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كلمة تمهيدية
بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل الذي أنعم علينا بنور العلم واملعرفة وعلم اإلنسان مامل يعلم،
والصالة والسالم على سيدنا ونبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم خامت انأنبياء
واملرسلني الذي ال نبـي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين.
وبعد ،فأنا أشكر اهلل جزيل الشكر الذي أدمين الصحة والتوفيق واهلداية
واملعرفة والفهم حىت متكنت من إهناء كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من
الشروط املطلوبة للحصول على سرجانا الرتبية اإلسالمية يف كلية الرتبية وشؤن
التدريس قسم اللغة العربية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
لقد واجه الكاتب مشكالت كثرية يف كتابة هذه الرسالة لكن بفضل اهلل
وماعدة خمتلف انأقوام استطاع الكاتب يف معاجلتها حىت انتهت كتابة هذه الرسالة
باجلودة .ولذا يود الكاتب أن يقدم الشكر اجلزيل على هؤالء املساعدين واملشرفني
واملشجعني منهم:
 .0الوالدين احملبوبني ،انأب " احلاج عبد الرزق " وانأم "ميسا" الذين قد ربياين
سن الرشد وساعداين بقدر طاقتهما على
تربية حسنة صاحلة منذ صغري إىل ّ

د

إمتام دراسيت وأسأل اهلل أن ميد يف عمرمها وأن يرزق هلما الصحة والعافية
ويهديهما صراطا سويا.
 .0الدكتور احلاج صاحل الدين ،م.أغ عميد كلية الرتبية ونوابه انأستاذ الدكتور
احلاج صبار الدين غراجنانج ،م.أ .وكيل العميد انأول ،الدكتور أمرى,ل س ،م.
أغ.وكيل العميد الثاين والدكتوراندوس احلاج أنيس مالك ،م.أغ .وكيل العميد
الثالث الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم يف توجيه كلية الرتبية وشؤون
التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
 .9الدكتور منري ،م .أغ.كرئيس قسم اللغة العربية يف كلية الرتبية الذي ساعدين
بتقدمي بعض املواد املتعلقة هبذه الرسالة ،و سيت عائشة خالق ،س .أغ ،م .فد
كسكرترية قسم اللغة العربية.
 .4الدكتوراندوس هادنج ،م .أغ .كاملشرف انأول .الدكتوراندوس محكا إلياس ،م.
ته إ.كاملشرف الثاين الذين ساعداين وأرشداين حىت انتهيت من كتابة هذه
الرسالة ،عسى اهلل أن يتم نعمه عليهما إن شاء اهلل.
 .5كل انأساتذة واملدرسني الذين بذلوا جهودهم وطاقاهتم يف ترقية ما عندي من
أفكارمنذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعية.
 .6مجيع انأصدقاء واإلخوان من طالب كلية الرتبية وشؤون التدريس بوجه خاص
والطالب اآلخرين من الكليات انأخرى بوجه عام الذين ساعدوين وأعاروين
ه

الكتب املتعلقة هبذه الرسالة وأمدوين مبا لديهم من أفكار وآراء يف تأليف هذه
الرسالة.
الدي الكرميني
 .7وإين ال أنسى أيضا أن أقدم الشكر اجلزيل وأطيب الدعوات لو ّ
سن الرشد وساعداين بقدر
الذين قد ربياين تربية حسنة صاحلة منذ صغري إىل ّ
طاقتهما على إمتام دراسيت وأسأل اهلل أن يطيل عمرمها وميد هلما الصحة
والعافية ويهديهما صراطا سويا.
وأخريا إين ال أرجو بعد كتابة هذه الرسالة إال أن تكون هلا منفعة وزيادة
القراء ,ونسأل اهلل التوفيق واهلداية يف تنظيم هذه الرسالة ,آمني يا
وعونا بني لدى ّ
رب العاملني.
ّ
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تجريد البحث
اسم الكاتب

 :صالح الدين

الرقم اجلامعي

02022120222 :

عنوان الرسالة :دراسة عن مهارة تالميذ الفصل الثاىن يف فهم ال النافية للجنس
واستخدامها يف اجلمل العربية باملدرسة العالية عائشية سوجنوميناسا
غووا.
هذه الرسالة تبحث عن مهارة تالميذ الفصل الثاىن يف فهم ال النافية للجنس
واستخدامها يف اجلمل العربية باملدرسة العالية عائشية سوجنوميناسا غووا .يف حبث هذا
املوضوع خيتار الكاتب ثالث مشكالت و هي انأوىل  ،كيف تكون مهارة تالميذ الفصل
الثاىن يف فهم ال النافية للجنس واستخدامها يف اجلمل العربية باملدرسة العالية عائشية
سوجنوميناسا غووا .الثانية ،ما هي العوامل املؤيدة واملعوقة الىت تؤثر تالميذ الفصل الثاىن يف
فهم ال النافية للجنس واستخدامها يف اجلمل العربية باملدرسة العالية عائشية سوجنوميناسا
غووا .الثالثة ،ما هي احملاوالت الىت يقوم هبا التالميذ واملدرسون يف حل هذه املشكالت.
وكان من نتيجة البحث العلمى يدل على أن مهارة تالميذ الفصل الثاىن يف فهم ال
النافية للجنس واستخدامها يف اجلمل العربية باملدرسة العالية عائشية سوجنوميناسا غووا يكون
ىف درجة جيدة.العوامل املؤيدة هي البيئة اللغوية العربية،وتشجيعات املدرسني والطرق

املستخدمة حىت يتحمس التالميذ،اهتمام التالميذ الكبري بدرس اللغة العربية خاصة يف
مادة النحوية والصرفية ،والعوامل العائقة هي صعوبة بعض تالميذ املتخرجني من املدرسة
املتوسطة احلكومية الذين مل يدرسوا اللغة العربيةمن قبل،مل تكن لبعض التالميذ ثقة بالنفس
ي

يف التكلم باللغة العربية وميل التالميذ إىل معرفة املادة العربية وال مييلون إىل تطبيق واستخدام
اللغة يف الكالم اليومي وبعضهم يطبقون بقاعدة غري مناسبة وغري صحيحة ،ومن احملاوالت
الىت يقوم هبا التالميذ يف حل هذه املشكالت هي :حسن النية ،مذاكرة الدروس قبل
شرحها ،مذاكرة الدروس بعد شرحها ،اجلد واالجتهاد واملواظبة وحل الواجبات وحفظ
انأوقات ،تطبيق واستخدام اللغة يف الكالم اليومي أو يف كثرة قراءة الكتب ،ومن احملاوالت
الىت يقوم هبا املدرسون يف حل هذه املشكالت هي :زيادة اهتمام خاص إىل بعض التالميذ
املتخرجني من املدرسة املتوسطة احلكومية الذين مل يدرسوا اللغة العربية قبل ،أن يشجع
التالميذ إىل تطبيق واستخدام اللغة يف الكالم اليومي ،أن يوجب التالميذ ليحفظوا بعض
سورة يف القرآن الكرمي .

ك

الباب األول
مقدمة
الفصل األول  :خلفية المشكالت

اللغة وسيلة التفاهم بني أفراد اجملتمعات البشرية قاطبة1.فتلعب اللغة دورا
عظيما ىف حياة األمم ألهنا أوثق العرى الىت تربط بني أفراد األمة أو اجلماعة
وهي دائما برهان على ما بينهم من صلة دائمة.

2

واللّغات كثرية وهي خمتلفة من حيث اللّفظ ومتّحدة من حيث املعىن أي أ ّن
املعىن الذى خياجل ضمائر الناس واحد 3.ولكل لغة قواعدها وخصائصها ،كما
جندها يف اللغة العربية املعروفة مبفرداهتا الكثرية .وكانت اللغة العربية لغة القرآن ذي
األساليب اجلميلة فإن هلا كذلك آداب رفيعة تعجب الناس حىت ال يستطيعوا إتيان
مبثله.
اللغة العربية من احدى اللغات الىت استعملتها الدول ىف العامل .هى اللغة
الرمسية العاملية املستعملة ىف عشرين دولة على األقل .اللغة العربية هي لغة العروبة

1زكريا إمساعيل ،طرق تدريس اللغة العربية (إسكندرية :دار املعرفة واجلامعية 1991 ،م) ،ص.9 .
2على رضا ،املرجع ىف اللغة العربية حنوها وصرفها (اجلز األول :دار الفكر ,دون سنة) ،ص7 .
3مصطفى الغالييين ،جامع الدروس العربية (الطبعة الثامنة والثالثون :املكتبة العصرية) 1241 ،هـ -

 4222م) ،ص.7 .

