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 البحث صمستخل

إنموضوعهذهالرسالةهياستخداملوحةاحلبليفتعليمالتصريفاتلرتقيةالطالبعلى
أناملدرسالباحثةوجدتاملشكلةاليتو ، Al-fityan)دراسةجتريبةباملدرسة)تركيباجلمل

فعلاملضارعبالطريقةاإللقائيةواليستخدمالوسيلةالنافعة،والطالبالالهعلمطالبي
مالصرفوخاصةيورأتالباحثةأنالطالبيواجهوناملشكلةيفتعل.مييتحمسونيفالتعل

.فعلاملضارعحيثأهنماليقدرونعلىتركيبالفعلإىلالضمائراملختلفةاليفمادة
ملعرفةكيفيةاستخداموسيلةلوحةاحلبليفتعليمالفعلواألغراضمنكتابةهذهالرسالةهي

وأما.وملعرفةأثاراستخداملوحةاحلبليفحتسنيالتحصيلالدراسيلدىالطالباملضارع
منهجالبحثالذياستخدمتهاالباحثةيفهذهالرسالةفهوالدراسةالتجريبية،ويفمجع

وأمانتائجالبحثاليتحصلتعليهاالباحثةأن.البياناتتقومالباحثةباملالحظةواالختبار
94,11٪تكوننتيجةبتقديركيفيةاستخداموسيلةلوحةاحلبليفتعليمالفعلاملضارع

وهذايدلعلىأناستخداملوحةاحلبليؤثريفأنشطةتعلمالطالبجيدجدا،وهذا
أثاراستخداملوحةاحلبلأنو.التأثريظاهريفدوافعهمومحاستهمعندإجراءعمليةالتعلم

وهو (.Sig) علىمستوىالداللة Test-نتيجةتبيفحتسنيالتحصيلالدراسيلدىالطالب
مردودالفرض((Ho،وهذايدلعلىأنالفرضالصفري(000,0>0,05)

التحصيلالدراسيلدىاستخداموسيلةلوحةاحلبليؤثريفحتسنينأأيمقبول(Ha)البديل
.الطالب
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 وما كنا لنهتدي لوال أن ىدانا اهلل احلمد هلل رب العادلني ىدانا الصراط ادلستقيم

والصالة والسالم على رسولو حممد الذي أرسلو رمحة للعادلني وعلى آلو . العلى العظيم

 .وصحبو وتابعيهم أمجعني صلى اهلل عليو وسلم اىل يوم الدين آمني يارب العادلني

استخدام "بإذن اهلل تعاىل وعنايتو وإرادتو قد كتبت الكاتبة ىذه الرسالة مبوضوع 

لوحة احلبل يف تعليم التصريفات لرتقية الطالب على تركيب اجلمل دراسة جتريبية مبعهد 

وقد إنتهت الطالبة تربية يف قسم تعليم اللغة العربية وإن شاء اهلل حتصل على ، "الفتيان 

كلية الرتبية وتأىيل  باإلسالمية احلكومية يف جامعة الرانريى (S.Pd.I)الدرجة اجلامعية األوىل 

 . ادلعلمني بندا آتشية

 ادلاجستري مها األستاذ شريف الدينشكرا عميقا للمشرفني الكرميني تقدم الكاتبة 

من ىذه الرسالة فر ادلاجستري على قيادة، وعلوم، وأوقاهتما لإلشراف على زواألستاذ أشرف م

. أوذلا إىل آخرىا، لعل اهلل باركهما خريا كثريا



 و

 

كلية الرتبية ورئيس قسم تعليم اللغة العربية وعميد وتقدم الباحثة الشكر دلدير اجلامعة 

 .ومجيع األساتذة الذين علموىا أنواع العلوم ادلفيدة وأرشدوىا إرشادا صحيحا

 (أمي)ومنفردة  (أيب)رملي طالب ) احملبوبني ىاشكرا عميقا واحرتاما عظيما لوالدي

 منذ صغار إىل أن جنحت التعلم يف كلية الرتبية  هتذيبا نافعاا تربية حسنة وىذباهىان ربيااالذ

وال تنسي شكرا جزيال على  .ب ىف الدنيا واآلخرةالعل اهلل جيزيهما أحسن الثواإلسالمية 

 . أصحايب وزمالئي الذين يدافعون إإّيل 

وأخريا، تدعو اهلل أن جيعل ىذا العمل مثرة نافعة وترجو من القارئني نقدا بنائيا 

لتكميل ىذه الرسالة ألن اإلنسان ال خيلو من اخلطاء والنسيان وعسى أن تكون نافعة 

 .للباحثة وللقارئني مجيعا

وحسبنا اهلل ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم، واحلمد هلل رب 
 .العادلني

 2016أغسطوس 20دار السالم،

   
   

     الباحثة
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 الفصل األول
 مقدمة

 مشكلة البحث- أ

كل أداة يستخدمها ادلعلم لتحسني عملية التعليم، " التعليمية كاف الوسائل 

كتوضيح معاين الكلمات كشرح األفكار كتدريب الدارسني على ادلهارات كإكتساهبم 

العادات  كتنمية  االجتاىات كغرس القيم، دكف االعتماد األساسي من جانب ادلعلم 

    ."على استخداـ األلفاظ كالرموز كاألرقاـ

أف الوسائل التعليمية رلموعة ادلواد التعليمية اليت حتدث داخل "  قاؿ علي راشد

 ."حجرات الدراسة كخارجها

 كانت الوسيلة ىي كل شيء مساعد يف تعليم كتعلم حنو ادلعلم كادلتعلم 

ككاف تطبيقها يف التعليم البد للمعلم أف يناسب مادة . للحصوؿ على األغراض الًتبوية

كلذلك على ادلعلم أف خيتار إحدل الوسيلة بادلادة . لتحقيق األىداؼ الًتبية ادلعينة

الدراسية حىت يكوف عملية التعليم ناجحا فإحدل الوسيلة اليت تستخدمها الباحثة ىي 

 .كسيلة لوحة احلبل

______________ 
Tarmizi Ninoersy )،تطبيق منهج تعليم كتقوًن اللغة العربية للناطقني بغريىا  (Al-mumtaz Institut,Banda Aceh) 

                 Hal.112 
Tarmizi Ninoersy  تطبيق...  hal.112 
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ككاف معهد الفتياف أحد ادلعهد اإلسالمية الىت يقع ىف أتشيو الكربل كيدرس فيو 

كحينما الحظت . علـو كثرية منها اللغة العربية، كاحملادثة، كاإلستماع، كالقراءة، كالقواعد

الباحثة عملية التعليم كالتعلم ىف الفصل، فوجدت أف ادلدرس علم طالبو فعل ادلضارع 

. بالطريقة اإللقائية كال يستخدـ أية الوسيلة النافعة، كالطالب ال يتحمسوف يف التعلم

كرأت الباحثة أف الطالب يواجهوف ادلشكلة ىف تعلم الصرؼ كخاصة ىف مادة فعل 

كلذلك تريد  .ادلضارع حيث أهنم اليقدركف على تركيب الفعل إىل الضمائر ادلختلفة

 قدرة ةمؽلًت يف تعليم تصريفات لوحة احلبل ـادخستا ادلشكلة ب ىذهحتلالباحثة أف 

 الطالب ك فهمهم يف دكافعىدؼ من ىذه الوسيلة تنمية  ك.الطالب على تركيب اجلمل 

 .تعلماؿ

 أسئلة البحث -ب

:  البحث يف ىذه الرسالة فهي كما يلي أسئلةأما 

ما ىي أراء اخلرباء عن كيفية استخداـ كسيلة لوحة احلبل يف تعليم فعل  - 1

 ادلضارع؟

ىل استخداـ كسيلة لوحة احلبل يؤثر يف حتسني التحصيل الدراسي لدل  - 2

 الطالب  ؟
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أهداف البحث - ج
:   ىيؼلبحث ذلذه الرسالة أما أىداؼ ا 

 .دلعرفة كيفية استخداـ كسيلة لوحة احلبل يف تعليم الفعل ادلضارع -1

 .دلعرفة أثار استخداـ لوحة احلبل يف حتسني التحصيل الدراسي لدل الطالب -2
 

 أهمية البحث  - د

:  كأما أمهية البحث يف ىذه الرسالة فهي

للطلبة - 1

 .يسهل الطالب على فهم مادة الصرؼ خاصة يف الفعل ادلضارع

للمدرس - 2

 .جع دلعلم الصرؼ باستخداـ لوحة احلبل يف تعليم الصرؼاأف يكوف مر

للباحثة - 3

 .أف يكوف البحث خربة للباحثة حني تكوف مدرسة يف ادلستقبل

 

فتراضات والفروض إلا- ه
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 مناستخداـ لوحة احلبل  أما االفًتاضات اليت اعتمدت عليها الباحثة فهي

. ستعني هباادلدرس يف إلقاء ادلواد الدراسيةتاألساليب اليت 

 : كأما الفرضاف اللذاف افًتضتهما الباحثة فهي        

إف استخداـ كسيلة لوحة احلبل يؤثر يف حتسني :  (Ha) الفرض البديل-  1   

 .التحصيل الدراسي لدل الطالب

إف استخداـ كسيلة لوحة احلبل ال يؤثر يف حتسني  : (Ho)الفرض الصفرم -  2

 .التحصيل الدراسي لدل الطالب

حدود البحث - و

على استخداـ لوحة احلبل يف تعليم ادلوضوع تقتصر الباحثة : احلد ادلوضوعي- 1

.  على تركيب اجلمل الطالبتصريفات لًتقية قدرةاؿ

        حثة أف تبحث ىذه الرسالة يف معهد االفتياف اتريد الب: احلد ادلكاين -2 

. الفصل الثاين يف  Ds.Reuloh, Kec.Ingin Jaya,Kab.Aceh Besarادلتوسطة      

-2016تقـو بالبحث يف السنة الدراسية حثة أف اتريد الب: احلد الزماين - 3

 . ـ2017

معاني المصطلحات  -ز
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 يفاستخداـ لوحة احلبل " ىذه الرسالة حتت ادلوضوع   يفةحبث الباحثت أفقبل 

