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 الباب األول
 المقدمة

 

 خلفية البحث وتحديد الموضوع - أ

قد ترقى علـو اإلنساف كمعارفهم َب صبيع ناحية اغبياة، كانتشرت علومهم كمعارفهم بالتعاليم 

، كبُت اؼبعلم . اللسانية كبالكتب العلمية انتشرا كبَتا النشار ىذه العلـو البد من التعامل بُت العامل كاؼبعلـو

 .كاؼبتعلم، كبُت اؼبخرب كاؼبخرب، ربريرا كاف أك شفهيا

. اللغة ىي كسيلة التفاعل كالتعامل اؼبكٌونة من الرموز الصوتية الىت صدرت من لساف اإلنساف

فباغبقيقة، أٌف َب اؼبعيشة اجملتمعية إستخدـ اإلنساف كسائل التعامل غَت اللغة، بل اللغة كحدىا أطيب كسيلة 

 .بينهم كأكملها مقارنة إىل كسائل التعامل اؼبستعملة َب اغبيواف

كاللغات .  أك الفاظه يعرب هبا كل قـو عن مقاصدىم1.اللغة ىي الكالـ اؼبصطلح عليو بُت كل قـو

كىي ـبتلفة من حيث اللفظ، متحدة من حيث اؼبعٌت، أم أف اؼبعٌت الواحد الذل خياِب ضمائر الناس . كثَتة

كىي العاملية اؽبامة لإلنساف َب تأدية التعامل 2.كلكن كل قـو يعربكف عنو بلفظ غَت لفظ االخرين. كاحد

فباللغة يستطيع اؼبرء أف يعرب الفكرة أك اإلرادات اؼبخطورة َب ذىنو لتوصيلها إىل اخر . كالتعافل مع غَته

 .كليكوف السامع فامها دبا يقصده

                                                 
 .  38. ص, ( ـ1986دار اؼبشرؽ، : بَتكت )اؼبنجد َب اللغة كاالعالـ، 1
 ، 1.، ج( ـ2007/ ق  1428دار الكتاب  العلمية، : بَتكت)جامع الدركس العربية،  مصطفى الغالبُت، 2

 .   7.ص
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اف اللغة ىي نظاـ رمز صوىن متحرؾ، الذل Kamus Besar Bahasa Indonesiaقيل َب قاموس

 Membinaكعند مستقيم َب تأليفة باؼبوضوع 3.استعمل دبجتمع للتعاكف، كالتعامل كتعيُت عن أنفسهم

Keterampilan Berbahasa: Panduan ke Arah Kemahiran Berbahasa أف اللغة ىي كصيلة

 4.التعامل كالتعامل بنظاـ الرموز الىت ربتمل على اؼبعاىن

ألمهية دكر اللغة َب حياة اإلنساف كوصيلة التعامل كالتفاعل، حىت تًتقى اللغة كتتنوع بأنواع كثَتة، 

 .منها اللغة العربية

كقد كصلت ألينا من طريق النقل، . ىي الكلمات الىت يعرب العرب عن اغراضهم: كاللغة العربية

 كقد أكرمت 5.كحفظها لنا القراف الكرًن كاالحاديث الشريفة، كما ركاه الثقات من منشور العرب كمنظومهم

 .لكوهنا لغة القراف بوسيلة لساف رسوؿ اهلل كىو خاًب األنبياء كاؼبرسلُت، كمن كوف اللغة العربية لغة القراف

كقد حيث اإلسالـ على تعليم العربية لفهم القراف الكرًن كالعمل على امتثاؿ أك امره كاالنتهاء 

 .ككاف البد من كضع قواعد اللغة العربية6.بنواىية كفهم بياف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

كالقراف الكرًن ىو معجزة اإلسالـ اػبالدة الىت ال يزيدىا التقدًن العلمى إال رسوخا َب اإلعجاز، 

أنزؿ اهلل على رسولنا ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم ليخرج الناس من الظلمات إىل النور، كيهديهم إىل الصراط 

 : القراف نزؿ باللغة العربية كما قاؿ تعاىل قى القراف الكرًن سورة يوسف االية الثانية7.اؼبستقيم

 ًإنَّنا أىنٍػزىٍلنىوي قػيٍر نيا عىرىبًيًّيا لىعىلَّنكيٍم تػىٍعًقليٍوفى 

                                                 
3
Diknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 88 

4
Mustaqim, Membina Keterampilan Berbahasa: Panduan ke Arah Kemahiran Berbahasa, 

(Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 1994), hlm. 20. 
 .نفس اؼبكاف مصطفى الغالبُت، 5
 .(ـ1993/ ق1414دارالفكر، : بَتكت)قطر الندل كبل الصدل، صباؿ الدين عبداهلل بن ىشاـ األنصارم، 6
 . 9. ، ص(ب.د. منشورات العصر اغبديث: سورابايا )مباحث َب علـو القراف، مناع القطاف، 7
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قد عرفنا أف الصالة تشًتط باللغة العربية، فأحد الطريقة لًتقية نتيجة صالتنا إىل منزلة اػبشوع، ىو 

كإف تعلم القراف حيتاج إىل مهارة اللغة العربية، فعلى ىذا تكوف اللغة العربية كاجبة على . الفهم مانقرأه فيها

 8.فهما األقواؿ العربية كالبالغة القرانية َب التعابَت كاألسإليب لبياف األشياء

كاللغة العربية عي لغة اغبديث كاللغة الىت يتكلم هبا أىل اعبنة، كسوؼ نتكلم هبا أيضا أفيها، كقاؿ 

للعربية فضل عظيم على سائر اللساف كىي لساف أىل اعبنة من تعلمها "فقهاء اغبنيفة عن فضيلة ىذه اللغة 

 9".أك علمها غَته فهو مأجوز

الكتاب كاؼبألفات كاؼبأثورات الىت تصدر منها أنواع العلـو الدينية كالدنيوية كضركب اؼبعرفة كالثقافة 

اإلسالمية كتبت بالعربية، أف اإلنساف كلما ازداد معرفة باللغة العربية كاف أقدر على فهم اإلسالـ، كمع ذلك 

 .مل زبل اللغة العربية من مالحظة كافكار كمبادئ تتصل بالدراسة العلمية

كاللغة العربية كذلك تكوف اللغة الىت تستخدـ َب العامل اإلنساف الىت تربط الناس بعضهم بعضاء، 

 .حىت تكوف إحدل اللغة الرظبية عند ىيئة األمم اؼبتحدة َب كل معتمرىا

من ىذا البياف نعرؼ بعض فضائل اللغة العربية، كلذلك قد أدخل رجاؿ حكومة إندكنسيا درس 

ألمهية دكر اللغة العربية، فسعت بعض اؼبؤسسات . اللغة العربية َب ؾبموعة الدركس اؼبقررة ألكالد إندكنسيا

 .الثانويةاإلسالميةاألىليةاحملمديةالًتبوية َب ترقية اللغة العربية، منها اؼبدرسة 

 عن العدد كالرقم العرىب، لكن كثَت منهم الثانويةاإلسالميةاألىليةاحملمديةقد تعٌلم تالميذ اؼبدرسة 

يصعبوف عند تطبيقها َب القراءة العربية، خصوصا من بعد عشرة إىل مائة كألف، من بعضهم يقرؤكنو كاحدا 
                                                 

8
Raghib As-Sirjani dan Abdurrrahman Abdul khaliq, Cara Cerdas Hafal al-Qur’an,(Solo: 

Aqwam, 2001), Cetakan Pertama, hlm.19. 
، الطبعة (1981دـ، دف، )دراسة منهجية ىادفة حوؿ األصوؿ الثالثة، اهلل كالرسوؿ كإلسالـ، سعيد حول، 9
 .24. الثالثة، ص
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كبعض االخر خيطؤكف َب كضع أنو رقم مؤنث أم  ( قرئ بواحد كتسعةكتسعةكتسعة1999كرؽ )فواحدا 

 .رقم مذكر، بل خيتلط استعماؽبما َب القراءة

ؼبا الحظ الكاتب إىل اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية األىلية احملمدية األكىل بنجرماسُت عند عمليو 

احملمدية األكىل بنجرماسُت، أف بعض ىذه اؼبشكلة كذلك تقع َب تالميذ اؼبدرسة (PPL II )التدريس الثانية

 .تالميذ ىذه اؼبدرسة يصعبوف َب قراءة األرقاـ العربية

لتحقيق نتيجة ىذا لبياف، كلتفصيل مقادير التالميذ َب قراءة األرقاـ العربية أراد الكاتب أف يبحث 

قدرة تالميذ الصف الحادي عشر على : "حبثا خاصا كمدققا عن ىذه اؼبشكلة َب الرسالة العلمية باؼبوضوع

 ".المحمدية األولى بنجرماسينالثانوية اإلسالمية األهليةقراءة األرقام العربية بالمدرسة 

يراد بالقراءة َب ىذا . ألف خيطأ الفهم ىذا اؼبوضوع حدد الكاتب اؼبصطلحات اؼبوجودة َب اؼبوضوع

أما األؤقاـ العربية َب ىذا اؼبوضوع ىي .اؼبوضوع ىي القراءة اعبهرية أم قراءة الىت ديكن استماعها غَت قارئة

 (.100)إىل اؼبائة  (1)األرقاـ بُت كاحد 

 مشكالت البحث - ب

 :كمن ىذه خلفية البحث فمشكالتو ىي

 على قراءة األرقاـ العربية باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبادم عشركيف قدرة تالميذ الصف  .1

 األىلية احملمدية األكىل بنجرماسُت؟

 على قراءة األرقاـ العربية باؼبدرسة اغبادم عشركما العوامل الىت تؤثر على قدرة تالميذ الصف  .2

 الثانوية اإلسالمية األىلية احملمدية األكىل بنجرماسُت؟

3.  
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 أسباب اختيار الموضوع- ج

 :خيتار الباحث ىذا اؼبوضوع مأسسا على أسباب كىي

 .القراءة العربية ال تشمل إال اغبرؼ كالكلمات فقط، بل فيها األرقاـ العربية .1

 .نقصاف اىتماـ عن صحة قراءة التالميذ عن األرقاـ العربية .2

 عدد كجود البحث اػباص عن ىذا اؼبوضوع، ىذا عند زعم الباحث .3

 أهداف البحث- د

 :أما أىداؼ ىذا البحث، فهي ليعرؼ الباخث

 على قراءة األرقاـ العربية باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية األىلية اغبادم عشرتطبيق قدرة تالميذ الصف  .1

 .احملمدية األكىل بنجرماسُت

 على قراءة األرقاـ العربية اغبادم عشرالعوامل الىت تؤثر على قدرة تالميذ الصف تالميذ الصف  .2

 .باؼبدرسة الثانوية اإلسالمية األىلية احملمدية األكىل بنجرماسُت

 أهميات البحث- ه

 : نتائج ىذا البحث العلمى ترجع أف تكوف ؽبا فوائد، كىي

 .زيادة اؼبعرفة العلمية، للكاتب كالقارئ، خصوصا دبادة القراءة .1

 .مرجع كمعلومة ؼبن يأتوف من الباحثُت الذين يريدكف حبثة من جهة أخرل .2

 .زيادة اػبزائن كاؼبادة العلمية  َب اؼبكتبة جبامعة أنتاسارم اإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت .3
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 الرأي األساسي و الفرضية- و

كمها ُب شيء من يتضمن ىذا البحث رأيا أساسيا ك فرضية ينبغي الكاتب على عرضهما، 

 :التفصيل كما يلي 

 .الرأم األساسي- 1

   أحيانا الطلبة يعتربكف الٌلغة العربية مادة القراءة إحدل اجملاالت لقياس كفاءة طلبة 

 األكىل بنجرماسُت ُب الصف اغبادم عشرعلى مادة اللغة العربية اليت الثانويةاإلسالميةاألىليةاحملمدية

 . علمها مدرسهم على كجو العاـ، كباػبصوصقراءة األرقاـ أم تتعلق ببحث العداد كاؼبعدكد

