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  بعض الشروط املطلوبة قدمت الستيفاء

كلية الرتبية   العربية يفللحصول على درجة سرجانا الرتبية اإلسالمية بقسم اللغة 

  جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسروشؤون التدريس 

  بقلم:

  إحسان أسهادى

  ٢٠٢٠٠١٠٩٠١٦الرقم اجلامعي: 

  

  وشؤون التدريس قسم اللغة العربية كلية الرتبية

  احلكوميةجبامعة عالء الدين اإلسالمية 

  مكاسر
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  تجريد البحث

  إحسان أسهادى:   اسم الكاتب

  ٢٠٢٠٠١٠٩٠١٦:   الرقم اجلامعي

التوكيد  أسلوب دراسة عن مهارة طالب الفصل الثاىن ىف فهم:   عنوان الرسالة

  مبا.و لوكو ىف املدرسة العالية مبعهد باب اخلري ب

    

 أسلوب فصل الثاىن ىف فهمال هذه الرسالة تبحث عن مهارة طالب  

. وحتتوي هذه الرسالة على مباو لوكو بمبعهد باب اخلري العالية  التوكيد ىف املدرسة

التوكيد ىف  أسلوب طالب الفصل الثاىن ىف فهممشكلتني ومها: كيف مهارة 

العوامل الىت تؤثر طالب الفصل ما هي و  ،مباو لوكو بمبعهد باب اخلري املدرسة العالية 

  .مباو لوكو بدرسة العالية مبعهد باب اخلري التوكيد ىف امل أسلوب الثاىن ىف فهم

 ستعملها الكاتب ىف مجع املواد فهماطريقة البحث العلمى الذى ا أما  

طريقة  ا ىف حتليل املواد فاستعمل الكاتبوأم ريقة املكتبية والطريقة امللعىبالط

الوصف الكمى باستعمال اإلحصاء النوعي. مث ادوات البحث العلمى الذى 

  . فهما اإلمتحان واملقابلة  مجع املعلوماتىف كاتبالاستعملها 

ىف فهم الثاىن  ارة طالب الفصلوكان من نتيجة البحث العلمى أن مه  

 .يكون ىف درجة جيدة مباو لوكو بالتوكيد ىف املدرسة العالية مبعهد باب اخلري أسلوب 



١ 

 الباب األول

  ةممقد

  

 خلفية المشكالت :الفصل األول

نسان الكربى، وهلا قيمتها ىف مجيع للغة نعمة اهللا العظمى، وميزة اإلإن ا

  ١جماالت البشرية، وهي اخلاصة الىت متيز �ا األنسان عن السائر احليوان.

وجيوز أن نقول على أن وجود اللغة دليل على وجود احلياة وبدون اللغة 

  الجترى حياة االنسان جيدة، وكذلك أيضا باللغة العربية. 

أمر دينهم ودنياهم أل�ا لغة  ربية هى لغة يستعملها املسلمون ىفإن اللغة الع

وتعاىل  سبحانهأنزل اهللا القرآن واحلديث النبوي مها مصدر الشريعة اإلسالمية. وقد 

ا نَّ إِ " ٢: ١٢ /ن الكرمي سورة يوسف�ذه اللغة، كقوله تعاىل ىف القرآن الكرمي القرآ

  ."نَ وْ لُ قِ عْ تَـ  مْ كُ لَّ عَ ا لَ ي� بِ رَ ا عَ آنً رْ قُـ  اهُ نَ لْ زَ نْـ أَ 

للمسلمني مجيعا. واللغة العربية  أهم اللغة وعلى ذلك إن اللغة العربية هي

ستعماهلا. علوم متنوعة ولذلك يهتم للمسلمني بأن يفهمواها كى ال يقع اخلطأ ىف ا

                                                              

. (اجلزء الثان: مكتب الرتيب العريب لدول خلليج). تعليم اللغة الربية لغري الناطقني �ا ،حممد األمحد الرشد  ١

  .٤٩. ص
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والصرف ومنها يبني عن البدل ما من أهم العلوم العربية فهي علم النحو وا

  ضافة و التوكيد وغري ذلك.والإل

فهما عميقا فعليه أن  ولذلك من كان عليه إرادة أن يفهم أحكام اإلسالم      

يدرس اللغة العربية، خصوصا ىف تعليم علم النحو والصرف كما قيل بعض 

  : "الصرف أم العلوم والنحو أبوها". ٢العلماء

علم الصرف فرع من فروع العلوم العربية املشهورة، و هو علم يبحث عن 

  ٣الكلمات قبل دخوهلا ىف تركيب الكالم.

األصل الواحد من الكلمة إىل صيغ خمتلفة  أما الصرف ىف اإلصتالح توحيل

، شتقاتخذ املوأ، واجلمع، قصودة، كالتصغري، والتثنيةاملعان امل األداء ضروب من

  .٤وبناء الفعل ا�هول وغريها

كما قال مصطفى الغاليني، على أن الصرف هو بأصول تعرف �ا صيغ 

  ٥عراب والبناء.الكلمات العربية وأحواهلا ليست بإ
                                                              

  . ١م)، ص.  ١٩٩٦سينار بارو الغينسندو،  :بندنغ ة؛اخلامس .( الطبعة علم الصرفحممد أنوار،   ٢

دار بريوت  :بيانل -بريوت ؛الثانية .ةع(الطب قواعد النحو الوظيفى دراسة وتطبيقأنظر نافيا معروف،  ٣ 

  .١٣م)، ص. ١٩٩٤ /ه ١٤١٤ ،احملروسة للطباعة

  .عجنفس املر  ٤ 

منشورات  ؛ بريوت:الثالثة والعشرون .اجلزء األول ( الطبعة ،جامع الدروس العربية، مصطفى الغاليني  ٥

  .٨ص. )، ١٩٩٠مكتبة العصرية، 
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هو علم من علوم اللغة العربية يبحث عن  :النحو كما قال علي رضاوأما 

أحوال الكلمات العربية من ناحية اإلعراب والبناء وما يطرأ عليها من أحوال ىف 

حال تركيبها وعالقتها بغريها من الكلمات وتعريف به أيضا ما يلزم أن يكون عليه 

  ٦آخر الكلمات من رفع ونصب وجزم وجر.

تب ىف اجلملة السابقة، من كان عليه إرادة أن يفهم أحكام كما قال الكا

اإلسالم فهما عميقا فعليه أن يدرس اللغة العربية، ألن اللغة األخرى كا اللغة 

اإلندونيسية واللغة اإلجنيليزية والفرنساوية وغري ذلك التستطيع أن تأيت معنا 

لعربية فكانت آلة واعد صحيحا من معان يضمنها القرآن الكرمي، فإنه ينزل باللغة ا

  الىت يستعملها اإلنسان على فهمه ومن أحده التوكيد.

لكن اإلنسان يف الواقع قد يتعلم اللغة دون أن يهتم بالقواعد اللغوية 

املكتوبة، حىت يؤدي به إىل اللحن وسوء الفهم. ولذلك يف إحياء اللغة العربية 

م بالبحث عن قواعد اللغة وسط ا�تمعات منها الطالب، فيشجع الكاتب أن يقو 

  عن التوكيدالعربية خاصة يف مادة 

صل مهارة طالب الف وذلك يلهم الكاتب يف تأليف خطة الرسالة باملوضوع:

     .بولوكومباالتوكيد ىف املدرسة العالية مبعهد باب اخلري أسلوب الثاىن ىف فهم 

                                                              

  .١٠ص.  ،دون السنة) ،(دار الفكر ،اجلزء األول ،املرجع ىف اللغة العربية حنوها وصرفها ،على رضا ٦ 
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  : المشكالتالفصل الثانى

