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 األول الباب
 المقدمة

 

 

  البحث خمفية: األول الفصل

في  إف المغة العربية ىي إحدػ المغات السامية، التي تستخدميابالد شعكب
كىي لغة العركبة كاإلسالـ، كأعظـ  (73: 2112الشرؽ األكساط )أدؼ ناندنج، 

مقكمات القكمية العربية، كىي لغة حية قكية، عاشت دىرىا في تطكر كنماء، 
كاتسع صدرىا لكثير مف األلفاظ الفارسية، كاليندية، كاليكنانية كغيرىا )عبد العميـ 

(. ككذلؾ أف المغة العربية ىي لغة القرآف الكريـ. كما قاؿ 48: 1961إبراىيـ، 
 هللا تعالى:

                  :(  2)يكسكؼ 

مف اآلية السابقة، نفيـ أف المغة العربية ليا منزلة عظيمة بالنسبة إلى المغة 
 األخرػ. لذلؾ كانت المغة العربية درسا يجب تعممو في المؤسسة التربكية.

كتعميـ المغة العربية الخيالي ىك تعميـ يمكف لمتالميذ أف تسمط عمى أربع  
 ميارات )اإلستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة(. 

فأما تعميـ المغة العربية  كتعميـ المغة العربية نكعاف رسمي كغير رسمي.
الرسمي فيك تعميـ ينجز في الفصل عمى االساس مخطط كمنياج التدريس، حتى 

تعميـ المغة العربية غير الرسمي فيك  األغراض الخاصة في انجازىـ. كأمالو 
 البرنامج المغكػ خارج المنيج منيا نشاطات التالميذ المغكية يكميا.
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 العربية المغة فيـ مف نال البد العربية، بالمغة كالحديث القرآف أف عمى بناء
 أما. الجمالية أك البنائية أك التركيبية النكاحي في كانت سكاء عمكميا كعناصر

 العممي كأما. النحك بعمـ يسمى ما فيك التركيبية النكاحي عف يبحث الذؼ العمـ
 ؼالذ العمـ كأما. الصرؼ بعمـ يسمى ما كفي البنائية النكاحي عف يبحث الذؼ
 البياف عمي تحتكؼ  التي البالغة بعمـ يسمى ما فيك الجمالية النكاحي عف يبحث

 .كالبديع كالمعاني
 الجمل تراكيب تنظيـ في العمـك أىـ النحك المذككرة، الثالث العمـك فم
 ككذلؾ المكتكبة العربية النصكص فيـ في أكلى كسيمة أنو يعتبر حيث كقراءتيا

 . ترجمتيا في
 أف لممسمميف بدال كالحديث، القرآف سيما كال العربية لمنصكص كبالنسبة

 كي كتطبيقاتو النحك عمـ بتعمـ كفيميا العربية المغة نصكص قراءة يستطيعكا
 منزلة عف أيضا النحك عمـفي ىذا السياؽ، يبحث ك . كالحديث القرآف كاميفي

. منزلتيا بسبب الكممات مف رةياآلخ األصكات ختالؼاك  الجمل، تركيب في الكممة
 بو كالمفعكؿ الحركؼ، آخر في ضمةال بحركة فاعل كل يككف  أف ذلؾ كمثاؿ
 عمى دؿ  "، مثال، تنافع العمـفجممة "يتعمـ دمحم  .الحركؼ ريخأ في فتحةال بحركة

. فتحة حركتو بو مفعكؿكممة "العمـ" ك . ضمةحركتو  فاعل العمـ كممة "دمحم" أف  
 بكممة كاألصكات الصرؼ العمـك مف انقطاعو يمكف ال النحك عمـ استخداـك 

 . كاألصكات الصرؼ عمـ إلى يحتاج في ىذه الحاؿ نحك عمـف .أخرػ 
كبالرغـ مف أف كتب عمـ النحك التي ألفيا العمماء كثيرة بطرؽ الترتيب 

قد يكاجيكف  في المعاىد التربكية المختمفة إال أف الطالب الذيف يتعممكنيا
حصمكف عمى الميارات المغكية نيـ ال يإمو كتطبيقاتو حيث يالمشكالت في ف
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كفي كثرة الكتب النحكية ىناؾ كتاب  المرجكة فنمكىـ في تعمـ المغة العربية ثابت.
مبادغ المكاد النحكية التي  يسيل الكال في فيـ النحك كتطبيقاتيا ألنيا يعتمد عمى

 ، كىك ما يسمى بكتاب "سراج المريد". جاءت في كتاب األجركمية
 لغة ىما الم غتيف، باستعماؿ النحك عمـ كتاب "سراج المريد" في بحثكقد 

 كألفية األجركمية كتاب مف المكاد كحدة" المريد سراج" ككتاب. كالسندكية العربي ة
ـ التي الم غكية كالمكاد. مالؾ ابف  ،األبيات صكرة في المريد سراج بكت في تقد 
 عمـ تعميـ في بإستعماليا تقصد فالباحثة. فيميا في التالميذ تسيل إن يا حيث
 يستعمل الذػ" الكاضح النحك" ىك قبميا استعماؿ الذػ  الكتاب أف كيعرؼ .النحك