 ادلصطلحات من اينمعفبينت  "  الطالب على تركيب اجلملقدرة لًتقية تتعليم تصريفا

 :ادلوضوع حىت يسهل هبم معرفتها كىي

استخداـ -    1

- علؼاست"  على كزف "استخداما- يستخدـ- اسخداـ لغة مصدر من استخدـ        

ذه الرسالة ىي استخداـ بو يف ق  كأما ادلراد".اختذه خادما:" معناهالاستفعا-يستفعل

.  فعل ادلضارع  خاصة يف تعليملوحة احلبل يف تعليم تصريفات

لوحة   -  2

اللوح صفيحة من : كل صفيحة عريضة من صفائح اخلشب، األزىرل:  لوح

كتب فيو، لوح، مالذل : كاللوح. صفئح اخلشب، كالكتف إذكتب عليها مسيت لوحا

 .رآه مث خفى عنو، كأنشد: لوحة. كاجلمع منهما ألواح 

 

 

حبل     - 3

______________ 
 . 244.، ص(1972أغكسا، : القاىرة )، المعجم الوسط،  إبراىم أنيس كاخوانو 
 153.، ص (2003-ىػ 1423القاىرة،سنة : دار احلديث)، لسان العرب، األماـ العالمة ابن منظور  
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: الرباط، بفتح احلاء، كاجلمع أحبل كأحباؿ كحباؿ كحبوؿ،كاحلبل: حبل، احلبل

 كادلراد حببل ىنا كسيلة من الوسائل يف رلاؿ الًتبية اليت .الرسن، كمجعو حبوؿ كحبل

.  يف تعليم الصرؼةتستعملها الباحث

تعليم    - 4

 تحا ىو الذل أرادالكاصط.تعليما مبعٌت يعلمو-  يعلم- علم" أصلو" تعليم

 تزيد الطلبة بالعلم كادلعلومات كالسلوؾ كادلهارة من ادلدرسني ليكوف أم ىنا ةالباحث

.    اـ بوظائفهم ىف اجملتمع كحياهتم اليوميةممستعدين على الق

تصريفات     - 5

- يصرؼ- صرؼ"كىي مصدر من ". التصريف"مجع من" التصريفات" كلمة

كمعناه يف اللغة التغيري . معناه كلمة مستعملة يف لغة العرب قبل أف يصرؼ". تصريفا

تغريىا كجعلها جنوبا كمشاال كصبا كدبورا، قاؿ اهلل : "كالتحويل، كمنو تصريف الرياح أم

" بني السماء كاالرض آليات لقـو يعقلوف كتصريف الرياح كالسحاب ادلسخر: "تعلى

مة العربية ؿعلم بأصوؿ تعرؼ هبا أبينة الك" كالصرؼ اصطالحا .164[:سورةالبقرة]

ـ يف انتظافهو يبحث يف الكلمة مفردة قبل . كأحواذلا اليت ليست بإعراب كالبناء
______________ 

 153.، ص (2003-ىػ 1423القاىرة،سنة : دار احلديث)، لسان العرب، األماـ العالمة ابن منظور  
 

 (2002دار ادلشرؽ،: بريكت)الطبعة التاسعة كالثالثوف،، المنجد فى اللغة واألعالم، مؤسسة دارادلشرؽ 
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 كحتويل الكلمة إىل أبنية ".هتا، كما يعًتيها من حتويل كتغيريغالًتكيب، من حيث صي

سلتلفة ألداء الضركب من ادلعاين كالتصركب من ادلعاين كالتصغري كاالبداؿ كالتثنية كاجلمع 

.   كغري ذلك من مصطلحات الصرؼ

ترقية قدرة الطالب    - 6 

ترقية، كىي أف يعرؼ حصوؿ الدرس -يرقى-رقى" كلمة ترقية لغة مصدر من 

ؿ ما زاؿ فالف يًتؼ بو األمر حىت بلغ غايتو أم ك كيق.للطالب لكي يبلغ إىل رغبتهم

. اؿحؿ إىل اما زاؿ ينتقل بو من ح

كأما اصطالحا ىي استطاعة  . "قدرا كقدرة- يقدر- قدر"  كلمة قدرة لغة من

 كلمة الطالب لغة .ذا ناؿ التدريب ادلكفرءإعلى شيء كميكن أف يفعلو على الفرد 

كإصطالحا ىو . يطلب - سم فاعل من طلبا كىو .مجع من الطالب مبعٌت التلميذ

                                                                                            
 164:سورةالبقرة 
 :8.ص(1985دارالعصماء،: القاىرة)، اتحاف الطرف في علم الصرف، ياسني حافظ كالد كتور زلمد علي بلطاىن 

     76.ص (2007دار ادلشرؽ،: بريكت)الطبعة الثانية األربعوف، ، المنجد في اللغة واألعالم،  الويس معلوؼ
 612.ص.... المنجد في اللغة واألعالم، لويس معلوؼ، .

 2002العربية للجميع، سنة : الرياض)، المعجم العربي بين يديك  عبد الرمحن إبراىيم الفوزف كزلتار الطاىر حسني كزلمد عبد اخلالق فضل 
 .، ص(ـ

 468:،ص...، المنجد في اللغة واعالم لويس معلوؼ 
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الذل يطلب العلم أكاف ىف ادلدرسة أـ يف ادلعهد كيطلق عرفا على الطلبة ىف مرحلة 

.       ىم الذين يدرسوف مبعهدةريده الباحثتفادلعٌت الذل . التعليم الثانوية كالعالية

تركيب     - 7

تركيبا، ضم أجزاء متفرقة كترتيبها كربط  – يركب – تركيب كىو مصدر من ركب 

 كتركب ىي دراسة اللغة لكسف عناصر .بعضها ببعض للحصوؿ على كحدة متكاملة

تكوينها كاالنظمة كالقوانني اليت حتكم ىذه العناصر يف ادلستويات الصوتية كالفونية 

.  كالصرفية

      اجلمل -8

مجعو عن تفرقة، ك : كأمجل الشئ. مجاعة الشئ:كاجلملة. كاحد اجلمل: كاجلملة

 .مجاعة كل شئ بكمالو من احلساب كغريه: كاجلملة. أمجل لو احلساب كذلك

. فهي كادلركب اإلسنادم شئ كاحد. قوؿ مؤلف من مسند كمسند إليو: اجلملة

 [.  81:اإلسراء] (جاء احلق كزىق البطل إف البطل كاف زىوقا): مثل

    

______________ 
   468.، ص(2004مكتبة الشركؽ الدكلية، : مصرل)الطبعة الرابعة، ، معجم الوسيط، إبرىيم أنيس 
  436،ص...معجم،دار الشرق،  
 208 ص ،...، لسان األماـ العالمة ابن منظور 
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الباب الثاني 

  والدراسات السابقةاإلطار النظري للبحث

 تعريف لوحة الحبل    -أ

ستمع ىف أذنيو  اإن من حاجة اإلنسان ىف العادل أن يعرف ما ظهر أمام عينيو وما 

 آالت تعينو إذل مايريد  ألة أووصول إذل ىذه احلاجة حيتاج اإلنسانول. ويفكر ويفهم بعقلو

 .من الفهم عن الظواىر حولو

 وادلادة التالميذ ادلعلم ويإن إجراءات التعليم والتعلم حتتاج إذل مخسة عناصر، وه

 التعليمية، ال يقال التعليم كامال إن كان إجراءات ائل والوسرق التعليميةالتعليمية والط

وادلقصود بالكامل ىنا ىو عمليات . التعليم والتعلم جترى بدون استخدام الوسائل التعليمية

  .ء وتنظيم طريقة أو طرق استخدام الوسائل التعليميةاانتق

                                                             
.    82. ،ص(1988مكتبة األصللو ادلصرية،: القاىرة)،  المناهج والوسائل التعليميةزلمد اللبيب النجيخي وزلمد منَت موسى،   
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 ىي كل شِتء ديكن استعماذلا يف إيصال R. Ibrahimة كما قال يإن الوسائل التعليم

س واالىتمامات وقدرة الطالب، وكلها االرسالة أو زلتويات الدرس، دفع األفكار واالحس

 .يدفع عملية التعليم والتعلم

  ىي  الوسائل أغراضلعب دورا مهما، ألنيإذن، تكون الوسائل يف عملية التعليم 

البطاقات ىي احدى الوسائل البصرية يعٌت الوسائل الىت و. التالميذوضوح ادلواد ادللقاة لدى 

وّتانب ذلك أن استخدام الوسائل ىف تعليم اللغة العربية يساعد ترقية . العُتباد منها ييستف

أن استخدام الوسائل " توادة االتعليمية، وقال أزىار أرشاد ىف كتابادلفهم الطلب على 

 ورغبتهم اجلديدة ىف التعلم ويعطى اآلثار  الطالبفع إرادةتدالتعليمية ىف عملية التعليم 

   .النفسية لديهم

 

                                                             
 R.Ibrahim, Perencanaan pengajaran, cet.II, (Jakarta: PT. Rhineka Cipta,Hal.112.    

 Azhar Arsyad, Media pengajaran, cet.II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2000 ), Hal.15. 