 الفرضية- 2
   اعتمادا على خلفية البحث كالرأم األساسي السابقتُت كجد الكاتب فرضية تدؿ على أف 

كأما العوامل اليت تؤثر فيها للطلبة فإما أف تكوف . مهارة القراءة أم قراءة األرقاـ العربيةكانت ضعيفة

من الطلبة كخلفياهتم الدراسية كميوؽبم اللغة العربية كدكافعهم ُب تعليمها، كإما أف تكوف من اؼبدرس 

ككتب التعليم األساسية ككتب التعليم اإلضافية اؼبناسبة، كإما أف تكوف من البيئة كالبيئة اؼبدرسية 

 .كالبيئة األسرية

 خطة الكتابة - ي

 :ىذا البحث العلمي يشتمل طبسة أبواب فيما يلي

اؼبقدمة، كىي تتكوف من خلفية البحث كربديد اؼبوضوع، كمشكالت البحث، : الباب األكىل

 .كأسباب اختيار اؼبوضوع، كأىداؼ البحث كأمهية، كخطبة الكتابة
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اإلطار النظرم عن مهارة القراءة العربية، كىي تتكوف من أنواع القراءة العربية، كتعليم : الباب الثاىن 

 .القراءة العربية، كاألرقاـ العربية كقراءهتا، ٍب العوامل الىت تؤثر على قدرة التالميذ على قراءة األرقاـ العربية

مناىج البحث كتشتمل على اجملتمع كالعينات للبحث، البيانات كمصدر البيانات، : الباب الثالث 

 .السلوؾ َب صبع البيانات، ٍب السلوؾ َب معاعبة البيانات كربليل البيانات، ٍب األخَت إجراءات البحث

نتائج البحث كتشتمل على تصوير العاـ عن مكاف البحث، ٍب تقدديالبيانات، ٍب : الباب الرابع 

 .األخَت ربلياللبيانات

 .اإلختتاـ كتشتمل على اػبالصة كاإلقًتاح: الباب اػبامس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الثاني 
 اإلطار النظري عن القراءة و العدد
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 القراءةالنظرية العامة عن -أ 

 مفهوم القراءة  -1

األخرل فهي فهم أما املهارات . إف القراءة من اؼبهارات الرئيسية الالزمة ُب تعلم اللغة

و ينبغي أن تنمى كتنظيم . كإف القراءة ىي أساسا عملية ذىنية تأملية10.اؼبسموع كالكالـ  كالكتابة

إهنا نشاط ينبغي أن حيتوي على كل أمناط . مركب يتكون من أمناط ذات عمليات عقلية عليا

إذف، نشاط يتكوف من إن القراءة، . التفكري والتقومي واحلكم والتحليل والتعليل وحل املشكالت

و دمج هلذه األفكار مع  أفكار . استقبال بصري للرموز، و ىذا ما نسميو بالنقد: أربعة عناصر

القراءة، إذن، تعرف وفهم . وتصور لتطبيقاهتا يف مستقبل حياتو وىذا ما نسيمو بالتفاعل. القارىء

وتشتمل ىذه . نبهاونقد وتفاعل، إهنا نشاط عقلي يستلزم تدخل شخصية اإلنسان بكل جوا

 11.املكونات األربع على عدد من املهارات

 

 

 

 أهمية تعليم القراءة -2

 :لتعليم القراءة ُب برامج تعليم العربية للناطقُت بلغات أخرل عدة أمهيات منها

                                                 
 107.ص (200. دار الفالح للنشر كالتوزيع: الرياض)أساليب تدريس اللغة العربيةؿبمد علي اػبويل،10
 175. ص (1989. إيسيسكو: الرباط )تعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو كأساليبو، رشدم أضبد طعيمة11
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اليت جيمع اجملتمع . (و ىي القراءة والكتابة واحلساب)أف القراءة ىي أكىل اؼبهارات الثالث  (أ 

 . على حق الفرد ُب تعلمهااإلنساين

أف الًتبية اؼبستمرة، كالتعلم مدل اغبياة، كالتعلم الذاٌب شعارات ال تتحقق ُب حياة اإلنساف إالٌ  (ب 

 .إهنا أنشطة تعتمد على كمية ونوع ما يقرؤه. إذا كاف قادرا على القراءة

أٌف اجملتمع اإلنساين اؼبعاصر ؾبتمع متعلم يصعب تصور عمل مهارم فيو ال يتطلب القراءة، إف  (ج 

اإلنساف ؿباط بكثَت من أكجو النشاط اليت تستلـز القراءة، حىت حيقق ما يريد كحىت يتكيف مع 

 .اجملتمع كيؤدم كظيفتو

إن ما جينيو الدارس األجنيب من خالل قراءة املواد ، أٌف القراءة الواسعة شرط للثقافة الواسعة (د 

 .العربية أعظم مما جينيو من خالل أي مهارة أخرى

كما أهنا إٌف القراءة اؼبهارة اليت تبقى مع الدارس عندما يًتؾ البلد العريب الذم يتعلم فيو اللغة  (ق 

 .املهارة اليت يستطيع من خالهلا أن يتعرف على أمناط الثقافة العربية ومالحمها

، قد تكون أغراضا ثقافية. بالقراءة يستطيع الدارس أف حيقق أغراضو العملية من  تعليم العربية (ك 

إن كثريا من الدارسني يف برامج تعليم العربية . أك اقتصادية، أك سياسية، أك تعليمية أك غَتىا

فقد ال يتاح ألحد منهم فرصة . كلغة ثانية يهدفون من تعلمها إجادة القراءة يف املرتبة األوىل

 . االتصال املباشر بعريب ميارس مهارات الستماع والكالم

 .كالقراءة مهارة يستطيع الدارس هبا ربقيق قدر من االستماع كقضاء كقت الفراغ دبا ىو أجدل (ز 
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إف القراءة ىي اؼبهارة اليت ينميها الطالب كحده بعد أف يًتؾ اؼبعهد ليس شبة أدعى للتقدـ ُب  (ح 

 12.القراءة مثل القراءة

 أنواع القراءة  -3

كمن ىذه أنواع . إف كجود أىداؼ متنوعة للقراءة يؤدم إىل كجود أنواع ـبتلفة من القراءة

 :القراءة

 القراءة اؼبكثفة (أ 

يقصد بالقراءة اؼبكثفة تلك القراءة اليت تستخدـ كوسيلة لتعليم الكلمات اعبديدة ك 

 .الًتاكيب اعبديدة

 القراءة التكميلية (ب 

وتكون القراءة التكميلية . القراءة التكميلية ىي القراءة تقـو بتكميل دكر القراءة اؼبكثفة

وغايتها الرئيسية إمتاع املتعلم وتعزيز ماتعلمو من . قصص طويلة أك قصَتةغالبا على شكل 

 .كلمات وتراكيب يف القراءة املكثفة

 القراءة الصامتة (ج 

القراءة الصامتة قراءة تتم بالنظر فقط، دكف صوت أك مهس أك ربريك الشفاه، بل حىت 

 اؼبكتوبة تتحوؿ إىل وىذا يعين أن الكلمات. دكف اىتزاز اغبباؿ الصوتية ُب حنجرة القارئ

والغاية الرئيسية من القراءة الصامتة ىي . معاف ُب ذىن القارئ دكف أف سبر باؼبرحلة الصوتية

 .الذي ىو ىدف من معظم القراءة اليت يقوم هبا الناس. االستيعاب
                                                 

  176- 175. مصدر السابق، ص12
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  القراءة اعبهرية (د 

عيوب كحدكد، للقراءة اجلهرية وظائف ومزايا، هلا . القراءة اعبهرية ىي قراءة النص جهرا

 :منها مايلي

تتطلب القراءة اعبهرية جهدا أكرب من القراءة الصامتة، إذ سرعاف مايتعب القارئ  (1

 .جهرا

مردكد القراءة اعبهرية من الفهم أدىن من مردكد القراءة الصامتة، ألف القارئ جهرا يكوف  (2

 .مشغوال بالنطق عن الفهم

القراءة اعبهرية تزعج اآلخرين، خبالؼ القراءة الصامتة اليت ال تنطوم على أم إزعاج  (3

 .ألحد

 القراءة النموذجية  (4

. القراءة النموذجية قراءة يقـو هبا اؼبعلم لتكوف منوذجا يستمع إليو الطالب كيقلدكنو

وىي عادة تتبع القراءة الصامتة وأسئلة االستيعاب، كما أهنا تسبق القراءة اجلهرية اليت يقوم هبا 

 :زبذ القراءة النموذجية أحد شكلُتومن املمكن أن ت. الطالب

 .يقرأ املعلم املادة القرائية و الطالب يستمعون إليو فقط: القراءة اؼبتصلة ( أ)

يقرأ املعلم مجلة واحدة، أو جزءا من مجلة إذا كانت اجلملة : القراءة اؼبتقطعة ( ب)

 13.طويلة، ويردد الطالب من بعده ترديدا مجيعا

 مواد القراءة  -4

                                                 
 119- 113. ، مرجع السابق، صالدكتور ؿبمد علي اػبويل13
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ينبغي عند اختيار مواد القراءة بالعربية ُب برنامج تعليم العربية للناطقُت بلغات أخرل مراعاة 

 :الشركط اآلتية

أي ال حتتوي على كلمات من هلجة خاصة أو عامية عربية . أف تكوف باللغة العربية الفصحى (أ 

 .معينة

فال نقدم الكبار نصا ميكن أن يقدم . أف تالئم اىتمامات الدارسُت كميوؽبم كأعمارىم (ب 

 .أطفاؿ فيشعركف باؼبهانة كاستصغار تفكَتىملل

أف حيتوم النص على مفردات مرتبطة باىتمامات الطالب كأعماؽبم اليت يريدكف تعلم العربية  (ج 

 .من أجلها

أف يبٍت لدل الطالب قيمة أخالقية معينة أك يعرفهم بنمط ثقاُب إسالمي معُت دكف أف  (د 

إال ُب اغباالت اليت تتعارض فيها ىذه اللهم . يتعارض مع قيم الطالب أك ديتهن ثقافهم

 .القيم مع الثقافة اإلسالمية

. فيبدأ مبا درسوه شفهيا. أف يتدرج النص بالطالب من حيث كم اؼبفردات كالًتاكيب كنوعها (ق 

املهم يف األمر . مث ينتقل هبم إىل ما ىو جديد. وما يستطيعون استعمالو يف مواقف االتصال

وتضيع . صعبة جدا كتستغرؽ جهد الدارس ُب معرفة معناىاأال حيتوي النص على مفردات 

 14.عليو لذة حتصيل املعرفة من الصفحة املطبوعة

                                                 
 182.  نفس اؼبرجع، ص،رشدم أضبد طعيمة14
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 عند صياغة أك اختيار النص الساسي للقراءة األستاذ الدكتور رشدم أضبد طعيمةكلقد أشار 

 :مراعاة ما يلى

أف يكوف نصا متكامال كليس ؾبرد صبل متفرقة ال يربط بينها سول الظاىرة اللغوية اؼبراد  (أ 

باستثناء الدروس األوىل من كتاب الصف األول حيث يتدرج األمر من مجل متفرقة . تعليمها

 .إىل نصوص كاملة

أف تكوف اؼبادة اللغوية للنص القرائى سهلة يسَتة ُب حدكد معايَت اختيار اؼبفردات كالًتكيب  (ب 

 .اؼبفًتحة ىنا، حىت التؤدل صعوبة النص إىل إغفاؿ اؼبضموف غبساب اللغة

أف تنتقى ُب كتاب اللصف الثالث نصوص أصلية لكتاب متميز فبا يساعد ُب إثراء ثقافة  (ج 

 .الطفل كتنمية معارفو، كقدرتو على االتصاؿ اؼبباشر هبذه الكتابات ُب حدكد رصيده اللغوم

أف يشتمل النص القرائى ما أمكن على الظواىر اللغوية اؼبراد تعليمها عند اغبديث عن ىذه  (د 