 ىك. التمرينات يقدـ كاآلخر التعريف ثـ أكال األمثمة تقدـ كىي اإلستقرائية طريقةال
ر كتاب  التالميذ صعب حتى البياف، في مختصر كلكنو النحك، عمـ تعميـ في مقر 
 كتاب في الجاذبة احيك النلكف مف ك . التعميـ في ميكليـ عمى كيؤثر فيميا، في
 .المادة محتكيات بياف في كالسندكية العربية تيالمغ استعماؿ ىي "المريد سراج"

 معيد ىي الكتب العربية ترجمة في فيمغتال ستخدـت تيال معاىدال مف
 العربية بمغة كتعم ميا تعميـ عممية في أف   يعرؼ. جاتي نانجكر العصرؼ  األقصى

 .  األربعاء يـك كل   كىي السندكية المغة لتكم ـ فرصة ىناؾ أف   رغـ. كاإلنجميزية
 في السندكية مغةال يتكم مكا التالميذ كىي أف جاذبة، ظاىرة ىناؾ كلكف

 صناع في ف يستطيعك ال ك  ف يفيمك  ال التالميذ معظـكيعرؼ أف . األخرػ  ـاياأل
ر كلذلؾ، .ف ك ماىر  تالميذ ىناؾ مع أف المفيدة الجممة  كتاب إستخداـ في يقد 
 فيـة ال سيما في ناحية رتقيم النحك عمـ عمى التالميذ قدرة أف المريد سراج

 .المقركء االستماع كالكالـ
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كال  ـ يفيمكف المادة فحسبميكؿ التالميذ في تعمـ عمـ النحك صغيرة، ألني
". كال 1استخدـ التالميذ ىك "نحك الكاضح  معنى كممات. كأما كتاب الذؼ فيمكف ي

 الرابع قد تعكيض إلىبعد ترقي الفصل مف صف الثالث إلى صف بد التالميذ 
 " دائما. 1"،  كلكف كرر "نحك الكاضح 2كتاب "نحك الكاضح 

 السنةكسط السنة كآخر  امتحاففي عمـ النحك بعد أف إنجاز التالميذ 
أما القيـ ك . باىتةكطريقة المدرسة  صغيرة، بسبب عدـ ميكؿ التالميذ في التعمـ

 التالميذ ىي :

 درجة القيم إسم الرقم
UH UH UTS UAS 

 6225 6 7 5 7 عبدكؿ شييد  1
 5275 7 6 5 5 أبك ألفا أ 2
 6 7 5 7 5 أدـ عمي مكرتضك 3
 6225 8 7 5 5 أغنانتك مفيدا 4
 5225 6 8 4 3 عمي برقي 5
 5225 7 6 4 4 عميـ الديف 6
 5275 6 5 6 6 ألفيط دياءالحق 7
 6275 5 8 7 7 الفيط فراستيك 8
 6 6 7 6 5 أندركميدا محدد  9
 5275 7 5 6 5 ديديف حممي  11
 5 7 3 5 5 أيمنج سكسيمك 11
 4275 7 3 6 3 فيصل رياضي 12
 8 8 8 8 8 فكزا رمضاف 13
 4275 5 5 4 5 فكرؼ أحمد ؼ 14
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 8 8 9 8 7 فيرزا ممتاز 15
 425 3 5 7 3 غاليح فراتمى 16
 6225 7 5 8 5 حغيت إلياس  17
 525 6 5 7 4 حيندرؼ نكر جحيا 18
 7 8 9 5 6 حمما غنكاف 19
 625 7 8 6 5 حممي فائز يشككر 21
 525 4 4 6 8 حشاـ حرتماف 21
 5 6 5 4 5 جداف ستريا  22
 5275 7 4 4 8 لكط عرشي أمبيئا 23
 5 7 5 3 5 دمحم أكماؿ فتح  24
 6225 9 4 7 5 دمحم فخركؿ 25
 5 5 4 6 5 دمحم تيرؼ  26
 425 5 3 5 5 دمحم طريق 27
 425 5 4 4 5 دمحم رشيد 28
 4275 4 4 7 4 دمحم حنيف 29
 625 6 6 8 6 دمحم نكر عرفاف 31
 4225 6 3 3 5 دمحم رجاؿ 31
 6275 7 6 5 9 دمحم أشحارؼ  32
 4225 5 4 3 5 دمحم فكرؼ  33
 5 5 3 6 6 دمحم رفاؿ 34
 4275 6 3 7 3 نكر دمحم ككرنيا 35
 4275 6 4 5 4 ريحاف عبدكؿ 36
 7 7 7 8 6 رفكي فضيل  37
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 525 8 4 6 4 رجاؿ رفمدؼ 38
 5 7 4 4 5 تكفق الرحمف 39
 525 5 6 7 4 طريق فحركؿ 41