11 
 

11 
 

والبطاقات ىي وسيلة البصرية الىت تستخدم لتعليم اللغة العربية للمبتدئُت ولًتقية 

ىذه . ذلاعدة أحجام وألوان وفيها ادلفردات واجلمل والعبارات. قدرهتم على اللغة الغربية

   .البطاقات يراىم التالميذ حلظة مث خيتبئها وعلى التالميذ أن ينطقوا ما قال ادلدرس

ففي تعليم الصرفية مثال تعرض الكلمات اجلديدة على بطاقات، ومن مث ديكن 

حتليلها إذل مقاطع وحروف باستعمال بطاقات أخرى، مث تركيبها للحصول على كلمات 

جديدة من نفس ادلقاطع واحلروف،كما يستطيع ادلعلم تركيب اجلمل اجلديدة ببناء عدد من 

الكلمات ادلكتوبة على البطاقات ومع احلرص الكامل على االستفادة من لوح الطباشَت 

نو يستحسن استعمال البطاقات وذلك دلا ذلا من ميزات أجديدة يف العرض إال  كوسيلة

ادلسبق، والقدرة على احلركة لتسهيل عملييت التحليل والًتكيب وألهنا أكثر طواعية  كاإلعداد

غَت أن طريقة عرضها على اجلدار أو على لوح الطباشَت بتشبيتها . من لوح الطباشَت

   .بدبابيس ىي ادلشكلة اليت قد حتد من سهولة استعماذلا

ذلذا السبب كان ال بد من وسيلة تساعد على عرض ىذه البطاقات دون عناء 

وديكن . فكانت لوحتا اجليوب واحلبل حيققان ذلك العرض. وبشكل يسمح ذلا باحلركة

                                                             
 Muhammad Ali Al-khuliy, Model Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : PSIBA, 2003 .  

142(1406مكتبة المحتسب عمان، : بٌروت) بشٌر عبدالرحٌم الكلوب، الوسئل التعلٌمٌة التعلمٌة،     
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استعمال لوحة احلبل يف مجيع ادلواد الدراسية كاللغات وادلواد االجتماعية والعلوم ادلنزلية 

ىذا باإلضافة إذل امكان استعماذلا كمكان لعرض االخبار اذلامة اليت متس  .والًتبية الفنية اخل

 .احلياة اليومية وترتبط بادلنهج، كاالخبار العلمية واالكتشافات االثرية وادلباريات الرياضية

 بل فيها حتتاج احل  سم،x50 70لوحة احلبل ىي لوحة تصمم من اخلشب قياس 

 ىذه .سم، تربط من طرف دين إذل يسر ويضع يف امام الفصل10x  15الطويل قياسو 

دوافع ألهنا تعطى الالتالميذ ذلا دور مهم ىف إزالة ادللل لدى ولوحة احلبل تستخدم لتدريب، 

 الطالب  تدريبدعن  وتساعد ادلدرس الدرس اللغة العربيةعلىالتالميذ م النشاطي يتعليف 

   .األفعال واألمسا واجلمل خاصة دلادة على سيطرة مواد اللغة العربية

  وعيوبهامزايا لوحة الحبل-  ب

 ال يشًتط  صنعها باإلختصاص .1

 تعلمالتعليم واليسهل ادلدرس ىف  .2

 هتاع و محلاسهلة يف صن .3

                                                             
.152.،ص... بشٌر عبدالرحٌم الكلوب، الوسائل التعلٌمٌة  

   
 Media Pembelajaran Bahasa Arab Dari Kartu Sederhana Sampai Web Penjelajahan 

Dunia,Imam Asrori( Bintang sejahtera Malang), ha 94-99. 
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 رخيص .4

 ستخدامها يف تعلم القواعد الصرفية وتدريب تركيب اجلملاديكن  .5

 يصَت الطلبة بأكثر النشاط و اإلبداع  .6

 عيوب لوحة احلبل  -

 دم يف كل مادة التعليمخال يست .1

 ستخدمها يف قواعد فقطا  .2

  مهاراتال يناسب لكل .3

 حيتاج إذل األىلية اخلاصة يف تصميم الوسيلة .4

 لوحة الحبلبتعليم ل خطوات ا -ج

إلعداد اخطوات - أ

  سم70-50إعداد اللوحة ادلربوطة باحلبل وقياسها  .1

       ل ادلربوطة األفقية من جهة مشال اللوحة اذل ديينها والقياس احبأوضع  .2

 سم15-10العمودي من ادلسامر      

                                                             
 Imam Asrori, Media…hal 99.    
 Http://www.scribd.com.hal.3, diakses pada tanggal 15 April 2016. 

http://www.scribd.com.hal.3/
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 . سم10x12،  وقياسها إعداد البطاقات بألواهنا اجلذابة .3

 حتديد ادلواد الدراسية .4

 تالميذإعداد الضمائر واألفعل ادلالئمة لتدريب ال .5

 ئر واألفعال على البطاقة وتعليقها على احلائطالضماكتابة  .6

 .إعداد الصندق لوضع البطاقات الىت ستقوم بتعليق .7

خطوات استخدام - ب

تربطها من جهة مشل اللوحة إذل ديينها أمام اليت  ادلرتبط باألحبال وضع لوحة .1

 تالميذال

  من ادلعلم عن خطوات استخدام لوحة احلبلتاالرشادات والتوجيها .2

 العشوئية بأفعاذلا ادلالئمة على لوحة احلبل، وبةوضع الطالب الضمائر ادلكت .3

 .ر ادلعلمو بأميتعلقوقراءهتا ما 

مث يسأل ادلعلم الطلبة األخرين بتعقيد ما علقو الصادق ويسأذلم بإصالح  .4

 األخطأ إن وجدوىا فيها

 . وىذه كلها جترى إذل الضمائر الباقية إذا كانت فيها الفرس الواسعة .5
_____________________ 

Ulphyer.blogspot.com. hal 7, diakses pada tanggal 15 April 2016. 
 Imam asrori,Media…hal 97. 
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تعريف التصريف   -د

تصريفا، ويف اللغة - يصرف-  سبق الكالم أن التصريف أصلو من كلمة صرفاكم

التغيَت ويف االصطالح ىو حتويل األصل الواحد إذل أمثلة سلتلفة دلعان مقصودة ال حتصل 

  .إالهبا

 وقال صاحب كتاب جامع ،"وادلراد من األصل الوحد مصدر" وقل الزصلاين

ومبا ألحرفها من إصالة وزيادة ". صريف ىو العلم بأحكام بنية الكلمةتال"الدروس العربية 

  ."ومعرفة ذلك كلو تسمى علم التصريف أو الصرف. وصحة وإعالل وإبدال وشبة اجلملة

     أهمية التصريف-  ه

كما أن يف الدروس األخرى ادلتعلقة بعلوم اللغة : أمهية التصريف فهي كما يلي وأما

ألن علم التصريف يهدف دلعرفة . فكذلك، التصريف لو أمهية يف تعلمو. ةالعربية وظيفة مهم

اللغوية، ويف ىذاحلال قال مصطفى  الكلمات، ومعرفة تغَتىا، وفهم معانيها، وتنمية الثروة

_____________________ 
 Imam Asrori, Media…hal 97.  

 .2.،ص(سوراباٌا،الحرمٌن جاٌا، بدون السنة)إإلمام القدوة الربانً أبً الحسن علً بن هشام الكالنً

 .8.،ص(جدة،الحرمٌن،بدونالسنة)أبً حنٌفة سكوفً المطلوب بشرح المقصود، 

المكتبة العصرٌة : ٌروت)مصطفى الغالٌٌنً ، جامع الدروس العربٌة، الجزء األول، الطبعة األولى،  

 .207.،ص(2...صٌدا،
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التصريف من أىم العلوم العربية ألن عليو ادلعول يف ضبط صيغ الكالم : الغالييٍت يف كتابو

ومعرفة تصغَتىا والنسبة إليها وادلعرفة باجلموع القياسية والسماعية والشآذة ومعرفة ما يعًتى 

    .ذلك وإبدال وغَتوإدغام الكلمات من إعالل 

يتعلم درس العربية،  وعلى ىذا، فالشك أن علم التصريف مهم جدا دلن يريد أن

وىذا، يؤثر إذل قدرة . فقواعد الصرف تبحث عن تغَتات الكلمات وحتويلها إذل صور سلتلفة

شخص على فهم اجلمل العربية، ألن التغيَت يف شكل الكلمات أو اجلمل يؤثر يف ادلعٌت 

. وادلقصود

ومن البيانات السابقة واضح لنا على أن التصريف مادة مهمة للطالب الذي يتعلم 

 .اللغة العربية، ألنو يعينو على سرعة الفهم وبيان ادلقصود

 أقسام التصريف وأغراض تعليمه -و

ابُت ومها يشمالن على االسم ادلتمكنة و موأما مبحث علم التصريف فينقسم إذل 

  .الفعل ادلتصرفة

                                                             
  08.، ص(1989المكتبة العصرٌة، الطبعة الثانٌة وغشرون،: ٌروت)مصطفى الغالٌنً، جامع الدروس اللغة العربٌة،  

 .9.، ص...عبده الراجى، التطبٌق الصرفً 
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: وىيوتنقسم األمساء ادلتكنة إذل سبعة أقسا،

فالصحيح .قسم إذل الصحيح اآلخر وغَت الصحيح اآلخرناالسم بالنظر إذل بنية ي- أ

فأما . وأما غَت الصحيح اآلخر فينقسم إذل مقصور ومنقوص. اآلخر مثال كتاب

 .ادللهى، وادلنقوص مثل الداعي: ادلقصور فهو مثل

-رجل: وادلذكر مثلو. االسم بنظر إذل نوعو  ينقسم إذل مذكر ومؤنث-  ( أ

 .فاطمة- مدرسة– كراسة - امرأة: ؤنث مثلدلزلمد، وا- قلم- كتاب

طالب وطالبة، ومثٌت : مثل. السم بالنسبة إذل عددة ينقسم إذل مفردا- (ج

 :طالبان وطالبتان، ومجع، ينقسم اجلمع إذل ثالثة أقسام: مثل

 معلمون:  مجع ادلذكر السادل مثل (1

 طالبان: مجع ادلؤنث السادل مثل (2

  العلماء: مجع التكسَت مثل (3

                                                             
 .7.،ص(ٌٌروت، دارالسقاقة،بدونالسنة)فؤاد نعمة، ملخص قواعد اللغة العربٌة،  

 . 8،ص ...قؤاد نعمة، ملخص قواعد 

 .14،ص ...قؤاد نعمة، ملخص قواعد 

 .22.، ص...قؤاد نعمة، ملخص قواعد
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مادل يؤخذ : فااجلامد. االسم بالنسبة إذل تركيبو ينقسم إذل جامد ومشتق– (د