  :ىىف هذه الرسالة، فها الكاتب مهقدمسي انالت انتما املشكلأ

ىف املدرسة التوكيد  أسلوب فهمكيف كانت مهارة طالب الفصل الثاىن ىف  .١

  ؟ بولوكومباباب اخلري مبعهد  عاليةال

ىف التوكيد  أسلوب فهمالثاىن ىف طالب الفصل  مل الىت تؤثرما هي العوا .٢

  ؟  بولوكومباباب اخلري مبعهد  عاليةاملدرسة ال

  نى الموضوعا: توضيح معالفصل الثالث

قدم الباحث شرح يقبل اكتشاف ما ىف هذه الرسالة، كان من األفضل أن 

الكلمات اهلامة الىت يتكون منها املوضوع من هذه الرسالة لفهم ما ىف هذه الرسالة 

: "دراسة عن مهارة طالب الفصل يا املوضوع هذه الرسالة فهمن الكلمات. أم

  ." بولوكومباباب اخلري  مبعهد العالية ةىف املدرسالتوكيد  أسلوب فهمالثاىن ىف 

تعليم أو  دراسة وهي مبعىنو  درسا- يدرس -صدر من فعل: درسم :  دراسة

    ٧: لقبول عليه وحيفظه.تدريس الكتاب

  

                                                              

م) ص.  ١٩٩٨البنان: دار الشرق,  . السابعة والثالثون؛(الطبعة املنجد يف اللغة واإلعالملويس مألوف،  ٧  

٢١١. 
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دراسة مبعىن عملية من اجلهود الفردية للحصول على و أما ال

تغيري سلوك جديد وبشكل عام، نتيجة خلربة الفرد اخلاصة يف 

                                      مع البيئة. التفاعل

 يف استطاعمهورا ومهارا ومهارة مبعين  -مهرا -يف أصله مهر  مهارة:

  ٨ذكاء.

  ، الىت لديها الطالب  نقانأو اإل درةالق مبعىن أيضا هارةامل      

  يف فهم التوكيد هي إمكان  طالبمهارة ال، وغري ذلك      

  القراءة و الكتابة.بالطالب يف معرفة وتطبيق التوكيد       

مبعين حاول  مجع من طالب وهي صيغة إسم فاعل لفعل طلب، :   طالب

 ٩.الشئ وجود

، الطالب هم يتعلمون ىف املؤسسات الرتبية بناء على ذلك  

  الرمسية وغري الرمسية.

  

  
                                                              

 .١٤٣ .ان: دار املشرق) صلب ؛نو وعشر  مسةاخل .طبعةال(  املنجد يف اللغة واإلعالملويس مألوف،  ٨   

املكتبة : لبان - بريوت ؛السابعة وعشرون .( الطبعة املنجد ىف اللغة العربية واإلعالمف، مألو  سيلو   ٩

  .٧٢٦ م ) ص.١٩٧٩ ،الشريفة
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  ىلإ تابع يذكر ىف الكالم لدفع توهم قد حيمله الكالم: التوكيد

  ١٠السامع.

أن  ، يستدل الكاتب أيضالماء النحو السابقبناء على تعريف الع

والتوكيد ينقسم إىل قسمني يعىن التوكيد اللفظى  التوكيد هو املؤكد السامع

  والتوكيد املعنوى.

  الفصل الرابع : أغراض البحث وفوائده 

 أغراض البحث   .١

ىف املدرسة  التوكيد أسلوب ىف فهم ب الفصل الثاىنطالمهارة ملعرفة  . أ

 .مباو لوكو باب اخلري بمبعهد  عاليةال

التوكيد  أسلوب فهمالثاىن ىف طالب الفصل العوامل الىت تؤثر ملعرفة  . ب

 مباو لوكو باب اخلري بمبعهد  عاليةىف املدرسة ال

 فوائد البحث  .٢

زيادة معلومات الكاتب و طالب الفصل الثاىن عن اللغة العربية ىف  . أ

 مباو لوكو باب اخلري بمبعهد  عاليةاملدرسة ال

                                                              

 .دار الثقافة اإلسالمية) ص ،بريوت (دون الطبعة:اجلزء األول ،خص قواعد اللغة العربيةلم  ،فؤاد نعمة  ١٠

٥٤.  
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التوكيد  أسلوب فهمزيادة معلومات الكاتب وطالب الفصل الثاىن ىف  . ب

 .مباو لوكو باب اخلري بمبعهد  عاليةدرسة المب

  الفصل الخامس: أساس ترتيب الرسالة

 فهمدراسة عن مهارة طالب الفصل الثاىن ىف " هذه الرسالة حتت املوضوع

توي على مبا". الرسالة حتو لوكو باب اخلري ب مبعهد اليةلعىف املدرسة ا التوكيد أسلوب

. فلتوضيحها، فصول تندرج حتت كّل باب منها  عدد من ،متتابعة مخسة أبواب

قام الكاتب بتشكيل اإلطار العاّم حملتويات الرسالة تشكيال منطلقا من وحدة فكرية 

من األبواب، مرتابطة يرتبط بعضها ببعض بقوة  فائقة. وذلك أن تتألف الرسالة 

  فالفصول حىت تكتمل فتكون مستويف الشروط العلمّية الالزمة.

فالباب األول يعىن بباب املقدمة، فيقدم الكاتب إىل مخسة فصول متتابعة، 

معىن املوضوع،  فأوضح يف كّل فصل منها: خلفية املشكالت، واملشكالت، توضيح

  ترتيب الرسالة.، فختم الباب يف النهاية بأساس وأغراض البحث وفواعده

حيث  ؛ثالثة فصولفيقدم الكاتب إىل  ،يعىن بالدراسة املكتبيةالباب الثاين و 

ن أمثلة التوكيد ىف القراو  ،تعريف التوكيداملهارات اللغوية، و  ايقوم يف كّل فصل منه

  .أقسامهو 
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مخسة  فيقدم الكاتب إىل، ، فيعىن بطريقة البحث العلمىالباب الثالث أماو 

حيث أورد يف كّل فصل منها: ا�موع الكلي والعينة النموذجية، ؛ متتابعة فصول

  مثّ طريقة حتليل املواد. وأدوات البحث العملى، وطريقة مجع املواد،

فيقدم الكاتب ، فيعىن بنتائج البحثالرابع الذي هو لّب البحث،  البابأما 

باب اخلري ا حملة عن املدرسة العالية أوضح يف فصل منهحيث  ،ثالثة فصول إىل

العوامل اليت تؤثر و ، التوكيد أسلوب مهارة طالب الفصل الثاين يف فهمو  ،مباو لوكو ب

باب اخلري مبعهد املدرسة العالية التوكيد ىف  أسلوب ب الفصل الثاين يف فهمطال

  .مباو لوكو ب

يقدم الكاتب ؛ ففيعىن مبوضوع اخلامتة البحث، آخر الباب اخلامس أي أماو 

  حاتاقرت ات، واإليث يورد يف فصل منهما: اخلالصإىل فصلني كذلك، حب
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  الباب الثانى

  بيةتالدراسة المك

 

 الفصل األول : المهارات اللغوية

تعلم اللغة يشتمل معىن التعلم من خالل اللغة وتعلم عن اللغة. تعلم 

اللغة لدعم املتعلم حيتاج إىل فرصة إلستخدام اللغة. وذلك، حيتاج إىل بيئة 

يناسب التعلم الىت توفر العديد من الفرص للتالميذ إلستخدام اللغة 

   بوظيفتها.

هذه الطريقة الميكن فصلها عن أنشطة اإلتصاالت. سواء كانت 

. ولذلك، تعلم اللغة العربية حيتاج (visual)والبصرية  verbal)اللفظية (

واإلستماع، حىت  بطة بني القرآءة والكتابة والكالمإىل استخدام عمليات مرت

يستطيع إلعطاء التالميذ خربة يف حتقيق أهداف التعلم. استخدام اللغة  

 لى اجلوانب اإلنتاجية هو الكالم كأداة اتصال هو نشاط اللغة الىت تنطوي ع

    ١والكتابة فضال عن تقبال هو القرآءة واإلستماع.

