدكتور.٥

واملراجعة كاملمتحنني واملمتحنات واليت قد فضلوا باإلشراف التام .املاجستري،عبد الغفار

.إىل أن أمت البحثمهم الدقيقة على البحث بإرشادهم وتعلي

مجيع األساتيذ و األساتذة و املوظفني احملرتمني الذين علموين العلوم الكثرية املفيدة حىت .٦

.أستطيع أن أمت دراسيت يف اجلامعة

مبد أيدي و الطالبات يف كلية الرتبية وعلم التدريس الذين قد فضلواالبجلميع الط.٧

.معونتهم املادية و املعنوية يف إمتام هذا البحث



ط

ديه يف النهاية يدرك املؤلف أن هذه النتئج . جزاهم اهللا سبحانه وتعاىل أن جيازيهم برمحته و
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