 وادلشتق ما أجذ من غَته كعادل ومعلوم فإهنما مأخوذان من من غَته كرجل ونساء،

وأما . كإنسان وأسد، واسم معٌت كعدل وإكرام:اسم ذات: االسم اجلامد نوعان. العلم

 : األمساء ادلشتقة فهي سبعة أنواع

 .نائم: ، مثل[وصيغ ادلبالغة]اسم الفاعل -  (1

 .مضروب: اسم ادلفعول، مثل-  (2

 .كرمي:الصفة ادلشبهة باسم فاعل، مثل-  (3

 .أكرب:اسم التفضيل، مثل-  (4

 .مأكل:اسم الزمان، مثل-  (5

 .مصنع: ادلكان، مثل اسم–  (6

 .مفتاح:اسم اآللة مثل-  (7

نُ َهَْت، :فُ َعْيٌل لالسم الثالثي مثل: االسم بالنظر إذل تصغَته فلو ثالثة أوزان- (ه

رٌ  .  و فُ َعْيِعٌل لالسم الرباعي مثل ُمنَ ْيزٌِل، وفُ َعْيِعْيٌل لالسم اخلماسي مثل ُعَصْيِفي ْ

                                                             
 .30.ص... فؤاد نعمة،ملخص 

 .38.ص...فؤاد نعمة،ملخص  
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. االسم بالنظر إذل النسبة إليو، مثل إسالمي- (ؤ

  .االسم بالنظر إذل تعيينو، ينقسم إذل نكرة ومعرفة- (ز

وادلعرفة ىي كل اسم . ن فالنكرة ىي كل اسم يدل على غَت معُت، كإنسا

: يدل على معُت وىي ستة أنواع

الضمَت، مثل أنت - 

والعلم، مثل زلمد وعائشة - 

واسم اإلشارة، مثل ىذا وىذه وذلك وتلك - 

اليت -صول، مثل الذيوواسم  ادل- 

وادلعرفة بأل، مثل ادلسجد - 

  .وادلضاف لواحد شلاذكر مثل بيت زلمد- 

 :       وتنقسم األفعال ادلتصرفة إذل ستة أقسام، وىي

 .الفعل بالنظر إذل بنيتو ينقسم إذل صحيح ومعتل . أ

َيْذَىُب –السادل، مثل َذَىَب - (1: يح لو ثالثة أنواعحالص
                                                             

الشٌخ محمد بن أحمد بن عبد الباري االهدل، الكواكب الدرٌة شرح متممة الألجرومٌة، الجزء األول،  

 .6. ،ص(جدة،الحرمٌن)

 .45.، ص...الشٌخ محمد بن أحمد،الكواكب الدرٌة شرح 
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يَ ْقرَأُ - ادلهموز، مثل قَ رَأَ - (2                         

 يَ رُدُّد - ادلضعف، مثل َردَّد - (3                         

 يَِثبُ - ادلثال، مثل َوَثبُ - (1:   ادلعتل لو مخسة أنواع

. يَ ُقلُ -األجوف، مثل قَالَ - (2                         

. يَ ْرِميْ -الناقص، مثل َرَمى- (3                         

. يَ ْرِويْ - اللفيف، مثل َرَوى- (4                         

 .يَِقيْ -ادللتوي، مثل َوَقى- (5                         

. الفعل بالنظر إذل تركيبو بنقسم إذل رلرد و مزيد- (             ب

. ثالثي ورباعي: واجملرد قسمان

: أما الثالثي فلو ستة أوزان- (1                        

 .يَ ْنُصُر وبنا ؤه للتعدية غالباً وقد يكون الزماً -فَ َعَل يَ ْفُعُل، مثل َنَصرَ         - 

. َيْضِرُب  وبنا ؤه للتعدية غالباً وقد يكون الزماً -فَ َعَل يَ ْفِعُل، مثل َضَربَ      - 

. يَ ْفَتُح وبنا ؤه للتعدية غالباً وقد يكون الزماً -يَ ْفَعُل، مثل فَ َتحَ - فَ َعلَ      - 
                                                             

 .64.ص... فؤاد نعمة، ملخص قواعد اللغة العربٌة 

 .2.،ص(ربحان باغٌل، بدون السنة) حسن بن أحمد، كتاب التصرٌف، الجزءالثانى،  

 .26.،ص...حسن بن أحمد،كتاب التصرٌف  

 . 20،ص(66.مٌدان، سومبر علم جاٌا،)إمام مالعبد هللا الد نقزى، متن البناء واألساس،  
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. يَ ْفرَُح وبنا ؤه للتعدية غالباً وقد يكون الزماً - يَ ْفَعُل،مثل َفرِحَ -َفِعلَ       - 

. َيْكُرُم وبباؤه الزماً -يَ ْفُعُل،مثل َكُرمَ - فَ ُعلَ       - 

 .حَيِْسُب وبنا ؤه للتعدية غالباً وقد يكون الزماً - يَ ْفِعُل، مثل َحِسبَ -َفِعلَ       - 

يَُدْحرُِج -يُ َفْعِلُل مثل َدْحرَجَ - فَ ْعَللَ : أما الرباعي فلو وزن واحد وىو- (2           

. مزيد الثالثي ومزيد الرباعي: وادلزيد قسمان

: ومزيد الثالثي، إما أن تكون زيادتو ْترف واحد، ولو ثالثة أوزان

 .ُيْكرُِم، وبناؤه للتعدية غالباً وقديكون الزماً -يُ ْفِعُل، مثل َأْكَرمَ -أَفْ َعلَ  -

 .ُيَطوِّعُف، وبناؤه للتكثَت- يُ َفعِّعُل، مثل َطوَّدفَ -فَ َعلَ  -

 .يُ َقاِتُل، وبناؤه للمشاركة- يُ َفاِعُل، مثل قاََتلَ - فاََعلَ  -

: ما أن تكون زيادتو ْترفُت، لو مخسة أوزانإو

َفِعُل، مثل اِْنطََلقَ -اِنْ َفَعلَ  -  .يَ ْنطَِلُق، وبناؤه للمطاوعة- يَ ن ْ

  .جيتمع،وبنا ؤه للمطاوعة- يَ ْفَتِعُل، مثل اجتمع- اِفْ تَ َعلَ  -

 .حيمر، دلبالغة الالزم-يَ ْفِعلُّد، مثل امحر-اِفْ َعلَّد  -
                                                             

 .26.،ص... إمام مالعبد هللا،متن البنا 

 .3-2.،ص...إمام مالعبد هللا، متن البناء 

 

 .40.، ص...إمام مالعبد هللا،متن البناء 
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 .يتشارك، وبناؤه للمشاركة-يَ تَ َفاَعُل، مثل تشارك-تَ َفاَعلَ  -

 .يتعلم، وبناؤه للتكلف-يَ تَ َفعَّدُل، مثل تعلم-تَ َفعَّدلَ  -

: وإما أن تكون زيادتو بثالثة أحرف، لو أربعة أوزان 

َيْستَ ْغِفُر، وبناؤه لطلب الفعل وللمطاوعة - َيْستَ ْفِعُل، مثل ِاْستَ ْغَفرَ - ِاْستَ ْفَعلَ  -

 . وللتعدية غالباً وقديكون الزماً 

 .يَ ْعَشْوِشُب، دلبالغة الالزم- يَ ْفَعْوِعُل، مثل ِاْعَشْوَشبَ - اِفْ َعْوَعلَ  -

 .جَيَْلوِّعُد، دلبالغة الالزم- يَ ْفَعوِّعُل، مثل ِاْجَلوَّددَ - اِفْ َعوَّدلَ  -

، ِامْحَارَّد - اِفْ َعالَّد  - ، للمبالغة- يَ ْفَعالُّد  .حَيْمارُّد

: وأما مزيد الرباعي فأن تكون زيادتو ْترف واحد ولو ثالثة أوزان، وىي 

: إما أن تكون زيادتو ْترفُت، ولو وزنان

 .يَ َتَدْحرَُج وبناؤه لالزم- يَ تَ َفْعَلُل، مثل َتَدْحرَجَ - فَ ْعَللَ  -

: وإما أن تكون زيادتو ْترفُت، ولو وزنان

                                                             
 .5.، ص...إمام مالعبد هللا،متن البناء 

 .86.ص... حسن بن أحمد، كتاب التصرٌف، جزء األول 
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َللَ       -  ُم، وبناؤه للمطاوعة- يَ ْفَعْنِلُل مثل ِاْحَرصْلَمَ - اِفْ َعن ْ  حَيَْرصلِْ

، وبناؤه دلطاوعة الالزم- يَ ْفَعِللُّد مثل اِْقَشَعرّ - فْ َعَللَّد -        يَ ْقَشِعرُّد

َخرََج       : الفعل بالنظر إذل معمولو ينقسم إذل الزم ومتعَدي ومثل الالزم- (ج

  .َضَربَ : و مثل متعّدي

: الفعل بالنظر إذل ذكر فاعلو من عدمو ينقسم إذل قسمُت- (د                

. قَ رَأَ : مبٍت للمعلوم مثل   - 

   .قُرِأَ : مبٍت للمجهول مثل   - 

. الفعل بالنظر إذل تصريفو، ينقسم إذل جامد ومتصّرف- (ه

 .َشَكَر وَدْحرَجَ : َعَسى َولَْيَس، ومثل ادلتصَرف: ومثل جامد

. الفعل بالنظر إذل زمان وقوعو- (ؤ

. امر-مضارع-ماض: ينقسم الفعل بالنظر إذل زمان وقوعد على ثالثة أفسام

                                                             
 .96.،ص...حسن بن أحمد،كتاب الصرٌف

 .78.،ص...فؤاد نعمة، ملخص قواعداللغة العربٌة

 .81.،ص...فؤاد نعمة، ملخص قواعداللغة العربٌة 
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 .والفعل ادلاض ىو مادل على حدوث شيء قبل زمان الكلم أوزمن ادلاضي. 1

