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 االستهالل
 

مِ يِ حِ الرِ ِنِ حِ الرِ ِللاِ ِمِ سِ بِ   

 

ْو ما  احل يوُة الد  و   ُر و ل لدَّاُر الآل ِخر ةُ نْػي آ ِإال  ل ِعٌب وَّذل  يػْ ِذْين  لَّ لِّ خ 
 يػ تػَُّقْون  أف ال  تػ ْعِقُلْون  

(23)سورةِاألنعاـ:ِ  

 صدؽِللاِالعظيم

 

 تعلموا العربية فإهنا جزء من دينكم
ِ-عمرِبنِاخلطابِهنع هللا يضر-
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 اإلهداء
 

نورِجنةِكِكالديتحسنيِإىلِكالدمِالعزيزِ  

بيتهماِكحمبتهماشكراِعلىِتِر  

ِكماِربياينِصغرياِ(ِ) اللهمِاغفرهلماِكارحهما  

 

 إىلِأخوايتِاحملبوابتِإيكا،ِديوم،ِكِترم

 )ِاللهمِاجعلناِكِأهلناِمنِاهلِالعلمِكِأهلِاخلريِ(

 

 إىلِمجيعِأساتيذمِكِأستاذايتِكمشاطميِاملكرمنيِالذينِقدِعّلموينِكلوِحرفاِ

 عسىِللاِأفِينفعينِبعلومهمِرحهمِللاِيفِحياهتم

يرضىِللاِعنهمِيفِالدارينِِك  
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 كمجيعِأصدقائيِاحملبوبنيِشكراِعلىِاهتمامهمِكمساعدهتم

 جزاهمِللاِخريِاجلزاءِ)ِاللهمِابرؾِلناِكهلمِ(

 آمني

 

ِكلمة اشكر و التقدير
 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا  

دِ الِح سحافِ ِالفحض لِ ِذ لِهللِم  ت نحافِ ِكحالكحر ـِكحاإل ح  م  ِي ػعِ مجحِ ِعحلحىِملسو هيلع هللا ىلصِدمحمِنحب يػُّنحاِاص طحفحىِكحاِل 
ػػافِ ِبحػػ ِ  ن سح ػػنِحِكحأحدحب ػػ ِ ِاإل  سح ػػافِحَِتح د ي ب ػػ ِ ِفحأحح  ػػهحدِ ِالق ػػر آفِحِخ ل ق ػػ ِ ِفحكح ػػدح ِ ِللاِحِإ ِلِ ِإلحػػ ِحِِلحِِأحفِ ِكحأحش  ِِلحِِكحح 

ِِلح ِ ِشحر ي كِح ي ةِ ِيف  فِحِكحاألحْس حاءِ ِكحالر بػ و ب ي ةِ ِاأل ل و ه  ػهحدِ ِالحسحػافِ ِاتِ كحالص  اِأحفِ ِكحأحش  ِكحرحس ػو ل  ِ ِعحب ػد  ِ ِحم حم ػدن
حبػ ع و ثِ 

ؽِ ِدب حكحار ِـ ِامل َلح فِ ِكحأحتحِ ِاألحخ  ِ.ِاألحد َيح

قدِسبتِكتابةِهذاِالبحثِالعلميِلنيلِدرجةِسرجاانِيفِقسمِتعليمِاللغةِالعربيةِ
ِاإل ِمالكِإبراهيم ِموِلان ِجبامعة ِالتعليم ِك ِالرتبية ِعلـو ِماِلن،،ِلكلية ِالكومية سَلمية

ِهذاِ ِكتابة ِعلى ِساعدين ِقد ِمن ِإىل ِتقديرم ِكعظيم ِشكرم ِجزيل ِأقدـ ِأف فيسركين
ِالبحث،ِكهمِ:

ِمالكِ .1 ِموِلان ِاجلامعة ِمدير ِالارسِاملاجستري، ِالاجِعبد ِالدكتور ِاألستاذ فضيلة
 إبراهيمِاإلسَلميةِالكوميةِماِلن،.

3. ِ ِأغوسِميموف ِالاج ِالدكتور ِالتعليمِفضيلة ِك ِالرتبية ِعلـو ِكلية ِعميد املاجستري،
 جبامعةِموِلانِمالكِإبراهيمِاإلسَلميةِالكوميةِماِلن،.
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2. ِ ِعلـو ِكلية ِالعربية ِاللغة ِتعليم ِقسم ِرئيسة ِاملاجستريِ، ِالسنة ِالدكتورِدموءة فضيلة
 الرتبيةِكالتعليمِجبامعةِموِلانِمالكِإبراهيمِاإلسَلميةِالكوميةِماِلن،.

دكتورِالاجِدمحمِعبدِالميدِاملاجستري،ِمشرؼِهذاِالبحثِاجلامعيِالذمِفضيلةِال .4
 أرشدينِككجهينِيفِكلِمراحلِإعدادِهذاِالبحث.

ِكِالتعليمِ .5 ِالرتبية ِكليةِعلـو ِالعربية ِاللغة مجيعِاألساتذِكِاألستاذاتِيفِقسمِتعليم
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 بوابفِاللذافِيشجعاينِدائما.كالديينِاحمل .6
 أخواتِاحملبوابتِكأكِلدهن .7
أصدقائيِنفسِالجرةِيفِمعهدِالربكةِأخيتِرترَيان،ِرشيدة،ِصائمةِكنورِحافظة.ِ .8

ِكثرياِترافقيِكتساعدينِلكتابةِهذاِالبحث  جزاكنِللاِخريا
 .3116مجيعِأصدقائِيفِقسمِتعليمِاللغةِالعربيةِللعاـِ .9

ِكِأدعوِهلمِللاِأفِصمزيهمِأبحسنِماعملوا.ِأقوؿِجزيلِاِِِِِِِِِِِِِ لشكرِإليهمِمجيعا
إَي ِأسأؿِالرحةِكِالتوفيقِكِاهلدايةِكالنفع.ِتقبلِللاِمناِبقبوؿِحسنِكجزاءهمِللاِخريِ

ِاجلزاءِيفِالدينِكالدنياِكاآلخرة،ِآمنيَِيربِالعاملني.

 

3131مايو13ِِماِلن،ِ،  

 الباحثةِِِِِِِِ
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 مستخلص البحث


العَلقةِبنيِميوؿِالطالباتِيفِتعليمِاللغةِالعريةِكالقدرةِِ.ٕٕٓٓنور العزيزة، جاتور . 
.ِقسمِتعليمِاللغةِالعربية،ِِمعهدِالربكةِماِلن،ِقواعدِالنحوعلىِاستيعابِ

ِالرتبيةِكالتعليم.ِجامعةِموِلانِمالكِإبراهيمِاإلسَلميةِالكوميةِ كليةِعلـو
 ماِلن،.ِ

ِاملشرؼِ:ِالدكتورِالاجِدمحمِعبدِالميدِاملاجستري.ِِِِِِِِِِِِِِِ

ِميوؿِالتعلم،ِالقدرةِ، العَلقةادلفتحية:   الكلمات

طالبػػاتِمعهػػدِالربكػػةِميػػوؿِتعلػػمِاللغػػةِالعربيػػةِِ(1ِهػػذاِالبحػػثِيهػػدؼِملعرفػػة:ِِِِِِِِِِ
(2ِ.ِطالباتِمعهدِالربكةِماِلن،ِقواعدِالنحوقدرةِالطالباتِعلىِاستيعابِ(3ِ.ِماِلن،

ِقواعػػػدِالنحػػػوالعَلقػػػةِبػػػنيِميػػػوؿِالطالبػػػاتِيفِتعلػػػيمِاللغػػػةِالعريػػػةِكالقػػػدرةِعلػػػىِاسػػػتيعابِ
ِ.معهدِالربكةِماِلن،طالباتِ

.ِكاجملتمػعِهػذاِدراسةِالعَلقػةِلِيفِهذاِالبحثِهوِاملدخلِالكيميِابملنه،املدخِِِِِِِِِ
.ِاملسػتددفة ةالعينػِطالبةِبطقنية21ِينةِيفِهذاِالبحثِالبحثِطالباتِمعهدِالربكة.ِكالع

كأسػػلوبِمجػػعِالبيػػاانتِيفِهػػذاِالبحػػثِاِلسػػتبانةِكاِلختبػػار.ِكأسػػلوبِربليػػلِالبيػػاانتِيفِ
ِ SPSS 23بربانم،ِِ Korelasi Product Momentهذاِالبحثِهوِ

ِِِِِِِِِِ ِأما ِأّف ِيلي: ِفكما ِالبحث ِِالعَلقةنتيجة ِالنتيجة ِعلى r= 0,313ِِتكوف
ِأفِميوؿِدبع ِالعَلقةِبينهماِضعيف.ِكل ِالعَلقةِاإلصمابيةِكلوِغريِمهمة .ِفاملرادِهبذا
ِكك ِالنحو ِقواعد ِاستيعاب ِعلى ِالقدرة ِإىل ِ ِضعيفا ِأيثر ِفهناؾِالتعلم ذلكِعكسها.

ِ ِالعوامل ِاألخرين ِعلىِربسنيِكربفيظِِ-1منها: ِاملعهد ِيفضل ِألف ِمدافعة ِغري البيئة
ِ املادةِاألساسيِأيثرِإىلِِ-2عدـِالتقوميِيسببِإىلِاهتمامهنِيفِالتعلم،ِِ-3القرآف،
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ِكثرياِمنهنِقدِتعلمنِدرسِالنحوِمنِ عهدِاملموقفِالطالباتِِلشرتاؾِتعليمِالنحوِألف
 قدميال

ABSTRACT 

Nurul Azizah, Catur. 2020. Relationship between Interest in Learning Arabic and 

Ability to Understand Nahwu's Rule in Al Barokah Islamic Boarding 

School in Malang. Thesis. Arabic Language Education, Faculty of 

Tarbiyah and Teacher Training, Maulana Malik Ibrahim State Islamic 

University of Malang. 

Supervisor: Dr. H. M. Abdul Hamid, M.Pd 

Keywords: Interest in Learning Arabic, The Ability of understanding Nahwu’s 

Rule 

This study aims to find out: (1) Al-Barokah Islamic Boarding 

School’s Student Interest in Learning Arabic (2) The al-barrokah  students 

ability to understand the rules of nahwu (3) Relationship between interest 

in learning Arabic and the ability to understand nahwu in Al Barokah 

Islamic boarding schools in Malang. 

This research is a quantitative descriptive research, because it 

requires a number of data. To find the relationship between x as (interest 

in learning) and Y (the ability to understand the rules of nahwu). The 

population in this study the students of Al Barokah Islamic boarding 

school while the sample taken 30 people using purposive sampling 

technique. The data source of this research is the students by using 

questionnaires and tests. This research uses the product Moment 

Correlation method via/through SPSS 23. 

The results of this study are: 1) There is a relationship between 

interest in learning Arabic and the ability to understand the rules of nahwu 

in Al Barokah Islamic boarding school with a result of r = 0.313  mean 

has a weak relationship. And show a positive relationship even not 

significant with the number 0.92. This is due to several factors that 

influence the two variables including (1) The environment is not 

supportive because Al Barokah boarding school is a boarding school 

based on memorization of quran (2) There is no assessment or test to test 

the ability of students, and this affects their attention in learning (3) The 

material taught is very basic so that it leads to the attitude of the students 

who underestimate Arabic lessons because the majority have learned 

nahwu lessons before. 
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ABSTRAK 

Nurul Azizah, Catur. 2020. Hubungan Minat Belajar Bahasa Arab dan 

Kemampuan Memahami Kaidah Nahwu di Pondok Pesantren Al 

Barokah Malang. Skripsi. Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan, Univesitas islam negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang.  

Pembimbing : Dr. H. M. Abdul Hamid, M.Pd 

Kata Kunci : Minat Belajar Bahasa Arab, Kemampuan Memahami Kaidah 

Nahwu 

Penelitian ini bertujuam untuk mengetahui: (1) Minat belajar bahasa arab 

santri pondok pesantren Al Barokah (2) Kemampuan memahami kaidah nahwu 

santri pondok pesantren Al Barokah (3) Hubungan Minat belajar bahasa arab 

dan kemampuan memahami kaidah nahwu di pondok pesantren Al Barokah 

Malang. 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliitan 

kuantitatif karena membutuhkan data berupa angka. Untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan antara kedua variabel, yaitu variabel X ( Minat Belajar) dan 

Y (Kemampuan Memahami Kaidah Nahwu). Populasi  dalam penelitian ini 

adalah seluruh santri pondok pesantren Al Barokah sedangkan sampel yang 

diambil 30 orang dengan menggunakan tekhnik purposive sampling. Sumber 

data penelitian ini adalah para santri. Dengan teknik pengumpulan data 

menggunakan kuesioner dan test.  Dan teknik pengumpulan data penelitian ini 

menggunakan Korelasi Product Moment melalui SPSS 23 

Adapun hasil penelitian ini adalah : 1) Terdapat hubungan 

antara minat belajar bahasa arab dan kemampuan memahami kaidah 

nahwu di pondok pesantren Al Barokah dengan hasil r= 0,313 yang 

menyatakan bahwa memiliki hubungan lemah. Dan menghasilkan 

hubungan yang positif walaupun tidak signifikan dengan angka 0,92. 

Hal ini disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi kedua variabel 

diantaranya (1) Lingkungan yang tidak mendukung karena pondok 

pesantren Al Barokah adalah pondok pesantren yang berbasis hafalan 

quran (2) Tidak adanya penilaian atau ujian untuk menguji kemampuan 

santri, dan hal ini berpengaruh terhadap perhatian mereka dalam belajar 

(3) Materi yang diajarkan sangat dasar sehingga menyebabkan terhadap 

sikap para santri yang menyepelekan pelajaran bahasa arab karena 

mayoritas telah mempelajari pelajaran nahwu sebelumnya. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 خلفية البحث -أ

كانػػتِاللغػػةِمػػنِأهػػمِكسػػائلِاتصػػاؿِاِلفػػرادِبغػػري .ِاللغػػةِالوسػػيلةِاألكىلِِملعاملػػةِِ
الناس.بوسػػيلتهاِيسػػتطيعِأفِيعػػربِكػػلِفػػردِعػػنِأغراضػػهم.ِِفلػػنِيوجػػدِأحػػدِيعػػاملوفِبػػنيِ

ِكاليوافِالناطق. ِدكفِاستددامهاِإِلِأن ِمعاؽِمنِأعضاءِلسان .ِلذاِحملهاِأمرِمهم

ِضمتػػػػاجِاإلنسػػػػافِإىلِأفِيكتسػػػػبِِفيػػػػ ِأكثػػػػرِمػػػػنِاللغػػػػة، خاصػػػػةِلغػػػػرض24ِِاليػػػػـو
املػػواردِالتعليميػػةِمػػنِِغػػريِلغػػةِكاحػػدِبػػلِِالدراسػػةِيفِاملسػػتولِاجلامعػػة.ِهػػمِيتطلبػػوفِأبجػػل

ِكااللغتػافِ منِاخلرباءِاألجنبيني.ِكأكثرِاللغاتِاألجنبياتِاستدداماِشماِالعربيػةِكاإلذميلزيػة
ِالدكليتاف.ِهلماِدكرِهاـِلتفهيمِاملطبوعاتِالغارابت.ِ

منِاملوقع،ِأّفِبلدةِاإلندكنيسّيِهػيِإحػدلِالػبَلدِمعظػمِسػّكالمِمسػلما.ِكهػذ ِ
تدّؿِعلىِأّفِطالباتِطمّصوفِبتعليمِاللغةِالعربيةِلقصدِشريعةِاإلسَلـِ.ألّفِاملنبػعِِالجة

األساسػػػيِللمسػػػلمنيِابللغػػػةِالعربيػػػةِ.ككػػػذلكِيفِالعبػػػادةِاملفركضػػػة،ِِلِيصػػػحِعملهػػػمِإِلِّ
ابللغػػةِالعربيػػةِِابعتبارهػػاِاِلتصػػاؿِإىلِللاِابخلشػػوعِكالتضػػرع.ِِفعلػػىِكجهػػةِاإلسػػَلـِتعلػػيمِ

ِيةِأهمِمنِتعليمِاللغةِاإلذميلزية.اللغةِالعلرب

ِكلِزاكيةِيفِهذ ِالبلدة.ِاملدارس،ِاملعاهػدِكاملؤسسػةِ قدِانتشرِتعليمِاللغةِالعربيةِ
األخرلِكالجةِالواقعيِبوجودِتعليمها.ِتعلقِاملعاهدِبتعليمِاللغةِالعربيةِتعلقاِاتما.ِأللاِ

ِالدينيػػػةِ ابلكتػػػبِالعربيػػػة.ِإذفِتسػػػببِرمػػػزِاملؤسسػػػةِاإلسػػػَلميةِالػػػ ِيتحػػػدثِفيهػػػاِالعلػػػـو
ِالدينِأبفِيتعلمواِاللغةِالعلربية.ِ

                                                           
34

434،دارالثقافةوالنشروالتوزيع(صالقاهرة)اللغةالعربيةوالتربيةالدينية،تعليمدكترومحمودرشدىفاطر،
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.ِاللغػة1ِكافِالدليلِاألساسيِملاِاملسلموفِيدرسوفِاللغةِالعربيةِحباجةِديػنهم.ِ)
ِكمػاِفعػلِيفِاألعمػاؿِاليوميػةِمثػلِالصػَلة،ِالػدعاء،ِذكػرِللا.ِ (ِفهػم3ِالعربيةِلغةِللعبػادة

ِكػػػاملنبعِاألكىلِعلػػػىِحكػػػمِ ِاإلسػػػَلميةِدبطالعػػػة2ِاإلسػػػَلـ.ِالقػػػرآفِكسػػػنت  (ِتطػػػويرِالعلػػػـو
ِكمػاِقػوؿِاملشػهور25ِِالكتبِالػرتاث. فظهػرتِالعبػاراتِاملتنوعػاتِعػنِأشميػةِاللغػةِالعربيػة.

 :عمرِابنِاخلطاب

ِ"ِتعلمواِالعربيةِفإلاِجزءِمنِدينكم"

لنِيتدلصِتعليمِاللغةِالعربيةِمنِاملشػاكلِاملوجػودةِمتبادلة.سػوؼِذبيػ ِمػنِكػلِ
التعليمية.ِمنهاِاملنه،،ِاملعلػم،ِاملػتعلم،ِاملواد،الطريقػةِِكالتقػومي.ِإحػدلِاملشػاكلِِاملكوانت

الفضلىِيفِكسطِعمليةِالتعلػيمِهػيِاملػتعلم.ِكمػنِالػذمِيتعلمػوفِاللغػةِالعرببػةِلػ ِاملشػكلةِ
النفسية.ِينقسمِنفسِاإلنسافِقسمنيِيعينِكج ِالكفاءةِكِكج ِالنفسية.ِمنِبعضِكجػ ِ

علم،ِالػػػذكاءِكامللكػػػة.ِإمػػػاِمػػػنِكجػػػ ِالنفسػػػيةِاخللػػػق،ِامليػػػوؿ،ِالشػػػعور،ِالكفػػػاءةِنتػػػائ،ِالػػػت
كميوؿِالتعلمِيصورِأحدِمنِاملشكلةِالنفسيةِألفِبعػضِمػنِالعناصػر26ِِالدكافعِكاملوقف.

 املؤثرةِعلىِتعلمِطالبات.

ميػػػوؿِهػػػوِذكؽِالشػػػدصِأرغػػػبِيفِالشػػػيءِأـِأهػػػتمِبنشػػػاطِدكفِأمػػػر.ِكيقبػػػلِ 
إذاِيػرتبطِبعمليػةِالػػتعلمِفمعػ ِامليػوؿِيػػدؿ27ِِاخلارجيػػة.ِاتصػاؿِبػنيِنفسػػ ِالداخليػةِبشػي 

علىِأفِطالباتِأحػبِالشػيءِمػنِاآلخػرينِأكِاشػرتاكهمِيفِإحػدِالػربام،.ِكهػوِِلِيوجػدِ
ِ  28منذِكِلدهمِكلكنِمكتسبةِنفوسهم.

أمػػاِتعريػػفِامليػػوؿِعنػػدِهولنػػداِهػػوِكلػػوعِالقلػػبِلشػػيءِرفيعػػا.ِكِلِينشػػأِبنفسػػ ِ،ِ
إىلِالعمػلِأكِاحتيػػاجِإىلِالػزكاج.ِمػنِالػػذينِ ىلِالػتعلمِ،احتيػاجلكنػ ِيولػدِمػنِاِلحتيػػاجِإ

                                                           
35

 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab Untuk Studi Islam, (Malang, UIN Maliki 
Press,2010) 
36

 Djaali, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), cet. 4,  
37

 Slameto, Belajar dan Faktor Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995) hal 
180 
38

 Ibid hlm. 121. 
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ظميولػػػػػوفِبشػػػػػي ِِكاحػػػػػدِ،ِلػػػػػنِيشػػػػػعركاِابمللػػػػػلِبتلػػػػػكِاألنشػػػػػطةِ،ِعلػػػػػىِالػػػػػرغمِمػػػػػنِكجػػػػػودِ
اضطراابتِ،ِسواءِمنِداخلِأكِجارجِأنفسهمِ.ِمثَلِالتعبِكالتػدخلِمػنِالبيئػةِكمػاِإىلِ

دكر ِأمرِضركرّمِعندِربط ِبتنفيػذِالػتعلمِِذلك.ِيرتبطِامليوؿِارتباطناِكثيقناِابلتعلمِ،ِيكوف
 ،ِألن ِينشأِعنِنفس ِدكفِإكرا ِمنِاآلخرينِ،ِدماِيزيدِعمليةِالتعلمِيفِالفصل.

صارِامليوؿِبعػضِمػنِكجهػةِالوجدنيػةِالػ ِهتػتمِبرتبيػةِاهتمامػاِشػادا.ِاهلػدؼِمػنِ
دؼِاألكؿِهوِالتعليمِليسِفقطِتغيريِالعقوؿِاإلنسافِِمنِالظلماتِإىلِالنورِبلِكافِاهل

التغيػػريِاخللقػػي.ِحػػ ِالوجهػػةِالوجدنيػػةِأسػػبقِكأفضػػلِمػػنِالوجهػػةِاملعرفيػػةِحػػنيِتصػػنيفِ
ِكاخلطةِاألكىلِقبلِ خططِالتدريس.ِفيماِيتعلقِأبشميةِهذاِاجلانب.ِعَلكةِعلىِذلك،ِإن 

 اذبا ِإىلِالدراسة.

ت ظهػػرِاهلػػدؼِالرئيسػػيِيفِتعلػػمِاللغػػةِالعربيػػةِهػػوِاسػػتيَلءِعلػػىِاملهػػاراتِاللغويػػة.ِ
املهػػػاراتِاللغويػػػةِالقػػػدرةِاملرتبطػػػةِابسػػػتدداـِاللغػػػةِيفِالتواصػػػلِالقيقػػػي.ِمػػػعِالقػػػدرةِعلػػػىِ
التحػػػدثِظمكػػػنِللشػػػدصِالتعبػػػريِعػػػنِاألفكػػػاِقلبػػػ ِليخػػػرين.ِكهػػػوِالغػػػرضِالرئيسػػػيِمػػػنِ
ِكػافِقػادرناِ ِكشكلِمنِأشكاؿِالتواصل.ِِلػذاِِإّفِشدصنػاِمػاِيػتقنِاللغػةِإذا تدريسِاللغة

 ناطقنيِهبا.علىِالتواصلِمعِال

كلكنِقبلِاسػتيَلءِعلػىِاملهػاراتِاللغويػة،ِصػارتِعناصػرِاللغػةِأمػرِأساسػياِفيػ .ِ
ِكالوسػيلةِمسػاعداِ ِكاهلػدؼِاألساسػيِيفِتعليمهػاِإمػاِعناصػرِاللغػة جبوارِاملهػاراتِاللغويػة

(،Fonologiِلصوؿِاملهاراتِاللغوية.ِتنقسػمِعناصػرِاللغػةِ سػةِأقسػاـِمنهػاِاألصػواتِ)
(،ِكاملعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجمSemantikِ(،ِالدِللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةِ)Sintaksisِالنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوِ)ِ(،Morfologiالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼِ)

(Leksikologi.)29 

يولػػدِعلػػمِالنحػػوِبعػػدِكجػػودِاللغػػةِحػػنيِخطػػأِابنػػةِأهِأسػػودِالػػدك ِيفِكَلمهػػا.ِ
بسػػببِذلػػكِفبحػػثِكِتعلػػمِعلػػمِالنحػػوِلكػػيِيسػػتطيعِأفِيبلػػ ِكَلمػػاِصػػحيحا.ِفظهػػرِ
                                                           
39

4(1987ِِدمحمِأحدِسامل،ِالوسائلِالتعليميةِيفِتعليمِاللغةِاألجنبيةِ)ِمكة،ِاململكةِالعربيةِالسعوديةِ   
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وِقواعدِيعرؼِهباِأحواؿِالكلمػاتِالنحوِه قواعدِالنحوِأكِالصرؼِلتنظيم .ِأماِتعريف
ِالعربيةِإعراابِكبناءا.ِ

منِاآلسف،كافِِبعضِالطَلبِيعتربكفِأفِتعليمِاللغةِالعريةِصعبة،ِخاصةِمنِ
كجهةِالقواعد.ِمنِاملمكنِِيعقعِذلكِاِلعتبارِبسببِالوسائلِأـِطرؽِالتعليمِتقليدَي.ِ

عتباِسوؼِيؤثرِعلىِميوؿِفدكرِاملعلمِأفِيصلحهاِبتطويرِالزماف.ِككذالكِذلكِاِل41
ِالتعلمِالطَلب.