1

2

واإلسالم ،وهي أعظم مقومات األمة اإلسالمية منذ أن يبعثه اهلل رسوله العريب إىل
4
أن يرث اهلل األرض ومن عليها.
لقد عرفنا أن اللغة العربية يستخدمها االمة اإلسالمية ىف العامل كلها،إن
اللغة العربية ـ لغة القرآن الكرمي و لغة حديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،كما
قال اهلل تعال " إنا أنزلناه قرءنا عربيا لعلكم تعقلون"يف سورة يوسف " .2:12 /
و قال عمر ابن اخلطاب " أحرصوا على تعلم اللغة العربية فإهنا جزء من
دينكم ".

5

إن أمهية اللغة العربية مازالت عميقة اجلذور يف قلوب املسلمني يف العامل ،نظرا
لوضع هذه اللغة العربية بالنسبة للقرآن واحلديث النبوي املصدرين من أهم املصادر
اليت تنشق منها مجيع تعاليم اإلسالم اليت جيب أن يفهمها املسلمون و تطبيقها يف
حياهتم اليومية 6.ولذلك عرفنا أن اللغة العربية هلا ميزة خاصة عند اجملتمع
اإلندونيسي كما أن هناك ظهرت املعاهد واملدارس اإلسالمية واجلامعات اإلسالمية
اليت تتعمق وهتتم بشؤون تربية هذه اللغة.
4انظرأزهر أرشد ،مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنبية ملدرسي اللغة العربية (الطبعة األوىل؛ أوجنج فاندانج:
األحكام ،)2003 ،ص.
5

Akhmad Munawir , Belajar Cepat Tata Bahasa Arab, ( Yogyakarta : Nurma Media Idea, 2007) Hal
. iii

6مصطفى حممد نوري و حفصة إنتان ،مقدمة العربية امليسرة (الطبقة األوىل؛ جاكرتا :فوستاكا عارف،
 1229هـ ـ  2002 -م) ،ص .أ

3

وإلتقان اللغة العربية كل إتقان تطلب معرفة علوم اللغة العربية منها الصرف
واإلعراب .فالصرف واإلعراب يلعبان دورا أساسيا يف معرفة تكوين الكلمات
العربية.
الصرف هو علم بأصول تعرف هبا صيغ الكلمات العربية وأحواهلا اليت
ليست بإعراب وال بناء فهو علم يبحث عن الكالم من حيث ما يعرض له من
تصريف وإعالل وإدغام وإبدال وبه نعرف ما جيب أن تكون عليه بنية الكلمة قبل
7
انتظامها يف اجلملة.
اإلعراب هو تغيري اواخر الكلم الختالف العوامل الداخلة عليها لفظاً او
تقديرا .8اإلعراب (وهو مانعرف اليوم بالنحو) علم بأصول تعرف هبا أحوال
الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء .ومن حيث ما يعرض هلا يف حال
تركيبها فيه نعرف ما جيب عليه أن يكون آخر الكلمة من رفع ،أو نصب ،أو جر،
أو جزم ،أو لزوم حالة واحدة بعد إنتظامها يف اجلملة9.فالنحو له دور هام يف تطور
اللغة العربية وتطويرها إذ أنه يلعب حمال واضحا يف تصحيح نطق اللغة العربية
وكتابتها.وهذا يشمل العناصر ىف بناء اجلملة.
املقصود مبصطلح "بناء اجلملة" هو الرتكيب املنطوق الذى يعد تنفيذا فعليا
وفقا لصورة ذهنية سابقة .فإذا قلنا على سبيل املثال :إن اجلملة اإلمسية تتألف من
7مصطفى لغالييين،املرجع السابق ،.ص.8 .
8

Drs. M. Mahfudh Ichsan Al-Wina’I, Konsep Kitab K uning (Cet I: Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada
1995), hal: 13

9نفس املرجع،.ص.8 .

4

(مبتدأ وخرب) فنحن هنا نتحدث عن بنيتها األساسية وصورهتا الذهنية ،لكن إذا
قيل :الدين النصيحة ،فهذه مجلة منطوقة متحققة ىف الواقع سواء أكانت منطوقة أم
مكتوبة واحلديث عن هذه اجلملة بذاهتا حديث عن بناء اجلملة.

10

والعناصر الىت تؤلف بناء اجلملة نوعان :عناصر إسنادية وعناصر غري
إسنادية .والعناصر اإلسنادية هي الىت تشكل الدعامة الرئيسية للجملة وال تتألف
اجلملة بدوهنا .والعالقة بني هذه العناصر هي عالقة "اإلسناد" سواء أكان اإلسناد
بني الفعل والفاعل ىف اجلملة الفعلية أم بني املبتدأ واخلرب ىف اجلملة اإلمسية.
والعناصر اإلسنادية ىف اجلملة الفعلية أواإلمسية هي احلد الذى تنعقد به
اجلملة حبيث تؤدى معىن مفيدا ،وهي أقل فدر للقول املركب املفيد أي الكالم.
والعناصر الىت يطول هبا بناء اجلملة هي العناصر غري اإلسنادية أي الىت ال
يكون أحدها عنصرا إسناديا 11.وهي كثرية متعددة ،ومن بينها " ال النافية للجنس"
ال النافية للجنس مبحث من مباحث علم النحو وهو نوع من حبث
اإلعراب .وكان استعمال ال النافية للجنس سهال عندما عرفنا شروطه و استخدامه
متنوعة حتتاج إىل طريق اإلكمال ىف خاصة
 ،ولكن الكاتب قد وجد مسائل
ّ
رجل
املدرسة العالية تالميذ الفصل الثاىن مبعهد عائشية سوجنوميناسا غووا .مثال :ال َ
10حممد محاسة عبد اللطيف ،التوابع ىف اجلملة العربية (القاهرة :مكتبة الزهراء 1991 ،م) ،ص5 .
11حممد محاسة عبد اللطيف ،.املرجع السابق ،.ص6 .
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رجل يف الدار " هم يعتربون أهنا حروف ال هنيا ،ألن " ال
يف الدار ،كلمة " ال َ
رجل يف الدار " هو حروف ال النافية للجنس.
َ
و من بني املسائل الىت كانت عرضة للبحث من قبل الناحاة و املتخصصني

ىف اللغة العربية و الىت تعد من أوسع البحوث النحوية نطاقا ما حنن بصدد احلديث
عنه اآلن و هو ال النافية للجنس وما يتعلق به باملدرسة العالية عائشية سوجنوميناسا
غووا.
الفصل الثاني :مشكالت البحث
بناء على ما قدم الكاتب من اخللفية السابقة ،فيقدم هنا أسئلة جيعلها
حتديدا ملشكالت البحث فيما يلي:
أ.

كيف تكون مهارة تالميذ الفصل الثاىن يف فهم ال النافية للجنس
واستخدامها يف اجلمل العربية باملدرسة العالية عائشية سوجنوميناسا غووا؟

ب .ما هي العوامل املؤيدة واملعوقة اليت تؤثر تالميذ الفصل الثاىن يف فهم ال
النافية للجنس واستخدامها يف اجلمل العربية باملدرسة العالية عائشية
سوجنوميناسا غووا؟
ت .ما هي احملاوالت الىت يقوم هبا التالميذ واملدرسون يف حل هذه املشكالت؟

6

الفصل الثالث :توضيح معانى الموضوع
قبل اكتشاف ما ىف هذه الرسالة ،كان من األفضل أن تقدم الباحث شرح
الكلمات اهلامة الىت يتكون منها املوضوع من هذه الرسالة لفهم ما ىف هذه
الرسالة من الكلمات .أما موضوع هذه الرسالة فهو:" :دراسة عن مهارة تالميذ
الفصل الثاىن يف فهم ال النافية للجنس واستخدامها يف اجلمل العربية باملدرسة
العالية عائشية سوجنوميناسا غووا ".
 دراسة:وهي صيغة املصدر من فعل درس-يدرس-درساً-دراسةً وهي مبعىنالعلم:أقبل عليه ليحفظه
رأي ،وأقبل،وحيفظ،الكتابةَ أو َ

12

 مهارة :يف أصله مهر -مهرا -مهورا ومهارا ومهارة مبعين استطاع يفذكاء.

13

و أما املهارة مبعىن القدرة أو اإلنقان الىت لديها التالميذ  ،وغري
ذلك ،مهارة التالميذ يف فهم ال النافية للجنس هي إمكان التالميذ
يف معرفة وتطبيق ال النافية للجنس بالقراءة و الكتابة.
لويس مألوف ،املنجد يف اللغة واإلعالم (الطبعة الرابعة والثالثون؛ البنان :دار املشرق1921 ،م) ،ص.
.21112
 13لويس مألوف ،املنجد يف اللغة واإلعالم (الطبعة .اخلمسة وعشرون؛ لبان :دار املشرق) ص.121 .
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 فهم  :وهي صيغة املصدر من فعل فهم  -يفهم – فهما على وزن فعل –يفعل -فعال مبعىن حسن تصوير معىن و جوده استعداد الذهن
لالستنباط.