 15.الظواىر

 

 

 األرقام العربية- ب

 أكيكوناؼبعدكدصبعا،نكرة،مضافاإليو،ؾبركرا( 2-1)العدادىوأنيكونصفةللمعدكدرقمأيالعدد، 

 19-11 أكالعدداؼبركبمن( 3-10)

                                                 
 137-126.ص(1998.دار الفكر العريب: القاىرة )مناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسي، رشدم أضبد طعيمة15
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 99- 20يكونالعددمينياعلىفتحاعبزئينويكوناؼبعدكدنكرةمفردةسبييزاأكمن

 يكومنركبابركيباعطفيا،كيكوناؼبعدكدنكرةمفرداسبييزاأكالعددمن

 (. كزنفاعل )فماأكثريكوناؼبعدكدنكرةمفردامضافإليهأكالعددالًتتيبييكوننعتاؼباقبلو100

 البحث عن العددي -1

 :يبحث عن الًتكيب العددم على ستة أقساـ

 : من حيث صور العدد (أ 

 .العدد يضاؼ إليو (1

 : كىذا ينقسم إىل قسمُت

 10 إىل 3 العدديضافإلىاعبمعيعنيالعددمن ( أ)

 :،جيبأنيؤنثمعاؼبذكر،كيذكرمعاؼبؤنثمثالمعدكديىاؾبموعهمجركر

  .عنديثالثةأقالموأكعنديثالثنساءو  

 :مثالمعدكدىامفردؾبركر،كنثنيتهماكصبعهما، 1000 ك 100 يضافإلىاؼبفردمن ( ب)

 .مائةدرمهوأكألفدرمهأكمائتادرمهأكألفادرىمو 

 

 

 .العدد اؼبركب (2

 11 العدداؼبركبيعنيمن

: إذاكامنعدكدمهذكرافتقزؿ. يكونالعددمبنياعلىفتحاعبزئينويكوناؼبعدكدنكرةمفرداسبييزا،19إىل
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،كاثناعشر،كثالثةعشر،كأربعةعشر،كتسعةعشر) : كإذاكامنعدكدمهؤنثا،فتقوؿ(. أحدىعشرى

ىعشرىة،كاثنتاعشر،كثالثعشرة،كأربععشرة،كتسععشرة)  (إحدى

 .العدد اؼبفرد (3

 90 حىت 20يكونصفةللمعدكدكمن 2 ك 1 العدداؼبفرديعنيمن

 عشركنرجال: كلفظمائةكألفالخيتلفصيغيهامعاؼبعدكدمذكراكمؤنثا،مثال

16.العدد معطوؼ كمعطوؼ عليو (4
 

 :،كيكوناؼبعدكدنكرةمفرداسبييزا99 إىل 21 العدديعطفعليهيعنيمن

 - ثالثةكعشركف–اثنانوعشركف - كاحدكعشركف :إذاكامنعدكدمذكرا،فتقوؿ -

 .تسعةكعشركف

 .تسعوعشركف–ثالثوعشركف–اثنتانوعشركف - إحدىوعشركف : إذاكامنعدكدمؤنثا -

 . من حيث األعراب والبناء (ب 

 11 صبيعاألعدادمعربةأيًتفعأكتنصبأكذبرعلىحسبموقعهافياعبملةفيماعدااألعدادمن

( اثناعشركاثنتاعشر )12 فتكوندائمامبنيةعلىفتحاعبزأين،باثتناءالعدد 19 إىل

 : مثل.فيعرباعبزءاألكؼبنهإعراباؼبثنىويبنىاعبزءالثانىعلىفتج

 إثناعشر. )حضرإثناعشرطالباككتبواإثنتىعشرةرسالة

 إثنتىعشرة–فاعلواعبزءاألكؼبنهوىواثنامرفوعباأللفألهنمعربإعراباؼبثنىوعشرمبنىعلىفتح:

                                                 
 هبوالدين بد اهلل ابن عقيل، الفية صرح ابن عقيل16
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كأٌماًشينهاؼ.17(مفعولبهواعبزءاألكؼبنهوىواثنتىمنصوببالياءألهنمعربإعراباؼبثنىوعشرةمبنىعلىالفتح:

 .تيفتحمعاؼبذكر،كتيسكَّننمعاؼبؤنث،سواءكانذلكفيعددمفردأكمركَّنب

 :فيمايلى" ألفية" كقيلفيكتاب

 .اثٌت،إذاأنثىتشاأكذكرا     * كأكلعشرةاثنىت،كعشرا

 .كالفتحفيجزءيسوامهاألف *كاليالغَتالرفع،كارفعباأللف

 جاءتاثنتاعشرةامرأةن  جاءاثناعشررجالن :- مثل

. فاعلواعبزءاألكؼبنهوىواثنامرفوعباأللفألهنمعربإعراباؼبثنىوعشرمبنىعلىفتح: اثناعشركاثنتاعشر)

 (سبييزمنصوببالفتحة: رجالنكامرأةن 

 رأيت اثٌت عشر رجالن  رأيت اثنىت عشرة امرأةن  - 

مفعولبو،كاعبزءاألكؼبنهوىواثنىواثنتىمنصوببالياءألهنمامعربإعراباؼبثنىوعشرمبٌت:اثنىعشركاثنتىعشر)

 (علىفتح

 مررتباثنتىعشرةامرأةن  مررتباثنىعشررجالن  -  

ؾبركر،كاعبزءاألكؼبنهوىواثنىواثنتىمنمنصوببالياءألهنمامعربإعراباؼبثنىوعشرمبٌت:اثنىعشركاثنتىعشر)

 (علىفتح

 .حيث التذكير والتأنيث (ج 

 1،2 العدداف (1

فحيكميهيأنييذىؾَّن .18يوافقاناؼبعدكددائمامنحيثالتذكَتكالتأنيثسواءأكانامفردينأفبعطوفاعليهما

                                                 
 87 . ص (دار الثقافة اإلسالمية، د، ت: بَتكت)ملخص قواعد اللغة العربية، فؤاد نعمة، 17
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رىمعاؼبذىكر،كييؤنثمعاؼبؤنث،
: كفيكتابقواعداللغةالعربيةلتالميذاؼبدارسالثانويةيقاؿ19

كأماكاحدكاثنانفهماعلىوفقاؼبدكدفياألحوااللثالثةتقولفياؼبذكركاحدكأحدعشركأحدكثالثو"

نواثنانواثناعشركاثنانوثالثوف 

20".فياؼبؤنثواحدةكإحدىعشرةكإحدىوثالثونواثنتانواثنتاعشرةكاثنتاكثالثوف
 

: فتقوؿ .كاحدكمؤنثهواحدة،كأحدكمؤنثإحدل : لفظانومها 1 للعدد -

 ".حدىالنساءً إ،أحُد الرجال. "رجلهواحد،كامرأةهكاحدة،"

: فألفظو 2 أماالعدد -

( 2 )اثنانواثنتانفيحالةالرفعواثنينواثنتينفيحالةالنصبواعبركربذفالنونإذاكانالعدد

21.مركبامعالعشرة
 

 تكونعلىعكساؼبعدكدفيالتذكَتكالتأنيثسواءكانتمفردة 9 إىل 3 األعدادمن (2

( كسبعليالوشبانيةأياـ)

أكمركبةكخمسةعشرقلماكستعشرةكرقةأكمعطوفاعليهاكثالثةكعشرينيوماكأربعوعشرينساع

: فتقوؿ. كإنكامننالثالثةالىالعشرة،جيبأنيؤنثمعاؼبذكر،كييذكرمعاؼبؤنث22.ة

                                                                                                                                                 
  88.، اؼبراجع السابق، صفؤاد نعمة، 18
 13. صاؼبرجع السابق، مصطفى الغالييٌت، 19

 
شركة بنكوؿ :سورابايا)حضرات حفٌت بك ناصف كؿبمدبك دياب، قواعد اللغة العربية لتالميذ اؼبدارس الثانوية، 20

 .70.ص ( ىػ1892انده، 
 89، اؼبراجع السابق، ص فؤاد نعمة، 21
 70. حضرات حفٌت بك ناصف كؿبمدبك دياب، قواعد اللغة العربية لتالميذ اؼبدارس الثانوية، ص22
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،كثالثنساءو " . إالإنكانتالعشرةيميركَّنبةنفهيعلىوفًقاؼبعدكد" كثالثأيدثالثةيرجالووثالثةأقالـو

23".ثالثةعشررجالن،كثىالثعٍشرةامرأةن : "تيذكرمعاؼبذكر،كتؤنثمعاؼبؤنث،فتقوؿ
 

( 8 )يستعماللعدد

 :تقوؿ.معاؼبعدكداؼبؤنثاستعماالالظباؼبنقوص،كىوغَتفبنوعمنالصرؼ

 .مررتيبثمانٍيطالباتو - رأيتيثمانيىطالباتو  - جاءشبانٍيطالباتو  :العددمفرد

: يصحُّأنتقوؿ. مررتيبثمانٍيعٍشرةىطالبةن - رأيتيثمانٍيعٍشرةىطالبةن - جاءشبانيعٍشرةىطالبةن  :العددمركب

 .رأيتيثمانىعٍشرةىطالبةن،بفتحجزأىيٍالعددكبقيةاألعداداؼبركبة

. مررتيبثمانووعشرينطالبةن - رأيتيثمانيانكعشرينطالبةن  – جاءشبانوعشركنىطالبةن   :العددمعطوفعليو

 - معأهنليسبجىٍمعو  - اظبانفبنوعانمنالصرؼ:رأيتيثمانيىوعشرينطالبةن،باعتبارشباين: كجيوزأنتقوؿ

24.ألنإيقاعهمىفىاًعل
 

. يكونعلىعكساؼبعدكدإذاكامنفرداكمننوعاؼبعدكدإذاكامنركبا 10العدد (3

: تقوؿ. كشينيالعشرًةكالعشرمفتوحةهمعاؼبعدكداؼبذكر،كساكنةمعاؼبعدكداؼبؤنث

 ".عىشىرةرجالوأحدعشىرةرجال،كعٍشرنساءوكإحدىعٍشرةامرأةن "

( 90-20 من )ألفظالعقود (4

 .كلفظمائةكألفومضاعفاهتماالزبتلفصيغهامعاؼبعدكدمذكراكمؤتثاسواءأكانتنمفردةأفبعطوفة

                                                 
 13.صاؼبرجع السابق، مصطفى الغالييٌت، 23
منتديات اؽبندسة - أحكاـ العدد كاؼبعدكد : مصدر اؼبوضوع من دركس القواعد24

 (2011فربيار)?http://www.alhandasa.net/forum/showthread.phpنت

http://www.alhandasa.net/forum/showthread.php?t=182042#ixzz17roXq0kp
http://www.alhandasa.net/forum/showthread.php?t=182042#ixzz17roXq0kp
http://www.alhandasa.net/forum/showthread.php?t=182042#ixzz17roXq0kp
http://www.alhandasa.net/forum/showthread.php?t=182042#ixzz17roXq0kp
http://www.alhandasa.net/forum/showthread.php?t=182042#ixzz17roXq0kp
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 25.ككاعدناموسىثالثينليلة: مثل

  :،تقوؿ( الؼ )إىل( 10-3 )تضافاألعداداؼبفردة

 .عنديثالثةي الًفكتابووأربعةي الًفلَتةو 

  :اؼبفردةاؼبنصوبة،كبو( ألف )األعداداؼبركبةكالعقودتلحقهاكلمة

 .كانعدديسكانبلدتناسبعةعشىرىألفان،كصاراآلنىعشرينىألفان 

،كفيمكتبةالكليةعشركنألفىكتابو   .فيمكتبةالقسمأحىدىعشىرىألفىكتابو

 أماإذااستيعملتكلمة .مفردانؾبركران ( ألف )فياغباالتالسابقةصبيعان،يكوناؼبعدكدالذييليكلمة