ِكماِقاِلِ  كانتِميوؿِالتعلمِثؤثرِأثراِاتماِعلىِذماحِتعلمِالططالبات.
Coleman ك Lindsay   ِ.أفِالعناصرِاملؤثرةِعلىِذماحِتعلمِالطالباتِتنقسمِِقسمني

العنصرِالعنصرِالداخليِيتكوفِمنِاألحواؿِاجلسمية،ِالوجدانيةِكِدرجةِالتطوير.ِإماِ
اخلارجيِيتكوفِمنِاألحواؿِاِلجتماعية،ِاِلقتصاديةِأكِالثقافية.ِكميوؿِالتعلمِتصورِمنِ
ِاألحواؿِالوجدانيةِتتجاكرِابلوجهةِاألخرلِكالدكافع،ِاملواهبِ،ِاِلهتماـِكماِإىلِذلك.

معهػػػدِالربكػػػةِهػػػيِإحػػػدلِاملعاهػػػدِلطالبػػػاتِترتكػػػزِفيػػػ ِعلػػػىِحفػػػظِالقػػػرآف.ِجبػػػوارِ
كمنػ ِِتعلػمِاللغػةِالعربيػة.ِِ ِ،ِهػمِيتطلبػوفِأفِيتعلمػواِالكتػابِالرتاثػيضمفػظِالقػرآفِالكػرمي

منِاملَلحظِسارتِتعليمِاللغةِالعربيػةِملِتكػنِانجحػاِبوجػودِاملشػاكلِاملػربكزةِ.ِكمػنِبػنيِ
هذ ِاملشاكلِِزبصيصِالوقتِالتعلمِانقصا،ِعدـِاستدداـِالوسائلِالتعليميةِ،ِِلِيوجػدِ

سػػةِاللغػة.ِعلػػىِالػػرغمِألػػاِتػػؤثرَِتثػريِشػػاداِعلػػىِذمػػاحِالطالبػػاتِالبيئػةِاللغويػػةِلتطبيػػقِكدماِر
ِيفِالتعلم.

توجػػدِفيئتػػافِعػػنِميػػوؿِالػػتعلمِيفِمعهػػدِالربكػػة.ِأكِلِطالباتػػةِالػػذينِلػػديهمِميػػػوؿِِ
كبػػػريِابلػػػتعلمِلكػػػنهمِيشػػػعركفِبصػػػعوابتِيفِعمليػػػةِالػػػتعلم.ِأمػػػاِالثػػػاينِهػػػوِطالباتػػػةِالػػػذينِ

صمػػدكفِصػػعوابتِيفِعمليػػةِالػػتعلمِألفِالكتػػابِِلػػديهمِميػػوؿِمػػندفضِابلػػتعلمِكلكػػنهمِِل
 قدِانتهىِدراست ِمسبقنا.
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مػػنِاملشػػركحِالػػذلِشػػرهتاِأعػػَل ،ِهنػػاؾِمشػػكلةِِتظهػػرِمػػنِالناحيػػةِالنفسػػيةِفهػػيِ
ميوؿِالتعلم.ِيصػبحِامليػوؿِأحػدِمػنِإحػدلِالعناصػرِاملػؤثرةِيفِذمػاحِتعلػمِالطالبػات.ِرألِ

عربيػةِانقصػا.ِظمكػنِمَلحظػةِذلػكِعنػدماِيقػعِالباحثةِأفِميوؿِالطالباتِيفِتعلػيمِاللغػةِال
ِكتبنػػاِ،ِأكِيلتفتػػوفِاهتمػػاـِالػػتعلمِ عمليػػةِالػػتعلمِ،ِفهنػػاؾِبعػػضِطالبػػاتِالػػذينِِلِضمملػػوف
ِكتػػابِأخػػرلِأكِيتحػػادثوفِمػػعِجػػوارهم.ِحيػػثِأّفِميػػوؿِالػػتعلمِاملثػػا ِهػػيِأفِ مثػػلِقػػراءة

 تكوفِفرحة،ِاِلهتماـِعلىِشرحِاملعلمةِكيشرتؾِالتعلمِدكفِأمر.

تنشػػأِتلػػكِاملشػػاكلِبسػػببِعػػدـِكجػػودِمطالػػبِمػػنِاملعهػػدِليكونػػواِمػػاهرينِمجيػػعِ
املهػػػػػارتِاللغويػػػػػة.ِكِفػػػػػوؽِذلػػػػػكِ،ِيػػػػػتمِدعػػػػػمِالطالبػػػػػاتِأيتػػػػػوفِمػػػػػنِاألقسػػػػػاـِكالكليػػػػػاتِ
املدتلفػػػػات.ِحيػػػػثِينقصػػػػوفِاهتمػػػػامهمِبتعلػػػػيمِاللغػػػػةِالعربيػػػػةِإِلِل غػػػػراضِالدينيػػػػة.ِلػػػػذاِ

 للغةِالعربيةِهلاِالعَلقةِابلكفاءةِاللغوية.ِلحظتِالباحثةِأبفِميوهلمِاملتدينِبتعلمِا

العالقة بني ميول   بناءنِعلىِخلفيةِاملشكلةِأعَل ِ،ِيهتمِالباحثةِابلبحثِبعنوافِ"
معهد الربكة  قواعد النحوالطالبات يف تعليم اللغة العرية والقدرة على استيعاب 

 ماالنج"

 أسئلة البحث -ب

ِإىلِهذ ِاألسئلة:ِاستناداِإىلِتلكِاخللفية،ِركزِالباحثة

ِ.ِمامدلِميوؿِتعلمِاللغةِالعربيةِطالباتِمعهدِالربكةِماِلن،؟1

ِمعهدِالربكةِماِلن،؟ِقواعدِالنحو.ِمامدلِقدرةِالطالباتِعلىِاستيعاب3ِ

.ِهلِهناؾِالعَلقةِبنيِميوؿِتعلمِاللغةِالعربيةِكقدرةِالطالباتِعلىِسػتيعابِقواعػد2ِ
 النحويةِمعهدِالربكةِماِلن،ِ؟

 أهداؼ البحث -ج
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ِيهدؼِهذِالبحثِإىلِكشفِاألمورِالتالية:ِِِِ

ِ.ِميوؿِالتعلمِاللغةِالعربيةِِالطالباتِمعهدِالربكةِماِلن،1

ِ.ِقدرةِالطالباتِعلىِاستيعابِقواعدِالنحويةِالطالباتِمعهدِالربكةِماِلن،3

اعدِقِو.ِالعَلقةِبنيِميوؿِالطالباتِيفِتعليمِاللغةِالعريةِكالقدرةِعلىِاستيعاب2ِ
معهدِالربكةِماِلن،ِالنحو  

 أمهية البحث -د

ِمنِاملتواقعِأفِتكوفِمفيدة:

ِ.ِنظرَي1

ِلتعلػػيمِاللغػػةِالعربيػػةِخاصػػةِيفِالناحيػػةِ يسػاعدِهػػذاِالبحػػثِالبيػػاانتِالػػ ِيغػػ ِالعلػػـو
النفسػػية.ِككػػذلكِتوسػػيعِالبحػػثِعػػنِعَلقػػةِبػػنيِميػػوؿِالػػتعلمِاللغػػةِالعربيػػةِكالقػػدرةِعلػػىِ

ِ.قواعدِالنحواستيعابِ

ِ.ِتطبيقا3

ِكأسػػػسِلرتقيػػػةِميػػػوؿِالػػػتعلمِمعهػػػدِالربكػػػة.ِبطريقػػػةِإعطػػػاءِ معلمػػػيِاللغػػػةِاللغػػػةِالعربيػػػة
ِالدككافعِعنِأشميةِتعليمِاللغةِالعربيةِلدلِأنفسهن.

 فروض البحث -ه

انطَلقاِإىلِالنظريةِكاملشكلةِشرحتهاِسابقاِفأفِفػركضِالبحػثِيفِهػذِالبحػثِهػيِ
قواعػػػدِ"ِهنػػػاؾِالعَلقػػػةِبػػػنيِميػػػوؿِتعلػػػمِالطالبػػػاتِمعهػػػدِالربكػػػةِكِالقػػػدرةِعلػػػىِاسػػػتيعابِ

ِ".النحو

 حدود البحث -و
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ِ.ِالدكدِاملوضوعيةِ:1ِ

ةِالعربيػةِربددِالباحثةِاملوضوعِيفِهذاِالبحثِالعَلقةِبنيِميػوؿِتعلػمِاللغػِِ
عػػنِمرفوعػػاتِِقواعػػدِالنحػػو.ِكربػػددِابحثػػةِيفِمػػادةِقواعػػدِالنحػػوكِقػػدرةِعلػػىِاسػػتيعابِ

ِاألْساء

ِ.ِالدكدِالزمانية3

يفِشػػػهرِمػػػارس3131ِِ-3119الزمػػػافِاملسػػػتددـِيفِهػػػذ ِالدراسػػػةِسػػػنةِالدراسػػػةِ
ِح ِأبربل

ِ.ِالدكدِاملكانية2

ِاختارِالباحثةِل داءِالبحثِعلىِطالباتِمعهدِالربكة.

 حتديد ادلصطلحات -ز

تسػػػػػػتددـِالباحثػػػػػػةِاملصػػػػػػطلحافِاملهمػػػػػػةِيفِهػػػػػػذاِالبحػػػػػػث،ِتشػػػػػػرحِاملصػػػػػػطلحاتِِ
ِكاآلتسة:

ِ.ِالعَلقة1

العَلقةِبػنيِِعرفةلتحليلِاإلحصائيِاملستددمةِملاِتقنياتِمنأحدِِالعَلقةِهي
ككػذلكYِ كِاملتغػريXِِ.ِكاملػرادِهبػذ ِالعَلقػةِأفِهنػاؾَِتثػريِبػنيِاملتغػريِمتغػريينِكميػني

يتغػػريِأحػػدِاملتغػػريِ ِيتبػػعِابملتغػػريِاألخػػرلِِإذاِهلمػػاِالعَلقػػةيقػػاؿِأفِمتغػػريينِعكسػػ .ِ
ِ(ةالسلبيِلعَلقة(ِأكِالعكسِ)اةاإلصمابيِعَلقةيفِنفسِاِلذبا ِ)الِانتظاما

ِميوؿِالتعلم. ٕ
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ِكبريةِيفِالتعلمِدكفِإكرا ِح ِ ميوؿِالتعلمِهيِاذبا ِِالطالبِالذمِلدي ِرغبة
السػػعادةِكالراحػػةِيفِمتابعػػةِعمليػػةِالػػتعلم.ِأكِشػػأفِالشػػدصِابألشػػياءِِيسػػببِمشػػاعر

الػػيتِترافقػػ ِالفضػػوؿِ،ِكتريػػدِأفِتػػتعلمِ،ِ ِتريػػدِإثبػػاتِمػػاِهػػوِمعػػركؼ.ِكيػػرتبطِامليػػوؿِ
ارتباطنػػػاِكثيقنػػػاِبشػػػعورالفرح.ِألفِمػػػنِالػػػذلِظمػػػوؿِبشػػػيءِفسػػػوؼِيشػػػعرِابلسػػػعادة.ِلػػػذاِ

ِميوؿِالتعلمِتؤثرِعلىِذماحِتعلمِالطالبات.

ِقواعدِالنحو.2ِ

ِكػَلـِِقواعدِالنحو هػيِالعلػمِاملسػتدرجِابملقػاييسِكالقواعػدِاملسػتنبطةِمػنِاسػتقراء
العربِاملوصلةِإىلِمعرفةِأحكاـِأجزائهاِال ِائتلفِمنها.ِكتعرؼِبقواعدِيعرؼِهبػاِصػي ِ

تكػوفِالوسػيلةِملسػاعدةِِقواعػدِالنحػوالكلماتِالعربيةِكأهلهاِحنيِإفرادهاِكتركيبها.ِتعلػمِ
ِلطالباتِعلىِحصوؿِاملهاراتِاللغوية.ا

 الدراسة السابقة -ح

"ِالعَلقةِبنيِميوؿِالتعلمِاللغةِالعربيػةِكمفدرتػ ِلػدلِتَلميػذ3116ِِِنور حفين أندريينا  .1
 اِلسَلميةِالكوميةِيوغياكارات.ِ LAB UINالفصلِالسابعِمدرسةِِِ

ِكيػػػفِميػػػوؿِالػػػتعلمِكمفدػػػرةِتَلميػػػذِالفصػػػلِالسػػػابعِمدرسػػػةِِ يهػػػدؼِهػػػذاِالبحػػػثِملعرفػػػة
LAB UIN ِِاِلسػَلميةِالكوميػةِيوغياكػارات.ِككيػفِعَلقتهمػا.ِأمػاِمنهجيػةِهػذاِالبحػث

ِهيِاملنه،ِالكميِبنوعِالبحثِامليداين.

اِلسػػَلميةLAB UINِِكنتيجػػةِهػػذاِالبحػػثِأفِميػػوؿِتعلػػمِتَلميػػذِالفصػػلِالسػػابعِمدرسػػةِ
.ِبتصػػػنيفِمتوسػػػطِبنسػػػبةِاملؤكيػػػة3116ِِ-3115الكوميػػػةِيوغياكػػػاراتِالسػػػنةِالدراسػػػةِ

.ِأمػػػاِنتيجػػػةِمفدػػػرةِالتَلميػػػذِبنصػػػنيفِمتوسػػػطِعلػػػى47،36ِ%.ِكالنتيجػػػةِاملعػػػدؿ59ِِ
.ِبػني82،89ِ%.ِكالنتيجػةِاملعػدؿ69ِِأنفر.ِيكوفِعلىِنسػبةِمؤكيػة27ِِعددِالتَلميذِ

ِ.1،15ِأصغرِمن1,116ِِمفدرت ِلدي ِالعَلقة.ِألفِنتيجةِميوؿِالتعلمِاللغةِالعربيةِِك
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دراسةِارتباطيةِبنيِرغبةِتعلمِاللغةِالعربيةِكِنتائج ِلػدلِالطالػبِالصػفِسيت ميمونة، .3ِ 
ِالثاينِىفِاملدرسةِاملتوسطةِاإلسامليةِاملتكاملةِبنكنان،.

جػ .ِأمػاِمنهجيػةِهػذاِيهدؼِهذاِالبحثِملعرفةِالعَلقةِبنيِرغبػةِتعلػمِاللغػةِالعربيػةِكِنتائ
ِالبحثِهيِاملنه،ِالكميِبنوعِالبحثِامليداين.

ِالبحثِعدؿِعلىِأفِلديهماِالعَلقةِبنيِرغبةِتعلمِاللغةِالعربيةِكِنتائج ِ كنتيجةِهذا
:Hoِ:ِمقبولةِكفركضيةHaِِ.ِفاالفركضية1،548ِأصغرِمنِالقيمة1،261ألفِالقيمةِ
ِغريِمقبولة.

ِقػػدرةِالطػػَلبِيفِقواعػػدِالنحػػوِكقػػدرهتمِيفِكتابػػةِاجلملػػةِالعَلقػػةِبػػنيِدمحم أيػػوب مبتػػدئ،.2ِ
ِالعربيةِيفِاملدرسةِالتهذيبةِابملعهدِالعا ِاِلسَلميِسومربسارمِماِلن،.

يبهػػدؼِهػػذاِالبحػػثِملعرفػػةِعَلقػػةِبػػنيِقػػدرةِالطػػَلبِيفِقواعػػدِالنحػػوِكقػػدرهتمِيفِكتابػػةِ
ميِسومربسػػػػارمِمػػػػاِلن،.ِكِاجلملػػػػةِالعربيػػػػةِيفِاملدرسػػػػةِالتهذيبػػػػةِابملعهػػػػدِالعػػػػا ِاِلسػػػػَل
ِيستددـِهذاِالبحثِاملنه،ِالكميِبنوعِالبحثِاِلرطباطي.

ِالنحوِ ِالطَلبِيفِقواعد ِبنيِقدرة ِالعَلقة ِلديهما ِالبحثِعدؿِعلىِأف ِهذا كنتيجة
ِكتابةِاجلملةِالعربيةِيفِاملدرسةِالتهذيبةِابملعهدِالعا ِاِلسَلميِسومربسارمِ كقدرهتمِيف

ِ ِالقيمة ِألف 1،541ِِماِلن، ِالقيمة ِمن 1،444ِأصغر ِفاالفركضية .Haِِِمقبولة :
ِ:ِغريِمقبولة.Hoكفركضيةِ

1.1ِجدكؿِ
ِالدراسةِالسابقة

الباحث/ِاملوضوع/ِالنوعِ/ِِسمرة
ِالنشر/السنة

ِأصليةِالبحثِاِلختَلؼِاملساكة

العَلقةِ/ نورِحفينِأندرييناِ-1
بنيِميوؿِالتعلمِاللغةِالعربيةِ

كمفدرت ِلدلِتَلميذِ

يبحثِعنِ
ميوؿِتعليمِ
ِاللغةِالعربية

البحثِاملاضيِ
:ِيبحثِعنِ
مفدرةِِتَلميذِ

هذاِالبحثِ
يبحثِكيقيسِ
العَلقةِبنيِ
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الفصلِالسابعِمدرسةِِِ
LAB UIN ِِاِلسَلمية

الكوميةِيوغياكارات/ِ
البحثِاِلرطباطي/ِقسمِ

 تعليمِاللغةِالعربية
ِالرتبيةِكالتعليم ِكليةِعلـو
جامعةِسننِكاليجاغاِ

3116ِيوغياكارات./ِ
ِ

الفصلِالسابعِ
 LABِِمدرسةِ

UIN ِِاِلسَلمية
الكوميةِ
ِيوغياكارات
ِ

البحثِاآلتى:ِ
يبحثِعنِ
القدرةِعلىِ

قواعدِاستيعابِ
ِالنحو

ميوؿِالتعلمِ
اللغةِالعربيةِ
كمفدرت ِلدلِ
تَلميذِالفصلِ

السابعِمدرسةِِِ
LAB UIN ِ
اِلسَلميةِ
الكوميةِ
ِيوغياكارات

ِِ

دراسةِسيت ميمونة/ ِ-3
ارتباطيةِبنيِرغبةِتعلمِاللغةِ
العربيةِكِنتائج ِلدلِ

الطالبِالصفِالثاينِىفِ
املدرسةِاملتوسطةِاإلسامليةِ
املتكاملةِبنكنان،/ِقسمِ
تعليمِاللغةِالعربيةِبكليةِ
الرتبيةِكالتعليمِجَلمعةِ
السلطافِالشريفِقاسمِ
اإلسامليةِاحلكوميةِرَيكِ

 3118بكنبارك/ِ

يبحثِعنِ
ميوؿِالتعلمِ

ِالعربيةِاللغةِ

البحثِاملاضي:ِ
يبحثِعنِ
ِنتائ،ِالتعلم

ِ
البحثِاآلتى:ِ
يبحثِعنِ
القدرةِعلىِ

قواعدِاستيعابِ
ِالنحو

هذاِالبحثِ
يبحثِكيقيسِ
بنيِرغبةِتعلمِ
اللغةِالعربيةِكِ
نتائج ِلدلِ

الطالبِالصفِ
الثاينِىفِ
املدرسةِ
املتوسطةِ
اإلسامليةِ
املتكاملةِ
ِبنكنان،
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العَلقةِدمحم أيوب مبتدئ/ ِ-2
نيِقدرةِالطَلبِيفِقواعدِب

النحوِكقدرهتمِيفِكتابةِ
اجلملةِالعربيةِيفِاملدرسةِ
التهذيبةِابملعهدِالعا ِ
اِلسَلميِسومربسارمِ

ماِلن،/ِالبحثِ
اِلرطباطي/ِقسمِتعليمِ

 اللغةِالعربية
ِالرتبيةِكالتعليم ِكليةِعلـو

جامعةِموِلانِمالكِإبراهيمِ
اإلسَلميةِالكوميةِ

ِماِلن،/ِ
ِ

يبحثِعنِ
ِقواعدِالنحو

ِالبحثِاملاضي:
يبحثِعنِ

القدرةِيفِكتابةِ
ِاجلملةِالعربية
ِالبحثِالتاىل:

يبحثِعنِالقرةِ
علىِاستيعابِ
ِقواعدِالنحو

هذاِالبحثِ
يبحثِكيقيسِ
العَلقةِبنيِقدرةِ
الطَلبِيفِ
قواعدِالنحوِ

كقدرهتمِيفِكتابةِ
اجلملةِالعربيةِ
يفِاملدرسةِ

التهذيبةِابملعهدِ
العا ِاِلسَلميِ
سومربسارمِ

ِماِلن،
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 صل الثاىنفال
 اإلطار النظري

 ادلبحث األول : ميول التعلم
 تعريف ميول التعلم -أ

كفقػػػػاِلعلػػػػمِالػػػػنفس،ِامليػػػػوؿِهػػػػوِسمػػػػطِاسػػػػتجابةِالفػػػػردِلػػػػدلِالبيئػػػػة.أماِتعريػػػػفِ
اصطَلحاِامليوؿِيليعِالشدصِأبفِيهتمِكيذكردائماِمستمرا.كيرتبطِامليوؿِارتباطناِكثيقناِ

 41بشعورالفرح.ِألفِمنِالذلِظموؿِبشيءِفسوؼِيشعرِابلسعادة.
سػػػػيحاكؿ43ِِأمػػػػاِعنػػػػدِمػػػػوهبنيِ،ِامليػػػػوؿِهػػػػوِاِلذبػػػػا ِأكِالرغبػػػػةِالكبػػػػريةِيفِشػػػػيء.

شػػػػػػػػدصِلديػػػػػػػػ ِرغبػػػػػػػػةِعاليػػػػػػػػةِيفِالػػػػػػػػتعلمِقػػػػػػػػدرِاإلمكػػػػػػػػافِالصػػػػػػػػوؿِعلػػػػػػػػىِمػػػػػػػػاِهػػػػػػػػوِ
مقصود.فسيحصػػػػلِعلػػػػػىِالمػػػػػاسِللػػػػػتعلمِكالفضػػػػػوؿِعاليػػػػػةِكفهػػػػػمِالػػػػػدركسِاملسػػػػػتفادةِ

 .بسرعة
أفِامليػوؿِِهػػوِشػػأفِالشػدصِابألشػػياءِالػػيتWalgitoَِِتكيػداِمػػنِرأمِكالغيطػػاِ

ترافقػػ ِالفضػػوؿِ،ِكتريػػدِأفِتػػتعلمِ،ِ ِتريػػدِإثبػػاتِمػػاِهػػوِمعػػركؼ.ِكعنػػدِدكيلػػزِفرايػػرِ
Doyler Fryerِِيفِنوركانكاانِأفِامليوؿِأكِالتشابكِهوِعرضِنفسيِيرتبطِابألشياءِأك

دلِاألفػراد.ِكابلتػا ِفػإفِاألشػدصِاملائػلِبشػيءِمػاِاألنشطةِاليتِربفزِمشاعرِاملتعةِلػ
42ِسوؼِيشعركفِابلسعادةِكالراحة.