 .والفعل ادلضارع ىو ما يطلب بو حدوث شيء يف زمان الكلم أوبعده. 2

 .والفعل األمر ىو مايطلب بو حدوث شيء بعد زمان التكلم أوزمان ادلستقبل. 3

 :ومثلها كما يلي

                                                             
  .83.،ص...فؤاد نعمة، ملخص قواعداللغة العربٌة

 .69.،ص...فؤاد نعمة، ملخص قواعداللغة العربٌة

 .72.،ص... فؤاد نعمة، ملخص قواعداللغة العربٌة 

 . 75.ص،...فؤاد نعمة، ملخص قواعداللغة العربٌة 

فعل أمر فعل مضارع فعل ماض الضمائر      
ىو الغائب 

مها 
ىم 

كتب كتبا 
كتبوا 

يكتب يكتبان 
يكتبون 

 -
 -
 -

ىي الغائبة 
مها 

ىن 

كتبت 
كتبتا 
كتنب 

تكتب 
تكتبان 
تكتنب 

 -
 -
 -

أنت ادلخاطب 
أنتما 

كتبت 
كتبتما 

تكتب 
تكتبان 

اكتب 
اكتبا 
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: وأما أغراض التصريف وىو -

 توفَت ادلفردات العربية -

 معرفة صحة الفعل وفساده -

 معرفة زمان الواقع -

 .دلعرفة أنفس الكلمة الثابتة -

 .لكي يعرف أصل بنية الكلمة والزيادة فيها واحلذف منها وإبداذلا شلا يتحدثون -

 .تسهيل الطلبة يف ابداء تعلم علم النحو -

                                                             
 .50-49.،ص... حسن بن أحمد،كتاب الصرٌف 

 .، ٌوم األحد 2011عثمان حسٌن، الدورة التعلٌمٌة، فً قسم تعلٌم اللغة العربٌة، 

 .13. ص... أبى حنٌفة سكوفى، المطلوب 

اكتبوا تكتبون كتبتم أنتم 
أنت ادلخاطبة 

أنتما 
أننت 

كتبت 
كتبتما 
كتبنت 

تكتبُت 
تكتبان 
تكتنب 

اكتيب 
اكتبا 

اكتنب 

أنا ادلكلم 
ضلن 

كتبت 
كتبنا 

اكتب 
نكتب 

 -
 -
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  الدراسات السابقة -ز

 نتائج البحث، وىي من أىم أساسية ةالدراسة السابقة تساعد الباحثة على مقارن 

ومن البحوثات . البحث اليت استخدامتها الباحثة دلعرفة أسلوب الدراسة إجيابيتها وسلبيتها

 :اليت سبق ْتثها فهي الرسالة 

خليل اهلل،  تطبيق التصريفات يف زيادة ادلفردات دراسة إجرائية مبعهد دار السعادة  .1

“pidie”  كلية الًتبية، يف قسم تعليم اللغة العربية الرانَتي اإلسالمية احلكومية دار ،

. 2014السالم بند آتشية سنة 

وأما مشكلة البحث يف ىذه الرسالة أن الطالب مبعهد دار السعادة يتعلمون مادة 

التصريف وىذا باإلضافة إذل أن التصريف مادة من الواد ادلقررة لكن الطالب دلا 

يطورون ثروة مفرداهتم وىذه ادلشكلة تدفع الباحث دلعرفة األسباب من ىذه 

. ادلشكلة
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وأىداف البحث يف ىذه الرسالة ىي معرفة كيف تطبيق التصريفات يف زيادة 

ادلفردات وتطبيق التصريفات يف زيادة ادلفردات يكون فعالية لًتبية كفأة الطالب يف 

. القوعد الصرفية

ومن نتائج البحث الذي حصل عليها الباحث ىي أن تطبيق التصريفات يف زيادة 

ادلفردات يكون الطالب قادرين أن يصرفوا كلمة كثَتة من كلمة واحدة وإن تطبيق 

التصريفات يف زيادة ادلفردات يرقي نتيجة الطالب يف تصريفات الكلمات وزيادهتم 

بادلفردات اجلديدة، وذلك كما ظهر يف حتليل أجوبة الطالب يف االختبار األول أن 

و بعد تطبيق التصريفات يف زيادة .  وىي درحة ناقصة55,5الدرجة ادلعدلة فيو 

 وىذه النيجة 82,55ادلفردات فوجد الباحث الدرجة ادلعدلة يف االختبار البعدي

.  تدل على أهنا درجة شلتازة

دراسة جتريبة ) إيك مرديس، استخدام الطريقة القياسية يف تعليم تركيب اجلمل  .2

والسبب الذي دفعتو الباحثة الختيار ." dua  Bandar بادلدرسة الثانوية اإلسالمية

ىذا ادلوضوع ألن كفاءة الطالب يف فهم تركيب اجلمل العربية ضعيفة يدل على أن 
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ادلدرس اليستخدم الطريقة التعليمية يف عملية التعليم والتعلم إال قليال حىت ال تدفع 

. الطالب يف تعليم تركيب اجلمل

. ولذلك تستخدم الباحثة الطريقة القياسية لتساعد عملية تعليم تركيب اجلمل

واذلدف من ىذه الرسالة ىي دلعرفة فعالية استخدام الطريقة القياسية يف تركيب 

 2014/2015 للسنة الدراسية  Bandar dua اجلمل بادلدرسة الثانوية اإلسالمية

 .  طالب443وعددىم
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 الفصل الثالث
 مناهج البحث

 
 طريقة البحث  - أ

ادلنهج التجرييب ىو منهج . إن منهج البحث ذلذا ادلوضوع ىو ادلنهج التجرييب

وىذا ادلنهج تنقسم التصميمات إىل . البحث العلمي الذي لو األثر يف تقدم العلوم الطبيعية

 :أربعة أقسام فهي

 (Pre-Experimental Design)التصميمات التمهيدية .  1

 (True-Experimental Design)التصميمات التجريبية . 2

 (Factorial Design)والتصميمات العاملية . 3

  .(Quazi Experiment)والتصميمات شبو التجريبية . 4

 Pre- Experimental) وتستخدم الباحثة يف ىذا البحث التصميمات التمهيدية 

Design بتصميم  .One group Pre-Test, post- Test Design وتصميم .One group Pre-Test 
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 2خ x 1ت خ

post- Test Designإجراء اختبار قبلي لتحديد ادلستوى قبل إجراء التجربة، مث تستخدم   أن

وسيلة لوحة احلبل، ويف هناية الفصل الدراسي جيري ذلم اختبار بعدي ليتبُت مدى الفرق بُت 

 .درجيت االختبارين القبلي والبعدي مما يعكس أثر التجربة

 : فهو التايلOne group Pre-Test, post-test-Test Design وأما الشكل تصميم 

 

 :وأما توضيح ادلدلول العلمي للرموز فهو

 اجملموعة التجريبية: ت    

 ي اإلختبار القبل :    1خ

 التجربة:      ×

 اإلختبار البعدي    :  2خ

 

______________ 
 .315-314. ص. (2000مكتبة العبيكانو، : الرياض)المدخل إلى البحث في العلموم السلوكية صاحل بن محد العساف،  
  .315.، ص(م2000– ه 1421مكتبة العبيكان :الرياض) ، البحث في العلوم السلوكيةالمدخل إلى،  العسافصاحل بن محد 
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“Model one group pretest posttest design yaitu eksperimen yang dilaksanakan 

pada satu kelompok saja tanpa kelompok pembanding. Model ini lebih sempurna jika 

dibandingkan dengan model pertama karena sudah menggunakan tes awal sehingga 

besarnya efek dari eksperimen dapat diketahui dengan pasti. Model ini menggunakan 

pretest dan postest.”    

ىو التجربة الىت تنفيذ جملموعة  one graup pre-test post-test design أي تصميم

وىذا التصميم أكمل من التصميم األول ألنو يستعمل . جتريبية بدون رلموعة ضابطة

اإلختبار قبلى حىت يعرف تأثَته من التجربة، ويستعمل ىذا التصميم اإلخترب قبلي واإلختبار 

  . البعدي

 :خطوات تطبيق ادلنهج التجرييب ىي 

 تتفق يف ادلتغَتات – اختيارًا عشوائياً –حتديد رلتمع البحث ومن مث اختيار عينة منو  -1

وميكن معرفة ادلتغَتات اخلارجية بواسطة تطبيق بعض أدوات . اخلارجية ادلراد ضبطها

 البحث مثل اإلستبانة دلعرفة السن، اجلنس، التحصيل الدراسي 

 اختبار عينة البحث يف ادلوضوع التجربة اختبارًا قبليا -2

 (رلموعة ب)و (رلموعة أ)تقسيم عينة البحث تقسيماً عشوائياً إىل رلموعتُت  -3
______________ 

Suharsimi Arikunto,Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineke cipta,2005).Hal 210  
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 اختيار أحد اجملموعات اختيارًا عشوائياً لتصبح ىي اجملموعة التجريبية -4