بػىقىٍتهاكلمةمئاتأكعشرات،فيكوناؼبعدكدصبعانؾبركران،كبو(  الؼ/أيلوؼ) : كحدىا،أكسى

: كيقاأليضان .سافرلًٍلحىجِّآالفياألشخاًص،بلعشراتيآالًفاألشخاًص،بلمئاتيآالًفاألشخاص

.استعرضالقائدثالثةى الفومناعبنود
26 

 . العدد على وزن الفاعل (د 

: جاءعلىوٍفًقاؼبعدكد،ميفردانكميركبانتقوؿي ( فاعلو  )كإنكانالعددعلىوزف

،الصفحةالعاشرة،كالصفحةالتاسعةىعٍشرةى " : مثل.  ويكون نعتا ملا قبلو27".البابيالرابعي،كالبابيالرابعىعىشرى

 .قرأت الكتاب للمرة الرابعة

                                                 
 90. ، اؼبراجع السابق، صفؤاد نعمة، 25
منتديات اؽبندسة - أحكاـ العدد كاؼبعدكد : من دركس القواعد26

 http://www.alhandasa.net/forum/showthread.php?tنت
 13.صاؼبرجع السابق، مصطفى الغالييٌت، 27

http://www.alhandasa.net/forum/showthread.php?t=182042#ixzz17roXq0kp
http://www.alhandasa.net/forum/showthread.php?t=182042#ixzz17roXq0kp
http://www.alhandasa.net/forum/showthread.php?t=182042#ixzz17roXq0kp
http://www.alhandasa.net/forum/showthread.php?t=182042#ixzz17roXq0kp
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إذاصيغالعددعلىوزنفاعلللداللةعلىالًتتيبفإهنيطابقاؼبعدكدمنحيثالتذكَتكالتأنييثفيجميعحاال

. فتكومنبنيةعلىفتحاعبزأين 19 إىل 11 هتويكومنعربافيماعدااألعدادمن

: مثال28.فتكومنبنيةعلىفتحاعبزأين 19 إىل 11 حاالهتويكومنعربافيماعدااألعدادمن

 .يظهرالقمربدرافىالليلةالرابعةىعشرةىمنالشهرالعرىب

 العوامل التي تؤثر كفاءات إنشاء الطلبة الموجه في مادة تعليم اللغة العربية- ج

ذبد كثَتا ُب الواقع أف ما حصل من عملية تعليم اللغة العربية ليس كما يراـ ُب األىداؼ 

كاألمور اليت تؤدم إىل ىذه اغبالة منها اختالؼ كفاءات تكوف ُب ذات الوقت أحد عوامل . اؼبنشودة

كىناؾ عدة عوامل تؤثر كفاءات الطلبة ُب التعلم، منها العامل من . تسبب اختالؼ اإلقباز كالنجاح

 . الطلبة، كمن اؼبعلم، كمن التسهيالت كالوسائل، كالبيعة

 

 

 

 العامل من الطلبة-  1

ُب اغبقيقة، ىناؾ عدة عوامل تؤثر كمية ؿبصوالت الطلبة كدرجة نتائجهم التعلمية، بيد أف 

أما العناصر اليت تؤثر مستويات كفاءاة الطلبة . العامل النفسي من الطلبة على كجو عاـ الذم يعد ضركريا

 :اللغوية لنيل النجاح ُب تعلم اللغة العربية فمنها 

                                                 
 90. ، اؼبراجع السابق، صفؤاد نعمة، 28
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 خلفية الطلبة الدراسية (أ

. كمن اؼبؤكد أف خلفية الطالب الدراسية السابقة تؤثر قدرتو على تعلم اللغة العربية   

فالطالب اؼبتخرج من اؼبدرسة االبتدئية اغبكومية الذم مل يعرؼ بالعربية من قبل حينما كاصل 

دراستو إىل اؼبدرسة الثانوية  اإلسالمية يربز ُب العادة نتائج كؿبصوالت زبتلف إىل حد كبَت دبا 

كجيد الطالب األكؿ كثَتا . حصل عليو أصدقاؤه فيها الذين ىم خرجيرك اؼبدارس االبتدائية اإلسالمية

 .أشد اؼبشكالت التعلمية فيها من الثاين

 ميوؿ الطلبة للغة العربية (ب

  كمن اؼبعلـو أف ميوؿ طالب إىل درس ما  يعطيو تأثَتا بينا 29. اؼبراد باؼبيوؿ ىو الرغبة ُب شيء

كعلى سبيل اؼبثاؿ، قبد أف الطالب الذم لو . لتعلمو ألف بدكنو ليس لو دافعية ليتعلمو جبد كنشاط

ميوؿ كرغبة ُب مادة اللغة العربية يظهر اىتمامو هبا أكثر من غَته، ٍب بذلك يدفع أف يتعلمها 

فينبغي على اؼبعلم ُب ىذا . مستمرا جبد كنشاط، كبالتايل جيد ؿبصوالت جيدة مسعدة كما يراـ

الصدد أف يبذؿ جهده كحياكؿ ُب إيقاظ مهم تالميذه كتنمية دافعيتهم كميوؽبم لإلمكاف بالعلـو 

إذا قل ميوؿ الطلبة إىل الدرس أك  )): قاؿ ؿبمود يونوس دبناسبة ىذه اغبالة . كاؼبعارؼ ُب اؼبادة

 30(.(ليس ؽبم رغبة فيو البتة فصعب على اؼبعلم توصيل مادتو إىل أذىنهم 

 االىتماـ بتعليم اللغة العربية (ج

                                                 
29

 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, Suatu Pendekatan Baru (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995), 

h.136. 
30

Mahmud Yunus, Pokok-pokok Pendidikan dan Pengajaran (Jakarta : Hidakarya Agung, 1961), 

Cet.I, hlm.79. 
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يرل سومادم سوريابراتا أف .  كاالىتماـ لو عالقة كثيقة باؼبيوؿ ألف إذا ماؿ طالب إىل شيء فيهتم بو

 31.االىتماـ ىو تركيز قوة نفسية داخلية إىل شيء معُت، أك طبقات انتباه يتحرؾ معها فعل شيء

 كبناء على ذلك، فليحاكؿ اؼبعلم بقدر اإلمكاف لكي تستطيع اؼبادة اؼبدركسة اليت يعلمها إىل 

كلنيل نتيجة التعلم اعبيدة فكاف الزما على كل طالب . تالميذه أف تنمي اؼبيوؿ كالدافعية لديهم فيها

كلكن . كلتسهيل الطلبة ُب تركيز مهمهم فيطلب اؽبدكء من جو حجرة الدراسة. أف يهتم بدركسو

ذبد ُب الواقع أف معجم اؼبواد كالدركس اليت يلقيها اؼبعلم إىل تالميذه بدكف تركيز اىتماماهتم هبا 

. كلذلك فينبغي للمعلم أف حياكؿ دائما عبذب االىتماـ من تالميذه باؼبواد التعليمية. بالضبط

ككذلك الشأف ُب تعليم اللغة العربية، ألف إذا كاف للطلبة اىتماـ كبَت بو فتكوف كفاياهتم اللغوية 

 .بالعربية أحسن من قبل

 أنشطة التعلم (د

كمن احملقق أف األنشطة اليت يتحرؾ معها اؼبيوؿ .  ترتبط أنشطة التعلم باؼبيوؿ كاالىتماـ ارتباطا كثيقا

كُب ىذا الصدد، فالتعلم ىو عملية .  كالدافعية كاالىتمامات الكبَتة تثمر قباحا باىرا كإقبازا فاخرا

كيرل سومادم أف األنشطة . من نشاط يتجو إىل ىدؼ معُت من خالؿ عدة التجارب كاػبربات

 32.التعلمية ىي عملية التعلم ذاتو كإدراؾ اؼبفردات اعبديدة كحفظ األشعار كاألغاين كىلم جرا

                                                 
31

 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan (Jakarta : Rajawali, 1984), hlm.16. 

 .250نفس اؼبرجع، ص 32
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 كالتعلم كإحدل عمليات من نشاط ال تنفصل عن عدة العوامل منها العامل غَت االجتماعي 

 33.كالعامل االجتماعي

العامل غَت االجتماعي ُب العملية التعلمية يشمل على حاالت اعبو كالطقس كاألكقات حينما  (1 

 .ذبرل األنشطة التعلمية كاؼبكاف كاؼبعينات أك األدكات كالوسائل اليت تستخدـ ُب تنفيذىا

كمثل ذلك، إذا تعقد االمتحاف ُب فصل كاحد فيحدث الصخب . العامل االجتماعي (2 

كالضوضاء حينئذ من بعض الطالب خارج الفصل أك حينما يذاكر رجل دركسو ُب حجرتو 

فتقلق ىذه االضطرابات علي تركَت األفكار . فيجد فيها رجاال  خَتين جيئةكذىابا أك غَت ذلك

 . بالطبع حيت ال يستطيع الرجل من أجلها االىتماـ بدركسو

فمن الواضح أف العوامل اآلنفة ذكرىا تؤثر على كفاية إنشاء الطلبة اؼبوجو ُب تعليم اللغة 

كتتعلق درجات النجاح اؼبكتسب دبستويات اؼبيوؿ . العربية باؼبدرسة الثانوية  اإلسالمية تأثَتا شديدا

 .كاالىتمامات ك األنشطة اليت أقاـ هبا الطلبة ُب تعلم اللغة العربية

 العامل من المعلم- 2

جبانب العامل من الطلبة، إف العوامل اليت ذبد من اؼبعلم تؤثر درجة كفاءات الطلبة التعلمية إىل 

 :كمن العوامل اؼبقصودة ىي كما يلي . حد كبَت

 .خلفية اؼبعلم الدراسية (أ

                                                 
 .253نفس اؼبرجع، 33



24 

 

 

 

فمن . يعد اؼبعلم من أىم العوامل الًتبوية ُب العملية التعليمية لتحقيق األىداؼ الًتبوية

كلذلك، فال بد للمعلم أف . الطبيعي تطلب منو مسؤكلتو الكبَتة ُب تأسيس الشخصية لدل الطلبة

 .يكوف ماىرا ُب مهنتو كال سيما معلم اللغة العربية

إف اؼبعلم اؼبتخرج من كلية الًتبية  )):  كىذا يوافق على رأم سيف البحر صبارة حيث يقوؿ 

خيتلف باؼبعلم الذم ليس خرجيا فيها من ناحية طرقو التعليمية، كذلك ألف لو عدة خربات نظرية ُب 

كعلى ىذا األساس، إذا أيصندت مهنة التعليم إىل غَت أىلو فال ذبد األنشطة . العلـو الًتبوية كالتعليمية

 34(.(التعليمية إال خسارة 

 إذان، ينبغي اؼبعلم ؼبا فيو معلم اللغة العربية أف يفهم فهما جيدا أف مهنتو ُب حاجة ماسة 

إىل مهارات خاصة ُب عملية التعليم كالتعلم، كالسيما يلـز عليو أف يتزكد نفسو بالعلـو الًتبوية 

فيجب على معلم اللغة . كالتعليمية كاؼبهارات اؼبعينة اليت تفيده حينما يقـو بوظيفتو ُب اؼبيداف التعليمي

العربية اإلؼباـ بالعلـو اليت تتعلق باللغة العربية كتعليمها، ككذلك معلم اللغة اإلقبليزية بعلـو اللغة 

 .اإلقبليزية كتعليمها، كىلم جرا

 الطرؽ اليت يستخدمها اؼبعلم (ب

كتلعب الطريقة دكرا ىاما ُب حكم . الطريقة ىي خطة ُب تعليم مادة معينة للوصوؿ إىل أىداؼ منشودة

كمن اؼبعلـو أف لكل طريقة تعليمية مزايا مستقلة كعيوبا معينة بيد أف اؼبهم . قباح عملية التعليم كفشلها

للمعلم ىو أية طريقة تستخدـ ُب التعليم ال بد ؽبا من اؼبوافقة كاؼبناسبة باألىداؼ كاؼبواد اؼبدركسة كأشكاؿ 