14

 ال النافية للجنس :و معىن نفيها للجنس أهنا تنفى اخلرب عن مجيع أفردجنس امسها (و هى بذلك ختتلف عن حرف النفى "ال" الذى يفيد عادة
نفى الواحد أو أكثر من الواحد و ليس اجلنس)

15

 مهارة التالميذ يف فهم ال النافية للجنس و استخدامها هي إمكان التالميذملعرفة ال النافية للجنس يف التعبري بالقراءة و الكتابة.
الفصل الرابع  :أهداف البحث وفوائده
أ .أهداف البحث

16

 )1ملعرفة مهارة تالميذ الفصل الثاىن يف فهم ال النافية للجنس
واستخدامها يف اجلمل العربية باملدرسة العالية عائشية سوجنوميناسا
غووا.
إبرهيم أنيس و أصدقائه ,املعجم الوسط (اجلز الثاىن ,الطبعة الثانية ,مصر :دار املعارف )1991 ,ص.
19114
 15فؤاد نعمة ,ملخص قواعد اللغة العربية( ,اجلزء األول ,بريوت :دار الثقافة اإلسالمية) ص11 .
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 )2ملعرفة العوامل املؤيدة واملعوقة اليت تؤثر تالميذ الفصل الثاىن يف فهم
ال النافية للجنس واستخدامها يف اجلمل العربية باملدرسة العالية
عائشية سوجنوميناسا غووا.
 )1ملعرفة احملاوالت اليت يقوم هبا التالميذ واملدرسون يف حل العوائق.
ب.

فوائد البحث
 .1زيادة معلومات الباحث وتالميذ الفصل الثاىن باملدرسة العالية عائشية
سوجنوميناسا عن اللغة العربية.
 .2زيادة معلومات الباحث والتالميذ الفصل الثاىن باملدرسة العالية
عائشية سوجنوميناسا عنال النافية للجنس.
 .1زيادة معلومات الباحث والتالميذ الفصل الثاىن عن العوامل املؤيدة
يف تعلّم النحو.
 .2أن يكون مرجعا للباحثني الذين يهمهم البحث.

الفصل الخامس :أساس ترتيب الرسالة
هذه الرسالة حتت املوضوع "دراسة عن مهارة تالميذ الفصل الثاىن يف فهم
ال النافية للجنس واستخدامها يف اجلمل العربية باملدرسة العالية عائشية
سوجنوميناسا غووا" وحتتوي هذه الرسالة على مخسة أبواب متتابعة ،تندرج حتت كل

9

باب منها فصول .الباب األول هو املقدمة ،ويتكون فيها من ستة فصول ويكون
لكل فصل منها مبحث خاص .فالفصل األول خيتص باحلديث عن خلفية
املشكالت ،ويليه مشكالت البحث ،وتوضيح معاين املوضوع ،وأهداف البحث
وفوائده وينتهى بأساس ترتيب الرسالة.
والباب الثاين يعىن بالدراسة املكتبية ،فتقدم الكاتب إىل أربعة فصول؛ حيث
كل فصل منها املهارات اللغوية ،تعريف ال النافية للجنس  ،أنواع ال النافية
يقوم يف ّ
للجنس،و استخدام ال النافية للجنس وإعراهبا.
وأما الباب الثالث ،فيعىن بطريقة البحث العلمى ،فتقدم الكاتب إىل مخسة
كل فصل منها :اجملموع الكلي والعينة النموذجية،
فصول متتابعة؛ حيث أورد يف ّ
وأدوات البحث العملى ،وطريقة مجع املواد ،مثّ طريقة حتليل املواد.
وأما الباب الرابع فيبحث عن نتائج البحث وأوصله الكاتب إىل أربعة فصول
متتابعة ،حيث حتدثت يف كل فصل منه حملة عامة عن معهد عائشية
سوجنوميناساغووا وأحوال تالميذ الفصل الثاىن فيها .والفصل الثاين يتحدث عن
مهارة التالميذ يف فهم واستخدام ال النافية للجنس والثالث يتحدث عن العوامل
املؤيدة لتالميذالفصل الثاىن مبعهد عائشية سوجنوميناسايف فهم واستخدام ال النافية
للجنس مث الرابع يتحدث عن احملاوالت اليت يفعلها التالميذ واملدرسون يف حل
العوائق.
وأما الباب اخلامس ،فتقدم الباحث فيه اخلامتة وأوصله الباحث إىل فصلني،
حيث قدمت يف كل فصل منه اخلالصات واالخر املقرتحات.

10

الباب الثاني
الدراسة المكتبية
الفصل األول :المهارات اللغوية
تعلم اللغة يشتمل معىن التعلم من خالل اللغة و تعلم عن اللغة .تعلم اللغة
لدعم املتعلم حيتاج اىل فرصة إلستخدام اللغة .وذالك ،حيتاج اىل بيئة التعلم اليت
توفر العديد من الفرص للتالميذ إلستخدام اللغة تناسب بوظيفتها.
هذه الطريقة ال ميكن فصلها عن أنشطة اإلتصاالت .سواء كانت اللفظية
( )verbalوالبصرية ( .)visualولذالك ،تعلم اللغة العربية حيتاج اىل استخدام
عمليات مرتبطة بني اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة  ،حىت يستطيع إلعطاء
التالميذ خربة يف حتقيق أهداف التعلم .استخدام اللغة كأداة اتصال هو نشاط
اللغة اليت تنطوي على اجلوانب اإلنتاجية هو الكالم والكتابة فضال عن تقبال هو
القرآءة واإلستماع.

17

17

Sumardi, Mulyanto dan AR Partesantono, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab Pada
Perguruan Tinggi Agama/IAIN. (Jakarta: Proyek Pengembangan Sistem Pendidikan Agama
Departemen Agama RI, 1976), h . 86. Lihat juga Tenri Guntur Taringan, Strategi Pengajaran Dan
Pengembangan Bahasa (Cet. X; Bandung: Angkasa, 1991), h. 191.
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11

من أجل حتقيق هذه املهارة ،يف تعلم اللغة العربية  ،جيب أن يكون فرز من
مهارة اإلستماع والكالم والقرآءة والكتابة .إن اللغة تتمثل يف فنون أربعة هى
اإلستماع والكالم والقرآءة والكتابة،

18

وسيبحث الكاتب كلها فيما يلى:
أ .مهارة اإلستماع
اإلستماع هو األول من املهارات بني غريها من املهارات ،وذالك ألن من
خالل هذا النشاط يكتسب املتعلم مفردات والنطق جيدة .اإلستماع يشري اىل
العمليات العقلية للمستمع يتلقى الصوت اليت تنتجها املتكلم اللغوية مث يقوم بعد
ذالك يف تفسري الذى يسمعها .لذالك ،مهارة اإلستماع هو املهارة ينبغي للوالد
واملدرس أن يدرس األوالد يف وقت مبكر ألهنا سوف تؤثر على قدرة الولد يف
الكالم والقرآءة والكتابة.
يف هذه احلالة ،جيب على املتعلم حلصول التدريبات بشكل صحيح ،على
التعريف الصوتية ،ومتييز الصوت مع صوت آخر ،كلمة مع كلمة أخرى ،والتعرف

 18فتحى على يونس و حممد كامل الناقة وعلى أمحد مذكور ،أساسيات تعليم اللغة العربية ( قاهرة :دار الثقافة ،)1921 ،ص111 .
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على عالمات النحوي مثل ترتيب كلمة والنظام والتجويد 19.ويعترب اإلستماع فنا
من فنون اللغة العربية اإلستماع والكالم والقرآءة والكتابة ومن هنا ينبغي التدريب
التالميذ عليه منذ وقت مبكر ألمهيتة يف عملية التعلم ويف اجملتمع واحلياة بصفة
عامة.
ب.مهارة الكالم
الشك أن الكالم من أهم ألوان النشاط اللغوي للصغار والكبار .فالناس
يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة ،أى أهنم يتكلمون أكثر مما يكتبون ،حنن
نعرف أيضا أن العترب أهم يف ممارسة اللغة واستخدامها ،ولقد تعددت جماالت
احلياة اليت ميارس اإلنسان فيها الكالم أوالتعبري الشفوي فنحن نتكلم مع األصدقاء،
ونبيع ونشرتي ،وحنضر اإلجتماعات ،ونتحدث يف األسرة على موارد الطعام
وخنطط للمقاالت واللقاءات ،ونسئل األحداث واألزمة واألمكنة....اخل ،وهناك
موافق كثرية للمحادثة واملناقشة واخلطابة واطاء التعليمات وعرض التقارير
واجملامالت....اخل ما يتصل حبياتنا اليومية التتم إال عن طريق الكالم واإلتصال
الشفوي.
 19سومردى و ملينتو ،املراجع السابق .ص.29 .
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ت .مهارة القرآءة
القرآءة هى املهارة اليت تتضمن من الرموز اخلطية وفهم الرسالة الواردة يف
القراءات .للمتعلم الذي لديه خلفية القرآءة الالتينية تطلب تدريبا خصص يف قرآءة
الكلمات املكتوبة بأحرف اهلجائية يرافقه حرف العلة .ومع ذالك ،بالنسبة ألولئك
اليت هم درية وقادرا على قرآءة الرسالة اهلجائية تدريبهم على قرآءة دون حرف العلة
من أجل تطوير القدرة على قرآءة وتنمية الفهم من حمتوى القرآءة.