امليوؿِأحدِالعواملِاليتِتدعمِِعمليةِالتعلم.ِكهوِالذمِظمكػنِأفِيػدعمِعمليػةِ
ِكػػػافِالطالبػػػاتِغػػػريِميػػػوؿِابملػػػػوادِ الػػػتعلمِهػػػوِاِلهتمػػػاـِابملػػػوادِالتعليميػػػةِأكِاملعلػػػػم.ِإذا

ةِالعربيةِِ،ِفلػنِيرغػبِالطالبػاتِيفِالػتعلم.ِلػذلكِ،ِعنػدماِِلِالتعليميةِأكِاملعلميِاللغ

                                                           
41

 Drs.M. Alisuf Sabri, Psikologi Pendidikan Berdasarkan Kurikulum Nasional, (Jakarta:Pedoman 
Ilmu Jaya, 1996) hlm 83 
42

 Muhibbin syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Remaja Rosda) karya 
hal 136 
43

 F.C. Sulistyowati, skripsi” Hubungan Minat Belajar Dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas V Sd 
Negeri Kalinegoro 5 Semester 2 Tahun Pelajaran 2011/2012 (Yogyakarta, 2012) hlm 7 
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يكػػػوفِالطالبػػػاتِمػػػائلوفِابلػػػتعلمِِ،ِينبغػػػيِللمعلػػػمِأفِينمػػػوِاملوقػػػفِاإلصمػػػاهِ)ِموقػػػفِ
ِقبوؿ(ِِلديهمِأكِاملوادِالتعليميةِأكِِح ِيرغبِالطالباتِيفِاِلهتماـِابلدرس

ِكقػػوةِستشػػجعِ الطالبػاتِعلػػىِالػػتعلم.ِيبػػدكِدكرِامليػوؿِابلػػتعلمِ"كقػػوةِحمفػزة"ِهػػو
أفِالطالبػػػػاتِاملػػػػائلوفِ)املوقػػػػفِالسػػػػعيد(ِابلػػػػدرسِيظلػػػػوفِمتحمسػػػػنيِللػػػػتعلمِجبػػػػد.ِعلػػػػىِ
عكػػسِالطالبػػاتِالػػذينِيفبلػػوفِالػػدركسِفقػػطِ،ِيػػتمِاإلرادةِيفِالػػتعلمِكلكػػنِمػػنِالصػػعبِ

44ِأفِيكونواِقادرينِعلىِاملثابرةِألن ِِلِتوجدِقوةِدافعة.
قيػػقِجػػودةِتعلػػمِالطالبػػاتِيفِجمػػاؿِمعػػني.ِألنػػ ِإذاِِظمكػػنِأفِأيثػػرِامليػػوؿِعلػػىِرب

ػػػػاِبػػػػدرسِ،ِفيجػػػػبِأفِيػػػػدرسِالطالبػػػػاتِأكثػػػػرِجػػػػدهمِكأفِيكونػػػػواِ كػػػػافِالطالػػػػبِمهتمن
نشاطا.ِلذلكِصمبِعلىِاملعلمِإاثرةِاهتماـِالطالباتِابستَلءِاملػوادِِكفقنػاِجملػاؿِدراسػتهمِ

 45منِخَلؿِبناءِقيمِإصمابيةِكمدلِأشميةِالدرس.
ن ِعمليةِتغيريِشب ِدائمِيفِسلوؾِالفردِِلِظمكنِمَلحظةِمباشػرة،ِيعرؼِالتعلمِأب

كلكػػنِيسػػتدؿِعليػػ ِمػػنِاألداءِأكِالسػػلوؾِالػػذمِيصػػدرِمػػنِالفػػردِكينشػػأِتتيجػػةِاملمارسػػةِِ
46ِكماِيظهرِيفِتغريِأداءِالفرد.

أفِالػتعلمِهػوِالتغيػريِالػذمِضمػدثِيفِكػائنِحػيِأكِبشػرمِأكِ Hintzman يعتقػد
ائنِالػػي.ِظمكػػنِالقػػوؿِأفِالتغيػػريِالنػػات،ِعػػنِالتجربػػةِظمكػػنِأفِحيػػواينِبسػػببِسػػلوؾِالكػػ

ِكافِيؤثرِعلىِكائنِحي  يقاؿِإن ِيتعلمِإذا
علىِأفِالتعلمِهوِتغيريِِالسلوؾِنتيجػةِللتجربػة.ِحػنيِِِ Cronbach يعتربِكركنباخ

ِكنتيجػػػةِللممارسػػػة.Goechِقػػػاؿِ يفِاألداء إذاِرأيػػػتِفهػػػمِاخلػػػرباء47ِِعلػػػىِأفِالػػػتعلمِتغيػػػرياِن
َل ِ،ِفػػإفِفكػػرةِالػػتعلمِهػػيِتغيػػريِجيػػدِضمػػدثِيفِشػػدصِنتيجػػةِأنشػػطةِالػػتعلم.ِظمكػػنِأعػػ

ِمَلحظةِذلكِمنِخَلؿِالتغيريِيفِعقليت ِكموقف ِكسلوك .
                                                           
44

 F.C. Sulistyowati, skripsi” Hubungan Minat Belajar Dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas V Sd 
Negeri Kalinegoro 5 Semester 2 Tahun Pelajaran 2011/2012 (Yogyakarta, 2012) hlm 8 
45

 Drs Abdul Kadir Dkk, Orientasi Baru Dalam Psikologi Pendidikan, (Makasar: Membumi 
Publishing, 2009) hlm 123 

46
146(ِص3112ِ،)دارِاملسريةِعلمِالنفسِالرتبومصاحلِدمحمِعليِأبوِجادك،ِ 

47
 Drs Abdul Hadis, Psikologi Dalam Pendidikan, (Bandung : Alfabeta 2006) hlm 59 
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ِ،ِظمكػػنِاِلسػػتنتاجِأفِتعريػػفِميػػوؿِالػػتعلمِهػػوِاذبػػا ِِالطالػػبِالػػذمِ مػػنِاملفهػػـو
ِكبريةِيفِالتعلمِدكفِإكرا ِح ِيسببِمشاعرِالسعادةِكا لراحةِيفِمتابعةِعمليةِلدي ِرغبة

ِالتعلم.
 جوانب ادليول -ب

أفِامليوؿِهػوِنتيجػةِالتجربػةِأكِعمليػةِالػتعلم.ِعػَلكةِعلػىِذلػكِ،Hurlockِِيقوؿِهريلوؾِ
 48ذكرِهريلوؾِأفِامليوؿِل ِجانبافِ،ِشما:

 اجلوانبِاملعرفية -1
ابجملػػػاِلتِتسػػػتندِاجلوانػػػبِاملعرفيػػػةِإىلِاملفػػػاهيمِالػػػيتِطورهػػػاِاألطفػػػاؿِفيمػػػاِيتعلػػػقِ

املتعلقةِابمليوؿ.ِعلىِسبيلِاملثاؿِ،ِاجلوانبِاملعرفيةِعنِميوؿِاألطفػاؿِلػدلِاملدرسػة.ِإذاِِ
ِكمكػافِظمكػنهمِالتعػرؼِعلػىِاألشػياءِالػيتِأاثرتِفضػوهلمِكمكػافِ كانواِضمتسبوفِاملدرسػة
ظمكنهمِنيلِالفرصةِلَلختَلطِمعِأصدقائهمهمِالذينِملِيتمِالصوؿِعليهمِخَلؿِمرحلػةِ

بػػلِاملدرسػػة.ِسػػيكوفِميػػوهلمِابملػػدارسِخمتلفنػػاِسبامنػػاِعػػنِاهتمامػػاهتمِبنػػاءنِعلػػىِمفػػاهيمِمػػاِق
املدرسةِاليتِتؤكدِعلػىِاإلحبػاطِكضػبطِالػنفسِكفقنػاِلقواعػدِاملدرسػةِكالعمػلِاجلػادِلفػظِ
الدركس.ِنظرناِألفِميوؿِالطفولةِسبيوؿِإىلِأفِتكوفِغريبةِاألطوارِ،ِفإفِاجلوانبِاملعرفيػةِ

ؿِتدكرِحوؿِمسألةِاملكاسبِالشدصيةِكالرضاِاليتِظمكنِاستدَلصهاِمنِهػذاِهلذاِامليِو
.ِتعتمدِاملفاهيمِاليتِتبينِاجلوانبِاملعرفيةِللميوؿِعلىِالتجاربِالشدصيةِكماِيتمِتعلم ِ

 .يفِاملنزؿِكيفِاملدرسةِكيفِاجملتمعِ،ِككذلكِمنِأنواعِخمتلفةِمنِكسائلِاإلعَلـ.
ِاجلوانبِالوجدنية . -3

اجلوانػػػػبِالوجدنيػػػػةِأكِاألكزافِالعاطفيػػػػةِهػػػػيِاملفػػػػاهيمِالػػػػيتِتبػػػػينِجوانػػػػبِاملعرفيػػػػةِ
امليوليةِِاليتِيػتمِالتعبػريِعنهػاِيفِاملواقػف.ِذبػا ِاألنشػطةِالػيتِتولػدِمػنِامليػوؿ.ِعلػىِسػبيلِ
املثػػػاؿِ،ِتتطػػػورِاجلوانػػػبِالوجدنيػػػةِمػػػنِالتجػػػاربِالشدصػػػيةِ،ِكمػػػنِمواقػػػفِاألشػػػداصِ

درسػػنيِكاألقػػربني.ِمػػثَلِظمكػػنِل طفػػاؿِالػػذينِلػػديهمِعَلقػػةِلطيفػػةِاهلػػامنيِ،ِأمِاآلابءِكامل
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معِاملعلمػنيِ،فسػوؼِِيتطػويرِموقػفِإصمػاهِذبػا ِاملدرسػةِ،ِألفِخػرباهتمِاملدرسػيةِدمتعػةِ،ِ
كابلتا ِيتمِتعزيزِميوهلمِِابملدرسة.ِعلػىِالعكػسِمػنِذلػكِ،ِظمكػنِللتجػاربِغػريِالسػارةِ

ماِتؤدمِإىلِموا  قفِغريِإصمابيةِقدِتضعفِاهتمامهمِابملدرسةمعِاملدرسنيِككثرياِن
 أنواع ادليول -ج

صرحِدجا ِأبفِامليوؿِضمتومِعلىِعنصػرِمػنِالوجػدين،ِكالػوعيِابختيػارِالقػيمِ،ِ
كدمارسػػةِاملشػػػاعرِ،ِكاِلنتقػػػاءِ،ِكميػػػوؿِالقلػػػب.ِ ِبنػػػاءنِعلػػػىِالشػػػدصِكاختيػػػار ِللعمػػػلِ،ِ

ب(ِاِلستقصػػائيةِ،ِج(ِالفنيػػةِ،ِد(ِ،ِهػػي:ِأ(ِالواقعيػػةِ،49ِِتنقسػػمِاملصػػاحلِإىلِسػػتةِأنػػواع
 .اِلجتماعيةِ،ِق(ِاملغامرةِ،ِك(ِالتقليدية

 .ِالواقعي1
عػػػػػػادةِِيفضػػػػػػلِاألشػػػػػػداصِذك مليػػػػػػوؿِالواقعيػػػػػػةِلػػػػػػدلِمشػػػػػػاكلِملموسػػػػػػةِعلػػػػػػىِ

ِ.املشكَلتِاجملردة.
 .ِاِلستقصائية3

ظميػػػػوؿِإىلِأفِيكػػػػوفِاملنحػػػػػىِالعلمػػػػي.ِاألشػػػػداصِذكامليػػػػػوؿِاِلستقصػػػػائيةِعػػػػػادةِ
ِرمػػوِالوظػػائفِ،ِكاسػػتقراءِ،ِكغػػريِاجتمػػاعيِ،ِفهػػمِيفضػػلوفِالتفكػػريِيفِيكونػػوفِمػػوجهني

منِتنفيذ   .شيءِبدِلِن
 .ِالفين2

امليػػوؿِالفػػينِذبعػػلِالنػػاسِظميولػػوفِإىلِاإلعجػػابِابألشػػياءِاملهيكلػػةِكالػػرةِكلػػديهمِ
الفرصػػةِللتفاعػػلِكاإلبػػداعِيفِالفنػػوفِكاملوسػػيقىِكضمتػػاجوفِحقنػػاِإىلِجػػوِظمكنػػ ِالتعبػػريِعػػنِ

 .فردمشيءِ
 .ِاجتماعي4 
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يتمتػػػعِاألشػػػداصِالػػػذينِلػػػديهمِهػػػذاِامليػػػوؿِدبهػػػاراتِشػػػفهيةِجيػػػدةِ،ِكيتمتعػػػوفِ  
ِكمػػاِألػػمِمسػؤكلوفِعػػنِالعمػػلِيفِجمموعػاتِ،ِمثػػلِمشػػاركةِ دبهػاراتِعاليػػةِيفِالتواصػلِ،

 .األنشطةِمثلِالتدريسِكالتدريبِكإعطاءِاملعلومات
 .ِمغامر5
امليػػوؿِابلقػػدرةِعلػػىِالقيػػادةِكالثقػػةِكالعدكانيػػةِيتمتػػعِاألشػػداصِالػػذينِلػػديهمِهػػذاِ  

ِكالنشاطِبشكلِعاـ.
 .ِالتقليدم6

النػػػاسِالػػػذينِيصػػػيبوفِابمليػػػوؿِالتقليديػػػةِعػػػادةِِيكػػػوفِالتواصػػػلِاللفظػػػيِاجليػػػدِ،ِ
 .كالنظام 

 :يصنفِامليوؿِإىلِقسمنيِشماِِِ Giatamaأماِجيااتماِ 
ِأ.ِامليوؿِداخليا

أِمنِداخلِالفردِنفسػ ِدكفِالتػأثرياتِاخلارجيػةِامليوؿِداخلياِهوِامليوؿِالذمِينش
،ِكظمكػػػنِأفِتنشػػػأِاملصػػػلحةِالداخليػػػةِبسػػػببَِتثػػػريِاملواقػػػفِ،ِكالتصػػػوراتِ،ِكاإلذمػػػازاتِ

 .التعليميةِ،ِكاملواهبِ،ِكاجلنسِِكالذكاء
ِب.ِامليوؿِخارجيا

امليوؿِاخلػارجيِهػيِاملصػلحةِالػيتِتنشػأِبسػببِالتػأثرياتِمػنِخػارجِالفػردِ،ِكهػذاِِ
 بسببِاخللفيةِاِلقتصاديةِ،ِكمصاحلِاآلابءِكاألصدقاء.ينشأِ

 خصائص ميول التعلم -د
 51:رألِهرلوؾِعلىِخصائصِميوؿِاألطفاؿِابلتعلمِعلىِالنحوِالتا 

 .ِينموِامليوؿِجنباِمعِالنموِالبدينِكالعقلي1
يتغريِاِلهتماـِيفِمجيعِاجملاِلتِأثنػاءِالتغػرياتِاجلسػديةِكالعقليػة.ِاألطفػاؿِالػذينِ

تطػػوركفِبشػػكلِأسػػرعِأكِأبطػػأِمػػنِأقػػرالم.ِأكلئػػكِالبطيئػػنيِيفِالنضػػ،ِسػػوؼِيواجهػػوفِي
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مشػػػػػاكلِاجتماعيػػػػػةِبسػػػػػببِكلػػػػػوعهمِأطفػػػػػاِلِ،ِيفِحػػػػػنيِأفِالولػػػػػوعِأقػػػػػرالمِهػػػػػيِمصػػػػػاحلِ
 .املراهقني

 .ِامليوؿِيعتمدِعلىِجاهزيةِالتعلم3
كعق   .لياِنِلِظمكنِأفِيكوفِل طفاؿِميوؿِالتعلمِقبلِأفِيكونواِجاهزينِبدنياِن

 .ِامليوؿِيعتمدِعلىِفرصِالتعلم2
تعتمدِفرصةِالتعلمِعلىِالبيئةِكالولوعِ،ِسػواءِاألطفػاؿِكالكبػارِ،ِالػذينِيشػكلوفِ
جػػػػػزءناِمػػػػػػنِبيئػػػػػػةِالطفػػػػػل.ِمػػػػػػعِاتسػػػػػػاعِاجملػػػػػػاؿِاِلجتمػػػػػاعيِ،ِأصػػػػػػبحواِمسػػػػػػتغرقنيِبولػػػػػػوعِِ

 .األشداصِاخلارجيِالذينِبدأكاِيفِالتعرؼِعليهم
 دكدة.ِتنميةِامليوؿِِقدِيكوفِحم4

اإلعاقػػػةِاجلسػػػديةِكالعقليػػػةِكاخلػػػربةِاِلجتماعيػػػةِاحملػػػدكدةِربػػػدِمػػػنِكلػػػوعِاألطفػػػاؿ.ِ
األطفػػػاؿِالػػػذينِيعػػػانوفِمػػػنِإعاقػػػاتِجسػػػديةِ،ِعلػػػىِسػػػبيلِاملثػػػاؿِ،ِِلِيكػػػوفِهلػػػمِنفػػػسِ

 .الولوعِيفِالرَيضةِمعِأقرالمِخاصةِللذينِِلِيكوفِسموهمِالبدينِطبيعينا
 

 الثقافية.ِامليوؿِيتأثرِابلتأثريات5ِ
ربصلِل طفاؿِالفرصةِمنِاألابءِاألمورِكاملدرسنيِكغػريهمِمػنِالبػالغنيِملعرفػةِمػاِ
تعتػػرب ِجمموعػػاهتمِالثقافيػػةِِمناسػػبةِبولػػوعهمِكِلِيػػتمِِالفرصػػةِملتابعػػةِالولػػوعِالػػيتِِلِتعتربهػػاِ

 .جمموعاهتمِالثقافيةِمناسبةِهلم
 .ِامليوؿِابلوزفِالعاطفي6

اطفيِمػػنِالولػػوعِضمػػددِقوتػػ ِ،ِالػػوزفِالعػػاطفيِغػػريِاجلانػػبِالعػػِ-الػػوزفِالعػػاطفيِ
 .الَلئقِيضعفِامليوؿِكالوزفِالعاطفيِاللطيفِيقويها

 .ِامليوؿِأاننية7
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ِكانػػػتِامليػػػوؿِأاننيػػػة.ِعلػػػىِسػػػبيلِاملثػػػاؿِ،ِيعتمػػػدِميػػػوؿِاألكِلدِ طػػػواؿِالطفولػػػةِ،
ملدرسػػةِهػػوِخطػػوةِابللغػػةِاإلذمليزيػػةِغالبنػػاِعلػػىِاِلعتقػػادِأبفِالػػذكاءِيفِاللغػػةِاإلذمليزيػػةِيفِا

 مهمةِرموِكضعِمربحِكمرموؽِيفِعاملِاألعماؿ.
 مؤشر ميول التعلم -ه

ِميوؿِالتعلمِهوِاختيارِاملتعةِيفِالقياـِإباثرةِ كفقناِلسفارمِ،ِفإفِتعريفِمفهـو
شغفِاملرءِلتحقيقِتوافر ِيفِالتعلم.ِكفقناِللتعريفِأعَل ِ،ِيشملِالنطاؽِكاملؤشراتِ

 :ليذاتِاألشميةِللتعلمِماِي

 أ.ِمشاعرِالسعادة

هتتمِاملشاعرِعمومناِبوظيفةِاملعرفةِ،ِدماِيعينِأفِاملشاعرِظمكنِأفِتنشأِمنِ
املَلحظةِأكِاإلدراؾِأكِالتذكرِأكِالتفكريِيفِشيءِما.ِستولدِمشاعرِالسعادةِاهتمامناِ
يعزز ِاملوقفِاإلصماه.ِيفِحنيِأفِالشعورِبعدـِالرضاِسيعيقِالتعلمِ،ِألن ِِلِيوجدِ

قفِإصماهِلذلكِِلِيدعمِميوؿِالتعلم.ِطالبِلدي ِشعورِابلسركرِأكِاإلعجابِذبا ِمِو
ِاليتِضمبها  .موضوعِماِ،ِ ِيستمرِالطالبِيفِتعلمِالعلـو

ِب.ِاِلستغراؽ

تتعلقِابلدافعِالذمِيدفعِإىلِالشعورِابِلذمذابِإىلِاألشداصِأكِاألشياءِأكِ
فيزهاِبواسطةِالنشاطِنفس .ِالطَلبِاألنشطةِأكِظمكنِأفِتكوفِذباربِعاطفيةِيتمِرب

مستغرقوفِابلدركسِاليتِيهتموفِهباِسوؼِأيخذكفِهؤِلءِالطَلبِدائمناِألفِالطَلبِ
 .يشعركفِابلاجةِإىلِالدرس

 ج.ِاِلهتماـ
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ِب ِشدصِماِيتعلقِابختيارِاحملفزاتِاليتَِتيتِمنِ اِلهتماـِهوِنشاطِيقـو
ذماحناِكستكوفِإذمازاهتمِأعلى.ِلذلكِ،ِِبيئتهم.ِستكوفِاألنشطةِاملصحوبةِبنواَيِأكثر

 .صمبِعلىِاملعلمِدائمناِأفِصمذبِاهتماـِطَلب ِح ِيهتمِابلدركسِاليتِيتمِتدريسها

سيهتمِالطَلبِاملهتموفِدبوضوعِمعنيِابهتماـِتلقائيِكسيسمحِاِلهتماـِ
تماـِالتلقائيِخبلقِالرتكيزِلفرتةِأطوؿ.ِحبيثِيهتمِالطَلبِاملهتموفِدبوضوعِماِابِله

 51.األكرب.ِسوؼِيقضيِالكثريِمنِالوقتِكالطاقةِيفِدراسةِاملوضوعاتِاليتِيهتمِهبا

 د.ِاملزاكلة

اِكمهتمناِبفعلِأكِالقياـِأبنشطةِ استغراؽِالشدصِيفِشيءِماِذبعل ِسعيدن
الكائن.ِيشارِإىلِمشاركةِأكِمشاركةِالطَلبِيفِالتعلمِمنِخَلؿِكعيِالطَلبِ

الطَلبِعندِعدـِدخوهلمِاملدرسةِ،ِككعيِالطَلبِلطرحِِللدراسةِيفِاملنزؿِ،ِكأفعاؿ
 .األسئلةِ،ِككعيِالطَلبِيفِملءِكقتِالفراغِ،ِككعيِالطَلبِيفِحضورِالدركس

ِ
 العوامل مؤثرة ادليول -و

امليػػوؿِهػػوِأحػػدِمػػنِالعوامػػلِاملسػػاعدةِيفِذمػػاحِأنشػػطةِالػػتعلم.ِمػػنِأجػػلِالصػػوؿِ
ِكافِالعواملِتدفع ِ للتعلم.ِهنػاؾِالعديػدِمػنِالعوامػلِالػيتِظمكػنِعلىِميوؿِجيدِابلتعلمِ،

 :أفِتشجعِميوؿِالتعلمِ،ِدباِيفِذلك
 الدافعِ-1

الدافعِل َِتثريِكبريِعلىِميوِلِالشدصِعلىِاملوضوعِ،ِسواءِالدافعِالػداخليِأكِ
أفِامليػػػػوؿِهػػػػوِزبلػػػػيطِبػػػػنيِاملهػػػػاراتTampubolonِِالػػػػدافعِاخلػػػػارجي.ِحسػػػػبِسبفوبولػػػػوفِ

ِكػػافِهنػػػاؾِدافػػػع.كالقػػدراتِالػػػيتِظمكػػنِأفِتت ،حينمػػاِيػػػتعلمِاللغػػةِالعربيػػػةِهػػػم53ِِِطػػػورِإذا
                                                           
51

 Liang Gie, Cara Belajar Yang Efisien (Yogyakarta: Liberty, 1995), 130. 
52

 D.P. Tampubolon, Mengembangkan Minat Membaca Pada Anak, (Bandung: Angkasa, 

1993), hlm. 41 
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ِكتػبِالػرتاثِغالبنػاِمػاِيطلػقِ سيمتلكوفِيفِاألشػياءِاملرتبطػةِابللغػةِالعربيػةِمثػلِالكايػةِأك
علػػىِامليػػوؿِِكالػػدافعِنفػػسِاملعػػ ِ،ِكلكػػػنِيفِالواقػػعِكَلشمػػاِهلمػػاِاختَلفػػات.ِالفػػرؽِبػػػنيِ

ؿِيتأثرِبعواملِداخلِالفردِخبَلؼِيتػأثرِالػدافعِأكثػرِامليوؿِكالدافعِهوِأفِالكثريِمنِامليِو
 .ابلعواملِاخلارجية

 التعلمِ-3
ظمكػػػنِالصػػػوؿِعلػػػىِامليػػػوؿِمػػػنِخػػػَلؿِالػػػتعلمِ،ِألنػػػ ِمػػػنِخػػػَلؿِتعلػػػمِالطالبػػػاتِ
الػػػذينِملِيهتمػػػواِيفِاملػػػوادِمعينػػػة.ِجنبػػػاِإىلِالعمليػػػةِالتعلمػػػةِمسػػػتمراِ،ِكبعػػػدِمػػػركرِالوقػػػتِ

ِدِسوؼِينموكفِاهتمامهمِابملوضوع.ِيقوموفِمعرفةِمتزايدةِابملوا
ِكمػاِقػػاؿِِسػػيغغ ِغوانرسػػاِ .Singgih Gunarsihِِِيػػربزِامليػوؿِمػػنِالشػػيءِمعػػركؼِكظمكػػن

ِكلماِتعلمتِ،ِزادِجماؿِامليوؿ  52." أفِيعرؼِشيئاِبوسيطةِالتعلم.ِلذلكِ،
 املوادِكمواقفِاملعلمِ-2

ريسػػهاِللطالبات.كػػافِالعوامػػلِالػػيتِظمكػػنِأفِربفػػزِامليػػوؿِهػػيِاملػػوادِالػػيتِسػػيتمِتد
تدريسِاملوادِالتعليميةجذابةِسوؼِيػتعلمِأنشػطِمػنِقبػل.ِعلػىِالعكػسِ،ِاملػوادِالتعليميػةِ

سػػيتمِاسػػتبعادِالطالبػػاتِمػػنِقبػػلِالطالبػػات.ِامليػػوؿِلػػ َِتثػػريِكبػػريِعلػػىِ الػػيتِِلِذبػػذبِمػػي
ِكبػػػػػريِعلػػػػػىِمصػػػػػاحلِ الػػػػػتعلمِ،ِكاملػػػػػوادِالتعليميػػػػػةِاملقدمػػػػػةِمػػػػػنِقبػػػػػلِاملعلمػػػػػنيِتػػػػػؤثرِبشػػػػػكل

 54لطالبات.ا
ابإلضػػػافةِإىلِاملػػػوادِالتعليميػػػةِ،ِيػػػؤثرِموضػػػوعِاملعلػػػمِأيضنػػػاِكظمكػػػنِأفِضمفػػػزِميػػػوؿِ
الطالبػػاتِابلػػتعلم.ِظمكػػنِإثبػػاتِذلػػكِأفِاملعلػػمِالػػذمِيػػتقنِمػػادةِيػػتمِتدريسػػهاِكمنضػػبطةِ
كل ِموقفِمنفتحِذبا ِالطالباتِسيفتحِميوؿِالطالباتِابلػتعلمِيفِموضػوعاتِالػتعلمِالػيتِ

 .يدرسهاِاملعلم
 العائلةِ-4

                                                           
53 Singgih D. Gunarso, Psikologi Perawatan, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989), hlm. 68 

54
 Slameto, , Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995) hlm 187 
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ِكبػػريِعلػػىِظػػركؼِالػػتعلمِللطالبػػاتِ،ِعػػَلكةِ األسػػرةِهػػيِالبيئػػةِالػػيتِيػػؤثرِبشػػكل
ِكبريِللغايػةِ،ِ علىِذلكِ،ِهوِِميوؿِالتعلم.ِإفَِتثريِاألسرِعلىِاهتماـِالطالباتِابلتعلم

 .ألفِالطالباتِلديهمِكقتِيفِالبيئةِاألسريةِأكثرِمنِالبيئةِاملدرسية
 األصدقاءِِ-5

اِلصػػػػدقاءِ،ِسػػػيتمكنِالشػػػػدصِمػػػػنِالتػػػأثرِبتوجيػػػػ ِميولػػػػ ِ،ِخاصػػػػةنِمػػػنِخػػػػَلؿِ
أكلئكِاملقربنيِمنِالطالبات.ِأثبتِالتأثريِأفِالزمَلءِظمكنِأفِيشجعواِميوؿِالػتعلمِحػوؿِ

 .موضوعِماِمنِخَلؿِاألنشطةِاملنفذةِمعنا
 البيئةِ-6

اِظمكنِالصوؿِعلىِاِلهتماـِمنِخَلؿِاملكافِالذمِيعيشِفي ِكصمتمػعِاجتماعينػ
دكرِالبيئػػةِيفِسمػػوِكتطػػورِاألطفػػاؿِلػػ َِتثػػريِكبػػري.ِالبيئػػةِهػػيِمكػػاف55ِِيفِاليػػاةِاليوميػػةِ.

