
 

 

 ملخّص البحث 

قراءة النصوص   وعالقتها مبهارهتم ف  ي قدرة الطالب على فهم كتاب التصريف العز  :"  فني فني موليان الدين 
 . معهد بستان الولدان اإلسالمى شيلنجي باندونج(   )دراسة احلالة ف "  العربية 

اإلسالمي شيلنجي باندونج استنادًا إىل املالحظات اليت أجراها الكاتب أن ف معهد بستان الولدان  
م الطالب علم الصرف باستخدام كتاب التصريف العزي، ويرى الكاتب أن هناك عالقة بني قدرهتم  ي كل يوم تعل

على فهم كتاب التصريف العزي مبهارهتم ف قراءة النصوص العربية.  ألن من وظائف كتاب التصريف العزي  
، بناءً على نتائج مالحظات الكاتب اليت أجريت ف معهد هذا ملساعدة الطالب ف تعلم فهم النص العربي

بستان الولدان اإلسالمي شيلنجي باندونج ، يفرتض الكاتب أن هناك عالقة بني قدرة الطالب على فهم  
 . كتاب " التصريف العزي " ومهاراهتم ف قراءة النصوص العربية 

  علىشيلنجي باندونج    يالولدان اإلسالمطالب معهد بستان  قدرة  وأغراض هذا البحث هي معرفة  
 ومعرفة العالقة بينهما.  ف قراءة النصوص العربية هتممهارومعرفة  فهم كتاب التصريف العزى 

وقراءة النصوص العربية  ييعتمد هذا البحث على أساس التفكري أن بني فهم كتاب التصريف العز
ساعد الطالب على قراءة النصوص العربية،  ي  يلعزفهم كتاب التصريف ا فأنارتباط وثيق ف دراسة اللغة، 

 ف مهارهتم فى قراءة النصوص العربية.   هلا العالقة يلذلك قدرة الطالب على فهم كتاب التصريف العز 
ساليب مجع أ والطريقة اليت يستخدمها الكاتب ف هذا البحث هي الطريقة الوصفية االرتباطية. أما  

 البيانات فهي املالحظة واملقابلة واالختبار. 
  يمعهد بستان الولدان اإلسالم ف  طالب ال قدرةمن هذا البحث منها أن  عليها والنتائج  احملصول 

كافية ألن القيمة   قدرةمبعنى أن هذه ال 64تدل على قدر    ي التصريف العزفهم كتاب  على شيلنجي باندونج 
  78،24تدل على قدر  مهارهتم فى قراءة النصوص العربية والتفسري.  ف معيار 69 – 60احملصولة تقع بني 

التفسري.   ف معيار  79 –  70عالية ألن القيمة احملصولة تقع بني مبعنى أن هذه القدرة تدل على درجة 
ألهنا تقع بني   منحفضةمبعنى أن طبقة العالقة    0,417والعالقة بينهما تدل على حساب االرتباط على قدر   

  أثرت على قد  فهم كتاب التصريف العزى  علىطالب ال قدرةفى معيار التفسري. وكانت   0,60 -0,41
ا مثل البيئة،  هب تتعلق. باملعنى أن هناك عوامل أخرى ٪  9,11بقدر  مهارهتم فى قراءة النصوص العربية 

 . ٪  90,89واملنهج والطريقة وغريها من العوامل األخرى داخلية كانت أو خارجية على قدر 


