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الرسالةأصلةبحالتصري

بّني الباحث أن هذه الرسالة هي نتيجة من عمله بالنفس، إذا  
مساعدة كانت توجد يف يوم آلخر أ

الشهادة اليت ناهلا بكلها أوبعضها، فهذه الرسالة و الشخص اآلخر
.الباحث باطلتان للحكم
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ه١٤٣٣رمضان١٣
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موافقة المشرفين

رقم , حممد نور قاليمالرسالة املقدمة من الطالب هذهطالع علىإلبعد ا
دراسة عن مهارة تالميذ الفصل :مبوضوع, ٢٠٢٠٠١٠٨٠٢٢/ت: التسجيل

الجمل العربية الحادى عشر في معرفة االسم بالنظر الى نوعه و تطبيقه في 
، الالزمة رأينااالصالحاتءجراإوبعد .بالمدرسة العالية عائشية سنغومناسا غوا

ا, املطلوباستوفت الشروط العلمية على أن الرسالة املذكورة قدنيحنن املشرف
.لتقدميها للمناقشةصاحل

م٢٠١٢أغوستوس ١, مكاسر
ه١٤٣٣رمضان ١٣

المشرف الثانىالمشرف األول

أ،م.سوري،س سمش.دف.الدكتور احلاج شهرالدين عثمان، م
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عتماد على الرسالةاال
: الرقم اجلامعينور قاليم،حممد : هذه الرسالة املقدمة من الطالب

دراسة عن مهارة تالميذ الفصل احلادى عشر يف "كاناليت  ،٢٠٢٠٠١٠٨٠٢٢/ت
سنغومناساعائشيةباملدرسة العالية العربيةةيف اجلملمعرفة االسم بالنظر اىل نوعه وتطبيقه 

قد ناقشتها جلنة املناقشة لكلية الرتبية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية اليت " غووا
١٤٣٣شوال١٣املوافق للتاريخ م ٢٠١٢أغوسطوس٣١اإلثنني التاريخ مكاسر ىف اليوم 

الرتبية اإلسالمية سرجانا درجة قد قبلت الستيفاء بعض الشروط املطلوبة للحصول على ،ه
.كلية الرتبية بإصالحاتيف قسم اللغة العربية ب

:جلنة املناقشة
)(. أغ.م.كتوراندوس هادنجالد :الرئيس

)(. إ.فد.م,.أغ.س, راىف:السكرتري 
)(. أ.م, األستاذ الدكتور احلاج صرب الدين غرجناج:املناقش األول
)(. فد.م,.ل ج. الدكتور احلاج حممد أمرى:املناقش الثاىن

)(.فد.مالدكتور احلاج شهرالدين عثمان،: األولاملشرف
)(.أ،م.سوري،س سمش: املشرف الثاين

ه١٤٣٣ذو القعده ٢٥\م ٢٠١٢أكطوبر ١١, خامسمكاسر، 
اإلسالمية عالء الدينكلية الرتبية جبامعة
احلكومية مكاسر

العميد

أغ.م, الحج صالح الدين. الدكتور
٠٠١١١٩٨٥٠٣١٩٥٤١٢١٢: رقم التوظيف 
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كلمة تمهيدية

بسم اهللا الرحمن الرحيم
هللا وحده ال شريك له محدا يقرّبنا إىل رضوانه وهو الذى عّلم اإلنسان احلمد

مامل يعلم وخصنا باللغة العربية، ويسر لنا خدمتها ىف هذه الدنيا، والصالة والسالم 
على سيدنا حممد النيب العريب املصطفى صالًة تُزّلفنا إىل جنته والذى كان أفصح 
، وحفظها برسالته خالدة، مادام اإلنسان 

يان، واستمرت احلياة، وارض اللهم عن الصحابة الكرام الذين أوتوا احلكمة والب
هم اهللا عنا، وعن لغة القرآن، وعن اإلسالم، خري وحفظوا السنة والقرآن، فجزا

.اجلزاء
كن من هللا سبحانه وتعاىل على ما أعطاين من اهلداية والتوفيق حىت أمتحلمد ا

إكمال كتابة هذه الرسالة البسيطة، حيث أنه شرط من الشروط املطلوبة للحصول 
تدريسالدين اإلسالمية احلكومية ىف كلية الرتبية بقسمعلى سرجانا جامعة عالء

. اللغة العربية
لكرام مل استطع أن أكتب هذه الرسالة البسيطة دون مساعدة أساتذيت اإنين

هذه األحباء مساعدة كثرية حىت أمتمت كتابةئىأصدقا
كتابتها بعد  واحلق أقول أنه لو , الرسالة

قنت أّن هذه الرسالة بعيدة عن الكمال غريبة عن تولو كانت بصورة بسيطة وا
.الذوق اللغوى السليم لقلة الكفائة الىت ملكتها



و

طيبة ألعّرب عن عظيم شكري وحتية مباركة للذين علموين وهذه فرصة مهمة
:وارشدوين وشّجعوين طوال عملي ىف طلب العلم، منهم

) املرحومة(وئرة،ب)املرحوم(ت الرياضىو الدكتوراندوس سوطوالدي الكرميني .١
الذين قد ربياين تربية نسأل مغفرة من اهللاس إ.أخيت كبرية سّيت استقامةو 

حسنة صاحلة منذ صغري إىل سن الرشد وساعداين بقدر طاقتهما على 
.ىف الدنيا و االخرةإمتام دراسيت وأسأل اهللا 

رئيس . أ.السيد الفاضل األستاذ الدكتور احلاج عبد القدير غسينج ، م.٢
جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر الذى قد بذل جهده يف 

.تقدم هذه اجلامعةسبيل 
اعميد كلّية الرتبية و نوئبيه اّلذين بذلو . غ.األستاذ الدكتور صاحل الّدين، م أ.٣

جهودهم وافكارهم يف توجيه كلّية الرتبّية جبامعة عالء الّدين اإلسالمّية 
.احلكومّية مكاسر

رئيس قسم اللغة العربية . أغ. السيد الفاضل احملرتم الدكتوراندوس هادينج م.٤
سكرتري قسم اللغة العربية واحملرتم صادير . إ.ف د.م, .أغ.رتم راىف، سواحمل

.
:السيد الفاضل

املشرف األول الذى أمديل يد ،د.ف.، مالدكتور احلاج شهرالدين عثمان.٥
،أ.،م.سس ،سوريمشالفاضلالسيداملساعدة حني شرعُت هذه الرسالة، و 

ومها قد بذال جهدمها . املشرف الثاىن الذى قدم يل عناية ومالحظات قيمة



ز

واشرافهما حىت انتهيت من كتابة هذه الرسالة، وعسى اهللا أن يتم نَعًما 
.عليهما إن شاء اهللا

كلية الرتبية الذين قد منحوا يل من الوقت والسهولة يف كتابة هذه اموظفو .٦
.الرسالة

احملرتم كل األ.٧
.عندي من أفكار منذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعية

والشكر موجه للزمالء واألصدقاء الذين تكرموا بقراءة بعض فصول هذه .٨
الرسالة، وأمدوين بكثري من اإلقرتاحات الىت كان هلا األثر الكبري ىف أن خترج 

.الرسالةهذه
وىف اخلتام وأسأل اهللا أن يوفقين دائما إىل مرضاته، وأن جيعله ىف سجل 
األعمال الصاحلة واملربات الكرمية واملآثر العلمية اخلالدة، وأن يكتبىن ويكتبه عنده 

.واهللا املوفق إىل أقوام الطريق. من املقبولني، فهو حسىب اهللا ونعم الوكيل

م٢٠١٢أغوستوس ١, مكاسر
ه١٤٣٣رمضان ١٣

الكاتب

حممد نور قاليم
٢٠٢٠٠١٠٨٠٢٢/ت
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ل

تجريد البحث
حممد نور قاليم: اإلسم

٢٠٢٠٠١٠٨٠٢٢:رقم التسجيل

م صل احلادى عشر يف معرفة االسدراسة عن مهارة تالميذ الف":العنوان
سة العالية نوعه و تطبيقه يف اجلمل العربية باملدر بالنظر اىل

"عائشية سنغومناسا غوا

دراسة مهارة تالميذ الفصل احلادى عشر يف معرفة هذه الرسالة تبحث عن 
االسم بالنظر اىل نوعه و تطبيقه يف اجلمل العربية باملدرسة العالية عائشية 

وحتتوى هذه االسم بالنظر اىل نوعهالتالميذ فيها مل يفهموا عن و ،سنغومناسا غوا
كيف كانت مهارة التالميذ لتطبيق انواع االسم يف وهي  لتنيالرسالة على مشك