 
 فالسؤاؿ الذؼ يظير مف الخمفية السابقة، ما ىك مدػ آثار استخداـ   
 النحك؟ عمـ درس في ىـكانجاز  التالميذ ميكؿ في المريد سراجكتاب 
: مكضكع تحت بالبحث العممي تقـك الباحثة السابق، البياف عمى اعتمادا 

نجا التالميذ ميول في المريد سراج كتاب استخدام آثار  النحو تعّمم في همز وا 
 نانجور جاتي العصري األقصى معهدل العاشر صفلم تجريبية راسةد)

 .(سوميدانج
 

 البحث تحقيق: الثاني الفصل
 :يمى كما البحث فتحقيق السابقة، البحث خمفية عمى اعتمادا 

 األقصى معيد ـ عمـ النحك فيفي تعم" استخداـ كتاب "سراج المريد كيف .1
  ؟سكميدانج نانجكر جاتي العصرؼ 

 فيو؟ النحك عمـ تعمـ في التالميذ ميكؿكيف  .2

 فيو؟ النحك عمـ تعمـ في التالميذ انجازكيف  .3

 عمـفي تعمـ   التالميذ ميكؿ في المريد سراج كتاب استخداـ ثاركيف آ .4
 ؟فيو النحك

 ؟فيو النحك عمـ تعم ـ إنجاز في المريد سراج كتاب استخداـ ثارآ كيف .5
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 وفوائده البحث أغراض: الثالث الفصل
 البحث أغراض . أ

رت السابق البحث تحقيق عمى اعتمادا في ىذا  البحث أغراضف ةباحثال قر 
 :يمى كمااليحث ىي 

 األقصى معيد ـ عمـ النحك فيتعمفي " معرفة استخداـ كتاب "سراج المريد .1
 .سكميدانج نانجكر جاتي  العصرؼ 

 .فيو النحك عمـ تعمـ في التالميذ ميكؿمعرفة  .2
 فيو. النحك عمـ تعمـ في التالميذ انجازمعرفة  .3

 عمـفي تعمـ   التالميذ ميكؿ في المريد سراج كتاب استخداـ ثارمعرفة آ .4
 .فيو النحك

 .فيو النحك عمـ تعم ـ إنجاز في المريد سراج كتاب استخداـ ثارآ معرفة .5
 

 البحث فوائد . ب
 : ىما فائدتاف البحث ليذا 

 :عمى تشتمل العممي، بالمجاؿ تتعمق كىي  النظرية لفائدةا  .1
 كتاب ستخداـاب العربية المغة تعميـ في ميمة كعمـك النحك عمـ فيـ (أ 

 ".المريد سراج"

 .العربية المغة التعميـ كالطريقة المادة ةكاسع تككف  أف (ب 
 سكناف جامعة العربية المغة لقسـ مرجعا البحث ىذا نتيجة تككف  كأف (ج 

 .بعده آخر لبحث كبناء باندكنج، الحككمية اإلسالمية جاتى غكنكنج
 



8 

 

 ةالعممي فائدة .2
 العاشر صف   النحك عمـ تعميـ في المريد سراج كتاب باستخداـ 
 ميكؿ يرتفع أف يرجى سكميدانج، نانجكر جاتي العصرؼ  األقصى معيد
نجاز  .النحك عمـ تعمـفي  التالميذ كا 

 

 السابقة البحوث دراسة: الرابع الفصل
 كآثاره "المريد سراج" كتاب استخداـ عفالكثيرة  ثك البححتى اآلف لـ يكجد  
نجاز ميكؿ عمى  :البحكث اآلتية ىناؾ كلكف .النحك عمـ تعمـ في التالميذ كا 
 الثانكية مدرسة التالميذ في العربية المغة تعمـ عف التعميـ :اليدػ  مفتاح .1

 .يكغياكرتا 4 محم دية
 التالميذ في العربية المغة التعمـ ميكؿ لمعرفة ىي البحث ىذ مف المساكة 

 ميكؿ نشأة في المدرس سعي كلمعرفة أ الثانكية مدرسة مف األكؿ الصف
 .العربية المغة تعمـ في التالميذ

  فحسب جمعية العربية المغة التعمـ ميكؿ يبحث ىي البحث ىذ مف الفرؽ 
 .النحك عمـ مادة في ليس

 عف. 2113 مايك مف  ،1. نمرة 1. فكؿ تفقح،. ضادؼ ليمس البحث، .2
 (".المعيد  خبرة مف يأخذ. )الصرؼ عمـ التعميـ طريقة"

 عمـ ىما األساسية قكاعد عف يبحث ىي البحث ىذ مف المساكة 
  النحك كعمـ الصرؼ

  نجاز الميكؿ عف اليبحث ىي البحث ىذ مف الفرؽ  التعمـ كا 
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 العربية الترجمة طريقة بيف العالقة تعميـ. أيفيندػ ككرنيا دياف البحث، .3
 تمكىك التمييز المنيج معيد في التالميذ العربية، النصكص فيـ بقدرة فيغاف