إذا خطئ اؼبعلم ُب انتخاب الطريقة اؼبستخدمة فيصعب على . أنشطة التعليم كالتعلم اليت يريد ربقيقها اؼبعلم
                                                 

34
Syaiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru (Surabaya : Usaha Nasional, 1994), 

Cet.I, h.131. 
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كال جيوز لو فيو أف يقتصر على طريقة كاحدة فحسب بل جيب عليو . تالميذه الوصوؿ إىل األىداؼ اؼبنشودة

كاؼبلل يسبب العملية . أف يستفيد من عدة الطرؽ اؼبختلفة لتكوف عملية التعليم كالتعلم حية كمرحية غَت فبلة

 .غَت فعالة

 .عامل التسهيالت للتعلم- 3

.  تعترب التسهيالت للتعلم أحد العوامل اؼبهمة اليت تساعد لنيل النجاح من عملية التعليم

يرل نانا سوجانا أف التسهيالت ىي مصادر التعلم ك كسائلو كالكتب الدراسية احملتاجة إليها، 

التسهيالت الكافية . كاؼبعينات أك الوسائل التعلمية األخرل كتوفر اغبصص الدراسية اؼبقًتحة للطلبة

فتساعد الكتب األساسية كالكتب . حيتاج إليها ُب عملية التعليم كالتعلم لًتقية كفاءات الطلبة اللغوية

. اإلضافية كاؼبعاجم كالوسائل كاغبصص الدراسية الكافية إىل حد كبَت لتحسُت إقباز الطلبة التعلمي

 .كخالصة القوؿ إف التسهيالت الكافية تسهل كصوؿ مادة التعليم إىل ذىن الطلبة كفهمهم

 البيئـة- 4

 ربتل البيئة بالنسبة لًتقية كفاءة الطلبة كإقبازىم التعلمية مكانة مهمة، سواء أكانت البيئة 

 )): كىذا يناسب لقوؿ زىَتيٍت كاآلخرين اآلٌب . كيكوف أثر البيئة حسنا كسيئا. أسرية أك مدرسية

كأما . اآلثار اإلجيايب ىو  ثار يعطي الدكافع كاؼبؤثرات إىل شيء حسن. كاآلثار إما إجيابيا كإما سلبيا

 35(.(اآلثار السليب فهو العكس، ال يعطي التالميذ الدافعية إىل ما ىو خَت ؽبم 

 البيئػة األسرية ( أ

                                                 
35

Zuhairini, dkk., Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), Cet.II, h.173-174. 
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 مازاؿ معظم الوالدين ُب عهدنا اغباضر أف يفوضوا تربية أبناءىم ُب األكثر إىل اؼبعلمُت ُب 

كينبغي أف ال تعد اؼبدرسة بدال من مقيمة . اؼبدارس مع أف مسؤكلية اؼبعلم ال ذباكز إال إىل حد ما

رئيسية بًتبية األبناء اليت تقع مسؤكليتها على الوالدين إال جزءا من أجزاء الًتبية كلها على كجو 

 .عاـ

 فكاف للوالدين دكر مهم ُب ترقية كفاءة الطلبة كإقبازىم التعلمية ألف الوالدين جبانب كوهنم 

. مربيُت أكلُت يعلموف أبناءىم علوما مباشرة فإهنم حيثوف كيدفعوهنم دائما ليتعلموا أكثر اجتهادا

  مامنمولوديولدعلىالفطرةفأبواهيهودانهوينصرانهويمجسانه)): قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم 

 36.ركاه مسلم عن أيب ىريرة( (

ُب ضوء اغبديث السابق، إف الولد ال يعرؼ شيئا بعد ميالده، فوالداه الذاف يكتباف 

كديكننا القياس منو أيضا أف البيئة األسرية ؽبا كظيفة . كيعيناف سَتة كلدمها من بعد ذلك فساعدنا

كعلى سبيل اؼبثاؿ، إذا كانت أفراد األسرة تتكوف من . عظمى لتسهيل عملية الطلبة التعلمة

 .اؼبهذبُت اؼبتعلمُت فيسهل للطلبة التغليب على مشكالهتم التعلمية

ككذلك إذا جيد أحد من أفراد األسرة الذم يستطيع أف يعلم اللغة العربية ألعضائو 

األسرية فيسهل الطالب االشًتاؾ ُب تعلم اإلنشاء اؼبوجو بدكف كجود عواعق كمشكالت ُب 

فيجب على كل كالد أف . الطابع حىت تؤيد ىذه األمور كلها إىل إقباز الطالب ُب اؼبادة اؼبدركسة

                                                 
، ص 2، ج (دار الكتب العلمية، دكف سنة : بَتكت  )مسلمبناغبجاجأبواغبسينالقشَتيالنيسابورم، صحيحمسلم 36

458. 
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ماداـ الطلبة ُب بيوهتم تقع اؼبسؤكلية الًتبوية . يعطى التوجيهات كاإلرشادات التعلمية إىل أكالده

 .على أيدم كالديهم

 البيئػة اؼبدرسية ( ب

كىي . إف البيئة اؼبدرسية مكاف رظبي لتعلم علـو متنوعة، عامة أـ دينية على حد سواء

تؤثر أيضا إلىل كفاءة الطلبة التعلمية، سواء أكانت البيئة تتكوف من اؼبعلمُت كاؼبوظفُت فيها أك 

كيلتقي الطلبة كيقابلوف ُب اؼبدرسة أشخاص اعبدد كاألشياء اعبديدة خبالؼ ما . من الطلبة مثلهم

فلكل معلم كصديق ُب فصلهم فركؽ فردية من مواقف كسلوؾ كأنظمة . جيدكنو ُب بيئاهتم األسرية

 .زبتلف دبا تكوف ُب بيوهتم

إف البيئة اؼبدرسية اليت . فالبيئة اؼبدرسية ال تقل أمهية ُب ترقية إقباز الطلبة كربصيلهم

تطبق أنظمة معينة كتوجب فيها على طلبتها لالشًتاؾ ُب الدركس اإلضافية تربز إقبازىا اؼبستقل 

يظهر ىذا الفرؽ بُت الكفاءات اللغوية من الطلبة الذين تعلموا ُب اؼبعاىد . خبالؼ باقي اؼبدارس

اإلسالمية كبُت الكفاءات اللغوية من الطلبة اآلخرين الذين ىم تعلموا نفس اؼبادة ُب غَتىا من 

 .اؼبدارس األخرل

كمن نواحيها األخرل، أف اتساع الدركس كاػبربات اؼبدركة ُب اؼبدرسة يعطي تأثَت معُت 

ككذلك التعامل . لدم الطلبة ألف العلـو كاؼبعرفات اعبديدة ذبعلهم فارحُت كأمهر من قبل

كاؼبخالطة االجتماعية اليت تكوف بُت الطلبة كأصدقائهم تستطيع أف ذبعلهم سعيدين ك تنحط 

كأضيف إىل ذلك أف كجود الوسائل التعلمية اعبديدة ذبعلهم أمهر ُب . مواقفهم االجتماعية

 .استخداـ قدراهتم اغبركية
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 البابالثالث

 البحثمنهج

 مجتمعالبحثوعينة -أ 

 ؾبتمعالبحث- ۱

 احملمدية الثانوية اإلسالمية األىليةاغبادم عشرباؼبدرسة اجملتمعفيهذىالرسالةالعلميةيعنيكلطالبالصف

, طالبة8 طالباك10 شخصاأم18ل الذييبلغعددمهعل2011\2012 فيالسنةالدراسيةاألكىل بنجرماسُت

 : أككمايفصاللكاتبفياعبدكالآلٌب

 احملمدية األكىل الثانوية اإلسالمية األىلية باؼبدرسة اغبادم عشرعددطلبةالصف :3.1 اعبدكاؿ

 2012-2011بنجرماسينفيالسنةالدراسية

 الصف الرقم
 اعبنس

 عددالطلبة
 البنات البنُت

1 
لعلم اغبادم عشرالصف

 معرفة الطبيعة

3 4 
7 

2 
لعلم اغبادم عشرالصف

 معرفة اإلجتماعي

7 4 
11 

 18 8 10 العدد
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 عينةالبحث- ِ
ُب عينةالبحثاؼبأخوذةمنكلعددالطلبة( 100 )شخصا18تسهيالإلسبامهذاالبحث،أخذالكاتب

 .اغبادم عشرالصف 

 بياناتالبحثومصدرها -ب 

 البيانات .1

 :البيانات الىت تبحث َب البحث ىي

 :البيانات األكىل فهي (أ 

البيانات عن تطبيق قدرة تالميذ الصف اغبادم عشر على قراءة األرقاـ العربية باؼبدرسة  (1

 . احملمدية األكىل بنجرماسُتالثانوية اإلسالمية األىلية

البيانات عن العوامل الىت تؤثر على تالميذ الصف اغبادم عشر على قراءة األرقاـ العربية  (2

 . احملمدية األكىل بنجرماسُتالثانوية اإلسالمية األىليةباؼبدرسة 

 :البيانات الثانية فهي (ب 

 . احملمدية األكىل بنجرماسُتالثانوية اإلسالمية األىليةتاريخ بناء مدرسة   (1

، 1978 احملمدية األكىل بنجرماسُت ُب سنة الثانوية اإلسالمية األىليةقد بٍت مدرسة  

 بليتوج ببنجرماسُت، برقم اؼبدرسة 221فرماف . كىي اؼبعونة ُب الشارع س

312637203080 . 

 . احملمدية األكىل بنجرماسُتالثانوية اإلسالمية األىليةأحواؿ األساتيذ كاؼبوظفُت َب مدرسة  (2
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 احملمدية األكىل الثانوية اإلسالمية األىليةأحواؿ تالميذ الصف اغبادم عشر دبدرسة  (3

 بنجرماسُت

 . احملمدية األكىل بنجرماسُتالثانوية اإلسالمية األىليةأحواؿ مدرسة  (4

 . احملمدية األكىل بنجرماسُتالثانوية اإلسالمية األىليةأحواؿ الوسائل كاألجهوة ؼبدرسة  (5

 مصدر البيانات .2

الثانوية اؼبستجبوف، يعٌت كل تلميذ الصف اغبادم عشر اؼبقرر َب عينات البحث دبدرسة  (أ 

 كعددىم شبانية 2012/2011 احملمدية األكىل بنجرماسُت َب السنة الدراسة اإلسالمية األىلية

 .عشر تلميذا

الثانوية اؼبخربكف، يعٌت رئيس اؼبدرسة كمعلم اللغة العربية، كىل الفصل، كموظفوف دبدرسة  (ب 

 . احملمدية األكىل بنجرماسُتاإلسالمية األىلية

 . احملمدية األكىل بنجرماسُتالثانوية اإلسالمية األىليةالواثائق، يعٌت الوثائق اؼبكتوبة عن اؼبدرسة  (ج 

 طريقة جمع البيانات- ط

 :عبمع البيانات، فيستعمل الباحث الطرؽ كما يلى

اؼبالحظة، يستعمل ليالحظ النشاطات اؼبتعلقة بقدرة تالميذ الصف اغبادم عشر على قراءة األرقاـ  .1

 احملمدية األكىل بنجرماسُت، كأحواؿ التالميذ كاألساتذة الثانوية اإلسالمية األىليةالعربية باؼبدرسة

 احملمدية األكىل بنجرماسُت، كأحواؿ الوسائل كاألجهز الثانوية اإلسالمية األىليةكموظفوف دبدرسة

 . احملمدية األكىل بنجرماسُتالثانوية اإلسالمية األىليةللمدرسة
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الثانوية اإلسالمية اؼبقابلة الشخصية، يستعمل ؼبعرفة البيانات عن قراءة األرقاـ العربية باؼبدرسة .2

 احملمدية األكىل بنجرماسُت، الثانوية اإلسالمية األىلية احملمدية األكىل بنجرماسُت دبدرسةاألىلية

 الثانوية اإلسالمية األىليةكأحواؿ التالميذ كاألساتذة كموظفوف كأحواؿ الواسائل كاألجهز ؼبدرسة 

 .احملمدية األكىل بنجرماسُت

الثانوية اإلختبار، يستعمل ؼبعرفة البيانات عن نتائج التالميذ َب قراءة األرقاـ العربية بامدرسة .3

 احملمدية األكىل الثانوية اإلسالمية األىلية احملمدية األكىل بنجرماسُت دبدرسةاإلسالمية األىلية

 .بنجرماسُت

الثانوية اإلسالمية التوثيق، يستعمل ؼبعرفة البيانات عن عدد تالميذ الصف اغبادم عشر دبدرسة .4

 احملمدية األكىل الثانوية اإلسالمية األىلية احملمدية األكىل بنجرماسُت، كتاريخ مدرسةاألىلية

 .بنجرماسُت
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 مصفوفة
 وأسلوبجمعالبيانات, ومصدرالبيانات, البيانات

رؽ

 ـ
 أسلوجبمعالبيانات مصدرالبيانات البيانات

1 2 3 4 

: البياناتاألكيل .ُ

قدرة تالميذ الصف اغبادم  .أ 
عشر على قراءة األرقاـ العربية 

الثانوية اإلسالمية باؼبدرسة 
احملمدية األكىل األىلية

  ؟بنجرماسُت
العوامل الىت ما ىي  (د 

قدرة تالميذ تؤثر على 
الصف اغبادم عشر 

على قراءة األرقاـ 
العربية باؼبدرسة 

الثانوية اإلسالمية 
احملمدية األكىل األىلية

  ؟بنجرماسُت

 

 الطالب

 

 

 

 الطلبةكاؼبعلم

 

 

 اؼبالحظةكاإلستبياف

 كاالختبار

 

 

اؼبالحظةكاالستبيانواؼبقابلةالشخص

 ية

 

ِ. 