ِلنموِالطالباتِِإماِالبيئةِاملدرسيةِكالبيئةِاملنزلية
 اآلملِ-7

كلِفردِل ِاآلملِاملتفرؽِ،ِدباِيفِكجهػةِالطالبػات.ِاملثػلِاآلمػلِالػذمِيػتمِاتباعهػاِ
ِكػافِلػدلِالطالػبِامليػوؿِتؤثرِبشكلِكبريِعلىِميوؿِالطالباتِ يفِتعلػمِاللغػةِالعربيػة.ِإذا

 .املتعلقِابللغةِالعربيةِ،ِفسيكوفِميوؿِبتعلمِاملوادِالعربيةِمرتفعنا
 املواهبِ-8

مػػنِخػػَلؿِاملوهبػػةِسػػيكوفِلػػدلِشػػدصِامليػػوؿ.ِظمكػػنِإثبػػاتِذلػػكِمػػنِخػػَلؿِ
ِكػػافِلػػدلِشػػدصِمػػاِمنػػذِالطفولػػةِموهبػػةِيفِالغنػػاءِ،ِكسػػيكوفِامليػػِو ؿِفيػػ .ِإذاِاملثػػاؿِإذا

اضطرِإىلِأفِيعجب ِشيءِآخرِ،ِفاِلحتماِلتِهيِأن ِسػيكرههاِأكِأنػ ِخيػارِللمدرسػةِ
 . كأفِيتمِتكييفِاألنشطةِاألخرلِحسبِاملوهبةِاملتاحة

 اهلواَيتِ-9
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اهلوايػػػةِهػػػيِكاحػػػدةِمػػػنِاألشػػػياءِالػػػيتِتسػػػببِبظهػػػورِامليػػػوؿ.ِعلػػػىِسػػػبيلِاملثػػػاؿِ،ِ
بشػػكلِغػػريِمباشػػرةِلػػ ِمصػػلحةِيفِمتابعػػةِاللغػػةِشػػدصِلديػػ ِهوايػػةِاللغػػةِالعربيػػةِ ِينشػػأِ

ِالعربية.ِكابلتا ِِلِظمكنِفصلِعاملِاهلوايةِعنِعاملِامليوؿ
 كسائلِاإلعَلـِ-.1

هنػػاؾِشػػيءِمعػػركضِيفِكسػػائلِاإلعػػَلـِ،ِسػػواءِاملطبوعػػةِأكِاإللكرتكنيػػةِ،ِظمكػػنِ
طلحاتِأفِصمػػذبِكضمػػثِشدصنػػاِمػػاِعلػػىِاِلنتبػػا ِكتقليػػد .ِتتعلػػقِهػػذ ِالتػػأثرياتِابملصػػ

كأسلوبِالياةِكالقيمِكالسلوؾِاليوميِأيضنا.ِظمكنِتوجي ِميوؿِالشدصِإىلِماِيتمِرؤيت ِ
 .أكِْساع ِأكِتراجع 

 
 وظيفة ميول التعلم -ز

ظمكنِأفِتؤثرِالعديدِمنِالعواملِعلىِكميةِكنوعيةِنتائ،ِتعلػمِالطالبػاتِ،ِدبػاِيفِ
طالبػػػػاتِيفِبعػػػػضِجمػػػػاِلتِذلػػػػكِامليػػػػوؿِ.ِامليػػػػوؿِظمكػػػػنِأفِيػػػػؤثرِعلػػػػىِجػػػػودةِربصػػػػيلِال

ِكػػلِجهػػدهمِإلتقػػافِ الدراسػػة.ِالطالبػػاتِالقػػادرينِعلػػىِتطػػويرِميػػوهلمِكالقػػدرةِعلػػىِبػػذؿ
 56.موادِمعينة

امليوؿِهوِعاملِرئيسيِيدفعِالطالباتِإىلِبذؿِاجلهودِلتحقيقِالنجػاحِيفِالػتعلمِ
مػػػػػعِرؤيػػػػػػةِكاضػػػػػػحةِللغايػػػػػةِأفِاِلهتمػػػػػػاـِمهػػػػػػمِللغايػػػػػػةِيفِالتعلػػػػػيمِ،ِألنػػػػػػ ِمصػػػػػػدرِلعمػػػػػػلِ

 57.الطالبات
 :دبزيدِمنِالتفصيلِ،ِمع ِِامليوؿِاملهمِفيماِيتعلقِبتنفيذِالتعلمِأكِالدراسة 

 .ِامليوؿِيولدِاهتماماِفورَي1
ظمكػػنِتقسػػػيمِاهتمػػاـِالشػػػدصِِإىلِنػػوعنيِ،ِكشمػػػاِاِلهتمػػاـِالفػػػورمِ،ِكاِلهتمػػػاـِ

ينمػػوِدكفِاِلجبػػارم.ِاِلهتمػػاـِالفػػورمِهػػوِالػػذمِيسػػهلِالبقػػاءِعلػػىِقيػػدِاليػػاةِ،ِكالػػذمِ
 إكرا ِكإرادةِيفِشدص.ِأماِاِلهتماـِاِلجبارمِجاذبيةِلتوري .
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 Muhibin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet. Ke-2, 136 
57

 Wayan Nurkancana dan Sumartana, Evaluasi Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986)hlm  
230 
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 .ِيسهلِامليوؿِعلىِالرتكيز3
ػاِعلػىِاِلنتبػا ِبشػكلِ صمعلِامليوؿِسهولةِعلىِتركيزِذهنِاملرء.ِيػتمِالصػوؿِدائمن
طبيعيِكدكفِإكرا ِعلىِقدرةِالفردِعلىِتسهيلِتطورِالرتكيزِ،ِكهوِالرتكيػزِعلػىِالػدرس.ِ

 .دكفِاِلهتماـِابلرتكيزِعلىِاملدرسِ،ِيصعبِمَلحظةِذلكِلذلكِ،ِ
 ظمنعِاِلضطرابتِمنِاِلهتماـِاخلارجي2ِ

امليوؿِالدراسيةِسبنعِاضطراابتِاِلنتبا ِمنِمصادرِخارجيةِ،ِعلػىِسػبيلِاملثػاؿِ،ِ
األشداصِالذينِيتحدثوف.ِسوؼِيضطربوفِبسهولةِاِلنتبا ِمنِالدركسِإىلِشيءِآخػرِ

ِكػػػػافِاِلهتمػػػػاـ بدراسػػػػات ِ.ِيفِهػػػػذاِالصػػػػددِ،ِأكضػػػػحِدكانلػػػػدِِليػػػػرِأفِاضػػػػطراابتِِ،ِإذا
ِكافِشدصِ ِتسببهاِاملواقفِالداخليةِبسببِمصادرِاِلضطرابِنفس .ِإذا اِلنتبا ِغالباِن

 مهتمِابمليوؿِقليلِسوؼِيضطربِانتباه .
 امليوؿِيقومِمادةِالتعلمِاملتأصلةِيفِالذاكرةِ-4

تعلمِعلػػىِقػػدرةِتػػذكرِاملػػوادِالتعليميػػة.ِالتػػذكرِيػػرتبطِارتباطنػػاِكثيقنػػاِابلرتكيػػزِعلػػىِالػػ
ِكافِشدصِمهتمناِابلدرس  .دمكنِفقطِإذا

 .يقللِمللِالتعلمِيفِنفس ِ-5
امللػػػلِمػػػنِالقيػػػاـِبشػػػيءِأييتِأيضنػػػاِمػػػنِداخػػػلِشػػػدصِأكثػػػرِدمػػػاِأييتِمػػػنِأشػػػياءِ
خػػارجِنفسػػ .ِلػػذلكِ،ِِلِظمكػػنِالقضػػاءِعلػػىِامللػػلِيفِالػػتعلمِمػػنِشػػدصِإِلِعػػنِطريػػقِ

ِ.ِزَيدةِهذاِامليوؿِالكبريةِبقدرِاإلمكافابلتعلمِ 
ِ
 

 طرؽ لرتقية ميول التعلم -ح
ترقيةِميوؿِالتعلمِهوِدكرِاملعلمِالذمِيعدِأحدِاملراكزِالرئيسيةِللتعلم.ِعلىِالرغمِ
مػػنِأنػػ ِِلِيسػػتبعدِإمكانيػػةِاِلهتمػػاـِابلػػتعلمِالناشػػ ِعػػنِالبيئػػةِاحمليطػػةِمثػػلِاألصػػدقاءِأكِ
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املعلومػػات.ِفيمػػاِيلػػيِبعػػضِالطػػرؽِإلاثرةِامليػػوؿِالػػتعلمِ،ِمػػنِقػػراءةِالكتػػبِأكِغريهػػاِمػػنِ
 :بنيِأمورِأخرل

 .ِاستدداـِطرؽِالتعلمِاملدتلفة1
صمبِعلىِاملعلمِاستدداـِالعديدِمنِأشكاؿِاألساليبِعنػدِالتػدريس.ِينػت،ِعػنِ
اخػػػػتَلؼِاألسػػػػػاليبِأفِيكػػػػػوفِعػػػػػرضِاملػػػػػادةِأكثػػػػرِجاذبيػػػػػةِللطالبػػػػػاتِ،ِكيسػػػػػهلِعلػػػػػىِ

كفهمهػػػاِبسػػػهولةِلكػػػيِعائشػػػاِيفِأثنػػػاءِعمليػػػةِالػػػتعلم.ِِككانػػػتِطريقػػػةِِِالطالبػػػاتِقبوهلػػػاِ،
 التقدظميِكمتساكَيِهيِِتسببِدملةِيفِالتعلم

علىِالبيئةِالدظمقراطيةِيفِاملدرسة3  .ِصمبِأفِيكوفِاملعلمِقادراِن
ظمكػػػنِللبيئػػػةِاحملرتمػػػةِاحتياجػػػاتِاألطفػػػاؿِ،ِكالتسػػػامحِ،ِكتػػػوفريِالفػػػرصِل طفػػػاؿِ

نفسهمِ،ِكمناقشةِطرؽِإلصمادِحلوؿِللمشاكلِ،ِكتطويرِقػدرةِاألطفػاؿِللتعلمِمنِتلقاءِأ
 58علىِالتفكريِ،ِكحلِاملشاكلِ،ِكالرغبةِيفِمعرفةِكإضافةِاملعرفةِدببادرةِخاصةِهبم.

 .ِاستدداـِاِلختباراتِكالدرجاتِحبكمة2
يفِالواقػػػعِتسػػػتددـِاِلختبػػػاراتِكالػػػدرجاتِكأسػػػاسِملدتلػػػفِاهلػػػداَيِاِلجتماعيػػػةِ

ؿِالقبػػػػوؿِالبيئػػػػيِكمػػػػاِإىلِذلػػػػك(.ِظمكػػػػنِأفِيكػػػػوفِالتسػػػػببِيفِاِلختبػػػػاراتِ)مثػػػػلِأعمػػػػا
كالػػدرجاتِقػػوةِلتحفيػػزِالطالبػػات.ِلكػػلِالطالبػػاتِصمػػوزِأفِيكػػوفِهنػػاؾِميػػزةِفػػريبطِمػػعِ
درجػػاتِعاليػػة.ِكابلتػػا ِتػػوفريِاختبػػارِللقيمػػةِلػػ َِتثػػريِعلػػىِتشػػجيعِالػػتعلم.ِكلكػػنِصمػػبِ

لتػػػػوفريِاملعلومػػػػاتِللطالبػػػػاتِاآلخػػػػرينِ،ِاسػػػػتدداـِاِلختبػػػػاراتِكالػػػػدرجاتِحبكمػػػػةِ،ِأمِ
كسيؤدمِسػوءِاسػتدداـِاِلختبػاراتِكالػدرجاتِإىلِازمفػاضِيفِرغبػةِالطالبػاتِيفِحماكلػةِ

 اختبار
 .59جيدة

 د.ِسموةِاملواهبة،ِاملواقفِكالقيم

                                                           
58

 Wayan Nurkancana dan Sumartana, Evaluasi Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), 
hlm 230 
59

 Ibid 179 
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ضمتومِالػتعلمِعلػىِاملعرفػةِكاخلػرباتِكاملهػاراتِالػيتِتشػملِمجيػعِالتػدريباتِالفرديػةِ
ِكنػتِترغػبِيفِاإلنتػاجِمػنِأجػلِاجملتمػعِكمػواطننيِِذباه .ِغرائزِكمواقف كقيمِالتعليمِإذا

صػالنيِكالتكيػػفِمػػعِبيئػتهمِ،ِكحماكلػػةِربسػػنيِمسػػتولِمعيشػتهمِ،صمػػبِتزكيػػدهاِدبواهػػبِ
 61.جديرةِابلثناءِكمواقفِجيدةِكقيمِمقبولةِمنِاجملتمع

كساىلِالػذينِابإلضافةِإىلِذلكِ،ِيسريِعمليىةِالتعلمِبوجودِامليوؿ.ِأماِاألطفاؿِِ
ِلِيدرسػػػوفِ،ِيفشػػػلوفِألنػػػ ِِلِيوجػػػدِامليػػػوؿ.ِظمكػػػنِزَيدةِاِلهتمامػػػاتِ،ِمػػػنِبػػػنيِأمػػػورِ

 61أخرلِ،ِابلطرؽِالتالية:
 .ِأيقظِحاجةِ)الاجةِإىلِتقديرِاجلماؿِليحصلِاهلداَي(1
 ..ِتواصلِمعِالتجربةِاملاضية3
.ِِلِشػػيءِ.ِإعطػػاءِفرصػػةِللحصػػوؿِعلػػىِنتػػائ،ِجيػػدةِ،ِ"ِلِشػػيءِيػػنجحِمثػػلِالنجػػاح"2

يعطػػػػيِنتػػػػائ،ِأفضػػػػلِمػػػػنِِِِنتػػػػائ،ِجيػػػػدة.ِهلػػػػذاِالسػػػػببِ،ِتِتصػػػػميمِاملوضػػػػوعِحسػػػػبِ
 .القدراتِالفردية

ِخمتلفةِمنِأساليبِالتػدريسِمثػلِاملناقشػةِكالعمػلِاجلمػاعيِكالقػراءة4ِ .ِاستدداـِأشكاِلن
ِكالتوضيحِكماِإىلِذلك.

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 

                                                           
60

 Zakiyah Darajat, Kepribadian Guru, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hal. 32   
61

 S. Nasution, Didaktik ASas-Asas Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara,1995), hal. 8 
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ِ
 قواعد النحوادلبحث التاين: 

 قواعد النحومفهوم  -أ
أمػػاِاصػػطَلحاِِ 63القواعػػدِلغػػةِمجػػعِمػػنِكلمػػةِالقاعػػدةِدبعػػ ِالقػػانوفِكالدسػػتور.ِ

ِكليِيطبقِعلىِمجيعِجزئيت . ِتطلقِعلىِاألصلِكالقنوفِكالضابطِكالتعريفِابلاِأمر
كالقواعػػػدِهػػػيِكسػػػيلةِحفػػػظِالكػػػَلـِكصػػػحةِالنطػػػقِكالكتابػػػةِكهػػػيِليسػػػتِغايػػػةِِ

للمتعلمػػنيِعلػػىِالتحػػدثِكالكتابػػةِِمقصػػودةِلػػذاهتاِبػػلِهػػيِكسػػيلةِمػػنِالوسػػائلِالػػيتِتعػػني
بلغةِصػحيحة.ِدبعػ ِأفِالقواعػدِاللغػةِالعربيػةِكسػيلةِلتكػوميِألسػنةِالطَلبػةِكعصػمتهاِمػنِ
اللحػػػػػنِكاخلطػػػػػأ.ِفيػػػػػ ِتعيينػػػػػ ِعلػػػػػىِدقػػػػػةِالتعبػػػػػريِكسػػػػػَلمةِاألداءِليسػػػػػتددموِاللغػػػػػةِالعريػػػػػةِ

ِالقواعػػدِيضػػيقِأحيػػاانِليقتصػػرِعلػػىِضػػبطِأ ِكػػافِمفهػػـو كخػػرِاسػػتدداماِصػػحيحا.ِكلقػػد
ِالكَلـِكيتسعِأحياانِليشملِبنيةِالكلمةِدماِيطلقِعلي .

رمػواِدبعػ ِسػارِعلػىِمثلػ ِكيطلػقِيفِاللغػةِِ-ينحػوِِ-أماِتعريفِرموِلغةِمنِرمػاِ
علىِعدةِمع ِمنهاِالقصد،ِاملثل،ِاجلهة،ِاملقدار،ِكالقسم.ِأمػاِالتعريػفِاصػطَلحاِالعلػمِ

ِكػػػػَلـِالعلػػػػربِاملوصػػػػلةِإىلِمعرفػػػػةِاملسػػػػتدرجِابملقػػػػاييسِكالقواعػػػػدِاملسػػػػتنبطةِمػػػػنِاسػػػػت قراء
62ِأحكاـِأجزائهاِال ِائتلفِمنها.

.كِتعريػػػفِاألخػػػرلِأفِالنحػػػوِقواعػػػدِيعػػػرؼِهبػػػاِصػػػي ِالكلمػػػاتِالعربيػػػةِكأهلهػػػاِِ
مػنِحيػثِمػاِيعػرضِهلػاِيفِحػاؿِتركيبهػاِنعػرؼِأفِيكػوفِأخػر64ِِحنيِإفرادهاِكتركيبهػا.ِ

ِحالػػػةِ ِأكِجػػػرأكِلػػزـك كاحػػدةِبعػػػدِإنتظامهػػاِيفِاجلملػػػةِالكلمػػةِمػػػنِرفػػعِأكِنصػػػبِأكِجػػـز
65ِكمعرفت ِأمرِضركرمِلكلِمنِيزاكؿِالكتابةِكاخلطابةِكمدارسِاألدابِالعربية

                                                           
342ِ(ِص3113ِنافِدارِاملشرؽِلويسِمالوؼ،ِاملتجدِيفِاللغةِالعربية،)ِلب 63
(3114ِدمحمِبنِعبدللاِبنعبدِالعزيزِالطوالة،ِشذاراتِرمويةكلطائفِمعرفيةِ)ِدارِالكتابِكالسنةِ 62
9ِِص:
ِكرَيِأبدااتما(ِص:ِ 64 1ِأبوِبكرِدمحم،ِعلمِالنحوِ)سوراابَي،
(81،ص.3117ِِمطفىِغلبني،ِجامعةِالدركسِالعربيةِ)لبناف:ِبريكتِدارِالفكرِ 65
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.كعرؼِإبنِج ِعنِعلػمِالنحػوِبقولػ ِهػوِإنتحػاءِْسػةِالكػَلـِالعػرهِيفِتصػريف ِ
منِإعرابِكغري ِككلتسنيةِكاجلمعِكالتحقػريِكالتكثػريِكاإلضػافةِكالنصػبِفِِِذلػكِليلحػقِ

منِأهلِالعربيةِأبهلهاِيفِالفصاحةِفينطػقِهبػاِكإفِملِيكػنِمػنهمِكهػوِعلػمِمنػزعِِمنِليس
ِمنِإستقراءِهذ ِاللغةِكهوِعلمِاللذمِيهد ِإىلِضبطِامللكِاللسانيةِابلقواننيِاملستقرأ.

ِِلِيقبػػػلِإِلِبربهػػػنيِ كيػػػرلِإبػػػنِخلػػػدِأفِالنحػػػوِعلػػػمِقياسػػػيِنسػػػبارِألكثػػػرِالعلػػػـو
ِكػَلـِالعػرهكحجػاج.ِكقػاؿِعصػفورِأفِالنحػوِكعلػ ِ .66مِإسػتدراج ِاملتقػدـِمػنِاسػتقراء

قػاؿِبشػرِأفِالنحػوِلػيسِهػوِاللغػةِكإسمػاِهػوِمنظومػةِالقواعػدِالقػواننيِالضػابطِألحكامهػػاِ
.ِكقػاؿِدكمِحيػدةِأفِالنحػوِهػوِالعلػمِالػذلِيبحػثِيف67ِكال ِيسريِكقفاِهلاِأهلِاللغةِ

68ِالكلمةِبعدِأفِتدخلِيفِالرتكيب.
ليسػػػػتِمقتصػػػػرِعلػػػػىِالضػػػػبطِأكاخػػػػرِالكلمػػػػاتِكالبػػػػينِِفقواعػػػػدِالنحػػػػوِدبفهومهػػػػا

الداخليػػػةِللكلمػػػةِكمػػػاِيطػػػرءِعليهػػػاِمػػػنِتغيػػػرياتِيفِأحواهلػػػاِاملدتلفػػػةِكإسمػػػاِذبػػػاكزاتِهػػػذاِ
ِإىلِتراكػػػبِاللغويػػػةِكبػػػ ِاجلمػػػلِالفرعيػػػةِاألساسػػػيةِكاملعػػػا ِكاألصػػػواتِجػػػزءِمػػػنِ املفهػػػـو

ِعنػدِتشػومكي .ِذلػكِألّفِتغيػريِالركػةِالنحوِهيِاألخرمِكمػاِسػبقِإفِرأينػاِهػذاِملفهػـو
ِالعربيةِكصياغةِكاألبنيةِيؤدمِإىلِتغيريِاملع .