كيف كانت الطريقة الىت ،باملدرسة العالية عائشية سنغومناسا غوااجلمل العربية  
استعملها املدرس اللغة العربية لرفع مهارة ىف تطبيق االسم ىف اجلمل العربية ؟

ادى عشرمجيع طالب الفصل احلموع الكلي يف هذا البحث هو 
والعينة . تلميذا٤٣الذين كان عددهم سنغومناسا غوا" عائشية"باملدرسة العالية 

ادى احلكل التالميذ الذين يدرسون يف الفصل النموذجية يف هذا البحث هي  
سنغومناسا غووا ولذا يسمى هذا البحث " عائشية"باملدرسة العالية عشر

وحلل هذه املشكالت استخدم الكاتب البحث يف .
ميدان البحث استخدام طريقة مجع املعلومات وطريقة حتليل املعلومات؛ ففي 



م

ة واملقابلة؛ الطريقة الوثيقية واالمتحان واملراقبالكاتبمجع املعلومات استخدم 
.طريقة الوصفي الكميويف حتليل املعلومات استخدم الكاتب 

دراسة عن مهارة تالميذ الفصل احلادى وجيوز االستنتاج بعد الدراسة أن 
عشر يف معرفة االسم بالنظر اىل نوعه و تطبيقه يف اجلمل العربية باملدرسة العالية 

طالب العوامل اليت تؤثر ، و "مقبول"تكون يف مرتبة عائشية سنغومناسا غوا
يف اجلملة العربية اسم بالنظر اىل نوعه و تطبيقهيف معرفة ادى عشراحلالفصل 

العوامل املؤيدة هي : وا تنقسم إىلسنغومناسا غ" عائشية"ة باملدرسة العالي
تشجيعات املدرسني والطرق املستخدمة حىت يتحمس التالميذ والتدريبات 

ة العربية، والعوامل العائقة هي صعوبة بعض التالميذ اللغوية كاحملاضرة أواخلطاب
من املتخرجني من املدرسة املتوسطة احلكومية الذين مل يدرسوا اللغة العربية

قبل،مل تكن لبعض التالميذ ثقة بالنفس يف التكلم باللغة العربية وميل التالميذ 
ة يف الكالم اليومي إىل معرفة املادة العربية وال مييلون إىل تطبيق واستخدام اللغ

.وبعضهم يطبقون بقاعدة غري مناسبة وغري صحيحة
" عائشية"ة العالية باملدرسوجيوز للكاتب اقرتاح مدرسي اللغة العربية 

احلادى الفصل تائج الدراسة اليت حصل عليها تالميذوا أن زيادة نسنغومناسا غ
سة العالية باملدر يف اجلملة العربيةاإلسم بالنظر اىل نوعه و تطبيقهيف معرفةعشر

"مقبول"نظرا ملا أن نتائج دراستهم يف مرتبة أودرجة واسنغومناسا غ" عائشية"
رى ا البحث قياما بدراسة الطرق األخويرجى من الباحثني أن يرقوا ويقووا نتائج هذ

.اليت تؤثر كذلك يف رفع حتصيل التالميذ الدراسي
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الباب االول
مقدمة

الخلفيات:الفصل االول

عظمى يضم صفوف األمة الواحدة، مجع كلمة إن اللغة العربية هى وسيلة 

األمم فتلعب اللغة دورا عظيما ىف حياة . وسيلة التفاهم بني أفراد اجلماعة الواحدة

١.بينهم من صلة دائمة

والّلغات كثرية وهى خمتلفة من حيث الّلفظ ومّتحدة من حيث املعىن أي أّن 
واللغة العربية هى إحدى لغات تنتشر ىف ٢املعىن الذى خياجل ضمائر الناس واحد،

. األرض ووجدنا فيها من املزايا ما ليس ىف غريها من اللغات
أعظم مقّومات األمة اإلسالمية يية هي لغة العروبة واإلسالم وهاللغة العرب

وتستعملها رمسيا . منذ أن يبعثه اهللا رسوله العريب إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها
دولة وهى لغة اإلسالم، فيها نزل القرآن الكرمي دستور نن و عشرو اثناحوايل 

 .

٧. ، ص)دون سنة،دار الفكر: اجلز األول(وصرفها املرجع ىف اللغة العربية حنوهاعلى رضا،  ١
٧. ، ص)م٢٠٠٠- هـ ١٤٢١املكتبة العصرية، : الطبعة الثامنة والثالثون(جامع الدروس العربية مصطفى غاليني، ٢
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وأما أمهية اللغة العربية فمازالت عميقة اجلذور ىف قلوب املسلمني ىف العامل، 
ث النبوى والعلوم نظرا لوضع هذه اللغة العربية بالنسبة القرآن الكرمي واحلدي

اإلسالمية، فمن أراد أن يفهمها فهما عميقا فيجب عليه أن يتقنها كل إتقان ألن 
اللغات األخرى منها اإلندونيسية واإلجنليزية والفرنسية واألسبانية والصينية وغريها 
من اللغات العاملية ال تستطيع أن تأيت معنا صحيحا من معان يضمنها القرآن 

. ل باللغة العربيةالكرمي فإنه منزّ 
فقد إرتقت . 

الصحافة وانتشر التعليم، وانشئ جممع اللغة العربية، وهى لغة التعليم والتعّلم ىف 
مجيع املدارس واملعاهد اإلسالمية، بل أصبحت اآلن إحدى اللغات الرمسية ىف هيئة 

إذن فمن حق اللغة علينا أن خنلص هلا، وأن نبذل اجلهود لرفع .األمم املتحدة

٣.أكرب قسٍط من العناية واالهتمام

صعاب، حىت نتجه إىل تذليل هذه الصعاب، وإىل متهيد ما يكتف تعليمها من 
٤.السبيل لتعليمها تعليما مثمرا ميّسرا

.٤. ، ص.نفس املرجع٣
.نفس املرجع٤
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:ب أن يبحث عن رسالة فهيبناء على خلفية البحث السابقة ود الكات
فة االســـــم بالنظر اىل نوعه دراسة عن مهارة تالميذ الفصل احلادى عشر يف معر "
"غوواسة العالية عائشية سنغومناسا تطبيقه يف اجلمل العربية باملدر و 

تحديد المشكالت : الفصل الثانى

بناء على ما قدم الكاتب من اخللفية، فيأخذ منها املشكالت الىت سيجعلها 
: الكاتب أساسا للبحث ىف هذه الرسالة هي

كيف كانت مهارة التالميذ لتطبيق انواع االسم يف اجلمل العربية  .١
؟غوواسة العالية عائشية سنغومناسا باملدر 

رة األمساء لىت نسب او تؤثر مهارة التالميذ ىف سيطما هي األشياءا.٢
؟وتطبيقها ىف اجلملة العربية

توضيح  معانى الموضوع: الفصل الثالث 

قبل اكتشف ما ىف هذه الرسالة، كان من األفضل أن يتقدم الكاتب شرح 
ذ دراسة عن مهارة تالمي: "هذه الرسالة فهىمعاين الكلمات املوجودة ىف موضوع
م بالنظر اىل نوعه و تطبيقه يف اجلمل العربية سالفصل احلادى عشر يف معرفة اال
"غوواباملدرسة العالية عائشية سنغومناسا 
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-درس:مجـــع مـــن دراســـة وهـــي صـــيغة املصـــدر مـــن فعـــل: دراســـات:  دراســـة 
وأقبـل،حيفظ،ودرس الكتابـة وقـرأه وأقبـل عليـه دراسـة وهـي مبعـىن رأي، -درسا-يدرس

٥.ليحفظه

.مهورا ومهارا ومهارة مبعين استطاع يف ذكاء-مهرا-يف أصله مهر: مهارة 
٦.عرفانا ومعرفة مبعىن عرف شئ أو علمه-عرفة -يعرف -عرف : معرفة 

هي كل ما يدل على انسان و حيوانات و نبات و مجاد و ال مقرتن : االسم 
.                          من زمان

بعد ما تقدم الكاتب معاىن املوضوع ىف هذه الرسالة يريد الكاتب ان يشرح 
عن مبحث كان من األفضل أن يتقدم الكاتب ,عن االسم بالنظر اىل نوعه خاصة

و مهارة التالميذ يف معرفة االسم بالنظر .املذكر و املؤنث: هي مساقسام من اال
يستطيع التالميذ أن يعرفوا معرفة تامة عن االسم : اىل نوعه واستخدامها وهي

إما ىف الكتابة .عالمتها,نواعها وأشكاهلابالنظر اىل نوعه مذكر و مؤنث من ناحية أ
.احملادثةأوالقراءة أو 

أغراض البحث وفوائده : الفصل رابع 

أغراض البحث)١
٢١١ص،) وثالثونالثالثةالطبعةاملشرق،دار: بريوت(واإلعالماللغةيفاملنجدأيضاأنظر،٦١٩ص،) األول(احمليطقطرالبستاين،بطرس٥