 

 

 : البياناتالثانية

الثانوية اإلسالمية تارخياؼبدرسة  .أ 
 احملمدية األكىل األىلية

 .بنجرماسُت 

 

 ناظراؼبدرسةكاؼبوظٌفوالوثائق

الوثائقوناظراؼبدرسةكاؼبوظٌ 

 

 اؼبقابلةكالتوثيق
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1 

أحواالألساتذةكاؼبوظفينفياؼبدرس .ب 
الثانوية اإلسالمية ة 

احملمدية األكىل األىلية
 .بنجرماسُت 

 اغبادم عشرأحوالطلبةالصف .ج 
الثانوية اإلسالمية اؼبدرسة 
 األىلية

 
2 

 ؼ

 

3 

 التوثيقواؼبقابلةكاؼبالحظة

 

4 

 احملمدية األكىل بنجرماسُت  
 

الثانوية اإلسالمية أحواالؼبدرسة  .د 

 احملمدية األكىل األىلية

 بنجرماسُت 

أحوااللوسائلواألجهازاؼبدرسة  .ق 

 الثانوية اإلسالمية األىلية

 احملمدية األكىل بنجرماسُت

 اؼبعلمالوثائقوناظراؼبدرسةك

 الوثائق

 ناظراؼبدرسةكاؼبوٌظف

 

الوثائقوناظراؼبدرسةكاؼبوظٌ 

 ؼ

 التوثيقواؼبقابلةكاؼبالحظة

 

 التوثيقواؼبقابلةكاؼبالحظة

 

 التوثيقواؼبقابلةكاؼبالحظة

 

 تصميمالقياس -ج 
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, كاإلجابةعناألسئلة, قراءة الفرديةكىي, منخاللعدةالناحياتقراءة األرقاـ العربيةتقاس

. كيدكرمقايسةالتقديرمنالصفرإلىاؼبائة

 :باألسئلةاإلختباريةاآلتيةاغبادم عشرلطلبةالصفقراءة األرقاـ العربيةتقاظبهارة -1

عن فتتكومننخمسأسئلة(, قراءة اعبملة اليت تتضمن على األرقاـ أك العدد  )قراءة الفردية (أ 

 (50 )كفطبسفالنتيجةلكالألجوبةالصحيحة, قيم( 10 )عاشركلكلمنالسؤاؿالعدد 

, قيم( 6 )فتتكومننخمسأسئلةكلكلمنالسؤالست, اإلجابةعناألسئلة (ب 

 (30 )فالنتيجةلكالألجوبةالصحيحةثالثوف

, قيم( 2 )ثنُتفتتكومننخمسأسئلةكلكلمنالسؤاال(, الثالثاألسئلةفيالقسم )الًتصبة (ج 

 إذاأصابكألجوبةالطلبةفالنتيجةمائة, إذف(. 10)عشركففالنتيجةلكالألجوبةالصحيحة

(100٪) 

 تصنيفتقديرالنتائج -2

: فهو, أماتصنيفالتقدير

 جيدجدا = 80 - 100

  جيد  = 80 < 70

 متواسط = 70 <  60

 ضعيف = 60 < 50

 ضعيفجدا = 50 < 0

 معداللنتائج -3
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, شبتقسمعددالنتائجاجملموعةبعددالطلبة, ؼبعرفةمعدلنتائجالطلبةكلهابدأتبجمعكلنتيجةالطلبة

. كىكذاتقديرمعدلنتائجالطلبة

 

 

 

 أسلوبمعالجةالبياناتوتحلياللبيانات -د 

 أسلودبعاعبةالبيانات. ُ

: فهي, أسلودبعاعبةالبياناتأربعة

 ىوأنيفتشالباحثالبياناتاجملتمعةؼبعرفةالبياناتكاملةأمال:  التحرير (أ 

 .يعنيأنتنقسملتفريقالبيانات:  تقسيمالبيانات (ب 

 :شبتدخاللبياناتفياعبداكللمعرفةتكرُّراإلجابةاجملتمعةبرموز, بعدتفريقالبيانات : جدكاللبيانات (ج 

P
N

F
  X  100٪ 

P : حسماإلجابة 

F : التكرر 

N : عدد 

 : تفسَتالبيانات (د 

: ىوأنيفسرالبياناتفيجدكلتهابالرتبة
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 ضعيفجدان   =  ٪َِ - ٪َ

 ضعيف =   ٪٤َ - ٪ُِ

 متواسط =   ٪٦َ - ٪٤ُ

 جيد =   ٪٨َ - ٪٦ُ

 جيدجدان   = ٪ََُ - ٪٨ُ

 السلوكفيتحلياللبيانات. ِ

. فتحلياللبياناتبمنهجالتصويرالوصفي, بعدتقدديوتفسَتالبيانات

 إجراءاتالبحث -ه 

: ىي, يعملهذاالبحث

 درجةأكىل -1

 اؼبالحظةاألكلىإلىمكانالبحث (أ 

 االستشارةإلىاحملاضرالناصح (ب 

 .تفويضاقًتاحالبحثإليمكتبالبحثفيكليةالًتبيةجبامعةأنتسارياإلسالميةاغبكوميةبنجرماسُت (ج 

 درجةإستعدادية -2

 ندكةاقًتاحالبحث (أ 

 اقًتاحالبحثبعدالندكة (ب 

 استطلبةرسالةالبحثالعلميإليعميدكليةالًتبية (ج 
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 تفويضرسالةالبحثالعلميإليمؤسسةالقدرؽبذاالبحث (د 

 كالوثائق, كاؼبالحظة, كحكاؼبقابلة, استعدادالتجربة (ق 

 درجةعملية -3

 تصالجمليبواؼبخرببالطريقةاؼبستعملة (أ 

 إصباعالبياناتفياؼبكاف (ب 

 ذبهيزالبياناتوربليلها (ج 

 درجةإخبارية -4

 استشارةمعاحملاضراؼبرشدلتصحيحالبحث (أ 

 ترتيبحاصاللبحث (ب 

 ربماللبحثإليمناقشةالبحث (ج 
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 البابالرابع

 نتائجالبحث

 تقديمالبيانات -أ 

قدرة تالميذ الصف الثانى على قراءة األرقام العربية بالمدرسة الثانوية اإلسالمية األهلية - 1

 المحمدية األولى بنجرماسين
الثانوية من طلبة اؼبدرسة قراءة األرقاـ العربية إعتمادا على النتائج احملصولة بطريقة االختبار عن 
كأدناىا  (85 )طبس كشبانوفحصلت أعلى النتائج ,اإلسالمية األىلية احملمدية األكىل بنجرماسُت

 : ديكنناأنننظرإلياعبدكالآلٌب(.30 )ثالثوف
 من طلبة الًتكيب العددمباستخداـ  اإلنشاء اؼبوجو ُب مادةمهارة الكتابةعن نتائجإختبارالطالب4.1 اعبدكؿ

  احملمدية األكىل بنجرماسُتالثانوية اإلسالمية األىليةاؼبدرسة 

 العددفيالمائة عددالطلبة النتيجة الرقم

1 10-40 4 22 %

2 41-70 12 67 %

3 71-100 2 11 %

% 100 18 العددالكلي
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ؼبعرفةمعدلنتائجالطلبةفنجمعكلنتيجةالطالباحملصولةشبنقسمبعددالطلبةفنحصلمنهذااغبسادبعداللنتائجالط

 .56،94=18\1025:لبة

قدرة تالميذ الصف الثانى على قراءة األرقام العربية بالمدرسة العالية العواماللتيتؤثر- 2

 .المحمدية األولى بنجرماسين

 العواماللداخلية (أ 

 رغبةالطالب (1

قدرة تالميذ الصف الثاىن على قراءة األرقاـ العربية باؼبدرسة العالية ىذىالعاملةمنأمهالعواماللتيتؤثرعلى

. احملمدية األكىل بنجرماسُت

. ألنبدكهنذىالعاملةسوفيصعباؼبعلمتغريزصبيعموادالدرسإلىطالبو،ككذلكيصعبالطالبتناكاللعلوماؼبهيئة

ىذىالعاملةربتويعلىإىتمامالطالبإلىشرحاؼبعلم،كقراءةمادةالدرسقبلعمليةالتدريسفيالفصل،كتأديةالطلبةالوظيفةاؼبنزيل

:  ىذاالبيانسيذكرتفصيالكمايلي. شباؼبعرفةاإلضافيةفيالعربية, كمراجعةالطلبةالدرسفياؼبنزؿ, ة

 إىتمامالطالبإلىشرحاؼبعلم ( أ)

بدأ الكاتب باؼبالحظة عن إىتماـ الطالب إىل شرح اؼبعلم، ذىب الكاتب إىل اؼبدرسة العالية 

رأل .  ليالحظ عملية التدريس َب الفصل مباشرة2012 يناير 3احملمدية األكىل بنجرماسُت ُب التاريخ 

ٍب عاد الكاتب مرة أخرم لتحقيق حاصل . الكاتب أف الطلبة يهتم إىل شرح اؼبعلم جبماؿ االىتماـ

لكن ُب بعد األحياف سهي تعض . فوجد أف الطلبة يهتموف إىل شرح اؼبعلم كاؼبالحظة األكىل, اؼبالحظة



40 

 

 

 

ىذا الواقع مطابق دبا كجد الكاتب من البيانات احملصولة بطريقة . الطلبة كيذٌكره اؼبعلم ليهتم إىل شرحو

". يهتم عادة"من الطلبة جييبوف % 28نعلم : كىي كما يلي, اإلستبياف عن إىتماـ الطالب إىل شرح اؼبعلم

لتوثيق البياف عن اىتماـ الطلبة إىل شرح اؼبعلم، بعد الدرس، دعى الكاتب بعض الطلبة آلداء 

كىي أكثرىم جييبوف أهنم يهتم , فجواب الطلبة الخيتلف جبواهبم عن أسئلة اإلستبياف. اؼبقابلة الشخصية

 شرحاؼبعلمعادة

 :ديكنناأنننظرإلياعبدكالآلٌب

  احملمدية األكىل بنجرماسُتالثانوية اإلسالمية األىليةاؼبدرسة بإىتمامالطالبإلىشرحاؼبعلم4.2 عبدكؿ