20

وبناء على ذالك ،ميكن القيام به لزيادة مهاراة القرآءة من خالل زيادة سرعة
القرآءة ،وحتسني فهم القرآءة .إثرء أو زيادة الكفاءة اللغوية ،وزيادة الثروة من
املفردات و توسيع املعرفة.
وتعد القرآءة أهم من املادة الدراسية بكل مادة أخرى .والتلميذ الذي توفق
فيها توفق يف املادة األخرى يف مجيع مراحل التعليم واليستطيع التلميذ أن تقدم يف
أية مادة من املواد إال إذا استطاع السيطرة على مهارات القرآءة .وهى أعظم وسيلة
موصولة اىل الغاية املطلوبة من تعلم اللغة.

 20سومردى و ملينتو ،املراجع السابق .ص.112 .

21

 21حممد عبد القادر أمحد ،طرق التعلم اللغة العربية ( .الطبعة األوىل ،القاهرة :مكتبة النهضة املصرة ،)1999 ،ص109.
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ث .مهارة الكتابة
إذا كانت القرآءة نوافذ املعرفة وأداة من أهم أدوات التشقيف اليت يقف هبا
اإلنسان على نتائج الفكر البشرى .فإن الكتابة تعترب – يف الواقع – مفخرة العقل
اإلنساين ،بل إهنا أعظم ما أنتجه هذا العقل .علماء النثر فلولوجى :أن اإلنسان
حني اخرتع الكتابة بدأ تارخية احلقيقي .وهبذه تعترب الكتابة وسيلة من وسائل
اإلنسان ،اليت بواستطها الوقوف على أفكار الغري ،والتعبري عما لدينامن معان
ومفاهم ومشارع ،وتسجيل ما نود تسجيله من حواديث وواقع .الكتابة هى واحدة
من مهارة اللغة أكثر مستويات العالية .يف هذه احلالة ،املهارات اآلخرين مشاركة يف
التمكن من األفكار أو األفكار يف شكل للكتابة مفيد .حيث هناك عالقة وثيقة
جدا بني القرآءة والكتابة ،يف حني أن التالميذ يف جمال نشاط الكتابة سوف تظهر
زيادة نشاط القرآءة.
الفصل الثاني :تعريف ال النافية للجنس
 "ال" و أنواعهاأنواع "ال" ىف اللغة العربة فيها نتأمل يف رأى من اراء العلماء النحوين
فيما يلى:

15

قال األستاذمصطفى حممد نورى:

22

حرف "ال" منقسمة على محسة أقسام (سواء كانت "ال" تدخل
على الفعل او االسم) ،و هى الالناهية( تفيد هنيا )  ،و ال النافية (تفيد
نفيا) و ال العطف (تفيد عطفا ) و ال العاملة عمل "ليس" (فرتفع االسم
وتنصب اخلرب) و ال العاملة عمل "أن" " (فرتفع االسم وتنصب اخلرب) و
تسمى أيضا ال النافية للجنس يعىن نفى اجلنس على سبيل اإلستغراق.
قال فؤاد نعمة :

23

إن "ال" تدخل على الفعل كما تدخل على االسم و هى سته
أنواع.
 -1و تكون "ال" الىت تدخل على الفعل :
أ.

حرف نفى  :و هى تدخل عادة على املضارع وتفيد
النفى وال أثر هلا على إعراب الفعل الذى يليها.
مثل  :ال يأكل اإلندنيسيون اخلبز.

22انظر مصطفى حممد نوري و حفصة إنتان ,املرجع السابقص222-221,
23انظر فؤاد نعمة ,املرجع السابق.ص112-111,
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ب .حرف جزم ( ال الناهية)  :و هى تدخل عادة على
املضارع وتفيد النهى و جتزم الفعل الذى يليها.
مثل  :ال تقربوا الصالة و أنتم سكارى.
 -2أما "ال" الىت تدخل على االسم فهى:
أ.

حرف عطف  :وتفيد نفى احلكم عن املعطوف.
مثل :جاء علي ال حممد.

ب .حرف نفى من أخوات إن(ال النافية للجنس)  :و هى
الىت تدل على نفى اخلرب عن اجلنس الواقع بعدها على
سبيل االستغراق.
مثل :الكتاب خيلو من فائدة.
ت .حرف نفى تعمل عمل ليس :و هى تدخل على
املبتدأ و اخلرب و تعمل عمل ليس بشرط أن يكون
املبتدأ و اخلرب نكرتني و بشرط أال ينتق
بإدخال إال قبل اخلرب.
مثل :ال رجل جالسا على الشارع.

نفيها

17

ث .حرف نفى زائد  :حرف نفى زائداً إذا دخلت على
اسم معرفة أو إذا دخل عليها حرف جر.
مثل  :ال القوم قوم وال ألعواىن.
 "ال النافية للجنس"ال النافية للجنس هى الىت تراد هبا نفي مجيع اجلنس على سبيل
التنصيص.
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ال النافية للجنس و معىن نفيها للجنس أهنا تنفى اخلرب عن مجيع أفرد
جنس امسها (و هى بذلك ختتلف عن حرف النفى "ال" الذى يفيد عادة
نفى الواحد أو أكثر من الواحد و ليس اجلنس) .

25

ال النافية للجنس تدل على اخلرب عن مجيع أفرد الوقع بعدها على
سبيل التنصيص .

26

ال النافية للجنس و معىن نفيها للجنس أهنا تنفي اخلرب عن جنس
امسها ,أى عن مجيع األفرد الىت تندرج حتت مدلوله.

27

24

Syekh Syamsuddin Muhammad Araa’ani, Ilmu Nahwu, cet 11, Bandung: Sinar Baru
Algesindo 2010, hal: 198

25املراجع السابق( ,ملخص قواعد اللغة العربية),
26السيد أمحد اهلامشي ،القواعد األساسية للغة العربية( ،لبنان:دار الكتب العلمية 2007 ،م) ص.131.
 27يوسف احلمادى  ،القواعد األساسية ىف النحو و الصرف(القاهرة 1219 :ه) ص21 .
ص66.
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ال النافية للجنس تعمل عمل احلروف الناسخة إن وأخواهتا ولكنبشروط:إن وأخواهتا ينصب املبتدأ ويسمى امسها ،ويرفع اخلرب ويسمى خربها
الفصل الثالث :أنواع اسم ال النافية للجنس
و اسم ال النافية للجنس ال خيلو إما أن يكون :
 -1مفرد ( و هو ما يكون كلمة واحدة حىت لو دلت على مثىن أو مجع )
ويكون إعرابه :اسم ال النافية للجنس مبنيا على الفتحة إذا كان مفردا ،أى غري
مضاف أو شبيه باملضاف,و يبىن على ما ينصب به.
األمثلة:
عندك
كتاب َ
ال َ
ِ
الصيف
مطر يف أيام
ال َ
ال صال َة بعد صالةِ العص ِر
ٍ
ِ
املدرسة
الطالبات يف
ال كر ٍ
ِ
الدوالب
اسات يف

كتاب = اسم ال النافية للجنس مبىن على الفتحة
مطر= اسم ال النافية للجنس مبىن على الفتحة
صال َة = اسم ال النافية للجنس مبىن على الفتحة
ٍ
طالبات= اسم ال النافية للجنس مبىن على الكسرة
كر ٍ
اسات= اسم ال النافية للجنس مبىن على الكسرة
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ِ
املدرسة
ال طفلني يف
ال مشركني يف اجلنة

طفلني = اسم ال النافية للجنس مبىن على الياء
مشركني= اسم ال النافية للجنس مبىن على الياء

 -2مضاف ( إىل نكرة ).
ويكون إعرابه:اسم ال النافية للجنس منصوب
األمثلة:

ِ
كتاب ٍ
املدرسة
رجل يف
ال َ

(كتاب= اسم ال النافية للجنس منصوب،و عالمة نصبه بالفتحة)
َ
رجل يف ِ
اسيت ٍ
البيت
 ال كر َاسيت  :اسم ال النافية للجنس منصوب عالمة نصبه الياء ألنه مثىن )
(كر َ
ِ
 ال مؤ ِلفي ٍاملدرسة.
كتب يف
(مؤ ِلفي= اسم ال منصوب ،عالمة نصبه الياء ألنه مجع املذكر السامل)
 ال كر ٍِ
طالبة يف الدرِج.
اسات

(ال كر ِ
اسات=اسم ال منصوب ،عالمة نصبه الياء ألنه مجع املؤنث السامل)
 -1شبيه باملضاف :هو مااتصل به شيء من متام معناه.
ويكون إعرابه :اسم ال النافية للجنس منصوب .
األمثلة:
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جبال حاضر
طالعا ً
 ال ًطالعا = اسم ال النافية للجنس منصوب،و عالمة نصبه الفتحة)
( ً
 ال كرميا خلقه مقصر( كرميًا = اسم ال النافية للجنس منصوب،و عالمة نصبه الفتحة)
ال راكبني دراجة يف البيت
(راكبني :اسم ال النافية للجنس منصوب،و عالمة نصبه الياء )
 السارقني أمواال يف املنزل.(سارقني :اسم ال النافية للجنس منصوب،و عالمة نصبه الياء )
حامال بضائع يف الباخرة.
ال ً
حامال :اسم ال النافية للجنس منصوب،و عالمة نصبه الفتحة)
( ً
الفصل الربع  :استخدام ال النافية للجنس وإعرابها
 .1قاعدة ال النافية للجنس
 -تعمل ال النافية للجنس عمل ( إ ّن )فتنصب املبتدأ وترفع اخلرب.
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 ينصب اسم ( ال ) النافية للجنس إذا كان مضافاً أو شبيهاً باملضاف ويبىنعلى ما ينصب به إذا كان مفرداً
 يشرتط يف عمل (ال) النافية للجنس أال يدخل عليها حرف جر وأن يكونامسها وخربها نكرتني وأال تفصل عن امسها بفاصل إن فقدشرط من هذه
الشروط بطلعم هلا ووجب تكرارها يف احلالتان األخريتني
 .2نموذج إعراب ال النافية للجنس.
( .1ال سرور دائم)
(ال سرور :الالنافية للجنس .و سرور امسها مبين على

إعراهبا:

الفتح ىف حمل نصب).
( دائم  :خرب ال مرفوع بالضمة الظاهرة).
 .2ال شاهد زور حمبوب
إعراهبا( :ال شاهد  :الالنافية للجنس .و شاهد امسها معرب ألنه
مضاف)
(زور حمبوب)مضاف إليه جمرور,حمبوب خرب ال مرفوع بالضمة
الظاهرة)
 .1ال أحد غاعب
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إعراهبا :ال أحد :الالنافية للجنس .و أحد امسها مبين على الفتح ىف
حمل نصب).
(غاعب :خرب ال مرفوع بالضمة الظاهرة).
 .3أمثلة ال النافية للجنس في القرآن العظيم:
" .         سورة البقرة " .2 :2 /
إعربها :

ِ
ك» ذا اسم إشارة مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ والالم
«ذل َ
للبعد والكاف للخطاب.
«الْ ِكتاب» بدل من اسم اإلشارة مرفوع  ،وجيوز إعرابه خربا السم
اإلشارة.
ب» ال نافية للجنس تعمل عمل إن .ريب امسها مبين على
«ال َريْ َ

الفتح يف حمل نصب

« .فِ ِيه» جار وجمرور متعلقان خبرب حمذوف تقديره حاصل  ،ومجلة ال
ريب فيه خرب السم اإلشارة.
دى» خرب ثان السم اإلشارة مرفوع بالضمة املقدرة.
«ه ً

ِ ِ
ني» املتقني اسم جمرور بالياء ألنه مجع مذكر سامل  ،متعلقان هبدى
«ل ْلمتَّق َ
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" .سورة النساء " .22 :2 /
إعربها :

ناح َعلَْيك ْم» الواو استئنافية ال نافية للجنس وجناح امسها
« َوال ج َ
واجلار واجملرور متعلقان مبحذوف خربها «فِيما» متعلقان مبحذوف حال
ومجلة
اضْيت ْم» صلة املوصول
«تَر َ
«بِِه» متعلقان برتاضيتم

« ِم ْن بَـ ْع ِد» متعلقان مبحذوف حال.
يض ِة» مضاف إليه
«الْ َف ِر َ

« .إِ َّن اللَّهَ كا َن َعلِيماً َح ِكيماً» اجلملة تعليلية ال حمل هلا.
                

" . سورة النساء " .29 :2 /
إعربها :
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«اللَّه ال إِلهَ إَِّال ه َو» لفظ اجلاللة مبتدأ ال نافية للجنس وامسها املبين
على الفتح وخربها حمذوف تقديره  :موجود واجلملة خرب إال أداة حصر هو
بدل من اسم ال على احملل أو بدل من حمل ال وامسها
«لَيَ ْج َم َعنَّك ْم» فعل مضارع مبين على الفتح التصاله بنون التوكيد
واجلملة واقعة يف جواب القسم املقدر
«إِىل يـَ ْوِم»
متعلقان بالفعل قبلهما
ِ
يام ِة» مضاف إليه
«الْق َ
ب فِ ِيه» ال نافية للجنس وامسها املبين على الفتح واجلار
«ال َريْ َ
واجملرور متعلقان مبحذوف خربها واجلملة يف حمل نصب حال
َص َدق ِم َن اللَّ ِه َح ِديثاً» مبتدأ وخرب تعلق به اجلار واجملرور
« َوَم ْن أ ْ
وحديثا متييز.
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الباب الثالث

طريقة البحث العلمي
 المجموع الكلي والعينة النموذجية:الفصل األوال
) اجملموع الكلي1
:عند سحرسيمي اركنتو اجملوع الكلي هو

Populasi adalah keseluruhan subyek atau sumber data penelitian
apabila peneliti ingin meneliti semua elemen yang ada dalam suatu
wilayah,maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.1

 اجملموع الكلي هو كل ما يكون مصدار من املواد للبحث:املعىن
العلمى إذا اراد أن يبحث العناصري املوجودة يف الوالية فيكون ما حبثه
.البحث الكلي
: قال،ويرى سوغيونو رأيا آخر يف اجملموع الكلي
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Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subjek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk
mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.2

 والية تعميم تتكون من موضوع البحث له كمية وخصيصة معينة:املعىن
.أثبتها الباحث لدراستها ويليها سحب االستنباط

1

2

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Cet, I; Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 102.
Sugiyono,Metode Penelitian Pendidikan,( Cet.XII; Bandung:CV.Alfabeta 2011),h.117
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مما سبق لنا من التعريفني ميكن للباحث االستنباط على أن
اجملموع الكلي هو مجيع موضوعات البحث اليت تكون مركز البحث
29
للحصول على املعلومات.
مبناسبة موضوع هذه الرسالة فعني الباحث اجملموع الكلي يف هذا
البحث هو مجيع تالميذ الفصل الثاىن يف املدرسة العالية عائشية
سوجنوميناسا غووا وكان عددهم  29تلميذا.
 )2العينة النموذجية
قال سوغيونو إن العينة النموذ جية هي:

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki
oleh populasi tersebut.3

املعىن :العينة النموذجية هي جزء من أجزاء اجملموع الكلي الذى متتاز
به.
العينة عند سوحرسيمي أريكنتو هي:
Sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti4

30املعىن :جزء أو نائب اجملموع الكلي املراد حبثه
ويف تعيني عدد مصدر املواد أو عدد التالميذ الذين نأخذ منهم العينة
النموذجية فقال سحرسيمي اركنتو مبا يلى:
3نفس املرجع ،.ص.118 .
 2سوحرسيمي اريكنتو ،املرجع السابقة ،.ص.129 .
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Apabila subjeknya kurang dari seratus orang, lebih baik diambil
semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi dan
apabila jumlah subjeknya lebih dari seratus orang, maka dapat diambil
antara 20-30% atau lebih sebagai sampel.5

املعىن :إذا كان مصدر املواد أقل من مائة شخص فهو األفضل أن أخد
كلهم ويكون البحث حبث العدد أو اجملموع الكلي.
وإن كان عدد مصدر املواد اكثر من مائة شخص فعلى األحسن أن
ختتار منهم بني عشرين يف املائة إىل ثالثني يف املائة فأكثر ليكون العينة
النموذجية.
ومن املعروف أن عدد تالميذ الفصل الثاىن يف املدرسة العالية عائشية
سوجنوميناسا غووا هي  29تلميذا فيكون اجملموع الكلي جيعله الباحث
العينة النموذجية.
أ.