                                                            
١ Sumardi, Mulyanto dan AR Partesantono, Pedoman Pengajaran Bahasa Arab Pada 

Perguruan Tinggi Agama/IAIN. (Jakarta: Proyek Pengembangan Sistem Pendidikan Agama 
Departemen Agama RI, ١٩٧٦), h. ٨٦. Lihat juga Tenri Guntur Taringan, Strategi Pengajaran Dan 
Pengembangan Bahasa (Cet. X; Bandung: Angkasa, ١٩٩١), h. ١٩١. 
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ن فرز و من أجل حتقيق هذه املهارة، يف تعلم اللغة العربية جيب أن يك

إن اللغة تتمثل يف فنون أربعة  والقرآءة والكتابة. من مهارة اإلستماع والكالم

  ٢هي اإلستماع والكالم، والقرآءة، والكتابة،

 وسيبحث الكاتب كلها فيما يلى:

 مهارة اإلستماع . �ٔ 

اإلستماع هو األول من املهارات بني غريها من املهارات، 

ملتعلم مفردات والنطق وذلك ألن من خالل هذا النشاط يكتسب ا

يشري إىل العمليات العقلية للمستمع يتلقى الصوت جيدة. اإلستماع 

الىت تنتجها املتكلم اللغوية مث يقوم بعد ذلك يف تفسري الذي يسمعها. 

لذلك، مهارة اإلستماع هو املهارة ينبغى للوالد واملدرس أن يدرس 

لد يف الكالم األوالد يف وقت مبكر أل�ا سوف تؤثر على قدرة الو 

  والقرآءة والكتابة.

يف هذه احلالة، جيب على املتعلم حلصول التدريبات بشكل 

صحيح، على التعريف الصوتية، ومتييز الصوت مع صوت آخر، كلمة 

                                                            
(قاهرة: دار الثقافة،  أساسيات تعليم اللغة العربيةفتحى على يونس وحممد كامل الناقة وعلى أمحد مذكور، ٢

 ١٣٣)، ص. ١٩٨٦
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مع كلمة أخرى، والتعرف على عالمات النحوي مثل ترتيب كلمة 

ويعترب اإلستماع فنا من فنون اللغة العربية اإلستماع  ٣والنظام والتجويد.

والكالم والقرآءة والكتابة ومن هنا ينبغى التدريب التالميذ عليه منذ 

  وقت مبكر ألمهيته يف عملية التعلم ويف ا�تمع واحلياة بصفة عامة.

 مهارة الكالم . ب

الشك أن الكالم من أهم ألوان النشاط اللغوى للصغار 

والكبار. فالناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة،  أى أ�م 

أهم يف ممارسة ، حنن نعرف أيضا أن التعبري يتكلمون أكثر مما يكتبون

اللغة واستخدامها، ولقد تعددت جماالت احلياة الىت ميارس اإلنسان فيها 

الشفوى فنحن نتكلم مع األصدقاء، ونبيع ونشرتى، الكالم أو التعبري 

وحنضر اإلجتماعات، ونتحدث يف األسرة على مواؤد الطعام وخنطط 

للمقاالت واللقاءات، ونسئل األحداث واألزمة واألمكنة... اخل، وهناك 

مواقف كثرية للمحادثة واملناقشة واخلطابة واطاء التعليمات وعرض 

ا يتصل حبياتنا اليومية التتم إال عن طريق التقارير وا�امالت...اخل م

  الكالم واإلتصال الشفوى.

                                                            
  . ٨٥، املرجع السابق. ص. وفرتسنتونو ى وملينتودسومر   ٣



١٢ 
 

 مهارة القراءة . ت

تتضمن من الرموز اخلطية وفهم الرسالة  القراءة هي املهارة الىت

الواردة يف القراءات. للمتعلم الذي لديه خلفية القراءة الالتينية تطلب 

ة يرافقه حرف تدريباخصا يف قراءة الكلمات املكتوبة بأحرف اهلجائي

العلة. ومع ذلك، بالنسبة ألولئك الذي هم دراية وقادرا على قراءة 

الرسالة اهلجائية تدريبهم على قراءة دون حرف العلة من أجل تطوير 

  ٤القدرة على قراءة وتنمية الفهم من حمتوى القراءة.

على ذلك، ميكن القيام به لذيادة مهارات القراءة من  وبناء

القراءة، وحتسني فهم القراءة. إثراء أو زيادة الكفاءة  خالل زيادة سرعة

  اللغوية، وزيادة الثروة من املفردات وتوسيع املعرفة.

وتعد القراءة أهم من املادة الدراسية لصلتها بكل مادة أخرى. 

والتلميذ الذي يتوفق فيها يتوفق يف املادة األخرى يف مجيع مراحل التعليم 

م يف أية مادة من املواد إال إذا استطاع واليستطيع التلميذ أن يقد

                                                            
  .١٦٨، املرجع السابق. ص. وفرتسنتونو سومردى وملينتو  ٤
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السيطرة على مهارات القراءة. وهى أعظم وسيلة موصولة إىل الغاية 

        ٥املطلوبة من تعلم اللغة.

 مهارة الكتابة . ث

إذا كانت القراءة نوافذ املعرفة وأدات من أهم أدوات التثقيف 

يف  -الكتابة تعتربالىت يقف �ا اإلنسان على نتائج الفكر البشرى. فإن 

مفخرة العقل اإلنساىن، بل إ�ا أعظم ما أنتجه هذا العقل.  - الواقع

أن اإلنسان حني اخرتع الكتابة بدأ تارخيه  :ولوجىنعلماء النثر ف

احلقيقى. و�ذه تعترب الكتابة وسيلة من وسائل اإلنسان، الىت بواستطها 

عان ومفاهم ومشارع، الوقوف على أفكار الغري، والتعبري عما لدينا من م

وتسجيل ما نود تسجيله من حواديث وواقع. الكتابة هي واحدة من 

مهارة اللغة أكثر مستويات العالية. يف هذه احلالة، املهارات اآلخرين 

مشاركة يف التمكن من األفكار أو األفكار يف شكل للكتابة مفيد. 

أن الطالب  حيث هناك عالقة وثيقة جدا بني القراءة والكتابة، يف حني

 يف جمال نشاط الكتابة سوف تظهر زيادة نشاط القراءة.   

                                                            
)، ١٩٧٩(الطبعة األوىل، القاهرة: مكتبة النهضة املصرة، طرق التعلم الغة العربية. حممد عبد القادر أمحد، ٥

  ١٠٧ص. 
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  الفصل الثانى: تعريف التوكيد 

التوكيد هو تابع يذكر ىف الكالم لدفع ما قد يتومهه السامع مما ليس 

  ٦مقصودا.

قال فؤاد نعمة: التوكيد تابع يذكر ىف الكالم لدفع توهم قد حيمله 

  ٧الكالم إىل السامع.

التوكيد هو تكرير يراد به تثبيت أمر قال أيضا مصطفى حممد نوري: 

  ٨املكرر ىف نفس السامع.

 مثل:

ْرسَ  -  َكَتْبَت أَْنَت الدَّ

 َكَتَبْت َكَتَبْت الطَّالَِبُة اُلمَحاَضَرةَ  -

ُح نـَْفُسهُ  -  نَاَم الَفالَّ

ُب ُكلُُّهمْ  -   َجنََح الُطالَّ

                                                            
٦ Mahfudh Ichsan Al-Wina’I, Konsep Kitab Kuning (cet ١, Jakrta: PT Raja Grafindo Persada 

١٩٩٥), h. ١٣٢. 

  .كانفؤاد نعمة، نفس امل٧ 

  .٢١٧( الطبعة األوىل، فوستك عرف)،  ص. العربية امليسرة، مصطقى حممد نوري،  ٨
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الكاتب أيضا أن  بناء على تعريف العلماء النحو السابق، يستدل

التوكيد هو املؤكد السامع والتوكيد ينقسم إىل قسمني يعىن التوكيد اللفظى 

  والتوكيد املعنوى.