١٢٦.ص) م١٩٩٠والذرية،يونسحممودفنربت: خاكرتا(إندونيسي- عرىبقاموسيونس،حممودو،
١٦.  ص) السنةدوناخلامسة،الطبعةاألول،اجلزءالفكر،دارالناشر(ماليوى-عرىباملربوى،إدريسقاموس٦
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:واما اغراض البحث هلذه الرسالة فهي ملعرفة 

يف اجلمل لتطبيق انواع االسم مهارة تالميذ الفصل احلادى عشر)أ(
.غوواالعربية باملدرسة العالية عائشية سنغومناسا 

الطريقة الىت استعملها املدرس اللغة ملعرفة النتيجة ىف تطبيق )ب(
باملدرسة العالية العربية لرفع مهارة ىف تطبيق االسم ىف اجلمل العربية 

.غوواعائشية سنغومناسا 

فوائد البحث)٢
تالميذ الفصل احلادى معرفة املدرسني معرفة تامة عن مهارةلزيادة)أ(

نغومناسا و تطبيقه يف اجلمل العربية باملدرسة العالية عائشية سعشر 
.غووا

العوامل الىت يواجهها تالميذ معرفة املدرسني معرفة تامة عن لزيادة )ب(
و تطبيقه يف اجلمل العربية باملدرسة العالية الفصل احلادى عشر 

.غوواعائشية سنغومناسا 
لزيادة املواد للكاتب وجلميع املعلمني ان يعرفوا معرفة تامة عن )ت(

و تطبيقه يف العوائق الىت تشجعها تالميذ الفصل احلادى عشر 
.غووااجلمل العربية باملدرسة العالية عائشية سنغومناسا 
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ان يكون مرجعا ومصدرا على الكاتب األخرين يف عملية البحث )ث(
.وملن أراد ان يقوم بدراسة املتع

اساس ترتيب الرسالة: الفصل الخامس 

الباب األول يتكون من ستة فصول . أبوابمن مخسةتتكون هذه الرسالة 
فالفصل األول خيتص باحلديث عن . ويكون لكل فصل منها مبحث خاص
البحث وفوائده وينتهى غراضاملوضوع وأاخللفيات ويليه املشكالت وتوضيح معاين

. بأساس ترتيب الرسالة
كاتبوصله الأفيه الدراسة املكتبية، فقد كاتبقدم اليوأما الباب الثاىن، ف

انواع لفصل الثاىن يبحث عنوااالسم، ويبحث الفصل األول عنفصلنيإىل 
.االسم بالنظر اىل نوعه

فيه عن ن طريقة البحث العلمى حيث يتحدث والباب الثالث يبحث ع
نموذجية، أدوات البحث العلمى، اجراءات البحث العلمى 

.،أسلوب حتليل البيانات
وأما الباب الرابع فيبحث عن نتائج البحث وأوصله الكاتب إىل أربعة 

العالية سةحملة العامة عن املدر ابعني، حيث حتدث ىف كل فصل منه فصول متت
احلادى عشروأحوال املدرسني وأحوال تالميذ الفصل غوواعائشية سنغومناسا 

يف احلادى عشريتحدث عن مهارة تالميذ الفصل احلادى عشروالفصل . فيها
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والثالث يتحدث عن م بالنظر اىل نوعه و تطبيقه يف اجلمل العربية معرفة االس
نوعه و تطبيقه يف م بالنظر اىلاالسوالعوائق الىت تؤثرها التالميذ على تعلم واملعال

.اجلمل العربية
وأما الباب اخلامس، فيقدم الكاتب فيه اخلامتة وأوصله الكاتب إىل فصلني، 

.حيث قدم ىف كل فصل منه اخلالصات واآلخر املقرتحات



٨

الباب الثانى
دراسة المكتبيةال

مفهوم االسم: الفصل األول 

تعريف اإلسم.١

اإلسم هو كل كلمة تدل على انسان او حيوان او نبات او مجاد او 
.مكان او زمان او صفة او معىن جمرد من الزمان

.استقالل-نظيف-شهر-القاهرة-حائط-زهرة-اسد-رجل: مثل 

:عن غريه من الكلمات ىف انه اإلسمو يتميز 
)شجرة-كتاب-رجل: مثل ( ميكن تنوينه -
)السبورة-القلم-املكتب: مثل ( عليه الميكن ادخال-
)يا حممد-يا رجل: مثل ( ميكن ادخال حرف النداء عليه -
غصــن -علــى املكتــب: مثــل ( ميكــن جــره حبــروف اجلــر او االضــافة -

)الشجرة
)الكتاب مفيد: مثل ( ر عنه ميكن االسناد اليه االخبا-
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ويكفــــى ان تقبــــل الكلمــــة عالمــــة واحــــدة او اكثــــر مــــن هــــذا العالمــــة 
لتكون امساً 

اجلملة وشبه اجلملة.٢
وأفــاد , وهــى كــل مــا تركــب مــن كلمتــني او اكثــر: اجلملــة املفيــدة )١(

:وتنقسم اجلملة قسمني . معىن تاما
العلـم نـور : ( مثـل . وهى الىت تبداء باسم او بضمري:مجلة امسية 

)حنن جماهدون –
–حضــــر الرجــــل : مثــــل . وهــــى الــــىت تبــــداء بفعــــل:مجلــــة فعليــــة 

)يكتب الطالب 
:هى كل عبارة مكونة من : شبه مجلة )٢(

)قبل الظهر –فوق الشجرة : ( مثال:ظرف بعده مضاف إليه 
)املكتب على–ىف املنزل : ( مثل.أو جار وجمرور

من حيث االعراب والبناء.٣
:ينقسم االسم من حيث االعراب والبناء قسمني , طبقا لقواعد النحو

هــــو االســــم يتغــــري شــــكل اخــــره بتغــــري موقعــــه ىف : االســــم املعــــرب )١(
.اجلملة



10

يكـون اخرهـا الضـمة –وهى اسم معرب –مثال ) الرجل(فكلمة 
قــــا ملــــا طب, او الفتحــــة او كســــرة علــــى حســــب موقعهــــا ىف اجلملــــة

.سيوضح بالفصل االول من الكتاب
هـــو الـــذى ال يتغـــري شـــكل اخـــره بتغـــري موقعـــه ىف : االســـم املبـــىن )٢(

.اجلملة
يكون اخره دائما الضمة –وهى اسم مبىن –مثال ) حنن(فكلمة 

وهـى اسـم –) هـذه(كـذالك . ىف الكـالماينما وقعـت ىف الكلمـة 
.يكون اخره دائما الكسرة اينما وقعة ىف الكالم–مبىن 

: االسم املعرب .٤
. هـــو الـــذى يتغـــري شـــكل اخـــره بتغـــري موقعـــه ىف اجلملـــة: االســـم املعـــرب 

: وينقسم االسم املعرب اىل
السم املعرب)١(

:عالمات رفع االسم هى–اوال 
:الضمة-١

.ومجع التكسري, ومجع املؤنث السامل, ىف املفرد
)مفرد(الطالب جنح : مثل 

)ومجع املؤنث السامل(حضرت املدرسات 
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)مجع التكسري(قام الرجل 
:األلف-٢

وهــذه االلــف ليســت جــزأ مــن االســم وإمنــا تــزاد ( ىف املثــىن 
)اىل االسم املفرد للداللة على التثنية وكعالمة لرفع االسم

)مثىن مذكر(جنح الطالبان : مثل
)مثىن مؤنث(الطائرتان عاليتان 

:الواو-٣
–أخ –أب ( واالمســـاء اخلمســـة , ىف مجـــع مـــذكر الســـامل

)ذو–فم –حم 
واو اجلمع ليست جزأ من االسم وامنا تزاد اىل االسم املفرد 

.للداللة على اجلمع وكعالمة رفع
)مجع مذكر السامل ( حضر املهندسون : مثل

)امساء اخلمسة ( جاء أخوك 
حاالت رفع االسم–ثانيا 

:ىف سبع حاالت هييكون االسم مرفوعا 
املبتداء-١
خرب-٢
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٣-
٤-
الفاعل-٥
نائب الفاعل-٦
)بدل , توكيد, عطف, نعت( تابع للمرفوع -٧

االسم املنصوب)٢(
:عالمات نصب االسم هي–أوال 

:الفتحة -١
ىف املفرد ومجع التكسري

)مفرد(قاد السائق السيارة : مثل 
مجع تكسري(شرح املدرس النصوص 

:الياء -٢
وهــذه اليــاء ليســت جــزءا . ( ىف املثــىن ومجــع املــذكر الســامل

. مــــن االســــم وإمنــــا تضــــاف اليــــه كعالمــــة للتثنيــــة او اجلمــــع
)ويفتح ما قبل ياء املثىن ويكسر ما قبل ياء اجلمع 