طريقة جمع المعلومات
يقوم الباحث يف مجع املواد بطريقتني مها:
)1

البحث املكتىب

)(library research

هو أن جيمع الباحث املواد

واملعلومات بقراءة الكتب واملراجع املتعلقة هبذا البحث .واألسلوب
الذي استخدمه الباحث يف هذا الصدد هي:
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أ)

املقتطفات املباشرة ،هو أن يقتطف الباحث اآلراء من الكتب
واملراجع مباشرة دون أن يغري السياق.

ب) املقتطفات غري املباشرة هو أن يقتطف الباحث آراء العلماء
والكتب بزياذة اجلملة أونقصها دون أن ختالف املعىن.
)2

البحث امليداين ( )field researchهو أن يقوم الباحث جبمع املواد كما
يأيت:
أ)

التجربة)(testوهي أسئلة االمتحان وميتحن هبا الباحث
التالميذ جلمع املعلومات عن مهارة تالميذ الفصل الثاىن يف
فهم ال النافية للجنس واستخدامها باملدرسة العالية عائشية
سوجنوميناسا غووا.

ب) املقابلة

)(interview

يقام هبا ملعرفة العوامل اليت تؤثر تالميذ

الفصل الثان باملدرسة العالية عائشية سوجنوميناسا عن فهم ال
النافية للجنس واستخدامها.

29

ت) الطريقة الوثيقية)(dokumentasiهي الطريقة اليت جيمع فيها
الباحث املعلومات بتسجيل األشياء اليت تتعلق مبسائل
البحث .سيأخذ الباحث املعلومات عن أحوال املدرسة
واملباين ومكمالت املدرسة وغريها من األشياء اليت تتعلق
مبباحث هذه الرسالة.
ث) طريقة املالحظة)(observasiهي طريقة مجع املعلومات باملراقبة
املباشرة على مهارة تالميذ الفصل الثاىن باملدرسة العالية
عائشية سوجنوميناسا عن فهم ال النافية للجنس واستخدامها
بعد الدراسة .وكذلك أيضا جيمع الباحث املعلومات املتعلقة
باستجابات التالميذ باستخدام ورقة املراقبة.
ب .أدوات البحث العلمي
شرح سحرسيمي اركنتو عنها حيث قال:

Instrumen penelitian adalah alat untuk memperoleh data, atau ini
harus dipilih sesuai dengan data yang diinginkan.631

املعى :أدوات البحث العلمي وسائل حلصول على املواد .وهذه
الوسائل الىت اختارها الباحث مناسبا بنوع احملتاجة.
ومن أدوات العلمي الىت يستعملها الباحث جلمع املعلومات هي:
6نفس املرجع.
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 .1ورقة أسئلة االمتحان؛ ميتحن هبا الباحث التالميذ ملعرفة
ما هلم من فهم واستخدام ال النافية للجنس.
 .1طريقة املقابلة هي طريقة الىت جهزها الباحث يف مجع املواد
مبقابلة املدرسني ملعرفة العوامل اليت تؤثرهم يف فهم ال النافية
للجنس واستخدامها.
 طريقة تحليل الموادبعد أن مجع املعلومات استخدم الباحث الطريقة االحصائية الوصفية.
والطريقة االحصائية الوصفية هي الطريقة املستخدمة لتحليل املعلومات عن طريق
وصف املعلومات.
أما طريقة التحليلية اليت يستخدمها الباحث يف تنظيم املعلومات حيت تكون
تركيب نظام البحوث هي :طريقة الوصفي الكمي.
تستخدم هذه الطريقة لوصف املعلومات الكمية خبطوات فيما يلي:
جدول تكرر؛ تعيني معدل الدرجة برموز:
قيم املعدل

 fx :
n

Mx 
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Keterangan:
Nilai rata-rata
= Jumlah dari hasil perkalian antara midpoint dari masing-masing interval,
dengan frekuensinya
= Number of Cases 7

= معدل الدرجة
= مجلة حاصل الضرب من كل جمموع
= مجلة العينة
P

F
x 100%
N

:حيث33

: رموز النسبة املائوية أو العرض

Keterangan:
F = Frekuensi yang sedang dicari presentasenya
N = Number of cases (jumlah frekuensi/banyak individu)
P = Angka presentase 8

 = القيمة املائويةF
 = تكرار األجوبةN
 =عدد املستجيبP

7

Anas Sudjana, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada,2008)h.85

.21 ص،. نفس املرجع8
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الباب الرابع

نتائج البحث
الفصل األول :لمحة عن المدرسة العالية عائشية سونجوميناسا غووا
تسمى هذه املدرسة ,املدرسة العالية عائشية سوجنوميناسا غووا ,هي تقع
قريبا من اجلامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر ,تقريبا اربع كل مرت,
واملدرسة العالية مدينة العلم واملعرفة ,تقوم بوظيفة وأعمال جليلة عظيمة الفائدة.
وهي تستقبل كل من يأتى إليها من أبناء الشعب طلبا للعلم واملعرفة ومواصلة
للقراءة والدراسة كما أهنا تقوم بواجبها خد مة للعلم وعمال على تقدم اجملتمع.
كانت املدرسة العالية طبقة األوىل سالويس اجلنوبية مبنطقة غووا ,تسمى
هذه املدرسة العالية عائشية سوجنوميناسا ىف السنة  ,1991والواقف األوىل املدرسة
الثانوية عائشية سوجنوميناسا غووا ىف السنة  2000واقيمت هبا ايضا املدرسة
العالية عائشية سوجنوميناسا غووا السنة  2009ورئيسة املدرسة العالية األستاذة
روضة.

33

ويتم قبول التالميذ والتلميذات ىف هذه املدرسة بعد حصوهلم على
الشهادة الثانوية ,وذلك عن طريق تسجيل االسم على اإلستمارة وشرط معينة
أخرى .وىف احلقيقة ,ترب هذه املدرسة الثانوية واملدرسة العالية اإلسالمية.
وتضم املدرسة مدرسني متخرجني من مدارس وجامعات متفرقة داخل
32

مبنطقة غووا وخارجها ,كما تستضيف مدرسني متخصصني أجانب من املنطقة
غووا والصديقة ,وتضم املدرسة ايضا تالميذا يأتون من أحناء متفرقة من واليات
غووا وخارجها كما قد تستضيف تالميذا مبعوثني من واليات أخرى.
.1

أنشطة املدرسة العالية عائشية سوجنوميناسا غووا
أ) تربية التالميذ وتعليمهم العلوم اإلسالمية (دروس اللغة العربية ,علوم
التفسري ,اصول الفقه ,علوم احلديث ,والعلوم العامة (علم احلساب,
كمياء ,وبيولوجي).
ب) الدروس اإلضافية (خياطة)

.2

أحوال التالميذ واملعلمني
أ) التالميذ
التالميذ عنصر من العناصر الرتبوية الىت تعني جناح العملية
التعلمية ىف تنفيذ الرتبية .فالتالميذ والطالبات يتعلمون ىف هذه املدرسة
العالية يبلغ عددهم  88تلميذا وتلميذة وهم أتوا من عدة اإلمكنة الىت
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توجد يف والية سالويس اجلنوبية .وهم نستطيع ان نرى عددهم ىف
اللوحة ا اآلتية:
جدول 1
عدد التالميذ الفصل الثاين مبدرسة العالية عائشية سوجنوميناسا غووا
رقم

طالب

طالبة

فصل

جمموع

1

12

19

الفصل األول

29

2

11

12

الفصل الثاين

29

1

12

12

الفصل الثالث

10
88

مصدر املواد :إدارة مدرسة العالية عائشية سوجنوميناسا غووا للعام الدراسي
2011-2012
ب) املعلمون
املعلمون واملعلمات الذين يعلمون يف هذه املدرسة تتكون من
املدرس واملدرسة الدينية اإلسالمية وعلوم العامة ,وهم نستطيع ان نرى
احواهلم من اللوحة التالية:
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جدول 2
عدد املعلمني واملعلمات مبدرسة العالية عائشية سوجنوميناسا غووا للعام الدراسي
2011-2012
رقم