 تطبيق ادلتغَت ادلستقل على اجملموعة التجريبية وحجبو عن اجملموعة الضابطة -5

 يف وموضوع التجربة اختبارا بعديا (اجملموعتان)اختبار عينة البحث  -6

 حتليل ادلعلومات وذلك مبقارنة نتائج االختبار البعدي بنتائج االختبار القبلي  -7

بواسطة تطبيق إحدى ادلعاجلات اإلحصائية اليت تقيس الفرق ليتسٌت لو معرفة ما إذا 

 كان الفرق ذو داللة إحصائية أم ال

 تفسَت ادلعلومات يف ضوء أسئلة البحث أو فروض -8

تلخيص البحث وعرض أىم النتائج اليت توصل إليها وما يوصي بو من توصيات  -9

طبقا اخلطوات اليت سبق تفصيلها يف الفصل اخلامس من الباب األول يف ىذا 

 .     الكتاب

 المجتمع والعينة  - ب

 أتشيو وعددىم Al-fityan مبدرسة  إن اجملتمع يف ىذا البحث التجرييب كل الطالب

 طالبا 23واختارت الباحثة العينة يف الفصل الثاىن بادلرحلة ادلتوسطة وعددىم.  طالبا285

______________ 
 .326-325. ص... المدخل إلى البحث صاحل بن محد العساف، 
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بأسباب أهنم قد تعلموا ادلادة الصرفية بطريقة عمدية أي الطريقة ادلقصودة أواإلختيار باخلربة 

وىي تعٍت أن أساس اإلختيار خربة الباحثة ومعرفتها إن ىذه ادلفردة أم تلك متثل رلتمع 

  .البحث

 أدوات البحث - ج

ومن أدوات . خالل البحث ستقوم الباحثة أدوات البحث وذلا عالقة بادلوضوع

 :البحث اليت تستخدم الباحثة يف ىذه الرسالة ىي

 ادلالحظة ادلباشرة -1

ادلالحظة ادلباشرة ىي آدة البحث جلمع البيانات أو ادلعلومات وتقوم الباحثة 

مبالحظة مباشرة يف الفصل، حىت تستطيع أن تنظر على األثر من إجرء الدراسة 

 .يف نفوس الطلب
 

 اإلختبار -2

______________ 
 .99. ص... المدخل إلى البحثصاحل بن محد العساف،  
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واإلختبار الذى تستخدم الباحثة يف ىذا البحث العلمي إختبارين أي اإلختبار 

 .القبلي واإلختبار البعدي

وذلذا حتّلل الباحثة . دلستوى صدق احملتوى، وثبات االختباراولإلختبار اجليد حتليل 

كل بنود اإلختبار، وتؤدي الباحثة ىذا التحليل إىل أجوبة الطالبات لسن من رلتمع البحث 

وتقوم الباحثة بو قبل إجراء االختبار للمجموعة التجريبية .  يبلغ عشر أفرادموعينتو، وعدده

: والبيان لكل منو فيما يايل. كأداة من أدوات البحث جلمع البيانات احملتاجة

 

 مستوى صدق المحتوى-  أ

إذ يتعلق الصدق بوظيفة اإلختبار، فال يكون . إن الصدق ىو صواب وصّحة

ويهدف الصدق ألن . اإلختبار صادقا إال بقدرة اإلختبار على التقييس بصحة وصواب

إن صدق احملتوى يبُت عن كيفية تقييس العينة . يقيس تناسب نتيجتو مالئقا هبدف اإلختبار

 .من ناحية ادلقيس، وكذلك يبُت عن نيابة ادلواد ادلقيس وبنود األسئلة اجلاىزة يف اإلختبار

______________ 
 Moh. Matsna dan Erta Mahyudin, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab, 

(Tangerang Selatan: Al Kitabah, 2012 ), hal.176 
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فسوف . بعبارة أخرى أن االختبار ادلتعارضة البد من مناسبتو بادلواد ادلدروسةو

:  يف القائمة اآلتية ةوضحها الباحثي

 
 3–1جدولال

 اللغة العربية باستخدام لوحة احلبلبنود األسئلة يف تعليم 

عدد  نوع األسئلة أو االختبار وضوعاتاملرقم ال

األسئلة 

يف ادلائة 

 التكملة ترتيب الكلمة

، 13، 11 ،10 ،8، 6 _ أدوايت ادلدرسية ١

15،14، 16،28، 17     ،

19 ،

20،21،24،25،26، 

16 50 

 ،30،31،22،29، 27 5 الواجب ادلنزيل ٢

32 ،18 ،34،9،5، 

35،39،36،37،38. 

16 50 

 ١۰۰ 32اجملموع 
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إذا نظرنا إىل الّتعريف من مستوى صدق احملتوى فعرفنا أن تلك  األسئلة تكون  

 .صادقة، ألن كل األسئلة مأخوذة من ادلواد ادلدروسة اليت سبق ذكرىا

 :مستوى ثبات اإلختبار ( أ

 مستوى ثبات اإلختبار ( ب

فائدة ثبات اإلختبار تأكيد مناسبة اإلختبار قبل التجربة لغَت العينة يف نفس إن 

وأسئلة اإلختبار تكون ثابتة إذا كان تطبيقها على ادلتكرر نفس األفراد  حصل على . اجملتمع

 بإجراء حتليل بنود أسئلة ومسمي مرّة يف أول يبةي وقامت الباحثة جتر.نفس النتائج ادلنقاربة

يبة يوجتر .البند الصحيح على درجة الواحدة والبند اخلطاء على درجة الصفر. بتحليل بنود 

يبة حقيقة إىل يختبار بتجرإلق الباحثة ىذه ايثانية بعد أسبوع واحد للعينة األخرى قبل تطب

.  العينة الصحيحة

 

______________ 
 Moh. Kasiram MSc, Teknik-teknik Analisis item test hasil belajar dan cara-cara 

menghitung validity dan reliability,penerbit: usaha nasional, surabaya: 1984 , hal. 179  

Moh. Mastna,Erta Mahyuddin,Pengembangan Evaluasi Dan Tes Bahasa Arab, Penerbit: 
Alkitabah,Tanggerang Selatan:2012,hal.178 
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 :كما يف اجلدول التايلSPSS)  )عند   مستوى ثباتيرياإن مع

 3 – 2اجلدول 
 ثبات بنود اإلختبار

 المعايير الثبات      بنوداألسئلة

 مردود 140،0  -1

 مردود  157،0  -2

 مردود 137،0  -3

 مردود 285،0  -4

 مقبول 538،0  -5

 مقبول 551،0  -6

 مردود 026،0  -7
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 مقبول 580،0  -8

 مردود 0174،0  -9

 مقبول 318  -10

 مقبول 580  -11

 مردود 0424،0  -12

 مقبول 664،0  -13

 مقبول 454،0  -14

 مردود 000،0  -15

 مردود 094،0  -16

 مقبول 664،0  -17

 مقبول 769،0  -18

 مقبول 664،0  -19

 مقبول 538،0  -20

 مقبول 473،0  -21
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 مقبول 291،0  -22

 مقبول 712،0  -23

 مردود 000،0  -24

 مقبول 402،0  -25

 مقبول 538،0  -26

 مقبول 106،0  -27

 مقبول 171،0  -28

 مردود 0028،0  -29

 مقبول 538،0  -30

 مقبول 664،0  -31

 مقبول 413،0  -32

 مردود 070،0  -33

 مردود 039،0  -34

 مردود 035،0  -35
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 مقبول 664،0  -36

 مقبول 132،0  -37

 مقبول 326،0  -38

 مقبول 318،0  -39

 مقبول 174،0  -40

 مردود 093،0  -41

 
وأما طريقة تأليف ىذه الرسالة وكتابتها فاعتمدت عليها الباحثة على ماقررىا قسم 

 :اللغة العربية يف كلية الًتبية جامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية الكتاب الكتاب ادلسمى بـــــــــ
“Panduan  Menulis  Skripsi  Mahasiswa  pada  Prodi  Pendidikan  Bahasa Arab  oleh  

Tim  penyusunan  prodi  Pendidikan  bahasa  Arab  Fakultas  Tarbiyah  Universitas  

Islam  Negeri  (UIN)  Ar-Raniry  Banda Aceh Tahun 2016” 
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 الرابع فصلال
عرض البيانات وتحليلها 

 :عرض البيانات  - أ

لقد شرحت الباحثة يف الباب السابق عن أدوات البحث وىي االختبار القبلى 

لوحة احلبل يف تعليم التصريفات واالختبار البعدى يف تعلم مادة اللغة العربية باستخداـ 

وقد قامت حبث . لًتقية قدرة الطالب على تركيب اجلمل دراسة جتربية مبعهد الفتياف

للحصوؿ على البيانات one group pre-Test, Test Design)  )التصميمات التمهيدية 

اعتمادا على رسالة عميد كلية الًتبية وتأىيل ادلعلمني ببندا . مبعهد الفتياف آتشيو كربى

 Un.08/TU-FTK/TL.00/7733/2016 أتشيو برقم

 

  :لمحة عن ميدان البحث . 1

  ,Muhammad Thahirإف معهد الفتياف إحدى ادلعاىد اليت تقع يف شارع 

Komplek Perumnas Damai Lestari  ٌ قريةReuloh والية Ingin Jaya Aceh Besar وبنتها ،

أما ناظر . ـ2007 نوفمرب سنة 24جباكرتا يف التاريخ   BINA UMATمؤسسة إصالح 

، وقد بلغ عدد ادلدرسني الذين يدرسوف يف ىذا بستاف األرِفني األستاذ يادلدرسة فو

 مدرسة وأكثرىم متخرجوف يف جامعة شيخ كواال 24 وا مدرس6 ىم مدرسا من30معهد 
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 الطالب وىم يأتوف 108ىل إوجامعة الرانري االسالمية، وأما عدد الطالب فيها يبلغ 

: ولتوضيح عدد الطالبة ىي كما يف اجلدوؿ اآليت . من سائر احملافظة أتشيو وغريىا

 4-1اجلدوؿ 

. 2015/2016للسنة الدراسية Aceh Besarبػ Al-fityan عدد الطالب مبدرسة 

 الطالبعدد الصف الرقم 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 (أ)األوؿ 