)مثىن مذكر ( قابلت املدرسني : مثل 
)مثىن مؤنث ( قابلت املدرستني 
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)ر مجع مذك( كان الالعبون متنافسني 
:الكسرة -٣

ىف مجع املؤنث السامل
)مجع مؤنث السامل ( رأيت املمرضات : مثل 

:األلف -٤
ىف األمساء اخلمسة

)أباك من األمساء اخلمسة ( شاهدت أباك : مثل 
حاالت نصب االسم–ثانيا 

:يكون االسم منصوبا ىف اثىن عشرة حالة وهي 
١-
اسم إن-٢
املفعول به-٣
املفعول مطلق-٤
املفعول ألجله-٥
املفعول معه-٦
)ظرف الزمان واملكان ( املفعول فيه -٧
احلال-٨
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املستثىن-٩
املنادى-١٠
التمييز-١١
التابع للمنصوب-١٢

)٣(
:عالمات جر االسم وهي –أوال 

:الكسرة -١
ىف املفرد ومجع التكسري ومجع مؤنث السامل

)مفرد ( وصلت اىل الدار : مثل 
)مجع التكسري ( الرجال حتدثت مع 

:الياء -٢
ىف املثىن ومجع املذكر السامل واألمساء اخلمسة

)مثىن ( اطلعت على قصتني : مثل 
)مجع مذكر السامل ( مررت باملهندسني 
)أخيك من االمساء اخلمسة ( حتدثت مع أخيك 

وتسمى . وهناك أمساء جتر بالفتحة ىف املفرد ومجع التكسري-٣
)باملمنوع من الصرف ( هذه األمساء 
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حاالت جر االسم–ثانيا 
:يكون االسم جمرورا ىف ثالثة حالة 

اذا سبق حرف جر-١
اذا كان مضافا اليه-٢
تابع للمجرور-٣

. موقعـــه ىف اجلملـــةهـــو الـــذىى اليتغـــري شـــكل اخـــره بتغـــري : االمســـم املبـــىن .٥
:واالمساء املبنية مثانية وهي 

الضمائر)١(
امساء اإلشرة)٢(
امساء املوصول)٣(
امساء الشرط)٤(
امساء االستفهام)٥(
)١٢ما عدا ( ١٩إىل ١١األعداد املركبة من )٦(
بعض الظروف وما زكب الظروف)٧(
٧لاء األفعامسا)٨(

١١١- ١٧. ص, )دون السنة, دار الثقاقة اإلسالمیة بیروت( ملخص قواعد اللغة العربیة , فؤاد نعمھ٧٧



١٥

انواع اإلسم: الفصل الثانى 
:هي بنيةسم بالنظر اىلاال.أ

غري صحيح االخري)أ
, أصـليةاخـره ألـف الزمـة هو كل اسم معرب : قصوراالسم امل)أ(

وامهم أن تكـون الفـا مـن حيـث ( اى الميكن االستغناء عنها 
)النطق ولو رمست بالياء 

املصطفى–اهلدى –فىت ال: مثل
أصــية اخــره يــاء الزمــة هــو كــل اســم معــرب : نقــوصاالســم امل)ب(

مكسور ما قبلها
القاضى–الراعى–احملامى : مثل

اخـــره مهـــزة قبلهـــا ألـــف هـــو كـــل اســـم معـــرب : مـــدوداالســـم امل)ت(
زائدة
شعراء-مساء–خضراء : مثل

صحيح االخري)ب

ليس مقصورا وال منقوصا وال ممدوداهو كل اسم معرب 

جحرة–رجل : مثل
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:تعيينه هيسم بالنظر اىلالا.ب

نكرة)أ

)أى على اسم شائع الداللة ( دل على غري معّني هو كل اسم ي

زهرة–أسد–إنسان : مثل

معرفة)ب

دل على معّني هو كل اسم ي

اإلنسان –حممد : مثل

:أنواع اسم املعرفة وهى

اسم معرفـة مبـىن يـدل علـى مـتكلم أو خماطـب أو : الضمري)أ(
...)اخل–هو –انت –أنا (مثل. غائب

.وضع لتعيني شـخص أو مكـان أو شـى بذاتـهاسم : العلم)ب(
... )االسكندارية–حممد (مثل 

.اســم معرفــة يــدل علــى معــّني باإلشــارة إليــه: اســم اإلشــارة)ت(
..)اخل–هؤالء –هذه –هذا (مثل 
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اسم معرفة يدل علـى معـّني بواسـطة مجلـة :االسم املوصول)ث(
. بعده تسمى صلة املوصول

)..اخل–الذين –الىت –الذى (مثل

)ال(هو كل اسم نكرة دخل عليه : )ال(املعرف ب )ج(

)األسد–االنسان (مثل

اســـــم نكـــــرة اكتســـــب التعريـــــف مـــــن : ىل معرفـــــةاملضـــــاف إ)ح(
إضافته إىل اسم معرفة

)كتاب التاريخ–بائع الربتقال(مثل

اســم نكــرة اكتســب التعريــف مــن : املنــادى املقصــود تعيينــه)خ(
قصده بالنداء

)يا مناضلُ (مثل

:عدده هيبالنظر اىلسم اال.ت

مفرد)أ

ما دل على واحد او واحدة هو 

إمرأة–رجل –غالم : مثل
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مثىن)ب

ما دل على اثنني أو اثنتني

)حضر املدرسان(بزيادة ألف ونون ىف حالة الرفع -

–زرت دولتـــني (او بزيـــادة يـــاء ونـــون ىف حالـــة النصـــب واجلـــّر -
)أجبت على سؤلني

مجع)ت

اثنتنيما دل على أكثر من اثنتني او 

مجع مذكر السامل-

)حضر املؤافون(بزيادة واو ونون ىف حالة الرفع 

ـــــة النصـــــب واجلـــــّر  ـــــون ىف حال ـــــاء ون ـــــادة ي أن اهللا حيـــــب (او زي
)مررت باملدسني–احملسنني 

مجع مؤنث السامل-

)مدرسات: مدرسة (بزيادة ألف وتاء اىل املفرد 

مجع تكسري-
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تغيري صورة مفردهما دل على أكثر من اثنني او اثنتني مع 

)ميادين: ميدان–رجال : رجل–سفن : سفينة(: مثل

:يتركيبه هسم بالنظر اىلاال.ث

االسم اجلامد)أ

يؤخذ من لفظه فعل مبعنهما دل على ما مل

تفاح–غصن ––أسد : مثل

االسم املشتق)ب

. ودل على شئ موصوف بصفةأخذ من غريه ما

التناســب بينهمــا ىف املعــىن فاالشــتقاق هــو اخــذ كلمــة مــن اخــرى مــع
.والتغيري ىف اللفظ

..اتب ومكتوب وكتاب ومكتوب اخل:فكلمة َكَتَب يؤخذ منها 

:واملشتاق سبعة وهي 

)وصيغة املبالغة ( اسم الفاعل )١

اسم املفعول)٢
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الصفة املشبة باسم الفاعل)٣

اسم التفضيل)٤

اسم الزمن)٥

اسم املكان)٦

اسم االلة)٧

:هىتصغريهسم بالنظر اىلاال.ج

:التصغري تغيري يطرأ على االسم املعرب ألحد اإلراض االتية 

الداللة على صغر اجلحيم-

: مثل 

التحريق-

كويتب ىف تصغري كاتب: مثل

نقريب الزمان أو مكان-

قبيل ىف تصغري قبل: مثل

التدليل-
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بّين ىف تصغري ابن: مثل

:صيغ التصغري 

لالسـم ( فَعيعِـل –) لالسم الثالثـى ( فَعْيل : للتصغري ثالث صيغ وهى 
)لالسم اخلماسى ( فعيِعيل –) الرباعى 

:االسم بالنظر اىل النسبة إليه .ح

النسـبة هـي زيــادة يـاء مشـددة مكســور مـا قبلهـا علــى اخـره االسـم النتســاب 
.لندل بذلك على نسبته اىل مصر) مصرى ( اليه نقول مثال 

:االسم بالنظر اىل نوعه هى .خ

اإلسم املذكر)أ

هـــــو مـــــا دل علـــــى الـــــذكور مـــــن النـــــاس و احليوانات،فيســـــّمى مـــــذكر 
.حقيقي

.عصفور-حصان-أسد-تلميذ-رجل-أب: مثل 

أما أمساء االشياء الىت ال حياة هلا فقد جعل بعضها باالتفاق مـذكراً،
.باب-كتاب-قلم-سيف-قمر: مثل . فيسّمى مذكر جمازي