أمساء

وظيفة

دروس

1

الدكتوراندة .احلاج .روضة

رئيسة املدرسة

الدينية

2

نايل حبر الدين

نائبة الرئيسة

علم الطبيعة

املدرسة
1

ابراهيم ,س .أغ

املدرس

بيولوغى

2

رامسواتى

مدرسة

علم الفقه

9

سهايا

موظفة

-

1

الدكتوراندة .سىت سحارية

مدرسة

العقيدةواالخالق
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9

حسنة .ر ,س .أغ

مدرسة

تاريخ االسالمية

2

تري وحيوىن ,س.فد

مدرسة

علم الفن

9

حسدلنة ,س .فد

مدرسة

اللغة االجنلزية

10

حجموايت ,س .س.ا

مدرسة

الرياضيات

11

درماوايت ,س .ا

مدرسة

التاريخ

12

رمحن ,س.فد.ا

مدرس

اللغة العربية

11

سحانا ,س.فد

مدرسة

اللغة االندونيسية

12

رصوان جميد

موظف

-

19

ويركسوما

مدرس

علم الساب

11

نيننج نور اجلنة

مدرسة

القرأن واحلديث

19

سيت امينة ب ,س.فد.ا

مدرسة

القرأن واحلديث

12

ايرمية ,س .فد

موظفة

-

19

رمحاوايت ,س .فد

مدرسة

كيمياء

37

20

ّيىن رمحان ,س .فد

مدرسة

رياضة
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ج .الوسائل التدريسية
جدول 1
عدد الوسائل التدريسية مبدرسةالعالية عائشية سوجنوميناسا غووا
رقم

الوسائل

اجملموع

البيان

1

غرفة الفصل

1

جيد

2

ادارة الرئيسة

1

جيد

1

غرفة املدرس

1

جيد

2

املسجد

1

جيد

5

محام املدرس

2

جيد

جيد
1
محام التالميذ
6
مصدر املواد :إدارة مدرسة العالية عائشية سوجنوميناسا غووا للعام الدراسي
2011-2012

38

بناء على اجلدول السابق نرى ان الوسائل املتوفرة كافية خاصة يف الوسائل
اليت تتعلق بالعمليات الدراسية حيث ان الغرض الدراسي سيتحقق بتوفر الوسائل
الدراسية.
الفصل الثانى  :مهارة تالميذ الفصل الثانى في فهم ال النافية للجنس

واستخدامها في الجمل العربية بالمدرسة العالية عائشية

سونجوميناسا غووا
للحصول على املعرفة مهارة تالميذ الفصل الثاىن يف فهم ال النافية للجنس

واستخدامها يف اجلمل العربية باملدرسة العالية عائشية سوجنوميناسا غووا  ،قام
الباحث باالمتحان للتالميذ الفصل الثاين وكان عددهم  29تلميذا .ومن
االمتحان وجد الباحث املواد الواضحة كما توجد يف القائمة اآلتية.
جدول 2
نتائج تالميذ الفصل الثاىن يف فهم ال النافية للجنس واستخدامها يف اجلمل العربية
باملدرسة العالية عائشية سوجنوميناسا غووا.
رقم

اسم

فصل

نتيجة

39

1

أديلي

الفصل الثاىن

20

2

أدرينيت

الفصل الثاىن

29

1

فرتا دوي

الفصل الثاىن

99

2

نادير

الفصل الثاىن

29

9

سلمة

الفصل الثاىن

90

1

سىت فاطمة

الفصل الثاىن

90

9

سري ديف

الفصل الثاىن

19

2

درناوايت

الفصل الثاىن

90

9

يونيد

الفصل الثاىن

19

 10سيت نور حليسة

الفصل الثاىن

90

 11سوحرتني

الفصل الثاىن

99

 12رمحاوايت

الفصل الثاىن

99

 11نور حليمة

الفصل الثاىن

90

 12نور إنده

الفصل الثاىن

20

 19سري رمحياين

الفصل الثاىن

10

 11حسين

الفصل الثاىن

99

 19وحيوىن

الفصل الثاىن

10

40

 12حممد فرمان

الفصل الثاىن

10

 19أغنج حرينتو

الفصل الثاىن

99

 20حممد إقبل

الفصل الثاىن

20

 21رمضان

الفصل الثاىن

90

 22سلدي

الفصل الثاىن

19

 21سلمن الفريز

الفصل الثاىن

20

 22أفّو

الفصل الثاىن

19

 29أردينشه

الفصل الثاىن

90

 21إرنا كرمي

الفصل الثاىن

19

 29رسل

الفصل الثاىن

10

 22زكريا

الفصل الثاىن

10

 29سيف الدين

الفصل الثاىن

19

معرفة معدل النتائج من القائمة السابقة ،فقدم الكاتب القائمة التوزيعية كما
يلى:
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جدول 9
قائمة احملاسبة لبحوث عن معدل مهارة تالميذ الفصل الثاىن يف فهم ال النافية
للجنس واستخدامها يف اجلمل العربية باملدرسة العالية عائشية سوجنوميناسا غووا.
السنة 2011-2012

Fx

F

X

190

2

99

90

1

90

170

2

29

320

2

20

225

1

99

220

1

90

42

390

1

19

300

9

10

N = 29

اجملموع

٢۰۱٥

∑

مناسبة بالقائمة املذكورة ،نعرف أن معدل مهارة تالميذ الفصل الثاىن يف
فهم ال النافية للجنس واستخدامها يف اجلمل العربية باملدرسة العالية عائشية
سوجنوميناسا غووا باستعمال الرمز:
لذلك ٢٢ ٥٥ :

٢۰۱٥
۹۲

من احملاسبة املذكورة ،نعرف أن أنواع دراسة عن مهارة تالميذ الفصل الثاىن
يف فهم ال النافية للجنس واستخدامها يف اجلمل العربية باملدرسة العالية عائشية
سوجنوميناسا غووا ،كما يلى:
 =100-90 )1ممتاز
 = 29-99 )2جيد جد
 = 92-10 )1جيد
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 = 99-20 )2مقبول
 = 20 )9راسب
بناء على احملاسبة السابقة عن مهارة تالميذ الفصل الثاىن يف فهم ال النافية
للجنس واستخدامها يف اجلمل العربية باملدرسة العالية عائشية سوجنوميناسا غووا

يكون ىف أنواع وسط أو يكون على الدرجة جيد.
توضيحا ملعرفة مهارهتم يف فهم ال النافية للجنس ىف القائمة املئوية اآلتية :
جدول 1
النسبة املئوية على مهارة تالميذ الفصل الثاىن يف فهم الالنافية للجنس واستخدامها
يف اجلمل العربية باملدرسة العالية عائشية سوجنوميناسا غووا.
الرقم

مقايس

املئوية

1

100-90

3

%10 ،14

2

29-99

9

%31 ،03
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1

92-10

17

%58 ،62

2

99-20

-

-

9

20

-

اجملموع

29

%100

من اجلدوال الذى يشمل الدرجة املئوية بالقائمة السابقة ،نعرف أن مستوى
الدرجة املئوية من جناح تالميذ الفصل الثاين يف فهم الالنافية للجنس و استخدامها
يف اجلمل العربية يف املدرسة العالية عائشية سوجنوميناسا غووا وهي %10 ،14
ممتاز و %31 ،03جيد جدا و  %58 ،62جيد.
وإذا تأملنا هذه الدرجة املئوية عرفنا أن مهارة تالميذ الفصل الثاين يف فهم
الالنافية للجنس واستخدامها يف اجلمل العربية يف املدرسة العالية عائشية
سوجنوميناسا غووا أغلبهم على التقدير جيد.
الفصل الثالث  :العوامل التي تؤثر تالميذ الفصل الثانى في فهم ال النافية

للجنس واستخدامها في الجمل العربية بالمدرسة العالية
.1العوامل املؤيدة

عائشية سونجوميناسا غووا.
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كما سرد من قبل أن صورة مهارة تالميذ الفصل الثاين يف فهم الالنافية
للجنس واستخدامها يف اجلمل العربية باملدرسة العالية عائشية سوجنوميناسا غووا
وحتصيلهم الدراسي فيليه سيقدم الباحث عوامل تؤيد مهارة تالميذ الفصل الثاين يف
فهم الالنافية للجنس واستخدامها يف اجلملة العربية باملدرسة العالية عائشية
سوجنوميناسا غووا.
وقال األستاذة روضة ,رئيس املدرسة العالية يف املدرسة العالية "عائشية"
سنغومناسا غووا أن العوامل اليت تؤيد التالميذ يف فهم الالنافية للجنس اللغة العربية
هي البيئة املعهدية حيث أن التالميذ يستخدمون اللغة العربية كل يوم ،وتشجيعات
املدرسني وطرقهم التدريسي أو الطريقة اليت استخدموها جمذبة شيقة حىت تشجع
التالميذ يف اشرتاك الدراسة وإضافة إىل ذلك أن تكون بني الطالب مناقشة يف
الدراسة حىت يتحمسوا وحياولوا كل واحد منهم أن يتفوق على اآلخرين.