 النتيجةفيالمائة تكرارالجواب العبارة الرقم

% 72 13 يهتمدائما 1

% 28 5 يهتمعادة 2

 - - اليهتم 3

% 100 18 العدد

 

 قراءةمادةالدرسقبلعمليةالتدريسفيالفصل ( ب)

 احملمدية األكىل الثانوية اإلسالمية األىليةاؼبدرسة كماذكرفيالسابق،قدجاءالكاتبإىل

, ليالحظعمليةتدريساللغةالعربيةفيالفصلبهذىاؼبدرسة2012 فربايَت7شبيليهفيالتاريخيناير3فيالتاريخبنجرماسُت

, كجدالكاتبفيمالحظتهاألكلىأنأكثرالطلبةاليقرأدرسهقبلعمليةالتدريس. كذلكليالحظعنعمليةالطلبةقباللدرس
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يكتبوف لكنأكثرالطلبةألف أكثر من طلبة ما عندىم كتاب التدريس، ك

 .فياؼبالحظةالثانيةكجدالكاتبأنالوقعيخالفبماسبقٍب.درسهممن

: قبدكمايلي, منالبياناتاحملصولةبطريقةاإلستبيانعنقراءةمادةالدرسقبلعمليةالتدريسفيالفصل

". يقرأعادة "منالطلبةجييبوف% 55نعلمأف, مناعبدكلعنقراءةمادةالدرسقبلعمليةالتدريسفيالفصل

. دعىالكاتببعضالطلبةآلداءاؼبقابلةالشخصية, لتوثيقالبيانعنقراءةمادةالدرسقبلعمليةالتدريسفيالفصل

  .كىيأكثرمهيجيبونأهنميهتمشرحاؼبعلمعادة, فجوابالطلبةالخيتلفبجواهبمعنأسئلةاإلستبياف

 :ديكنناأنننظرإلياعبدكالآلٌب

 احملمدية األكىل الثانوية اإلسالمية األىليةاؼبدرسة بقراءةمادةالدرسقبلعمليةالتدريسفيالفصل4.3 اعبدكؿ

 بنجرماسُت

 النتيجةفيالمائة تكرارالجواب العبارة الرقم

% 17 3 يقرأدائما 1

% 55 10 يقرأعادة 2

% 28 5 اليقرأ 3

% 100 18 العدد

 

 

 

 تأديةالطلبةالوظيفةاؼبنزلية ( ت)
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: قبدكمايلي, منالبياناتاحملصولةبطريقةاإلستبيانعنتأديةالوظيفةاؼبنزلية

". يؤديهادائما "منالطلبةجييبوف% 83نعلمأف, مناعبدكلعنتأديةالطلبةالوظيفةاؼبنزلية

 فربايَت7سأاللكاتبمعلماللغةالعربيةفيالتاريخ, لتوثيقالبيانعنتأديةالطلبةالوظيفةاؼبنزلية

. أجابأنأكثرالطلبةيؤدكنوظيفتهمكماأمرمهاؼبعلم, عنتأديةالطلبةالوظيفةاؼبنزلية2012

 .كىيأكثرمهيجيبونأهنميؤدكنوظيفتهماؼبنزلية, ككذلكجواببعضالطلبةالخيتلفبجواهبمعنأسئلةاإلستبيانفيالسابق

 :ديكنناأنننظرإلياعبدكالآلٌب

  احملمدية األكىل بنجرماسُتالثانوية اإلسالمية األىليةاؼبدرسة بتأديةالطلبةالوظيفةاؼبنزلية4.4 اعبدكؿ

 النتيجةفيالمائة تكرارالجواب العبارة الرقم

% 83 15 يؤديهادائما 1

% 11 2 يؤديهاعادة 2

% 6 1 اليؤديها 3

% 100 18   العدد

 

 مراجعةالطلبةالدرسفياؼبنزؿ ( ث)

: قبدكمايلي, منالبياناتاحملصولةبطريقةاإلستبيانعنمراجعةالطلبةالدرسفياؼبنزؿ

. منالطلبةجييبونَتاجعونعادة% 72مناعبدكلعنمراجعةالطلبةالدرسفياؼبنزؿ،نعلمأف

لتوثيقالبيانعنمراجعةالطلبةالدرسفياؼبنزؿ،سأاللكاتببعضالطلبةعنمراجعتهمالدرسفيالبيت،فجواهبمالخيتلفبجواهبمع

 .كىيأكثرمهيجيبونأهنمَتاجعونالدرسعادة, نأسئلةاإلستبيانفيالسابق
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 : ديكنناأنننظرإلياعبدكالآلٌب

  احملمدية األكىل بنجرماسُتالثانوية اإلسالمية األىليةاؼبدرسة بمراجعةالطلبةالدرسفياؼبنزؿ4.5 اعبدكؿ

 النتيجةفيالمائة تكرارالجواب العبارة الرقم

% 11 2 يراجعدائما 1

% 72 13 يراجععادة 2

% 17 3 اليراجع 3

% 100 18 العدد

 

 الًتكيب العددم  عناؼبعرفة ( ج)

, العدد كاؼبعدكد،كيرادىنااشًتاكالطلبةإلىدركسالعدد كاؼبعدكدمنالبياناتاحملصولةبطريقةاإلستبيانعنمعرفة

: قبدكمايلي

. طالبا% 67" يعرؼ عادة  "نعلمأمننيجيب, مناعبدكلعناؼبعرفةاإلضافيةفيالعربية

, سأاللكاتببعضالطلبةعنمراجعتهمالدرسفيالبيت, فيالعربيةالًتكيب العددم لتوثيقالبيانعن

 .كىيأكثرمهيجيبونأهنمَتاجعونالدرسعادة, فجواهبمالخيتلفبجواهبمعنأسئلةاإلستبيانفيالسابق

: ديكنناأنننظرإلياعبدكالآلٌب

  احملمدية األكىل بنجرماسُتالثانوية اإلسالمية األىليةاؼبدرسة بللطلبةالًتكيب العددم  عناؼبعرفة4.6 اعبدكؿ

 النتيجةفيالمائة تكرارالجواب العبارة الرقم
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% 11 2 يعرؼ بأكملو 1

% 67 12 يعرؼ عادة 2

% 22 4 اليعرؼ 3

% 100 18 العدد

 

 العوامالػبارجية (ب 

 عاملةاؼبعلم .1

 اػبلفيةالًتبويةللمعلم (أ 

اغبج ؿبمد رضواف األستاذ

. متخرصبنكليةالًتبيةلقسمتعليماللغةالعربيةجبامعةأنتسارياإلسالميةاغبكوميةأغ.س

-2012.اؼبدرسة العالية احملمدية األكىل بنجرماسُتبىذاالبيامنطابقبالبيامننالوثائقلقسماإلدارة

-2012 اؼبدرسة العالية احملمدية األكىل بنجرماسُتبميعنيفيالوثائقعنأحواالألساتذة2011

اغبج ؿبمد رفعاف رشدم ـ،يذكرىناكأناألستاذ2011

. متخرصبنكليةالًتبيةلقسمتعليماللغةالعربيةجبامعةأنتسارياإلسالميةاغبكومية.د.ؼ.س

 كضوحشرحاؼبعلمعنالدرس (ب 

-2كيناير27-26ك20- 19ك 13-12الحظالكاتبعنوضوحشرحاؼبعلمعنالدرس،كىيفيالتاريخ

. ،ككلبياناتاؼبالحظةتدلعلىوضوحشرحاؼبعلمعندزعمالكاتب2012فرباير3

. يشرحاؼبعلمالدرظبعاغبركةاعبسمية،كعادةيكتبموادامهمةعلىالسبورةليدققشرحهعنالدرس
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مناعبدكلعنوضوحشرحاؼبعل:أمامنالبياناتاحملصولةبطريقةاإلستبيانعنوضوحشرحاؼبعلمعنالدرس،قبدكمايلي

". كاضح "منهميجيبوف% 67نعلمأف, معنالدرس

, سأاللكاتبإلىبعضالطلبةعنوضوحشرحاؼبعلم, لتحقيقالبيانات

 . ككجدأقبوابأكثرالطلبةأنشرحاؼبعلمقدكانواضحا

: ديكنناأنننظرإلياعبدكالآلٌب

  احملمدية األكىل بنجرماسُتالثانوية اإلسالمية األىليةاؼبدرسة بكضوحشرحاؼبعلمعنالدرس4.7 اعبدكؿ

 النتيجةفيالمائة تكرارالجواب العبارة الرقم

% 28 5 كاضحجدا 1

% 67 12 كاضح 2

% 5 1 غَتكاضح 3

% 100 18 العدد

 

 

 

 إعطاءالوظيفةبعدالدرس (ج 

الثانوية اؼبدرسة ذىبالكاتبإىل, الحظالكاتبعنعمليةالتدريسفيالفصلمنهاعنإعطاءالوظيفةبعدالدرس

. ليالحظعمليةالتدريسفىالفصلمباشرة2012فرباير3-2 فيالتاريخ احملمدية األكىل بنجرماسُتاإلسالمية األىلية

 - 9شبعادالكاتبمرةأخريلتحقيقحاصالؼبالحظةفيالتاريخ. رأىالكاتبأناؼبعلميعطيالوظيفةإلىالطلبةبعدالدرس
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. ،فوجدأناؼبعلميعطيالوظيفةإلىالطلبةبعدالدرسكاؼبالحظةاألكىل2012فرباير10

. لكنفيبعداألحيانسهيتعضالطلبةكيذٌكرىاؼبعلمليهتمإلىشرحو

: كىوكمايلي, ىذاالواقعمطابقبماكجدالكاتبمنالبياناتاحملصولةبطريقةاإلستبيانعنإعطاءالوظيفةبعدالدرس

".  يعطيهادائما "منهميجيبوف% 89نعلمأف, مناعبدكلعنإعطاءالوظيفةبعدالدرس

, سأاللكاتبإلىبعضالطلبةعنإعطاءاؼبعلمالوظيفةبعدالدرس, لتحقيقالبيانات

 .ككجدأقبوابأكثرالطلبةأناؼبعلميعطيهادائما

: ديكنناأنننظرإلياعبدكالآلٌب

  احملمدية األكىل بنجرماسُتالثانوية اإلسالمية األىليةاؼبدرسة بإعطاءالوظيفةبعدالدرس4.8 اعبدكؿ

 

 النتيجةفيالمائة تكرارالجواب العبارة الرقم

% 89 16 يعطيهادائما 1

% 11 2 يعطيهاعادة 2

- -  اليعطيها 3

% 100 18 العدد

 

 كضوحجواباؼبعلمعنسؤااللطالب (د 
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, 2012يناير 27-26ك20- 19كىيفيالتاريخ, الحظالكاتبعنجواباؼبعلمعنسؤااللطالبثالشبالحظات

. ككلبياناتاؼبالحظةتدلعلىوضوحجواباؼبعلمعندزعمالكاتب

. جييباؼبعلمالسؤاؼبعاغبركةاعبسمية،كعادةيكتبجواهبعلىالسبورةليدققشرحهعنالدرس

مناعبدكلعنوضوحجوا:أمامنالبياناتاحملصولةبطريقةاإلستبيانعنوضوحجواباؼبعلمعنسؤااللطالب،قبدكمايلي

". كاضح "منهميجيبوف% 61نعلمأف, باؼبعلمعنسؤااللطالب

, سأاللكاتبإلىبعضالطلبةعنوضوحجواباؼبعلمعنسؤااللطلبة, لتحقيقالبيانات

 . ككجدأقبوابأكثرالطلبةأقبواباؼبعلمقدكانواضحا

 :ديكنناأنننظرإلياعبدكالآلٌب

  احملمدية األكىل بنجرماسُتالثانوية اإلسالمية األىليةكضوحجواباؼبعلمعنسؤااللطالبباؼبدرسة 4.9 اعبدكؿ

 النتيجةفيالمائة تكرارالجواب العبارة الرقم

% 33 6 كاضحجدا 1

% 61 11 كاضح 2

% 6 1 غَتكاضح 3

% 100 18 العدد

 