اإلسم املؤنث)ب
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هــــو مــــا دل علــــى االنــــاث مــــن النــــاس و احليوانات،فيســــّمى مؤنـــــث 
قيقيح

.بقرة-طالبة-فتاة-امرأة-أخت-أم: مثل 

أما أمساء االشياء الىت ال حياة هلا فقـد جعـل بعضـها باالتفـاق مؤنثـاً،
.فيسّمى مؤنث جمازى

.قّمة-دار-صحراء-كرة-صورة: مثل 

:عالمات هيسم املؤنث ثالث إلل

.ألف التأنيث املمدودة-التأنيث املقصورةألف –تاء التأنيث 
هي ) وهي الىت تسمى بالتاء املربوطة ( تاء التأنيث : تاء التأنيث )أ(

:اكثر عالمات التأنيث استعماال وهي 
.اما موجودة أصال ىف بعض اإلمساء املؤنثة بطبيعة تركيها)١

.ةدول-فائدة-حديقة-منضدة-فاطمة: مثل 
.تزاد اىل الصفات متيز املؤنث من املذكر)٢

-مجيلــة: مجيــل -قائمــة: قــائم -مســلمة: مســلم : مثــل 
.مدرسة: مدرس 

:وهناك صفات ال تلحقها هذه التاء وهي 
)مبعىن فاعل ( ما كان على وزن فعول )١
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.صبور وشكور وامرة صبور و شكور:مثل
)مبعىن مفعول ( او ما كان على وزن فعيل )٢

ريح و قتيلجرجل جريح و قتيل و امرة :مثل
:مثـــل.او الصــفات الــىت تنطبــق علـــى االنــاث دون الــذكور)٣

..حامل و مرضع اخل 
وهذا قليل. مساء الىت ليست بصفاتاو تزاد اىل بعض اال)٤

ابنة: ابن -امرأة: امرؤ -انسانة: انسان : مثل 
.ا على اسم جنسهناك امساء يدل مذكره)٥

وبقـــر و جـــراد و برتقـــال و بطـــيخ و محـــام و دجـــاج: مثـــل 
صحر

:ألف التأنيث املقصورة )ب(
:تكون االلف املقصورة عالمة للتأنيث ىف احلاالت االتية 

ومؤنثهــا ( مؤنــث الصــفات الــىت مــذكرها علــى وزن فعــالن )١
)فعلى
: كسـالن -جـوعى: جوعـان -عطشـى: عطشان : مثل 

كسلى
مؤنثــه (مؤنــث اســم التفضــيل الــذى مــذكره علــى وزن أفعــل )٢

)فعلى
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-صـغرى: أصغر -عظمى: أعظم -كربى: اكرب : مثل 
.عليا: اعلى 

.املصادر املنهية بألف مقصورة)٣
.فتوى-بشرى-ذكرى-جنوى-دعوى: مثل 

اإلمساء او الصفات املنهية بألف التأنيث املقصورة تركيبها)٤
حبلى-أفعى-أنثى: مثل 

اء او هــــــذا و فيمــــــا عــــــدا احلــــــاالت املــــــذكورة فــــــاءن اإلمســــــ)٥
.الصفات املنهية بألف مقصورة ال تعترب مؤنثة

مرضى-جرحى-مثىن-مستبقى-مصطفى: مثل 
:ألف التأنيث املمدودة )ت(

:تكون االلف املمدودة عالمة للتأنيث ىف احلاالت االتية 
مؤنثهـــا ( مؤنـــث الصـــفات  الـــىت مـــذكرها علـــى وزن أفعـــل )١

)فعالء
.عمياء: ى اعم-عرجاء: اعرج -محراء: أمحر : مثل 

اإلمساء او الصفات املنهية بـألف التأنيـث املمـدودة بطبيعـة )٢
.تركيبها
.حرباء-عاشوراء-عقرباء-حسناء-صحراء: مثل 
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او زائـدة ( مثـل بنـاء و صـفاء ) مثل ابداء او منقبلـة عـن يـاء او واو (
٨.مثل شعراء و عظماء و خلفاء) مع ٢للج

تطبيق االسم فى الجملة العربية: الفصل الثالث 
االسم بالنظر اىل بنية )١

اتكأت على عصاً –دخلت ملًهى –جاء الفَىت : مثل . اسم املقصور-
قابلت القاضى–سرت ىف الوادى : مثل . اسم املنقوص-
تطبيــق هــذه –قابلــت شــعراء ىف صــحراء جــدباء : مثــل . اســم املمــدودة-

التعليمات ابتداء من الساعة السادسة مساءً 
قراء رجٌل الدرس: مثل . صحيح االخر-

االسم بالنظر اىل تعيينه)٢
هو يضرب–انا اكتب : مثل . الضمري-
جاء حممدٌ : مثل . العلم-
هذا كتابٌ –هذه الصورة : مثل . اسم االشارة-
يا ايها الذين امنوا: مثل . اسم املوصول-
خكتاب التاري–بئع الربتقال : مثل . املضاف اليه-

االسم بالنظر اىل عدده)٣
الطالب ماهر–جلست امرأة : مثل . مفرد-

٦١- ٨. ص. نفس المراجع٨
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أجبت على سؤلني–جاء التلميذان : مثل . مثىن-
الرجال قّوامون على النساء–إن اهللا حيب احملسنني : مثل . مجع-

االسم بالنظر اىل تركيبه)٤
جلست على الكرسى–رأيت : مثل . اسم اجلامد-
قبض على القاتل-يكتب املدرس غلى املكتبة: مثل . اسم املشتق-

االسم بالنظر اىل تصغريه)٥
: مثل . الدلاللة على صغر اجلحيم-
قـُبَـْيلٌ : مثل . التحريق-
يا بينّ : مثل . التدليل-

االسم بالنظر اىل النسبة اليه)٦
هو من مصري: مثل -

نوعهاالسم بالنظر اىل )٧
–الولـــد مســـٌني –حديقـــة واســـٌع -الطالـــب مجيـــٌل : مثـــل . اســـم املـــذكر-

ذهــب حممــد اىل –الــرجالن صــائمان –البيــت كبــري –الكتــاب زخــيٌص 
قرأ املسلمون القرأن–ضرب الولد القطَّ –املسجد 

هـذه –ذهبت فاطمـة اىل اجلامعـة –الطالبة جمتهدة : مثل . اسم املؤنث-
حضرت املسـلمات –قابلت مدرستني –التلميذات ماهرات –مسطرة 

الطائرتان عاليتان–
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الباب الثالث
مناهج البحث

المجموع الكلي: الفصل األول

. كموضوع البحث شيئا ال بد منه
.قدمي تعاريفه عند املؤهلنييهذا البحث يتقدم على 

:عند سوهرسيمي أريكونتو
Keseluruhan subjek penelitian.1.

"مجيع موضوعات البحث"
:

Wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek yang mempunyai

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan2.

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

1Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Cet. VII; Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 102.
2Sugiono, Metode Penelitian Administrasi (Cet. VI; Bandung; Alfabeta, 2002), h. 57.
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وغري املؤهلني السابقني جاء الدكرتاندوس حرمان ورسيتو يف كتابه 
"Pengantar Metodologi Penelitian " بتعريف تفصيل:

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia,

hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala nilai tes atau peristiwa sebagai sumber data

yang memiliki karaktersitik dalam suatu penelitian3

"
وحيوان ونبات وظاهرة درجة اختبار أو حادثة كمصدر معلومات هلا شخصيات أو 

"خصائص يف البحث
كاتبعلى التعاريف السابقة ميكن البناء

لحصول على الكلي هو مجيع موضوعات البحث اليت تكون مركز البحث ل
الرسالة فعني الكاتبمبناسبة موضوع هذه. املعلومات

"عائشية"العاليةدرسة باملاحلادى عشرالفصل البحث هو مجيع طالب
.طالب٤٣كان عددهم سنغوميناسا غووا

العينة:الثانيالفصل 

:العينة النموذجية عند سوغيونو هي

Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi4

3Herman Warsito, Pengantar Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
1992), h. 49.

4Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Cet. IV; Bandung : Alfabeta, 2008), h. 49.
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"."
هذا البحث العلمي هي كل أن العينة النموذجية يفالكاتبعني لذلك ي

"عائشية"العاليةدرسة باملاحلادى عشرالفصل الذين يدرسون يف الطالب
.سنغوميناسا غووا

Apabila subjeknya kurang dari seratus orang, lebih baik diambil semuanya

sehingga peneletiannya merupakan penelitian populasi, dan apabila jumlah

subjeknya lebih dari 100 orang, maka dapat diambil antara 20-30 % atau lebih

sebagai sampel.5

علهم جيفمن األحسن أن من مائة:املعىن
فإذا كان أكثر , الباحث عينة منوذجية،

او % ٣٠-٢٠من مائة شخص فأخذ الباحذ ان خيتار منهم العينة النموذجية بني 
.اكثر

طريقة جمع المعلومات:الفصل الثالث

:الكاتب يف مجع املعلومات يستخدم طريقتني فيما يلي

البحث املكتيب.١
البحث املكتيب هو مجع املواد واملعلومات عن طريق البحث املكتيب أي حبث 

أما الطرائق املستخدمة يف . الكتب واملراجع األخرى اليت تتعلق مبوضوع البحث
:البحث املكتيب فيما يلي

5Suharsimi Arikunto, op. cit., h. 107.
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والباحثني أي اقتبس الباحث مواد مؤلفة وآراء العلماءةاالقتباس املباشر )أ
وكتابات بعدم تغيري حتريرها

الباحث مواد مؤلفة وآراء العلماءاالقتباس غري املباشرة أي يقتطف )ب
والباحثني باختصار وتعليق ما أن ذلك ال يغاير ما كان يف األصل بعضه 

.أو كله
البحث امليدان.٢

هو طريقة مجع املعلومات عما حدث وسط احلياة اجلماعية البحث امليدان
مع القيام بالبحث املباشر على موضوع البحث أي مجيع الطالب . صا وواقعياخمص

.والتلميذات واألساتذة، سيجعل للباحث معلومات عن مبحث هذه الرسالة
:هيمة يف مجع معلومات البحث امليدانأما الطرائق املستخد

تتعلق الوثيقية أي جيمع الباحث املعلومات بتسجيل األشياء اليت )أ
املعلومات عن أحوال املدرسة سيأخذ الكاتب. البحثمبسائل 

واملباين ومكمالت املدرسة وغريها من األشياء اليت تتعلق مبباحث 
.هذه الرسالة

يفاإلسم بالنظر اىل نوعه وتطبيقهيقام به ملعرفة فهم االمتحان)ب
العربية لدى التالميذاجلملة

باشرة على مهارة تالميذاملراقبة املاملراقبة أي طريقة مجع املعلومات ب)ت
ىف اإلسم بالنظر اىل نوعه وتطبيقهيف فهم ادى عشراحلالفصل 

أثناء تنفيذ سنغوميناسا غووا"عائشية"العالية درسة باملاجلملة العربية
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واملعلومات املتعلقة باستجابات الطالب عن ذلك . العملية التعليمية
.ستعثر عليها الباحث باستخدام ورقة املراقبة

به ملعرفة العوامل اليت تؤثر تالميذ الفصل احلادى عشراملقابلة، يقام )ث
ىف اجلملة العربية باملدرسة اإلسم بالنظر اىل نوعه وتطبيقهيف فهم 

.سنغوميناسا غووا"عائشية"العالية 
أدوات البحث:الفصل الرابع

جلمع املعلومات على حسب املسائل اليت يستخدمها الكاتباألدوات
:اليت يراد حبثها يف هذا البحث هي

تصميم الوثيقة؛ يستخدمه الكاتب.١
البحث

ملعرفة ما هلم من التالميذكاتبورقة أسئلة ا.٢
.ىف اجلملة العربيةاإلسم بالنظر اىل نوعه وتطبيقهفهم 

املراقبة أي الطريقة اليت جهزها الباحث أثناء مراقبتها عملية طريقة .٣
باشرة خاصة على معرفة مهارة تالميذ الفصل التعلم والتعليم امل

ىف اجلملة اإلسم بالنظر اىل نوعه وتطبيقهىف فهم احلادى عشر
.سنغوميناسا غووا" عائشية"العربية باملدرسة العالية 

ىف مجع املواد مبقابلة جهزها الكاتبطريقة املقابلة هى طريقة الىت .٤
مدرس اللغة العربية أي الطالب ملعرفة العوامل اليت تؤثرهم يف فهم 

.ىف اجلملة العربيةاإلسم بالنظر اىل نوعه وتطبيقه
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طريقة تحليل المعلومات:الفصل الخامس
باستخدام الطريقة اإلحصائية ومات اليت مت مجعها حيللها الكاتباملعل

اإلحصائية الوصفية هي اإلحصائية املستخدمة لتحليل املعلومات عن . الوصفية
طريق وصف املعلومات كما كانت دون أي قصد لسحب االستنباط املطّرد للعام 

.أو التعميم
أما الطريقة التحليلية اليت يستخدمها الباحث يف تنظيم املعلومات حىت 

طريقة الوصفي الكمي: نظام البحوث هياتكون تركيب
:تستخدم هذه الطريقة لوصف املعلومات الكمية خبطوة فيما يلي

:جدول التكرري؛ تعيني معدل الدرجة برموز.١

= ∑
Keterangan= Mean yang kita cari∑ = Jumlah dari hasil perkalian antara Midpoint dari masing-masing

interval, dengan frekuensinya

= Number of Cases6

:حيث
Mx = رجة الدمعدل مجلة حاصل الضرب من كل جمموع= ∑

N =مجلة العينة
6Anas Sudijono,Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: (PT. Raja Grafindo Persada, 2007).h. 85
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:رموز النسبة املائوية.٢

Keterangan :

F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya

N = Number of cases (jumlah frekuensi/banyak individu)

P = Angka persentase7

:حيث

=    P  املائويةالقيمة
=    Fتكرار األجوبة
=   Nعدد املستجيب

7 Ibid,h 43
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الباب الرابع
نتائج البحث

ناسا غوواعائشية سنغوملمحة عن المدرسة العالية: األولالفصل

هي تقع, سنغومناسا غوواعائشيةالعالية املدرسة, تسمى هذه املدرسة
, س مائة مرتاتقريبا مخ, سالمية احلكومية مكاسرقريبا من اجلامعة عالء الدين اإل

. تقوم بوظيفة وأعمال جليلة عظيمة الفائدة, العلم واملعرفةواملدرسة العالية مدينة 
وهي تستقبل كل من يأتى إليها من أبناء الشعب طلبا للعلم واملعرفة ومواصلة 

.
تسمى , ة غوواكانت املدرسة العالية بطبقة األوىل سالويس اجلنوبية مبنطق

والواقف االول املدرسة الثانوية , ١٩٧٦هذه املدرسة عائشية سنغومناسا ىف السنة 
٢٠٠٠عائشية سنغومناسا غووا ىف السنة 

.ورئيسة املدرسة العالية احلاجة سيت سلمة محيد٢٠٠٥سنغومناسا غووا السنة 
تلميذات ىف هذه املدرسة بعد حصوهلم على ويتم قبول التالميذ وال

على اإلستمارة وشرط املعينة االسموذلك عن طريق تسجيل , الشهادة الثانوية
.ترب هذه املدرسة الثانوية واملدرسة العالية اإلسالمية, وىف احلقيقة. األخرى
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وتضم املدرسة مدرسني متخرجني من مدارس وجامعات متفرقة داخل 
كما تستضيف مدرسني متخصصني أجانب من املنطقة , هامبنطقة غووا وخارج

ا يأتون من أحناء متفرقة ممن واليات تالميذوتضم املدرسة ايضا , غووا والصديقة
.ا مبعوثني من واليات األخرىتالميذغووا وخارجها كما قد تستضيف 

أنشطة املدرسة العالية سنغومناسا غووا.١
علوم , دروس اللغة العربية(سالمية تربية التالميذ وتعليمهم ىف العلوم اإل)أ

, علم احلساب(والعلوم العامة , علوم احلديث, اصول الفقه, التفسري
).وبيولوجي, كمياء

)زراعة, خياطة(الدروس اإلضافية )ب
واملعلمنيتالميذأحوال ال.٢

تالميذال)أ
عنصر من العناصر الرتبوية الىت تعني جناح العملية تالميذال

والطالبات يتعلمون ىف هذه املدرسة تالميذفال. التعلمية ىف تنفيذ الرتبية
تلميذا وتلميذة وهم أتوا من عدة األمكنة الىت ٤٣العالية يبلغ عددهم 

وهم نستطيع ان نرى أحواهلم ىف . توجد يف والية سالويس اجلنوبية
:ىاللوحة األت
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١جدول 
سنغومناسا غوواعائشيةاحوال التالميذ ىف املدرسة العالية 

جمموعفصلطالبةطالبرقم
١
٢
٣

١٢
١٨
١٥

١٧
٢٥
٥

الفصل األول
الفصل احلادى عشر

ثنا عشرالفصل ا

٢٩
٤٣
٢٠

سنغومناسا غووا للعام الدراسي عائشيةمدرسة العالية إدارة : مصدر املواد
٢٠١٢-٢٠١١

املعلمون)ب
املعلمون واملعلمات الذين يعلمون ىف هذه املدرسة تتكون من 

وهم نستطيع ان نرى , املدرس واملدرسة الدينية اإلسالمية وعلوم العامة
:احواهلم من اللوحة التالية