  :هأقسامالفصل الثالث: أمثلة التوكيد فى القران و 

 :أمثلة التوكيد ىف القران .١

 )١٥/٤٣(احلجر  .ْنيَ عِ مجَْ أَ  مْ ُدهُ عِ وْ َم َلمَ نَّهَ جَ  نَّ إِ وَ  -

 )٢٣/٣٦(املؤمنون  .نَ وْ َعدُ وْ ا تُـ مَ لِ  اتَ هَ يْـ هَ  اتَ هَ يْـ هَ  -

 )١٥/٣٠(احلجر  .نَ وْ عُ مجَْ أَ  مْ لُّهُ ُة كُ كَ ئِ مَال الَ  دَ جَ سَ فَ  -

يُن ُكلُُّه لِلَّ  -  )٨/٣٩ األنفال( .هِ َوَيُكوَن الدِّ

 )٢/٣١ البقرة( .ُكلََّها  َوَعلََّم آَدَم اَألْمسَاءَ   -

 )٩٣/ ١٢ يوسف( .َوأْتُوِين بَِأْهِلُكْم َأْمجَِعنيَ  -

 )١٢٣ /١١ هود( .َوِإلَْيِه يـُْرَجُع اَألْمُر ُكلُّهُ  -

  )٣/١٥٤ آل عمران( .ِإنَّ اَألْمَر ُكلَُّه لِلَّهِ   -

 )٣/١١٩ آل عمران( .َوتـُْؤِمُنوَن بِاْلِكَتاِب ُكلِّهِ  -
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 :  ينقسم إىل قسمني التوكيد .٢

  فظي:لالتوكيد ال . �ٔ 

  ٩حرفا.للفظ إمسا، أو فعال، أو ا التوكيد اللفظى يكون بإعادة

  ١٠لفظي ويكون بتكرار لفظ املؤكد.التوكيد ال

  مثل:

   ْكِذُب أََبًداأَ  الَ  الَ  -

 رُ يْـ زِ الوَ  رُ يْـ زِ الوَ  اءَ جَ  -

  ْسَتاُذ اُألْسَتاُذ ِىف اْلبـَْيتِ األُ  -

التوكيد اللفظى هو الذي يفيد إزالة مايف نفس السامع كم شبهٍة ويكون 

   بتكرار اللفظ مرتني وله ثالث صور:

 : توكيد اإلسم، والفعل األوىل:الصورة  ) أ

 .مٌ ادِ قَ  بُ كِ مْو الَ  بُ كِ مْو مثل توكيد اإلسم: الَ 

  اَء عليجَ  اءَ مثل توكيد الفعل: جَ 

  ب
                                                            

، (اجلزء الثاىن، دار املعارف مبصر), ص. العربية النحو الواضح ىف قواعد اللغةعلى اجلارم ومصطفى أمني،   ٩

١٤٠.  

  .فؤاد نعمة، نفس املكان ١٠
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  الصورة الثانية: توكيد اجلملة:  ) ب

 توكيد اجلملة الفعلية: -

  .دٌ الِ خَ  رَ ضَ حَ  دٌ الِ خَ  رَ ضَ مثل: حَ 

مجلة ( حضر خالد ) الثانية توكيد لفظي ال حمل له من 

  .اإلعراب

 توكيد اجلملة اإلمسية: -

 قٌ يْ نِ ُت أَ يْ ٌق البَـ يْ نِ أَ  تُ يْ مثل: البَـ 

  .مجلة ( البيُت أنيٌق ) الثانية توكيد لفظي ال حمل له من اإلعراب

  .ة. توكيد احلرف: وله طريقتانالصورة الثالث ) ت

  حرف مع ماكان قد أتصل به.الطريقة االوىل: أن يعود إىل  -

 .قائٌم. وال يقال: إّن إّن زيداً قائمٌ  مثل: إّن زيداً إّن زيداً 

أحرف إذا كان من   كر احلرف وحدهالطريقة الثانية: أن يذ  -

 .اجلواب هي: نعم، أو بلى، أو جري، أو أجل، أو أي، أو ال

  .بَ هَ ى ذَ لَ ى بَـ لَ بَـ  وْ ، أَ حُ وْ بُـ أَ  الَ  مثل: الَ 

  

  ل
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 التوكيد املعنوي: . ب

 - مجيع- كل  -عني -التوكيد املعنوى يكون بالكلمات اآلتية: نفس

  ١١وكلت (للمثىن).  كال عامة 

التوكيد املعنوي هو يكون بالكلمات اآلتية. يتمُّ بذكِر ألفاٍظ معّينٍة 

بعَد اإلسِم لتوكيِده، وقد حصرها النحويون يف " عني، ونفس، وكل، ومجيع، 

  وعامة، وكافة، وكال، وكلتا.

املعنوي يكون بألفاظ هى: النفس، والعني، وكل، ومجيع، التوكيد 

  ١٢وكال، وكلتا. وجيب أن يتصل كل منها بضمري يطابق املؤكد.

  مثل:

  ِسهِ فَ ِس نَـ رِّ مدَ ى الُ لَ سلمُت عَ  -

  مْ هُ سُ فُ نْـ أَ  بُ الَّ طُ الْ  حَ جنََ  -

 امَ هُ سُ فُ نْـ أَ  نِ َال جُ الرَّ  اءَ جَ  -

 امَ هُ نُـ يُـ عْ أَ  انِ تَ أَ مرْ الَ  تْ ائَ جَ 

 مْ هُ نُـ يُـ عْ أَ  الُ جَ الرِّ  اءَ جَ  -

                                                            
  فؤاد نعمة، نفس املكان.  ١١

  .١٣٩، املرجع السابق، ص. أمنيعلى اجلارم ومصطفى ١٢
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 عٌ مجَْ أَ  هُ لُّ كُ   بُ الرَّكِ  اءَ جَ  -

  نَ وْ عُ مجَْ أَ  مْ هُ لُّ كُ   الُ جَ الرِّ  رَ ضَ حَ  -

التوكيد املعنوى البد أن تتصل بضمري يطابق املؤكد. وفيما يلى شرح 

  موجز إلستعمال كل من األلفاظ:

 "نفس" و "عني"  ) أ

  املثىن واجلمع.تفردان مع املؤكد املفرد وجتمعان على وزن (أفعل) مع 

  مثل: 

 هُ تُ دَ يْ صِ قَ  هُ سُ فْ نَـ  رُ اعِ ى الشَّ قَ لْ أَ  -

 اهَ نُـ يْـ عَ  ةُ مَ اطِ فَ  تْ رَ ضَ حَ  -

 امَ هُ سُ فُ نْـ أَ  نِ َال جُ رَّ ال اءَ جَ  -

 امَ هُ نُـ يُـ عْ أَ  انِ تَ أَ مرْ الَ  تْ ائَ جَ  -

 مْ هُ نُـ يُـ عْ أَ  الُ جَ الرِّ  اءَ جَ  -

  .نَّ هُ سُ فُ نْـ أَ  اءُ سَ النِّ  تْ ائَ جَ  -

 "كال" و "كلتا"  ) ب

املثىن املذكر وكلتا لتوكيد املثىن املؤنث. وال تكونان كال لتوكيد     

  إال إذ أضيفتا إىل الضمري. للتوكيد
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   بَارَِعَتانِ  اامهَُ تَ لْ كِ    الَكاتَِبَتانِ ا أو مهَُ َال كِ   نِ َال جُ الرَّ  اءَ مثل: جَ 

 "كل" و"مجيع" و "عامة" ) ت

  مجيع أفراد املؤكد ى يؤكد �ذه األلفاظ ما يقتضى الشمول أ    

  أجزاءه.و 

  مثل:

 مْ هُ لُّ كُ   بُ اكَّ الُر  اءَ جَ  -

ُعَها قـَْلُب َواِحدُ  - يـْ
 األمَُّة الَعَربَِيُة مجَِ

 .(وعلى ذلك ال يصح أن نقول َحَضرَ مْ هُ تُـ امَّ عَ  مُ وْ القَ  رَ ضَ حَ  -

 ). هُ َعامَّتُ  دُ مَّ حمَُ 

وهذا كثريا ما جييئ بلفظ "أمجع" بعد "كل" لتقوية التوكيد.     

(وأمجعون أو  املذكر (ومجعاء) للمفرد املؤنثد فيؤتى (بأمجع) للمفر 

  ؤنث. مثل: أمجعني) جلمع املذكر (ومجع) جلمع امل

) وقد جياء نَ وْ عُ مجَْ أَ  مْ هُ لُّ كُ   ةُ كَ ءِ مَال الَ  دَ جَ سَ (فَ  عٌ مجَْ أَ  هُ لُّ كُ   بُ كِ الرَّ  اءَ جَ 

  .نَ وْ عُ مجَْ أَ  الُ جَ الرِّ  اءَ بلفظ (أمجع) غري مسبوق ب (كل). مثل: جَ 
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  الباب الثالث

  طريقة البحث العلمى

  

 المجموع الكلى : ولالفصل األ

  وع الكلى هو: معند سحرسيمي اركنتو ا�

Populasi adalah keseluruhan subyek atau sumber data penelitian apabila 

peneliti ingin meneliti semua elemen yang ada dalam suatu wilayah, maka 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. ١ 

من املواد للبحث العلمى إذا  ار ا�موع الكلى هو كل ما يكون مصداملعىن: 

أن يبحث العناصري املوجودة ىف الوالية فيكون ما حبثه البحث  الباحث اراد

  الكلى. 