3534

إضافة عن ذلك قال األستاذ رمحن إن العوامل اليت تؤيد التالميذ هو
اهتمامهم الكبري بدرس اللغة العربية خاصة يف مادة النحوية والصرفية.

36

ومن الشروح السابقة أن إتضح لنا العوامل املؤيدة يف مهارة تالميذ
الفصل الثاين يف فهم الالنافية للجنس واستخدامها يف اجلملة هي:
34األستاذة روضة  ،وكيل رئيس املدرسة الثانوية مبعهد عائشية سوجنوميناسا غووا  ،املقابلة تاريخ  21أغسطس .2011
36األستاذ رمحن  ،وكيل رئيس املدرسة الثانوية مبعهد عائشية سوجنوميناسا غووا  ،املقابلة تاريخ  21أغسطس .2011
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 -1البيئة اللغوية اليت تؤيد التالميذ يف احملدثة العريب لقدرة التالميذ احملادثة
بالصحيحة.
 -4تشجيعات املدرسني والطرق املستخدمة حىت يتحمس هبا التالميذ
 -6اهتمام التالميذ الكبري بدرس اللغة العربية خاصة يف مادة النحوية
والصرفية.
.2العوامل العائقة
جبانب العوامل املؤيدة ،فيه عوامل عائقة متنع مهارة تالميذ الفصل الثاين
يف فهم الالنافية للجنس واستخدامها يف اجلملة العربية من العوامل العائقة
قالت األستاذة روضة صعوبة بع مهارة تالميذ الفصل الثاين يف فهم الالنافية
للجنس واستخدامها يف اجلملة العربية يف املدرسة العالية"عائشية",هي
املتخرجني من املدرسة املتوسطة احلكومية الذين مل يدرسوا اللغة العربية قبل أن
يواصلوا دراستهم إىل املدرسة العالية مبدرسة العالية "عائشية" حىت يصعب
عليهم اشرتاك الدروس العربية وكذلك يف اشرتاك ومعرفة الالنافية للجنس ،
وجبانب ذلك مل تكن للتالميذ ثقة بالنفس يف التكلم باللغة العربية ألهنم خافوا
37
أن يسقطوا من اخلطأ واللحن عند الكالم.
إضافة إىل ذلك قال األستاذ رمحن أن العوامل اليت تعوق تالميذ الفصل الثاين يف
فهم الالنافية للجنس واستخدامها يف اجلملةباملدرسة العالية هي ميل التالميذ إىل
37األستاذة روضة  ،وكيل رئيس املدرسة الثانوية مبعهد عائشية سوجنوميناسا غووا  ،املقابلة تاريخ  21أغسطس .2011
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فهم املادة العربية فقط وال مييلون إىل تطبيق واستخدام اللغة يف الكالم اليومي
38
وبعضهم يطبقون بقاعدة غري مناسبة وغري صحيحة.
ومن الشروح أن العوامل اليت تعوق تالميذ الفصل الثاين يف فهم الالنافية
للجنس واستخدامها يف اجلملة هي:
 -1صعوبة بع تالميذ الفصل الثاين باملدرسة العالية "عائشية" سوجنوميناسا
غووا ,املتخرجني من املدرسة املتوسطة احلكومية الذين مل يدرسوا اللغة
العربية قبل.
 -4مل تكن لبع التالميذ ثقة بالنفس يف التكلم باللغة العربية ألهنم خافوا
39
أن يقعوا يف اخلطأ واللحن عند الكالم.
 -6ميل التالميذ إىل معرفة املادة العربية فقط وال مييلون إىل تطبيق واستخدام
اللغة يف الكالم اليومي وبعضهم يطبقون بقاعدة غري مناسبة وغري
صحيحة.
الفصل الرابع :المحاوالت التى يقوم بها التالميذ والمدرسون في حل هذه
المشكالت.

ومن احملاوالت الىت يقوم هبا التالميذ يف حل هذه املشكالت:
 -1حسن النية بأن يتعلم إلنقاذ نفسه من اجلهل وليعرف اخلري
واحلق خاصة يف درس اللغة العربية.
38األستاذ رمحن  ،وكيل رئيس املدرسة الثانوية مبعهد عائشية سوجنوميناسا غووا  ،املقابلة تاريخ  21أغسطس .2011
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 -2مذاكرة الدروس قبل شرحها ليعرف السهل والصعب فيشتاق إىل
شرحه وفهمه.
 -1مذاكرة الدروس بعد شرحها لرتسخ يف الذهن.
 -2اجلد واالجتهاد واملواظبة وحل الواجبات وحفظ األوقات
وتنظيمها واالستفادة منها.
 -9تطبيق واستخدام اللغة يف الكالم اليومي أو يف كثرة قراءة
الكتب.
ومن احملاوالت الىت يقوم هبا املدرسون يف حل هذه املشكالت:
 -1زيادة اهتمام خاص إىل بع

تالميذ الفصل الثاىن باملدرسة

العالية عائشية سوجنوميناسا غووا املتخرجني من املدرسة املتوسطة
احلكومية الذين مل يدرسوا اللغة العربية قبل.
 -2أن يشجع التالميذ إىل تطبيق واستخدام اللغة يف الكالم اليومي
لكي ال خيافون أن يقعوا ىف اخلطأ واللحن عند الكالم.
 -1أن يوجب التالميذ ليحفظوا بع

سورة يف القرآن الكرمي.
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الباب الخامس
الخاتمة

الفصل األول  :الخالصة
بعد أن سرد الباحث عن مهارة تالميذ الفصل الثاىن يف فهم ال النافية
للجنس واستخدامها يف اجلمل العربية باملدرسة العالية عائشية سوجنوميناسا
غووا فتمكن أن تسحب اخلالصات أن:
 .1نتائج التالميذ الفصل الثاىن يف فهم ال النافية للجنس واستخدامها يف اجلمل
العربية باملدرسة العالية عائشية سوجنوميناسا غووا "جيد".
 4العوامل اليت تؤثر التالميذ الفصل الثاىن يف فهم ال النافية للجنس
واستخدامها يف اجلمل العربية باملدرسة العالية عائشية سوجنوميناسا غووا ،
ينقسم إىل قسمني:
 العوامل املؤيدة هي البيئة اللغوية يف احملادثة العريب ،وتشجيعات املدرسنيوالطرق املستخدمة حىت يتحمس التالميذ ،اهتمام التالميذ الكبري بدرس
اللغة العربية خاصة يف مادة النحوية والصرفية.
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التالميذ املتخرجني من املدرسة املتوسطة

 -العوامل العائقة هي صعوبة بع

احلكومية الذين مل يدرسوا اللغة العربيةمن قبل،مل تكن لبع

التالميذ ثقة

بالنفس يف التكلم باللغة العربية وميل التالميذ إىل معرفة املادة العربية وال
29

مييلون إىل تطبيق واستخدام اللغة يف الكالم اليومي وبعضهم يطبقون
بقاعدة غري مناسبة وغري صحيحة.
 .3احملاوالت الىت يقوم هبا التالميذ واملدرسون يف حل املشكالت تنقسم إىل:
 ومن احملاوالت الىت يقوم هبا التالميذ يف حل هذه املشكالت هي :حسنالنية ،مذاكرة الدروس قبل شرحها ،مذاكرة الدروس بعد شرحها ،اجلد
واالجتهاد واملواظبة وحل الواجبات وحفظ األوقات ،تطبيق واستخدام
اللغة يف الكالم اليومي أو يف كثرة قراءة الكتب.
 ومن احملاوالت الىت يقوم هبا املدرسون يف حل هذه املشكالت هي :زيادةاهتمام خاص إىل بع

التالميذ املتخرجني من املدرسة املتوسطة احلكومية

الذين مل يدرسوا اللغة العربية من قبل ،أن يشجع التالميذ إىل تطبيق
واستخدام اللغة يف الكالم اليومي ،أن يوجب التالميذ ليحفظوا بع
سورة يف القرآن الكرمي.
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الفصل الثانى  :المقترحات
بناء على نتائج البحث ،فقدم الباحث املقرتحات فيما يلي:
 .1ينبغي للمدرسني زيادة نتائج الدراسة اليت حصل عليها تالميذ الفصل الثاىن
يف فهم ال النافية للجنس واستخدامها يف اجلمل العربية باملدرسة العالية
عائشية سوجنوميناسا غووا نظرا ملا أن نتائج دراستهم يف مرتبة أودرجة
"جيد".
 .2ويرجى من الباحثني أن يرقوا ويقووا نتائج هذا البحث قياما بدراسة الطرق

األخرى اليت تؤثر كذلك يف رفع حتصيل التالميذ الدراسي.
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