 (ب)األوؿ 

 (ج)األوؿ 

 (د)  األوؿ           

 (أ)الثاين 

 (ب)الثاين 

 ج)الثاين            

 (د)الثاين            

 (أ) الثالث

 (ب) الثالث

 طالبة 28

 طالبة 29

 طالبا 28

 اطالب27

 ة    طالب20

 طالبة 19

  طالبا23

  طالبا23

 طالبة23 

 طالبة22 
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11 

12 

                       (ج)الثالث

 (د)الثالث

20 

23 

 285اجملموع 

 

 الوسائل التعليمية اليت يستخدمو الطالب خلدمتهم الو Al-fityanت مدرسة كاف

: وىي كما يف اجلدوؿ التايل . يف قضاء أنشطتهن  اليومية

  4- 2اجلدوؿ

 Al-fityanمدرسة الوسائل التعليمية 

اجملموع وسائل التعليمية الرقم 

اجملموع فاسدة الئقة 

 2-  2ادلسكن  1

 6-  6الفصل  2

 1-  1غرفة ناظرة ادلدرسة  3

 1-  1عرفة ادلنهج الدراسية  4

 1-  1غرفة ادلدرسات   5
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 1-  1غرفة ادلدرسني  6

 1-  1غرفة الوسائل التعليمية  7

 1-  1معمل اللغة  8

 1-  1معمل بيوجلي  9

 1-  1معمل الفيزياء  10

 1-  1معمل احلاسوب  11

 2-  2مكتبة  12

 2-  2احلماـ  13

 3-  3الشركة  14

 2-  2ملعب كرة السلة  15

 2-  2ملعب كرة اليد  16

 1-  1ملعب كرة القدـ  17

 2-  2مصلى  18
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استخدام لوحة الحبل في تعليم التصرفات لترقية قدرة الطالب على                                     .2

تركيب الجمل 

ختبار يف عملية تعليم إوجلمع البيانات، تستخدـ الباحثة ادلالحظة ادلباشرة و

وقامت الباحثة نفسو بتدريس اللغة العربية باستخداـ لوحة Al-fityan مبدرسة التصريفات 

. احلبل يف تعليم التصريفات لًتقية قدرة الطالب على تركيب اجلمل يف لقاءين

: ستوضحت الباحثة التوقيت التجرييب يف جدواؿ التايل 

 4-3  اجلدوؿ 

 التوقيت يف تطبيق لوحة احلبل يف تعليم التصريفات

ساعة تاريخ يـو اللقاء 

 14.30-16.45 2016 أغسطس 19 اجلمعةاللقاء األوؿ 

 80.40-10.00 2.16 أغسطس 23 الثلثاءاللقاء الثاين 

 14.30- 16.45 2016 أغسطس 26 اجلمعة اللقاء الثلث

 تصريفات على تركيب اجلمل يف تعليم البأنشطة الط ( أ
فتالحظ . بيانات ىي ادلالحظة ادلباشرةاؿوالطريقة األخرى ادلستخدمة جلمع 

. لوحة احلبل الباحثة أنشطة الطالب عند إجراء عملية التعليم والتعلم باستخداـ وسيلة

:  فهي كما ظهر يف اجلدوؿ التايلوأما نتيجتها
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 4-4اجلدوؿ 

باستخداـ  نشطة الطالب عند إجراء عملية التعليم والتعلمأل ورقة ادلالحظة 
 وسيلة لوحة احلبل

الناحية ادللحوظة رقم 
النتيجة ادللحوظة 

1 2 3 4 
 √     يف الوقت احملددىل الفصل الطالب إدخل 1
 √    استعداد الطالب األدوات ادلدرسية 2

 الذى يبطل عملية العمل الطالب فعليال  3
 والتعلم التعليم

  √  

 √    استمع الطالب األىداؼ التعليمية 4
 √    على وسيلة لوحة احلبل الطالب ىتمي 5

عن استخداـ لوحة شرح ادلدرسة نتبو الطالب ي 6
 احلبل يف تعليم التصريفات على تركيب اجلمل

   √ 

  √   ت ادلدرسةعطى استجابتهم على ما شرحي 7

لة لوحة ي عن وسلباحثة أسئلة ا الطالبيبيج 8
احلبل 

   √ 

9 
ممارسة الطالب أماـ الفصل باستخداـ وسيلة 

لوحة احلبل 
   √ 

  √  الحظ الطالب إىل زمالئهم أماـ الفصل ي 10
 √   إالقاء اآلراء عند ادلناقشة  11
  √  ال تتكلم مع أصدقائهن إال عن الدرس  12
 √    إجراء ادلناقشة يف الوقت 13
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 √   إجراء ادلناقشة عن وسيلة لوحة احلبل  14
 √    خلص الطالب ادلواد التعليمية مبساعدة ادلعلمة 15
 √    يستمع الطالب إىل النصيحة اليت يبلغو ادلعلمة 16
 √   إستجابة الطالب عن نفسو  17

 64اجملموع 
 

البيانات من اإلختبار القبلي  ( ب

بدوف  تقائيةؿإانتهاء عملية التعليم بطريقة  وقبل إجراء الباحثة التجربة أي بعد

فقامت الباحثة باالختبار القبلي، " أدوايت ادلدراسية"يف تعليم مادة استخداـ لوحة احلبل 

وقد حصل الطالب يف ىذا . دلعرفة أثر التجربة ىف تصريفاتوالغرض من ىذا االختبار 

 ولتوضيح نتائج الطالب ميكن ادلراجعة إىل ،68،65اإلختبار على درجة بتقدير ٪

 .اجلدوؿ التايل

 4-5اجلدوؿ 
نتيجة االختبار القبلي 

 الرقم أمساء الطالب نتيجة االختبار القبلي
 1 أ.ؼ.ـ 58
 2 ـ.ت 75
 3 أ.أ.ـ 65
 4 ـ.أ.ؼ 73
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 5 أ.ؾ.س 75
 6 ح.ؾ.ـ 69
 7 أ.ـ 67
 8 أ.ؼ 77
 9 ؼ.ـ 73
 10 أ.ت 52
 11 ب.ر 64
 12 ؽ.ـ 72
 13 ـ.أ 60
 14 غ.ـ 75
 15 ج.أ 75
 16 أ.ؼ.ـ 67
 17 أ.ر 64
 18 ر 72
 19 ر.غ.ـ 52
 20 ر.س.أ 78
 21 د 76
 22 ي.س 66
 23 ؼ.أ.ي 74

 جمموع 1579
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٪68،65  درجة معدلة 
  

 يعرؼ أف الطالب  حيصلوف على درجة ادلعدلة بتقدير   4-4ومن اجلدوؿ 

وإضافة على تلك النتيجة ميكن االستنتاج أف الطالب . اإلختبار القبلي يف ٪68،65

 . تركيب اجلملضعيف على

البيانات من اإلختبار البعدي  (ج

: وأما عملية التجريبية اليت جترى الباحثة فهي كما يف اجلدوؿ التايل

 4-6اجلدوؿ 
خطوات تعليم مادة أدوايت ادلدرسية إستخداـ لوحة احلبل 

 
 نشاط الطالب نشاط الباحثة

اللقاء األول 
تدخل الباحثة الفصل بإلقاء  -

السالـ، وتبدأ عملية التعليم 
 .والتعلم بقراءة الدعاء

 .تعرؼ الباحثة نفسها -
تقـو الباحثة باختبار القبلي على  -

 .الطالب
 

 
 .يرد الطالب السالـ، ويقرأ الدعاء -

 
 

 .يسمع الطالب إىل شرح الباحثة -
 .يتم الطالب واجبتهم -
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ختتم الباحثة عملية التعلم بإلقاء  -
السالـ وتطلب الطالب أف 

. يتعلموا يف بيوهتم

.  يردوف الطالب السالـ -

اللقاء الثاني 

تدخل الباحثة الفصل بإلقاء  -

السالـ، وتبدأ عملية التعليم والتعلم 

 .بقراءة الدعاء

 على الطالب الباحثة تقسم -

 الفرؽ

 أىداؼ وطريقة باحثةتشرح اؿ -

التعليم باستخداـ وسيلة لوحة 

 .  احلبل

 كتبت اليت بطاقاتاف باحثةاؿ تعلق -

  الضمري فيها

 الذي الصندوؽ باحثةاؿ تعطي -

 

يرد الطالب السالـ، ويقرؤوف  -

 .الدعاء

 

 جيلس الطالب يف فرقتهم -

 

تسمع الطالب ما شرحت ادلعلمة   -

 

 

 هتتم الطالب إىل عملية ادلعلمة  -

  

يلعب الطالب الصندوؽ بغٌت  -
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  العشوائي األفعاؿ  فيها

 

 

 

 الطالباف إىل أماـ باحثةتأمر اؿ -

الفصل لًتتيب الفعل واجلمل 

الصحيح مث يتعلقا إىل لوحة احلبل    

  دلالحظة الطالب باحثةاؿ تأمر -

 وتعطى الفصل، أماـ الطالباف

 جييب الذى الطالب إىل النتيجة

 .الصحيحة باإلجابة

جتمع الباحثة النتيجة اليت قد  -

حصل الطالب عليها، وتعطى 

اجلائزة إىل الفرقة اليت حصل على 

 .كرب النتائجأ

حىت هنايتو، وصندوؽ تواقف يف 

ويلعب الطالب  .الطالب

 .الصندوؽ دلرتني

 

تسعى الطالباف ليبحث الفعل  -

واجلمل الذي مناسب لًتتب إىل 

لوحة احلبل بًتكب صحيح  

يالحظوف عملية الطالب الذى  -

أماـ الفصل ويصدقوف إذا 

. اإلجابة خاطئة

 

يسمع الطالب وينصتوف الباحثة، مث  -

يقبل الفرقة الناجحة اجلائزة من 

 .الباحثة
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 . التعلمادلواد تلخص الباحثة  -