  ى، قال: ويرى سوغيونو رأيا اخر ىف ا�موع الكل
 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari  obyek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.٢ 

املعىن: ا�موع الكلى هو الدائرة العامة الىت تتكون من مصدر املواد الىت كانت 

  له امتيازات وصفات معينة اثبتها الباحث لدراسة و استنتاجها. 

                                                            
١ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, ١٩٩٢), h. ١٠٢.  

٢ Sugiyono, Metode Peneitian Pendidikan, (Cet. VII; Bandung: CV. Alfabeta, ٢٠٠٨), h. ١١٧  
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قول الباحث أن ا�موع الكلى هو كل يمما سبق لنا من التعريفات فأن 

 ىع الكل، وىف هذه البحث الذى يكون ا�مو يشيئ قام عليه البحث العلم

ة تسو أدده  مباو لوكو باب اخلري بىف املدرسة العالية  ىنالثا فصلبال طالبهو ال

  وثالثون تلميذا. 

 العينة النموذجية: الفصل الثانى

  قال سوغيونو أن العينة النموذ جية هي: 
 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi.٣ 

املعىن: العينة النموذجية هي جزء من أجزاء ا�موع الكلى الذى متتاز به. وىف 

منهم العينة  الباحث أخذيالذين  طالبتعيني عدد مصدر املواد أو عدد ال

  النموذجية فقال سحرسيمي اركنتو مبا يلى: 
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 ٣٠-٢٠٪ 

atau lebih sebagai sampel.٤ 

                                                            
 ٩١نفس املرجع، ص. سوغيونو،   ٣

   ١٠٨اركنتو، املرجع السابق، ص.  سحرسيمى  ٤
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املعىن: إذا كان مصدر املواد أقل من مائة شخص فهو األفضل أن أخد كلهم 

و ا�موع الكلى. وإن كان عدد مصدر املواد اكثر ويكون البحث حبث العدد أ

تار منهم بني عشرين ىف املائة إىل ثالثني ختمن مائة شخص فعلى األحسن أن 

  ىف املائة فأكثر ليكون العينة النموذجية. 

باب ىف املدرسة العالية  ىنالثا ىف الفصل طالبومن املعروف أن عدد ال

عله الباحث جيفيكون ا�موع الكلى  وثالثون تلميذا ستةهي  مباو لوكو اخلري ب

  عينة النموذجية.امل

  أدوات البحث العلمى :الفصل الثالث

    شرح سحرسيمي اركنتو عنها حيث قال: 
Instrumen penelitian adalah alat untuk memperoleh data, 

 atau ini harus   dipilih sesuai dengan data yang diinginkan. ٥ 

املعى: أدوات البحث العلمى وسائل حلصول على املواد. وهذه الوسائل الىت 

  اختارها الباحث مناسبا بنوع احملتاجة. 

  علومات هي: جلمع امل ستعملها الباحثيومن أدوات العلمى الىت 

  

                                                            

  جعنفس املر   ٥
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 ستخدمها الباحث جلمع املعلوماتياألسئلة هي أدوات  ) أ

  ىف اجلملة التوكيد أسلوب فهمىف  طالبعن مهارة ال

دليل املقابلة وهي أدوات استعملها الباحث جلمع املعلومات مبقابلة  ) ب

 املستجيبني عن ما يتعلق بالبحث 

 طريقة جمع المواد :الفصل الرابع

  قوم الباحث ىف مجع املواد بطريقتني مها:ي

بقراءة  علوماتمع الباحث املجيهو أن  (library research)البحث املكتىب  . �ٔ 

الكتب واملراجع املتعلقة �ذا البحث. واألسلوب الذى استخدمها الباحث 

 ىف هذا الصدد هي: 

نقل الباحث األراء من الكتب واملراجع مباشرة ي، هو أن ةالنقل املباشر  -

 دون أن يغري السياق. 

راء العلماء والكتاب بزياذة أنقل الباحث يالنقل غري املباشرة هو أن  -

 ىن. عأونقصها دون أن ختالف املاجلملة 

قوم الباحث جبمع املواد غري ما يهو أن   (field research) البحث امللعىب  . ب

 يأتى:
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متحان وميتحن �ا الباحث  جلمع وهى أسئلة اإل test)( إلختبارا -

التوكيد ىف  أسلوب الثاين يف فهم فصلال طالبعن مهارة  علوماتامل

 مبا.و لوكو املدرسة العالية مبعهد باب اخلري ب

 فصلال طالب يقاف �ا ملعرفة العوامل اليت تؤثر )interview(املقابلة  -

التوكيد ىف املدرسة العالية مبعهد باب اخلري  أسلوب الثاين يف فهم

 .مباو لوكو ب

اليت جيمع فيها الباحث  هي الطريقة )dokumentasi(طريقة الوثيقة  -

سيأخذ  بتسجيل األشياء اليت تتعلق مبسائل البحث. علوماتامل

ومكمالت املدرسة وغريها  عن أحوال املدرسة واملباين واداملالباحث 

 .من األشياء اليت تتعلق مبباحث هذه الرسالة

باملراقبة  علوماتالطريقة مجع امل هي )observasi(  طريقة املالحظة -

التوكيد ىف  أسلوب الثاين يف فهم فصلال طالباملباشرة على مهارة 

 .مباو لوكو املدرسة العالية مبعهد باب اخلري ب
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 طريقة تحليل المواد  :الفصل الخامس

الباحث هي الوصف الكمي الذى  احتليل املواد الىت احتاجت إليه

  العرض. و  القيم املعدل يستعمل االحصاء الوصفى، مثل: يبحث عن

 = 	�� :  القيم املعدل
∑��

�
  

 

Keterangan 

��	 		=  Mean yang kita cari 

∑��	= Jumlah dari hasil perkalian antara Midpoint dari masing-masing 

interval, dengan frekuensinya  

�      =  Number of Cases٦ 

  :حيث

Mx     = رجة الدمعدل  

  مجلة حاصل الضرب من كل جمموع=    �∑

N      =مجلة العينة 

F:   العرض
P x 100%

N


      
P  = املائويةالقيمة             

    F = تكرار األجوبة 

٧N =     عدد املستجيب  

                                                            
٦ Anas Sudjono, Pengantar  Statistik Pendidikan,  Jakarta: (PT. Raja Grafindo Persada, 

٢٠٠٧),  h. ٨٥  

عجنفس املر  ٧  



٢٧ 
 

 الباب الرابع

 نتائج البحث

 

 المدرسة العالية اإلسالمية باب الخير بلوكمبا عن لمحة :الفصل األول

وتسعني   سنة ألف وتسعمائة وسبعال ىفيناير من  باب اخلري معهد

مبا، وكل عملية و لوكو الذى ميكث يف الشارع عبد اجلّرب رقم ثانية وعشرون ىف ب

  متكث يف املسجد باب اخلري.  

ببحث   ويطّبق  تربية العامي عهد حضنه األستاذ صاحل جونيداملهذا 

نشوء تربية بيعايش    �ذ النظام اليسطتيع أنالقران والكتب وغري ذلك. 

  رفاهة املدرس ركود.منحة  القومى حىت نضب الطالب و

ثبعة  تاريخالىف و منغلووا" أن يواصل هذا املعهد،  ج عبد اهللاا احلعلى املبادرة "

الذى ميكث  ١٩٨٥ نيسنة ألف وتسعمائة ومخس وثبعالىف  يناير من وعشرون

 Panitia Pemikir Pembangunan“   مبا، فتألفو لوكو ىف ب   UNIZALىف العمارة 

Pesantren Babul Khaer”     فسر طهري دينغ"رئيسه حممد".  