 اإلسالمية كميجغ سكناف بجامعة العربية المغة التعميـ شعبة: يكغياكرتا
 .2114 الحككمية،

 ترجمة في التالميذ العالقة عف يبحث ىي البحث ىذ مف المساكة 
 .فيغاف العربية بمغة العربية

  التعمـ كالتحصيل الميكؿ المبحث ىناؾ ليس ىي البحث ىذ مف الفرؽ. 
 لمبحث الفكري اطاراإل:  الخامس الفصل

 في كمعم ـ كاألساتذ التالميذ بيف بتفاعلكالتعم ـ  التعميـ أنشطة ىك التعميـ 
 المادة ستخداـاك . 1الخاصة أىداؼ لتحقيق التعميـ منيج تنظـ كالتي المعيد

 المدرس ساعدت يى التعميـ مادة إف  . ةميم   كالتعمـ التعميـ عممية في التعميمية
 التعميمية عناصر مف عنصر كىك. الفصل في كالتعمـ التعميـ عممية في كالتالميذ
 بحاجة كفقا مختمفة صيغ مف صنعت التعميـ مادة إف  . التالميذ لمساعدة الميمة

 . التعميمية المكاد كخصائص
 مصدر ىي كالكتب. التعمـ يسيل الذؼ مصدرال ىي الدركس كتب كأما 

 فكائد، ليا التعميـ ككسيمة أيضا ككتب. معمكماتيا عكامل كالمدرس المعمكمات
  .استعماليا في المختمفة كالمعمكمات المعارؼ تزيد أف ستطيعت ألنيا

 بالدكافع النحك عمـ لفيـ التالميذ كنية الميكؿ نجذبت ستطيعت كالكتب
 كتاب كىي المريد سراج كتاب ستخدـت الباحثة تكان البحث ىذا كفي. العالية

                                                 
1
 .37: (2117 ستيا، افكستك :باندكنج)،  Psikologi pendidikan  ،حمكدم 
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 لغة كىي المعنى في لغتاف مف تككف ي الذؼ النحك عمـ أساس عف يبحث
 .فييا كالتمرينات كالسندكية اإلندكنيسية

 أحكاؿ عف يبحث الذؼ العربية المغة التعميـ مكاد مف مادة ىك النحك كعمـ 
 عمـ ىك أيضا النحك كعمـ. كجـز كجر   كنصب رفع ىي ىل الكممات، أكاخر
 ىي كأنو. إعرابيا ككيفية الكمـ أكاخر كضبط العربية الكممة كل كظيفة بو تعرؼ
 .سكمادنج نانجكر جاتى العصرؼ  األقصى معيد في الدرس مادة

 استخداميا في لذلؾ أبيات، المريد سراج كتاب في النحك ةماد كتابة ألف 
 .عمميتيا في كالغناء بطريقةالقياسية تقصدالباحثة
 بدكف  نشاط أك بشيء كاإلرتباط الرضاء شؤف  الميكؿ إف سالمتك كقاؿ

 . 2معيف شخص مف األمر
 بعد تبدك كمتييما ألف بالدافعية كثيقا إرتباط الميكؿ ترتبط ساردماف كقاؿ

 .3الحاجة كجكد
 قكػ  فإذا. نشاط أك مكضكع مف الميكؿ أف بدكات السابقة التعريفات كمف

 . الظاىرية الميكؿ فكبر بينيما اإلرتباط
 تنمية لممدرس بد فال. ميمة التعمـ في الميكؿ أف البياف، سبق قد كما

 . التالميذ نفس في الميكؿ
 : يمي كما كىي التالميذ، ميكؿ مؤشرات أربعة ىناؾ

  التعمـ حب   .أ 

                                                 
 181( : 1995)جاكرتا: رينؾ جفتا،Proses belajar mengajarسالمتك،  2
ص :  (2111،غرافنضا فرسدا)جاكرتا: Interaksi dan motivasi belajar mengajarساردماف،  3

94 
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 إلى ميكؿ لو أف عمى يدؿ المؤشر كىذا التعمـ، إلى بالحب الفرد شعر إذا 
ذا. التعمـ ذلؾ  . حاجاتو لقضاء فسيل نفسو في الشعكر كاف كا 

 كاألجكبة األسئمة تعرض .ب 

 كاألجكبة األسئمة تعرض كمنيا التعمـ، في أساسيا أمرا النشاطات كانت 
 عف التالميذ بيا يقكـ ال األسئمة تعرض أف عمى يدؿ كىذا. التعمـ أثناء
 . إلييا ميكؿ لو كانت إذا إال   الدارسية المادة