 

 

ختتم الباحثة عملية التعلم بإلقاء  -

السالـ وتطلب الطالب أف 

 .يتعلموا يف بيوهتم

 الثالث اللقاء -

تدخل الباحثة الفصل بإلقاء  -

السالـ، وتبدأ عملية التعليم 

 .والتعلم بقراءة الدعاء

تكرر الباحثة عن الطريقة  -

 وادلوضوع السابقة

البعدي ختبار إتقـو الباحثة ب -

 .على الطالب

 ختتم الباحثة عملية التعلم بإلقاء -

  ادلوادمع الباحثةيلخص الطالب  -

. التعلم

 

مع الطالب عما تقوؿ الباحثة تيس -

 .ويردوف السالـ

 

 

يرد الطالب السالـ، ويقرؤوف  -

 .الدعاء

 

 يستمع الطالب إىل شرح الباحثة -

 

 .يتم الطالب واجبتهم -

 

. يردوف الطالب السالـ       -
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السالـ وتطلب الطالب أف 

. يتعلموا يف بيوهتم
 

  

 وقد حصل الطالب يف .وبعد إجراء الباحثة التجربة فقامت باإلختبار البعدي

 ولتوضيح عن نتائج الطالب ميكن ادلراجعة ،34،80% ىذا اإلختبار على درجة بتقدير

. 6-4إىل اجلدوؿ 

 4-7اجلدوؿ 
نتيجة اإلختبار البعدي 

 الرقم أمساء الطالب بعدينتيجة اإلختبار اؿ
 1 أ.ؼ.ـ 75
 2 ـ.ت 89
 3 أ.أ.ـ 83
 4 ـ.أ.ؼ 86
 5 أ.ؾ.س 78
 6 ح.ؾ.ـ 78
 7 أ.ـ 81
 8 أ.ؼ 92
 9 أ.ر 86
 10 ر 75
 11 ر.غ.ـ 50
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 12 ر.س.أ 92
 13 أ.ت 78
 14 ب.ر 83
 15 ؽ.ـ 92
 16 ـ.أ 67
 17 غ.ـ 81
 18 ر 100
 19 ر.غ.ـ 72
 20 ر.س.أ 89
 21 د 78
 22 ي.س 60
 23 ؼ.أ.ي 83

 جمموع 1,848
 درجة معدلة ٪80,35

 
 يعرؼ أف الطالب حيصلوف على درجة ادلعدلة بتقدير  6-4ومن اجلدوؿ 

وإضافة على تلك النتيجة ميكن االستنتاج أف استخداـ . اإلختبار البعدييف   35،80٪

. وسيلة لوحة احلبل فعاال لتجعل الطالب مقدرين على تركيب اجلمل 
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 تحليل البيانات ومناقشتها - ب

 حتليل البيانات ادلالحظة ادلباشرة ( أ

تستخدـ الباحثة ادلالحظة ادلباشرة كأداة البحث جلمع البيانات، ونتيجتها كما 

 .ظهر يف اجلدوؿ التايل

 4-8اجلدوؿ
 نتيجة ادلالحظة ادلباشرة

الناحية ادللحوظة رقم 
النتيجة ادللحوظة 

1 2 3 4 
 √     يف الوقت احملددىل الفصل الطالب إدخل 1
 √    استعداد الطالب األدوات ادلدرسية 2

3 
العمل الذى يبطل عملية  الطالب فعليال 

 والتعلم التعليم
  √  

 √    استمع الطالب األىداؼ التعليمية 4
 √    على وسيلة لوحة احلبل الطالب ىتمي 5

عن استخداـ لوحة شرح ادلدرسة نتبو الطالب ي 6
 احلبل يف تعليم التصريفات على تركيب اجلمل

   √ 

  √   ت ادلدرسةعطى استجابتهم على ما شرحي 7

8 
لة لوحة ي عن وسلباحثة أسئلة ا الطالبيبيج

احلبل 
   √ 

ممارسة الطالب أماـ الفصل باستخداـ وسيلة  9
لوحة احلبل 

   √ 
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  √  الحظ الطالب إىل زمالئهم أماـ الفصل ي 10
 √   إالقاء اآلراء عند ادلناقشة  11
  √  ال تتكلم مع أصدقائهن إال عن الدرس  12
 √    إجراء ادلناقشة يف الوقت 13
 √   إجراء ادلناقشة عن وسيلة لوحة احلبل  14
 √    خلص الطالب ادلواد التعليمية مبساعدة ادلعلمة 15
 √    يستمع الطالب إىل النصيحة اليت يبلغو ادلعلمة 16
 √   إستجابة الطالب عن نفسو  17

 64اجملموع 
 

وحتدد الباحثة ادلسند يف أنشطة تعلم الطالب عند إجراء عملية التعلم إىل مخسة 

 :أحواؿ فهو كما يلى

 جيد جدا  = 100٪ - 86

 جيد   = ٪ 85 -76

 مقبوؿ    = ٪ 75- 60

 ناقص    = 55٪- 59

 فشل     = ٪54من <

                                                             
 Matsna, Erta Mahyuddin, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab, 

(Tengerang:Alkitabah,2012 ). Hal.235 
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واستعملت الباحثة يف حتليل البيانات ادلالحظة ادلباشرة على أنشطة تعلم 

 :الطالب عند إجراء عملية التعلم التصريفات باستخداـ لوحة احلبل الـر التايل

P= ƒ
𝑁

x 100 % 

 :البيانات

P : النسبة ادلعدلة 

ƒ : جمموع القيمة احلصولة عليها 

:Nالنتيجة الكاملة  

 :وأما حتليل البيانات ادلالحظة ادلباشرة، فهو كما يلي

P= 
ƒ

𝑁
x 100  % 

                                                                   = 
6468

x 100  % 

                                                                   =94,11% 

 يدؿ على أف استخداـ لوحة احلبل يؤثر يف أنشطة تعلم ٪94,11وهبذا التقدير 

الطالب ألف نتيجتها حتصل على التقدير جيد جدا، وىذا التأثري ظاىر يف دوافعهم 

 .ومحاستهم عند إجراء عملية التعلم

 

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

persada,2009 ), hal. 307 . 
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 حتليل البيانات اإلختبار القبلي والبعدي ( ب

ومن اجلدوؿ السابق يدؿ على أف نتيجة ادلعتدلة يف اإلختبار القبلي 

مث . 80,35٪، ونتيجة ادلعتاإلدلة يف ختبار البعدي بتقدير 68،65 ٪بتقدير

واستخدمت أداة ”SPSS 18“استغلت الباحثة ىذه البيانات باستعماؿ الربامج 

 .Test-التحليل بػػػػػػػ ت

 4-9اجلدوؿ 
 Test-تحتصيل 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

P

a

i

r

 

1 

sebelum - 

sesudah 

-11.696 9.603 2.002 -15.848 -7.543 -5.841 22 .000 

 

ومستوى الداللة  Test( 000.)-تمن اجلدوؿ السابق يدؿ على أف حتصيل 

وىذا يدؿ على أف استخداـ وسيلة لوحة احلبل يؤثر يف حتسني  (.05 <. 000)

 .التحصيل الدراسي لدى الطالب
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تحقيق الفروض  - ج

دلعرفة أثار كما ذكر يف الفصل األوؿ أف الفروض اليت افًتضتها الباحثة ىو  

-تبواسطة حتصيل  .استخداـ لوحة احلبل يف حتسني التحصيل الدراسي لدى الطالب

Test أف نتيجة مستوى الداللة10-4الجدول  يف  (Sig.)  (000,0>0,05)وىو، 

استخداـ ف أ أي مقبوؿ(Ha)مردود وفرض البديل((Hoوىذا يدؿ على أف فرض الصفري 

 .التحصيل الدراسي لدى الطالبوسيلة لوحة احلبل يؤثر يف حتسني 
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 

الرابع  ينتج  بعض النتائج الفصل األول حىت الفصل  من ةوبعد ما حبثت الباحث

. يف ىذا الفصل

نتائج البحث  - أ

 تكون نتيجة كيفية استخدام وسيلة لوحة احلبل يف تعليم الفعل املضارعأن -  1

 وىذا يدل على أن استخدام لوحة احلبل يؤثر يف أنشطة 94,11%تقدير ب

، وىذا التأثري ظاىر يف دوافعهم ومحاستهم عند إجراء جيد جداتعلم الطالب 

 .عملية التعلم

نتيجة  ب أثار استخدام لوحة احلبل يف حتسني التحصيل الدراسي لدى الطالبأن -2

وىذا يدل على ، (000,0>0,05)وىو  (.Sig) على مستوى الداللة Test-ت

 أي أن استخدام وسيلة مقبول(Ha) مردود وفرض البديل((Hoأن فرض الصفري 

 .التحصيل الدراسي لدى الطالبلوحة احلبل يؤثر يف حتسني 
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 االقتراحات  - ب

تقدم االقرتاحات أن  الباحثة تريد ،نتهاء البحث على تأليف ىذه الرسالةاقبل 

 : كما يلييوه عملية التعليم جناحعلى صول حلضرورية لال

يف   الفتيان أن يستخدام وسيلة لوحة احلبلمعهدـترجى للمدرس اللغة العربية بـ .1

 تعليم تصريفات، ألن بو ترقي وقدرهتم فيو خاصة على تركيب اجلمل

ينبغى ملدرسة اللغة العربية أن تستخدم الطرق املختلفة أثناء عملية التعليم اللغة  .2

العربية حىت ال يسأم الطالب يف تعلمها، وأن تزيد االىتمام الكبري بالطالب 

 .ة يف تعلم اللغة العربيةليس لديهم رغبالذين 

 .حىت ترقي قدرهتم عليهااللغة العربية هتدوا يف تعلم يجأن   للطالبىترج .3
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