�ا  روبية، مث إشرتوا مخسة أالف  حوىل نحةامل أما املشرتكون فجتمعوا مبلغا منو 

  كلوميمي.     هكتار ىف ١،٨٠بالواسع  بقعةال
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مبا إستلم الطالب و الطالبات و لوكو ىف السنة األوىل، معهد باب اخلري ب

لرمسية رجه شائع ىف اجلامعات اخمتبعددهم أربعة وأربعون طالبا، حىت األن 

  أيضا يكون بوليس وجندى وغري ذلك. همالرمسية، وبعض غريو 
 

  مباو لوكو تنظيم هيئة المدرسة العالية باب الخير ب .١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  رئيس المدرسة

 الدين  س.أغمشس 

  ويل الفصل األول

 س.بد.إ  ،يرمانوهس

 الفصل الثالثويل 
علوم بقسم ال

  الطبيعة
 

الدكتوراندة سورتى 
  س.بد.إ ،حفد

 

  نائب رئيس المدرسة

 مير اأريأنتو ك

وىل الفصل الثاىن 
علوم بقسم ال

  الطبيعة
 

   س.بد.إِمسريانى، 
 

 ولي الفصل

وىل الفصل الثاىن 
علوم بقسم ال

 اإلجتماع
 
 س.بد.إحاسونى، 

وىل الفصل الثالث 
علوم بقسم ال

  اإلجتماع
  
 نور الحكمة،

  س.بد.إ
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 أحوال المدرسين .٢

املدرس من األدوات اهلامة يف العمليات الدراسية ولذلك  إىل املدرس 

املتخصص الذي جييد املواد الدراسية املراد تدريسها. املدرس اخليايل ال 

يستطيع أن يقوم يتصرف مدرسا فحسب بل يتصرف كذلك مؤدبا ومهذبا 

ر هام التالميذ والتلميذات يف املدرسة. وجود املدرس يف حرم املدرسة ذو دو ب

  يف العمليات الدراسية ألن املدرس من وسائل لنقل العلوم إىل التالميذ.

بناء على الوثيقية، عدد املدرسني يف املدرسة العالية مبعهد باب اخلري 

   كما يلي:   مباو لوكو ب

  

  القائمة األولى

  مباو لوكو مبعهد باب اخلري ب أحوال املدرسني يف املدرسة العالية

  ٢٠١٣- ١٠١٢للعام الدراسي 

الر  اإلسم املادة التقرير

 قم

املدرسة رئيس س.أغ ،مشس الدين -   ١ 

نائب رئيس  ةرياضي مير اأريأنتو ك   ٢ 



٣٠ 
 

 املدرسة
 

 مدرسة
  فقه  . �ٔ 

 القرآن  . ب

  احلديثو 

 علم تفسري  . ت

جة جمديانةااحلالدكتوراندة   ٣ 

 

 مدرس
  أصول الفقه  . �ٔ 

أخلق   . ب

 تساوف

ج محسحا احلالدكتوراندوس   ٤ 

الفصل  ويل

 الثالث

أقيدة   . �ٔ 

  وأخالق

 Mulok  . ب

س.بد.إ ،الدكتوراندة سورتى حفد  ٥ 

س.أغ ،حممد أسدار اللغة العربية مدرس  ٦ 

ةج مسرتى رندا احل الدكتوراندوس الفن الثقافة مدرس  ٧ 

ل.س س.بد.إ ،ج فتح الدينا ح Pkn مدرس  ٨ 

ةمدرس س.بد ،جة سعودةاح اإلندونيسيا اللغة   ٩ 

ةمدرس   اللغة العربية  . �ٔ  

 علم احلديث  . ب

س.بد.إ ،وحدة طيب  ١٠ 

س س. س.بد ،إحدر زيةياللغة اإلجنل مدرس  ١١ 

س.بد ،ميوإن فيزياء مدرس  ١٢ 



٣١ 
 

وىل الفصل 

الثاىن ىف علم 

 الطبيعة 

 

 تاريخ اإلسالم

 

 

س.بد.إ ،أنسر سوىناح  

١٣ 

وىل الفصل 

الثاىن ىف علم 

 اإلجتماع

  

  ةرياضي

 

س.بد.إ ،مسرياىن  

١٤ 

ةمدرس س.بد ،ريناو س بيولوجيا   ١٥ 

س.بد ،سهب الدين كيمياء  مدرس  ١٦ 

س.بد ،حممد جفر بيولوجيا  مدرس  ١٧ 

س.أغ ،ردو م تاريخ اإلسالم  مدرس  ١٨ 

س.بد ،موسدر إقتصاد مدرس  ١٩ 

س.بد ،ج عبد احلميدا ح علم اإلجتماع  مدرس  ٢٠ 

 ٢١ الدكتوراندوس مشس الرجال جغرافيا مدرس

وىل الفصل 

 األوىل

TIK س.بد.إ  ،ريمانهو س  ٢٢ 

ةمدرس س.بد ،أغوستينا كيمياء    ٢٣ 

ةمدرس  ٢٤ الدكتوراندة هسريان التاريخ  

ةمدرس  ٢٥ الدكتوراندة هدجية اإلندونيسيا اللغة  

 مدرس
Penjaskes ٢٦ الدكتوراندوس شفرو الدين 
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ةمدرس س.بد ،مرهني اإلندونيسيا اللغة    ٢٧ 

الةالدكتوراندوس أمبو  فيزياء  مدرس  ٢٨ 

س.بد ،أنسر زيةياللغة اإلجنل  مدرس  ٢٩ 

  مبا.و لوكو إدارة معهد باب اخلري ب مصدر املواد:

  الطالبأحوال  .٣

عنصر من عناصر الرتبية الىت تعني يف تنفيذ الرتبية. فالطالب  الطالب

عددهم  ،مباو لوكو عهد باب اخلري بمبوالطالبات الذين يتعلمون يف املدرسة العالية 

وثالثون  ستةطالبا وطالبة والباحث خيتار الفصل الثاين الذي عددهم  ٩٢

  كالعينة النموذجية.   ) طالبا٣٦(

  

  القائمة الثالنية

مباو لوكو ىف املدرسة العالية مبعهد باب اخلري ب أحوال الطالب  

٢٠١٣ - ٢٠١٢سنة    

  الفصل  رقم
  الطلبة

  عدد
  طالبة  طالب

١٩  ١٠  ٩  ١  ١  
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٣٦  ١٧  ١٩  ٢  ٢  

٣٧  ٢٤  ١٣  ٣  ٣  

  ٩٢  ٥١  ٤١  ا�موع  

 

  أحوال الوسائل المدرسية .٤

  القائمة الثالثة

  أحوال الوسائل املدرسية

  ٢٠١٣-٢٠١٢ مباو لوكو باب اخلري بيف املدرسة العالية مبعهد 

  البيان  ا�موع  الغرف  الرقم

  جيدة  ١  غرفة رئيس املدرسة  .١

  جيدة  ١  غرفة املدرسني   .٢

  جيدة  ١  الغرفة اإلدارية  .٣

  جيدة  ٨  الفصول  .٤

  جيدة  ١  غرفة احلواسيب  .٥
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  جيدة  ١  املكتبة  .٦

  جيدة  ١  غرفة الصحة  .٧

  جيدة  ١  غرفة اهليئة  .٩

  جيد  ١  املعمل  .١١

  جيد  ١  املسجد  .١٣

بناء على اجلدول السابق نرى أن الوسائل املتوفرة كافية خاصة يف 

الدراسي سيتحقق الوسائل اليت تتعلق بالعمليات الدراسية حيث أن الغرض 

 بتوفر الوسائل الدراسية.