 المدرس بشرح اإلىتماـ .ج 

ذا كيشرحو، الدرس يمقى المدرس أف   فالتالميذ لدييـ يجتذب الشرح كاف كا 
 كارتنى كقاؿ. بسرعة كيفيمكف  إليو ذىنو كتركيز شديدا إىتماما بو ييتمكف 
 مكضكع إلى الركحى النشاط كاتجاه النفس تركيز ىك اإلىتماـ كارتكنك
 . 4معيف

 لإلمتحاف اإلستعداد .د 

 طكيل كقت في مستمرا يتعمـ أف فإنو العمـ إلى قكية ميكؿ لو الذػ التمميذ 
ذا ساردماف اإلنتياء، قبل يقف كال  لمقابمو دائما مستعد فإنو اإلمتحاف عقد كا 

تباعو  . 5كا 

 القياـ بعد المرء عمييا يحصل فنتيجة اإلنجاز أك التعمـ تحصيل أما 
 منيا النشاط كل في كثيرة مستخدمة اإلنجاز كممة. بيا مسركرا كيككف  بالنشاط

 .كالتربية كالرياضية الفنكف  في

                                                 
4
 47:  ص(2115مجكا، ماندر:  اندكنجب)Teori Kepribadian كرتكنك، كرتني 
  
5
 83:  ص( 2117،فرسدا غرافنضا: جاكرتا)Interaksi dan motivasi belajar mengajar ساردماف، 
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 بعد الدراسية المادة عمى التالميذ قدرة ىك اإلنجاز إف ناناسكجانا كقاؿ 
 القياـ بعد الفرد عميو حصل ما كل فيك اصطالحا اإلنجاز كأما.6التعمـ

 . كاألفعاؿ بالنشاطات

 

 
 : كىي مجاالت ثالثة عمى تشتمل اإلنجاز أنكاع أف شاه محبيف كقاؿ 

  (cognitive domain) المعرفي   المجاؿ .أ
 ( affective domain) الكجداني المجاؿ .ب

  (psychomotor domain) الحركي   المجاؿ .ج
 مترابطة ككحدة تقكـ بل بعض عف بعضيا ينفصل ال الثالثة القسـ ذلؾ  

 التعمـ في اإلنجاز عناصر أف يبدك السابق البياف مفك . المترابطة العالقة كتشكل
 التالميذ تعمـ يككف  لكي تعميميـ نكعية يعرفكا أف المدرسيف كاجبات فمف معقدة،
 .7العربية المغة درس في السيما المرجك، اإلنجاز عمى الحصكؿ في ناجحا

 :كىي أقساـ ثالثة إلى تنقسـ العديدة العكامل في يؤثر الدراسي اإلنجاز إف 

  الداخمية العكامل .1
 الجسمية العكامل .أ 

  النفسية العكامل .ب 

 الخارجية العكامل .2

                                                 
6
 34: ص (كريا رسدا ريمجا 2116اندكنج،ب)Penilaian hasil proses belajar mengajar سكجانا، نانا  

7
 (2111كريا، رسدا رامجا :اندكنجب) Psikologi pendidikan, dengan pendekatan baru  شاه، محبيف 

 139 :  ص
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 العائمة عكامل .أ 
 المدرسة عكامل .ب 

 اإلجتماعية عكامل .ج 

 الصاد كالمتغير السيف المتغير بيف فاألثار السابقة، البيانات عمى اعتمادا 
 سراج كتاب استخداـ مؤشرات ىي البحث ىذا في الثانية الصاد كالمتغير األكلى
 تعرض التعمـ حب  : يمي كما كىي أربعة، التالميذ ميكؿ المؤشرات كأما. المريد
 .لإلمتحاف كاإلستعداد المدرس بشرح كاإلىتماـ كاألجكبة األسئمة
 الداخمية العكامل ىي ثالثة النحك عمـ التعميـ إنجاز في كالمؤشرات 
 .التعم ـ التقريبية كالعكامل الخارجية كالعكامل
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 :اآلتي الجدكؿيمكف تكضيح اإلطار الفكرؼ السابق في ك 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 المتغير السيف )س(
 استخداـ كتاب سراج المريد

 
بحث المادة بطريقة الغناء  .1

 ألف كتابتيا أبيات
كتتككف المادة مف لغتاف  .2

كىما لغة اإلندكنيسية 
 كالسندكية.