 إعطاءاألمثلةغَتمافيالكتاب (ق 

  احملمدية األكىل بنجرماسُتالثانوية اإلسالمية األىليةاؼبدرسة كماذكرفيالسابق،قدجاءالكاتبإىل
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. ليالحظعمليةتدريساللغةالعربيةفيالفصلبهذىاؼبدرسة2012يناير 27-26ك20- 19كىيفيالتاريخ

. كجدالكاتبفيمالحظتهاألكلىوالثانيةأناؼبعلميعطياألمثلةكمافيالكتابكثَت،فيبعضاألحيانيعطياألمثلةغَتمافيالكتاب

: قبدكمايلي, منالبياناتاحملصولةبطريقةاإلستبيانعنإعطاءاألمثلةغَتمافيالكتاب

". يعطيهاعادة "منهميجيبوف% 72نعلمأف, مناعبدكلعنإعطاءاألمثلةغَتمافيالكتاب

, سأاللكاتبإلىبعضالطلبةعنإعطاءاؼبعلماألمثلةغَتمافيالكتاب, لتحقيقالبيانات

, إالإذاؼبيفهموىاالطلبة, ككجدأقبوابأكثرالطلبةأناؼبعلميعطياألمثلةدباكجدىفيالكتاب

 . فسعياؼبعلمبإعطاءاألمثلةغَتمافيالكتاب

 :ديكنناأنننظرإلياعبدكالآلٌب

  احملمدية األكىل بنجرماسُتالثانوية اإلسالمية األىليةإعطاءاألمثلةغَتمافيالكتابباؼبدرسة 4.10 اعبدكؿ

 النتيجةفيالمائة تكرارالجواب العبارة الرقم

% 6 1 يعطيهادائما 1

% 72 13 يعطيهاعادة 2

% 22 4 اليعطيها 3

% 100 18 العدد

 

 

 عاملةاألجهزة .2

 إمتالككتابدرساللغةالعربية (أ 
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 احملمدية األكىل الثانوية اإلسالمية األىليةالحظالكاتبعنإمتالككتابدرساللغةالعربيةباؼبدرسة 

. بنجرماسُت،فوجدأنأكثرمنالطلبةؼبيمتلكواكتابدرساللغةالعربية

 :ىذاالبيانيطابقبالبياناتاحملصولةبطريقةاإلستبيانعنإمتالككتابدرساللغةالعربيةكمايلي

 

غَت  "منالطلبةجييبوف% 89نعلمأف, مناعبدكلعنإمتالككتابدرساللغةالعربية

, سأاللكاتبإلىبعضالطلبةعنإمتالككتابدرساللغةالعربية،لتحقيقالبيانات".فبتلك

 . فقدمستعر ديلكواىا ألهنم مل الذين الطلبةكمن , ككجدأقبوابأكثرالطلبةإمالككتابدرساللغةالعربية

: ديكنناأنننظرإلياعبدكالآلٌب

  احملمدية األكىل بنجرماسُتالثانوية اإلسالمية األىليةإمتالككتابدرساللغةالعربيةباؼبدرسة 4.11 اعبدكؿ

 النتيجةفيالمائة تكرارالجواب العبارة الرقم

% 89 16 فبتلك 1

% 11 2 مستعر 2

 - - غَتفبتلك 3

% 100 18 العدد

 

 إمتالكقاموساللغةالعربية (ب 
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, الخيتلفبمالحظةالكاتبعنإمتالككتابدرساللغةالعربية

. فياؼبالحظةكجدأنأكثرمنالطلبةؼبيمتلكواقاموساللغةالعربية

: ىذاالبيانيطابقبالبياناتاحملصولةبطريقةاإلستبيانعنإمتالكقاموساللغةالعربيةكمايلي

% 55" غَتفبتلك "نعلمأمننيجيب, مناعبدكلعنإمتالكقاموساللغةالعربية

غَت ككجدأقبوابأكثرالطلبة, درساللغةالعربية قاموس سأاللكاتبإلىبعضالطلبةعنإمتالؾ،لتحقيقالبيانات.طالبا

 . الذين ديلكواىا ال يكف من نصفالطلبةكمن , اللغةالعربية قاموس إمالؾ

: ديكنناأنننظرإلياعبدكالآلٌب

  احملمدية األكىل بنجرماسُتالثانوية اإلسالمية األىليةإمتالكقاموساللغةالعربيةباؼبدرسة 4.12 اعبدكؿ

 النتيجةفيالمائة تكرارالجواب العبارة الرقم

% 28 5 فبتلك 1

% 17 3 مستعر 2

% 55 10 غَتفبتلك 3

% 100 18 العدد

 

 تحلياللبيانات -ب 

قدرة تالميذ الصف الثانى على قراءة األرقام العربية بالمدرسة الثانوية اإلسالمية األهلية - ُ

 المحمدية األولى بنجرماسين
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كجدالباحثأنطلبةالصفالثانيباؼبدرسة ,  إعتماداعلىحاصالالختبارعلىالطلبةفيتقدديالبياناتالسابق

 احملمدية األكىل الثانوية اإلسالمية األىلية

, متوسطةبنجرماسينيقدركنعليالتمييزبيناإلضافةكالنعتواؼبنعوتفيالنصوصالعربيةبنتيجة

 50ضعيف،كىذىالنتيجةتدخلفيتعبَت, 56،94= 18\1025:كنعتربىامتوسطةألمنعدلنتائجالطلبة

 .ضعيف = 60> 

, بعدأخذنتائجاالختبار(. طالبواحد )30كأدناىاىي( طالباف )85أعلىالنتائجاحملصولةفياالختبارىي

, العاؼبالًتبويالديٍت, قدمالباحثهذىالنتائجإلىاألستاذؿبمد

, فاعًتفاؼبعلمأننتائجهذىالطالبةأكثرىاضعيفة, لعلماإلجتماعيشبسأاللباحثعننتيجةالطالبةفيالفصاللثاين

 .كلمعلمقدسعيفيًتقيةنتيجةىذىالطالبة. إمافىدرساللغةالعربيةأكفيدركساآلخر

قدرة تالميذ الصف الثانى على قراءة األرقام العربية بالمدرسة الثانوية اإلسالمية العواماللتيتؤثر. ۲

 األهلية المحمدية األولى بنجرماسين

 العواماللداخلية. أ

 رغبةالطالب .1

 إىتمامالطالبإلىشرحاؼبعلم (أ 

" يهتمدائما, "منالبياناتاحملصولةبطريقةاإلستبيانعنإىتمامالطالبإلىشرحاؼبعلم

 بضعيفجدانفٌسر" اليهتم "أماجوابالطلبة, بجيدجدانفٌسر" يهتمعادة "كجوابالطلبة,بضعيفجدانفٌسر

( صفحة4.2 أنظرإلىاعبدكاؿ)

 قراءةمادةالدرسقبلعمليةالتدريسفيالفصل (ب 
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" يقرأدائما "قبدأقبوابالطلبة, منالبياناتاحملصولةبطريقةاإلستبيانعنقراءةمادةالدرسقبلعمليةالتدريسفيالفصل

. بضعيفجدانفٌسر" اليقرأ "أماجوابالطلبة, بجيدجدانفٌسر" يقرأعادة "جوابالطلبة, بضعيفجدانفٌسر

( صفحة4.3 أنظرإلىاعبدكاؿ)

 تأديةالطلبةالوظيفةاؼبنزلية (ج 

, بجيدجدانفٌسر" يؤديهادائما "قبدأقبوابالطلبة, منالبياناتاحملصولةبطريقةاإلستبيانعنتأديةالوظيفةاؼبنزلية

 أنظرإلىاعبدكاؿ. )بضعيفجدانفٌسر" اليؤديها "أماجوابالطلبة, بضعيفجدانفٌسر" يؤديهاعادة "جوابالطلبة

( صفحة4.4

 مراجعةالطلبةالدرسفياؼبنزؿ (د 

, منالبياناتاحملصولةبطريقةاإلستبيانعنمراجعةالطلبةالدرسفياؼبنزؿ

" اليراجع "أما, بجيدجدانفٌسر" يراجعونعادة "جوابالطلبة, بضعيفجداقبدأقبوابالطلبةيراجعونالدرسدائمانفٌسر

( 51 صفحة4.5 أنظرإلىاعبدكاؿ. )بضعيفجدانفٌسر

 اؼبعرفةاالضافيةفيالعربية (ق 

, منالبياناتاحملصولةبطريقةاإلستبيانعناؼبعرفةاإلضافيةللطلبة

" بلواقفاليـو, مشًتؾ "قبدأقبوابالطلبة, كيرادىنااشًتاكالطلبةإلىالدركساإلضافيةفيالعربية

( صفحة4.6 أنظرإلىاعبدكاؿ. )بجيدجدانفٌسر"غَتمشًتؾ "أما, بضعيفجدانفٌسر

 العواماللخارجية .أ 

 عاملةاؼبعلم .1

 اػبلفيةالًتبويةللمعلم (أ 
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اغبج ؿبمد رضواف األستاذ

 .بجيدمتخرصبنكليةالًتبيةلقسمتعليماللغةالعربيةجبامعةأنتسارياإلسالميةاغبكوميةكىذىاػبلفيةالًتبويةتعتربأغ.س

 كضوحشرحاؼبعلمعنالدرس (ب 

" كاضحجدا "قبدأقبوابالطلبة, منالبياناتاحملصولةبطريقةاإلستبيانعنوضوحشرحاؼبعلمعنالدرس

 أنظرإلىاعبدكاؿ. )بضعيفجدانفٌسر" غَتكاضح "أما, بجيدجدانفٌسر" كاضح "جوابالطلبة, بضعيفجدانفٌسر

( صفحة4.7

 إعطاءالوظيفةبعدالدرس (ج 

" يعطيهادائما "قبدأقبوابالطلبة, منالبياناتاحملصولةبطريقةاإلستبيانعنإعطاءالوظيفةبعدالدرس

 أنظرإلىاعبدكاؿ. )بضعيفجدانفٌسر" اليعطيها "أما, بضعيفجدانفٌسر" يعطيهاعادة "أما, بجيدجدانفٌسر

( صفحة4.8

 كضوحجواباؼبعلمعنسؤااللطالب (د 

" كاضحجدا "قبدأقبوابالطلبة, منالبياناتاحملصولةبطريقةاإلستبيانعنوضوحجواباؼبعلمعنسؤااللطالب

 أنظرإلىاعبدكاؿ. )بضعيفجدانفٌسر" غَتكاضح "أما, بجيدجدانفٌسر" كاضح "أما, بضعيفجدانفٌسر

( صفحة4.9

 إعطاءاألمثلةغَتمافيالكتاب (ق 

" يعطيهادائما "قبدأقبوابالطلبة, منالبياناتاحملصولةبطريقةاإلستبيانعنإعطاءاألمثلةغَتمافيالكتاب

 أنظرإلىاعبدكاؿ. )بضعيفجدانفٌسر" اليعطيها "أما, بضعيفنفٌسر" يعطيهاعادة "أما, بضعيفنفٌسر

( صفحة4.10
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 عاملةاألجهزة .2

 إمتالككتابدرساللغةالعربية (أ 

" فبتلك "قبدأقبوابالطلبة, منالبياناتاحملصولةبطريقةاإلستبيانعنإمتالككتابدرساللغةالعربية

 أنظرإلىاعبدكاؿ. ) بجيدجدانفٌسر" غَتفبتلك "أما, بضعيفجدانفٌسر" مستعر "أما, بضعيفجدانفٌسر

( صفحة4.11

 إمتالكقاموساللغةالعربية (ب 

, بضعيفجدانفٌسر" فبتلك "قبدأقبوابالطلبة, منالبياناتاحملصولةبطريقةاإلستبيانعنإمتالكقاموساللغةالعربية

 (صفحة4.12 أنظرإلىاعبدكاؿ. )جدانفٌسر" غَتفبتلك "أما, بضعيفجدانفٌسر" مستعر "أما