٢جدوال 
سنغومناسا غووا عائشيةاحوال املعلمني واملعلمات ىف املدرسة العالية 

٢٠١٢-٢٠١١للعام الدراسي 
دروسوظيفةأمساءرقم
الدينيةرئيسة املدرسةروضة. احلاج. الدكتوراندة١
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علم العامةنائبة الرئيسة املدرسةنايل حبر الدين٢
بيولوغىاملدرسأغ. س, ابراهيم٣
علم الفقهمدرسةرامسواتى٤
-مدرسةسهايا٥
العقيدة واالخالقمدرسةسىت سحارية. الدكتوراندة٦
تاريخ االسالميةمدرسةأغ. س, ر. حسنة٧
علم الفنمدرسةفد.س, تري وحيوىن٨
اللغة االجنلزيةمدرسةفد. س, حسدلنة٩
الرياضياتمدرسةا.س. س, حجموايت١٠
التاريخمدرسةا. س, درماوايت١١
اللغة العربيةمدرسهم.س, حممود١٢
اللغة االندونيسيةمدرسةفد.س, سحانا١٣
-مدرسرصوان جميد١٤
علم السابمدرسويركسوما١٥
القرأن واحلديثمدرسةنيننج نور اجلنة١٦
القرأن واحلديثمدرسةدا. ف.س, سيت امينة ب١٧
-مدرسةفد. س, ايرمية١٨
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كيميامدرسةفد. س, رمحاوايت١٩
الرياضةمدرسةفد. س, يّىن رمحان٢٠

سنغومناسا غووا للعام الدراسي عائشية‘العالية مدرسة إدارة : مصدر املواد
٢٠١٢-٢٠١١

الوسائل التدريسية.ج

٣جدوال 
سنغومناسا غوواعائشيةاحوال الوسائل التدريسية ىف املدرسة العالية 

البيانالوسائلرقم
جيد٣غرفة الفصل١
جيد١ادارة الرئيسة٢
جيد١غرفة املدرس٣
جيد١املسجد٤
جيد١بيئة املدرسة٥
جيد٢محام املدرس٦
جيد٣تالميذمحام ال٨

سنغومناسا غووا للعام الدراسي عائشيةمدرسة العالية إدارة : مصدر املواد
٢٠١٢-٢٠١١
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بناء على اجلدول السابق نرى ان الوسائل املتوفرة كافية خاصة يف الوسائل 
الدراسي سيتحقق بتوفر الوسائل اليت تتعلق بالعمليات الدراسية حيث ان الغرض

.الدراسية
بالنظر الى االسممعرفة يفحادى عشرالفصل التالميذمهارة :الثانيالفصل

عائشيةالعاليةمدرسة بالالعربيةي الجملةفنوعه وتطبيقه
ناسا غوواسنغوم

جلملة العربية باملدرسة العالية يف االفصل احلادى عشر تالميذملعرفة مهارة 
تالميذسنغومناسا غووا، قام الكاتب باالمتحان وفقا للمادة اليت سبق للعائشية

:نتائج املمتحنني كما يليومن االمتحان حصل الكاتب . درسها من املدرس
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٤جدول 
بالنظر اىل نوعه وتطبيقه يف االسمالفصل احلادى عشر يف تالميذنتائج امتحان 

سنغومناسا غوواعائشيةاجلملة العربية باملدرسة العالية 
النتيجةاالسمرقم
٨٠أسنيين١
٩٠جيجي دّين مولدي٢
٨٠فطموات أرضن٣
٧٥فطرة رمضان٤
٨٠نور اجلّنة٥
٧٥رتن نينجسي٦
٨٠نور مينيت٧
٧٥سري أيو لستاري٨
٦٠سوحرطو٩
٤٠سوحرد١٠
٩٠كرنيوات شاماندى١١
٧٥نور العني بسر١٢
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٩٠فرضيبة١٣
٧٥س.احلليم ح. عبد١٤
٦٠احلارس. عبد١٥
٦٠امحد ارسل١٦
٥٠كوض. عمران ا١٧
٦٠عني كارمي١٨
٦٠ج.انضيك ١٩
٥٥ارضينشح٢٠
٢١٥٥
٦٠محند اريفن٢٢
٦٠حردينت جنيت٢٣
٦٠حسمنة٢٤
٦٥جولئستويت وحدانية٢٥
٦٠ليلى٢٦
٥٠موهرد٢٧
٦٥حممد عارفني جياد٢٨
٦٠حممد اسر٢٩



43

٦٠حممد رسلد٣٠
٤٠نيين كرلني٣١
٥٥نور االفضال٣٢
٥٠نور عني٣٣
٨٠نور األنساء٣٤
٦٥رسن٣٥
٦٠رينلد٣٦
٦٠رسك٣٧
٥٥رسواند٣٨
٥٥كرميترميذ  ٣٩
٩٥يوغا عطومو٤٠
٦٠خمليص٤١
٦٠حممدية٤٢
٥٠حادؤوان سفرت٤٣
بالنظر اىل نوعه االسميف احلادى عشرالفصل تالميذنتائج امتحان : مصدر املواد

يانوواري٢٦سنغومناسا غوواعائشيةيف اجلملة العربية باملدرسة العالية وتطبيقه 
٢٠١٢ .
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فقدم الكاتب اجلدول التكراري   ، النتائج من اجلدول السابقملعرفة معدل و 
: يلىكما

٥جدول 
االسمالفصل احلادى عشر يفتالميذمهارة عن معدل التكراري لبحثجدول 

سنغوميناسا غوواعائشيةالعاليةدرسة باملالعربيةاجلملةيفبالنظر اىل نوعه وتطبيقه

FxFX

--١٠٠
٩٥١٩٥
٢٧٠٣٩٠
٤٠٠٥٨٠
٣٧٥٥٧٥
--٧٠

١٩٥٣٦٥
٩٠٠١٥٦٠
٢٧٥٥٥٥
٢٠٠٤٥٠
٨٠٢٤٠
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٢٧٩٠=fX٤٣=N

الفصل تالميذمهارة درجاتعرفنا أن معدلبناء على املواد السابقة، 
العاليةدرسة باملالعربيةاجلملةيفبالنظر اىل نوعه وتطبيقهاالسماحلادى عشر يف

: تىاالالرمزخدامباستسنغوميناسا غوواعائشية
= ∑

Keterangan= Mean yang kita cari∑ = Jumlah dari hasil perkalian antara Midpoint dari masing-masing
interval, dengan frekuensinya

= Number of Cases1

:حيث

Mx =رجة معدل الد

مجلة حاصل الضرب من كل جمموع= ∑
N =مجلة العينة

= ٢٧٩٠
٤٣

= ٦٤،٨٨
٦٥ =

1 Anas Sudijono,Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: (PT. Raja Grafindo Persada, 2007).h. 85
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الفصل احلادى عشر يفتالميذمهارة أن أنواع عرفنا اسبة املذكورة، احملمن 
عائشيةالعاليةدرسة باملالعربيةاجلملةيفبالنظر اىل نوعه وتطبيقهاالسم

: كما يلي) PAP(باستخدام جدول تقييم مرجع املقياس سنغوميناسا غووا
٦جدول 

٢)PAP(جدول تقييم مرجع املقياس 

درجة فهم المواد مرتبات الرقم
٩٠ ≤ x ممتاز ١.
٨٠ ≤ x < ٩٠ جداجيد ٢.
٧٠ ≤ x < ٨٠ جيد ٣.
٦٠ ≤ x < ٧٠ مقبول ٤.

x < ٦٠ غري مقبول ٥.
السابق وبالنظر إىل معدل ) PAP(املقياس بناء على جدول تقييم املرجع 

الفصل احلادى عشر تالميذمهارة ، عرفنا أن )٦٥(هي نتائج امتحان التالميذ
عائشيةالعاليةدرسة باملالعربيةاجلملةيفبالنظر اىل نوعه وتطبيقهاالسميف

" مقبول"تكون يف مرتبة سنغوميناسا غووا

2 Tanwey Gerson Ratumanan, TheresiaLaurens, Evaluasi Hasil Belajar yang Relevan dengan
Kurikulum Berbasis Kompetensi.(Suarabaya: Unesa University Press, 2003), h. 19
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ةبالنظر اىل نوعه االمسمعرفة الفصل احلادى عشر يفتالميذمهارة ضيح لتو 
حسبت فسنغوميناسا غوواعائشيةالعاليةدرسة باملالعربيةاجلملةيفوتطبيقه 
:النتائج اليت حصل عليها التالميذ إىل النسبة املائوية باستخدام الرمز االيتالكاتب

Keterangan :
F = Frekuensi yang sedang dicari persentasenya
N = Number of cases (jumlah frekuensi/banyak individu)
P = Angka persentase3

:حيث

=    P  املئويةالقيمة
=    Fتكرار األجوبة
=   Nعدد املستجيب

3 Anas Sudijono, op. cit., h. 43
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٧جدول 
النسبة املائوية

يفبالنظر اىل نوعه وتطبيقهاالسمالفصل احلادى عشر يفتالميذمهارة على 
سنغوميناسا غوواعائشيةالعاليةدرسة باملالعربيةاجلملة

% F فاصلة مرتبات الرقم
٩،٣٠ ٤ ٩٠ ≤ x ممتاز ١.
١١،٦٢ ٥ ٨٠ ≤ x < ٩٠ جيد جدا ٢.
١١،٦٢ ٥ ٧٠ ≤ x < ٨٠ جيد ٣.
٤١،٨٦ ١٨ ٦٠ ≤ x < ٧٠ مقبول ٤.
٢٥،٥٨ ١١ x < ٦٠ مقبولغري  ٥.