 

اد )ص  (1المتغير الص 
 ميكؿ التالميذ في تعمـ عمـ النحك

 
 حب  التعمـ  .1
 عرضت األسئمة كاألجكبة .2
 بشرح المدرس ـكاإلىتما .3
 كاإلستعداد لإلمتحاف. .4

اد)ص  (2المتغير الص 
 انجاز التالميذ في تعمـ عمـ النحك

 

 العكامل الداخمية .1

 كالعكامل الخارجية .2
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 الفرضية:  السادس الفصل
 البحث أسئمة عف مؤقتة إجابة ىي الفرضية إف حيرمكاف، أجيف قاؿ
 .8البحث مع حقيقتيا إلمتحاف

  : ىي البحث ىذا في المقررة كالفرضية
Ho  :التالميذ ميكؿ عمى المريد سراج كتاب استخداـ يفب ثاراآل عدـ 
  النحك عمـ التعم ـ في انجازك 

Ha  :التالميذ ميكؿ عمى المريد سراج كتاب استخداـ يفب ثاراآل كجكد 
  النحك عمـ التعم ـ في انجازك 
رت لذلؾ   قصى األ معيد في يظير فيما البحث ىذا عند الكاتبة قر 
" ت" قيمة كانت كمما:  الفرضية ىذه في  نانجكرسكميدانج جاتي  العصرؼ 
. مردكدة الصفرية الفرضية فتككف  الجدكلية" ت" قيمة مف أكبر الحسابية

ذا  فتككف  الجدكلية "ت" قيمة مف أصغر الحسابية "ت" قيمة كانت كا 

 .مقبكلة الصفرية الفرضية
 

 البحث خاطوات: السابع الفصل

 : اآلتية الخطكات البحث ىذا في الكاتبة استخداـ
 البحث تصميم . أ

 كالبيانات. ككمية نكعية ىما قسماف، البحث ىذ فى كردت التى البيانات 

 كالتحميل الكتب كدراسة كالمالحظة المقابمة طريقة عف الكاتبة تبحثو النكعية
                                                 

8
(  2118 كريا، رسدا ريمجا: باندزنج)  Metodologi penelitian bahasa Arab  حيرمكاف، أجيف  

 124:  ص
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 كالنسبة المقايس اإلنتاج مف البيانات ىي الكمية كالبيانات. أكالتفكير بالعقل
 ميةالك ىي البحث ىذا في البيانات كأما. األخرػ  كالحسابية كالمساكتية المؤكية

 عمـ التعم ـ في التالميذ كانجاز ميكؿ عمى المريد سراج كتاب استخداـ رااث ىك
 .النحك

 ومصادرها البيانات أنواع . ب

 البحث مكقع .1

. سكميدانج نانجكر جاتي العصرؼ  قصى األ بمعيد البحث ىذا قاـ 
 تتعمق مشكالت كىناؾ. فييا الباحثة تسكف ألف   البحث مكقع كاختار
 .البحث بيذا تدعـ التي كالبيانات البحث بيذا

 كالعينة البحث المجتمع تعييف .2

 البحث مجتمع ( أ

 البحث مكضكعات مجمكعة ىك الصكر أك البحث مجتمع 
 التالميذ ىي البحث ىذا في اإلحصائي. البيانات عمى لمحصكؿ
 جاتي العصرؼ  األقصى بمعيد الثانكية مدرسة مف األكؿ الصف
 .تالميذ 161مجمكعيا سكميدانج نانجكر

 العينة ( ب

 عدد ألف الصكر، مف كال الكاتبة تأخذ السابقة، الصكر إلى نظرا 
 مجتمع كاف إذا  أريككنتك سكىارسمى قاؿ كما مائة، مف أقل الصكر
ذا جميعيا، المأخكذة فالعينة المائة مف ناقصا البحث  مجتمع كاف كا 
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%. 25-21 أك% 15-11 المأخكذة فالعينة المائة مف زائدا البحث
 .9تالميذ 41 يككف  البحث ىذا في العينة كلذلؾ، إذا

 البيانات جمع ساليبأك  البحث طريقة تعييف .3
 البحث طريقة ( أ

 كىي الكصفية الطريقة البحث ىذا في الكاتبة ـااستخد البحث طريقة
 فى عما التعبير بطريقة الكاقعية المشكمة حل إلى المكجية الطريقة
 التي المسائل.كتحميميا كترتيبيا البيانات جمع ىي خطكاتيا أما. البحث
 استخداـ عف الت الميذ استجابة عف الصكار يرجكا الطريقة بيذه ضبطيا
 .النحك عمـ التعم ـ تحصيلك  التالميذ ميكؿ عمى كآثاره المريد سراج كتاب

 البيانات جمع أساليب ( ب

 :  اآلتية األساليب الكاتبة تستخدـ البيانات، ىذه لجمع
  المالحظة . أ

 إلى المشاىدة سبيل عمى البيانات جمع أسمكب ىي المالحظة
 .النشاطات مف كقعت ما

 الييا المحتاجة البيانات بتكميل تعقد البحث ىذا في كالمالحظة
 معيد في كىك البحث ميداف إلى مباشرة المشاىدة طريقة عف لمبحث

 . سكميدانج نانجكر جاتي العصرؼ  األقصى
 
 

                                                 
9
 رينؾ 2111 جاكرتا،)  Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik أريككنتك، سكىرسمي  

 (119: جفتا
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 االختبار . ب
 أك  الفرد ميارات لقياس المستخدمة االسئمة مجمكع ىك االختبار