 ب. أهداؼ تعليم قواعد النحو
أفِتعليمِالنحوِيهدؼِملساعدةِالطَلبِفهمِالتعبريِاجليدِكتضوق ِكتضػرب ِعلػىِِ 

أفِينػػػتجحِصػػػحيحاِبعػػػدِذلػػػك.ِكمػػػنِاألغػػػرضِالػػػ ِترمػػػيِإليهػػػاِدرسِقواعػػػدِالنحػػػوِمػػػاِ
ِ.69أيتى

                                                           
ِ(44،ِص.3114ِالقاهرةِمكتبةِاألدبذِ،1ِعبدللاِجادِالكرميِ،ِدرسِالنحوِيفِقرفِالعشرينِ 66
ِ(381كماؿِالبشر،ِاللغةِالعربيةِبنيِالوهمِكسوءِالفهمِ)القاهرةِدارِالغرميِِدكفِالسنةِ،ِص:ِ 67
ـِ،ِدكمِحيدةِكأحدِحمرِت (5ِِ،ِص:3113ِ)ِماِلن،،ِطبعةِجامعةِموِلانِمالكِابراهيمِماِلن،،68ِ

ِقواعدِالنحوِامليسرة
،ص:1997ِِ)ِالقاهرةِدارِاملصرِالبنانية1ِحسنِشحاتةِ،ِتعليمِاللغةِالعربيةِبنيِالنظريةِكالتطبيقِ 69

3111-3113)
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يػػةِالنحػػوِيفِعصػػميةِلسػػافِالعػػرهِمػػنِاللحػػنِحرصػػاِعلػػىِسػػَلمةِاللغػػةِادراؾِأشم .1
 العربيةِكصوهتاِمنِعبثِالعابثني

ادراؾِموقػػعِالنحػػػوِمػػنِالنظػػػاـِاللغػػػومِالعػػاـِاللػػػذلِلػػػدكر ِظمثػػلِالكيػػػافِاإلنسػػػاينِ .3
 أبكج ِاملدتلفة

ادراؾِالصػػلةِالعضػػومِبػػنيِالنحػػوِالػػوظيفيِكفػػركعِاللغػػةِاألخػػرلِلتحقيػػقِالتكامػػلِ .2
 ماللغِو

فهمِالدِلِلتِأحياانِكاسػتعابِمضػامنهاِالفكريػةِمػعِيتبػعِذلػكِمػنِإرتيػاحِلػدلِ .4
 القارئِلدكر ِاإلستدِلؿِيفِاملعا ِاملتكافئ ِ

ِمػػعِتػػدرجِ .5 تػػدريبِالتَلميػػذِعلػػىِضػػبطِلغػػتهمِحديثػػةِكقػػراءةِككتابػػةِبشػػكلِيػػتَلـك
 مستولِحمِالعقلىِكلغومِيفِسلمِالتعلمِالتصاعيب

اللغولِعندِمشاهدت ِمكتوابِنظراِأكِْسائػ ِأكِعنػدِالقدرةِعلىِإكتساؼِاخلطاءِ .6
ِكػػافِاملوقػػفِيسػػتدعىِ الوقػػوعِفيػػ ِأفِغػػريِقصػػدِمنػػ ِ ِاملبػػادرةِإىلِتصػػحيح ِإذا

 ذلك
إثػػراءِثػػورةِالطػػَلبِاللغويػػةِدبػػلِيكتسػػب ِمػػنِمفػػرداتِكتراكيػػبِكأسمػػطِمػػنِخػػَلؿِ .7

 نصوصِال ِيستحجمِيفِالدرسِكالتطبقاتِكالتمرينات
فكػػػػػريِالسػػػػػليمِدبػػػػػاِضمققػػػػػ ِلدراسػػػػػةِمػػػػػنِالتحليػػػػػلِكالرتاكيػػػػػبِتنميػػػػػةِقػػػػػدرةِعلػػػػػىِالت .8

 كاإلستقراءِكالقياس
 ج. مواد تعليم قواعد النحو

ِكثػريةِكهػذ ِموضػوعاتِالتعلػػيمِالنحػوِ ِكانػتِاملػوادِيفِتعلػيمِالنحػو ِكتػػابِِ . مػن
ِ:71رموِالواضحِتتكوف

 اجلملةِاملفيدة .1
 أجزاءِاجلملة .3
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 تقسيمِالفعلِابعتبارِزمان  .2
 فاعل .4
 مفعوؿِب  .5
 تدأِخربمب .6
 اجلملةِالفعلية .7
 نصبِفعلِاملضارع .8
ِفعلِاملضارع .9  جـز
 كافِكأحواهتا .11
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 مدخل البحث ومنهجة -أ

يسػػػػػػتعملِالباحثػػػػػػةِاملػػػػػػدخلِالكمػػػػػػيِألفِالبيػػػػػػاانتِالػػػػػػذلِضمتػػػػػػاجِإليهػػػػػػاِالباحثػػػػػػةِ
.ِقواعػػػػدِالنحػػػػويكػػػػوفِعلػػػػىِعَلقػػػػةِبػػػػنيِميػػػػوؿِالػػػػتعلمِكقػػػػدرةِالطالبػػػػاتِعلػػػػىِاسػػػػتيعابِ

أكِأفِيعطػػػػػػػىِكصػػػػػػػفاِرقيمػػػػػػػاِبوضػػػػػػػعِمقػػػػػػػدارِالظػػػػػػػاهرةِأكِحجمهػػػػػػػاِكدرجػػػػػػػاتِارتباطهػػػػػػػاِ
وِطريقػػػػةِِلختبػػػػارِكيقػػػػاؿِأفِالبحػػػػثِالكيمػػػػيِهػػػػ 71ِمػػػػعِالظػػػػواهرِاملدتلفػػػػةِاألخػػػػرل.

،ِكِلِتؤكػػػػػػدِعمػػػػػػقِالبيػػػػػػاانت73ِِنظػػػػػػرَيتِمعينػػػػػػةِمػػػػػػنِخػػػػػػَلؿِفحػػػػػػصِعَلقػػػػػػةِاملتغػػػػػػريات
كيػػػػػذهبِمػػػػػنِمشػػػػػكلةِِ كيػػػػػتمِربليلهػػػػػاِمػػػػػنِخػػػػػَلؿِالصػػػػػي ِاإلحصػػػػػائيةِأكِالاسػػػػػوبية

72ِ.العاـِإىلِاخلاص

هػػػػػػػػذاِالبحػػػػػػػػثِضمصػػػػػػػػػلِعلػػػػػػػػىِالبيػػػػػػػػاانتِبشػػػػػػػػػكلِاألرقػػػػػػػػاـِِكضمللهػػػػػػػػاِبػػػػػػػػػربانم،ِِ
SPSS . ِاِلرطبػػػاطيِِليعػػػرؼِعَلقػػػةِبػػػنيِمتغػػػرياتف.ِكالغػػػرضِأمػػػاِنػػػوعِهػػػذاِالبحػػػث

هػػػػػػذاِالبدػػػػػػثِملعرفػػػػػػةِالعَلقػػػػػػةِبػػػػػػنيِاثنػػػػػػنيِأكِأكثػػػػػػرِمػػػػػػنِاملتغػػػػػػرياتِ،ِأمِمػػػػػػدلِارتبػػػػػػاطِ
إحػػػػػدلِالتغػػػػػرياتِابملتغػػػػػرياتِاألخػػػػػرل.ِ ِيػػػػػتمِالتعبػػػػػريِعػػػػػنِدرجػػػػػةِمتغػػػػػرياتِالعَلقػػػػػةِيفِ

 74فهرسِكاحدِيسمىِمعاملِاِلرتباطِلتعريفِعنِحجمِاملتغري.

 بحث وعينته رلتمع ال -ب

ِكموضػوعِالبحػثِمػنِ ِكلِفردِأكِكحدةِأكِاألحػداثِالػ ِتِربديػدها اجملتمعِهو
الناحيةِالتقنية،ِالسكافِهوِالتعميمِكاهلدؼِأكِاملوضوعِل ِبعضِالصػفةِكاخلصػائصِالػ ِ
                                                           

71
187،ِص1987،ِعمياف:ِالبحثِالعلميِدكفافِعبيداتِ,كأحركف 

72
 Dr. Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian( Jakarta Prenada Media Group, 2010) hlm 38 

73
 Dr Ir. Masyhuri, Drs M. Zainuddin, Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif ( 

Bandung, Refika Aditama, 2008) hlm 
74

 Ibid 39 
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اجملتمػعِيفِهػذاِالبحػثِهػوِ 75حػددهاِالبػاحثوفِمعرفػةِهػوِمػنِ ِاستدَلصػاِاإلسػتنتاج.
ِربكةمجعِالطالباتِمعهدِال

العينةِهيِجزءِمنِالسكافِالطالباتِلديهاِخصػائصِأكِدماثلػةِللسػكاف.ِِالعينػةِ
ِكاملػػةِحيػػثِأفِذلػػكِظمثػػلِالسػػكاف. أمػػا76ِِاملأخػػدةِصمػػبِأفِيكػػوفِالسػػماتِ،ِكاضػػحة،

تعريػػفِاِلخػػػرلِأفِاجملتمػػػعِهػػوِالكػػػائنِأبكملػػػ ِأكِاملوضػػػوعِاملوجػػودِيفِمنطقػػػةِمػػػاِكيلػػػيبِ
لبحػث.ِيفِحػنيِأفِالعينػةِجػزءِمػنِالسػكافِالػذمِلػ ِمتطلباتِمعينػةِكفقنػاِِلحتياجػاتِا

77ِخصائصِأكِظركؼِمعينةِيتعنيِدراستها.

 Purposive) املسػػتددفةِ طقنيػػةِالعينػػةِ .ِأمػػاِعػػنيِهػػذاِالبحػػثِيسػػتددـ   

Sampling)ِ.Sugoyono ِاملسػتددفةِهػػيِطريقػةِأخػػذِالعينػاتِابعتبػػارِِ يقػػوؿِأفِالعينػة
املعػػني.ِهػػذ ِالطريقػػةِأيخػػذِالعينػػاتِلػػيسِبنػػاءنِعلػػىِطبقػػاتِأكِعشػػوائيةِأكِمنطقػػةِكلكػػنِ

قػدِتعلمػنِدرسِالنحػوِ علىِأساسِكجودِأهداؼِمعينة.ِكاختارتِالباحثةِالطالبػاتِالػيت
الػػتعلمِكقػػدهتنِقبػػلِدخػػوؿِمعهػػدِالربكػػة.ِ ِقامػػتِألجػػلِالبيػػاانتِعػػنِعَلقػػةِبػػنيِميػػوؿِ

 .قواعدِالنحوعلىِاستيعابِ

 متغريات البحث -ج

ِكيػػدرِأفِتعريػػفِمػػنِاملتغػػرياتِهػػيِاجلػػودةِيػػتعلمِفيهػػاِالباحػػثِكيسػػتدلصِ قػػاؿ
ِكماِيلي:78استنتجاتِمن ِ ِ.ِأماِاملتغرياتِهذاِالبحثِمتغريافِِكشما

تِأخػرلِيػتمِ.ِاملتغرياتِاملستقبلِِهيِمتغرياتِتؤثرِعلىِمتغرياتِأخػرلِأكِتنػت،ِمتغػريا1
ترتيبهػػاِبشػػكلِعػػاـِيفِاملػػرةِالسػػابق.ِكاملتغػػرياتِهػػذاِالبحػػثِيعػػ ِميػػوؿِالػػتعلمِالطالبػػاتِ

ِ(xمعهدِالربكةِلدلِتعليمِاللغةِالعلربيةِكْسيِبِ)متغرياتِ
                                                           
75
.Trianto, Pengantar penelitian pendidikan bagi pengembangan profesi pendidikna dan tenaga 

kependidikan ( Jakarta, Kencana prenada Media Group, 2010) hal 231 

 
77

 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2010) hlm 66 
78

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Bndung: Alfabeta 2015 hlm 61 
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املتغرياتِالتابعِهيِمتغريِتسبب ِأكِتتأثرِب ِاملتغرياتِاملستقبل.ِفاملتغرياتِهػذاِالبحػثِ .3ِ
ِ(yهيِالكفاءةِاللغويةِدلِتعليمِاللغةِالعربيةِمعهدِالربكة.ِكْسيِبِ)متغرياتِ

 البيااتن ومصادرها -د

البياانتِيفِهػذاِالبحػثِهػيِالبيػااتتِمػنِاِلسػتبانةِليعػرؼِدرجػةِميػوؿِالػتعلمِكِ  
ختبػػػارِالتحريػػػرمِملعرفػػػةِقػػػدرةِالطالبػػػاتِمعهػػػدِالربكػػػةِعلػػػىِاسػػػتيعابِالقواعػػػدِالتحويػػػة.ِاِل

ِ.قواعدِالنحوككذالكِالبياانتِمنِاملقابلةِمعِبعضِالطالباتِحوؿِميوؿِالتعلمِكِتعليمِ

ِيتكوفِمصادرِالبياانتِيفِهذِالبحثِمنِاملصادرِالرئيسيةِكالفرعيةِشما:

مػػػػنِالبيػػػػاانتِاِلكىلِِعػػػػنِميػػػػوؿِالػػػػتعلمِالطالبػػػػاتِكِ.ِمصػػػػادرِالرئيسػػػػيةِهػػػػيِاملصػػػػادر1ِ
ِالكفاءةِاللغويةِ ِعَلقتهماِبواسطةِاإلستبانةِكاِلختبار

.ِمصػػػادرِالفرعيػػػةِهػػػي.ِاملصػػػادرِالثانيػػػةِعػػػنِميػػػوؿِالػػػتعلمِالطالبػػػاتِكِالكفػػػاءةِاللغويػػػةِ 3ِ
ِعَلقتهماِبواسطةِاملقابلةِمعِالطالباتِكاملدرس

 أسلوب مجع البياانت -ه

ِطريقػةِ الػ ِاسػتددامهاِالباحثػػةِلتحليػلِالبيػاانتِهػيِمػػنِالبيػاانتِالسػابقةِكتقػػـو
ِكماِيلي: ِِ ِ  الباحثةِيفِهذِالبحثِفيستددـِِالباحثةِاسلوبِالبياانت.

 .ِاِلختبار1

اِلختبارِهوِجمموعةِاألسئلةِأكالتػدريبِلغػرضِاملقيػاسِأكِمعرفػةِاملهػاراتِاللغويػةِ
أمػػػاِتعريػػػػفِاِلختبػػػارِالتدريػػػػرمِهػػػػو79ِأكِاملعلومػػػاتِكالقػػػػدرةِلػػػدلِشدصػػػػياِأكِمجاعػػػػة.ِ

                                                           
79

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: PT Rineka Cipta 2006 hlm 150 
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جمموعػػةِمػػنِاألسػػئلةِاملعػػدةِِمػػنِقبػػلِاملعلػػمِأكِجلنػػةِللقيػػاسِربصػػيلِالطالبػػاتِمػػنِاملػػوادِ
81ِلدراسيِأكِلايت .الدراسيةِاملقررةِخَلؿِعاـِا

استددامتِالباحثةِاِلختبارِجلمعِالبياانتِاملتعلقةِبقواعدِالنحػو.ِملعرفػةِالدرجػةِ
يفِتعلػػيمِاللغػػةِالعربيػػة.ِكربػػددِاملػػادةِحػػوؿِمرفوعػػةِاألْسػػاء.ِ ِِقواعػػدِالنحػػوعلػػىِقػػدرهتنِ
 spssربللهاِبربانم،ِ

ِ.ِاِلستبانة3

مِتقدظمهاِإىلِأشداصِآخرينِعلىِاِلستبانةِهيِعبارةِعنِقائمةِابألسئلةِاليتِيت
تِتقػػدميِاِلسػػتبيافِلطالبػػات81ِِاسػػتعدادِلتقػػدميِإجابػػةِ)جميػػب(ِكفقنػػاِلرغبػػاتِاملسػػتددـ.

شدصنػػػػا21ِِاملدػػػرتاتِمعهػػػدِالربكػػػة.ِتِأخػػػذتِعينػػػاتِمنهػػػاِيفِهػػػذ ِالدراسػػػةِ،ِحػػػ ِ
ِتقريبا.

هتػػدؼِابحثػػةِالصػػوؿِعلػػىِمعلومػػاتِحػػوؿِميػػوؿِتعلػػمِاللغػػةِالعربيػػةِخاصػػةِيفِ
ِِِاعدِالنحوقِو .ِكستنقسمِالدرجةِعلىِثَلثةِأقساـِمنهاِاملستولِالسفلى،ِالوسط،ِكالعليا.

كػػػافِنػػػوعِاألداةِالػػػيتِاسػػػتددمهاِالبػػػاحثوفِيفِهػػػذ ِالدراسػػػةِعبػػػارةِعػػػنِاسػػػتبيافِمغلػػػق.ِ
اِلستبيافِاملغلقِهوِاستبيافِيتمِتقدظم ِحبيثِي طلبِمنِاجمليبِاختيارِإجابػةِتتطػابقِمػعِ

ِ(√(ِأكِعَلمةِاختيارِ)xطاءِعَلمةِ)خصائص ِعنِطريقِإع

ِ.ِاملقابلة2

املقابلػػةِهػػيِهػػيِشػػكلِمػػنِأشػػكاؿِالتواصػػلِاملباشػػرِبػػنيِالبػػاحثنيِكاجمليبػػني.ِيػػتمِِ
التواصػػػلِيفِشػػػكلِأسػػػئلةِكإجػػػاابتِيفِالعَلقػػػاتِاملباشػػػرة.ِحبيػػػثِتكػػػوفِتكػػػوفِحركػػػاتِ

                                                           
81

ردينةِعثمافِاألحدِكخداـِعثمافِيوسفِ،ِطرائقِالتدريسِمنه،ِأسلوبِكسيلةِ)عماف،دارِاملناه،ِ 
3113-3111(ِص3111ِ

81
 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian,(Bandung: Alfabeta, 2008), cet. 5, hlm. 

25-26. 
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.ِاسػتددمتِاملقابلػة83ِكتعبرياتِاجمليبنيِعبارةِعػنِأسمػاطِكسػائطِسبكػنِالكلمػاتِاللفظيػة
قواعػػدِمػػنِبعػػضِالعينػػات.ِكيسػػتددمهاِللحصػػوؿِالبيػػاانتِعػػنِميػػوؿِالػػتعلمِكِاسػػتيعابِ

ِ.النحو

 أدوات مجع البياانت -و

أدكاتِمجػػعِالبيػػاانتِتكػػوفِمسػػاعدةِللباحثػػةِهػػدفاِجلمػػعِالبيػػاانتِبشػػكلِينفػػذِ
الباحثػػةِكأدكاتِالبيػػاانتِاملسػػتددـِهػػذاِالبحػػثِبشػػكلِاِلسػػتبانة.ِكيسػػتددـِ 82قياسػػا.

.ِيسػتددـِربكػيمِليكػريِلقيػاسِاآلراءِكاملواقػفِكالتصػوراتِ(Skala Likert)بتحكيمِليكػريِ
أفِيوضػػحِمػػنِِأكِجمموعػػاتِمػػنِالنػػاسِحػػوؿِالظػػواهرِاِلجتماعيػػة.ِيػػتمِبتحكػػيمِليكػػريِ

ِكنقطػػةِبدايػػةِلتطػػويرِاملتغػػرياتِاملقيػػاسِإىلِمؤشػػراتِاملتغػػريات. .ِ ِيػػتمِاسػػتدداـِاملؤشػػر
اليتِظمكنِأفِتكوفِبياانتِأكِأسئلة.ِكهاأِلءِالكلماتِاملستددمةِبشػكلِعناصرِاألداةِ

ِليكري

2.1ِجدكاؿِ

ِ.قياسِربكيمِليكر

ِالتتيجةِبديلِاإلجابة
ِسليبِإصماه

5ِ1ِِدائماِ
4ِ3ِِتكرارا
2ِ2ِِأحياان
3ِ4ِِكاد
1ِ5ِِبتاات

                                                           
82

  W. Gulo, Metode Penelitian, (Jakarta: PT Grasindo, 2007) cet 5 hlm 118 
83

 Purwanto, Metodologi Penelitian Kuantitaif untuk Psikologi dan Pendidikan (Yogyakarta, 
Pustaka Pelajar 2010) hlm 183 
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ِ

مؤشراتِ ِيوضػحِإىلِعػدةِعبػاراتِبلػ 4ِِتتكوفِاِلستبانةِيفِهذ ِالدراسةِمنِ
البنودِالسلبية.ِمػنِاملؤشػراتِميػوؿ6ِِِالبنودِاإلصمابية19ِعبارةِيتكوفِمن15ِِ جمموعهاِ

ِكماِيلي: ِالتعلم

2.3ِجدكاؿِ

ِمؤاشراتِميوؿِالتعلم

 توضيح ادلؤشرات ادلؤشرات
 محيةِالطالباتِأثناءِالتعل.أِِأ.ِفرحة

 جوابِالطالبافِأثناءِالتعلم.بِ
ِطابعِالطالباتِلدلِاملادة.جِ

 ترطبِالطالباتِأثناءِالتعلم.أِِ.ِاِلستغراؽ3
 اإلرادةِإلجابةِالسؤاؿِ.بِ
 الفضوؿ.جِ

 الرتكيزِأثناءِالتعلم.أِِ.ِاِلهتماـ2
 ِ أصحاهبن  اِلهتماـِلدل.بِ
ِاِلهتماـِأثناءِالتعلم.جِ

 موقفِعندِِلِدخوؿِالفصل-ِأِ.ِالرتبط4
 كقتِالفراغالدرايةِإلمَلءِ-ِب
 الدرايةِلتعلمِخارجِالفصل-ِت

 

 أسلوب حتليل البياانت -ز
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البياانتِاليتِربصلِمنِميوؿِالتعلمِكالكفاءةِاللغويةِتسبقِالباحثةِتبحثِ
ِكمايلي: 84ِاملتوسطِك

ِ.ِرمزِقيمةِاملتوسط:1
ِكلِالبياانتِ ِتقتسمِ قيمةِاملتوسطِهيِالقيمِاحملصولةِمنِجمموعِكلِقيم

ِكماِيلي:بعددِاألفرادِ  برموز
 

x̄ =  x1 + x2 + x3 +  … +  xN 

N 
 

:ِاِليضاح  
x : فيمِاملتوسط 
x bar : قيمِمتغرياتِميوؿِالتعلم 
N:  عددِاِلفراد 

 
 Product Momentأماِلتحليلِعَلقةِبنيِمبلِالتعلمِاللغةِالعربيةِكالكفاءةِاللغويةِبرموزِ

 
 

ِ
 

                                                           

84 Nurhafni Andriana,  Skripsi Korelasi Antara Minat Belajar Bahasa Arab Dengan Prestasi 

Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas Viii Mtsn Lab. Uin Yogyakarta Tahun Ajaran 2015/2016 

(Yogyakarta, 2019) hlm 58 
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 االيضاح
 
r : معاملِارتباط 
∑ x ِ: ِكلِ  الطالباتِمتغرياتِأدرجة  ِ 
∑ yِ : ِِِكل درجة

الطالباتِ
 متغرياتِب

n : ِعددِمن
املشاركي
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها

 

 ميول التعليم اللغة العربية معهد الربكةادلبحث األول: 

ملعرفػػةِميػػوؿ3131ِِمػػارس21ِِِ-مػػارس39ِبػػدأتِالباحثػػةِمجػػعِالبيػػاانتِمػػنِالتػػاري ِ
تعلمػنِدرسَِِلئػيالِطالبة21ِ.ِكانتشرتِعلىِقواعدِالنحوتعلميمِاللغةِالعربيىةِكِقدرهتنِعلىِ

ِالنحوِقبلِدخوؿِمعهدِالربكة.