الفصل احلادى تالميذمهارة بناء على املواد السابقة رأينا أن نتائج مائوية 
عائشيةالعاليةدرسة باملالعربيةاجلملةيفبالنظر اىل نوعه وتطبيقهاالسمعشر يف

ومبرتب ، ١١،٦٢%" جيد جدا"مبرتب ، و ٩،٣٠%" ممتاز"مبرتب سنغوميناسا غووا
%"غري مقبول"مبرتب ، و ٤١،٨٦%" مقبول"مبرتب ، و ١١،٦٢%" جيد"

٢٥،٥٨.
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االسميالفصل الحادى عشر فتالميذالعوامل التي تؤثر :الفصل الثالث
العاليةمدرسة بالالعربيةي الجملةفبالنظر الى نوعه وتطبيقه

سنغوميناسا غوواعائشية

العوامل املؤيدة)١
الفصل احلادى عشر يفتالميذمهارة كما سرد من قبل أن صورة 

وحتصيلهم الدراسي فيليه العربيةي اجلملةبالنظر اىل نوعه وتطبيقهفاالسم
االسمالفصل احلادى عشر يفتالميذمهارة سيقدم الكاتب عوامل تؤيد 

.العربيةي اجلملةبالنظر اىل نوعه وتطبيقهف
عائشيةرئيس املدرسة العالية  يف املدرسة العالية, األستاذة روضةوقال
يف معرفة واستخدام اللغة العربية غووا أن العوامل اليت تؤيد التالميذسنغومناسا 

هي تشجيعات املدرسني وطرقهم التدريسي أو الطريقة اليت استخدموها جمذبة 
شيقة حىت تشجع التالميذ يف اشرتاك الدراسة وإضافة إىل ذلك أن تكون بني 

سوا وحياولوا كل واحد منهم أن يتفوق مناقشة يف الدراسة حىت يتحمتالميذال
٤.على اآلخرين

4Raodah, Kepala Madrasah Aliyah Aisyiah Sungguhminasa Gowa, Wawancara, tanggal 18
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زيادة عن ذلك قال األستاذ حممود أن العوامل اليت تؤيد التالميذ هي 
وجود أنشطة لغوية مثل تدريب احملاضرة أو اخلطابة العربية حىت تدرب التالميذ 

٥.يف اجلملة العربيةاىل نوعهاالسموكذلك تدربوا يف تطبيق للحديث العريب

الفصل احلادى من العوامل املؤيدة يف مهارة تالميذومن الشروح أن 
:بالنظر اىل نوعه وتطبيقهفي اجلملة العربية هياالسمعشر يف 

البيئة اللغوية اليت تؤيد التالميذ يف احلديث العريب-١
تالميذ-٢
ة أواخلطابة العربيةالتدريبات اللغوية كاحملاضر -٣

العوامل العائقة )٢
الفصل تالميذمهارة جبانب العوامل املؤيدة، فيه عوامل عائقة متنع 

من العوامل العربيةاجلملةيفبالنظر اىل نوعه وتطبيقهاالسماحلادى عشر يف
الفصل احلادى تالميذمهارة األستاذة روضة هي صعوبة بعض العائقة قال

العاليةدرسة باملالعربيةاجلملةيفبالنظر اىل نوعه وتطبيقهاالسمعشر يف
املتخرجني من املدرسة املتوسطة احلكومية الذين مل يدرسوا اللغة العربية ,عائشية

حىت يصعب عائشيةقبل أن يواصلوا دراستهم إىل املدرسة العالية مبدرسة العالية 
اىل نوعهاالسميف اشرتاك ومعرفة عليهم اشرتاك الدروس العربية وكذلك

5Mahmud, Guru Madrasah Aliyah Aisyiah Sungguhminasa Gowa, Wawancara, tanggal 18
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ثقة بالنفس يف التكلم باللغة العربية تالميذ، وجبانب ذلك مل تكن للوتطبيقه 
.٦

تالميذاألستاذة روضة أن العوامل اليت تعوق إضافة إىل ذلك قال
العربيةاجلملةيفعه وتطبيقهبالنظر اىل نو االسمالفصل احلادى عشر يف

هي ميل التالميذ إىل معرفة املادة العربية فقط وال مييلون إىل العاليةدرسة بامل
تطبيق واستخدام اللغة يف الكالم اليومي وبعضهم يطبقون بقاعدة غري مناسبة 

٧.وغري صحيحة

الفصل احلادى عشر يفتالميذومن الشروح أن العوامل اليت تعوق 
:هيالعربيةي اجلملةبالنظر اىل نوعه وتطبيقهفاالسم

عائشيةالفصل احلادى عشر باملدرسة العالية تالميذصعوبة بعض -١
املتخرجني من املدرسة املتوسطة احلكومية الذين مل , سنغومناسا غووا

.يدرسوا اللغة العربية قبل

6Raodah, Kepala Madrasah Aliyah Aisyiah Sungguminasa Gowa, Wawancara, tanggal 18
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تالميذمل تكن لبعض ال-٢
.أن يسقطوا من اخلطأ واللحن عند الكالم

إىل معرفة املادة العربية فقط وال مييلون إىل تطبيق واستخدام تالميذميل ال-٣
اللغة يف الكالم اليومي وبعضهم يطبقون بقاعدة غري مناسبة وغري 

.صحيحة
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الباب الخامس
الخاتمة

بعد أن سرد الباحث بالبحوث العلمية سواء كانت مكتبية أو ملعبية يتناول 
.واخلامتة تتكون من مسئليت اخلالصة واإلقرتاحات. الباحث ىف هذا الباب اخلامتة

الخالصة: الفصل األول 
:فهى كاتب

يف معرفة اإلسم بالنظر اىل نوعه نتائج تالميذ الفصل احلدى عشر .١
سنغومناسا غووا " عائشية"وتطبيقه يف اجلملة العربية باملدرسة العالية 

"مقبول"تكون يف مرتبة 
اإلسم بالنظر طالب الفصل احلادى عشر يف معرفة العوامل اليت تؤثر .٢

:سنغومناسا غووا تنقسم إىلعائشيةاىل نوعه وتطبيقه باملدرسة العالية 
مل املؤيدة هي البيئة اللغوية يف احلديث العريب، تشجيعات العوا-

املدرسني والطرق املستخدمة حىت يتحمس التالميذ والتدريبات 
.اللغوية كاحملاضرة أواخلطابة العربية

العوامل العائقة هي صعوبة بعض الطالب املتخرجني من املدرسة -
قبل،مل تكن من املتوسطة احلكومية الذين مل يدرسوا اللغة العربية
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لبعض الطالب ثقة بالنفس يف التكلم باللغة العربية وميل الطالب 
إىل معرفة املادة العربية وال مييلون إىل تطبيق واستخدام اللغة يف 

.الكالم اليومي وبعضهم يطبقون بقاعدة غري مناسبة وغري صحيحة

المقترحات : الفصل الثاني

:نتائج البحث، فقدم الباحث باملقرتحات فيما يليبناء على
فصل الينبغي للمدرسني أن زيادة نتائج الدراسة اليت حصل عليها طالب .١

باملدرسة العاليةاإلسم بالنظر اىل نوعه وتطبيقهمعرفةيف احلادى عشر 
نظرا ملا أن نتائج دراستهم يف مرتبة أودرجة غوواسنغومناساعائشية

"مقبول"
من الباحثني أن يرقوا ويقووا نتائج هذا البحث قياما بدراسة الطرق ويرجى .٢

.األخرى اليت تؤثر كذلك يف رفع حتصيل التالميذ الدراسي
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