فى  التوكيد أسلوب فهممهارة طالب الفصل الثانى فى : الفصل الثانى

  مباو لوكو باب الخير ب بمعهد لعاليةالمدرسة ا

التوكيد ىف املدرسة العالية  أسلوب ب الفصل الثاىن يف فهمملعرفة مهارة طال

. ومن التوكيد متحان وفقا للمادةباإل مبا، قام الكاتبو لوكو ب اخلري بعهد بامب

 نتائج املمتحنني كما يلي: متحان حصل الكاتباإل
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  رابعةالقائمة ال

  التوكيد ىف  أسلوب طالب الفصل الثاين على مهار�م ىف فهم إمتحان نتائج

  مبا.و لوكو مبعهد باب اخلري ب املدرسة العالية 

 

  النتيجة  القسم  االسم  الرقم

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

٧  

٨  

٩  

١٠  

١١  

Faradillah Putri  

A.Besse Ratnasari  

Ayu Nurvita Jerana 

Mahbuba 

Intan Purnamasari 

Wahyuni Anri 

Nur Azizah Ramadhani 

Fachraeni Usman 

A.Muh Alif 

Awal Wahyudi 

A.Nur Magfirah 

  علم الطبيعة

  علم الطبيعة

  علم الطبيعة

  علم الطبيعة

  علم الطبيعة

  علم الطبيعة

  علم الطبيعة

  علم الطبيعة

  علم الطبيعة

  علم الطبيعة

  علم الطبيعة

٦٠  

٩٥  

٩٥  

٧٠  

٧٠  

٧٠  

٨٠  

٧٠  

٨٥  

٧٠  

٨٠  
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١٢  

١٣  

١٤  

١٥  

١٦  

١٧  

١٨  

١٩  

٢٠  

٢١  

٢٢  

٢٣  

٢٤  

٢٥  

٢٦ 

٢٧  

Muh.Agus Sahran 

Muh.Safri 

Syamsul Kamar 

Siti Jayanti 

Khaerunisa 

Mu’jizat 

Muhammad Khaeril 
Ma’rif 

Rahmi Islamiyah 

Jihad Muhammad JR 

Ismail Muhlis 

Muh A.Nurhidayat 

Asmaul Husna’ 

ABD Wahid 

Agus Rahmat 

Agus Salim 

Amrillah Ahmad Johari 

  علم الطبيعة

  علم الطبيعة

 علم الطبيعة

 علم الطبيعة

 الطبيعةعلم 

 علم الطبيعة

 علم الطبيعة

 علم الطبيعة

 علم الطبيعة

 علم الطبيعة

 علم الطبيعة

  علم الطبيعة

  علم االجتماع

  علم االجتماع

  علم االجتماع

  علم االجتماع

٦٠  

٨٠  

٧٠  

٨٥  

٧٥  

٧٠  

٧٥  

٧٠  

٧٠  

٦٥  

٨٠  

٧٥  

٧٠  

٨٥  

٨٥  

٧٠  
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٢٨  

٢٩  

٣٠  

٣١  

٣٢  

٣٣  

٣٤  

٣٥ 

٣٦  

Aswan 

Dian Arnita 

Irma Erviana 

Jusriandi 

Karmila 

Khaeril Muslich 

Milawati 

Silvana Dewi  

Muh Asran B  

  علم االجتماع

  علم االجتماع

  علم االجتماع

  علم االجتماع

  علم االجتماع

  علم االجتماع

  علم االجتماع

 علم االجتماع

  االجتماععلم 

٦٠  

٩٠  

٧٥  

٦٠  

٧٠  

٨٠  

٦٥  

٧٠  

٦٥  

مبعهد  طالب الفصل الثاين ىف املدرسة العالية إمتحانمصدر املواد : نتائج 

  .٢٠١٣ يناير ٢٨يوم الثالثاء،  مباو لوكو ب باب اخلري

  

النتائج من القائمة السابقة، فقدم الكاتب القائمة التوزيعية كما ملعرفة معدل 

  يلي :

  خامسةالقائمة ال          

 أسلوب فهمطالب الفصل الثاىن ىف  قائمة احملاسبة لبحوث عن معدل مهارة

  مباو لوكو باب اخلري ب مبعهد لعاليةىف املدرسة ا التوكيد



٣٨ 
 

Fx F X 

١٩٠  

٩٠  

٣٤٠  

٤٠٠  

٣٠٠  

٩١٠  

١٩٥  

٢٤٠  

٢  

١  

٤  

٥  

٤  

١٣  

٣  

٤  

٩٥  

٩٠  

٨٥  

٨٠  

٧٥  

٧٠  

٦٥  

٦٠  

∑fx = ٢٦٦٥ N = ا�وع ٣٦ 

مهارة طالب الفصل الثاىن ىف  القائمة املذكورة، نعرف أن معدل مبناسبة عن

  :. باستعمال الرمزمباو لوكو باب اخلري ب مبعهد لعاليةىف املدرسة ا التوكيد أسلوب فهم

 

��لذلك :  =
∑��

�
=

����

��
= 	��,��  
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م فهيف  الثاين لصفال بطالرة أن أنواع مها وضح يليمن حماسبة املذكورة، 

  كما يلي: ،باب اخلريعهد مباملدرسة العالية ىف  التوكيدأسلوب 

 = ممتاز   ١٠٠ -٩٠ .١

 = جيد جدا  ٨٩ -٧٥ .٢

 = جيد  ٧٤-٦٠ .٣

 مقبول=    ٥٩-٤٠ .٤

  راسب =    ٤٠> .٥

م فهيف الثاين  لصفب المهارة طال بناء على احملاسبة القدمية نعرف أن

  .ةدرجة جيد يكون مباو لوكو ب باب اخلريعهد مبيف املدرسة العالية  التوكيدأسلوب 

 ستطيعفيه، ي التوكيد أسلوب مفهتسهيل أن معرفة مهار�م يف لتوضيح أو ل

 لنا أن نراه يف القائمة املئوية اآلتية:

  السادسةالقائمة 

يف املدرسة  التوكيد أسلوب فهمالثاين يف  لصفب الوية على مهارة طالئالنسبة امل

  :كما يلى  مباو لوكو ب باب اخلريعهد مبالعالية 

  المئوية F  مقايس  مرتبات  الرقم

  %٣٣ ,٨   ٣  ١٠٠- ٩٠   ممتاز  ١



٤٠ 
 

  %١١ ,٣٦  ١٣  ٨٩- ٧٥   جيد جدا  ٢

  %٥٥ ,٥٥  ٢٠  ٧٤- ٦٠   جيد  ٣

  -  -  ٥٩- ٤٠   مقبول  ٤

  -  -      ٣٠<  راسب  ٥

  %١٠٠  ٣٦  ا�موع

عهد مب يف املدرسة العالية طالب الفصل الثاىن إمتحانمصدر املواد: نتائج 

  مبا.و لوكو ب باب اخلري

تعمل الدرجة املئوية يف القائمة السابقة، نعرف أن سمن اجلدول اليت ي

عهد مب  يف املدرسة العالية الفصل الثاىن  بطالالدرجة املئوية من جناح مستوى 

% جيد جدا ١١, ٣٦% ممتاز و ٣٣, ٨ ووه التوكيد أسلوب باب اخلري ىف فهم

  .% جيد٥٥, ٥٥و 

ىف  أن مهارة طالب الفصل الثاىن لسابقة عرف الكاتبعلى القائمة ا بناء  

جة مبا يعىن يف در و لوكو هد باب اخلري بعمبدرسة العالية التوكيد ىف امل أسلوب فهم

  جيدة.

 