سػػػػؤاؿ.35ِِمػػػػنِاِلسػػػػتبانةِالػػػػيتِتتكػػػػوفِمػػػػنِميػػػػوؿِالػػػػتعلمِتيجػػػػةِعػػػػربتِالباحثػػػػةِعػػػػنِنِ
سػػتبانةِاملسػػتددمةِيفِهػػذاِالبحػػثِمتدػػذِمػػنِالبحػػثِاجلػػامعيِلػػدَيفِنػػورِالقمريػػةِمػػنِفسػػمِاِلِك

.ِ ِقامػػػتِالباحثػػػةِمػػػاِلن،الرتبيػػػةِاِلسػػػَلميةِجبامعػػػةِمػػػوِلانِمالػػػكِإبػػػراهيمِاِلسػػػَلميةِالكوميػػػةِ
سِاملعيارِليكريتِاث.ِكربليلِالبياانتِابستدداـِمقيالبحلييّدؿِبعضِاللغاتِمناسباِِدبوضوعِ

(Likert)ِ.ِقبػػػلِأفِضملّػػػلِالبيػػػاانتِشػػػرحتِعػػػنِاِلسػػػتبانةِابخلتبػػػارِالقيقػػػةِك (Uji Validitas )

ِ.ِكالنتائ،ِكماِيلي:(Uji Realibitas)كاخلتبارِاملوثوقةِ

  االختبار احلقيقة -1

لِيشػػػػتب ِبػػػػنيِالبيػػػػاانتِاجملمػػػػعِكِيهػػػػدؼِهػػػػذاِاِلختبػػػػارِملعرفػػػػةِحقيقػػػػةِاِلسػػػػتبانة.ِهػػػػ
ِيلي:ِاكمSPSS 23ِِ داـِدالبياانتِاملوقع؟ِقدمتِالباحثةِربليلهاِابست

4.1ِِجدكاؿِ

 نتيجةِاِلختبارِالقيقةِلسؤاؿِاِلستبانة
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 تقدير r hitungنتيجة  r tabelنتيجة  النمرة

ِحقيقة1ِ1,261ِ1,411ِ

ِحقيقة3ِ1,261ِ1,681ِ

ِحقيقة2ِ1,261ِ1,619ِ

ِحقيقة4ِ1,261ِ1,756ِ

ِحقيقة5ِ1,261ِ1,661ِ

ِحقيقة6ِ1,261ِ1,721ِ

ِحقيقة7ِ1,261ِ1,627ِ

ِحقيقة8ِ1,261ِ1,512ِ

ِحقيقة9ِ1,261ِ1,761ِ

ِحقيقة1,261ِ1,289ِِ.1
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ِحقيقة11ِ1,261ِ1,433ِ

ِحقيقة13ِ1,261ِ1,618ِ

ِحقيقة12ِ1,261ِ1,531ِ

ِحقيقة14ِ1,261ِ1,524ِ

ِحقيقة15ِ1,261ِ1,479ِ

ِحقيقة16ِ1,261ِ1,553ِ

ِحقيقة17ِ1,261ِ1,561ِ

ِحقيقة18ِ1,261ِ1,737ِ

ِحقيقة19ِ1,261ِ1,661ِ

ِحقيقة31ِ1,261ِ1,451ِ

ِحقيقة31ِ1,261ِ1,641ِ
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ِحقيقة33ِ1,261ِ1,431ِ

ِحقيقة32ِ1,261ِ1,595ِ

ِحقيقة34ِ1,261ِ1,517ِ

ِحقيقة35ِ1,261ِ1,436ِ

 

ِكتػػبِعػػن21ِِألفِعينػػةِالبحػػثr tabelِ1,261ِِحصػػلتِالنتيجػػةِِ ِكمػػا طالبػػة.
ِكافِ r tabelأكربِمنِِ r hitungنظريةِربليلِالبياانتِأبفِ   r tabelأكربِمنِ r hitung .ِإذا

ِكػاف فسػؤاؿِِ r tabelأصػغرِمػنِ r hitung فسؤاؿِاِلستبانةِاملستددمةِتعتربِحقيقة.ِأمػاِإذا
ِاِلستبانةِاملستددمةِتعتربِغريِحقيقة.ِ

أكػربِِ r hitungكمنِاجلدكؿِالسابق،ِعلمتِالباحثةِأفِكػلِسػؤاؿِاِلسػتبنانةِيػدؿِ
ِكلهاِحقيقة.ِكيستطيعِاِلستمرارِيفِاِلختبارِاملوثوقية.r tabelمنِ ِ.ِفالنتيجة

 االختبار ادلوثوقية -ٕ

يهدؼِهذاِاِلختبارِملعرفةِثبوتِالبياانتِمنِحيػثِإعطػاءِاألسػئلةِإىلِاملسػتجبِعنػ ِ
ِكمػػاِِ.SPSS 23تلػػف.ِككػػذلكِربلػػلِالباحثػػةِهلػػذاِاِلختبػػارِبسػػتدداـِابلوقػػتِاملد كالنتيجػػة

ِيلي:

4.3ِجدكاؿِ

 اِلختبارِاملوثوقيةنتيجةِ
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Item1 76,53333 197,982 ,529 ,914 

Item2 76,40000 193,076 ,629 ,912 

Item3 77,13333 197,844 ,551 ,913 

Item4 76,46667 188,464 ,682 ,911 

Item5 76,96667 196,654 ,586 ,913 

Item6 75,80000 194,924 ,689 ,911 

Item7 77,03333 196,792 ,578 ,913 

Item8 76,80000 205,269 ,502 ,915 

Item9 76,70000 197,183 ,711 ,911 

Item10 76,86667 202,326 ,377 ,917 

Item11 77,10000 198,783 ,400 ,917 

Item12 76,36667 201,344 ,610 ,913 

Item13 77,36667 205,275 ,490 ,915 

Item14 77,83333 201,937 ,464 ,915 

Item15 76,23333 205,013 ,394 ,916 

Item16 76,63333 200,171 ,539 ,914 

Item17 76,23333 200,047 ,486 ,915 

Item18 77,70000 194,355 ,696 ,911 

Item19 78,00000 194,069 ,645 ,912 

Item20 76,90000 202,369 ,365 ,917 

Item21 77,63333 191,689 ,690 ,911 

Item22 77,33333 193,264 ,441 ,917 

Item23 77,20000 190,441 ,567 ,914 

Item24 76,63333 195,068 ,525 ,914 

Item25 75,73333 203,168 ,420 ,916 

 
ِكػلِأسػئلةِاِلسػتبانةِتكػوفِموثوقيػةِألفِأكػربِمػػنِ كمػنِاجلػدكؿِأعلػ ِعرفػتِالباحثػةِأفِ

البيػػاانتِ ِقّسػػمتِالباحثػػةِ .شػػرِإىلِمسػػتجيبِعنػػ ِجلمػػعِالبيػػاانت.ِكيسػػتطيعِأفِينت1,21
ِفرؽ:علىِثَلثِِملعرفةِميوؿِالتعلم

ِ
4.2ِجدكاؿِ

ِفئةِميوؿِالتعلم
ِ
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 مسافة نتيجة البيول فئة البيول
111ِِ–86ِِعالية

85ِِ–64ِِمتوسطة
62ِِ–47ِِمندفضة

ِ
ِ: ِقامتِالباحثةِأفِيفرؽِعنِنتيجةِميوؿِالتعلمِطالباتِمعهدِالربكة

ِ
4.4ِجدكاؿِ

ِنتيجةِميوؿِالتعلم
 صنف النتيجة الطالبةاسم  النمرة

ِمندفضة47ِِرتريناِديوم1ِ
ِمتوسطة79ِِنبيَلِنورِعفيفة3ِ
ِعالية111ِِنورِالنيفة2ِ
ِعالية92ِِنيلة4ِ
ِمتوسطة79ِِسييتِفطيمة5ِ
ِمتوسطة83ِِنوليليِإذاِيغشى6ِ
ِعالية88ِِموتياِرحىِكولدا7ِ
أحػػػػػػػػػػػدلِإصػػػػػػػػػػػلح8ِِ

ِالديين
ِعالية111ِ

ِمتوسطة67ِِعزِالنرين9ِ
ِمتوسطة71ِِزينةِاملكرمة11ِ
ِمتوسطة85ِِنزيلةِالشريفة11ِ
ِمتوسطة76ِِكينوانِارظما13ِ
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ِمتوسطة83ِِزحافِنورِرحى12ِ
ِعالية111ِِنورِعفيفة14ِ
ِمتوسطة66ِِخريدة15ِ
أيػػػػػػػػػػػػػػػداِحالصػػػػػػػػػػػػػػػة16ِِ

ِاملسطورة
ِمتوسطة81ِ

ِمتوسطة81ِِإطاهرةِالنورية17ِ
ِمتوسطة69ِِفرتَيِأيو18ِِ
نتشػػػػػػػػػػػػػػػياِسػػػػػػػػػػػػػػػػيدة19ِِ

ِأحسن
ِمتوسطة72ِ

ِعالية117ِِعفةِنورِعظيمة31ِ
ِمتوسطة75ِِرائسةِاخلريين31ِ
ِمتوسطة78ِِكلداِرحةِالنزكلية33ِ
ِعالية111ِِركضةِاجلنة32ِ
ِمتوسطة74ِِسوجيِمولياين34ِ
ِمندفضة61ِِنورِفوزية35ِ
ِمتوسطة77ِِمفتاحِالسلسبيَل36ِ
ِمتوسطة85ِِنيلةِالنجيحة37ِ
ِمتوسطة67ِِعندانِزلفى38ِ
ِمندفضة57ِِزيين39ِ
ِعالية 92ِيوليانيتِفطيمة21ِ

 
 العالية التعلم يولم فئة -أ
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عاليػةِأمِنتيجػػةِامليػوؿِبػػنيِالظمػتلكنِميػػوؿِالػتعلمَِِلئػػيتكػوفِهػذ ِالفئػػةِعلػىِطالبػاتِال
ِكماِالتضمنِعلىِالفئةِيَِلئيبجدكؿِأعل ِمنِالطالباتِالالِاستناداِعلى.74-98ِ ِي:يلعالية

4.5ِجدكاؿِ

ِعاليةالفئةِميوؿِالتعلمِ

 النتيجة اسم الطالبة النمرة
111ِِنورِالنيفة1ِ
92ِِنيلة3ِ
88ِِموتياِرحىِكولدا2ِ
111ِِأحدلِإصلحِالديين4ِ
111ِِنورِعفيفة5ِ
117ِِعفةِنورِعظيمة6ِ
111ِِركضةِاجلنة7ِ
92ِِيوليانيتِفطيمة8ِ

ِ

عاليػة.ِالطالبػةِتكػوفِعلػىِفئػةِميػوؿِالػتعلم8ِِبناءِعلىِاجلدكؿِأعل ،ِعرفتِالباحثةِأفِ
ِكماِيلي: ِأماِالنسبة

النسبة:ِ
عدد فئة عالية
عدد العينة      ِِ= 

  
     ِِ=36،7ِ%ِ

 %67ِصارتِالطالباتِعلىِفئةِميوؿِالتعلمِعاليةِ

 ادلتوسطة التعلم فئة ميول -ب
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أمِنتيجػػةِامليػػوؿِِِاملتوسػػطةِظمػػتلكنِميػػوؿِالػػتعلمَِلئػػيالتكػػوفِهػػذ ِالفئػػةِعلػػىِطالبػػاتِ
املتوسػػطةِِتضػػمنِعلػػىِالفئػػةَِلئػػيِيبجػػدكؿِأعلػػ ِمػػنِالطالبػػاتِالالِاسػػتناداِعلػػى.85ِِ-64بػػنيِ
ِي:يلكماِ

4.6ِجدكاؿِ

ِاملتوسطةِالتعلمِفئةِميوؿ

 النتيجة اسم الطالبة النمرة
79ِِنبيَلِنورِعفيفة1ِ
79ِِسييتِفطيمة3ِ
83ِِيغشىِنوليليِإذا2ِ
67ِِعزِالنرين4ِ
71ِِزينةِاملكرمة5ِ
85ِِنزيلةِالشريفة6ِ
76ِِكينوانِارظما7ِ
83ِِزحافِنورِرحى8ِ
66ِِخريدة9ِ

أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداِحالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة11ِِ
ِاملسطورة

81ِ

81ِِإطاهرةِالنورية11ِ
69ِِفرتَيِأيو13ِ
72ِِنتشياِسيدةِأحسن12ِ
75ِِرائسةِاخلريين14ِ
78ِِكلداِرحةِالنزكلية15ِ
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74ِِسوجيِمولياين16ِ
77ِِمفتاحِالسلسبيَل17ِ
85ِِنيلةِالنجيحة18ِ
67ِِعندانِزلفى19ِ

 

طالبةِتكوفِعلىِفئةِميوؿِالػتعلمِعاليػة.19ِِبناءِعلىِاجلدكؿِأعل ،ِعرفتِالباحثةِأفِ
ِكماِيلي: ِأماِالنسبة

عدد فئة عاليةالنسبة:ِ
عدد العينة      ِِ=  

  
     ِِ=63,3 ِ%ِ

ِ%62ِفئةِميوؿِالتعلمِعاليةِصارتِالطالباتِعلىِ

 فئة ادليول ادلنخفضة -ج

أمِنتيجػػةِامليػػوؿِاملندفضػػةِظمػػتلكنِميػػوؿِالػػتعلمَِِلئػػيالِتكػػوفِهػػذ ِالفئػػةِعلػػىِطالبػػات
املندفضػػةِِعلػػىِالفئػػةِتضػػمنِيَِلئػػيبجػػدكؿِأعلػػ ِمػػنِالطالبػػاتِالالِاسػػتناداِعلػػى.62ِِ-47بػػني

ِي:يلكماِ

4.7ِجدكاؿِ

ِفئةِامليوؿِاملندفضة

 

ِالنمرةِاسمِالطالبةِالنمرة
47ِِرتريناِديوم1ِ
61ِِنورِفوزية3ِ
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57ِِزيين2ِ
ِ

تكػػػوفِعلػػػىِفئػػػةِميػػػوؿِالػػػتعلمِِبػػػاتطل2ِدكؿِأعلػػػ ،ِعرفػػػتِالباحثػػػةِأفِبنػػػاءِعلػػػىِاجلػػػ
ِكماِيلي:امل ِندفضة.ِأماِالنسبة

النسبة:ِ
عدد فئة عالية
عدد العينة      ِِ= 

  
     ِِ=10ِ%ِ

ِ%11ِمندفضةِصارتِالطالباتِعلىِفئةِميوؿِالتعلمِ

 

%.ِكِفئػػةِميػػوؿِالػػتعلم36,7ِِمطابقػػاِعلػػىِاجلػػددكؿِأعلػػ ،ِأفِفئػػةِميػػوؿِالػػتعلمِعاليػػةِِ
%.ِلتوضػػيحِالتصػػويرِعػػنِالنسػػبةِميػػوؿ11ِِ%ِ ِفئػػةِميػػوؿِالػػتعلمِمندفضػػة62,2ِِمتوسػػطةِ

ِرِالباحثةِالرسمِالبياينِكماِيلي:التعلمِالطالباتِمعهدِالربكة،ِتصوِّ

4.1ِِصورة

ِدِالربكةميوؿِالتعلمِمعه

ِ

27% 

63% 

10% 

 ميول التعلم معهد البركة

 العالية

 المتوسطة

 المنخفضة
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 قواعد النحوقدرة الطالبات على استيعاب  ادلبحث الثاين: 

قواعػػػػدِاسػػػػتددمتِالباحثػػػػةِاِلختبػػػػارِالتحريػػػػرمِملعرفػػػػةِقػػػػدرةِالطالبػػػػاتِعلػػػػىِاسػػػػتيعابِ
هلػاِ سػةِِسػؤاؿاِلحتبػارِعشػرينِسػؤاِل.ِككػلِِسػؤاؿبعػددِ.ِ ِقسػمتِعلػىِمجيػعِالعينػةِالنحو

ِعلػػػىِكػػػلِالطالبػػةِأفِصميػػػبِالسػػػؤاؿِحسػػبِقػػػدرهتنِدكفِمسػػػاعدةِاألصػػػحابِأكِ نتػػائ،.ِكِلـز
ِكماِيلي:ِِقواعدِالنحوهذ ِالنتائ،ِالطالباتِعلىِاستيعابِِالباحثةِالكتب.ِكأظهرت

4.8ِجدكاؿِ

ِنتيجةِدرسِالنحو

 التقدير النتيجة اسم الطالبة النمرة
ِضعيفِجدا45ِِرتريناِديوم1ِ
ِدمتاز95ِِنبيَلِنورِعفيفة3ِ
ِجيدِجدا85ِِنورِالنيفة2ِ
ِجيدِجدا85ِِنيلة4ِ
ِمقبوؿ65ِِسييتِفطيمة5ِ
ِجيد75ِِنوليليِإذاِيغشى6ِ
ِجيد71ِِموتياِرحىِكولدا7ِ
أحػػػػػػػػػػػدلِإصػػػػػػػػػػػلح8ِِ

ِالديين
ِجيدِجدا 81

ِدمتاز91ِِعزِالنرين9ِ
ِضعيف51ِِزينةِاملكرمة11ِ
ِدمتاز111ِِنزيلةِالشريفة11ِ
ِجيد71ِِكينوانِارظما13ِ
ِدمتاز95ِِزحافِنورِرحى12ِ
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ِدمتاز95ِِنورِعفيفة14ِ
ِضعيف55ِِخريدة15ِ
أيػػػػػػػػػػػػػػػداِحالصػػػػػػػػػػػػػػػة16ِِ

ِاملسطورة
ِضعيف51ِ

ِجيدِجدا85ِِإطاهرةِالنورية17ِ
ِدمتاز91ِِفرتَيِأيو18ِ
نتشػػػػػػػػػػػػػػػياِسػػػػػػػػػػػػػػػػيدة19ِِ

ِأحسن
ِجيد71ِ

ِجيدِجدا81ِِعفةِنورِعظيمة31ِ
ِجيد75ِِرائسةِاخلريين31ِ
ِجيد75ِِكلداِرحةِالنزكلية33ِ
ِجيد71ِِركضةِاجلنة32ِ
ِدمتاز91ِِسوجيِمولياين34ِ
ِضعيف55ِِنورِفوزية35ِ
ِضعيفِجدا45ِِمفتاحِالسلسبيَل36ِ
ِجيدِجدا85ِِنيلةِالنجيحة37ِ
ِجيدِجدا85ِِعندانِزلفى38ِ
ِجيدِجدا85ِِزيين39ِ
ِضعيف 55ِيوليانيتِفطيمة21ِ

ِ

ِ

ِ
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طالبػات معهػد  قواعػد النحػوالعالقة بني ميول التعلم والقػدرة علػى اسػتيعاب ادلبحث الثالث: 
 الربكة ماالنج

بعػدِمػػاِعرفػػتِالباحثػػةِعػنِنتيجػػةِميػػوؿِالػػتعلمِبوسػيلةِاِلسػػتبانةِكالقػػدرةِعلػػىِاسػػتيعابِِ
ِبوسػػيلةِاِلختبػػار،ِتسػػتددـِالباحثػػِقواعػػدِالنحػػو  Product)ةِربليػػلِقاعػػدةِإرتبػػاطِضػػربِالعػػـز

Moment )ِِملعرفػةِالعَلقػةِبػنيِاملتغػريx ِِِميػوؿِالػتعلم(ِكِاملتغػري(y ِِِالقػدرةِعلػىِاسػتيعاب(
ليكػوفِقػادراِعلػىِتقػػدميِِ Sugiyono (.ِكاسػتددمتِالباحثػةِالرمػزِمػػنِسػوجيونوقواعػدِالنحػو

ِتفسريِمعاملِالعَلقةِكهو:

4.9ِجدكاؿِ

ِةمعاملِالعَلق

 التقدير rالعالقة معايري 
1،31ِِِِ-1,11ِضعيفِجدا

1,41ِ-1,31ِضعيف
1,71ِِ-1,41ِمتوسطة
1,91ِِِ-1,71ِقومِ

1,99ِِ-1.91ِقوسِجدا
ِ

  SPSS 23ةِبوسػػيلةِبػػرانم،ِالعَلقػػبعػػدِمعرفػػةِتفسػػريِمعامػػلِالعَلقػػةِفقػػدمتِالباحثػػةِِ 

ِكالسابِكماِيلي:

4.11ِجدكاؿِ

ِقواعدِالنحوبنيِميوؿِالتعلمِكالقدرةِعلىِاستيعابِنتيجةِالعَلقةِ
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Correlations 

 

Minat 

Belajar 

Kemampuan 

Memahami 

Kaidah 

Nahwu 

Minat Belajar Pearson 

Correlation 
1 ,313 

Sig. (2-tailed)  ,092 

N 30 30 

Kemampuan 

Memahami Kaidah 

Nahwu 

Pearson 

Correlation 
,313 1 

Sig. (2-tailed) ,092  

N 30 30 

ِ

مػنِاجلػدكؿِ.ِقواعدِالنحػوحصوؿِربليلِالعَلقةِبنيِميوؿِالتعلمِكالقدرةِعلىِاستيعابِ
ِالسابقِتستطيعِالباحثةِأفِتقررِأف:

.1,212ِهػػيِِقواعػػدِالنحػػوأفِمعامػػلِالعَلقػػةِبػػنيِميػػوؿِالػػتعلمِكالقػػدرةِعلػػىِاسػػتيعابِ (1
سػوبةِملعامػلِمطابقاِإىلِمعايريِالسابقةِيفِاجلدكِالسابقِسبكػنِأفِنلدػصِأفِالقيمػةِاحمل

العَلقػػةِتنتمػػيِإىلِِالفئػػةِضػػعيف.ِاملػػرادِهبػػذاِأفِالعَلقػػةِبػػنيِميػػوؿِالػػتعلمِكالقػػدرةِعلػػىِ
هلاِالعَلقةِالضعيفة.ِأماِمعاملِالعَلقةِموجبِ)+(ِيعينِتكػوفِِِقواعدِالنحواستيعابِ

.ِفػإذاِكقػعِاِلرتقػاءِقواعػدِالنحػوعَلقةِإصمابيػةِِبػنيِميػوؿِالػتعلمِكالقػدرةِعلػىِاسػتيعابِ
 .قواعدِالنحويفِميوؿِالتعلمِِسوؼِيرتقىِالقدرةِعلىِاستيعابِ

.ِتػػدؿِهػػذ ِالنتيجػػةِعلػػىِأفِهػػذاِالبحػػث1.93ِِأفِالنتيجػػةِاألشميػػةِهػػذاِالبحػػثِهػػيِ (3
.ِفػػػاملرادِهبػػػذاِأف1,15ِغػػػريِمهمػػػة.ِألفِيسػػػمىِأبشميػػػةِإذاِصػػػارتِالنتيجػػػةِأصػػػغرِمػػػنِ

 رتقاءِبنيِاملتغريين.هناؾِالعناصرِاألخرينِاليتِيسببِاِل
ِ
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 الفصل اخلامس

 مناقشة نتائج البحث

تعلػػػمِاللغػػػةِالعربيػػػة،ِكلوصػػػفِقػػػدرةِالطالبػػػاتِعلػػػىِيهػػػدؼِهػػػذاِالبحػػػثِلوصػػػفِميػػػوؿِ
،ِكلوصػػفِالعَلقػػةِبػػنيِميػػوؿِالػػتعلمِاللغػػةِالعربيػػةِكِقػػدرةِالطالبػػاتِعلػػىِقواعػػدِالنحػػواسػػتيعابِ
شرحتِالباحثػةِخصػائصِمتغػرياتِالبحػث،ِ.ِقدِماِلن،يفِمعهدِالربكةِِقواعدِالنحواستيعابِ

ِهذاِالفصلِتريدِالباحثةِأفِتناقشِإىلِثَلثةِأسئلةِالبحث:كيفِنتيجةِاِلختبارِكاستبانةِقبل .ِ

 ميول التعلم اللغة العربية طالبات معهد الربكةادلبحث األول: 

ِ  كمنِبياانتِالبحثِال ِشرحتِالباحثةِالسابقةِمنِاِلسػتباانتِتسػتطيعِأفِتصػتفِ
ِالبياانتِإىلِالدراجةِالعالية،ِاملتوسطةِكاملندفضة.ِكالتصنيفِاجلدكؿِكماِيلي:

5.1ِجدكاؿِ

ِتصنيفِالبياانتِميوؿِالتعلم

 النسبة ادلئوية )%( عدد الطالبة التقدير ادلعايري
ِ%8ِ36,7ِِالعالية86-111ِ
ِ%19ِِ62,2ِاملتوسطة64-85ِ
ِ%2ِ11ِِاملندفضة47-62ِ

21ِ111ِِاجملموع
ِِِ

(ِأفLikertِحصلتِالباحثػةِمػنِاجلػدكؿِالسػايقِابسػتدداـِمقيػاسِاملعيػارِليكػريتِ)
%،ِأمػاِطالبػة37ِِطالبػاتِبنسػبة8ِِميوؿِالػتعلمِاللغػةِالعربيػةِيفِالفئػةِالعاليػةِالطالباتِلديهنِ
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%ِكالطالبػػةِلػػديهنِميػػوؿِالػػتعلم62ِِطالبػػاتِبنسػػبة19ِِلػػديهنِميػػوؿِالػػتعلمِيفِالفئػػةِاملتوسػػطةِ
%.ِفػػػتلدصِالباثػػػةِأفِميػػػوؿِالػػػتعلمِطالبػػػاتِمعهػػػد11ِِطالبػػػاتِبنسػػػبة2ِِندفضػػػةِيفِالفئػػػةِامل
ِغالبا.ِالفئة ادلتوسطةالربكةِيفِ

53ِكمػػػاِقػػػاؿِمػػػوهبنيِأفِميػػػوؿِالػػػتعلمِهػػػوِاِلذبػػػا ِأكِالرغبػػػةِالكبػػػريةِطالبػػػاتِيفِالػػػتعلم.
الدرجػةِكػوفِِعلػىِتعهػدِالربكػةِمِطالبػاتِربيػةبحثِيدؿِِأفِميوؿِتعلمِاللغػةِالعكنتيجةِهذاِال

.ِألفِطالبػػػةِهلػػػاِالرغبػػػةِالعاليػػػةِيفِالػػػتعلمِفسيحصػػػلِعلػػػىِالمػػػاسِيفِالػػػتعلمِكالفضػػػوؿِاملتوسػػػطة
ِعاليةِكفهمِالدركسِاملستفادةِبسرعة.