و. كقدرتو كذكائو معرفتو ك المجتمع  تالميذ إلى االختبار ىذا تكج 
 سكميدانج نانجكر جاتي العصرؼ  األقصى معيد في الثاني الفصل
 . النحك عمـ التعم ـ تحصيلك  التالميذ ميكؿ عف البيانات لنيل

 ميكليـ مستكػ  لمعرفة التالميذ إلى ةالباحث أعطاه الذؼ االختبار كىك
نجازى  .المريد سراج كتاب باستخداـ النحك عمـ التعم ـ في ـكا 

 اإلستبياف . ج

 أف المستجبيف عمى يجب التي األسئمة مجمكعات ىك اإلستبياف 
 في التالميذ تحصيلك  ميكؿ لمعرفة يقصد االستبياف كىذا. 11يجيبكىا
 األقصى بالمعيد الثانكية مدرسة مف األكؿ الصف في النحك عمـ التعم ـ

 .نانجكرسكميدانج جاتي العصرؼ 
  الكثائق دراسة . د

 دراسة. الكثيقة بكسائل البيانات مجمكعة إستراتجية ىي الكثائق دراسة
 . عميو لحصكؿ الصعب كاإلخبار كالحجة البيانات كمصدر تفيد الكثائق
 في التالميذ تحصيلك  ميكؿ عف البيانات نيل إلى تيدؼ الكثائق دراسة
 المستكػ  في التعمـ نتيجة مف مأخكدة البيانات كىذه النحك، عمـ التعم ـ
 . األكؿ

 
                                                 

11
:  جاكرتا)  Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik أريككنتك، سكىرسمي  

 28:  ص(  2111 جفتا، رينؾ
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 الكتابية دراسة . ىػ
 سراج الكتاب استخداـ عف المعمكمات نيل إلى تيدؼ الكتابية دراسة
 .النحك عمـ التعم ـ في التالميذ تحصيلك  كميكؿ المريد

 البيانات تحميل .ج

  المتغيرات ( أ)
 النحك عمـ التعمـ ميكؿ( 1 التابع المتغير) 1ص
 النحك عمـ التعمـ إنجاز( 1 التابع المتغير) 1ص
 المريد سراج كتاب استخداـ التعمـ ميكؿ( 1 المستقل   المتغير) س

  البحث نمكذج ( ب)

 
 

 
 

إف تحميل البيانات ىك السعي المتكامل لجعل البيانات متكاممة فعيف 
 الكاتب تحميل البيانات المشتمل عمى ما يمى: 

 إمتحان اإلستواء لممتغير السين والصاد بالخاطوات اآلتية:  .1
 ( 47: 1996تعييف المدػ بالمعادلة )سكجانا،  .أ 

 الدرجة السفمى  -مدػ = الدرجة العمي
 ( 47: 1996سكجانا، نانا )          تعييف عدد الفئة )عف( بالمعادلة  .ب 

 لك غ ف  1،33عف = 

 1ص

 س

 2ص
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 ( 69: 1996سكجانا، نانا )      ف سعة الفئة )سف( بالمعادلة ككيت .ج 
 سف = مدػ : عف 

 (71: 1996سكجانا، نانا )    ف قيمة المتكسط بالمعادلة ككيت .د 
 

                
 ف قيمة اإلنحراؼ المعيارؼ )ع( بالمعادلة ككيت .ق 

 (95: 1996)نانا سكجانا،   
 
    

حساب قيمة "كا" تككيف جدكؿ التكزيع التكرارؼ لممالحظة كالتكقيع.  .ك 
           بالمعادلة 

 (273: 1996)نانا سكجانا، 

 
 
   

 :)ح(بالمعادلةتعييف درجة الحرية  .ز 
 3-ؾ  =دح 

 2( كا1،15%  )أ= 5تعييف قيمة "كا" الجدكلية عمى المستكػ الداللة   .ح 
 أ( )د ح( -1الجدكلية = )

 مج ت س                 

 مج ف    

   

 مت =

 2)ت س( – 2مج ت س ف.
 (1-ف )ف         

   

 ع =

 التكرار التكقع ( –مجػ ) التكرار المالحع 

 التكرار التكقع             

 = 2كا
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 : تكزيع البياناتتعييف استكػ   .ط 
الحسابية أصغر 2 تككف بيانات المتغيريف استكائية إذكانت قيمة كا  (1

 الجدكلية 2مف قيمة كا
 2اك استكائية إذ كانت قيمة كتككف بيانات المتغيريف غير (2

 .الجدكلية 2اك الحسابية اكبر مف قيمة
 

 كوين استواء االنحدار المستقيمت .2
استخداـ كتاب استخدـ معامل اإلرتباط لمعرفة عالقة بيف المتغير السيف )

 الثاني (، كالمتغير الصادميكؿ التالميذ) األكؿ ( كالمتغير الصادسراج المريد
 بالخطكات اآلتية:   (التعمـ عمـ النحكإنجاز التالميذ في )

 :تعييف إستكاء اإلنحدار، بالمعادلة  (1
 ب س  +أ  ص = 
 
 