٤١ 
 

التوكيد  أسلوب الثانى في فهمالفصل الثالث:العوامل التي تؤثر طالب الفصل 

  مبا.و لوكو باب الخير بمعهد ب المدرسة العاليةفى 

 العوامل املؤيدة .١

ىف املدرسة  طالب الفصل الثاىنكما سرد من قبل أن صورة مهارة 

سيقدم وحتصيلهم الدراسي  التوكيديف فهم  العالية اإلسالمية مبعهد باب اخلري

العالية  املدرسةىف  يف فهم التوكيد طالب الفصل الثاىنتؤيد  عوامل  الباحث

  .باب اخلريعهد اإلسالمية مب

باب اخلري أن ، رئيس املدرسة العالية مبعهد مشس الدينقال األستاذ 

 يف فهم اللغة العربية هي البيئة املعهدية حيث أن العوامل اليت تؤيد الطالب

إال  الطالب لن خيدمواكان املدبر  ،كل يوميستخدمون اللغة العربية   الطالب

اللغة اإلجنلزية. ولذلك طبق الطالب مادرسوا يف  إذا استخدموا اللغة العربية أو

  ١.الفصل

ىف املدرسة العالية اللغة العربية  أيضا األستاذة حاسوىن أنسر  تكما قال

الطريقة الطالب يف فهم اللغة العربية هي  رمبعهد باب اخلري أن العوامل اليت تؤث

                                                             
١ Syamsuddin, Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Babul Khaer, Wawancara, tanggal 

٢٩ Januari ٢٠١٣ 



٤٢ 
 

افة إىل يف اشرتاك الدراسة وإض طالبحىت تشجع ال املدرساليت استخدموها 

يف الدراسة حىت يتحمسوا وحياولوا كل  ذلك أن تكون بني الطالب يناقشون

   ٢.واحد منهم أن يتفوق على اآلخرين

 تؤثرأن العوامل اليت  وحدة طيبزيادة عن ذلك قالت األستاذة 

 واحلوار  خلطابة العربيةاأنشطة لغوية مثل تدريب احملاضرة و هي وجود  الطالب

  ٣.التوكيد أسلوب فهم العريب وكذلك تدربوا يف التكلم ىف حىت تدرب الطالب

ومن الشروح أن من العوامل الىت تؤثر طالب الفصل الثاىن ىف فهم 

  هي: مبعهد باب اخلرياإلسالمية  التوكيد ىف املدرسة العالية 

، حبيث جيب على العريب يف التكلم الطالب ة اليت تؤثراللغوي البيئة  . �ٔ 

 الطالب أن يتكلموا باللغة العربية كل وقت ماداموا ىف املعهد.

اللغة العربية ىف التعليم اللغة العربية كثرية حىت  طريقة الىت إستعملها املدرس  . ب

يتحمس الطالب، هذا مثل وجد الكاتب نتيجة املقابلة مع املدرس اللغة 

 العربية، فيما يلى: 

                                                             
٢ Haswani Ansar, Guru Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Babul Khaer, Wawancara, 

tanggal ٣١ Januari ٢٠١٣ 
٣Wahidah Toyyib, Guru Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Babul Khaer, Wawancara, 

tanggal ١ Februari  ٢٠١٣ 



٤٣ 
 

طريقة شرح املادة، هى أن يعرف املدرس تعريف التوكيد ويشرح   )١

بإتيان األمثلة تقسيمه مث يعطيه األمثلة وبعد أن يبني املادة للطالب 

 األخرى.

الىت �تم مبهارات ، هذه الطريقة استعملها املدرس طريقة القواعد )٢

 القراءة والكتابة. 

قراءة النصوص ، استعملها املدرس ليفهم الطالب بطريقة الرتمجة )٣

 ويعينون اجلملة الىت فيه التوكيد.

  .واحلوار واخلطابة العربيةكاحملاضرة    التدريبات اللغوية  . ت

 قةالعوامل املعو  .٢

طالب الفصل  حبيث تعوق العوامل املؤيدة، فيه عوامل عائقة جبانب

من  .مباو لوكو عهد باب اخلري بىف املدرسة العالية مب التوكيد أسلوب ىف فهم الثاىن

طالب الفصل أن العوامل اليت تعوق الدين  مشس األستاذ قة قالعو العوامل امل

هي مبا و لوكو التوكيد ىف املدرسة العالية مبعهد باب اخلري ب أسلوب الثاىن ىف فهم

طالب الفصل الثاىن ىف املدرسة العالية مبعهد باب اخلري صعوبة بعض 

يدرسوا اللغة العربية قبل أن  املتخرجني من املدرسة املتوسطة احلكومية الذين مل

حىت يصعب عليهم  باب اخلرييواصلوا دراستهم إىل املدرسة العالية مبعهد 



٤٤ 
 

، وجبانب ذلك التوكيد أسلوب اشرتاك الدروس العربية وكذلك يف اشرتاك وفهم

مل تكن للتالميذ ثقة بالنفس يف التكلم باللغة العربية أل�م خافوا أن يسقطوا 

  ٤ند الكالم.من اخلطأ واللحن ع

طالب أن العوامل اليت تعوق  األستاذ فتح الدين إضافة إىل ذلك قال

 مها التوكيد ىف املدرسة العالية مبعهد باب اخلري أسلوب يف فهمالفصل الثاىن 

افوا من اخلطأ ثقة النفس يف التكلم باللغة العربية أل�م خ مالديهم الطالب

واللحن عند الكالم، وبعض الطالب يتفكرون أن اللغة العربية صعبة حىت مييلوا 

   ٥.إىل اللغة األخرى كللغة اإلنكليزية  ملهرب األخرى 

طالب الفصل الثاىن ىف املدرسة ومن الشروح أن العوامل اليت تعوق 

  هي: التوكيد أسلوب يف فهممبا و لوكو العالية مبعهد باب اخلري ب

طالب الفصل الثاىن ىف املدرسة العالية مبعهد باب اخلري صعوبة بعض   . �ٔ 

املتخرجني من املدرسة املتوسطة احلكومية الذين مل يدرسوا اللغة  مباو لوكو ب

 العربية قبل.

                                                             
٤Syamsuddin,  Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Babul Khaer, Wawancara, tanggal 

٢٩ Januari ٢٠١٣ 
 
٥ Fatahuddin,  Guru Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Babul Khaer, Wawancara, tanggal ١ 

Februari  ٢٠١٣. 



٤٥ 
 

النفس يف التكلم باللغة العربية أل�م خافوا من ة ثق مالديهم بعض الطالبو   . ب

 اخلطأ واللحن عند الكالم.

الطالب يتفكرون أن اللغة العربية صعبة حىت مييلوا إىل اللغة األخرى  وبعض   . ت

 كللغة اإلنكليزية  ملهرب األخرى.

  



 
 

٤٥ 

  الباب الخامس

  الخاتمة

  الخالصات  .١

 أسلوب يف فهم طالب الفصل الثاىنبعد أن سردت الباحث عن مهارة 

فيمكن أن تسحب  مباو لوكو باب اخلري بعهد مب ىف املدرسة العاليةالتوكيد 

  اخلالصات أن:

عهد مب التوكيد ىف املدرسة العالية أسلوب يف فهم طالب الفصل الثاىنالنتائج  .١

 "ةمبا تكون يف درجة "جيدو لوكو باب اخلري ب

املدرسة التوكيد ىف  أسلوب يف فهمطالب الفصل الثاىن العوامل اليت تؤثر  .٢

 ينقسم إىل قسمني:  ،مباو لوكو باب اخلري بعهد مبالعالية 

طريقة الىت الو  العوامل املؤيدة هي البيئة اللغوية يف احلديث العريب،  . �ٔ 

والتدريبات اللغوية   الطالب،حىت يتحمس  يستعملواها املدرسني

 .واحلوار واخلطابة العربيةكاحملاضرة 

صعوبة بعض طالب الفصل الثاىن ىف املدرسة  العوامل العائقة هي  . ب

مبا املتخرجني من املدرسة املتوسطة و لوكو العالية مبعهد باب اخلري ب

 لديهمما بعض الطالبو  ،مل يدرسوا اللغة العربية قبل احلكومية الذين



٤٦ 

التكلم باللغة العربية أل�م خافوا من اخلطأ واللحن عند ثقة النفس يف 

ة حىت مييلوا إىل وبعض الطالب يتفكرون أن اللغة العربية صعب ،الكالم

 .لغة اإلنكليزية  ملهرب األخرىاللغة األخرى كا

 

  اإلقتراحات .٢

فهم يف الثاين  صلفام الكاتب بالبحث عن مهارة الطالب البعد أن ق

. ففي الفصل، يريد الكاتب باب اخلريعهد مب املدرسة العاليةيف التوكيد أسلوب 

  أن يقدم اإلقرتاحات كما يلى:

أرجوا من حضور هذه الرسالة العلمية يستطيع أن يساعد املدرس يف تنمية   . �ٔ 

 مهارة الطلبة لتعليم اللغة العربية.

يرجى ملدرس اللغة العربية أن يقوم بالتقومي التعليمي ملعرفة مستوى قدرة   . ب

 طلبة يف فهم مادة اللغة العربية السيما يف علم النحو.ال

يرجى ملدرس اللغة العربية اإلبتكار يف إختيار الطرق التعليمية املالئمة ملادة   . ت

 اللغة العربية. وينبغي له أن يستعمل الطرق املختلفة إبتعادا عن سأم الطلبة.
 



٥٧ 
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٥٨ 
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