ِ-3الفرحػػػػةِِ-1تسػػػػتددـِالباثػػػػةِأربػػػػعِمؤشػػػػراتِملعرفػػػػةِدرجػػػػةِامليػػػػوؿِتعلمهػػػػن.ِمنهػػػػلِ
ِكلِاملؤشراتِ-4اِلستغراؽِِ-2اِلهتماـِ  مناسباِابلبيناتِاملوقي:ِالرتبط.ِستشرحِالباحثة

 الفرحةِ-1

بعػػدِأفِربلػػلِالباثػػةِعػػنِميػػوؿِالػػتعلمِاللغػػةِالعربيػػةِمعهػػدِالربكػػة،ِرأتِأفِمؤشػػرةِالفرحػػةِ 
ِدبتعػػػادؿِ%ِيفِاملئػػػة37ِتكػػوفِالدرجػػػةِالعاليػػػةِأمِكثػػػريِمػػػنِاملسػػػتجيباتِطمػػػرتفِمؤشػػػرةِالفرحػػػةِ

ةِيشػعرفِابالفػرحِدكفِإجبػارِ.ِهذ ِالنتيجةِتدؿِعلىِأفِكثريِمنِطالبػاتِمعهػدِالربكػ115,5ِ
ِيػتعلمِاللغػةِالعفػإذاِقػدِشػعرفِِ  حػنيِإجػراءِعمليػةِالػتعلم. ربيػةِدكفِإجبػارِابلفػرحِسػوؼِيػدـك

ِكملل.ككذلكِكانتِاللغةِالعربيةِأهمِاللغاتِلديهنِخاصةِلفهمِالقرآفِالعظيم.

ِاِلهتماـِ-3

ثانيػةِبعػدِمؤشػرةِالفرحػػةِمناسػباِابالبيػاانتِاملوقيعػة،ِأفِمؤشػرةِاِلهتمػاـِتكػػوفِالدرجػةِالِ
ِكػػػاؼ98,7ِِدبتعػػػادؿِ%ِيفِاملئػػػة35ِأمِ .ِهػػػذ ِالنتيجػػػةِتػػػدؿِعلػػػىِأفِطالبػػػاتِمعهػػػدِالربكػػػة

اِلهتمػػاـِِبػػتعلمِاللغػػةِالعربيػػة.ِألفِطالبػػةِالػػيتِتضػػعِامليػػوؿِيفِتعلػػيمِاللغػػةِالعربيػػةِسػػوؼِيعطػػيِ
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ةِاللغويػػةِأكِقليػػلِمػػنِعػػدـِالبيئػػِمنِابتعلػػمِيعػػ كبعػػضِالسػػببِأبفِِلِهتػػتاِلهتمػػاـِالكبػػريةِهبػػا.ِ
ِالوسائلِالتعليمية.

ِاِلستغراؽِ-2

مهػّمِبػ .ِكالنتيجػةِهػذاِالبحػثِِكظهرِاِلستغراؽِبسببِكصفِالػدرسِجعلهػاِمسػتغرؽِِ
.ِهذ ِالنتيجةِتدؿِعلىِأفِطالباتِمعهد95ِ%ِدبتعادؿ35ِِيكوفِعلىِالدرجةِالثالثةِبنسبةِ

ِكػػػاؼِاِلسػػػتغراؽِعلػػىِتعلػػػمِاللغػػػةِالعربيػػة.ِكإذا اسػػػتغرؽِطالبػػػةِدبػػادةِاللغػػػةِالعربيػػػةِسػػػوؼِِالربكػػة
ِ.ِتشعرِابِلحتياجِكِرباكؿِابلتحدِّ

ِالرتبطِ-4

كػػػافِالػػػرتبطِيتعلػػػقِابسػػػتغراؽِالطالبػػػةِعلػػػىِتعلػػػمِاللغػػػةِالعربيػػػةِابلسػػػركر.ِكالنتيجػػػةِهػػػذاِِ
.ِهػػذ ِالنتيجػػةِتػػدؿِعلػػىِأف87,7ِِ%ِدبتعػػادؿ32ِالبحػػثِيكػػوفِعلػػىِالدرجػػةِالثالثػػةِبنسػػبةِ

ةِانقػػصِالػػرتبطِعلػػىِتعلػػمِاللغػػةِالعربيػػة.ِكاملػػرادِهبػػذاِألػػنِانقػػصِمػػنِتسػػائلِطالبػػاتِمعهػػدِالربكػػ
ِعنِالصعوبةِيفِالتعلمِأكِانقصِالدرايةِعندِتعلمِاللغةِِالعربيةِخارجِالفصل.

ِ

 قواعد النحوقدرة الطالبات معهد الربكة على استيعاب ادلبحث الثاين: 

اسػػػتددـِمعهػػػدِالربكػػػةِيفِتعلػػػيمِالكتػػػبِالرتاثيػػػةِ"النحػػػوِالواضػػػح"ِمنػػػذِأكؿِنشػػػأة.ِهػػػذاِِ
ملرحلةِاإلبتدائيػة.ِقػدِألػفِذلػكِالكتػابِبشػي ِِقواعدِالنحوالكتابِيسهلِملنِيريدِأفِيعتعلمِ

.ِكمضػػموفِالكتػػابِخاصػػةِللقواعػػدِالنحويػػةِفهػػيِتبحػػثِعػػنِمػػنيأمصػػطفىِِكِعلػػيِاجلػػارمي
يػدّرسِهػذاِالكتػابِيفِمعهػدِالربمػةِمػرة52ِِهلهاِحنيِإفرادهػاِكتركيبهػا.صي ِالكلماتِالعربيةِكأ

ِصَلةِاملغرب.ِبعددقيقة41ِِيفِاألسبوعِحوؿِ
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سِ.ِكقّسػػمِاملػػدرِّيفِاجلامعػػةِكانػػتِطالبػػاتِمهعػػدِالربكػػةِأيتػػنيِمػػنِاألقسػػاـِاملدتلفػػاتِ
الفصػػػلنيِالفصػػػلِاملتوسػػػط.ِلتقسػػػيمِطالبػػػاتِمعهػػػدِالربكػػػةِإىلِِكِئِفصػػػلنيِمنهمػػػاِالفصػػػلِاملبتػػػد

يقابػػػلِاِلسػػػتاذةِإىلِكػػػلِالطالبػػػةِكجهػػػاِكجهػػػاِملعرفػػػةِقػػػدرهتنِيفِاللغػػػةِالعربيػػػة.ِففصػػػلِاملتوسػػػطِ
ِكتابِالنحػوِالواضػحِلثانويّػسِابملدرِّيدرِّ ةِِإمػاِسِاألساسيِهيِأستاذةِحسنِاخلاسبةِابستدداـ

ِكتابِالنحوِالواضحِِاملبتدئ.ِفصارِفالفصلِاملبتدئِيدرِّ صَلفِسِأبستاذةِحكميةِابستدداـ
ِبدرجةِالقدرةِاملدتلفة.

نتيجةِهذاِالبحثِكماِيفِالفصلِالقػدمي،ِقػدِبينػتِالباحثػةِعػنِنتيجػةِاِلختبػارِلقػدركِِ
111ِ-91طالبػػػاتِتنػػػاؿِنتيجػػػةِبػػػني7ِِطالبػػػاتِمعهػػػدِالربكػػػة.ِِقواعػػػدِالنحػػػوعلػػػىِاسػػػتيعابِ

79ِ-71طالبػػػةِتنػػػاؿِنتيجػػػة7ِِ)جيػػػدِجػػػدا(89ِِ-81طالبػػػاتِتنػػػاؿِنتيجػػػةِبػػػني8ِِ)دمتػػػاز(،ِ
59ِ-51طالبػػػاتِتنػػػاؿِالنتيجػػػةِبػػػني5ِِ)مقبػػػوؿ(69ِِ-61طالبػػػةِتنػػػاؿِنتيجػػػةِبػػػني1ِِجيػػػد(ِ)

)ِضػعيفِجػدا(.ِككانػتِالنتيجػةِاملعادلػةِهػي45ِِ-41طالبتافِتناؿِالنتيجػةِبػني3ِِ)ضعيف(ِ
ِ"جيد "كتدخلِيفِالرتتيب75,22ِِ

عػضِهذ ِالنتيجةِتدؿِعلىِأفِطالباتِمعهدِالربكػةِتػدؿِعلػىِالقػدرةِاملتوسػطة.ِكمػنِبِ
قػدِعػرؼِطالبػاتِمعهػد54ِِغرضِتعلػيمِالنحػوِهػوِادراؾِموقػعِالنحػوِمػنِالنظػاـِاللغػومِالعػاـ.

الربكةِعنِأشميةِدرسِالنحمِلفهػمِاللغػةِالعريػةِإمػاِنظػرَيِأكِتطبيقيػا.ِفاِلسػتنتاجِهػذاِالبحػثِأفِ
ِ.ِقواعدِالنحوبعضِطالباتِمعهدِالربكةِملِتزؿِالقدرِعلىِاستيعابِ

قواعد ة بني ميول الطالبات يف تعليم اللغة العرية والقدرة على استيعاب العالق ادلبحث الثالث:
ماالنجمعهد  الربكة  النحو  

ِقواعػدِالنحػوأفِعَلقةِبنيِميوؿِالطالباتِيفِتعلػيمِاللغػةِالعريػةِكالقػدرةِعلػىِاسػتيعابِِ
 دبعػ ِعَلقػةِبينهمػاِ rxy= 0,313بنتيجػةِمػنِالبيينػاتِالسػابقةِِهػيِِمػاِلن،معهػدِِالربكػةِ
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الػ ِتػؤثرِإىلِرأتِالباحثةِهناؾِالعواملِاألخػرلِ  .ِكل ِالعَلقةِاإلصمابيةِكلوِغريِمهمة.ضعيف
ِ.ِقواعدِالنحوةِعلىِالقدِرِكميوؿِالتعلمِ

يػػربزِامليػػوؿِمػػنِالشػػيءSinggih Gunarsihِِِاألكؿِحصػػةِالػػتعلم،ِقػػاؿِِسػػيغغ ِغوانرسػػاِِ
55ِةِالػتعلم.ِلػذلكِ،ِ"كلمػاِتعلمػتِ،ِزادِجمػاؿِامليػوؿ".ِعركؼِكظمكنِأفِيعرؼِشػيئاِبوسػيطامل

دقيقػػػةِيفِاألسػػػبوع.ِاترةِبعػػػضِطالبػػػات41ِِكانػػػتِحصػػػةِالػػػتعلمِدرسِالنحػػػوِيفِمعهػػػدِالربكػػػةِ
تتأحرفِلدخوِإىلِالفصل،ِفهذاِينقصِكقتِالتعلم.ِاعتماداِعلىِاملقابلةِبػبعضِطالبػاتِمعهػدِ

تعلم.ِكلكػػنِكمػػاِقػػدِعرفػػتِأبفِمعهػػدِالربكػػةِالربكػػةِأفِزَيدةِكقػػتِالػػتعلمِسػػوؼِيػػزدادِميػػوؿِالػػ
يرتكػػػػزِعلػػػػىِربسػػػػنيِكربفػػػػيظِالقػػػػرآف،ِفهػػػػذاِأيثػػػػرِإىلِنقصػػػػافِحصػػػػةِالػػػػتعلم،ِككػػػػذالكِالطريقػػػػة،ِ

ِالوسائل،ِكمادةِالتعلمِالبسيطة.

الثػػاينِالبيئػػة،َِتثػػرِالبيئػػةِعلػػىِميػػوؿِالػػتعلمِألفِظمكػػنِالصػػوؿِمػػنِخػػَلؿِاملكػػافِالػػذمِِ
ككافِبيئةِمعهدِالربكػةِالبيئػةِالقرآنيػةِلػيسِالبيئػة56ِِِالياةِاليومية.يعيشِفي ِكصمتمعِاجتماعيناِيف

%ِطالبػػاتِمعهػػدِالربكػػةِيهفظػػنِالقػػرآفِ.ِفػػَلِيػػدافعِليجعػػلِالبيئػػةِاللغويػػة71ِِاللغويػػة.ِكيكػػودِ
ِأثناءِمعهدِربفيظِالقرآف.ِ

الداخليػػةِمنهػػاِاألكؿِالعوامػػل57ِ ِعنػدِمػػوهبنيِِثَلثػػةِعوامػػلِالػػيتَِتثػػرِإىلِنتػػائ،ِالػػتعلم.ِ
موقفِالطالبات،ِاملواهب،ِميوؿِالتعلمِكالدكافع.ِالثاينِالعواملِاخلارجيةِمنهاِالبيئةِاإلجتماعيػةِ
كغػػريِإجتماعيػػة.ِكاألخػػريِأسػػلوبِالػػتعلم.ِفجميػػعِالعوامػػلَِتثػػرِإىلِنتػػائ،ِالػػتعلمِطالبػػاتِمعهػػدِ

ِالربكةِخاصةِالبيئةِاإلجتماعيةِاليتَِتثرِإىلِحاسةِالتعلم.

                                                           
55 Singgih D. Gunarso, Psikologi Perawatan, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989), hlm. 68 

 
56 56

L. Crow dan A. Crow, Psikologi Pendidikan, (Surabaya: Bina Ilmu, 1998), hlm. 352 
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 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 
hlm 132 
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يرتكػػزِعلػػىِربسػػنيِِاِلجػػةِالعَلقػػةِبينهمػػاِضػػعيفا،ِأفِمعهػػدِالربكػػةِمهعػػدِالػػذمَتكيػػدِ
ِكالدراسػػةِالزائديػػةِلرتقيػػةِالفهػػمِعلػػىِاللغػػةِالعربيػػة.ِعَلقػػةِعلػػىِإمػػاِكربفػػيظِالقػػرآفِ تعلػػيمِالنحػػو

ذلػػكِطالبػػاتِمعهػػدِالربكػػةِِلِيهػػتمنِاتمػػاِشػػاداِعلػػىِتعلػػيمِدرسِالنحػػوِكيفضػػلِعلػػىِربفػػيظِ
ل،ِلػيسِفيػ ِالتقػيم،ِإمػاِالتقػوميِاخلتػاميِأكِالتكػوين.ِكهػذاِسػببِأيثػرِإىلِالقرأف.ِكحجػةِاألخػِر

ِنتائ،ِاِلختبارِكميوؿِالتعلم.ِفحصلِعدـِالماسةِكغريةِلتعلمِدرسِالنحو.

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

 

ِ

ِ
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 الفصل السادس

 ملّخص نتائج البحث

 ملّخص البحث -أ

الباحثػةِدمػاِيتضػمنِقدِبينتِالباحثةِيفِالفصلِالسابقِعػنِنتيجػةِالبيػاانتِكتسػتدلصِِ
ِكماِيلي: ِيفِهذاِالبحثِمنِنتائ،ِالدراسة

(ِأفِطالباتLikertِحصلتِالباحثةِمنِاستبانةِميوؿِالتعلمِمقياسِاملعيارِليكريتِ) .1
%ِإمػػاِطالبػػات37ِِطالبػػاتِبنسػػبة8ِِلػديهنِميػػوؿِالػػتعلمِاللغػػةِالعربيػػةِيفِالفئػػةِالعاليػػةِ

%ِكطالبػػات62ِِطالبػػةِبنسػػبة19ِِتوسػػطةِلػػديهنِميػػوؿِالػػتعلمِاللغػػةِالعربيػػةِيفِالفئػػةِامل
%ِ.ِكابلتػا 11ِِطالبػاتِبنسػبة2ِِلديهنِميوؿِالتعلمِاللغةِالعربيةِيفِالفئػةِاملندفضػةِ
 فإفِميوؿِتعلمِاللغةِالعربيةِيفِالفئةِاملتوسطةِغالبا.

طالبػةِيػدؿِعلػىِأفِقػدرةِطالبػات21ِِعلػىِِقواعػدِالنحػوأماِنتيجةِقدرةِطالبػاتِعلػىِ .3
)دمتػاز(،111ِِ-91طالباتِتناؿِنتيجةِبػني7ِِ.ِماِلن،معهدِالربكةِِحوقواعدِالنعلىِ

79ِ-71طالبػػػػةِتنػػػػاؿِنتيجػػػػة7ِِ)جيػػػػدِجػػػػدا(89ِِ-81طالبػػػػاتِتنػػػػاؿِنتيجػػػػةِبػػػػني8ِِ
-51طالبػاتِتنػاؿِالنتيجػةِبػني5ِِ)مقبػوؿ(69ِِ-61طالبةِتناؿِنتيجةِبني1ِِ)جيد(ِ

ككانػتِالنتيجػةِ)ِضػعيفِجػدا(.45ِِ-41طالبتافِتناؿِالنتيجةِبػني3ِِ)ضعيف(59ِِ
 الرتتيبِ"جيدِ"كتدخلِيف75,22ِِاملعادلةِهيِ

دبعهػػػدِالربكػػػةِِِقواعػػػدِالنحػػوأفِهنػػاؾِالعَلقػػػةِبػػػنيِميػػوؿِالػػػتعلمِكالقػػػدرةِعلػػىِاسػػػتيعابِ .2
دبعػ ِالعَلقػةِبينهمػاِضػعيف.ِِِ r= 0,313،ِبنتيجػةِالبػاَيانتِالسػابقة.ِيعػ ِمػاِلن،

 كل ِالعَلقةِاإلصمابيةِكلوِغريِمهمةِ.ِ
نِالدراسػػةِالسػػابقةِيفِالفصػػلِاألكؿِمجيػػعِالبيػػثِلػػديهمِالعَلقػػة.ِلكػػنِطبعػػا،ِمػػ

البيئػػةِغػػريِِ-1هػػذاِالبحػػثِيكػػوفِالعَلقػػةِالضػػعيفة.ِفهنػػاؾِالعوامػػلِيسػػببِهػػذاِمنهػػا:ِ
عػػػدـِالتقػػػوميِيسػػػببِإىلِِ-3مدافعػػػةِألفِيفضػػػلِاملعهػػػدِعلػػػىِربسػػػنيِكربفػػػيظِالقػػػرآف،ِ
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موقػػػػفِالطالبػػػػاتِِلشػػػػرتاؾِتعلػػػػيمِِاملػػػػادةِاألساسػػػػيِأيثػػػػرِإىلِ-2اهتمػػػػامهنِيفِالػػػػتعلم،ِ
ِعهدِالسابق.املالنحوِألفِكثرياِمنهنِقدِتعلمنِدرسِالنحوِمنِ

 ادلقرتحات -ب

ِبناءِعلىِنتائ،ِالبحثِالسابقةِتقدمتِالباحثةِاملقرتحاتِاآلتية:ِ

ِللمدرسةِ-1ِ

ِكانػػػتِِِِ تنبغػػػيِللمدرسػػػةِأفِتصػػػلحِطريقػػػةِككسػػػائلِالػػػتعلمِجذابػػػةِكعصػػػرية.ِألف
األقساـِاملتفرقاتِفهنِابحتياجِعلىِاألشػياءِاللجػدد.ِككػذلكِبػزَيدةِطالباتِجئنِمنِ

حصػػػةِالػػػتعلمِكلػػػوِقليػػػلِظمكػػػنِأفِيرتقػػػيِميػػػوؿِالػػػتعلمِكالقػػػدرةِاللغويػػػةِلػػػدلِالطالبػػػات.ِ
ِكإعطاءِالتشجيعِعنِأشميةِالتعلمِاللغةِالعربيةِأثناءِالتعلم.

ِلطالباتِ-3

يضػقِحصػةِالػتعلم.ِككػذلكِِينبغيِلطالباتِأفِصمدِحنيِيقعِعمليةِالػتعلمِكلػوِِ
ِاستعدادهنِقبلِبدئِالدراسةِمثلِاعدادِالكتبِكالقلمِكقراءةِاملادة

ِللباحثِالتا ِ-2

ينبغػػيِللباحػػثِالتػػا ِأفِيوسػػعِمتغػػرياتِالبحػػثِإمػػاِابلتغيػػريِِأكِابلػػزَيدةِظمكػػنِِِ
ِعنِاملهارةِأكِالتشجيعِأكِسمطِالتعلم.ِِكاخرتِموضوعِالبحثِاملَلحقِابملتغريات.

ِ

ِ

ِ

ِ
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 قائمة ادلصادر وادلراجع

،ِدارِالثقافةِكالنشرِتعليمِاللغةِالعربيةِكالرتبيةِالدينيةِالقاهرةدكرتكِحممودِرشدلِفاطر،ِ
   كالتوزيع.ِِ

املرجعِيفِتعليمِاللغةِالعربية3112ِِِفتحيِعليِيونس،ِدمحمِعبدِالرؤكؼِشي ِ،
ِمكتبةِكهبة.ِِل جانب،ِالقاهرة:

ِ،دارِاملسريةِ.علمِالنفسِالرتبوم،3112ِِصاحلِدمحمِعليِأبوِجادك،ِ

ِ:دارِالشواؼ.تدريسِفنوفِاللغةِالعربية،الرَيض،1991ِعليِأحدِمدكور

،ِالقاهرة:ِمكتبةِطرؽِالتدريسِاللغةِالعربيةِكالرتبيةِالدينيةِ،1987إبراهيمِعطا،ِ
ِالنهضةِاملصرية.ِ

طرائقِالتدريسِمنه،ِأسلوبِ،3111ِينةِعثمافِاألحدِكخداـِعثمافِيوسفِ،
ِعماف،دارِاملناه،ِكسيلةِ

ِكاملِالناقةِ،ِ تعليمِاللغةِالعربيةِلناطقنيِبلغةِاألخرل،ِ)العربية1985ِِحممود
 السعودية،ِجامعةِأـِالقرلِ
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ِذاتية ادلعهدِ-1

ِ:ِمعهدِالربكةِلوككواركِماِلغ  اسمِاملعهد

أِتولوغومػػػػػػػػاس16ِِ:شػػػػػػػػارعِكاذموركحػػػػػػػػافِالرابػػػػػػػػعِسمػػػػػػػػرةِ
 (65144لوككواركِماِلغِجاكلِالشرقيةِ)

 عنوافِاملعهد

 قامتِمنذ ـ3117ِ:ِ

 التلفوف 12121116699

ِالثَلاثءِ)  كقتِالدراسة (21ز17ِ-16.21كلِيـو

 مديرِاملعهد فجرِالصباحِأستاذِدمحمِمالك

 

 ادلوقع اجلغرايف -ٕ

أِتولوغومػػػاسِِلوككػػػوارك16ِيفِشػػػارعِكاذموركحػػػافِالرابػػػعِسمػػػرةِِالربكػػػةِمػػػاِلجِعهػػػدمكقػػػعِ
 ماِلغِجاكلِالشرقية



ِ



 
 

 اتريخ معهد الربكة ماالنغ -ٖ

كػػافِمعهػػدِالربكػػػةِمػػنِاملعهػػدِالثالػػػثِالػػذمِبػػػينِدبػػديرِاملعهػػدِأسػػػتاذِدمحمِمالػػكِالفجػػػرِ
منِاملشركحِالجةِالرئيسيةِمنِبناءِهذاِاملعهػدِيعػ ِاعتمػاداِعلػىِقػوؿِللاِتعػاىلِ)دمحمِِكالصباح.

(47ِ:)7)ِ

ِ"ِاألية...آيأيهاِالذينِآمنواِإفِتنصركللاِينصركمِكيثبتِأقدامكم"

املعهػدِحػنيِدخػوؿِمعهػدِاجلامعػةِمػوِلانِمالػكِابػراهيمِاِلسػَلميةِِسػسأفِيِؤِيربزِفكرة
سػػػاتيذِنظػػػراِإىلِكفائتػػػ ِالػػػدكافعِالكثػػػريةِمػػػنِاألجنػػػة.ِهػػػذاِبسػػػببِلالكوميػػػةِمػػػاِلغِكػػػرئيسِال
ِلبِالعلم.االكافئة.مهماِيزاؿِاِلستاذِط

 ِاخلطػػػوةِاألكىلِلبنػػػاءِاملعهػػػدِبتػػػأجريِالبيػػػتِقريبػػػاِمػػػنِاجلامعػػػة.ِِكاسػػػمِاملعهػػػدِ"معهػػػدِ
"ِالطالبػػةِالػ ِتػػتعلمِفيػػ ِمػػنِقسػػمِِاللغػةِالعربيػػةِكأدهبػػاِمعظمػػاِكِاللقػػةِ Bilingualالتحفػيظِ

اِلذميليزيةِبعضا.ِمنِغريِمظنوف،ِأّفِعددِالطالباتِيكثػرِِأفِِيسػجلِإىلِتلػكِاملعهػد.ِفيقػررِ
تاذِأفِيقػػيمِاملعهػػدِالثػػاينِبسػػمِ"ِمهعػػدِالنػػور".ِككػػذلكِكمػػاِكقػػعِمعهػػدِاألكؿِبكثػػريِمػػنِاِلسػػ

املسجل.ِفصػممِأفِيبػينِاملعهػدِدكفِالتػأجري)ِيريػدِأفِيشػرتم(.ِبعػدِألَيـِكجػدِاملكػافِالواسػعِ
كلوِغريِاملستددـِلزمافِطويلِأثػرِمػنِمصػنعِالقػرف.ِمػنِالبيػاف،ِفشػرتمِذلػكِاملصػنعِبتقسػيطِ

غػػػريِاملصػػػنعِدبعهػػػدِالتحفػػػيظِالقػػػرآفِخاصػػػةِلطالبػػػات.ِفسػػػميِاملعهػػػدِب"معهػػػدِحػػػ ِدفػػػع.ِِك
 الربكة".