  

 
                          

 (273: 2115سكجانا،نانا )              

 :بالمعادلة "أ  "االنحدار حساب مجمكع التربيع  (2
 
 

 أ =

 مج س ص() ()مج س-(2)مج ص( )مج س 

 

 2      )مج س( - 2ف مج س

 ص()مج س(  )مج س( )مج  -س ص   مجف     

2س()مج  - 2سمج ف     
 

ب =  
 
  

2)مج ص(
 

 

 ف    
 = أ ؾمج 
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 :بالمعادلة "أ" إلى "ببيف " لإلنحدارحساب مجمكع التربيع  (3
 
 

 (325: 2115سكجانا، نانا )                                     
 :حساب مجمكع التربيع المتبقى بالمعادلة  (4

  أ/بج ؾ  -أج ؾ  -2=   مجػ ص ر يسج ؾ  
 (335، 2115سكجانا، نانا )

 :بالمعادلة  خطئيلحساب مجمكع التربيع ال (5
 

 :حساب مجمكع التربيع لعدـ المكافقة بالمعادلة  (6
 ؾ ؾج ؾ  - ر يسج ؾ   = ت س ؾ ج

 :تعييف درجة الحرية لعدـ المكافقة بالمعادلة  (7
 2 - ؾ   = تسب  د

 :تعييف درجة الحرية لمخطأ بالمعادلة  (8
 ؾ   -ف   = ؾ ؾب  د

 :تعييف متكاسط التربيع الخطأ بالمعادلة  (9
 ؾ ؾب  د : ؾ ؾج ؾ  =  ؾؾ ر ؾ 

  :المتكاسط لتربيع عدـ المكافقة بالمعادلة تعييف  (11
  ست ب  د : ست ج ؾ  =  ست ر ؾ 

 :عدـ المكافقة بالمعادلة  "ؼ" تعييف (11
  ؾ ؾر ؾ  : ست ر ؾ  =  ت سؼ 

 )مج س( )مج ص( -)س.ص ب                  

 

 ف                                   
 = أ/ب ؾمج 
  

   2)مجػ ص( – 2مجػ ص
       ف

 =     ؾ ؾج ؾ 
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 :% 5  في الجدكؿ عمى مستكػ الداللة "ؼ"حساب قيمة  (12
 (ؾؾ / د ب  تس( )د ب 1،15) = الجدكلية ؼ        

 :امتحاف استقامة االنحدار بالتعييف  (13
اذا كانت قيمة "ؼ" الحسابية أصغر مف قيمة "ؼ" الجدكلية  (1)

 فيككف االنحدار مستقيما.
ذا كانت قيمة "ؼ" الحسابية أكبر مف قيمة "ؼ" الجدكلية  (2) كا 

 فيككف االنحدار غير مستقيـ.
 

 

 :بين المتغير السين والصادمل االرتبااط امع تحميل .3
البيانات المحصكلة استكائية كانحذارىا مستقيما فالمعادلة اذا كانت  ( أ

 :المستعممة مايمى
 
 

         
 (369: 2115سكجانا، نانا )                         

 :االتي مستوى االرتبااط بالمعيار تعيين ج.  
 منخفض جدا =        1،21 –  1،11
 منخفض =  1،41 – 1،21
 = متكسط  1،61 – 1،41
 = عاؿ  1،81 – 1،61
 = عاؿ جدا  1،11 – 1،81

 )مج س( )مج ص( -ص ف مج س   

 

 

 = س ص ر

2 )مج ص(-2ف )مج ص -)2)مج ص-2)ف مج س
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 د. حساب التأثير
تعييف مستكػ اإلرتباط بيف المتغير السيف كالمتغير الصاد )عر(  (1

 بالمعادلة:
 2ر – 1  =  ؾ

 عمى المتغير الصاد )ؼ( بالمعادلة:قياس قدر أثر المتغير السيف  (1
 ؾ( – 1) 111=  ؼ

 
 الكتابة تنظيم:  الثامن الفصل
 البحث، كتحقيق البحث، خمفية مف كيتككف  المقدمة،:  األكؿ الباب 
يطار كفكائده، البحث كأغراض . الكتابة كتنظيـ السابقة، البحكث كدراسة البحث، كا 
 البيانات، كمصادر البيانات، كأنكاع البحث، تصميـ عمى كيشتمل البحث، منيج

 .البيانات كتحميل البيانات، جمع كطريقة
 التالميذ ميكؿ عمى كآثاره المريد سراج كتاب استخداـ:  الثاني الباب 
 كتاب استخداـ كخطكات المريد، سراج كتاب الكاتب سيرةك  النحك عمـ كتحصيل

 النحك عمـ تعميـ في المريد سراج
 كتحميميا البحث كنتيجة العصرػ  األقصى معيد أحكاؿ:  الثالث الباب 
 .كاإلقتراحات نتائج كفييا الخاتمة،:  رابعال الباب 