 معهد الربكة ماالغ  الرؤية والرسالة -ٗ

دمتػػػازةِإلنتػػػاجِكػػػوادرِمػػػنِالنسػػػاءِاملسػػػلماتِاللػػػوايتِيػػػؤمننِهبػػػاِ،ِِمعهػػػدِاملػػػاِلجتصػػػبحِ
كطباعػػةِالطالبػػاتِالقػػادراتِعلػػىِحفػػظِالقػػرآفِكمعنػػا ِكقػػادرفِعلػػىِاملمارسػػةِيفِاليػػاةِاليوميػػةِ

ِالرسالةِمعهدِالربكةِماِلغِكماِيلي:.ِأماِكالقدرةِعلىِالتحدثِابلقرآف

 طباعةِاألفرادِمؤهلِرموِتكوينِجيلِمنِالقرآف-ِأ



 
 

ِكػوادرِالفػاظِأكِحالػةِالقػرآفِِكظمكػنِأفِتنفػذِقيمػةِاإلسػَلـِكحمتػػوَيتِط-ِب باعػة
 القرآفِيفِالياةِاليومية

 طباعةِجيلِمنِالقرآفِالكرميِدبنظورِدك -ِت

 ادلرافق  والبنية التحتية للمعهد الربكة ماالغ -٘

ِكافيػػػػةِلجػػػػمِالبيزنػػػػرين.ِالتاليػػػػةِيفِقائمػػػػةِاملرافػػػػقِ كالبنيػػػػةِالتحتيػػػػةِاملرافػػػػقِكالبنيػػػػةِالتحتيػػػػة
ِاملوجودةِيفِاملعهدِالبارككةِماِلن،:

 عدد النوع النمرة

24ِِالغرفة1ِ

1ِِاملصلى3ِ

1ِِالديواف2ِ

1ِِالشركة4ِ

3ِِاملطب 5ِ

17ِِالماـ6ِ

1ِِالاسوب7ِ

8ِLCD 1ِ

1ِِالطباعة9ِ

1ِِأدكاتِالدرة11ِ

1ِِاجملفف11ِ



 
 

4ِِاملدفأة13ِ

3ِِالسبورة12ِ

26ِِاملركاحة14ِ

1ِِرؼِالقرآف15ِ

1ِِساعةِالائط16ِ

مكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربة17ِِ
ِالصوت

3ِ

1ِِالسَلجة18ِ

ِ

 اذليكل التنظيمي دلعهد الربكة ماالج -ٙ

ِكػػػاملوقفِال ،ِ ِيفػػػوضِإىلِاملنظمػػػاتِلرتتيػػػبِمجبػػػعِالػػػربانم،.ِعاليػػػةكػػػافِمػػػديرِاملعهػػػد
الشركة،ِاملطػب ِكتتضمنِاملنظمةِعلىِبغضِاألقساـ.ِمنِبعضِاألقساـ،ِفسمِالتعليم،ِالنظافة،ِ

ِكغريِذلك.ِكعادةِيبدؿِالتنظيمِعاماِمرة.ِاهليكلِالتنظيميِملعهدِالربكةِماِلجكماِيلي:

ِ:معهدِِالربكةِماِلجِاسمِاملعهد

ِأِتولوغوماس16ِِ:شارعِكاذموركحافِالرابعِسمرةِِالعنواف

ِ.مالكِفجرِالصباحِاملاجستري1ِمديرِاهلعد
ِ.ِجوهرةِالكنونة3

ِكلدةِبريرةِرائسةِاملعهد



 
 

ِرتريناِديومِانئبةِالرائسة

ِمفتاحِالسلسبيَل Iالسكرتريِ

ِريسيِفاطحةِالرحاف IIالسكرتريِ

ِجيمما 1حماسبةِ

ِسيتِفاطمةِ

 رحاءِالوراء.أِِقسمِالتعليم
 أنزميلِفريسِلطيفة.بِ
 زحافِنورِرحة.جِ
 فرتمِأيوِكردين.دِ
ِعندانِزلفا.قِ

 عائشةِالرضى.أِِقسمِاألمن
 لطفيِأيو.بِ
 إستكاِأرـك.جِ
ِيوينِفرستيوم.دِ

 ليلةِالفرتَي.أِِقسمِالتعمري
ِستيفاين.بِ  رفيقاِننجرـك
 نورِالنيفة.جِ
ِسوجيِمولياين.دِ

 رسيةِالسعادة.أِِقيسمِالنظافة
 دليَلِحضريةِالقدسية.بِ
 أيداِخليسةِاملسطورة.جِ



 
 

ِإرزاِنفيعة.دِ
 ديتاِرفيعةِالشفاء.أِِقسمِاملطب 

 كينوانِأرماِنسييت.بِ
 أ ِنعمةِالعائش.جِ
 مفتاحِالرحة.دِ
 املنورةنورِأليفةِ.قِ
ِنيلةِالسعادة.كِ

 رزقيِمطهرة.أِِفسمِالشركة
 نفلداِأبدننجسارم.بِ
 جاتورِنورِالعزيزة.جِ
ِفرتَيِأيوِفردا.دِ

 راراِلوفيزَيدِالندا.أِِفسمِالفن
 ميلتاِنورِعزيزة.بِ
 نبيَلِمولدا.جِ
 حلويناِأفكاران.دِ
ِكيومِفوزية.قِ

 نفاؤؿِنورِسفرتمِننجتياس.أِِقسمِربيةِالبت
 أظميِنورِحييت.بِ
 ديومِميسرة.جِ
ِحييتِيفِرحتك.دِ

ِ

 األنشطة األكادميية معهد الربكو ماالج -7



 
 

.ِجبوارِذلكِتعليمِالكتبِالرتاثيِكالدراسػةِيرتكزِهذاِاملعهدِعلىِربفيظِكربسنيِالقرآف
ِالدينية.خاصػػةِلتعلػػيمِالقػػرآفِيشػػرؼِدبػػديرِاملعهػػد.ِكِ الزائديػػةِلرتقيػػةِقػػدرةِالطالبػػاتِعلػػىِالعلػػـو

ِجدكاؿِبرام،ِالطالباتِمعهدِالربكة:تعليمِالكتبِيؤخدِمنِاملعلمِاخلارجي.ِكهذاِ

ِجدكؿِالربام،ِِلطالباتِمعهدِالربكة

 حد الزمان الربانمج الوقت

 يومية ربسنيِكربفيظِالقرآف-ِأ صباحا16.11ِِ-15.11

  تعليمِالكتبِالرتاثيِ-بِِِ ليَل17.11ِِ-16.11

  ربسنيِكربفيظِالقرآفِ-جِِِِ ليَل18.11-11.21ِ

 أسبوعية قراءةِمولدِالدابءِ-أِِِِ ليَل18.21ِِ-17.21

  ذكرِللاِمجاعةِ-بِِِِ صباحا15.11-16.11ِ

ِختمِالقرآفِ-جِِِ صباحا15.11-16.11ِ  

ِقراءةِرتبِالدادِ-دِِِِ ليَل16.11-16.21ِ  

ِقراءةِاِلستغاثةِ-قِِِِ ليَل16.11-16.21ِ  

 شهرية ْساعِالكربلِ-أِِِِ صباحا18.11ِِ-15.11

  مسرحيةِ-بِِ ليَل18.11-19.21ِ

مػػػػػعِجملػػػػػسِِِِِذكػػػػػرِللاِمجاعػػػػػة-جِِِ ليَل11.11ِِ-18.11
ِالذكرِ)نورِالتوحيد(

 

ِ



 
 

ِرانم،ِتعليمِالكتبِالرتاثيِمعهدِالربكةجدكؿِب

 اليوم اسم الكتاب معلم

 اِلثنني تنقيحِالقوؿ اِلستاذِملكِافجرِالصباح

 الثَلاثء رموِالواضح اِلستاذةِحسنِ

 األربعاء القريبفتحِ األستاذِقمرم

 اخلميس تفسريِاجلَللني األستاذِسأداِسعيد

ِاجلمعة التبياف اِلستاذةِحكمية

ِ

ِالسػبتِهػنِِك َِتدلِالصَلةِمجاعػةِكأيخرهػاِبػذكرِللاِكالػدعاء.ِككػذلكِكػلِيػـو كلِيـو
ِينظفنِاملعهدِحسبِالقسمِالذمِقسمِبقسمِالنظافة.

 
 

 

 

 

 

 

 

ميول التعلم استبانة  

  



 
 

Assalamualaikum Wr Wb 

Perkenalkan saya Catur Nurul Azizah, Mahasiswi Pendidikan Bahasa Arab UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya bermaksud 

melakukan penelitian pada santri Pondok Pesantren Al Barokah Malang. 

Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan ketersediaan Anda 

dalam mengisi kuesioiner Minat Belajar Bahasa Arab dan uji test Kemampuan 

Memahami Kaidah Nahwu. Semoga semua urusan Anda diperlancar dan 

dimudahkan Alloh SWT. 

Terima kasih atas perhatiannya, 

Wassalamualaikum Wr Wb 

Identitas Responden   : 

Nama                             : 

Kelas                            : 

 

 

       Petunjuk : 

             Angket ini berisi 30 item pernyataan tentang minat belajar. Bacalah 

dengan cermat setiap pernyataan tersebut. Kemudian, berikanlah jawaban dengan 

cara memilih pada salah satu pilihan jawaban yang paling sesuai dengan tingkat 

persetujuan Anda, dengan pilihan jawaban sebagai berikut : 

SL: Selalu 

SR : Sering 

KK: kadang-kadang 

P   : pernah 

TP  : Tidak pernah 

 

 

 

No Pernyataan SL SR KD P TD 

1 Saya bersemangat ketika belajar bahasa arab      



 
 

 

2 Saya merasa senang saat mengikuti pelajaran bahasa arab 

 

     

3 Saya mencatat penjelasan yang disampaikan  ustadzah.  

 

     

4 Pelajaran bahasa arab merupakan pelajaran yang 

menyenangkan bagi saya 

     

5 Menurut saya bahasa arab  itu sulit karena kaidahnya yang 

rumit 

 

     

6 Pembelajaran bahasa arab dapat meningkatkan pemahaman 

saya  terhadap teks bahasa arab 

     

7 Saya pasif saat mengikuti pelajaran bahasa arab 

 

     

8 Saya dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh 

ustadzah 

 

     

9 Saya kebingungan ketika mendapat giliran untuk menjawab 

pertanyaan 

 

     

10 Saya percaya diri dengan jawaban sendiri ketika menjawab 

pertanyaan 

 

     

11 Jika menemukan kesulitan, saya mencari sendiri jawaban 

lewat buku atau sumber laiinya 

     

12 Saya memahami apa yang disampaikan ustadzah  

 

     

13 Saya membiarkan teman yang tidur atau ngantuk 

 

     



 
 

14 Saya menegur teman yang tidak memperhatikan pelajaran 

 

     

15 Saya memperhatikan dengan sungguh-sungguh saat 

ustadzah menjelaskan materi 

 

     

16 Saya merasa antusias dan tertarik mengikuti pelajaran 

bahasa arab 

 

     

17 Saya mencatat makna dari kata kata asing yang belum 

diketahui maknanya 

     

18 Saya bertanya kepada teman tentang pelajaran yang 

tertinggal jika pertemuan sebelumnya saya tidak masuk 

     

19 Saya tetap mempelajari materi walaupun pertemuan 

sebelumnya tidak masuk. 

     

20 Saya tidak peduli walaupun tidak masuk di pertemuan 

sebelumnya 

 

     

21 Saya suka membaca buku bahasa arab      

22 Saya mengikuti akun media sosial yang berkaitan dengan 
pembelajaran bahasa arab 

 

     

23 Saya ingin mengiikuti les tambahan bahasa arab ( seperti 

karantina, pembelajaran online, group WA) 

 

     

24 Setelah pembelajaran selesai saya tidak ada keinginan 

untuk mempelajari kembali bahasa arab 

     

25 Menurut saya belajar bahasa arab di luar jam pelajaran 

sangat dibutuhkan bagi seorang santri 

 

     

 

 



 
 

التعلمنتيجة ميول   
No Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9 

1 3 2 1 1 1 1 3 3 2 

2 3 3 3 4 3 5 3 3 4 

3 5 5 5 5 4 5 4 3 4 

4 5 5 3 5 4 5 3 5 4 

5 3 3 4 3 4 5 4 3 4 

6 5 5 3 3 3 5 4 3 3 

7 5 5 2 5 3 5 5 3 3 

8 5 5 3 5 5 5 4 4 4 

9 2 1 2 1 2 3 1 3 3 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

11 5 5 3 5 3 5 3 3 3 

12 3 3 2 4 4 4 4 4 4 

13 3 3 3 4 4 5 2 3 4 

14 4 4 4 5 4 5 4 4 5 

15 3 2 3 3 3 4 2 3 3 

16 3 4 4 4 2 3 4 4 3 

17 3 4 2 4 4 4 2 3 3 

18 5 5 2 5 1 4 3 3 3 

19 3 3 3 3 3 4 2 3 4 

20 5 5 4 5 3 5 4 4 4 

21 3 4 1 4 3 4 3 3 3 

22 2 2 3 1 4 5 3 4 3 

23 4 5 3 5 4 5 4 4 5 

24 4 4 3 3 3 4 2 3 3 

25 2 3 2 2 3 4 2 3 1 



 
 

26 3 3 3 2 4 5 3 3 3 

27 3 4 3 4 3 5 3 3 3 

28 3 3 4 3 1 4 1 2 3 

29 3 3 2 3 2 3 2 3 3 

30 3 4 5 4 3 4 4 3 4 

 

No Item10 Item11 Item12 Item13 Item14 Item15 Item16 Item17 Item18 

1 3 1 2 2 3 3 3 2 1 

2 4 2 4 3 1 3 3 4 3 

3 2 4 4 2 4 5 4 5 4 

4 4 2 4 3 3 3 4 5 3 

5 3 4 4 3 3 4 4 4 2 

6 4 1 4 2 1 4 5 4 2 

7 3 1 3 3 3 3 5 3 3 

8 4 4 4 3 3 4 4 3 3 

9 5 5 4 2 1 2 2 4 1 

10 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

11 3 3 4 2 2 4 2 4 1 

12 3 2 4 4 2 4 3 4 3 

13 5 3 4 3 3 5 3 4 2 

14 4 5 4 4 3 4 5 5 5 

15 2 3 3 2 1 4 3 2 2 

16 4 2 4 3 2 4 4 4 2 

17 2 4 4 3 2 4 3 3 3 

18 2 3 3 2 2 4 4 1 1 

19 3 3 4 3 1 4 3 4 2 

20 5 5 5 3 3 5 5 5 3 



 
 

21 3 3 3 3 1 5 3 4 1 

22 3 5 4 3 3 4 2 4 2 

23 4 3 5 3 3 4 4 5 3 

24 3 3 3 2 2 3 3 4 2 

25 2 2 3 2 2 3 3 4 2 

26 2 2 5 3 3 5 3 5 3 

27 3 3 4 3 2 4 4 4 3 

28 1 3 3 2 1 4 3 4 2 

29 3 1 3 2 2 3 3 4 1 

30 4 4 3 3 3 4 3 4 3 

 

 

No Item19 Item20 Item21 Item22 Item23 Item24 Item25 Total 

1 1 1 1 1 1 1 4 46 

2 2 4 3 3 2 2 5 76 

3 2 4 4 2 4 5 5 98 

4 2 4 2 3 3 4 5 94 

5 2 3 1 1 1 2 5 83 

6 3 3 4 2 1 3 5 89 

7 1 3 3 5 4 4 5 96 

8 3 4 4 5 4 4 5 110 

9 1 2 4 5 1 5 5 81 

10 2 3 2 1 3 3 3 84 

11 1 1 3 5 5 5 5 103 

12 2 3 2 1 1 3 3 93 

13 2 2 2 1 3 5 4 102 

14 5 5 4 4 4 5 5 128 



 
 

15 2 2 1 3 3 2 5 91 

16 1 3 2 2 4 4 5 108 

17 2 3 3 4 4 3 4 108 

18 1 5 2 1 1 3 3 101 

19 2 3 2 3 2 3 3 105 

20 5 4 4 4 5 3 4 140 

21 2 4 1 1 3 5 5 113 

22 2 3 2 4 3 2 5 117 

23 2 3 4 4 4 5 5 138 

24 2 3 2 4 3 3 3 117 

25 1 2 1 1 4 3 4 108 

26 2 4 1 1 1 3 5 123 

27 2 3 3 4 4 4 4 133 

28 2 5 2 2 2 4 3 118 

29 1 3 1 1 1 1 3 111 

30 4 3 3 4 5 4 5 146 

    Jumlah 3160 

 

 

 

 

 

 

 

قواعد النحواالختبار التحريري عن   

 

 



 
 

 :  اسم 

ِ:  قصل


/ غؼ حٌى الحطف الصي ًسٌ X) ثم غؼ غالمت )ادتر إلاجابت الصحُحت بين )أ،ب،ج،ز( 

 الصحُحتغلى الاجابت 

 ما هى الفاغل؟  -1

ٌ  ج. اػم مطفىع جلسمه فػل  أ. اػم مطفىع جلسمه مفػى

 ب. اػم مىطىب جلسمه فػل ز. اػم مجعوم جلسمه فػل

 )اليلمت جسٌ غلى الفاغل املىاػب؟(طل. ًخػلم ...... في الف  -2

 أ. الخالمُص ج. ألاكالم

 ب. الفأض ز. الىخب

 )جسٌ غلى الفػل املىاػب؟اليلمت (اء. .. الىلس م...... -3

 أ. ٌػطش ج. ٌشطب

 ب.  جأ ول ز. حشطب

شهب إػماغُل  الطؿير إلى زوان لِشتري مسًت. وطلب من البائؼ أن ًأجُه بمسًت لها ًس   -4

 من الػاج. فاهتهع الباشؼ فطضت ضؿط ػىه، وأحػط له مسًت ًسها من الػظم.

 <<من الىظ ما كطأث، اليلمت جلؼ مىكؼ الفاغل هي....

 إػماغُل والبائؼأ.  دمحم و البائؼ ج. 

 أخ و إػماغُلب.   إػماغُل ز. 



 
 

 ما  املبخسأ والخبر؟  -5

 املبخسأ : ِاْػٌم مىطىب في أٌو الجملت ج. 

الخبر : اػم مطفىع ًيىن مؼ املبخسأ     

 جملت                         مفُسة

 املبخسأ : ِاْػٌم مطفىع في أٌو الجملتأ. 

الخبر : اػم مىطىب ًيىن مؼ املبخسأ     

 جملت                         مفُسة

 املبخسأ : ِاْػٌم مطفىع في أٌو الجملت ز. 

الخبر : اػم مطفىع ًيىن مؼ املبخسأ     

 جملت                         مفُسة

 املبخسأ : ِاْػٌم مطفىع في أدط الجملتب.  

الخبر : اػم مطفىع ًيىن مؼ املبخسأ     

 جملت                        مفُسة

 )اليلمت جسٌ غلى الخبر املىاػب؟ (الصئب ......... ٌشبه اليلب.  -6

 إوؼان أ.  بىاء ج. 

ػت ز.   حُىانب.   ظَض

 )اليلمت جسٌ غلى املبخسأ املىاػب؟ (......... جطبر الؼمً في املطبر.   -7

 الؼائم أ.  الطبِبت ج. 

 الخازمتب.   املسضغ ز. 

 " هصا هِؽ هلىزن ًا ػُسي ػلط مىً فالخلطخه وجئت به إلًُ"  -8

 من الجملت ما كطأث ادتر الػباضة الصحُحت

 هصا    : مبخسأ ج. 

 ًاػُسي  : دبر      

 ػلط : مبخسأأ. 

 مىً    : دبر   

 ًاٌؼسي : مبخسأب.   هصا    : مبخسأ ز. 



 
 

 ػلط   : دبر          هِؽ هلىزن : دبر       

 ما غمل وان.؟  -9

 جىطب الاػم وجطفؼ الخبر أ.  جىطب الاػم وجذفؼ الخبر ج. 

 جطفؼ الاػم وجىطب الخبرب.   جىطب الاػم وجىطب الخبر  ز. 

 من أدىاث وان وأدىاتها،  إال......... -.1

 لِؽ، أغحى، باث أ.  أّن، لىن لػل ج. 

 أضبح، ظل، وانب.   أمس ى، ضاض، باث ز. 

 وان اػماغُل.......... )اليلمت جسٌ غلى دبر وان( -11

ِوي   ج. 
َ
ٌس ش

َ
 ولًس شوٌي  أ.  َول

  ز. 
ً

ٌس  َجاِهال
َ
اب.   َول ًُّ ِه

َ
 ولًسا ش

 أضبح.......ػهلت )اليلمت جسٌ غلى اػم إّن( -12

 الطػام   أ.  الىىمَ  ج. 

 الادخباض  ب.   املٍطؼ   ز. 

 ما غمل إن؟   -13

 جىطب الاػم وجطفؼ الخبر أ.  جىطب الاػم وجذفؼ الخبر ج. 

 جطفؼ الاػم وجىطب الخبرب.   جىطب الاػم وجىطب الخبر  ز. 

 ما أدىاث أن وأدىاتها هي....  -14

 إن ،لػّل، لىن أ.  أضبح، لػّل، لىّن  ج. 



 
 

 إن، أن لِؽب.   لُت، لىّن، أغحى ز. 

 هللا الصي دلم الؼمىاث والاضع".... )آًت("إنَّ ضّبىم   -15

 من جلً ألاًت اللطآن. أًت ولمت جسٌ غلى  اػم إن؟

 غمير "هم" أ.  الصي دلم الؼمىاث والاضع ج. 

 ضّب ب.   هللا ز. 

 إن الطالة ..... غلى ول مؼلمين واملؼلماث  -16

  ج. 
ً
  أ.  واجبت

ٌ
 ػىت

  ز. 
ٌ
 ب.   فٍطػت

ً
ػت  فٍط

 ما هى  وػت؟  -17

 لفظ ًسٌ غلى ضفت في اػم كبله أ.  لفظ مفُس ًسٌ غلى ضفت ج. 

 لفظ ًسٌ غلى مىضٌى في اػم كبله ب. لفظ مطهب ًسٌ غلى غسز ز. 

 الجملت التى جسٌ غلى الترهُب الىضفي )محل اهطب( هي... -18

أن زادل الطائطة فطُح وبها ميان  ج. 

 داص بالطُاض
 الىاغأّن ألاضهاب الًأمن غلى هفؼه من أ. 

ال ب. ػافطث إلى مسًىت ممخُػت ز.   أدص ضجل غطا طٍى

أضػل ػُس دازمه لِشتري ػميا....... من الؼىق. فلما وضل إلى الحاهىث، وجس ضجالن......   -91

جُب ب ........دفُف. ) إمالء الفطاؽ باالجابت الصحُحت(  ًسغىاه. فخعجب ٍو

 هبيرة، جاهالن، ضىث أ.  ؾالُت، ماهطان، ضىث ج. 



 
 

 هبير، جاهالن، ضىثب.   هبير، ضجل، ضىث ز. 

 . من الػباضة الصحُحت هي....كىططة هبيرة واػػتفي وػط كطن الصهب  -.2

 كىططة هبيرة :  وػت ج. 

 واػػت : مىػىث

 كىططة :  وػت  أ. 

 هبيرة واػػت : مىػىث

 كىططة واػػت:  مىػىث ز. 

 هبيرة : وػت

 مىػىثكىططة :  ب.  

 هبيرة واػػت : وػت

                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                          

صلصورة : الطالبات يتعلمن يف الفال  



 
 

 

 

 الصورة : ديوان معهد الربكة
 

 

 

 

 

 

 

 الصورة: شركة ادلعهد



 
 

 

 

 الصورة: مصلى معهد الربكة
 

 

 

 

 

 

 

اجلوالةالصورة: مكان   



 
 

 
 

 الصورة: الكتاب الدراسي

 
 
 

 السرية الذاتية



 
 

 أ. ادلعلومات الشخصية
ِ:ِجاتورِنورِالعزيزةِِِاِلسم

1998ِأكتوبر5ِِ:ِجيأميسِِمكافِامليَلدِكاترطم 
ِ:ِاإلندكنيسيِِِاجلنسي
ِ:ِحسنيِِِالوالد

ِالرتبيةِكالتعليم/ِقسمِتعليمِاللغةِالعربيةِِِكلية/قسم ِ:ِعلـو
3116ِ:ِِِالدراسةسنةِبدايةِ
18123193231ِِ/181234576584ِ:ِِِرقمِاهلاتف

 nurulazizah981005@gmail.com:ِِِالربيدِاإليليكرتكين
 

 ب. ادلستوى الدراسي
 ادلستوى السنة

3114-3115  ركضةِاألطفاؿِمنارِاألمة 
3115-3111 جيكونن،2ِاإلبتدائيةِالكوميةِاملدرسةِ   
3111-3112 جسكونن،1ِاملدرسةِاملتوسطةِالكوميةِ   
3112-3116  املدرسةِالثانويةِاإلسَلميةِرَيضِالعلـو 
3116-3131 جامعةِموِلانِمالكِِ (S1)درجةِبكالوريوسِ 

ِإبراهيمِاإلسَلميةِالكوميةِماِلن،
 

ِ

 

 

mailto:nurulazizah981005@gmail.com


 
 

 


